
HARMADIK KÖNYV. 

ELSŐ RESZ. 

I. 

Az 1811-ik év vége felé elkezdődött Nyugat-Európa 
haderőinek fokozottabb fölfegyverzése és összpontosí
tása, és 1812-ben ez a több millió főre rúgó haderő 
(azokat is beleszámítva, a kik a hadsereget szállították 
és élelmezték) megindult keletnek, Oroszország határai 
felé, a melyeken ugyanakkor Oroszország is összevonta 
a maga haderejét. Július 12-én Nyugat-Európa haderői 
átlépték az orosz határt s megkezdődött a háború, vagyis 
a megvalósulás állapotába lépett egy olyan esemény, 
mely az emberi okossággal, az egész emberi termé
szettel homlokegyenest ellentétben állott. Az emberek 
millió gonosztetteknek, csalásoknak, árulásoknak, a 
bankóhamisításoknak és hamis bankók kibocsátásának, 
a rablásoknak, gyujtogatásoknak és öldökléseknek olyan 
töménytelen sokaságát követték el egymás ellen, a minőt 
a világ összes bíróságainak az évkönyvei századokon át 
se tudnak felmutatni, s a melyeket abban az időben, azok, 
a kik elkövették, még csak bűnnek se tartottak. 

Mi idézte elő ezt a szokatlan eseményt? Mik vol
tak az okai? A történetírók naiv meggyőződéssel azt 
mondják, hogy ennek az eseménynek az okai a követke-
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zök voltak: az oldenburgi herczeg ellen elkövetett sére
lem, a szárazföldi vesztegzár meg nem tartása, Napóleon 
hatalomvágya, Alexander szilárdsága, a diplomáczia bak
lövései stb. 

Következésképpen elegendő lett volna, ha Metter-
Hich, Rumjanczev vagy Talleyrand a kihallgatások és fé
nyes estélyek során kissé jobban megerőltették volna 
magukat, egy-egy jegyzéket ügyesebben írtak volna meg, 
vagy ha Napóleon megírta volna Alexandernak: Felsé
ges Uram és testvérem, kész vagyok visszaadni az olden
burgi herczegnek a herczegségét, — s a háború elmaradt 
volna. 

Természetes, hogy a kortársak előtt ilyen színben 
tünt föl a dolog. Természetes, hogy Napóleonnak úgy 
tetszett, hogy a háború oka Angolország fondorkodá-
saiban keresendő (a mint ezt Szt-Ilona-szigetén nyíltan 
ki is mondotta); természetes, hogy az angol parlament 
tagjai Napóleon hatalomvágyában találták meg a háború 
okát; hogy az oldenburgi herczeg azt tartotta, hogy a 
háború oka az ö ellene alkalmazott nyers erőszak volt; 
hogy a kereskedőknek úgy látszott, hogy a háború 
oka a szárazföldi zárrendszer, mely Európát tönkreteszi; 
hogy a vén katonák és tábornokok szemeiben a háború 
legfőbb oka az a szükségesség volt, hogy nekik dolg«t 
adjanak; az akkori legitimisták szemeiben az, hogy föl
tétlenül szükséges volt a les bons principes uralmát visz-
szaállítani, az akkori diplomaták szerint pedig az egész 
onnan eredt, hogy Oroszországnak Ausztriával való 
1809. évi szövetsége nem maradt titokban Napóleon előtt 
s hogy a 178 számú emlékirat nem volt elég ügyesen 
megírva. Természetes, hogy a kortársak ezekben, s a 
szempontok végtelenül különféle sokasága szerint változó 
számtalan egyéb okokban keresték a háború magyaráza
tát; de mi előttünk, utódok előtt, a kik a maga egész 
nagyságában látjuk ennek az eseménynek az óriási hord-
erejét s teljes mértékben felfogjuk annak egyszerű és ret
tenetes jelentőségét, ezek az okok elégteleneknek látsza
nak. Előttünk érthetetlen az, hogy a keresztény emberek 
milliói öldökölték és kínozták egymást pusztán csak 
azért, mert Napóleon hatalomra vágyott, Alexander szi-
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lárd, Anglia politikája pedig ravasz volt s mert az olden-
burgi herczegen sérelem esett. Lehetetlen megérteni, 
hogy miféle kapcsolatban lehettek ezek a körülmények 
az öldöklés és az erőszak száraz tényeivel; miért kellett 
pusztán csak azért, mert egy herczegen sérelem esett, 
Európa másik széléről való ezer és ezer embernek a 
szmolenszki és moszkvai kormányzóságbeli emberek ez
reit legyilkolnia és kirabolnia, és általuk magát leöldös-
tetnie. 

Előttünk, utódok előtt, a kik nem vagyunk törté
netírók, s a kiket nem ragad el a búvárkodás egyoldalú
sága, a kik tehát egészséges és el nem homályosított el
mével ítéljük meg ezt az eseményt, az azt előidézett 
okoknak szinte töméntelen sokasága merül fel. Minél job
ban elmélyedünk az okok kutatásában, annál több ok tá
rul fel előttünk, s ezek az okok akár egyenkint, akár 
egyes csoportokban tekintve, magukban véve egyformán 
jogosaknak, de az esemény óriási horderejéhez mért je-
lentéktelenségüket, valamint azt a körülményt véve, 
hogy egyenkint, az összes többi okok közreműködése 
nélkül ezt az eseményt előidézni képtelenek lettek volna, 
egyformán hazugoknak is látszanak. Az első jött-ment 
franczia káplárnak az az elhatározása, hogy újból belép 
vagy nem lép a szolgálatba, épp oly fontos oknak látszik 
előttünk, mint az, hogy Napóleon nem volt hajlandó se
regét a Visztulán túl visszavonni, és az oldenburgi her-
czegséget visszaadni: mert ha az a káplár és vele együtt 
egy másik, egy harmadik s az ezredik káplár vagy ka
tona nem akart volna szolgálatba lépni, annyival ke
vesebb ember lett volna Napóleon hadseregében, s a há
ború lehetetlen lett volna. 

Ha Napóleon nem érezte volna sértve magát az ál
tal a kívánság által, hogy a Visztulán túl visszavonuljon 
és nem vezényelte volna előre a csapatait, nem lett volna 
háború; de ha az őrmesterek mind kijelentették volna, 
hogy nem lépnek újra szolgálatba, akkor se lett volna 
háború. Ügyszintén lehetetlen lett volna a háború, ha 
nincsenek Anglia fondorlatai, ha nincs az oldenburgi her
czeg, ha Alexander nem érzi magát sértve, ha Oroszor
szágban nincs önkényuralom, ha nincs a franczia fórra-
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dalom s az azt követő dictátorság és császárság, és mind 
az, a mi a franczia forradalmat előidézte, és így tovább. 
Ha csak egyetlen egy is hiányzott volna ezekből az okok
ból, a háborúból nem lett volna semmi. Következéskép
pen mindezek az okok, — melyeknek a száma millió, — 
együttesen hozták létre azt, a mi történt. És következés
képpen semmi se volt kizárólagos oka ennek az esemény
nek, a melynek tehát csak azért kellett bekövetkeznie, 
mert hát éppen be kellett következnie. Kellett, hogy az 
emberek milliói minden emberi érzésből és meggondo
lásból kivetkőzve meginduljanak nyugatról kelet felé és 
öldököljék a hozzájuk hasonlókat, éppen úgy, mint né
hány századdal azelőtt keletről nyugat felé vonultak az 
emberek csordái, hogy a hozzájuk hasonlókat legyil
kolják . 

Napóleon és Alexander elhatározása, a kiknek lát
szólag egyetlen szavától függött, vájjon az esemény be
következzék-e, vagy sem, épp oly kevéssé volt szabad, 
mint azoké a katonáké, a kik akkor sorshúzás útján a 
hadjáratba belesodródtak. Ez nem lehetett másként, mert 
ahhoz, hogy Napóleon és Alexander akarata (a kiktől 
látszólag az egész esemény bekövetkezése függött) telje
sedjék, számtalan körülménynek az összejátszása volt 
szükséges, a melyek közül ha csak egy is hiányzik, az 
esemény már nem következhetett volna be. Szükséges 
volt, hogy az a sok millió ember, a kiknek a tényleges 
erő a kezében volt, hogy a katonák, a kik lőttek, a kik 
az ágyúkat és az élelmiszereket szállították, készen le
gyenek azoknak az egyes és gyönge embereknek az aka
ratát teljesíteni, és ők is odacsatlakozzanak a legkülönfé
lébb és legszövevényesebb okok töméntelen sokasága 
mellé. 

A történelemben, az olyan jelenségek magyarázatá
nál, a melyek észszerütlenek (vagyis a melyeknek ész
szerűségét megérteni nem vagyunk képesek) elkerülhe
tetlen a sorsba vetett vakhit. Minél inkább iparkodunk 
a történelemnek ezeket az eseményeit észszerűen meg
fejteni, annál észszerűtlenebbeknek és érthetetlenebbek
nek látszanak előttünk. 

Minden ember magának él, a maga egyéni czéljai-
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nak az elérésében teljes szabadságot élvez, és egész lé
gyével érzi, vájjon egy bizonyos cselekedetet végrehajt
hat-e vagy sem; de legott, a mint végrehajtja, ez, az idő 
egy bizonyos pillanatában megvalósult cselekedet, visz-
szavonhatatlanná és a történelem osztályrészévé válik, 
s ebben a minőségben nem önkényes, hanem előre meg
határozott jelentőségre tesz szert. 

Minden emberben két oldala van az életnek: az 
egyéni élet, a mely annál szabadabb, minél elvontabbak 
az érdekei, és az elemi, a társas élet, a melyben az em
bernek elkerülhetetlenül meg kell tartani a számára előírt 
törvényeket. 

Az ember öntudatosan él magának, de öntudatlan 
eszközéül szolgál a történelmi és általános emberi czélok 
elérésének. Egy végrehajtott cselekedet visszavonhatat
lan, és időbelileg összeesvén más emberek sok millió cse
lekedetével, történelmi jelentőségre tesz szert. A társa
dalmi ranglétra minél magasabb fokán áll valaki, minél 
nagyobb emberekkel van összeköttetésben, annál na
gyobb a hatalma más embereken, s annál nyilvánvalóbb 
minden cselekedetének a végzetszerűsége és elkerülhetet
lensége. 

„A czár szíve Isten kezében van." 
A czár a történelem rabja. 

A történelem, vagyis az emberiség öntudatlan, általá
nos, tömegélete, a czárok életének minden perczét kihasz
nálja eszközül a maga javára s czéljai elérésére. 

Napóleon, bár most, az 1812-ik esztendőben, sok
kal inkább úgy tetszett neki, mint valaha, hogy egyedül 
csak ő tőle függ népének a vérét ontani vagy nem on
tani (mint a hogy' utolsó levelében Alexander írta volt 
neki), soha sem állott annyira azoknak az elkerülhetetlen 
törvényeknek a kényszerítő hatása alatt, mint most, a 
melyek őt arra késztették (bár ö azt hitte, hogy teljesen 
szabad elhatározása szerint cselekszik), hogy a közügy, 
a történelem kedvéért megtegye azt, a minek múlhatatla
nul be kellett következnie. 

A nyugat emberei kelet felé vonultak csak azért, 
hogy egymást öldököljék. És az okok összejátszásának 
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a törvénye szerint, ezernyi más, apróbb ok játszott össze 
ezzel az eseménynyel, a mely ezt a mozgalmat és a há
borút mind elősegítette: a szárazföldi zárrendszer meg 
nem tartásáért való szemrehányások, az oldenburgi her
czeg, a poroszországi csapatmozgalmak, melyek (mint 
Napóleonnak tetszett) kizárólag a fegyveres béke elérését 
czélozták, a franczia császár háborúszeretete és megszo
kása, mely véletlenül egyezett a népe hangulatával, az 
előkészületek nagyszerűsége által okozott lelkesedés, s 
az előkészületek költségei, olyan előnyök elérhetésének 
a lehetősége, a melyek fedezzék ezeket a költségeket, a 
kábító drezdai ünnepélyek s a diplomácziai tárgyalások, 
a melyek a kortársak nézete szerint ugyan a béke őszinte 
vágyával folytak, de a melyek csak mindkét fél hiúságát 
sértették, és még sok millió más ok, mely mind annak 
a nagy eseménynek a szolgálatában állott, a melynek be 
kellett következnie. 

Mikor az alma megérett és lehull, — vájjon miért 
hull le? Azért-e, mert a föld vonzza, azért-e, mert a ko-
csánya elszáradt, azért-e, mert a nap kiszárította, mert 
nehezebbé lett, mert a szél megrázta, vagy tán azért, 
mert a fa alatt ácsorgó gyerkőcz szeretné megenni? 

Magában véve egyik ok sem elegendő. Minden 
azoknak a körülményeknek az összejátszásából ered, a 
melyek mellett az életnek minden szerves és elementá
ris eseménye végbe szokott menni. És annak a botanikus
nak, a ki arra lyukad ki, hogy az alma azért hullt le, mert 
a sejtszövete bomlásnak indul, éppen annyira igaza van, 
mint annak a gyerkőcznek, a ki a fa alatt állván úgy ta
lálja, hogy az alma azért hullott le, mert ö meg akarta 
enni, s mert imádkozott érte. Épp úgy igaza lesz, vagy 
nem lesz igaza annak, a ki azt állítja, hogy Napóleon 
azért ment Moszkvába, mert akart, s azért pusztult el, 
mert a pusztulását Alexander kívánta, mint a hogy' igaza 
lesz vagy nem lesz igaza annak, a ki azt állítja, hogy egy 
sok millió pudnyi súlyú, aláaknázott hegy azért omlott 
össze, mert az utolsó munkás egy utolsót vágott bele a 
csákányával. A történelmi eseményekben az úgy neve
zett nagy emberek nem egyebek, mint czímkék, a kik 
nevet adnak az illető eseménynek, de a kik, éppen úgy, 
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mint a czímkék, magával az eseménynyel semminemű 
összeköttetésben sem állanak. 

Minden cselekedetük, a melyet ők maguk teljesen 
önkényesnek tartanak, történelmi szempontból véve ép
penséggel nem önkényes, hanem szoros kapcsolatban 
van a történelem egész menetével, és örök időktől fogva 
előre meg van határozva. 

II. 

Napóleon május 29-én hagyta el Drezdát, a hol há
rom hétig tartózkodott az udvarával, mely herczegek-
ből, fejedelmekből, királyokból állott, a kik közt még egy 
császár is akadt. Elutazása előtt Napóleon megczirógatta 
azokat a fejedelmeket, királyokat és a császárt, a kik 
erre rászolgáltak, megpirongatta azokat a királyokat és 
fejedelmeket, a kikkel nem volt megelégedve, megajándé
kozta az osztrák császárnét a saját, illetve más királyok
tól összeharácsolt igazgyöngyeivel és gyémántjaival, és 
miután Mária Lujza császárnét gyöngéden megölelte, ott
hagyta őt, — mint a történetírója mondja, — az elválás 
fölött való keserűségében, a melyet a császárné, — az a 
Mária Lujza, a ki a felesége gyanánt szerepelt, bár P a 
risban egy második feleséget is hagyott, — a mint lát
szott, szinte képtelen volt elviselni. Ámbár a diplomaták 
még mindig erősen hittek a béke lehetőségében, s buzgón 
közreműködtek ennek a czélnak az elérésére, ámbár Na
póleon császár sajátkezű levelet írt Alexander császár
nak, a melyben őt „felséges uram és testvérem"-nek 
szólította s őszintén biztosította, hogy ő nem kívánja 
a háborút, s hogy öt mindenkor szeretni és tisztelni 
fogja, — azért mégis elment a hadsereghez és minden 
állomáson újabb és újabb parancsokat adott ki, a melyek
nek mind az volt a czéljuk, hogy a hadseregnek nyugat
ról kelet felé való vonulását siettessék. Hatfogatú utazó
kocsiban apródjaitól, segédtisztjeitől és kíséretétől körül
véve Posenen, Thornon, Danzigon és Königsbergen ke
resztül vette az útját. Mindezekben a városokban az em-
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berek ezrei remegéssel és lelkesedéssel eltelve fogad
ták öt. 

A hadsereg nyugatról kelet felé vonult, őt pedig 
váltotta hatos fogatok röpítették ugyanarra. Július 10-é;i 
utóiérte a hadsereget s a Vilykoviszkij erdőben hált meg 
egy lengyel grófnak a birtokán. 

Másnap Napóleon utóiérvén a hadsereget, kocsin 
elhajtatott a Nyeman folyóhoz, s azzal a szándékkal, 
hogy megvizsgálja az átkelés helyét, lengyel egyenruhát 
vett magára és lement a partra. . 

Mikor a túlsó parton meglátta a kozákokat s az 
előtte elterülő pusztaságot, melynek közepén ott állott 
„Moszkva szent városa", a skytha birodalom fővárosá
hoz hasonló főváros, — Napóleon mindenkire nézve tel
jesen váratlanul s a hadviselés meg a diplomáczia köve
telményeivel teljesen ellentétben, parancsot adott az elő-
nyomulásra, s a csapatai már másnap megkezdték a 
Nyeman folyón való átkelést. 

Tizenkettedikén kora reggel kilépett a sátrából, 
mely ezúttal a Nyeman folyó meredek partján volt fel
ütve, és látcsővel nézte csapatainak a Vilykoviszkij erdő
ből kihömpölygő áradatát, mely a Nyeman folyón vert 
három híd előtt három ágra szakadt. A csapatok tudtak 
a császár jelenlétéről, keresték is őt a szemeikkel, s mi
kor a dombon a sátor előtt megpillantottak egy a kíséret
től különvált, kalapos és szürkekabátcs alakot, feldobál
ták sapkáikat a levegőbe s „Éljen a császár!"-t ordí
tottak, miközben szinte kifogyhatatlanul áradtak ki egy
másután a rengeteg erdőből, mely addig eltakarta volt 
őket, és a három hídon megoszolva, átkeltek a túlsó 
partra. „Ez lesz aztán a hadjárat! A császár?? óh ! A 
mikor ő maga áll az élünkre, akkor aztán rajta! Iste
nemre ö a z . . . Hurrá, a császár ! . . . Itt van hát, az 
ázsiai pusztaság... Csúnya egy ország. A viszontlátásra 
Bauchez. Megszerzem neked Moszkva legszebb palotá
ját. A viszontlátásra, minden jót! Láttad a császárt? Éljen 
a császár! Hurrá! Ott van ni, látod? Én kétszer is láttam, 
úgy a mint most téged látlak. A kis káplár t . . . Láttam, 
a mint egy öreg katonának a mellére tűzte a keresztet . . . 
Hurrá, a császár!..." — mondogatták egymásnak a leg-
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különfélébb természetű és társadalmi állású emberek, 
öregek és fiatalok. Mindezeknek az embereknek az ar-
czán ott volt a régóta várt hadjárat megkezdésén érzett 
öröm, és az iránt a szürkekabátos ember iránt érzett 
lelkesedés és ragaszkodás közös kifejezése, a ki ott ál
lott azon a dombon. 

Június 13-ikán elővezették Napóleon zömök telivér 
arabs lovát, ő fölpattant rá s elvágtatott a Nyeman-folyón 
vert hidak egyikéhez, miközben állandóan a fülébe zúg
tak a lelkes fölkiáltások, a melyeket nyilván csak azért 
tűrt el, mert lehetetlen volt a katonáinak megtiltania, 
hogy iránta való szeretetüknek ezekkel a fölkiáltásokkal 
kifejezést adjanak; valójában pedig ez a kiabálás, mely 
mindenüvé elkísérte, csak terhére volt, s elvonta a figyel
mét a háború gondjaitól, a melyek attól a percztől fogva, 
hogy a csapatokat utóiérte, nem hagytak nyugtot neki. 

A ladikokon himbálózó hidak egyikén átment a 
túlsó partra, hirtelen balra fordult és elvágtatott Kovno 
felé. Jóval előtte a boldogságtól és a lelkesedéstől szinte 
kábult lovas testőr-vadászok vágtattak, a kik utat csi
náltak neki a csapatok közt. Mikor a széles Visztula fo
lyóhoz ért, megállt egy a parton álló lengyel dzsidás 
ezred mellett. 

— Vivát! — kiáltották a lengyelek is, miközban 
arczvonalba igazodtak és szorongatták egymást, csak 
hogy öt láthassák. 

Napóleon végignézett a folyón, leszállt a lóról és 
leült egy a parton heverő gerendára. Egy néma intésére 
odaadták neki a távcsövét, ezt ráfektette egy hirtelen 
odaugrott apród hátára és elkezdte vizsgálni a túlsó par
tot. Azután egy térkép tanulmányozásába merült el, me
lyet a gerendák közt kiterítettek előtte. A nélkül, hogy 
a fejét fölemelte volna, valamit mondott két segédtiszt
jének, a kik odavágtattak a lengyel dzsidásokhoz. 

— Mi az? Mit mondott? — hallatszott a lengyel 
dzsidások soraiban, mikor az egyik segédtiszt odaugra
tott hozzájuk. 

Ügy szólt a parancs, hogy keressenek gázlót és 
vonuljanak át a túlsó partra. A lengyel dzsidások ezre
dese, egy szép öreg ember, kipirulva s az izgatottságtól 
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egészen megzavarodva, megkérdezte a segédtiszttől, 
vájjon szabad volna-e neki, a nélkül, hogy gázlót ke
resne, átúsztatni a folyón a dzsidásaival. Mint a gyer
mek, a ki azért kunyorál, hogy lóra ülhessen, szemláto
mást félt az elutasítástól, miközben azt a kérését, hogy a 
folyót az uralkodó szemeláttára átúsztathassa, előterjesz
tette. A segédtiszt azt felelte, hogy az uralkodónak min
den valószínűség szerint nem lesz kifogása ez ellen a 
túlbuzgóság ellen. 

Alig, hogy a segédtiszt ezt kimondotta, a bajuszos, 
öreg ezredes, kardját magasra emelve, boldog ábrázat
tal és ragyogó szemekkel „vívát"-ot kiáltott s kiadván a 
dzsidásoknak a parancsot, hogy őt kövessék, megsarkan
tyúzta a lovát s elvágtatott a folyó felé. Bosszúsan szo
rongatta az alatta ficzkándozó lovat, s belevetette magát 
a folyó sodró árjába. A dzsidások százai mind utána ug
rottak. Hideg és aggodalmas volt az állapot ott a folyó 
közepén, a rohanó ár sodrában. A dzsidások egymásba 
kapaszkodva, nem fordultak le a lóról. Néhány ló elme
rült, néhány ember is ottveszett, a többiek pedig seré
nyen úsztak, ki a nyeregbe, ki a lova sörényébe kapasz
kodva. Valamennyien a túlsó partra iparkodtak, s bár 
alig egy fél versztnyire tőlük, ott volt a gázló, mégis 
büszkék voltak rá, hogy úsztak, s hogy belefúlhattak a 
folyóba, annak az embernek a szemeláttára, a ki egy ge
rendán ott ült a parton, s még csak rájuk se hederített, 
hogy mit csinálnak. Mikor a segédtiszt visszatért s egy 
kedvező pillanatot kilesve, bátorságot vett magának 
arra, hogy a császár figyelmét a lengyeleknek az ő sze
mélye iránt való odaadására felhívja, a szürke kabátos 
kis ember fölkelt, odaintette Bertier-t. el kezdett vele föl 
és alá járni a parton, parancsokat adott neki, miközben 
olykor elégedetlen pillantásokat vetett a fuldokló dzsidá
sok felé, a kik a figyelmét elterelték. 

Az a meggyőződés, hogy az ő jelenléte a világ mind 
a négy sarkában, Afrikától kezdve a moszkvai síksá
gokig mindenütt egyformán elragadja s az önfeledtség 
kábultságába sodorja az embereket, éppenséggel nem 
volt előtte új. Elővezettette a lovát és visszalovagolt a 
szállására. 
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Bár mentőladikok is voltak készenlétben, a dzsidá
sok közül mégis negyvenen belefúltak a vízbe. A legna
gyobb részük visszakerült az innenső partra. Az ezredes 
néhány emberrel átúszta a folyót, s nagyhezen kimászott 
a túlsó partra. De alighogy át meg átázva, csurom vize
sen kimásztak a partra, elordították magukat: „Vivát!" 
és lelkesen bámultak arra a pontra, a hol az imént még 
ott állott volt Napóleon, s ebben a pillanatban boldogok 
voltak. 

Aznap este Napóleon, két intézkedésen kívül, — 
az egyik arra vonatkozott, hogy a készenálló hamisított 
orosz bankókat Oroszországban mielőbb forgalomba 
hozzák, a másik pedig elrendelte, hogy egy letartóztatott 
szász kémet, a kinek az iratai közt a franczia hadseregre 
vonatkozó adatokat találtak, főbe lőjjenek, — még egy 
harmadik intézkedést is tett, a melylyel elrendelte, hogy 
azt a lengyel ezredparancsnokot, a ki minden szükség 
nélkül átúsztatott a folyón, a becsületrenddel (légion 
d'honneur) tüntessék ki, a melynek maga Napóleon volt 
a feje. 

Quos viilt perdere, dementat. (A kinek Isten a vesz
tét akarja, előbb elveszi az eszét.) 

III. 

Az orosz császár ezalatt több, mint egy hónap 
óta Vilnában tartózkodott, a hol szemléket tartott és had
gyakorlatokat rendezett. A háborúhoz azonban, a melyre 
mindenki számított, s a melynek az előkészítése czéljá-
ból jött el a császár Pétervárról, még semmi se volt ké
szen. Még az általános haditerv se volt kidolgozva. 
Abban a tekintetben, vájjon a bemutatott tervek közül 
melyiket fogadják el, a császárnak több mint egy hóna
pon keresztül a főhadiszálláson való tartózkodása után, 
még nagyobb volt a habozás, mint annakelőtte. A három 
hadsereg közül mindeniknek meg volt a maga külön pa
rancsnoka, de az egész haderő főparancsnokságáról még 
nem történt volt gondoskodás, a császár pedig nem volt 
hajlandó ezt az állást magára vállalni. 
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Minél tovább volt a császár Vilnában, annál ke
vésbbé készültek a háborúra, melynek a varasába már 
szinte belefáradtak. Ügy látszott, hogy azoknak az embe
reknek, a kik a császár környezetében voltak, minden 
törekvésük arra irányult, hogy a császár szórakoztatá
sáról gondoskodván, vele a küszöbön álló háborút el
feledtessék. 

A lengyel mágnásoknál, az udvaronczoknál és ma
gánál a császárnál tömérdek bál és ünnepély után, június
ban az egyik lengyel főhadsegédnek eszébe jutott, hogy a 
császár főhadsegédei nevében lakomát ad a császár tisz
teletére. Ezt az eszmét valamennyien nagy örömmel fo
gadták. A császár is megadta hozzá a beleegyezését. 
A főhadsegédek gyűjtés útján szedték össze a szükséges 
pénzt. Bálanyának egy olyan hölgyet kértek föl, a kiről 
azt hitték, hogy a császár a legszívesebben látja a mu
latság élén. Bennigsen gróf, egy vilnai kormányzóság-
beli földbirtokos fölajánlotta a nyári lakát az ünnepély 
czéljaira, s így június 13-ikára tűzték ki a bált, a lakomát, 
a ladikázást és a tűzijátékot, Benningsen gróf nyári pa
lotájában. 

Ugyanannak a napnak az estéjét, a melyen Napó
leon kiadta a parancsot a Nyeman folyón való átkelésre, 
és seregének elővédé a kozákokat visszaszorítva, át
lépte az orosz határt, Alexander császár Benningsen gróf 
kastélyában, a főhadsegédek által a tiszteletére rendezett 
bálon töltötte. 

Az ünnepély vidáman zajlott le és fényesen sike
rült; hozzáértők úgy nyilatkoztak, hogy ritkán volt 
együtt valaha is egy helyen annyi női szépség. Azok közt 
az orosz hölgyek közt, a kik a császárt Pétervárról Vil-
r.ába kísérték, ott volt a bálon Bezuchája grófné is, a ki 
az ő buja, úgynevezett orosz szépségével egészen elho
mályosította a finomabb szépségű lengyel hölgyeket. 

Drubeczkoj Borisz, a ki a feleségét Moszkvában 
hagyván, magát ..legényembernek" mondotta, szintén 
megjelent ezen a bálon, s bár nem volt főhadsegéd, mégis 
tekintélyes összeggel vett részt az ünnepély költségei
ben. Borisz most gazdag ember volt, a ki messzire felju
tott a tisztesség létráján, s így nemcsak, hogy nem szo-
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rult többé pártfogásra, de kartársai közül még a legmaga
sabb rangúakkal is egy színvonalon állott. Vilnában talál
kozott Elennel, a kit már régóta nem látott, s a múltról 
már egészen meg is feledkezett, de miután Elen egy na
gyon magasrangú egyéniség kegyét élvezte, Borisz pe
dig csak nemrég nősült volt meg, mint régi jóbarátok 
viselkedtek egymás iránt. 

Éjjel tizenkét órakor még javában folyt a táncz. 
Elen, a kinek nem volt hozzá méltó tánczosa, maga kérte 
föl Boriszt a mazurkára. Harmadik párnak ültek. Borisz 
hidegvérrel nézett végig Elennek az aranynyal ékes, 
sötét gaze-ruha alól kivillanó, ragyogó, meztelen vállain, 
s régi ismerősökről beszélt neki, miközben úgy magára, 
mint másokra nézve is, szinte észrevétlenül egy pilla
natra se tévesztette szem elől az uralkodót, a ki ugyan
abban a teremben időzött. A császár nem távozott; ott 
állott az ajtóban, s majd ezt, majd azt állította meg, 
azokkal a szívélyes szavakkal, a melyekre csak ö volt 
képes. 

A mazurka kezdetén Borisz látta, a mint Balasev 
főhadsegéd, a czár egyik legbizalmasabb embere, éppen
séggel nem a legszertartásosabb módon odament, egé
szen közel hozzá, s megállt a császárja előtt, a ki éppen 
egy lengyel hölgygyei beszélgetett. Társalgásközben a 
császár kérdő pillantást vetett Balasevre és nyilván meg
értvén, hogy fontos okai voltak rá, hogy így viselkedjék, 
könnyedén bólintott a hölgy felé és Balasevhez fordult. 
Alig hogy Balasev elkezdett beszélni, a csodálkozás ki
fejezése tűnt föl a császár arczán. Karon fogta Balase-
vet s keresztül ment vele a termen, miközben teljesen 
öntudatlanul, mindkét oldalon vagy három százsenyira 
megtisztította maga előtt az utat, az előtte kitérők sorai 
közt. Borisznak feltűnt Arakcsejev izgatottsága, mialatt 
a császár Balasevvel a termen végigment. Arakcsejev 
úgy lopva pislogott a császárra, miközben piros orrával 
szipákolva kivált a tömegből, mintha csak arra számított 
volna, hogy a császár majd öt is megszólítja. (Borisz 
tisztán látta, hogy Arakcsejev irigyli Balasevet. és 
bántja őt az, hogy egy nyilván fontos hírről nem az ö 
révén értesült a császár.) 
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De a császár, a nélkül, hogy Arakcsejevet észre
vette volna, Balasevvel együtt kilépett a külső ajtón és 
kiment a kivilágított kertbe. Arakcsejev, kardját a kezé
ben fogva, bosszúsan nézett körül s vagy húsz lépéssel 
hátrább utánuk sompolygott. 

Mialatt Borisz gépiesen csinálta tovább a mazurka 
figuráit, szüntelenül az a gondolat bántotta, vájjon mi 
hírt hozott Balasev, s hogy' tudhatná azt meg előbb, mint 
mások. 

Abban a figurában, a melyben neki kellett hölgyet 
választania, odasúgta Elennek, hogy Potoczkája grófnét 
választja, a ki, úgy látta, hogy kiment az erkélyre, s erre 
végigcsúszva a parketten, a külső ajtón át kiment a kertbe 
s meglátván az erkélyen a Balasevvel föl és alá járkáló 
császárt, megállt. A császár és Balasev az ajtó felé in
dultak. Borisz, mintha már nem lett volna ideje kitérni, 
szaporán és tiszteletteljesen odaszorult az ajtófélfához 
és lehorgasztotta a fejét. 

A császár, a magát személyesen sértve érző ember 
izgatott hangján a következőket mondotta: 

— Hadüzenet nélkül betörni Oroszországba! Majd 
csak akkor kötök békét, ha egyetlen fegyveres ellenség 
se lesz országom területén, — mondotta. Borisznak úgy 
tetszett, hogy a császárnak jól esett ezeket a szavakat 
kimondania; meg volt elégedve azzal a formával, amely
ben a gondolatát kifejezte, de nem volt kedvére az, hogy 
nyilatkozatát Borisz is meghallotta. 

— Meg ne tudja senki! — tette hozzá a császár a 
homlokát ránczolva. Borisz megértette, hogy ez neki 
szólt, s a szemeit behunyva, könnyedén meghajtotta a 
fejét. A császár megint visszament a terembe és még 
vagy félórát időzött a bálon. 

Borisz volt az első, a ki arról értesült, hogy a fran-
czia csapatok átkeltek a Nyeman folyón, s ennek a révén 
igazolhatta egynémely magasállású személyiség előtt, 
hogy ő sok mindenről tud, a mi mások előtt titok, s így 
meg volt adva a mód arra, hogy ezeknek az embereknek 
a szemében még mindig emelkedjék. 

ToHztoj : Háború és béke. II. 19 
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Az a váratlan hír, hogy a francziák átkeltek a Nye
man folyón, különösen váratlanul jött, egy teljes hónapi 
hiábavaló várakozás mán, s éppen egy bálon! A hir vé
telének első pillanatában, a zavar és a sérelem hatása 
alatt fakadt a császár arra a később híressé vált kijelen
tésére, mely neki magának is tetszett és egészen hű ki
fejezője volt az érzelmeinek. Mikor a császár a bálról 
hazatért, éjjel két órakor elküldött a titkárjáért, Siskovért 
s megíratott vele egy hadiparancsot, továbbá egy Szalty-
kov táborszernagyhoz intézendő legfelsőbb kéziratot, a 
melyben feltétlenül kikötötte, hogy benne legyenek azok 
a szavak, hogy mindaddig nem fog békét kötni, mív; 
egyetlen fegyveres franczia marad orosz földön. 

Másnap a következő levelet írta Napóleonnak: 
„Felséges Uram és testvérem! Tegnap értesültem 

róla, hogy amaz egyeneslelkűség ellenére is, a melylyel 
Császári Felséged iránt való kötelezettségeim betartásán 
őrködtem, Felséged csapatai átlépték az orosz határt, 
s csak most kaptam meg Pétervárról azt a jegyzéket, 
a melyben Lauristen gróf e betörés kapcsán arról érte
sít engem, hogy attól a pillanattól kezdve, a melyben 
Kurakin herczeg a megbízólevelét visszakérte, magát 
velem ellenséges viszonyban állónak tekinti. Azok az 
okok, a melyekre Bassano herczeg azt az elhatározását 
alapította, hogy a megbízólevelet nem adja ki, soha se 
vittek volna engem arra a gondolatra, hogy nagyköve
temnek ez a lépése valaha is egy országomba való be
törés ürügyéül szolgálhasson. És csakugyan, neki erre 
tőlem, — mint a hogy' ő maga is kijelentette, — meg
hatalmazása nem volt, s a mint a dologról értesültem. 
Kurakin herczeg előtt azonnal kifejezést is adtam elé
gedetlenségemnek, s egyben utasítottam őt, hogy el
vállalt kötelezettségeit továbbra is teljesítse. Ha Felséged 
nem akarja azt, hogy egy ilyen félreértésért alattvalóink 
vére ontassék, és ha hajlandó arra, hogy csapatait az 
orosz területről visszavonja, úgy én fátyolt borítok arra. 
a mi történt, s így még lehetséges köztünk a megegye
zés. Ellenkező esetben kénytelen leszek visszaverni azt 
a támadást, a melyre az én részemről a legcsekélyebb 
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kihívás sem történt. Felségednek még módjában v 
megszabadítani az emberiséget egy újabb háború viszo 
tagságaitól. Maradok . . . stb. 

Sajátkezű aláírás: Alexander." 

IV. 

Június 13-án éjjel két órakor a császár magához 
hivatván Balasevet, és felolvasván előtte Napóleonhoz 
intézett levelét, megbízta őt, hogy vegye magához és 
személyesen adja át ezt a levelet a franczia császárnak. 
Balasev távozása előtt a császár még egyszer ismételte 
előtte azokat a szavakat, hogy mindaddig nem fog békét 
kötni, a míg csak egyetlen fegyveres franczia is lesz 
orosz földön, s utasította őt, hogy föltétlenül közölje 
Napóleonnal ezeket a szavakat. A császár nem vette 
bele ezeket a szavakat a Napóleonhoz intézett levelébe, 
mert a tapintatával megérezte, hogy akkor, a mikor az 
utolsó kísérlet történik a béke fönntartására, ezek a sza
vak nem helyénvalók, de azért szigorúan ráparancsolt 
Balasevre, hogy élőszóval mondja el azokat Napó
leonnak. 

Balasev június 13-áról 14-ikére virradó éjjel indult 
el egy kürtössel és két kozákkal s hajnalban megérkezett 
Rykoszty faluba, a Nyeman folyó innenső partján álló 
franczia előőrsökhöz. A lovas járőrök feltartóztatták. 

Egy málnaszin-egyenruhás és prémes-kucsmás 
franczia huszár-altiszt rákiáltott a felé közeledő Bala
sevre, s azt parancsolta neki, hogy álljon meg. Balasev 
nem állt meg azonnal, hanem lépésben ment tovább 
az úton. 

Az altiszt a homlokát összeránczolva s valami szit
kot morzsolgatva a fogai közt, nekifordította a lovát 
Balasevnek, s kardjához kapott és durván ráripakodott 
az orosz tábornokra, megkérdezvén tőle: vájjon süket-e, 
hogy nem hallja, a mit mondanak neki? Balasev meg
nevezte magát. Az altiszt elküldött egy katonát a tiszt
jéhez. 

13* 
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Balasevre rá se hederítve, az altiszt elkezdett ez-
redebeli ügyekről beszélni a bajtársaival, s rá se pillan
tott többé az orosz tábornokra. 

Az után a közelség után, a melyben a legfőbb ha
talomhoz állott, az után, hogy három órával azelőtt még 
a császárral beszélt, rendkívül furcsán érintette Bala-
sevet, a ki már az állásánál fogva is hozzá volt szokva 
a tiszteletadáshoz, a mikor orosz földön szembe találta 
magával a durva erőnek ezt az ellenséges és a mi fő, 
tiszteletlen megnyilatkozását. 

A nap alig hogy elkezdett kibújni a felhők közül; 
friss és harmatos volt a levegő. A falúból akkor hajtot
ták ki a gulyát. A földeken egymás után, mint a vízben 
a kis léghólyagocskák, csicseregve szálltak az ég felé 
a pacsirták. 

Balasev körülnézett s várta a falúból a tiszt meg
érkezését. Az orosz kozákok és a kürtös, meg a fran
czia huszárok olykor-olykor végignéztek egymáson. 

Egyszerre szép, jó húsban levő szürke lovon, egy 
nyilván csak az imént az ágyból kikelt franczia huszár
ezredes közeledett a falú felöl, a kit két huszár kisért. 
Az ezredesről, a katonákról s a lovaikról lerítt a jólét 
és a legénykedés. 

Ez még a hadjáratnak abban az első időszakában 
történt, a mikor a csapatok még teljesen rendben vol
tak és szinte nyugodalmas, csapatszemleszerű, békés 
tevékenységet folytattak, csak az egyenruhájukon lát
szott meg valamelyes választékossággal a hadi álla
pot, s meg volt bennük annak a jókedvnek és vállalkozó 
szellemnek az árnyalata, mely a hadjáratok kezdetével 
rendesen együtt szokott járni. 

A franczia ezredes csak nagy nehezen tudta visz-
szatartani az ásítást, de azért udvarias volt s szemlá
tomást teljes mértékben méltányolta Balasev küldetésé
nek a jelentőségét. A katonái előtt elvezette őt az örs
vonal mögé, s közölte vele, hogy az a kívánsága, hogy 
a császár elé vezettessék, alkalmasint legott teljesülni 
fog, mert a császári főhadiszállás, ha jól tudja, nin<.s 
messze onnan. 

Keresztül mentek Rykoszty falun, a kipányvázott 
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franczia huszárlovak, az őrszemek és a katonák közt, 
a kik tisztelegtek az ezredesük előtt s kíváncsian bá
multák az orosz egyenruhát és átmentek a falú túlsó vé
gére. Az ezredes szavai szerint oda már csak két kilo
méternyire volt a hadosztályparancsnok szállása, a ki 
Balasevet majd elvezeti rendeltetése helyére. 

A nap már fölkelt volt és derülten csillogott a 
zöld vetéseken. 

Alig hogy elérkeztek egy a dombtetőn lévő korcs
mához, mikor a domb alján egy kis lovascsapat tünt 
föl előttük, melynek az élén, a napsugárban vakí
tóan csillogó szerszámmal fölkantározott fekete lovon, 
tollas süveggel a fején, vállaira leomló fürtös, fekete 
hajjal, piros köpenyben, egy magastermetü ember ha
ladt, s hosszú lábait előre feszítette, mint a hogy' a 
francziák szokták. Ez az ember vágtatva közeledett 
Balasev felé s tollai, drágakövei s egyenruhájának a 
paszomántjai vidáman libegtek és csillogtak a januári 
fényes napsugárban. 

Balasev már alig két lóhossznyira volt csak a kar
kötőkkel, tollakkal, ékszerekkel és aranynyal ékesen és 
színpadias ünnepélyességgel felé vágtató lovastól, mi
kor a franczia ezredes tiszteletteljesen odasúgta neki: 
„A nápolyi király". És csakugyan Murát volt, a kit 
most nápolyi királynak hívtak. Bár teljesen érthetetlen 
volt, hogy miért volt ö nápolyi király, de azért annak 
hívták, s erről ő maga is mélységesen meg volt győ
ződve s azért most sokkal ünnepélyesebb volt a meg
jelenése, mint annakelőtte. Annyira meg volt győződve 
róla, hogy ö csakugyan nápolyi király, hogy mikor 
Nápolyból való elutazása előtt való napon a feleségével 
Nápoly utczáin sétált és néhány olasz odakiáltotta neki: 
„Éljen a király!", szomorú mosolylyal fordult a felesé
géhez és így szólt: a boldogtalanok nem is tudják, hogy 
holnap elhagyom őket! 

De mind a mellett, hogy erős volt a hite abban, 
hogy ő nápolyi király, és szívből sajnálta elhagyott 
alattvalóit a keserűségükért, az utóbbi időben, azután, 
hogy megint szolgálatba kellett állania és különösen 
Napóleonnal való danzig: találkozása után. a mikor leg-
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felségesebb sógora így szólt hozzá: „En azért csináltam 
ónből királyt, hogy ne a maga, hanem az én szájam íze 
szerint uralkodjék", jó kedvvel látott hozzá jól ismert 
foglalkozásához, s mint a jól bezabált, de azért nem túl 
hízott ló, magán érezvén a szerszámot, vígan ficzánkolt 
a villásrúd között, s minél pazarabbul és minél tarkáb
ban kiöltözve, derülten és elégedetten száguldozott ide 
s tova Lengyelország útjain, maga se tudta, miért és 
hová. 

Mikor az orosz tábornokot megpillantotta, amúgy 
királyosan hátraszegte vállig érő, fürtös, fekete hajjal 
elborított fejét s kérdő pillantással nézett a franczia ez
redesre. Az ezredes tiszteletteljesen megmagyarázta ö 
felségének Balasev küldetésének a jelentőségét, a kinek 
a nevét azonban sehogy' se tudta kimondani. 

— De Bal-macheve! — mondotta a király (szo
kott határozottságával diadalmaskodván azon a nehéz
ségen, mely az ezredest zavarba hozta). — Nagyon 
örvendek, hogy megösmerkedhetem önnel, tábornok, — 
tette hozzá királyosan kegyes kézmozdulattal. A mint 
a király hangosan és gyorsan kezdett beszélni, minden 
királyi méltósága egy pillanat alatt cserben hagyta öt, 
s a nélkül, hogy maga is észrevette volna, átcsapott a 
kedélyes bizalmasság megszokott hangjába. Rátette a 
kezét Balasev lovának a marjára. — Nos, tábornok, úgy 
látszik, háború lesz, — mondotta, mintha valami olyas
min sajnálkozott volna, a miről nem mondhat ítéletet. 

— Felség, — felelt Balasev, — az én uralkodóm, 
az orosz császár, a mint felségednek látni méltóztatik, 
nem óhajtja a háborút, — mondotta Balasev s a haj
togatás minden esetében végig használta a felséged 
czímet. a melyet szinte negédesen, minél sűrűbben al
kalmazott, olyasvalakivel állván szemben, a kinek ez 
a czím még újság volt. 

Murát arcza, mialatt Balasevet hallgatta, bamba 
elégedettségtől sugárzott. A királyi hivatásnak is meg 
vannak a maga kötelességei. Mint király és mint szö
vetséges, föltétlenül szükségét érezte annak, hogy 
Alexander követével államügyekröl is beszélgessen. Le
szállott a lováról, karon fogta Balasevet. pár lépés-
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nyire félrevonult vele tiszteletteljesen várakozó kísé
rete mellől, s elkezdvén vele föl és aiá járni, iparkodott 
vele minél fontoskodóbban beszélni. Megemlékezett ar
ról, hogy Napóleon császár sértve érzi magát ama kí
vánság által, hogy Poroszországból a csapatait vissza* 
vonja, annyival is inkább, mert ez a kívánság immár 
köztudomásra jutott s így csorbát ejtett Francziaország 
méltóságán. Balasev azt mondotta, hogy ebben a kí
vánságban nincsen semmi sértő, mert . . . 

Murát közbevágott. 
— ön tehát nem Alexander császárt tartja a há

ború okozójának? — kérdezte kedélyesen buta mosoly
lyal egészen váratlanul. 

Balasev erre azt mondotta, a miről meg is voit 
győződve, hogy a háború kezdője Napóleon. 

— Jaj, kedves tábornok, — szakította félbe ismét 
Murát, — egész lelkemből kívánom, hogy a császárok 
elintézzék a dolgot maguk közt, s hogy a háború, mely 
nem az én kívánságomra kezdődött, minél előbb vé
get érjen, — mondotta az egymással tereferélő szolgák 
hangján, a kik a gazdáik patvarkodása ellenére is, to
vábbra is jóbarátok akarnak maradni. S áttért a nagy-
htrczeg és a hogyléte felől való kérdezösködésekre s 
a vele Nápolyban oly vidáman töltött szép napokra 
vonatkozó visszaemlékezésekre. Azután egyszerre, 
mintha megint eszébe jutott volna királyi méltósága. 
Murát ünnepélyesen kihúzta magát, ugyanabba a pose-ba 
vágta magát, a melyben koronáztatásakor állott és jobb 
kezével intve így szólt: — Nem tartóztatom tovább, 
tábornok: sikert kívánok a küldetéséhez, — s kivarrott 
piros köpenyét és tollait libegtetve, s ékszereivel csil
logva, visszament tiszteletteljesen várakozó kíséretéhez. 

Balasev. Murát szavai után indulva, abban a re
ményben folytatta az útját, hogy csakhamar el fog jutni 
Napóleon elé. De a helyett, hogy Napóleonnal ha
marosan találkozott volna, a legközelebbi falúnál meg 
Davoust gyalogos hadtestének az előőrsei épp úgy fel
tartóztatták, mint az imént a huszárok, s a hadtestpa
rancsnok előhívott segédtisztje bekísérte őt a falúba 
Davoust marsallhoz. 
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V. 

Davoust volt Napóleon császár Arakcsejevje, — 
nem olyan gyáva ugyan, mint az, de épp oly szigorú és 
kegyetlen, a ki nem tudott a ragaszkodásának másként 
kifejezést adni, mint kegyetlenkedéssel. 

Az állami gépezet szervezetében szükségesek az 
ilyen emberek, mint a hogy szükségesek a farkasok a 
természet szervezetében, s akadnak is mindig bőven, 
fölbukkannak és tartják magukat, bármennyire nem he
lyén valónak látszik is az állam feje mellett való jelen
létük és hozzá való közelségük. Csakis ebből a feltét
len szükségességből magyarázható meg az, hogy egy 
ilyen kegyetlen ember, a ki sajátkezűleg ránczigálta meg 
gránátosainak a bajuszát, a ki gyenge idegzeténél fogva, 
képtelen volt a veszedelem tudatát elviselni, hogy egy 
ilyen műveletlen és éppenséggel nem udvaroncz em
ber, mint Arakcsejev, Alexander császár lovagiasan ne
mes és szelíd természete mellett olyan szilárdan tart
hatta magát. 

Balasev Davoust marsallt egy parasztviskó pajtá
jában egy hordócskán ülve és holmi írásokkal elfoglalva 
találta (számadásokat vizsgált át). A segédtisztje ott 
állott mellette. Különb helyiséget is találhatott volna, 
de Davoust marsall azok közül az emberek közül való 
volt, a kik szándékosan az élet legkomorabb viszonyai 
közé állítják magukat, csak azért, hogy legyen joguk 
komornak lenni. Ez az oka annak is, hogy mindig sür
gősen és makacs kitartással dolgoznak. „Hogy' is jus
sanak eszembe az emberi élet kellemesebb oldalai, mi
kor, a mint látja, itt ülök egy piszkos pajtában egy hor
dón és dolgozom", — mintha csak ezt mondotta volna 
az arczkifejezése. Ezeknek az embereknek legfőbb gyö
nyörűsége és szükséglete az, hogy ha az életnek va
lami felpezsdülésével akadnak össze, a szemébe vágják 
ennek a felpezsdülésnek az ő komor és szívós munkás
ságukat. Ezt a gyönyörűséget Davoust is megszerezte 
magának, mikor bevezették hozzá Balasevet. Mikor az 
orosz tábornok belépett, csak még jobban belemerült i 
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munkájába, s a mint a pápaszemén keresztül rápillan
tott Balasevnek a szép reggel s a Murat-val folytatót: 
beszélgetés benyomásától élénk arczára, nem kelt föl, 
sőt meg se moczczant, hanem még jobban összeránczolta 
a homlokát és kajánul elmosolyodott. 

Mikor észrevette Balasev arczán azt a kellemetlen 
benyomást, melyet rá ez a fogadtatás tett, Davoust föl
emelte a fejét és hidegen megkérdezte tőle, mit akar. 

Abból indulván ki, hogy ezt a fogadtatást csak az 
indokolhatja, ha Davoust nem tudja, hogy ő Alexander 
császár főhadsegéde, és Napóleon előtt személyének a 
képviselője, Balasev sietett elmondani küldetésének a 
czélját és jelentőségét. De várakozása ellenére, Davoust, 
miután őt végighallgatta, még durvább és még nyersebb 
lett iránta. 

— Hol a levele? — kérdezte. — Adja ide, majd el
küldöm a császárnak. 

Balasev elmondta, hogy a kapott parancs szerint 
a levelet személyesen kell átadnia magának a csá
szárnak. 

— Az ön császárjának a parancsait az önök had
seregénél teljesítik, de itt, — mondotta Davoust, — azt 
kell tenni, a mit mondanak önnek. 

£s hogy még jobban éreztesse az orosz tábornok
kal a nyers erőtől való függését, Davoust kiküldötte 
segédtisztjét az ügyeletesért. 

Balasev elővette a csomagot, a melyben a csá
szár levele volt és letette az asztalra (az asztal két hor
dócskára fektetett ajtóból állott, melynek törött pánt
jai mozdulatlanul meredtek fölfelé). Davoust fölvette a 
csomagot és elolvasta rajta a czímzést. 

— önnek teljes joga van hozzá, hogy irántam tisz
telettel viseltessék vagy ne viseltessék, — mondotta 
Balasev. — De engedje megjegyeznem, hogy én ő fel
sége főhadsegédének a czímét viselem . . . 

Davoust szótlanul nézett rá, s a Balasev arczán 
visszatükröződő izgatottság és valamelyes zavar szem
látomást örömet okozott neki. 

— A mi megilleti, azt meg is fogja kapni, -—mon
dotta és zsebredugván a levelet, kiment a pajtából. 
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A következő perczben belépett a marsall segéd
tisztje, de Castrés, és bevezette Balasevet a számára el
készített szobába. 

Balasev aznap ugyanazon a hordócskákon álló 
deszkán ott ebédelt a marsallal együtt a pajtában. 

Másnap Davoust már korán reggel fölkelt és be
hívatván magához Balasevet, nyomatékosan fölkérte, 
hogy maradjon itt, s ha parancs jön a podgyász elin
dítására, csatlakozzék hozzá, s a mi fő, de Castrés-n 
kívül ne érintkezzék senkivel. 

Az alávetettség és a tehetetlenség tudatában el
töltött négynapi unalmas magányosság után, mely Ba
lasevet a hatalom ama légköre után, mely őt alig pár 
nappal azelőtt is még körülvette, különösen érzékenyen 
érintette, továbbá a marsall podgyászával és az egész 
környéket ellepő franczia katonasággal együtt megtett 
többszöri menetelés után, Balasevet ugyanazon a so
rompón keresztül, a melyen négy nappal ezelőtt kijött, 
bevezették Vilnába, mely már a francziák kezében volt. 

Másnap Turenne gróf császári kamarás eljött Ba-
lasevhez s közölte vele, hogy Napóleon császár ki
hallgatáson kívánja fogadni. 

Négy napja ugyanaz előtt a ház előtt, a melybe 
most Balasevet bevezették, a Preobrazsenszkij ezred ka
tonái álltak őrt; most pedig, elöl szétnyitott kék egyen
ruhában s prémes kucsmában két franczia gránátos állt 
ott, ezenkívül egy-egy huszár- és dzsidás különítmény, 
továbbá a segédtisztekből, apródokból és tábornokok
ból álló ragyogó kiséret, mely a lépcső előtt álló föl
nyergelt ló és a császár Rusztan nevű mamelukja kö
rül mind Napóleon megjelenésére várakozott. Napóleon 
Vilnában ugyanabban a házban fogadta Balasevet, a 
melyből őt Alexander elküldötte volt. 

VI. 

Ámbár Balasev hozzá volt szokva a ragyogó ud
vari élethez, Napóleon udvarának pazar pompája mégis 
bámulatba ejtette. 

Turenne gróf bevezette öt egy nagy fogadó-
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terembe, a hol tömérdek tábornok, kamarás és lengyel 
mágnás várakozott, a kik közül Balasev az orosz csá
szár udvarában már többekkel találkozott. Duroc ki
jelentette, hogy Napóleon császár még sétalovaglása 
előtt fogja fogadni az orosz tábornokot. 

Pár pillanatnyi várakozás után az ügyeletes ka
marás belépett a nagy fogadó-terembe, s udvariasan 
meghajtván magát Balasev előtt, felkérte öt, hogy 
kövesse. 

Balasev belépett a kis fogadó-terembe, a melyből 
egy ajtó nyílott ugyanabba a dolgozó-szobába, a mely
ből őt az orosz császár útnak bocsátotta. Balasevnak 
itt vagy két perczig várakoznia kellett. A másik szobá
ból gyors léptek hallatszottak. Szaporán kinyílt az ajtó 
mindkét szárnya, elcsendesült minden, s a dolgozó-szobá
ból más, erőteljes és határozott léptek zaja hallatszott 
ki: megjelent Napóleon. Csak az imént fejezte volt be 
sétalovaglásához való öltözködését. Kék egyenruhát vi
selt, mely domború hasára lenyúló fehér mellénye fö
lött két oldalt ki volt csapva, kurta lábainak kövér 
ezombjait fehér nadrág födte, s magasszárú csizma volt 
a lábán. Kurta haját nyilván csak az imént fésülték 
meg. de hajának egy fürtje belelógott széles homloká
nak a közepébe. Fehér, vastag nyaka élesen vált el az 
egyenruha fekete gallérjától; kölnivíz illata áradt szét 
róla. Fiatalosan telt arczán, melynek álla daezosan előre
nyúlt, kegyes és császáriasan méltóságteljes üdvözlés 
kifejezése ült. 

Minden lépésnél szaporán megrázkódva, s fejét 
valamelyest hátraszegve, lépett ki az ajtón. Egész tes
tes és zömök alakja, izmos vállai és önkéntelenül ki
düllesztett melle és hasa olyan tekintélyes és rangos 
megjelenést kölcsönöztek neki, mely a jólétben élő negy
venes embereknél tapasztalható. Ezenkívül meglátszott 
rajta az is, hogy ezen a napon a lehető legjobb hangu
latban volt. 

Válaszul Balasev mély és tiszteletteljes meghaí-
lására, megbiezczentette a fejét, és odalépvén hozzá, 
'egott elkezdett vele beszélni annak az embernek a hang
ián, a kinek minden perez drága, s a ki nem ereszke-
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dik le annyira, hogy a mondókáját előre elkészítse, ha
nem meg van győződve róla, hogy mindig jól beszél s 
csakis annyit mond, a mennyit éppen szükséges. 

— Isten hozta, tábornok! — mondotta. — Meg
kaptam Alexander császár levelét, melyet ön hozott, és 
örülök, hogy önt láthatom. — Nagy szemeivel belené
zett Balasev arczába, de már a következő pillanatban 
elfordította róla a tekintetét. 

Nyilvánvaló volt, hogy Balasev egyénisége őt leg-
kevésbbé sem érdekelte. Meglátszott rajta, hogy csak 
az érdekelte, a mi az ö lelkében végbement. Mindannak, 
a mi rajta kívül állott, semmi jelentőséget se tulajdoní
tott, mert meg volt győződve, hogy a világon minden 
kizárólag az ö akaratától függ. 

— Én nem kívánom a háborút s nem is kívántam 
soha, — mondotta, — de belekényszerítettek. Én még 
most is (ezt a szót különösen hangsúlyozta) kész va
gyok minden magyarázatot elfogadni, a melyet önök ad
hatnak nekem. — S tisztán és röviden kifejtette az orosz 
kormánynyal való elégedetlenségének okait. 

Abból a mérsékelten nyugodt és szívélyes hangból 
ítélve, a melyen a franczia császár beszélt, Balasev erő
sen meg volt győződve róla, hogy csakugyan akarja a 
békét, és hajlandó tárgyalásokat kezdeni. 

— Felség! Az én felséges uram és császárom, — 
kezdte el Balasev már régóta előre elkészített beszédét, 
mikor Napóleon a mondókáját elvégezvén, kérdő pillan
tást vetett az orosz követre; de a császár rámeresztett 
szemeinek a tekintete zavarba hozta őt. — „ön zavart, 
— térjen magához", — mintha csak ezt mondta volna 
Napóleon, a mint alig észrevehető mosolylyal Balasev 
kardját és egyenruháját nézte. Balasev ezalatt össze
szedte magát és elkezdett beszélni. Elmondta, hogy 
Alexander császár abban, hogy Kurakin visszakérte a 
megbízólevelét, nem lát elegendő okot a háborúra, hogy 
Kurakin ebben a császár beleegyezése nélkül, pusztán 
a maga feje után járt el. hogy Alexander császár nem kí
vánja a háborút és hogy Angliával semmi néven neve
zendő összeköttetésben nem áll. 

— Még nem, — jegyezte meg Napóleon, s mintha 
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félt volna átengedni magát az érzelmeinek, összerán
czolta a homlokát s könnyedén bólintott a fejével, ezzel 
akarván értésére adni Balasevnek, hogy folytathatja. 

Balasev, miután mindazt elmondotta, a mit el kel
lett mondania, hozzátette, hogy Alexander császár békét 
akar, de nem hajlandó másként tárgyalásokba bocsát
kozni, mint azzal a föltétellel, ha . . . Itt Balasev meg
hökkent; eszébe jutottak azok a szavak, a melyeket 
Alexander császár nem foglalt ugyan bele a levélbe, de 
a melyeket határozottan be kivánt vétetni a Szaltykov-
hoz intézett legfelsőbb kéziratba, s a melyekre nézve 
Balasevnek is azt a parancsot adta, hogy föltétlenül 
mondja el Napóleonnak. Balasev jól emlékezett ezekre 
a szavakra: „a míg csak egyetlen fegyveres franczia 
is van orosz földön", — de valami bonyolult érzés visz-
szatartotta őt. Bármennyire akarta is, nem tudta ezeket 
a szavakat kimondani. Meghökkent és azt mondta: az
zal a föltétellel, hogy a franczia csapatok a Nyemánon 
túl visszavonulnak. 

Napóleon észrevette Balasev zavarát, mely az 
utolsó szavaknál erőt vett rajta: megrezdült az arcza s 
bal lábának az ikrája egyenletesen elkezdett reszketni. 
A nélkül, hogy helyéről eltávozott volna, az eddiginél 
sokkal emeltebb és szaporább hangon kezdett beszélni. 
Napóleonnak ezután következő beszéde alatt Balasev 
nem egyszer lesütötte a szemét s önkéntelenül meg
figyelte Napóleon bal lábikrájának a remegését, mely 
annál inkább fokozódott, minél emeltebb hangon beszélt. 

— En nem kevésbbé óhajtom a békét, mint Ale
xander császár, — kezdte el. — Nem követek-e el tizen-
nyolcz hónap óta mindent, hogy elérjem? Tizennyolcz 
hónap óta várom a magyarázatot. De ahhoz, hogy a 
tárgyalásokat megkezdjük, mit is kívánnak csak tőlem? 
— kérdezte elkomolyodva, s köpezös és fehér kis ke
zével valami erélyesen kérdő mozdulatot tett. 

— A csapatoknak a Nyemánon túl való vissza
vonását, felség, — szólott Balasev. 

— A Nyemánon túl? — ismételte Napóleon. — Te
hát most azt kívánják, hogy visszavonuljak a Nyemá-
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non túl, — csak a Nyemánon túl? — ismételte Nepoleo:: 
s egyenesen ránézett Balasevre. 

Balasev tiszteletteljesen lehorgasztotta a fejét. 
A helyett, a mit négy hónappal azelőtt kívántak 

tőle, hogy tudniillik vonuljon ki Pomerániából, most • 
csak azt kívánták, hogy vonuljon vissza a Nyemánon 
túlra. Napóleon hirtelen sarkon fordult s elkezdett föl 
és alá járni a szobában. 

— ö n azt mondja, hogy a tárgyalások megkez
dése előtt azt kívánják tőlem, hogy vonuljak vissza a 
Nyemánon túlra; de épp úgy követelték tőlem két hó
nappal ezelőtt, hogy vonuljak vissza az Oderán és a 
Visztulán túlra, s azért mégis készek velem tárgyaláso
kat kezdeni. 

Szótlanul végigment a szoba egyik sarkától a 
másikig, s megint megállt Balasev előtt. Balasev észre
vette, hogy bal lábikrája még szaporábban reszketett, 
mint annakelőtte, s az arcza, mintha csak megkövese
dett volna szigorú kifejezésében. Napóleon már ismerte 
ikrájának ezt a remegését. „Bal lábam ikrájának a re
megése nagyjelentőségű rám nézve", — mondogatta a 
későbbi időkben. 

— Olyan ajánlatokat, mint az is, hogy takarodjam 
el az Odera és a Visztula mellől, lehet tenni a bádeni her
czegnek, de nem nekem, — mondotta Napóleon, még tán 
saját magára nézve is egészen váratlanul és szinte kia
bálva. — Még ha Pétervárt és Moszkvát is nekem ad
nák, még akkor sem fogadnám el ezeket a föltételeket, ön 
azt mondja: én kezdtem el a háborút? De ki ment el 
előbb a hadseregéhez? — Alexander császár és nem én. 
És önök akkor ajánlják fel nekem a tárgyalásokat, mi
kor már milliókat kiadtam, mikor szövetségre léptek 
Angliával, s mikor a helyzetük a lehető legrosszabb, — 
akkor állnak elő a tárgyalásokkal! És ugyan mi a 
czélja az önök Angliával való szövetségének? Mit adott 
Anglia önöknek? — mondotta szaporán, most már nyil
ván nem arra iparkodván, hogy a békekötés előnyeit ki
fejtse és lehetőségét latolgassa, hanem csak arra, hogy 
a maga igazát és erejét kimutassa s Alexander tévedését 
és hibáit bebizonyítsa. 
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Beszédének az elején szemlátomást arra törekedett, 
hogy a maga helyzetének előnyös voltát kiemelje és 
megmutassa, hogy ennek ellenére is kész a tárgyalásokat 
megkezdeni. De a mint elkezdett beszélni, mind jobban 
belemelegedett, s minél tovább beszélt, annál kevésbbé 
volt képes irányt szabni a beszédének. 

Beszédének most már nyilvánvalóan csak az volt 
a czélja, hogy magát fölemelje, Alexandert pedig meg
bántsa, vagyis éppen azt cselekedte, a mit a beszéde 
elején a legkevésbbé akart. 

— Azt mondják, hogy önök békét kötöttek a tö
rökkel. 

Balasev igenlőleg bólintott a fejével. 
— A béke meg van kötve . . . — kezdte el. De 

Napóleon nem engedte, hogy befejezze. Nyilván szüksége 
volt rá, hogy ő egymaga beszéljen, s így csak beszélt 
tovább, azzal az ékesszólással és azzal az ingerültséggel, 
a melyre az elkényeztetett emberek annyira hajlandók. 

— Igen, tudom, békét kötöttek a törökkel, a nél-. 
kül, hogy Moldvát és Oláhországot megkapták volna. 
J£n pedig éppen úgy oda adtam volna ezt a két tartó-. 
mányt az ön császárjának, mint a hogy' odaadtam neki^ 
Finnországot. Igen, — folytatta, — én megígértem s oda' 
is adtam volna Alexander császárnak Moldvát és Oláh
országot, így pedig nem fogja megkapni ezt a két g y ö 
nyörű tartományt. Pedig hát hozzácsatolhatta volna őket 
a birodalmához és kiterjeszthette volna Oroszországot 
a botni-öböltől a Duna torkolatáig. Maga Nagy Katalin 
se tehetett volna többet, — mondotta Napóleon, s mind 
jobban nekitüzesedve járt föl s alá a szobában, és csak
nem ugyanazokat a szavakat ismételte Balasev előtt, a 
melyeket magának Alexander császárnak is elmondott 
volt Tilsitben. — Mindezt az én barátságomnak köszön
hette volna. Oh, milyen gyönyörű birodalom is lehetett 
volna Alexander császár birodalma! De milyen gyö
nyörű birodalom! — ismételte néhányszor is, majd meg
állott, elővette a zsebéből arany burnót-szelenczéjét, s 
közvetlenül az orrával, mohón szippantott belőle. 

Szánakozó pillantást vetett Balasevre, s alig hogy 
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Balasev megint valami megjegyzést akart tenni, legott 
szaporán közbevágott. 

— Ugyan mit is kívánhatna, mit is kívánhatna ő 
olyat, a mit az én barátságomban meg ne ta lá lhatna?. . . 
— mondotta Napóleon s álmélkodva vállat vont. — Nem, • 
(i jobbnak találta az ellenségeimmel venni körül ma
gát és ugyan kikkel? — folytatta, — maga köré gyűj
tötte a Steineket, Armfeldteket, Bennigseneket, Vinczen-
gerodekat. Stein — a hazájából kikergetett áruló, 
Armfeldt kéjencz és cselszövő, Vinczengerode — 
szökött franczia alattvaló, Bennigsen — valamicskével 
ugyan katonásabb ember, mint a többiek, de azért mégis 
tehetségtelen, a ki 1807-ben se tudott semmire se menni, 
és a ki rettenetes emlékeket kelthet Alexander csá
szárban . . . Még érteném, ha tehetséges, ha használ
ható emberek volnának, — folytatta Napóleon, alig győz
vén szavakkal követni szakadatlan sorban tolongó gon
dolatait, a melyek mind az ő igazát s az ö erejét (a mi 
az ő fogalmai szerint egy és ugyanaz volt) igazolták; — 
de arról se lehet szó: ezek se békében, se háborúban nem 
érnek semmit! Barklay, mint hallom, ügyesebb vala
mennyiüknél; de első mozdulatai után ítélve, még ezt se 
mondhatnám el róla. És ugyan mit csinálnak, mit csinál
nak mindezek az udvaronezok? Pfuhl tervezget, Armfeldt 
vitatkozik, Bennigsen szemlélődik, Barklay pedig, a ki 
a cselekvésre volna hivatva, nem tudja, mire határozza 
magát, e közben múlik az idő és nem történik semmi. Az 
egyetlen Bagration igazán katonaember. Bár ő is buta, 
de azért van tapasztalata, szemmértéke és elszánt
sága . . . S ugyan miféle szerepet játszik az önök 
fiatal uralkodója ebben az otromba tömegben? Csak 
kompromittálják őt, s mindazért, a mi csak történik, az ő 
nyakába zúdítják a felelősséget. A császárnak csak ak
kor kell a hadseregnél tartózkodnia, ha ő a főhadvezér,— 
mondotta, s nyilván egyenesen a császár személye ellen 
való kihívásnak szánta ezeket a szavakat. Napóleon 
tudta, hogy Alexander császár mennyire szeretett volna 
hadvezér lenni. 

— Már egy hete, hogy a hadjárat megkezdődött, s 
önök még Vilnát se tudták megvédeni, önök két részre 
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vannak vágva, s ki vannak űzve a lengyel tartományok
ból. A hadseregük meg zúgolódik. 

— Ellenkezőleg, felség, — mondotta Balasev, a ki 
alig tudta a fejében tartani mindazt, a mit hallott, s a 
ki csak nagynehezen birta követni a szavaknak ezt a 
tűzijátékát, — a mi csapataink valósággal égnek a 
vágytól . . . 

— Én mindent tudok, — vágott közbe Napóleon, — 
mindent tudok, s épp úgy ösmerem az önök zászlóaljai
nak a számát, mint a magaméit, önöknek kétszázezer 
katonájuk sincsen, nekem megvan háromszor annyi; be
csületszavamat adom önnek, — szólott Napóleon, meg
feledkezvén róla, hogy ennek a becsületszónak semmi 
jelentősége se lehet, — becsületszavamat adom, hogy 
nekem ötszázharminczezer emberem van a Visztulán in
nen. A törökökre nem számíthatnak: ezek semmire se 
valók, a mit azzal is bizonyítottak, hogy önökkel békét 
kötöttek. A svédek, — ezeknek meg az a végzetük, hogy 
őrült királyok uralkodjanak rajtuk. A királyuk bolond 
volt, elcserélték hát, s vettek egy másikat helyette, — 
Bernadotte-ot, a ki azonban szintén legott megőrült, mert 
svéd létére csak az köthet szövetséget Oroszországgal, 
a ki örült. 

Napóleon kajánul elmosolyodott s megint az orrá
hoz emelte a burnótszelenczéjét. 

Balasev Napóleonnak minden mondására tudott és 
akart volna felelni: egyre-másra olyan mozdulatokat tett, 
mint a ki mondani akar valamit; de Napóleon mindig 
félbeszakította. A svédek esztelensége ellen Balasev azt 
akarta felhozni, hogy Svédország csak akkor érezheti 
magát biztonságban, ha vele van Oroszország; de Na
póleon bosszúsan felkiáltott, csakhogy őt elnémítsa. Na
póleon a fölháborodásnak abban az állapotában volt, a 
melyben az embernek beszélnie, beszélnie és beszélnie 
kell, csak azért, hogy maga előtt igazolja az igazát. 
Balasevnek a helyzete súlyossá kezdett válni: mint 
követ, attól tartott, hogy csorbát ejt a méltóságán, és fel
tétlen szükségét érezte annak, hogy ellenvetéseit el
mondja; de mint ember összezsugorodott az oktalan ha
rag amaz önkívületi rohama előtt, a melyben Napóleon 

Tolsztoj : H a b o m é» béke. II. 
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szemlátomást leledzett. Tudta, hogy mindannak, a mit 
Napoelon most mondott, semmi jelentősége sincsen, s 
hegy ö maga is, majd ha ászretér, szégyenkezni fog 
miatta. Balasev lesütött szemekkel állt ott, s nézte Napó
leon kövér lábainak a mozgását, miközben iparkodott el
kerülni a tekintetét. 

— De mi közöm van nekem az önök szövetségesei
hez? — mondotta Napóleon. — Nekem is vannak szövet
ségeseim — a lengyelek: ezek nyolczvanezeren vannak s 
úgy harczolnak, mint az oroszlánok. És lesznek majd 
kétszázezerén is. 

És, alkalmasint még jobban fölháborodván azon, 
hogy a mikor ezt mondta, kézenfekvő valótlanságot mon
dott, és hogy Balasev még mindig abban a sorsában meg
nyugvó pose-ban és szótlanul állt előtte, hirtelen meg
fordult, odaállt közvetlenül Balasev orra elé, s fehér ke
zeivel erélyes és gyors taglejtéseket rajzolva a levegőbe, 
szinte kiabálva mondta: 

— Tudja meg, hogy ha önök fölpiszkálják ellenem 
Poroszországot, tudja meg, hogy én ezt az egész biro
dalmat letörlöm Euréna térképéről, — mondotta sápadt 
és dühtől eltorzult arczczal, s egyik kis kezével erélye
sen rácsapott a másikra. — Igen, visszaverem önöket a 
Dunán, sőt a Dnyeper-en túlra s fölállítom önökkel szem
ben azt a határt, a melyet Európa, a maga bűnös köny-
nyelmiíségében vagy vakságában meg engedett sérteni. 
Igen, lássák meg, mi vár önökre, lássák meg mit nyertek 
azzal, hogy tőlem elpártoltak, — mondotta s szótlanul 
végigment néhányszor a szobán, miközben meg-megrán-
dultak széles vállai. Burnót-szelenczéjét becsúsztatta a 
mellényzsebébe, majd ismét elővette, s miután néhány
szor az orrához emelte, megállt Balasev előtt. Egy da
rabig hallgatott, gúnyosan, egyenesen Balasev szeme 
közé nézett és halkan így szólt: — Pedig hát milyen gyö
nyörű birodalma lehetne az ön császárjának! 

Balasev szükségét érezte annak, hogy feleljen, azt 
mondotta, hogy Oroszország nem látja ilyen sötét szín
ben a helyzetét. Napóleon hallgatott, de még mindig gú
nyosan nézett rá és nyilván rá se hederített arra, a mit 
mondott. Balasev kijelentette, hogy Oroszországban sok 
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jót várnak a háborútól. Napóleon l?ereszkedöleg bólintott 
a fejével, mintha csak azt mondta volna: „Tudom, önnek 
kötelessége így beszélni, de azért maga se hiszi, a mit 
mond, mert én önt teljesen meggyőztem". 

Balasev beszédének a végén Napóleon megint elő
vette a burnót-szelenczéjét, szippantott belőle, s mintegy 
jeladásul a lábával kettőt toppantott a padlón. Az ajtó 
kinyílt: egy tiszteletteljesen odasiető kamarás átadta 
Napóleonnak a kalapját és a keztyüjét, egy másik pedig 
zsebkendőt nyújtott felé. Napóleon rájuk se nézett, hanem 
Balasevhez fordult: 

— Biztosítsa a nevemben Alexander császárt, — 
mondotta, átvévén a kalapját, — hogy én épp úgy híve 
vagyok, mint azelőtt: teljesen ösmerem őt és nagyra be
csülöm kiváló tulajdonságait. Nem tartóztatom tovább, 
tábornok! Majd meg fogja kapni a levelemet a császár
hoz. — És ezzel Napóleon szaporán az ajtó felé ment. 
A fogadó-szobából mindenki előre sietett le a lépcsőn. 

VII. 

Mindazok után, a miket Napóleon mondott, harag
iának a kitörései és amaz utolsó, szárazon kimondott sza
vak után: „nem tartóztatom tovább tábornok; majd meg 
fogja kapni a levelemet", Balasev meg volt győződve 
róla, hogy Napóleon nemcsak hogy nem kívánja őt többé 
látni, de sőt iparkodni fog nem is találkozni vele, a meg
sértett követtel, és főképpen méltatlan hevességének a 
tanujával. De legnagyobb meglepetésére. Balasev, Duroc 
útján meghívást kapott aznapra a császár asztalához. 

Az ebéden Bessiéres, Caulaincourt és Berthier is 
ott voltak. 

Napóleon jókedvűen és szívélyesen fogadta Bala
sevet. Nemcsak hogy nyoma se volt rajta a délelőtti 
hevessége fölött érzett szégyenkezésnek vagy önszemre-
hányásnak, de sőt ellenkezőleg, mindenképpen iparkodott 
Balasevet fölélénkíteni. Nyilvánvaló volt, hogy Napóleon 
meggyőződéséből már rég ki volt küszöbölve a tévedé
sek lehetősége, s hogy az ö szemében mindaz, a mit 

20* 
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cselekedett, jó volt, de nem azért, mert megegyezett a 
jóról és a rosszról alkotott fogalmával, hanem pusztán 
csak azért, mert ö cselekedte. 

A császár Vilnában tett sétalovaglása után, a me
lyen lelkes tömegek fogadták és kísérték mindenfelé, 
rendkívül jókedvű volt. Mindazoknak az utczáknak az 
ablakait, a melyeken végigment, szőnyegek, zászlók s az 
ő nevének a kezdőbetűi díszítették, s a lengyel hölgyek 
mindenhol kendőlobogtatással üdvözölték. 

Ebéd után maga mellé ültetvén Balasevet, nem
csak hogy gyöngéden, de valósággal úgy bánt vele, 
mintha őt is az udvarához és azok közé az emberek 
közé számítaná, a kik megértik és helyeslik az ő terveit, 
és sikereinek örülnek. A társalgás során egyebek közt 
elkezdett Moszkváról is beszélni, s kikérdezte Balasevet 
az orosz fővárosról, de nem úgy, mint a hogy' egy tud-
vágyó utazó kérdezősködik valami új hely felől, a melyet 
meg akar látogatni, hanem azzal a meggyőződéssel, hogy 
Balasevre, mint orosz emberre nézve ez a tudvágy csak 
hízelgő lehet. 

— Hány lakosa van Moszkvának, hány ház van 
benne? — Igaz-e, hogy Moszkvát szentnek hívják? — 
Hány templom van Moszkvában? — kérdezgette egyre-
másra. 

Arra a válaszra, hogy templom kétszáznál is több 
van benne, — így szólott: 

— Ugyan minek az a rengeteg sok templom? 
— Az oroszok nagyon ájtatosak, — felelt Balasev. 
— Egyébiránt a zárdák és templomok nagy száma 

mindig a nép elmaradottságának a jele, — jegyezte meg 
Napóleon s rápillantott Caulaincourt-ra, mintha ennek az 
ítéletnek a megerősítését várná tőle. 

Balasev, bár tiszteletteljesen, de kifejezést adot: 
annak, hogy ebben nem ért egyet a franczia császárral. 

— Minden országnak meg vannak a maga szoká
sai, — mondotta. 

— De ehhez hasonlót bizony ma már egész Euró
pában sehol sem találni, — szólott Napóleon. 

— Bocsánatot kérek felségedtől, — jegyezte meg 



HÁBORÚ ÉS BÉKE 

Balasev: — de Oroszországon kívül ott van még Spa
nyolország, a hol éppen annyi a zárda meg a templom. 

Balasevnek ezt a válaszát, mely arra a vereségre 
czélzott, mely a francziákat nemrég Spanyolországban 
érte, Alexander császár udvarában később, — mint Ba
lasev mesélte, — nagyon méltányolták, de akkor, ott, 
Napóleon asztalánál, nemcsak hogy nem méltányolták, 
hanem szinte észre se vették. 

A marsall urak egykedvű és bámuló arczából nyil
vánvaló volt, hogy sehogy' se tudták felfedezni, hol van 
itt az az elmésség, a melyet Balasev hangsúlyozása je
lezni látszott. „Ha volt is a dologban valami elmésség, 
mi nem értettük meg, vagy pedig egyáltaljában nem volt 
benne semmi", — mondotta a marsallok arczkifejezése. 
Oly kevéssé méltányolták ezt a választ, hogy Napóleon 
valósággal észre se vette, s teljes naivitással megkér
dezte Balasevtöl, vájjon milyen városokon keresztül ve
zet innen a legegyenesebb út Moszkvába. Balasev, a ki 
egész ebéd alatt állandóan résen volt, azt felelte, hogy 
valamint a közmondás szerint minden út Rómába vezet, 
úgy azt is el lehet mondani, hogy minden út Moszkvába 
vezet, hogy sok út van Moszkva felé, a melyek közt ott 
van a Poltaván keresztül vezető út is, a melyet XII. 
Károly választott magának, — mondotta Balasev, s vá
laszának a talpraesett volta felett érzett örömébe szinte 
belepirult. Alig hogy Balasev a „Poltava" szót kiejtette, 
Caulaincourt legott elkezdett a Pétervárról Moszkvába 
vezető út kényelmetlen voltáról és pétervári emlékeiről 
beszélni. 

Ebéd után fekete kávéra átmentek Napóleon dol
gozó-szobájába, mely négy nappal azelőtt még Alexander 
császár dolgozó-szobája volt. Napóleon leült, sévresi 
csészéjében megkeverte a kávéját s maga mellett egy 
széken mutatott helyet Balasevnek. 

Van az emberben egy bizonyos ebédutáni hangulat, 
mely minden okoskodásnál nyomatékosabban arra in
dítja az embert, hogy magával meg legyen elégedve, és 
mindenkit jóakarójának tartson. Ebben a hangulatban 
volt most Napóleon is. Ügy tünt föl előtte, hogy csupa 
olyan ember van körülötte, a ki öt isteníti. Meg volt 
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győződve, hogy ez után az ebéd után Balasev is barát
jává és imádójává szegődött. Napóleon szívélyes és 
kissé gúnyos mosolylyal fordult hozzá. 

— Ez a szoba, a mint hallom, ugyanaz, a melyben 
Alexander császár is lakott. Nem furcsa ez, tábornok? 
— mondotta, nyilván semmi kétségben sem lévén az 
iránt, hogy ez a megjegyzés csak kellemesen érintheti 
Balasevet, miután az ö, — Napóleon, — fölényét bizo
nyítja Alexander császár felett. 

Balasev erre már nem tudott mit felelni s csak szót
lanul lehorgasztotta a fejét. 

— Igen, ebben a szobában négy nappal ezelőtt még 
Vinczengerode és Stein tanácskoztak, — folytatta Napó
leon ugyanazzal a gúnyos és öntelt mosolylyal. — De 
a mit nem értek, — úgymond, — az az, hogy Alexander 
mind összegyűjtötte maga körül az én személyes ellen
ségeimet. Ezt igazán . . . meg nem foghatom. Nem jutott 
vájjon az eszébe, hogy ugyanezt én is megcselekedhe
tem? — fordult kérdőleg Balasevhez, s ez az emlék 
szemlátomást megint belezökkentette öt délelőtti inge
rültségének a kerékvágásába, mely még egészen friss 
volt a lelkében. — Sőt tudja is meg, hogy azt meg is 
fogom cselekedni, — mondotta Napóleon, s félretolván 
a csészéjét, fölkelt; — württembergi, badeni, weimári 
rokonait mind kikergetem Németországból,... ki én . . . 
Ám gondoskodjék a számukra Oroszországban valami 
menedékhelyről! 

Balasev lehorgasztotta a fejét, s az arczkifejezése 
elárulta, hogy szeretné magát ajánlani, s hogy csak azért 
hallgatja mindezt, mert lehetetlen nem hallania azt, a mit 
mondanak neki. Napóleon nem vette észre ezt az arcz-
kifejezést; nem úgy bánt Balasevvel, mint ellenségének 
a követével, hanem mint olyasvalakivel, a ki most tel
jesen az ő hatalmában van, s a kinek csak örülnie kell 
volt gazdájának a megaláztatásán. 

— És ugyan miért állott Alexander császár a had
serege élére? Mire való volt ez? A háború, az az én 
elemem, az ö dolga meg uralkodni, nem pedig serege: 
vezetni. Miért vett a nyakába ekkora felelősséget? 

Napóleon megint elővette a bumót-szelenczéjét, né-



HÁBORÚ ÉS BÉKE 3 1 1 

hányszor föl és alá járt a szobában, s egyszerre, egé
szen váratlanul odalépett Balasevhez, és könnyed mo
solylyal, olyan határozottan, szaporán és egyszerűen, 
mintha nemcsak valami fontos, de egyúttal Balasevre 
nézve valami nagyon kellemes dolgot vinne véghez, a 
kezét a negyvenesztendős tábornok arczához emelte, 
megfogta a fülét, s mosolygó arczczal egyet rántott rajta. 

Az, ha a császár valakinek a fülét megczibálta, a 
franczia udvarnál a legnagyobb megtiszteltetés és kegy
számba ment. 

— Nos hát, Alexander császár imádója és udva-
roncza, ön nem szól semmit? — mondotta, mintha fur
csállotta volna, hogy az ö jelenlétében valaki más em
berfiának az udvaroncza és imádója lehessen. — Készen 
vannak a lovak a tábornok számára? — tette hozzá s 
könnyedén megbiczczentette a fejét, válaszul Balasev 
meghajlására. — Adják át neki az én lovaimat, nagy út 
áll előtte ... . . 

Az a levél, melyet Balasev vitt magával, Napóleon 
utolsó levele volt Alexanderhez. Az orosz császár hite
lesen értesült a beszélgetés minden részletéről és a há
ború megkezdődött. 

Vili. 

Andrej herczeg, miután Moszkvában Pierre-el talál
kozott, elutazott Pétervárra. A hozzátartozóinak ugyan 
azt mondta, hogy hivatalos dolgai vannak, de valójában 
azért utazott el, hogy Kuragin Anatole-t fölkeresse, a ki
vel feltétlenül találkozni akart. Kuragin, a ki után Péter
várra való megérkezésekor azonnal tudakozódott, már 
nem volt ott, Pierre tudatta a sógorával, hogy Andrej 
herczeg keresi. Kuragin Anatole legott kapott valami 
megbízást a hadügyminisztertől és elutazott a moldvai 
hadsereghez. Ugyanakkor Andrej herczeg találkozott 
Péterváron Kutuzovval, az ő iránta mindig jó szívvel lévu 
volt tábornokával, a ki kineveztetvén a moldvai hadse
reg főparancsnokává, megajánlotta Andrej herczegnek. 
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hogy jöjjön vele. Andrej herczeg beosztatván a főhadi
szállás törzskarához, elutazott Törökországba. 

Andrej herczeg nem tartotta helyesnek, hogy le
vélben hívja ki Kuragint. Ügy találta, hogy ez a kihívás, 
a nélkül, hogy erre valami újabb ürügye volna, csak 
kompromittálhatná Rosztova grófnőt s ezért kereste a 
Kuraginnal való személyes találkozást, melynek során 
szándékában volt a párbajra valami új ürügyet találni. 
De a törökországi seregnél sem sikerült neki Kuraginnal 
találkoznia, a ki kevéssel azután, hogy ő odaérkezett, 
visszautazott Oroszországba. Itt, egy rá nézve új ország
ban, s új viszonyok közt, valamivel könnyebben esett 
Andrej herczegnek az élet. A menyasszonya hitszegése 
után, mely annál nagyobb súlylyal nehezedett rá, minél 
jobban iparkodott az eset reá való hatását mások előtt 
palástolni, rendkívül nehezére esett volna abban a kör
nyezetben élni, a melyben olyan boldog volt, de még 
jobban nehezére esett ez a szabadság és függetlenség, 
a melyet annakelötte olyan sokra becsült. Nemcsak hogy 
nem foglalkozott többé azokkal a gondolatokkal, a me
lyek akkor villantak meg először a fejében, a mikor az 
austerlitzi csatatéren az eget nézte, a melyekről oly szí
vesen elbeszélgetett Pierre-el, s a melyek előbb Bogu-
csarovoban, majd később Svájczban és Rómában a magá
nyosságát kitöltötték, de sőt félt visszaemlékezni ezekre 
a gondolatokra, melyek oly végtelen és ragyogó jövőt 
tártak volt fel a szemei előtt. Most csak a hozzá legköze
lebb álló, a múlttal semmi kapcsolatban se lévő, gya
korlati érdekek foglalták le minden figyelmét, a melyek 
után annál nagyobb mohósággal kapott, minél távolabb 
állottak a múlt idők érdekeitől. Mintha csak az égnek az 
a végtelen és tőle távolodó boltozata, mely azelőtt fölé 
borult, egyszerre valami határozott, alacsony és nyo
masztó boltozattá változott volna át, a melyen minden 
olyan tisztán állott előtte, s a melyen az örökkévalóság
nak és a titokzatosságnak nyoma se volt többé. 

Azok közül a munkakörök közül, melyek kínálkoz
tak neki. a katonai szolgálat volt a legegyszerűbb, a 
melyben a legotthonosabban is érezte magát. Mint Ku
tuzov törzskarának ügyeletes tábornoka, buzgó kitár-
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tással végezte a dolgait s valósággal meglepte Kutuzovot 
a munkakedvével és pontosságával. Miután Kuraginra 
Törökországban sem akadt rá, Andrej herczeg nem tar
totta szükségesnek, hogy legott megint utána siessen 
Oroszországba, mind a mellett tisztában volt vele, hogy 
minden megvetése ellenére is, a melyet iránta érzett, s 
mind amaz érvek ellenére is, a melyeket annak a támo
gatására {elhozott maga előtt, hogy nem érdemes vele a 
a személyes összetűzésig engedni jutni a dolgot, — mind 
a mellett tisztában volt azzal, hogy bármilyen hosszú idő 
múlva fog is találkozni vele, lehetetlen, hogy öt ki ne 
hívja, mint a hogy' lehetetlen, hogy az éhes ember rá ne 
vesse magát arra a táplálékra, mely az útjába akad. S 
annak a tudata, hogy a sérelem még nincsen megtorolva, 
hogy a haragja még nincs kitöltve, hanem ott kavarog a 
szívében, mérget kevert abba a mesterséges nyugalomba, 
a melyet Andrej herczeg szorgalmas, pontos és valame
lyest becsvágyó és hiú tevékenységének az örve alatt 
Törökországban magának teremtett. 

1812-ben, a mikor a Napóleonnal való háború híre 
Bukarestbe (a hol Kutuzov immár két hónap óta élt s éj
jel-nappal együtt volt az ő oláh menyecskéjével) is elju
tott, Andrej herczeg megkérte Kutuzovot, hogy helyezze 
át öt a nyugati hadsereghez. Kutuzov immár megelégel
vén Bolkonszkij buzgó tevékenységét, mely szinte élő 
szemrehányásként hatott rá a maga tétlensége miatt, na
gyon szívesen elbocsátotta őt magától s valami megbí
zást is adott neki Barklay-de-Tolly-hoz. 

Andrej herczeg mielőtt a hadsereghez, mely május
ban a drisszai táborban volt összpontosítva, bevonult 
volna, elnézett Lyszyja Qoryba, mely a szmolenszki 
országúttól három versztnyire, szinte útjába esett. An
drej herczeg életében az utolsó három esztendő oly gaz
dag volt fordulatokban, annyi mindent érzett és gondolt 
át, annyi mindent látott (nyugatot és keletet beutazta) 
ez alatt az idő alatt, hogy Lyszyja Qory-ba érkezvén, 
furcsán és idegenül érintette öt az ottani életnek a leg
apróbb részletekig az az előttihez hasonló folyása. Mint 
valami varázslatos és szunnyadó kastélyba, úgy vonult 
be a fasoron és a kőkapun keresztül a lyszyja-gory-i 
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házba. Még mindig a régi higgadtság, a régi tisztaság és 
a régi csönd uralkodott ebben a házban, s ugyanazok a 
bútorok, ugyanazok a falak, ugyanazok a hangok és il
latok s ugyanazok a félénk és éppenséggel nem szép, 
csak valamicskével megöregedett arczok fogadták. Marja 
herczegnő még mindig ugyanaz a félénk, csúnya és öre
gedő leány volt, a ki örökös rettegésben és lelki szenve
dések közt, minden czél és öröm nélkül morzsolgatta 
életének a legszebb éveit. Bourienne is még mindig az 
az önmagával megelégedett, karcsú leány volt, a ki a 
maga személyére vonatkozó legkecsegtetőbb remények
kel eltelve, örömmel aknázta ki életének minden pillana
tát. Csak a föllépése lett, mint Andrej herczegnek tet
szett, valamivel határozottabbá. Desalles, a Svájczból 
hozott nevelő, valami orosz szabású zekébe volt öltözve, 
s keservesen törte a cselédséggel az orosz nyelvet, de 
a mellett még mindig a régi, mérsékelten okos, művelt, 
erényes és szőrszálhasogató nevelő volt. Az öreg her
czeg testileg csak annyiban változott meg, hogy a szája 
egyik szögletében egy kiesett fognak a hiánya volt ész
revehető; lelkileg szakasztott olyan volt, mint annak
előtte, legfeljebb még jobban el volt keseredve a miatt, s 
még nagyobb bizalmatlansággal viseltetett az iránt, a 
mi körülötte a világban történt. Csak a kis Nikoluska, 
az megnőtt, megváltozott, kipirult, göndör, sötét hajat 
eresztett, s a nélkül, hogy maga is tudta volna, mikor 
nevetett és jókedvű volt, szép szájacskájának a felső aj
kát épp úgy fölrántotta, mint megboldogult édes anyja 
szokta volt tenni. Ö volt az egyetlen ebben a varázslatos, 
szunnyadó kastélyban, a ki nem vetette magát alá a vál
tozatlanság törvényének. De bár a látszat után Ítélve, 
minden a régiben volt, mindezeknek az embereknek az 
egymáshoz való benső viszonya megváltozott azóta, hogy 
Andrej herczeg nem látta őket. A család tagjai két, egy
mással idegen és ellenséges indulattal szembenálló tá
borra szakadtak, s most csak az ő kedveért változtatták 
meg szokott életmódjukat s érintkeztek egymással. Az 
egyikhez tartozott az öreg herczeg, Bourienne és az épí
tész, a másikhoz pedig Marja herczegnő, Desalles, Niko
luska s a dadák és dajkák valamennyien. 
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Lyszyja Gory-ban való tartózkodásinak az ideje 
alatt a háziak mind együtt ebédeltek, de valamennyien 
kényelmetlenül érezték magukat s Andrej herczeg érezte, 
hogy ő most csak vendég a házban, a kinek a kedvéért 
ugyan kivételt tesznek, s hogy valamennyiüket feszé
lyezi a jelenlétével. Első nap, ebéd alatt, Andrej herczeg 
ezt önkéntelenül megérezvén, szótalan volt, s az öreg 
herczeg, a kinek feltűnt ennek a szótlanságnak a termé
szetellenes volta, szintén komor hallgatásba merült, s 
ebéd után azonnal visszavonult a szobájába. Mikor este 
Andrej herczeg bement hozzá, s kissé föl akarván őt vi
dítani, elkezdett neki a fiatal Kamenszkij herczeg viselt 
dolgairól beszélni, az öreg herczeg egyszerre egészen vá
ratlanul szóba hozta Marja herczegnöt, s elítélte őt a ba
bonáiért és m-elle Bourienne iránt tanúsított ellenszenve 
miatt, a ki pedig, mint mondotta, az egyetlen, a ki őszinte 
odaadással van ö iránta. 

Az öreg herczeg úgy nyilatkozott, hogy az ö be
tegségének egyedül Marja herczegnő az oka; hogy a 
leánya szánt-szándékkal gyötri és izgatja öt; s hogy a 
kényeztetésével és ostoba beszédeivel egészen elrontja 
a kis Nikolaj herczeget. Az öreg herczeg nagyon jól 
tudta, hogy ellenkezőleg, ő gyötri a leányát, a kinek 
vajmi keserves az élete; de azt is tudta, hogy képtelen 
öt nem gyötörni, mert busásan rászolgál erre. „Miért 
van az, hogy Andrej herczeg, a ki mindezt látja, egy 
szót se szól nekem a húgáról?" — gondolta magában 
az öreg herczeg. „Azt hiszi tán, hogy én valami gonosz
tevő, vagy vén bolond vagyok, a ki minden ok nélkül 
idegenedett el a leányától, és közeledett a franczia 
leányhoz? Nem érti a dolgot, s éppen azért meg kell ma
gyaráznom neki, s meg kell hallgatnia", — gondolta az 
öreg herczeg. S elkezdte fejtegetni azokat az okokat, a 
melyek miatt képtelen leányának a lehetetlen természetét 
elviselni. 

— Ha már megkérdi tőlem, — szólott Andrej her
czeg, a nélkül, hogy az apjára nézett volna (életében 
most először tört pálczát az apja fölött), — én nem 
akartam beszélni, — de ha már megkérdi tőlem, úgy 
mindezekről a dolgokról nyíltan el fogom mondani a vé-
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leményemet. Hogy ha vannak félreértések és súrlódá
sok kettőjük között, úgy én ezekért Mását semmikép
pen sem okolhatom, mert nagyon jól tudom, hogy ö 
milyen szeretettel és tisztelettel van ön iránt. Ha már 
megkérdé tőlem, — folytatta Andrej herczeg ingerül
ten, mert az ingerültségre az utóbbi időben mindig kész 
volt, — én csak azt az egyet mondhatom: ha vannak 
félreértések, úgy ezeknek egyedüli oka az a hitvány 
nőszemély, a kinek nem volna szabad a húgom barátnő
jének lennie. 

Az öreg eleinte kimeresztett szemekkel bámult a 
fiára, s természetellenes mosolyával kimutatta hiányzó 
fogának a helyét, a melyet Andrej herczeg sehogy' se 
tudott megszokni. 

— Miféle barátnő, lelkem? — Hm? Már eljárt a 
szája valakinek! Hm? 

— Apuskám, én nem akartam Ítéletet mondani, — 
szólott Andrej herczeg epés és nyers hangon, — de 
ön hívott ki rá, s én megmondtam s mindig is ezt fo
gom mondani, hogy Marja herczegnő nem hibás, ha
nem igenis hibás az a franczia leány . . . 

— Áá, tehát kimondtad az ítéletet! . . . kimond
tad! — mondotta az öreg halk hangon, s mint Andrej 
herczegnek tetszett, zavartan, de aztán egyszerre fel
ugrott és elordította magát: — Ki innen, ki! A színe
det se lássam többé! . . . 

Andrej herczeg tüstént el akart utazni, de Marja 
herczegnő kérésére még egy napig ott maradt. Ezen a 
tiapon Andrej herczeg nem találkozott az apjával, a ki 
ki se mozdult a szobájából, m-elle Bouriennen és Ti-
chonon kívül senkit se bocsátott magához s több ízben 
tudakozódott, vájjon elutazott-e már a fia. Másnap az 
elutazása előtt Andrej herczeg bement a fiacskája szo
bájába. Az egészséges és az anyja révén göndörhajú 
fiúcska ott ült az apja térdén. Andrej herczeg elkezdett 
mesélni neki a kékszakállról, de mielőtt befejezte volna, 
gondolatokba merült. Mialatt szép kis fiacskáját az ölé
ben tartotta, nem ő rá, hanem magára gondolt. Rémül
ten kereste, de nem találta meg magában sem a meg
bánást azért, hogy az apját fölháborította, sem a saj-
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nálkozást azon, hogy (életében először) haragban fog 
elválni tőle. De mindennél fontosabb volt ő rá nézve 
az, hogy hasztalan kereste magában azt a fia iránt való 
előbbi gyöngédséget, melyet az által akart újra felköl
teni a lelkében, hogy az ölébe vette és gügyösgette a 
fiúcskát. 

— No, meséljen hát, — nógatta a fiú. Andrej her
czeg nem felelt, letette őt az öléből és kiment. 

A mint Andrej herczeg abbanhagyta megszokott 
tevékenységét és különösen, a mint belekerült régi élet
viszonyai közé, a melyek közt akkor volt, a mikor még 
boldognak érezte magát, a régi erővel kiújult benne az 
életundor, s iparkodott ezek elöl az emlékek elől mi
előbb menekülni, s mielőbb valami foglalkozást találni. 

— Tehát csakugyan elmégy? — kérdezte a húga. 
— Istennek hála, hogy mehetek, — felelt Andrej 

herczeg; — csak azt sajnálom, hogy te is nem jöhetsz. 
— Miért mondod ezt? — szólott Marja herczegnő. 

— Miért mondod ezt éppen most, a mikor abba a ret
tenetes háborúba indulsz, s mikor ő már olyan törődött 
és öreg? M-elle Bourienne azt mondta, hogy kérdezős
ködött utánad . . . — Alig, hogy erről kezdett beszélni, 
megrezdültek az ajkai és kicsordultak a könnyei. An
drej herczeg elfordult töle s elkezdett föl és alá járni a 
szobában. 

— Oh, Istenem! Istenem! — mondotta. — S ha 
az ember meggondolja, hogy mi és ki, micsoda csekély
ség elég ahhoz, hegy egy embert boldogtalanná tegyen, 
— sóhajtott fel olyan hevességgel, mely Marja her-
czegnőt szinte megijesztette. 

Megértette, hogy mikor az emberekről beszélt, a 
kiket csekélységeknek nevezett, ezalatt nemcsak m-elle 
Bourienne-t értette, a ki az apja szerencsétlenségét 
okozta, hanem azt az embert is, a ki az ő boldogságát 
tönkretette. 

— Andrej, csak egyre kérlek . . . könyörgök ne
ked, — mondotta s megérintvén a karját, a könnyeken 
is keresztül csillogó szemekkel nézett rá. — Én t*ú&t-
sen értelek téged (Marja herczegnő lesütötte a szemét). 
Ne hidd, hogy a bánatot emberek okozzák. Az embe-
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rek csak az ü eszközei. — És odanézett valamivel 
Andrej herczeg íeje iölé, azzal a határozott és megszo
kott tekintettel, a melylyel az ember egy arczkép Jöl 
ismert helyére nézni szokott. — A bánatot ö küldi 
reánk, nem az emberek. Az emberek csak eszközei 
Neki; ők nem hibásak. Ha úgy tűnik iöl előtted, hogy 
valaki hibás veled szemben, feledd el ezt és bocsáss 
meg neki. Nekünk nincs jogunk büntetni. Akkor majd 
megérted azt a boldogságot, mely a megbocsátásból 
fakad. 

— Ha nő volnék, Mari, akkor megtenném ezt. Ez 
a nők erénye. De a férfinak nem kell és nem is szabad 
felednie és megbocsátania, — mondotta s bár mindeddig 
rá se gondolt Kuraginra, egyszerre teljes, kielégítetlen 
bosszúvágya fölújult a lelkében. „Mikor Marja herczegnő 
már arra próbál rábeszélni, hogy megbocsássak, az 
annyit tesz, hogy már rég le kellett volna sújtanom a 
büntetéssel", — gondolta magában. S a nélkül, hogy 
Marja herczegnőnek egyebet felelt volna, elkezdett arra 
az örömteljes, bosszútól édes pillanatra gondolni, a mi
kor majd találkozik Kuraginnal, a kiről tudta, hogy a 
hadseregnél tartózkodik. 

Marja herczegnő könyörgött a bátyjának, hogy 
maradjon még egy napot, s megmondta neki, hogy biz
ton tudja, milyen boldogtalan lesz az apjuk, ha Andrej 
most elutazik, a nélkül, hogy kibékültek volna; de An
drej herczeg azt felelte, hogy ő alkalmasint nemsokára 
megint visszajön a hadseregtől, hogy föltétlenül fog 
írni az apjának, s hogy most minél tovább maradna itt
hon, annál jobban elmérgesednék ez a viszály. 

— Isten veled, Andrej! Ne feledd, hogy a csapá
sok mindig Istentől jönnek, s hogy az emberek soha se 
hibásak, — ezek voltak az utolsó szavak, a melyeket 
Andrej a húgától hallott, mikor tőle elbúcsúzott. 

„Ennek így kell lenni! — gondolta Andrej herczeg, 
mikor kijutott a lyszyja gory-i ház fasorából. — Ez a 
szegény, ártatlan teremtés most egyedül marad itt ezzel 
a félkegyelmű öreg emberrel. Az öreg érzi, hogy ő a 
hibás, de képtelen megváltozni. Az én kis fiacskám meg 
fölcseperedik, örül az életnek, a melyben pedig ugyanaz 
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a sors vár rá, mint másokra, a csaló, vagy a megcsalt 
sorsa. Én megyek a hadsereghez, miért? — magam se 
tudom; és találkozni kívánok azzal az emberrel, a kit 
megvetek, pusztán csak azért, hogy alkalmat adjak neki 
arra, hogy engem megöljön és jót kaczagjon rajtam!" 
Azelőtt is ugyanazok az életviszonyok voltak itten, 
de azelőtt egy közös kapocs íüzte össze valamennyiü
ket, most pedig széthullottak. Minden összeiüggés nél
kül, egymásután a legképtelenebb jelenségek bukkan
tak föl Andrej herczeg lelkében. 

IX. 

Andrej herczeg június végén érkezett meg a had
sereg főhadiszállására. Az első hadsereg csapatai, a 
melynél a császár is tartózkodott, a Drissa melletti meg
erősített táborban voltak elhelyezve; a másik hadse
reg csapatai visszavonultak, iparkodván az első hadse
reggel egyesülni, a melytől, — mint mondo+ták, — a 
trancziák túlnyomó ereje vágta el őket. Az orosz hadse
regben mindenki elégedetlen volt a dolgok menetével; de 
az orosz kormányzóságokba való betörés veszedelmétől 
senki se tartott s még csak föl se tételezte senki, hogy 
a háború a nyugati lengyel kormányzóságokon túl ter
jedjen. 

Andrej herczeg a Drissa partján akadt rá Barclay-
de-ToIly-ra, a ki mellé be volt osztva. Miután a tábor 
környékén egyetlen nagyobb város vagy helység se volt, 
a hadseregnél lévő nagyszámú tábornokot és udvaron-
czot vagy tíz versztnyi kiterjedésben a folyó mindkét 
partján lévő falvak legjobb házaiba szállásolták be. 
Barclay-de-Tolly az uralkodótól négy versztnyire ál
lott. Szárazon és hidegen fogadta Bolkonszkijt, s néme
tes kiejtésével megmondotta neki, hogy beosztása ügyé
ben majd előterjesztést tesz az uralkodónak, addig is 
kéri, hogy az ö törzskaránál maradjon. Kuragin Anatole, 
a kit Andrej herczeg a hadseregnél remélt találhatni, 
már nem volt ott: elutazott Pétervárra, s ez a hír Bol
konszkijt kellemesen érintette. A készülőben levő óriás 
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háború annyira lefoglalta Andrej herczeg érdeklődését, 
hogy szinte örült, ha egy időre megszabadult azok
tól az izgalmaktól, a melyekbe őt a Kuraginnal való tö
rődés sodorta. Az első négy napon, a mikor még nem 
rendelték ki sehová, Andrej herczeg körüljárta az egész 
megerősített tábort s a maga értelme és a hozzáértő em
berek útbaigazításai nyomán iparkodott magának a hely
zetről tiszta képet alkotni. Az a kérdés azonban, vájjon 
ez a tábor előnyös-e vagy hátrányos, Andrej herczeg 
előtt megoldatlan maradt. Azzal eddigi tapasztalatai so
rán már tisztába jött, hogy háborús kérdésekben (mint 
erről az austerlitzi ütközetben is meggyőződhetett) a 
legmélyebben átgondolt tervek sem érnek semmit, hogy 
minden attól függ, milyen választ adnak az ellenség vá
ratlan és előre semmiképpen se látható mozdulataira, 
hogy minden attól függ, ki és hogyan intézi az egész 
hadmüveietet. Hogy ezt az utóbbi kérdést maga előtt 
tisztázza, Andrej herczeg a helyzete és az ösmcretségd 
révén iparkodott behatolni a hadsereg vezetésének s 
a vezető férfiaknak a szellemébe, valamint iparkodott 
azokat a pártokat is megismerni, a melyeknek befolyása 
a vezetésben érvényesült, s mindezek alapján a követ
kező képet alkotta magának. 

Akkor, a mikor a császár még Vilnában volt, a 
hadsereg három részre volt osztva: az első hadsereg 
Barclay-de-TolIy, a második Bagration, a harmadik pe
dig Tormaszov vezérlete alatt állott. Az uralkodó az 
első hadseregnél tartózkodott, de nem föhadparancsnoki 
minőségben. A parancsokban határozottan ki volt 
mondva, hogy a császár nem fog vezényelni, csak a 
hadseregnél fog tartózkodni. Ezenkívül a császár mellett 
nem is volt ott a főhadparancsnok törzskara, hanem csak 
a császári főhadiszállás törzskara. Ott volt mellette a 
császári törzskar főnöke, Volkonszkij fő-kvártélymester, 
voltak tábornokok, szárnysegédek, diplomácziai tisztvi
selők és egy sereg külföldi, de nem volt ott a hadsereg 
törzskara. Ezenkívül minden különösebb beosztás nél
kül ott voltak a császár környezetében: Arakcsejev, volt 
hadügyminiszter, Bennigsen gróf, mint rangban legidő
sebb tábornok, Pavlovics Konstantin nagyherczeg trón-
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örökös, Rumjanczev gróf kanczellár, Stein volt porosz 
miniszter, Armfeldt svéd tábornok, Piuhl, a hadjárat 
egész haditervének a szerzője, a Szardiniából bevándo
rolt Paulucci főhadsegéd, Wolzogen és sok más. Bár 
ezek a személyiségek minden katonai hatáskör nélkül 
tartózkodtak a hadseregnél, mégis rangjához mérten 
mindeniknek megvolt a maga befolyása, és sokszor 
egy-egy hadtestparancsnok, söt maga a íőhadparancsnok 
sem igen volt tisztában vele, vájjon milyen minőségben 
kérdez tőle, vagy tanácsol neki valamit Bennigsen, 
vagy a nagyherczeg, vagy Arakcsejev, vagy Bolkonszkij 
herczeg, és nem tudta, ö tőle vagy az uralkodótól ered-e 
ez vagy az a tanács formájában kiadott parancs, s hogy 
vájjon ez teljesítendő-e vagy sem. De ez csak a külső 
kerete volt a helyzetnek; udvari szempontból (már pe
dig az uralkodó jelenlétében minden ebből a szempont
ból ítélendő meg), a császár s mindezen személyi
ségek jelenlétének a lényege teljesen világos volt min
denki előtt. Ez a lényeg pedig a következő volt: a csá
szár nem vállalta ugyan magára a föhadparancsnoki 
felelősséget, de azért a hadseregekkel mind ő rendel
kezett, s a környezetében lévők voltak tanácsadói. Arak
csejev volt a megbízható végrehajtó, a rendnek őre 
s a császár testőre; Bennigsen, egy vilnai kormányzó-
ságbeli előkelő földbirtokos, látszólag a császár fogad
tatása és ellátása körül szorgalmatoskodott, valójában 
pedig kiváló tábornok volt, a ki a tanácsban mindig jó 
szolgálatokat tett és ezenkívül minden pillanatban ké
szen állott Barclay helyettesítésére. A nagyherczeg 
azért volt ott, mert úgy tetszett neki. Stein, a volt mi
niszter, azért volt ott, mert ió tanácsadónak bizonyult 
s mert Alexander császár igen nagyra becsülte őt sze
mélyes tulajdonságai révén. Armfeldt Napóleon irigy 
haragosa volt, emellett nagy önbizalommal megáldott 
tábornok, a mi soha se tévesztette el a hatását Ale
xanderra. Paulucci azért volt ott, mert elszánt és bátor 
volt a nyilatkozataiban. A föhadsegédek azért voltak 
ott, mert a hol a császár volt, ott ők is ott voltak min
dig, és végül a legfőbb — Pfuhl azért volt ott, mert ö 
dolgozta ki a Napóleon elleni hadjárat haditervét s mert 

Tolsztoj: H a b o m és béke. II. 
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meggyőzvén Alexandert ennek a haditervnek a czélirá-
nyosságáról, ö intézte a hadjárat egész vezetését. Píuhl 
mellett ott volt Wolzogen, a ki Pfuhl eszméit sokkal 
hozzáférhetőbb formában tálalta föl, mint ő maga, s e 
mellett bátor, önérzetes elméleti kormányférfiú volt, a 
ki mérhetetlen önbizalmában mindenki mást a megve
tésével sújtott. 

Ezeken a névszerint felsorolt orosz és külföldi sze
mélyiségeken kívül (de különösen külföldi személyisége
ken kívül, a kik az idegen téren tevékeny emberek me
részségével minden nap új és váratlan eszmékkel áll
tak elő) volt még egy sereg másodrangú személyiség is, 
a kik azért voltak a hadseregnél, mert a fölebbvalóik 
ott voltak. 

Ebben a nagy, mozgalmas, csillogó és büszke világ
ban, a különböző felfogások és hangok közepett Andrej 
herczeg a következő, egymástól a legélesebben külön
váló irányokat és pártokat figyelte meg. 

Az első párthoz tartoztak: Pfuhl és a követői, 
mindmegannyi elméleti ember, a kik meg voltak győ
ződve egy külön haditudomány létezéséről, valamint ar
ról, hogy ennek a tudománynak meg vannak a maga, 
az arczmenetre, a megkerülésre stb. vonatkozó változ
hatatlan törvényei. Pfuhl és követői a hadászat állítóla
gos és szabatos törvényei szerint való visszavonulást 
követelték az ország belsejébe, és minden, ettől az el
mélettől való eltérésben csak barbárságot, müveletlen-
séget vagy rosszakaratot láttak. Ehhez a párthoz tar
toztak a német herczegek, Wolzogen, Vinczengerode és 
mások, jobbára szintén németek. 

A második párt homlokegyenest ellenkezője volt 
az elsőnek. Mint rendesen, az egyik szélsőség mellett 
ott voltak a másik szélsőség képviselői is. Ennek a párt
nak az emberei azok voltak, a kik azt kívánták, hogy 
Vilnából vonuljanak be Lengyelországba és szabadítsák 
iel magukat minden előre elkészített terv kényszere alól. 
Ennek a pártnak az emberei azonkívül, hogy az elszánt 
cselekvés szószólói, ezzel együtt a nemzeti szempont 
képviselői is voltak, következésképpen a vitatkozások 
során még egyoldalúbb felfogásról tettek tanúságot. Ide 

f 
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tartoztak az oroszok: Bagration, az akkoriban emelke
dőben lévő Jermolov és mások. Ebben az időben járt 
szájról-szájra Jermolovnak egy ismert tréfája, a ki állí
tólag csak azt az egy kegyet kérte a császártól, hogy 
léptesse öt elő németté. Ennek a pártnak az emberei 
Szuvarovra való hivatkozással azt mondogatták, hogy 
nem kell sokat gondolkozni, nem kell tűkkel sokat bök
dösni a térképeket, hanem közbe kell vágni, meg kell 
verni az ellenséget, nem engedni be őt Oroszországba 
s nem adni alkalmat a csapatoknak arra, hogy elcsüg
gedjenek. 

A harmadik párthoz, a melyhez az uralkodónak leg
több bizalma volt, a két első irány közt a közvetítő sze
repét játszó udvaronezok tartoztak. Ennek a pártnak, 
a melyhez Arakcsejev is tartozott, az emberei jobbára 
nem voltak katonák, a kik úgy gondolkoztak és beszél
tek, mint a hogy' a meggyőződés nélkül való, de azé rt 
mégis meggyőződéseseknek látszani akaró emberek ren
desen szoktak. Ezek úgy nyilatkoztak, hogy a háború, 
különösen egy olyan lángelmével, mint Bonaparte (most 
megint Bonaparte-nak hívták őt) kétségkívül a legmé
lyebb megfontolást és a tudomány mélységes ismeretét 
igényli, s hogy ebben a tekintetben Pfuhl is lángelméiü: 
e mellett azonban lehetetlen be nem látni, hogy az el
mélet emberei sokszor egyoldalúak s azért nem szabad 
föltétlenül megbízni tjennük, meg kell hallgatni azt is, 
a mit Pfuhl ellenfelei mGndanak, úgyszintén azt is, a mit 
a gyakorlati s a háború dolgaiban tapasztalt emberek 
beszélnek, s mindebből az arany középutat kell válasz
tani. Ennek a pártnak a tagjai ragaszkodtak hozzá, hogy 
a drissai tábornak Pfuhl tervei szerint való megtartása 
mellett, a többi hadseregek elhelyezkedését meg kell 
változtatni. Bár ezzel az eljárással sem az egyik, sem 
a másik czélt nem érhették el, de a párt emberei így ta
lálták a legjobbnak. 

A negyedik irányzatnak legtekintélyesebb képvise
lője a trónörökös nagyherczeg volt, a ki nem tudta el
felejteni az ő austerlitzi csalódását, a hol ö. arra számít
ván, hogy hamarosan legyűri a írancziákat, mintha va
lami szemlére ment volna, sisakban és lovagköntösben 

21 • 
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vonult ki a testőrség élén, s egyszerre a legelső so
rokba tévedt s csak nagy nehezen menekült meg az ál
talános zűrzavarból. Az ehhez a párthoz tartozó embe
rek felfogásában meg volt az őszinteség tulajdonsága, 
illetve fogyatkozása. Ük féltek Napóleontól, őt erősnek, 
magukat gyengének tudták, s ezt nyilian ki is mondot
ták. Folyton azt hajtogatták: „Mindennek csak keserű
ség, szégyen és pusztulás lesz a vége! Elhagytuk Vil-
nát, elhagytuk Vitebszket, el fogjuk hát hagyni Drissát 
is. Az egyetlen okos dolog, a mit tehetünk, békét kötni, 
még pedig lehetőleg minél előbb, még mielőtt kikerget
nek bennünket Pétervárról!" 

Ez az orosz hadsereg magasabb köreiben nagyon 
elterjedt fölfogás támogatásra talált Péterváron és Rum-
janczev kanczellár személyében is, a ki még más állami 
érdekek szempontjából is a béke mellett foglalt állást. 

Az ötödik csoportot Barclay-de-Tolly-nak nem 
annyira mint embernek, mint inkább mint hadügyminisz
ternek és főhadparancsnoknak a párthívei alkották. Ezek 
így szólottak: „Bármilyen legyen is különben (mindig 
ezzel kezdték), de annyi bizonyos, hogy becsületes és 
tevékeny ember, a kinél jobb nincsen. Adjatok hát neki 
tényleges hatalmat, mert háborút a vezetés egysége 
nélkül nem lehet sikeresen viselni, s ö majd megmu
tatja, mire képes, a mint hogy Finnországban is meg
mutatta. Ha a mi hadseregünk erős és rendezett, s ha 
vissza tudtunk vonulni Drissáig a nélkül, hogy vesztesé
geink lettek volna, úgy ezt csak Barclaynak köszönhet
jük. Ha most Barclay helyére Bennigsent állítjuk oda, 
úgy minden elveszett, mert Bennigsen már 1807-ben is 
megmutatta a tehetetlenségét", — mondogatták' ennek 
a pártnak az emberei. 

A hatodik csoporthoz tartozók, a bennigsenisták, 
ellenkezőleg azt hirdették, hogy a legtevékenyebb és 
legtapasztaltabb mégis csak Bennigsen, s hogy bár
hogy' ellenkezik is az ember, mindig csak ő hozzá kerül 
vissza. Ám csak hadd halmozzák egymásra a baklövé
seket, s ennek a pártnak az emberei kimutatták, hogy 
a mi Drissáig való visszavonulásunk a képzelhető leg-
szégyenletesebb vereség, s a baklövések szakadatlar 
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lánczolata volt. „Minél több hibát követnek el, — mon
dották ezek, — annál jobb, mert annál hamarabb be 
fogják látni, hogy ez így nem mehet tovább. Itt nem 
holmi Barclay-ra, hanem olyan emberre van szükség, 
mint Bennigsen, a ki már 1807-ben is megállta a sarat, 
s a kinek maga Napóleon is igazságot szolgáltatott, 
olyan emberre, a kinek a kezében az ember szívesen 
látná a hatalmat, ilyen pedig csak egy van, s ez Ben
nigsen." 

A hetedik párt az olyan emberek sorából került ki, 
a kik mindig nagy számmal vannak az uralkodók és 
különösen a fiatal uralkodók körül, s a kik vajmi nagy 
számmal verődtek össze Alexander császár környezeté
ben, a tábornokok és a szárnysegédek soraiból, a kik 
szenvedélyes odaadással voltak a császárjuk iránt, a kit 
nem mint uralkodót, de mint embert valósággal imád
tak, még pedig őszintén és önzetlenül, úgy, mint Rosz
tov 1805-ben imádta őt s a kik nemcsak minden erény
nek, hanem minden kiváló emberi tulajdonságnak a 
foglalatját látták benne. Ezek az emberek, bár lelke
sedtek az uralkodó szerénységeért, a melylyel a had
sereg főparancsnokságáról lemondott, mégis elítélték 
ezt a túlzott szerénységet, s csak egyetlen vágyuk volt, 
a melyhez szívósan ragaszkodtak is, hogy imádott csá
szárjuk szakítván az önmaga iránt való túlzott bizal
matlansággal, jelentse ki nyíltan, hogy odaáll csapatai
nak az élére, gyűjtse maga köré a főhadparancsnok 
törzskarát, és ha szükség van rá, tapasztalt elméleti és 
gyakorlati emberek tanácsának a meghallgatásával, 
maga vezesse a katonáit, a kiket már ez egymagában 
is a legnagyobb lelkesedésre volna képes hangolni. 

A nyolczadik és legnagyobb csoport, mely tagjai
nak óriási számával úgy aranylott a többihez, mint a 
kilenczvenkilencz az egyhez, olyan emberekből állott, 
a kik nem akartak se békét, se háborút, se támadást, se 
megerősített tábort, se a Drissa mellett, se egyebütt, se 
Barclay-t, se császárt, se Pfuhl-t, se Bennigsent, ha
nem egyetlen és legfőbb vágyuk csak az volt: hogy 
minél nagyobb haszonra és minél több élvezetre tegye
nek szert. S a császár főhadiszállásán nyüzsgő és egy-
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mást keresztező, egymással összefonódó fondorlatok
nak a zavaros vizében sok olyan dologban lehetett si
kereket elérni, a miben más időben czélt érni szinte 
képtelenség lett volna. Az egyik, csak azért, hogy elő
nyös állását ne koczkáztassa, ma egyetértett Pfuhl-lal. 
holnap az ellenfelével, holnapután meg váltig erősít
gette, hogy egy bizonyos kérdésben teljességgel nincs 
határozott véleménye, mind csak azért, hogy elkerülje 
a felelősséget és kielégítse az uralkodót. A másik, a ki 
valami előnyre vaaászott, azzal vonta magára az ural
kodó figyelmít, hogy hangosan lármázta ugyanazt, a 
mire az uralkodó előtte való napon czélzott, vitatkozott 
és lármázott a tanácsban, a mellét verte, párbajra hívta 
ki azokat, a kik nem voltak vele egy véleményen, ezzel 
akarván bizonyítani, hogy a közjóért még arra is kész. 
hogy magát föláldozza. A harmadik egyszerűen két ta
nácskozás közt és ellenségeinek a távollétében kiku
nyorálta magának hűséges szolgálatainak a jutalmát, 
jól tudván, hogy most lehetetlen lesz neki kosarat adni. 
A negyedik puszta véletlenségből mindig nyakig munká
ban került a császár szemei elé. Az ötödik, azért, hogy 
régóta óhajtott czélját, — egy ebédet a császár aszta
lánál, — elérje, elkeseredetten bizonyítgatta egy-egy 
újonnan fölmerült nézet helyességét vagy helytelensé
gét, s erre a czélra többé-kevésbbé erőteljes és helyes 
bizonyítékok egész seregét mozgósította. 

Ennek a pártnak az emberei mind a rubeleket, a 
kereszteket, s a rangot hajhászták, s ebben a hajszá
ban kizárólag a császári kegy szélmutatója után igazod
tak, s alig hogy észrevették, hogy a szélmutató az egyik 
oldalra fordult, legott a hadseregnek ez az egész here
telepe elkezdett ugyanabba az irányba fújni, a mi csak 
megnehezítette az uralkodónak azt, hogy a szélmutatót 
megint átfordítsa a másik oldalra. A helyzet bizonyta
lansága és a fenyegető komoly veszedelem közepett, 
mely mindennek valami aggodalmas színezetet köl
csönzött, a fondorlatok, a hiúságok, az egymással meg
megütköző fölfogások és érzelmek viharának a sodrá
ban és különösen mindezeknek az embereknek a leg
különfélébb nemzetekhez tartozandósúga mellett ez a 
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nyolczadik és legnagyobb párt, melyet kizárólag sze
mélyes érdekek vezéreltek, magát a közérdekű ügyet 
rettenetesen összezavarta és homályba burkolta. Bár
milyen kérdés merült légyen is föl, a heréknek ez a 
népes raja, még mielőtt a megelőző kérdést lefújta 
volna, legott rávetette magát az újra, s a maga döngé-
sével az őszintén vitázó hangokat teljesen elnyomta és 
elhomályosította. 

Mindezekből a pártokból, abban az időben, a mi
kor Andrej herczeg a hadsereghez megérkezett, még 
egy kilenczedik párt is alakulóban volt, mely éppen 
akkor kezdte a szárnyait bontogatni. Ez az öreg, okos 
és kormányzati ügyekben tapasztalt emberek pártja 
volt, mely a nélkül, hogy az egymással szembenálló 
fölfogások bármelyikében is osztozott volna, mindent, 
a mi a főhadiszállás törzskarában történt, elvont szem
pontból ítélt meg, és azokon a módozatokon törte a 
fejét, a melyekkel ebből a határozatlanságból, ingado
zásból, zűrzavarból és gyengeségből ki lehetne evicz-
kélni. 

Az ehhez a párthoz tartozó emberek úgy okoskod
tak, s ezt ki is mondták, hogy minden rossz elsősorban 
onnan ered, hogy a császár, katonai udvarával együtt 
a hadseregnél van, mert belevitte a hadseregbe a vi
szonyoknak azt a határozatlan és habozó ingadozását, 
mely az udvarnál még megjárja, de a hadseregre hatá
rozottan káros; hogy a császárnak az a feladata, hogy 
uralkodjék, nem pedig hogy a hadsereget vezesse, hogy 
ebből a helyzetből az egyetlen kivezető út az, ha a 
császár a hadsereget az udvarával együtt elhagyja, 
hogy a császár jelenléte egymaga ötvenezer embert 
megbénít, a kik az ő személyes biztonságának a meg
óvására szükségesek; hogy a legrosszabb, de független 
főparancsnok is jobb lesz, mint a legjobb, a ki azonban 
kötve van a császár jelenléte és hatalma által. 

Ugyanabban az időben, a mikor Andrej herczeg 
még tétlenül élt a drissai táborban, Siskov államtitkár, 
mint ennek a pártnak egyik legtekintélyesebb képvise
lője, levelet írt a császárnak, a melyet Balasev es 
Arakcsejev is aláírtak. Ebben a levélben, élvén a császár 
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amaz engedélyével, hogy a dolgok állása felöl a nézeteit 
elmondhassa, annak az ürügye alatt, hogy a császárnak 
a főváros népét kell a háborúra lelkesítenie, teljes tisz
telettel azt ajánlotta neki, hagyja el a hadsereget. 

A nép föllelkesítését és a haza védelmére való 
ielbúzdítását, ugyanazt a föllelkesítést (mely Moszkvá
ban például tényleg a császár személyes megjelenésé
nek volt az eredménye), mely Oroszország diadalának 
fő okozójává vált, tehát a császárra bízták, a ki ezt a 
hadseregtől való távozása ürügyéül el is fogadta. 

X. 

Ezt a levelet még nem adták volt át az uralkodó
nak, mikor Barclay ebédnél közölte Bolkonszkij-val, 
hogy a császár személyesen óhajt vele találkozni, hogy 
tőle a törökországi helyzet felől tudakozódjék, s hogy 
e találkozás czéljából Andrej herczegnek este hat óra
kor jelentkeznie kell Bennigsen lakásán. 

Ugyanaznap Napóleonnak egy, az orosz had
seregre nézve veszélyessé válható újabb mozdulatáról 
érkezett hír a császár szállására, mely azonban később 
valótlannak bizonyult. Ugyancsak ezen a napon dél
előtt Michaud ezredes körüljárta a császárral a drissai 
erődítéseket és bebizonyította az uralkodónak, hogy ez 
a Pfúhl által létesített megerősített tábor, mely eddig a 
taktika netovábbjának a hírében állott, s mely arra lett 
volna hivatva, hogy Napóleont a pusztulásba kergesse, 
— hogy ez a tábor voltaképpen képtelenség, s az orosz 
hadsereg vesztét fogja okozni. 

Andrej herczeg elment Bennigsen tábornok laká
sára, a ki közvetlenül a folyó partján egy kisebb földes
úri házban volt elszállásolva. Se Bennigsen, sem a 
császár nem volt ott, de Csernysev, a császár szárny
segéde fogadta I3olkonszkij-t és elmondta neki, hogy 
a császár Bennigsen tábornokkal és Paulucci marquis-
val ma már másodízben kiment, hogy a drissai tábor 
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erődítéseit megtekintse, a melyeknek czélszerűsége 
iránt komoly kétségek merültek föl. 

Csernysev az első szobában az ablak mellett ült 
s egy franczia regényt olvasott. Ez a szoba annakelőtte 
alkalmasint terem volt; még ott állott benne az orgona, 
a melyre néhány szőnyeg volt rádobva, egy szegleté
ben pedig Bennigsen segédtisztjének a tábori ágya volt 
elhelyezve. Maga a segédtiszt is ott volt. Vagy valami 
dorbézolástól, vagy a megfeszített munkától szemláto
mást kimerülten ült az ágyán és szunyókált. A terem
ből két ajtó nyílott: az egyik egyenesen a volt fogadó
szobába, a másik pedig a dolgozó-szobába. Az első 
ajtón hangos nén.et, s közben franczia társalgás zaja 
szűrődött ki. Ott, abban a volt fogadó-szobában gyűlt 
össze a császár kívánságára nem a haditanács (a csá
szár szerette a homályos helyzeteket), hanem néhány 
kiválasztott személyiség, a kiknek a véleményét a kü
szöbön álló bonyodalmak ügyében meg akarta hallgatni. 
Ez nem volt haditanács, hanem néhány kiválasztott em
berből összeállított s a császár személyes rendelkezé
sére álló magán-tanács, melynek néhány fölmerült kér
dés tisztázása volt a föladata. Ebbe a tanács-félébe 
meg voltak híva: Armfeld svéd tábornok, Wolzogen 
főhadsegéd, Vinzengerode, a kit Napóleon szökevény 
franczia alattvalónak mondott, Michaud, Toll, egy tel
jességgel nem katona-ember, Stein és végül maga Pfuhl, 
a ki, mint Andrej herczeg értesült, az egész dolognak 
legfőbb rugója volt. Andrej herczegnek most alkalma 
volt őt jól megnézni, mert Pfuhl kevéssel ö utána érke
zett meg s miután pár perezre megállott Csemysev-vel 
beszélgetni, előtte ment be a fogadó-szobába. 

Pfuhl, az ő rosszul szabott, orosz tábornoki egyen
ruhájában, mely olyan gyatrán állt rajta, mint ha va
lami maskara lett volna, az első pillanattól kezdve ös-
merősnek tünt föl Andrej herczeg előtt, bár eddig még 
soha sem látta őt. Volt benne valami Weihrother-ből, 
Mack-ból, Schmidt-ből és a többi elméleti német tá
bornokból, a kiket Andrej herczegnek 1805-ben al
kalma nyilt megösmerni; de azért jellemzetesebb volt 
valamennyinél. Ilyen elméleti németet, a ki annyira 
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egyesítette volna magában mindazt, a mi a többi né
metekben meg volt, Andrej herczeg még eddig soha 
nem látott. 

Pfuhl alacsony termetű, nagyon sovány, de cson
tos, erös és egészséges megjelenésű ember volt. me-
denczéje széles, lapoczkái kiállóak. Az arcza rendkívül 
ránczos, szemei mélyenfekvők voltak. A homlokán és 
a halántékain kefével szaporán előre volt simítva a 
haja, mely hátul a tarkóján pedig apró csomókban, 
naivul meredt az égnek. Nyugtalanul és bosszúsan te
kintgetve lépett be, mintha csak mindentől félt volna 
abban a nagy szobában, a melybe lépett. Kardját a ke
zében tartva, félszeg mozdulattal fordult Csernysev-
hez, s megkérdezte tőle németül, hol a császár. Látszót: 
rajta, hogy mielőbb szeretett volna átjutni a szobán, 
túlesni az üdvözléseken s munkához ülni a térkép elé. 
a mely mellett elemében érezte magát. Csernysev 
szavaira szaporán biczczentett a fejével s hallván, hogy 
a császár szemlét tart az erődítések felett, a melyeket 
ő maga, Pfuhl, a saját elmélete alapján emeltetett, gú
nyosan elmosolyodott. Mély basszus hangon, s vala
melyest kurtán, mint a hogy' az önérzetes németek be
szélni szoktak, valami ilyesfélét dörmögött a bajusza 
alatt: „Tökfilkó . . .", vagy: „ördög vigye az egész 
dolgot . . .", vagy: „Ebből ugyan szép dolog fog ki
sülni". Andrej herczeg nem vette ki tisztán és tovább 
akart menni, de Csernysev megismertette őt Pfuhl-lal. 
megjegyezvén, hogy Andrej herczeg Törökországból 
jön, a hol olyan szerencsés véget ért a háború. Pfuhl 
alig egy futó pillantást vetett nem is annyira Andrej 
herczegre, mint inkább a feje fölé, és mosolyogva így 
szólt: „No, az is szép, fortélyos kis háború lehetett!" S 
megvető mosolylyal bement a szobába, a honnan a han
gok hallatszottak. 

Pfuhl, a ki nyilván mindig készen állott a gúnyo
lódásra, ezúttal különösen föl volt háborodva azon. 
hogy az ö háta mögött merészkedtek az erődítéseken 
szemlét tartani és azokról ítéletet mondani. Andrej her
czeg, austerlitzi tapasztalatai nyomán, e rövid találko
zásból is teljesen hü és jellemző képet alkotott maga-
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nak Pfuhlról. Pfuhl egyike volt azoknak a kétségbe
esett, megingathatatlan és szinte a vértanúsággal hatá
ros önbizalommal megáldott embereknek, a minők csak 
a németek szoktak lenni, még pedig azért, mert csak a 
németek képesek arra, hogy a tudomány elvont eszméi, 
vagyis a teljes igazság képzelt ismerete alapján, elbiza
kodjanak. A franczia elbizakodott azért, mert úgy szel
lemileg, mint testileg, úgy a férfiakkal, mint a nőkkel 
szemben ellenállhatatlanul elbűvölőnek tartja az egyé
niségét. Az angol azon az alapon elbizakodott, hogy a 
világ legjobban berendezett államának a polgára, s így, 
mint angol, mindig tudja, mit kell cselekednie, s azt is 
tudja, hogy mindaz, a mit mint angol cselekszik, min
den kétséget kizárólag jó is. Az olasz elbizakodott 
azért, mert izgatott, s mert könnyen megfeledkezik 
magáról is, másokról is. Az orosz azért elbizakodott, 
mert nem tud és nem is akar tudni semmit, s mert nem 
hiszi, hogy bármit is tökéletesen lehessen tudni. Az el
bizakodott német a legrosszabb, a legmegrögzöttebb és 
a legkiállhatatlanabb valamennyi között; mert azt kép
zeli, hogy ösmeri az igazságot, a tudományt, a melyet 
ugyan csak ő eszelt ki, de a mely az ő szemeiben az 
abszolút igazság. Szemlátomást ilyen volt Pfuhl is. 
Neki is meg volt a maga külön tudománya, — az arcz-
menet elmélete, melyet Nagy Frigyes háborúinak a tör
ténetéből tákolt össze, s így mindent, a mi a legújabb 
hadi történelemben az útjába akadt, badarságnak, bar
bárságnak, otromba verekedésnek tartott, a melyben 
mindkét részről annyi baklövést követtek el, hogy eze
ket a háborúkat voltaképpen nem is lehetett háborúnak 
tekinteni: nem feleltek meg az ő elméletének s így nem 
is lehettek tárgyai az ő tudományának. 

1806-ban Piuhl is egyike volt ama haditerv szerzői
nek, mely Jenához és Auerstett-hez vezetett; de ennek 
a háborúnak a kimenetelében ő legcsekélyebb bizonyí
tékát se látta az ő elmélete téves voltának. Ellenkezőleg, 
szerinte minden kudareznak kizárólagos oka az volt, hogy 
eltértek az ő elméletétől, s meg is mondta az ő szokott, 
gúnyos kárörömével: „Lám, megmondtam, hogy elviszi 
az ördög az egészet". Pfuhl egyike volt azoknak az et-
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méleti embereknek, a kik annyira bele vannak bolon
dulva az elméletükbe, hogy megfeledkeznek az elmélet 
czéljáról, — a gyakorlati alkalmazás lehetőségéről; ő az 
elmélet iránt való szeretetből mindent megvetett, a mi 
gyakorlati, s tudni sem akart róla. Sőt még örült is a ku-
darcznak, mert az olyan kudarcz, mely a gyakorlatnak 
az elmélettel való szembehelyezkedéséböl származott, 
csak az ő elméletének a helyességét igazolta előtte. 

Olyan ember kifejezésével, a ki már előre is tudja, 
hogy a dolognak rossz vége lesz, a mivel ő maga sin
csen megelégedve, pár szót váltott Andrej herczeggel 
és Csernysev-vel a most folyó háborúról. A tarkóján ég
nek meredő hajtincsek s a halántékán szaporán előre-
símított haja, különösen ékesszólóan juttatták ezt ki
fejezésre. 

Bement a másik szobába, a honnét legott kihallat
szott dörmögő, mély basszus hangja. 

XI. 

Andrej herczegnek még arra se volt ideje, hogy 
Pfuhlt a szemeivel elkísérje, mikor sietve belépett a szo
bába Bennigsen gróf, s miután Bolkonszkijt üdvözölte, 
a nélkül, hogy megállt volna, bement a dolgozó-szobá
jába, miközben néhány parancsot adott a segédtisztjének. 
A császár már jött ntána s Bennigsen előre sietett, 
hogy előbb még valamit előkészítsen, s a császár foga
dására visszatérhessen. Csernysev és Andrej herczeg 
kimentek a lépcsőre. A császár kimerült arczczal szállt 
le a lováról. Paulucci marquis valamit mondott a csá
szárnak. A császár baloldalt félrehajtott fejjel, elégedetlen 
ábrázattal hallgatta Pauluccit, a ki különös hévvel beszélt. 
Azután, nyilván véget akarván vetni a beszélgetésnek, 
előrelépett: de az izgatottan kipirult olasz, az illendőség
ről is megfeledkezvén, utána ment és még egyre beszélt. 

— Ami pedig azt az embert illeti, a ki ezt a drissai 
tábort javasolta, — mondotta Paulucci, mialatt a császár 
a lépcsőre lépett és megpillantván Andrej herczeget, en
nek előtte ismeretlen arczát nézte, — a mi pedig, felség, 
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— folytatta Paulucci elkeseredetten, mintha csak képte
len lett volna magán uralkodni, — azt az embert illeti, a 
ki ezt a drissai tábort javasolta, azzal, az én nézetem 
szerint, csak kettőt lehet cselekedni; vagy a bolondok 
házába csukatni vagy felköttetni. 

A császár ügyet se vetett az olasz szavaira, úgy 
tett, mintha nem is hallotta volna, és megösmervén Bol-
konszkijt, kegyesen odafordult hozzá. 

— Nagyon örülök, hogy láthatlak, menj csak be a 
többiekhez és várj be engem. — A császár bement a dol
gozó-szobájába. Volkonszkij Mihajlovics Pjotr herczeg és 
Stein báró is követték öt, s betették maguk után az ajtót. 
Andrej herczeg, az uralkodó engedélye alapján Paulucci-
val, a kit még Törökországból ösmert, bement a fogadó
szobába, a hol már együtt volt a tanács. 

Volkonszkij Mihajlovics Pjotr herczeg a császár 
törzskarának volt a főnöke. Volkonszkij kilépett a dol
gozó-szobából, a magával hozott térképeket letette az 
asztalra, és szétosztotta azokat a kérdéseket, a melyekre 
vonatkozólag az egybegyűlt urak véleményét hallani kí
vánta. Arról volt ugyanis szó, hogy az éjszaka folya
mán az a (később hamisnak bizonyult) hír érkezett a fő
hadiszállásra, hogy a francziák megkezdték a drissai 
tábor bekerítését. 

Elsőnek Armfeldt tábornok szólalt föl, és a felmerült 
nehézségek megoldására teljesen váratlanul egy egészen 
új, semmivel (kivéve azt a vágyat, hogy megmutassa, 
hogy neki is van véleménye) nem indokolható s a 
moszkvai és pétervári országút mentén elfoglalandó had
állást ajánlott, a melyben az egész egyesült hadseregnek 
be kellene várnia az ellenséget. Nyilvánvaló volt, hogy 
Armfeldt ezt a tervet már régen megcsinálta, s nem is 
annyira abból a czélból terjesztette most elő, hogy a szó
ban forgó kérdésekre, a melyeket ez a terv semmiképpen 
sem oldott meg, válaszoljon, mint inkább azért, hogy az 
alkalmat fölhasználva, egyszerűen előálljon vele. Egyike 
volt ez annak a sok millió tervnek, melyet épp annyi joggal 
lehetett volna előterjeszteni, s mely éppenséggel nem szá
molt azzal, hogy milyen jelleget fog ölteni az egész há
ború. Voltak, a kik ellenezték a tervet, de akadtak vé-
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delmezöi is. A fiatal Toll ezredes a többieknél sokkal 
hevesebben szállt szembe a svéd tábornok véleményé
vel, s a vita hevében egy füzetet vett elő az oldalzsebéböl 
s engedélyt kért, hogy felolvashassa. Toll ebben a 
hosszú lére eresztett írásban az Armfeld és a Pfuhl 
tervével homlokegyenest ellenkező haditervet ajánlott 
elfogadásra. Paulucci, Tollnak válaszolván, az elő-
nyomulást és a támadást ajánlotta, mely szerinte az 
egyetlen mód volt arra, hogy abból a bizonytalanságból 
és abból a kelepczéböl (a hogy* ö a drissai tábort ne
vezte), a melyben voltunk, kimeneküljünk. E viták során 
Pfuhl és a tolmácsa, Wolzogen, hallgattak. Pfuhl csak 
megvetően köhécselt és forgolódott, ezzel akarván érez
tetni, hogy soha se fogja magát annyira lealacsonyítani, 
hogy ilyen badarságokat, a minőket most hallott, válaszra 
méltasson. De mikor Volkonszkij herczeg, a ki az eszme
cserét vezette, fölkérte őt, hogy fejtse ki a nézeteit, mind
össze csak ennyit mondott: „Mit kérdeznek engem? Arm
feldt tábornok egy pompás hadállást ajánlott, védtelen 
hátvonallal. Vagy itt van ennek az olasz úrnak a táma
dási terve. Ez mind nagyon szép. Vagy a visszavonulás. 
Ez se rossz. Mit kérdeznek engem?" — mondotta. „Hi
szen önök mindent jobban tudnak, mint én". — De mikor 
Volkonszkij hangsúlyozta, hogy a császár nevében kér
dezi a véleményét, Pfuhl fölemelkedett és egyszerre neki
hevülve, elkezdett beszélni: 

— Mindent elrontottak, mindent összezavartak, 
mindent jobban akartak tudni, mint én. s most hozzám 
fordulnak. Hogy' tegyük mindezt jóvá? Itt nincs mit jóvá 
tenni. Pontosan véghez kell vinni mindent az általam ki
fejtett alapokon, — mondotta s csontos kezeivel rácsapott 
az asztalra. — Hol itt a nehézség? "Badarság, gyerek
játék az egész. — Odalépett a térképhez, elkezdett sza
porán beszélni, miközben ösztövér ujjaival folyton a tér
képet bökdöste és kimutatta, hogy a drissai tábor czél-
irányosságát semmiféle esély sem döntheti meg, hogy 
mindenről történt gondoskodás, és ha az ellenség azután 
mégis be akarná keríteni a tábort, menthetetlenül el kell 
pusztulnia. 

Paulucci, a ki nem értett németül, elkezdett tőle 
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irancziául kérdezősködni. Wolzogen segítségére sietett 
a iőnökének, a ki nagyon fogyatékosan beszélt irancziául, 
s elkezdte a szavait átfordítani, de alig volt képes Pfuhl-lal 
lépést tartani, a ki szaporán bizonyítgatta, hogy ő a tervé
ben mindennel, nemcsak a múlt, de a jövő minden eshe
tőségével is számolt, s ha most mégis nehézségek merül
tek föl, úgy ezeknek oka kizárólag abban van, hogy nem 
hajtották végre pontosan az ö rendelkezését. Szakadat
lanul gúnyosan mosolygott, bizonyítgatott és végül abban
hagyta a bizonyítást, mint a hogy' a mathematikus abban
hagyja egy-egy mennyiségtani feladat helyes megoldá
sának immár a legkülönbözőbb módokon végrehajtott 
igazolását. Utána megint Wolzogen beszélt s folytatta 
eszméinek franczia nyelven való kifejtését, miközben 
olykor Pfuhl-hoz fordult: nemde így van kegyelmes 
uram? Pfuhl, mint a hogy' a csata hevétől elragadtatott 
katona még a maga embereit se kíméli, még Wolzogen-ra 
is bosszúsan rákiáltott. 

— No persze, ugyan mi magyarázni való van még 
ezen? — Paulucci és Michaud irancziául rohanták meg 
Wolzogent. Armíeldt németül fordult oda Pfuhl-hoz. Toll 
oroszul magyarázott valamit Volkonszkijnak. Andrej 
herczeg szótlanul hallgatott és megfigyelésekbe merült. 

Mindezek közül a személyiségek közül legnagyobb 
érdeklődést keltett maga iránt Andrej herczegben a ha
ragos, az elszánt és őrülten elbizakodott Pfuhl. A jelen
lévők közt ő volt az egyetlen, a ki nyilván nem kívánt a 
maga számára semmit, nem viseltetett ellenséges indulat
tal senki iránt, s csak egyet óhajtott, megvalósítani azt 
a tervet, a melyet hosszú évek munkáia árán megalkotott 
elmélete alapján kidolgozott. Lehet, hogy nevetséges 
volt, kellemetlen volt az ő gúnyos viselkedésével, de az 
eszméért való határtalan lelkesedésével mindamellett ön
kéntelen tiszteletet is keltett maga iránt. Ezenkívül, Pfuhl 
kivételével, minden egyes felszólalónak minden szavában 
volt most egy közös vonás, mely az 1805. évi haditanács
ban nem volt tapasztalható, — valami leplezett, de szinte 
páni félelem Napóleon lángelméjétől, a mely félelem min
den felszólalóból kirítt. Napóleonra nézve mindent lehet
ségesnek tartottak, várták őt minden oldalról s az ő ret-
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tegett nevével döntötték meg egymás föltevéseit. Az 
egyetlen Pfuhl volt az, a ki mint látszott, Napóleont is 
csak olyan barbárnak tartotta, mint az ö elméletének a 
többi ellenségeit. De a tiszteleten kívül, Pfuhl még szá
nalmat is keltett maga iránt Andrej herczegben. Abból a 
modorból, a melylyel az udvaronczok elbántak vele, 
abból, a mit róla Paulucci a császárnak mondott, de leg
főképpen magának Pfuhl-nak néhány elkeseredett nyilat
kozatából ítélve, nyilvánvaló volt, hogy mások már tud
ták, de ő maga is érezte, hogy közel van a bukása. És 
minden elbizakodottsága és németesen duzzogó gúnyoló
dása mellett is szánalmas alak volt, a halántékain gondo
san lesimított hajával s a tarkóján égnek meredő tincsei
vel. Bár iparkodott ezt az ingerültség és megvetés köntö
sébe rejteni, mégis meglátszott rajta, hogy kétségbe van 
esve a miatt, hogy ez az egyetlen alkalom, a mikor egy 
hatalmas kísérlettel az egész világ előtt igazolhatta 
volna elméletének a helyességét, most kisiklott a kezei 
közül. 

A vita még sokáig eltartott, s minél tovább tartott, 
annál hevesebb összetűzésekre adott alkalmat, a melyek 
hovatovább lármás személyeskedésekre vezettek, s így 
anál kevésbbé volt lehetséges az elmondottakból valami 
általános következtetést leszűrni. Andrej herczeg, a mint 
ezt a soknyelvű eszmecserét, ezeket a javaslatokat, ter
veket, ellenvetéseket és fölkiáltásokat hallgatta, csak cso
dálkozott, mi mindent beszéltek össze-vissza ezek az 
urak. Azok, a katonai pályája folyamán már régen és 
gyakorta fölmerült gondolatai, hogy nincs és nem is lehet 
semmiféle külön haditudomány, s hogy következéskép
pen úgynevezett katonai lángelmék sincsenek, most az 
igazság meggyőző erejével igazolást nyertek előtte. 
„Hogy' is lehetne elméletről és tudományról beszélni egy 
olyan dologban, a melynek föltételei és körülményei ös-
meretlenek és előre meg nem határozhatók, s a melyben 
a háború résztvevőinek az ereje még kevésbbé hatá
rozható meg? Senki sem tudhatta s nem tudja, hogy hol
nap milyen állapotban lesz a mi hadseregünk vagy az el
lenség hadserege, és senki nem tudhatja, hogy ez vagy az 
a csapat, milyen erős. Olykor, ha nem poltron ember 
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van elől, a ki „elvágtak"-ot kiált, és megíutamodik, ha
nem valami vidám és elszánt ficzkó. a ki „hurrá !"-t kiált, 
ötezer ember fölér harminczezerrel, mint Schöngraben-
nél, máskor pedig ötvenezer ember is megfutamodik 
nyölczezer elől, mint Austerlitz-nél. — Hogy' is lehetne 
tudományról beszélni olyan dologban, a melyben, 
mint egyébiránt minden gyakorlati kérdésben, semmi sem 
határozható meg előre és minden számtalan olyan fölté
teltől függ, a melyeknek a jelentőségét egy-egy pillanat 
határozza meg, a melyről azonban megint csak senki se 
tudja, hogy mikor fog bekövetkezni. Armfeldt azt mondja, 
hogy a mi hadseregünk el van vágva, Paulucci ellenben 
azt állítja, hogy mi szorítottuk a franczia hadsereget két 
tűz közé; Michaud azt vitatja, hogy a drissai tábornak az 
a legnagyobb fogyatkozása, hogy a háta mögött van a 
folyó, Pfuhl szerint pedig éppen ez a legnagyobb erős
sége. Toll is ajánl egy tervet, Armfeldt is; egyik is épp 
olyan jó vagy rossz, mint a másik, és mindeniknek az 
előnyei csak akkor válnak nyilvánvalókká, mikor az 
esemény maga bekövetkezik. És mért mondják vala
mennyien: katonai lángész? Hát lángész az az ember, a 
ki idejében tud kétszersültről gondoskodni, s meg tudja 
mondani, ki menjen jobbra, ki menjen balra? Csak azért, 
mert a katonaemberek fénynyel és hatalommal vannak 
övezve, s a gazemberek tömege hízeleg a hatalomnak s 
felruházván őket a lángész képzelt tulajdonságaival, láng
észnek kiáltja ki őket. Ellenkezőleg, a legjobb táborno
kok, a kiket ösmertem, ostoba vagy szórakozott em
berek voltak. A legjobb köztük Bagration, — ezt maga 
Napóleon is elösmerte. Maga Napóleon! Jól emlékszem 
önelégült és korlátolt arczkifejezésére ott az austerlitzi 
csatamezőn. Nemcsak, hogy lángelmére vagy más külö
nösebb tulajdonságokra nincs szüksége a jó hadvezérnek, 
hanem ellenkezőleg a legmagasabbrendű. a legszebb em
beri tulajdonságoknak, — a szeretet-, a költészet-, a gyön-
gédség-nek, a bölcselkedő és fürkésző kételkedésnek hiá
nyoznia kell belőle. Korlátoltnak kell lennie s erősen 
meggyőződve róla, hogy az, a mit cselekszik, rend
kívül fontos (különben nem győzi türelemmel), csak 
így lehet igazán vitéz hadvezér. Isten mentsen, hogy em-

Tolsztoj : Háború í s béke. II. 22 
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bérként viselkedjék, megszeressen, megsajnáljon valakit, 
vagy azon tűnődjék, mi jogos és mi nem. De az csak 
természetes, hogy ősidők óta rájuk húzták a lángelmék 
elméletét, mert ők — hatalom. A hadműveletek sikerének 
az érdeme nem tőlük függ, hanem attól az embertől, a ki 
valahol a sorok közt: „végünk van!"-t vagy „hurrá!"-t 
ordít. És csakis ott, ezekben a sorokban szolgálhat az 
ember azzal a meggyőződéssel, hogy csakugyan hasznára 
van a közjónak!" 

Imígyen tűnődött Andrej herczeg, miközben az 
eszmecserét hallgatta, s csak akkor ocsúdott föl, mikor 
Paulucci szólította, s a többiek már valamennyien elszé
ledtek. 

Másnap a szemlén a császár megkérdezte Andrej 
herczeget, hol kíván szolgálni, és Andrej herczeg örök 
időkre betette maga előtt az ajtót az udvari világban av
val, hogy nem kérte, hogy a császár személye mellett 
maradhasson, hanem arra kért engedelmet, hogy a had
seregben szolgálhasson. 

XII. 

Rosztov a hadjárat kezdete előtt levelet kapott a 
szüleitől, a melyben, miután röviden értesítették őt Natasa 
betegségéről és Andrej herczeggel történt szakításáról 
(ezt a szakítást Natasa lemondásával magyarázták),megint 
arra kérték öt, hogy lépjen ki a szolgálatból és menjen 
haza. Nikolaj, mikor ezt a levelet megkapta, meg se pró
bált kilépni vagy szabadságot kérni, hanem megírta a 
szüleinek, hogy Natasa betegségét és szakítását nagyon 
sajnálja, s hogy minden lehetőt el iog követni arra, hogy 
a kívánságaikat teljesítse. Szonyának külön levelet írt. 

„Lelkem imádott barátnője", — írta neki, — „semmi 
egyéb nem tart vissza attól, hogy hazatérjek, mint a be
csület. De éppen most. a hadjárat megkezdése előtt, nem
csak a bajtársaim, hanem a magam szemében is becstelen 
voinék, ha a boldogságomnak a kötelességemmel és a 
hazaszeretetemmel szemben előnyt adnék. De ez — az 
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utolsó elválásunk. Hidd el nekem, hogy a mint a háború
nak vége, s én még életben leszek, te pedig még szeretni 
iogsz engem, félreteszek mindent és repülök hozzád, hogy 
örökre, lángoló szívemhez szorítsalak". 

És Rosztovot csakugyan csak a hadjárat küszöbön
álló megkezdése tartotta vissza attól, hogy — a mint 
ígérte, — hazamenjen és Szonyát feleségül vegye. Az 
otradnoei ősz a vadászatokkal s a tél a kedves kará
csonyi időszakkal és Szonya szerelmével, a csöndes, fa
lusi öröm és nyugalom kilátását nyitotta meg előtte, a me
lyet annakelőtte nem ösmert és a mely most ingerlőén 
csábította öt. „Pompás feleség, gyermekek, egy jó falka 
kopó, tíz-tizenkét füzér fürge agár, a gazdaság, a szom
szédok!" — tűnődött magában. De most háborús idők 
voltak s maradnia kellett. És miután ez elkerülhetetlen 
volt, Rosztov Nikolaj szerencsés természete révén avval 
az élettel is meg volt elégedve, melyet az ezredénél foly
tatott, s kellemessé is tudta magának tenni ezt az életet. 

Nikolajt, a kit a bajtársai, mikor a szabadságáról 
visszatért, nagy örömmel fogadtak, elküldték lósorozásra, 
s Kis-Oroszországból hozott is pompás lovakat, melyek 
neki magának is örömet okoztak, s ezenkívül megsze
rezték neki fölebbvalói dicsérő elismerését is. Mialatt 
távol volt, kapitánynyá léptették elő, s mikor az ezredet 
fölemelt létszámmal hadi lábra állították, megint vissza
kapta előbbi századát. 

Megkezdődött a hadjárat, az ezred bevonult Len
gyelországba, a fizetéseket megduplázták, új tisztek, új 
emberek, új lovak kerültek az ezredhez; s a mi a fő, el
terjedt az a vidáman lelkes hangulat, mely a hadjáratok 
megkezdésével rendesen együtt szokott járni; és Rosztov 
felismervén az ezredénél elfoglalt előnyös helyzetét, test-
tel-lélekkel átengedte magát a katona-élet örömeinek és 
érdekeinek, bár tudta, hogy előbb-utóbb meg kell válnia 
tőlük. 

A csapatok, különféle bonyolult állami, politikai és 
taktikai okokból, visszavonultak Vilnából. A főhadiszál
láson a visszavonulás minden lépését az egyéni érdekek, 
okoskodások és szenvedélyek szövevényes játéka kísérte. 
A pavlogradi ezred huszárjaira nézve, ez a legszebb nyan 
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időszakban, s megfelelő élelmezés mellett végrehajtott 
egész visszavonulás a legegyszerűbb és legvidámabb do
log volt. A főhadiszálláson, lehet, szomorkodtak, nyug
talankodtak és ármánykodtak, de magában a had
seregben nem is kérdezte senki, hogy hova és miért men
nek. S ha sajnálták, hogy visszavonulnak, ez csak azért 
történt, hogy el kellett hagyniok megszokott kvártélyai
kat, s egy-egy csinos menyecskét. Ha eszébe jutott is 
valakinek, hogy esetleg rosszul állhatnak a dolgok, úgy, 
mint a féle jó katonához illik, az, a kinek ez eszébe jutott, 
iparkodott jókedvű lenni s nem törődni a dolgok meneté
vel, hanem csak azzal, a mi hozzá a legközelebb állott. 
Eleinte vidáman álltak Vilna alatt, összeösmerkedtek a 
lengyel földesurakkal, s egyre-másra rendezték a szem
léket a császár és más magasabbrangú parancsnokok 
előtt. Azután jött a parancs, hogy vonuljanak vissza 
Szvenczjan felé, s pusztítsák el az eleséget, melyet nem 
vihetnek magukkal. Szvenczjan csak azért volt emléke
zetes a huszárok előtt, mert ez volt a „részeg tábor", 
a mint Szvenczjan alatti tartózkodásukat valamennyien 
nevezték, s mert Szvenczjánnál sok volt a panasz a csa
patokra azért, mert visszaélvén a szabad élelmezésre 
vonatkozó parancscsal, élelem czímén a lengyel főurak 
lovait, kocsijait és szőnyegeit is összeharácsolták. Rosz
tov azért emlékezett Szvenczjánra, mert aznap, mikor 
ebbe a kis helységbe bevonultak, őrmestert változtatott, 
és sehogy se bírt a század berúgott embereivel, a kik az 
ő tudta nélkül öt hordó régi sört ejtettek zsákmányul 
valahol. Szvenczjántól mindjobban visszavonultak Drina, 
innen pedig még tovább az orosz határ felé. 

A pavlogradiak július 13-án vettek részt az első ko
moly ütközetben. 

Az ütközet előtt való napon, július 12-én, jégesővel 
vegyes nagy zivatar volt. Az 1812. év nyara egyáltaljá-
ban gazdag volt zivatarokban. 

A pavlogradiak két százada egy immár kalászba 
ment, de a marhák és lovak által teljesen letiport rozs
földön táborozott. Csak úgy szakadt az eső és Rosztov 
a pártfogása alá vett fiatal Ilyin hadnagygyal ott ült egy 
hamarosan összetákolt sátor alatt. Egy az ezredből való 
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s szinte fülig érő bajuszú tiszt, a ki a törzskarnál járt, s 
a kit most utóiért az eső, odajött Rosztovhoz. 

— Gróf, éppen most jövök a törzskartól. Hallották 
már Rajevszkij diadalát? — S a tiszt elmondotta a szal-
tanovi ütközet részleteit, melyeket a törzskarnál hallott. 

Rosztov behúzott nyakkal ült ott, a melyre rácsur-
gott a víz, s pipaszó mellett szórakozottan hallgatta a tisz
tet, miközben egy-egy pillantást vetett a kis Ilyinre, a 
ki ott gunnyasztott mellette. Ez az alig tizenhat esztendős 
hadnagyocska, a ki csak nemrég került az ezredhez, most 
olyan viszonyban volt Nikolajjal, mint a minőben Nikolaj 
ezelőtt hét esztendővel Deniszovval állott. Ilyin minden
ben iparkodott Rosztovot utánozni, s valósággal szerel
mes volt belé, akár egy süldőleány. 

A Zdrzsinszkij nevű, hosszú bajuszos tiszt pompá
san kiszínezve beszélte el, hogy' lett a szaltanovi gát az 
oroszok Termopyle-jévé, s hogy' vitt véghez Rajevszkij 
tábornok ezen a gáton egy olyan hőstettet, mely az antik 
világ hőstetteihez méltó. Ezután elmondta Rajevszkij hős
tettét, a ki az ellenség rettenetes tüzében fölvezette a két 
fiát a gátra s velük együtt indult rohamra az ellenség 
ellen. Rosztov meghallgatta az elbeszélést, de nemcsak 
hogy semmit se felelt Zdrzsinszkij lelkesedésére, hanem 
ellenkezőleg, olyan képet vágott, mint a ki szégyenli ma
gát azért, a mit mesélnek neki, bár ha nem is szándé
kozik rá válaszolni. Austerlitz és az 1807. évi hadjárat óta 
Rosztov a maga tapasztalásából tudta, hogy mikor hadi 
élményeket beszélnek el az emberek, mindig hazudnak, 
mint a hogy' ö is hazudott; de meg volt már annyi ta
pasztalása, hogy tudta, háborúban éppenséggel nem 
úgy mennek végbe az események, mint a hogy mi kép
zeljük és elbeszéljük. Éppen azért nem tetszett neki 
Zdrzsinszkij elbeszélése, sőt maga Zdrzsinszkij se tet
szett neki, a mint fülig érő bajuszával, szokása szerint 
mélyen ráhajolt annak az arczára, a kivel beszélt, s így 
csak feszélyezte őket abban a különben is szűk sátorban. 
Rosztov szótlanul nézett rá. „Először is azon a gáton, a 
mely ellen rohamot intéztek, alkalmasint olyan nagy volt 
a zavar és a szorongás, hogy ha Rajevszkij odavezette is 
a fiait, ez tán tíz embert leszámítva, a kik közvetlen 
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a közelében állottak, senkire se lehetett valami nagy ha
tással", — gondolta Rosztov; — „a többiek még csak 
nem is láthatták, hogy Rajevszkij kivel és hogyan jelent 
meg a gáton. De még azok is, a kik látták, nem valami 
nagyon lelkesedhettek, mert végre is mi közük volt nekik 
Rajevszkij gyöngéd szülői érzelmeihez, mikor a maguk 
bőréről volt szó? Azután meg attól, vájjon elfoglalják-e 
a szaltanovi gátat vagy nem, éppenséggel nem függött 
a haza sorsa, mint ezt a thermopylei ütközetről mond
ják. Következésképpen mi szükség volt ott ekkora áldo
zatra? Aztán meg mi szükség egy ilyen háborúba vala
kinek a fiait is belekeverni? Én nemcsak Petyát, az öcsé
met nem hoztam volna ide, de még Ilyint, ezt a reám 
nézve teljesen idegen, jó fiút is iparkodnám valami 
védett helyen fölállítani", — szőtte tovább Rosztov a 
gondolatait, a mint Zdrzsinszkijt hallgatta. De azért nem 
mondta el a gondolatait: már ezen a téren is meg voltak 
a maga tapasztalatai. Tudta, hogy ez az elbeszélés hozzá
járul a mi fegyvereink dicsőségéhez, s azért úgy kellett 
mutatnia, mintha egy csöppet sem kételkednék benne. S 
így is cselekedett. 

— De ez már igazán tűrhetetlen, — szólalt meg 
Ilyin, észrevévén, hogy Rosztovnak nem igen van ínyére 
Zdrzsinszkij fecsegése. — A harisnyám is, az ingem i s , . . . 
csupa egy víz vagyok. Megyek és keresek valami me
nedékhelyet. Ügy látszik, valamelyest alábbhagyott az 
eső. — Ilyin kiment, Zdrzsinszkij pedig eltávozott. 

ö t perezre rá Ilyin a sárban gázolva odasietett a 
sátorhoz. 

— Hurrá! Rosztov, gyerünk szaporán. Meg van! 
Alig kétszáz lépésnyire innen van egy korcsma, a mieink 
már ott is vannak. Ott legalább megszárítkozhatunk, 
Genrichovna Marja is ott van. 

Genrichovna Marja az ezredorvosnak volt a fele
sége, egy csinos, fiatal német asszonyka, a kit az orvos 
Lengyelországban vett feleségül. Az orvos vagy azért, 
mert nem volt pénze, vagy azért, mert házassága első 
idejében nem akart elválni fiatal feleségétől, magával vitte 
üt az ezredével mindenüvé, s az orvos féltékenysége a 
huszártisztek tréfálkozásának állandó tárgyává lett. 
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Rosztov magára kapta a köpenyét, odahívta Lav-
ruskát a holmijával s majd ide s tova csúszkálva a sár
ban, majd egyenesen gázolva benne a szitáló esőben, 
elindult Ilyinnel az est sötétségében, melyet csak néha 
szakított meg egy-egy távoli villámlás. 

— Rosztov, hol vagy? 
— Itt vagyok! Micsoda villámlás! — szólongatták 

egymást. 

XIII. 

A korcsmában, mely előtt ott állott az orvos kibit-
kája, már vagy öt tiszt volt együtt, Genrichovna Marja, 
egy köpczös és szőke, német asszonyka, koftocskában 
és hálófőkötöben, az egyik szögletben egy széles padon 
ült. Az ura, az orvos ott feküdt mögötte és aludt. Rosz-
tovot és Ilyint vidám fölkiáltások és kaczagás fogadták, 
mikor a szobába léptek. 

— Ejha! De vígan vannak, — szólott Rosztov mo
solyogva. 

— Hát maguk mit ásítoznak? 
— No hiszen ezek aztán gyönyörűek! Szinte csu

rog róluk a víz! Ne vizezzék be a mi fogadó-szobánkat. 
— Be ne sározzák Genrichovna Marja ruháját, — 

szóltak rájuk ismét más hangok. 
Rosztov és Ilyin siettek valami zugot találni, a hol, 

a nélkül, hogy Genrichovna Marját megbotránkoztassák, 
levethették csuromvizes ruháikat. Be akartak menni a 
söntésbe, hogy átöltözzenek; de a kis kamrácskában egy 
üres ládára állított gyertya mellett három tiszt kártyá
zott és az egész teret elfoglalva, semmi áron sem akarta 
a helyét átengedni. Így tehát nem maradt egyéb hátra, 
mint hogy Genrichovna Marja egy időre átengedte a szok
nyáját függönynek, s Rosztov és Ilyin, Lavruska segítsé
gével, a ki a czók-mókjukat hozta, e mögött a függöny 
mögött levetették nedves ruháikat és szárazat húztak 
helyettük. 

Tüzet raktak a rozoga kályhában. Kerítettek vala
honnan egy deszkát, keresztbetették két nyergen s le-



344 TOLSZTOJ 

takarták egy lópokróczczal; elővették a szamovárt, a 
teás készletet s egy fél palaczk rumot, és megkérvén 
Qenrichovna Marját, hogy vállalja el a háziasszonyi tisz
tet, mind összegyűltek körülötte. Egyikük tiszta zseb
kendőt ajánlott föl neki, hogy szép kezecskéit megtörölje, 
a másik valami bekecset rakott a lábai alá, hogy meg 
ne fázzék, a harmadik köpenyével beakasztotta az ab
lakot, hogy ne fújjon rá a szél, a negyedik meg a legyeket 
hessegette az ura arczárói, nehogy fölébredjen. 

— Hagyják csak, — szólott Qenrichovna Marja fé
lénken és boldogan mosolyogva, — jól alszik ő úgy is 
az álmatlan éjszaka után. 

— Nem úgy van ám az, Genrichovna Marja, — 
felelt az egyik t iszt , — az orvossal mindig csínján kell 
bánni. Minden megeshetik, és így tán jobban fog kímélni, 
ha majd a lábamat vagy a kezemet kell levágnia. 

Pohár mindössze három akadt, a víz olyan mocs
kos volt, hogy lehetetlen volt eldönteni, elég erös-e már 
a tea vagy sem, s a szamovárba mindössze hat pohárra 
való víz fért bele; de annál jobban esett Qenrichovna 
Marja nem egészen tiszta, de puha kis kacsóiból szép sor
iában, rang szerint átvenni a kijáró pohár teát. Ügy lát
szott, hogy akkor ezek a tisztek valamennyien szerel
mesek voltak Qenrichovna Marjába. Még azok a tisztek 
is, a kik a söntésben kártyáztak, csakhamar abbanhagyták 
a játékot és odatelepedtek a szamovár mellé, s alávetet
ték magukat a Qenrichovna Marja körül való legyeske-
dés általánosan uralkodó hangulatának. Qenrichovna 
Maria, ilyen fényes és előzékeny fiatalság körében bár
mennyire iparkodott is ezt palástolni, s bármennyire 
szemlátomást megszeppent is mögötte alvó urának ál
mában tett minden legkisebb mozdulatára, szinte sugár
zott a boldogságtól. 

Az egész társaságnak csak egyetlen egy kanál ál
lott rendelkezésére, ellenben czukor volt bőven, de 
kanál híján nem volt módjukban a teát fölkeverni s így 
elhatározták, hogy Genrichovna Marja fogja szép sorjá
ban mindeniküknek a teáját megkeverni. Rosztov, mi
után megkapta a poharát és rumot is töltött belé, meg
kérte Qenrichovna Marját, hogy keverje meg. 
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— De hiszen ön czukor nélkül iszsza? — mon
dotta az asszonyka folyton mosolyogva, mintha csak 
mind annak, a mit akár ő, akár a többiek mondtak, a ne-
vetségességen kívül még valami más, különös jelentő
sége is lett volna. 

— Eh, kell is nekem czukor, csak arról van szó, 
hogy ön a kezecskéjével megkeverje. 

Genrichovna Marja engedett, s elkezdte keresni a 
kanalat, a melyet valaki már elkaparított. 

— Keverje meg csak az ujjacskáival, Genrichovna 
Marja, — szólott Rosztov, — annál jobban fog esni. 

— Nagyon forró, — felelt Genrichovna Marja, s 
elpirult a gyönyörűségtől. 

Ilyin fogta a vizes rocskát s pár csepp rumot csep
pentvén bele, odament Genrichovna Marjához s kérte, 
hogy keverje meg az ujjacskájával. 

— Ez az én poharam, — tette hozzá. — Csak mártsa 
bele az ujját s fölhajtom az egészet. 

Mikor a szamovár kiürült, Rosztov fogta a kártyát, 
s azt ajánlotta, hogy királyosdit játszszanak Genrichovna 
Marjával. Sorsot húztak, hogy kivel legyen együtt Gen
richovna Marja. Rosztov javaslatára a játék szabályait 
még megtoldották azzal, hogy a ki király lesz, annak 
joga van Genrichovna Marjának kezet csókolni, a ki 
pedig porkoláb lesz, az köteles a szamovárt újra odaállí
tani az orvos számára, majd ha fölébred. 

— Nos és ha Genrichovna Marja lesz a király? — 
kérdezte Ilyin. 

— Hiszen ő amúgy is királynő! S az ö parancsa — 
törvény. 

Alig hogy a játék elkezdődött, Genrichovna Marja 
mögött egyszerre fölbukkant az orvos kóczos feje. Már 
rég nem aludt, hanem arra figyelt, a mit körülötte beszél
tek, és nyilván semmi vidámat, furcsát és mulattatót 
nem talált abban, a mi körülötte történt. Szomorú és 
levert volt az arcza. Nem is köszönt a tiszteknek, hanem 
megvakarózott és engedelmet kért arra, hogy kimehes
sen, mert köröskörül egészen el volt zárva az útja. Alig 
hogy kiment, a tisztek valamennyien hangos kaczagásra 
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fakadtak, Genrichovna Maria pedig fülig elpirult s ez 
által még elragadóbbá lett a tisztek előtt. Az orvos, mi
után megint bejött, jelentette a feleségének (a ki már nem 
mosolygott többé olyan boldogan, hanem szepegve vár
ván a pirongatást, bámult rá), hogy az eső elállt, s hogy 
éjszakára a kibitkába kell menniök, mert különben elvisz
nek róla mindent. 

— Majd küldök oda egy silbakot. . . akár kettőt! 
— szólott Rosztov. — Maradjon csak doktorkám. 

— Ha kell, magam is odaállok silbaknak! — ajánl
kozott Ilyin. 

— Nem, uraim, önök kialudtak magukat, de én két 
éjszaka nem aludtam, — szólott az orvos és sötéten 
leült a felesége mellé, hogy bevárja a játék végét. 

A tisztek, a mint a feleségére rá-rásandító orvos sö
tét ábrázatát nézték, még jobban fölvidultak, és sokan 
nem is tudták elfojtani a nevetést, a melyre szaporán 
iparkodtak valami elfogadható ürügyet találni. Mikor az 
orvos kiment s a feleségével együtt elhelyezkedett a ki-
bitkán, a tisztek nedves köpenyeikkel betakarózva lehe
veredtek a korcsmában; de sokáig nem tudtak elaludni, 
hanem hol az orvos rémületéről s a felesége vidámságáról 
beszélgettek, hol meg ki-kinéztek a lépcsőre és jelentést 
tettek róla, mi történik a kibitkában. Rosztov a fejével 
forgolódva már több ízben próbált elaludni; de mind
annyiszor egy-egy megjegyzés megint megzavarta, újra 
megindult a társalgás és újra fölhangzott körülötte a min
den ok nélkül való gyerekes kaczagás. 

XIV. 

Hajnali három órakor még senki sem aludt, mikor 
megjelent egy őrmester azzal a parancscsal, hogy azon
nal induljanak el Osztrovnya falu felé. 

A tisztek hangos társalgás és kaczagás közben le
gott elkezdtek készülődni; azzal a mocskos vízzel megint 
odaállították a szamovárt. De Rosztov, a nélkül, hogy 
a teát bevárta volna, elment a századjához. Már pity
mallott; az eső elállott, a felhők szétfoszlottak. Nyirkos 
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hideg volt, különösen olyan ruhában, mely nem száradt 
volt meg teljesen. Rosztov és Ilyin a korcsmából kilépve, 
egy pillantást vetettek a hajnali szürkületben az orvos
nak az esőtől fényes bőr-kibitkájára, melynek bőr-ernyője 
alól kiálltak az orvos lábai, s a melynek a közepén egy 
kis párnán látható volt a doktorné hálófökötős fejecskéje, 
s kihallatszott álmos szuszogása. 

— Igazán kedves egy asszony! — szólt oda Rosz
tov Ilyinnek, a ki vele gyütt lépett ki a házból. 

— Bájos egy teremtés! — felelt Ilyin, tizenhatesz
tendős komolysággal. 

Egy félóra múlva a század indulásra készen állott 
az úton. Fölhangzott a vezényszó: „Lóra!" — a katonák 
keresztet vetettek magukra és lóra kaptak. Rosztov előre 
sietett, kiadta a vezényszót: „Indulj!" s a huszárok né
gyes sorokba szakadozva, a sáros úton hangosan to
csogva, kardcsörtetve és halkan beszélgetve megindultak 
a nyárfákkal szegélyezett országúton az előttük vonuló 
gyalogság és tüzérség után. 

A szél szárnyán, szakadozott, kékes-lilaszín felhők 
úsztak a kelet felől halványan piruló égen. Mind világo
sabb és világosabb lett köröskörül. Tisztán kivehető volt 
az a bodros gaz, mely a falusi utakat rendesen el szokta 
lepni, s mely még nedves volt a tegnapi esőtől; a nyár
fák lecsüggő ágai is nedvesen imbolyogtak a szélben, s 
csillogó csöppeket szórtak maguk körül. A katonák arcza 
is mindinkább kivehető lett. Rosztov, Ilyinnel, a ki egy 
pillanatra se maradt el tőle, a nyárfák kettős sora közt, 
az útszélen lovagolt. 

Rosztov háborús időkben megengedte magának azt 
a szabadságot, hogy nem a szolgálati lován ült, hanem 
egy kozák-lovat szerzett be magának. Szakértő is, ló-
kedvelő is lévén egy személyben, nemrég egy pompás, 
fürge doni kesére tett szert, a melyen ugyan utói nem 
érhette senki. Ezen a lovon valóságos élvezet volt neki 
lovagolni. Gondolt a lovaira, a mai reggelre, a szép kis 
doktornéra, — de egyetlen egyszer se jutott eszébe a 
küszöbönálló veszedelem. 

Azelőtt Rosztov, ha csatába indult, félt; de most 
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a legkisebb félelmet sem érezte. Nem azért nem félt, 
mintha megszokta volna a tüzet (a veszedelemhez nem 
lehet hozzászokni), hanem azért, mert a veszedelemmel 
szemben megtanult magán uralkodni. Megszokta, hogy ha 
csatába indult, minden egyébre gondolt, csak arra nem, a 
mi mindennél jobban érdekelhette volna, — a küszöbön 
állá veszedelemre. Bármennyire iparkodott is erőt venni 
magán, bármennyi szemrehányást tett is magának a gyá
vaságáért, eleinte nem bírt magával; évek multán azon
ban szinte magától ment a dolog. Most is, a mint Ilyin-
nel a nyárfák közt lovagolt, olykor letépett a keze ügyébe 
eső ágakról egy-egy levelet. Olykor, a nélkül, hogy hátra
fordult volna, odanyújtotta a pipáját a mögötte koezogó 
huszárnak, s mindezt olyan nyugodt és gondtalan ábrá
zattal cselekedte, mintha csak sétalovagláson lett volna, 
Sajnálkozva nézte Ilyin izgatott arczát, a kinek nyug
talanságában folyton járt a szája; tapasztalásból ösmerte 
azt a rémületet és a halált váró kínos állapotot, a mely
ben fiatal bajtársa leledzett, s tudta, hogy ezen más, mint 
az idő, nem segíthet. 

Alig hogy a nap az égnek egy derült sávján felbuk
kant a felhők mögül, elült a szél, mintha csak nem merte 
volna ennek a zivatar utáni nyári reggelnek a szépségét 
megrontani; még mindig hullottak a csöppek, de most 
már függőlegesen, — s köröskörül elcsöndesedett minden. 
A nap egészen feljött, kibukkant a szemhatáron, majd 
ismét eltűnt egy hosszú és keskeny felhő mögött, mely 
ott függött fölötte. Pár pillanat múlva még ragyogóbban 
bújt ki a felhő felső szélén, mely elkezdett szakadozni kö
rülötte. Fénybe, ragyogásba öltözött minden. S ezzel a 
ragyogással egyidejűleg, mintegy válaszul reá, messze 
elől megszólaltak az ágyúk. 

Rosztovnak még arra se volt ideje, hogy eldöntse, 
milyen messziről jöhetnek ezek a lövések, mikor Vitebszk 
felől megjelent Ostermann-Tolsztoj gróf segédtisztje azzal 
a parancscsal, hogy ügetésben folytassák a menetet a 
megkezdett úton. 

A század elkerülte a szintén gyorsított menetelés
ben lévő gyalogságot és tüzérséget, leereszkedett a hegy
ről, s keresztülmenvén valami teljesen elhagyott falun, 
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megint megindult hegynek fölfelé. A lovak tajtékot hány
tak, az emberek kipirultak. 

— Állj, igazodj! — hallatszott elöl a hadosztály
parancsnok vezényszava. 

— Balszárny előre, lépésben indulj! — vezényel
ték elől. 

És a huszárok a csapatok arczvonala előtt áthú
zódtak a hadállás balszárnyára s odaálltak a mi dzsi-
dásaink mögé, a kik az első arczvonalban állottak volt 
föl. Jobbfelől sűrű hadoszlopban a mi gyalogságunk-
állott, — ez volt a tartalék; ezek fölött a hegyen, a 
rendkívül tiszta, átlátszó levegőben, a fényes, reggeli, 
ferde napsugárban, közvetlenül a szemhatáron az 
ágyúink látszottak. Elől, a völgyhajlat mögött az ellen
séges hadoszlopok és ágyúk voltak láthatók. A völgy
ben a mi csatárlánczunk már benne volt a tűzben, s ví
gan lövöldözött az ellenségre. 

Rosztov, akárcsak a legvidámabb zene hangjaitól, 
úgy felvidult ezektől a régóta nem hallott hangoktól. 
Trap-ta-ta-tap! — csattant el hol egyszerre, hol sza
porán egymás után, néhány lövés. Megint elcsendesült 
minden, majd ismét úgy hallatszott, mintha pattantyú-
kat pattogtatott volna valaki. 

A Huszárok vagy egy óra hosszat álltak egy hely
ben. Az ágyúzás is megkezdődött. Osterman gróf a kí
séretével együtt megjelent a század mögött; megállt, 
beszélt az ezredparancsnokkal, majd elment a hegyre 
az ágyúkhoz. 

Osterman távozása után a dzsidásoknál fölhang
zott a vezényszó. 

— Oszlopba szakadva, rohamra indulj! — Elől a 
gyalogság kettős sorokba szakadt, hogy helyet adjon 
a lovasságnak. A dzsidások, lándzsáik zászlócskáit li-
begtetve megindultak s ügetve mentek a franczia lo
vasság felé, mely a hegy lábánál hirtelen előbukkant. 

Alig hogy a dzsidások leértek a völgybe, a huszá
rok parancsot kaptak, hogy siessenek föl az üteg fede
zetéül a hegyre. Mialatt a huszárok a dzsidások helyén 
állottak, a csatárlánczból süvítve és fütyülve röpdöstek 
feléjük a golyók, melyek azonban nem találtak. 
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Ez a régóta nem hallott hang még lelkesítőbb és 
még felvidítóbb hatással volt Rosztovra, mint az iménti 
lövöldözés hangjai. A nyeregben fölágaskodva végig
nézett a csatatéren, mely a hegyről egész kiterjedésé
ben föltárult előtte, s szívvel-lélekkel résztvett a dzsi
dások minden mozdulatában. A dzsidások egyenesen 
rávetették magukat a franczia dragonyosokra, nagy 
kavarodás támadt ott a füstben, s öt perezre rá a dzsi
dások hanyatt-homlok rohantak vissza, nem oda, a hol 
álltak, hanem valamivel balra. A sárga paripákon ülő 
narancsszínű dzsidások között és mögött nagy csapa
tokban bukkantak föl a szürkelovas, kék, franczia dra
gonyosok. 

XV. 

Rosztov a maga éles vadász-szemeivel az elsők kö
zött volt, a kik ezeket a mi dzsidásainkat üldöző fran
czia dragonyosokat észrevették. A dzsidások és az őket 
üldöző franczia dragonyosok szétzilált tömegekben 
mindinkább közeledtek. Már azt is ki lehetett venni, a 
mint ezek, a völgyben olyan apróknak látszó emberek, 
összeütköztek, utóiérték egymást s karjaikkal és kard
jaikkal le-lesújtottak egymásra. 

Rosztov, mint valami hajszát, úgy nézte azt, a mi 
előtte lejátszódott, ösztönszerűleg megérezte, hogy ha 
a huszárjaival most rajtuk ütne a franczia drago-
nyosokon, ezek képtelenek volnának helytállani; de 
ezt tüstént, ebben a pillanatban kellene megcselekednie, 
különben késő lesz. Körülnézett. A mellette álló kapi
tány szintén le nem vette a szemét az alant gomolygó 
lovasságról. 

— Szevasztyanics Andrej, — szólalt meg Rosztov, 
— lám, mi most szétverhetnék őket . . . 

— Ügyes fogás volna, — felelt a kapitány, — 
csakugyan . . . 

Rosztov, a nélkül, hogy őt végighallgatta volna, 
megsarkantyúzta a lovát, odaugratott a század elé, de 
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még ki se adta az indulásra a vezényszót, mikor az 
egész század, mely ugyanazt érezte, a mit ő, meg
indult utána. Rosztov maga se tudta, hogyan és miért 
cselekedett így. Ügy csinálta az egészet, mint a vada-
szátokon szokta, minden gondolkodás, minden megfon
tolás nélkül. Látta, hogy a dragonyosok közel vannak 
s hogy züllött csoportokban száguldanak; tudta, hogy 
nem állhatnak helyt, tudta, hogy ez egy olyan pillanat, 
mely, ha elmulasztják, nem tér vissza többé. A golyók 
olyan izgatóan fütyöltek és sivítottak körülötte, a lova 
olyan tüzesen kívánkozott előre, hogy képtelen volt 
tovább kiállani. Megindította a lovát, kiadta a vezény
szót s ugyanabban a pillanatban meghallván a háta 
mögött teljesen kifejlődött századának a dobogását, 
gyors ügetésben ereszkedett le a hegyről a dragonyo
sok felé. Alig hogy leértek a hegy lábához, az ügetésből 
önkéntelenül vágtába csaptak át, mely annál gyorsabb, 
annál eszeveszettebb lett, minél inkább közeledtek a mi 
dzsidásainkhoz s a nyomukban vágtató franczia drago
nyosokhoz. A dragonyosok már egészen közel voltak. 
Az elől lévők, a mint a huszárokat megpillantották, meg
fordultak, a hátulsók pedig megállottak. Rosztov azzal az 
érzéssel, a melylyel a hajszák alkalmával szokott egy-
egy farkas elé száguldani, hogy elvágja az útját, teljes 
vágtába szorította bele doni paripáját, s eszeveszetten 
vágtatott a rendetlen sorokban szorongó franczia drago
nyosok elé. Egy dzsidás megállt, egy gyalogos dzsidás, 
nehogy agyongázolják, a földre vetette magát, egy lova
sától elszabadult ló a huszárok közé keveredett. A fran
czia dragonyosok csaknem mind megfutamodtak. Rosz
tov, kiválasztván magának egyet közülük, a ki szürke 
lovon ült, utána eredt. Ütközben nekirohant egy bokor
nak; derék lovacskája átszökött vele rajta, s Nikolaj, alig 
tudván magát a nyeregben fönntartani, látta, hogy pár 
pillanat múlva utóiéri azt az ellenséget, a kit magának 
áldozatul kiszemelt. Ez a franczia, a ki az egyenruhája 
után ítélve tiszt volt, előrehajolva száguldott tova szürke 
paripáján, melyet a kardjával hajszolt. A következő pilla
natban Rosztov lova a szügyével nekivágódott a tiszt 
lova farának, majd leütötte azt a lábáról, s ugyanakkor 
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Rosztov, maga se tudván, miért, fölemelte a kardját s le
sújtott vele a francziára. 

Ugyanabban a pillanatban, a mikor ezt megcsele
kedte, Rosztov egész élénksége egyszeriben lelohadt. A 
tiszt, nem annyira a kard vágásától, mely csak könnyű 
sebet ejtett a könyöke fölött a karján, mint inkább a ló 
zökkenésétől és a rémülettől lefordult a nyeregből. Rosz
tov, megfékezvén a lovát, szemeivel az ellenségét ke
reste, hogy lássa, ki az, a kit lesújtott. A franczia drago
nyos tiszt egyik lábával a földön ugrált, a másikkal fönn
akadt a kengyelben. Ijedten hunyorgatva, mintha csak 
minden pillanatban újabb vágástól tartott volna, össze-
ránczolt homlokkal, a rémület kifejezésével nézett föl 
Rosztovra. Sápadt, sárral beföcsölt, fiatal, gödrös-állú, 
derült kék szemű, szőke hajjal övezett arcza éppenséggel 
nem illett a csatatérre, s nem annyira ellenséges, mint in
kább egyszerű szalon-arcznak látszott. Még mielőtt el
határozta, hogy megadja neki a kegyelemdöfést, a tiszt 
elkiáltotta magát: megadom magamat. Sietve próbálta 
kiszabadítani a lábát a kengyelből, de sikertelenül, s ré
mülettel teljes kék szemeit egy pillanatra se vette le 
Rosztovról. Néhány odavetődött huszár kiszabadította a 
lábát és visszaültette őt a nyeregbe. A huszárok minden 
oldalon tülekedtek a dragonyosokkal: egyikük megsebe
sült, de bár vér borította el az arczát, nem akart meg
válni a lovától; egy másik egy huszárt átkarolva ült a 
lova farán; a harmadik egy huszár támogatásával leszállt 
a lováról. Elölről rohamlépésben és lövöldözve franczia 
gyalogság közeledett. A huszárok sietve vágtattak visz-
szafelé a foglyaikkal együtt. Rosztov a többiekkel együtt, 
szintén vissza lovagolt, de valami kellemetlen érzés szo
rongatta a szívét. Valami homályos és zűrzavaros érzés 
vett rajta erőt, melyet semmiképpen se tudott megma
gyarázni, s melyet ennek a tisztnek a foglyul ejtése, s a 
reámért vágás keltett életre benne. 

Osterman-Tolsztoj gróf elébement a visszatérő hu
szároknak, magához hivatta Rosztovot, köszönetet mon
dott neki, s közölte vele, hogy merész támadásáról je
lentést tesz az uralkodónak s a György-keresztet fogja 
kérni a számára. Mikor Rosztovot Osterman gróf elé hív-
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ták, eszébejutván, hogy ezt a rohamot minden parancs 
nélkül hajtotta végre, teljesen meg volt győződve, 
hogy a föllebbvalója azért idézi öt, hogy önkényes el
járásáért megbüntesse. Éppen ezért, Osterman hízelgő 
szavai és a kitüntetés kilátásba helyezése annál kelle
mesebben lepte meg Rosztovot; de azért az a kelle
metlen és zűrzavaros érzés még egyre gyötörte öt. — 
„De hát ugyan mi gyötör úgy engem?" — kérdezte 
magától, mikor a tábornoktól elment. „Ilyin? Nem, hiszen 
semmi baja. Tán szégyent vallottam valamivel? Nem, ez 
sem!" Nem megbánás, valami egészen más gyötörte őt. 
— „Igen, igen, az a gödrösállú franczia tiszt. Egészen jól 
emlékezem, a mint meghökkentem, mikor a kardomat rá
emeltem." 

Rosztov látta, a mint a franczia foglyokat elvezették 
s utánuk sietett, hogy még egyszer megnézze az ő göd
rösállú francziáját. Furcsa egyenruhájában egy szolgálati 
huszárlovon ült és nyugtalanul nézett körül. Kezén ka
pott sebe egészen jelentéktelen volt. Elkényszeredetten 
mosolygott Rosztovra, s köszöntésképpen a kezével inte
getett felé. Rosztovot még egyre úgy feszélyezte valami, 
s mintha lelkiismeretfurdalást érzett volna. 

Rosztov barátai és bajtársai is észrevették, hogy 
Rosztov ezen, meg a következő napokon is nem éppen 
szomorú vagy bosszús, de olyan szófukar, gondokba 
merült és mélázó volt. Kelletlenül ivott, kereste a ma
gányt, s állandóan törte valamin a fejét. 

Folyton csak ezen a fényes haditettén tűnődött, 
mely legnagyobb meglepetésére a György-keresztet, sőt 
még a hős hírét is megszerezte neki, de azért sehogy' se 
tudta az egészet megérteni. „Ok tehát még nálunknál is 
jobban félnek", — gondolta. — „Tehát mindössze ez az, 
a mit hősiességnek neveznek? S vájjon én ezt a hazáért 
tettem? S ugyan minek oka ö, az ö gödröcskéjével és 
kék szemeivel? Mennyire meg volt rémülve szegény! Azt 
hitte, megölöm. Ugyan miért öltem volna meg? Hiszen 
szinte reszketett a kezem. S mégis György-keresztet 
adtak érte nekem. Nem értem, teljességgel nem értem!" 

De mialatt Nikolaj ezeken a kérdéseken kérődzött, 
s még se tudott magának tisztán számot adni. vájjon 

Tol sz to j : Háború és béke. II. 
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mi volt az, a mi őt annyira megzavarta, a szolgálatban 
való szerencséjének a kereke, mint az gyakran megesik, 
megint csak fordult egyet, még pedig az ő javára. Az osz-
trovnyai ütközet után előléptették, egy század huszárt ad
tak a keze alá, s ha valami elszánt vállalkozásról volt szó, 
mindig öt rántották elő. 

XVI. 

A grófné, a ki még korántsem épült föl teljesen, s 
meglehetősen gyöngének érezte magát, mikor Natasa be
tegségéről értesült, Petyával és egész háznépével fölke
rekedett Moszkvába, s Rosztovék egész családja Dmitri
jevna Marjától átköltözött a saját házába, s végképpen 
megtelepedett Moszkvában. 

Natasa betegsége annyira komoly volt, hogy úgy 
az ő, mint a szülők szerencséjére, mindazt, a mi betegsé
gének az okozója volt, a szökési kísérletét s a vőlegényé
vel való szakítását, teljesen háttérbe szorította. Annyira 
beteg volt, hogy gondolni se lehetett annak a mérlegelé
sére, mennyiben volt hibás mindabban, a mi történt, mi
kor se nem evett, se nem aludt, szemlátomást lesoványo
dott és köhécselt, sőt, mint az orvosok nem is igen tit
kolták, még az élete is a legkomolyabb veszedelemben 
forgott. Minden gondjuk csak az volt, hogy' segítsenek 
rajta. Külön és együttesen,egyre-másra jártak az orvo
sok Natasához, sok szót szaporítottak irancziául, néme
tül, latinul, le-leszólták egymást, minden előttük csak is
mert betegség ellen a legkülönfélébb orvosságokat ren
delték neki; de egyiküknek se jutott eszébe az a végte
lenül egyszerű gondolat, hogy nekik lehetetlenség azt a 
betegséget osmerniök, a melyben Natasa szenved, mint 
a hogy' egyetlen olyan betegséget sem ösmerhetnek, a 
mely az eleven embert meg szokta lepni: mert minden 
eleven embernek meg vannak a maga sajátosságai; s 
meg van a maga szövevényes, új s az orvosi tudomány 
előtt ösmeretlen, külön betegsége, mely nem a tüdőnek, 
a májnak, a bőrnek, az idegeknek stb. az orvosi köny
vekben pontosan meghatározott betegsége, hanem egy 
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olyan betegség, mely minden szervi bajok számtalan ösz-
szetételének egyikéből származik. És ez az egyszerű 
gondolat nem juthatott az orvosok eszébe (éppen úgy, 
mint a hogy' a varázslónak sem juthat eszébe az, hogy 
ő nem tud varázsolni), egyszerűen azért, mert az ő éle
tük feladata abban merült ki, hogy gyógyítsanak, mert 
azért pénzt kapnak, s mert erre a feladatra való előké
születekre pocsékolták el életük legszebb éveit. De leg
főképpen nem juthatott eszükbe ez a gondolat azért, mert 
látták, hogy minden kétséget kizárólag hasznosak, a mint 
hogy a Rosztov család minden tagjára nézve határozot
tan hasznosak is voltak. Hasznosak voltak nem azért, 
mert a beteggel egy csomó, legnagyobb részt ártalmas 
anyagot beszedettek (ez az ártalmasság nem igen volt 
érezhető, mert hiszen az ártalmas anyagokat csak na
gyon kis mennyiségben rendelték), hanem hasznosak és 
mellőzhetetlenek voltak azért, (ez az oka, a miért mindig 
voltak és lesznek állítólagos csodaorvosok, kuruzslók, 
homeopaták, aleopaták) mert kielégítették a betegnek, 
s azoknak, a kik őt szeretik, a lelki szükségleteit. 
Kielégítették a gyógyulásba vetett reménység örök em
beri szükségletét, s a részvétnek és a szorgosságnak azt 
a szükségletét, a melyet az ember a szenvedés perczeiben 
érezni szokott. Kielégítették azt az örök emberi szükség
letet, mely legkezdetlegesebb formájában már a gyer
mekben is nyilvánul abban, hogy megdörzsöli azt a 
helyet, a melyet a testén megsértett. A gyermek megüti 
magát s legott szalad az anyja vagy a dajkája karjaiba, 
csak azért, hogy őt megcsókolják s testének a fájó pontját 
megdörzsöljék, s egyszeriben könnyebben érzi magát, a 
mint jól összecsókolták vagy megdörzsölték. A gyermek 
nem hiszi el, hogy azoknak, a kik nálánál okosabbak és 
erősebbek, ne lehessen módjukban az ő fájdalmát csillapí
tani. S a megkönnyebbülés reménye, s az anyjuk részvéte, 
mialatt fájó testüket dörzsölgeti, lecsillapítja őket. Az or
vosok hasznosak voltak Natasára azért, mert Natasa 
fájdalmát mintegy megcsókolták és megdörzsölték azzal, 
ha biztosították őt, hogy legott elmúlik az egész, 
a mint a kocsis elszalad az Arbatszkij patikába, s csinos 
skatulyában porokat és pilulákat vesz egy rubel és hét 
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hatosért, s a mint a beteg ezeket a porokat, se több, se 
kevesebb, mint két óránkint forralt vízben beveszi. 

És ugyan mit is csináltak volna Szonya, a gróf és a 
grófné, hogy' töltötték volna teljes tétlenségben az időt, 
ha nem lettek volna óránkint ezek a pilulák, langyos ita
lok, csirke-becsináltak s az életnek más egyéb, az orvosok 
által megszabott aprólékosságai, a melyeknek a megtar
tása a környezetet szórakoztatta és vigasztalta? Hogy 
birta volna a gróf elviselni kedvencz leányának a beteg
ségét, ha nem tudta volna, hogy Natasa betegsége ezer 
rubeljébe kerül s hogy nem sajnál akár még ezerét, csak 
ha segíthet vele rajta; ha nem tudta volna, hogy ha nem 
szedi össze magát, kész még ezer rubelt rááldozni, s ki
vinni öt külföldre s ott tartani fölötte orvosi tanácskozá
sokat; ha nem lett volna módjában el-el neszelni annak a 
részleteit, hogy Metivier és Feller nem ismerték föl a be
tegséget, de Fries már közeljárt hozzá, Mudrov pedig tel
jes szabatossággal megállapította a betegséget? Mit csi
nált volna a grófné, ha nem pörölhetett volna olykor a 
beteg Natasával azért, mert nem tartotta meg kellő szi
gorúsággal az orvosok rendeleteit? 

— Így soha sem fogsz meggyógyulni, — mondotta, 
bosszúságában szinte megfeledkezvén a fájdalmáról, — 
ha nem engedelmeskedel az orvosnak és nem szeded be 
idejében az orvosságot! Ezzel nem lehet ám tréfálni, mi
kor a pneumonia veszedelme fenyeget, — szólott a 
grófné, s már abban is, hogy ezt az egy rá nézve teljesen 
érthetetlen szót ki tudta mondani, nagy megnyugvást ta
lált. Mit csinált volna Szonya, ha nem lett volna meg 
benne annak az örömteljes tudata, hogy eleinte három 
éjszaka le se vetkezett, csak azért, hogy minden pillanat
ban készen álljon az orvos rendeléseit pontosan teljesí
teni, s hogy még most is, egész éjjeleken át nem alszik, 
csak hogy el ne mulassza azt az időt, a mikor abból az 
aranyos iskátulyából porokat kell a betegnek beadni? Sőt 
még maga Natasa, bármennyire erősítgette is, hogy <"» 
rajta már semmiféle orvosság nem segít, s hogy ez csupa 
ostobaság, még ő is örömmel látta, hogy olyan nagy ál
dozatokat hoztak érte. s hogy bizonyos meghatározott 
órákban orvosságot kellett beszednie. S még neki is 
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öröme tellett abban, hogy azzal, ha az orvosi paran
csokat nem teljesíti, hallgatólagos jelét adhatta annak, 
hogy nem hisz a gyógyulásban, és nem becsüli az életet 
semmire. 

Az orvos mindennap eljárt hozzá, megtapintotta az 
iiterét, megnézte a nyelvét s rá se hederítvén lesoványo
dott arczára, eltréfált vele. De mikor aztán kiment a 
másik szobába, s a grófné szaporán utána sompolygott, 
komoly arczot vágott, aggodalmasan megcsóválta a fejét 
és azt mondta, hegy bár nincs kizárva a veszedelem, 
mégis bízik a legutóbb rendelt orvosság hatásában, s 
hogy nincs egyéb mit tenni, mint várni; hogy a beteg
ség inkább lelki okokra vezethető vissza, de •. . . 

A grófné ezt a mozdulatot maga meg az orvos előtt 
egyaránt palástolni akarván, mindannyiszor egy aranyat 
csúsztatott az orvos markába, és mindannyiszor szívé
ben megnyugodva tért vissza a betegéhez. 

Natasa betegségének azok voltak a tünetei, hogy 
keveset evett, keveset aludt, köhögött és minden élénk
ség kihalt belőle. Az orvosok azt mondták, hogy a bete
get nem lehet orvosi felügyelet nélkül hagyni, s ezért ott 
tartották öt abban a nyomasztó, nagyvárosi levegőben. 
Az 1812. év nyarán Rosztovék nem mentek falura. 

Az üvegcsékből és iskátulyákból, — a melyekből 
madám Schoss, a ki nagy kedvelője volt az ilyesminek, 
már egy egész gyűjteményt állított össze magának, — 
elfogyasztott cseppek, porok és pilulák töméntelen meny-
nyisége, s a megszokott falusi élet hiánya ellenére a 
fiatalság megtette a magáét: Natasa bánatát kezdte el
lepni az év folyamán lepergett élet benyomásainak ho
mokrétege, nem szorongatta többé olyan gyötrő fájda
lommal a szívét, lassan elkezdett múlttá válni, és Natasa 
testileg is kezdte magát összeszedni. 

XVII. 
Natasa nyugodtabb lett, de a vidámság még nem 

tért vissza belé. Nemcsak hogy az öröm külső feltételeit: 
a bálokat, a kocsizásokat, a hangversenyeket, a színházat 
elkerülte, de egyetlen egyszer se nevetett úgy, hogy a 
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nevetésén keresztül ne csillogtak volna a könnyek. Kép
telen volt énekelni. Alig hogy megpróbált nevetni, vagy 
úgy magában dúdolgatni, legott fojtogatni kezdték a 
könnyek: a megbánás, és arra a visszahozhatlanul elmúlt, 
tiszta időre való visszaemlékezés könnyei; a bosszúság 
könnyei azért, hogy fiatal életét, mely olyan boldog lehe
tett volna, semmiért úgy elpocsékolta. A mosoly és az 
ének különösnek, szinte szentségtörésnek látszottak 
előtte a fájdalmával szemben. Rá se gondolt a kaczér-
ságra; még csak megerőltetésébe se került. Ügy érezte és 
nyíltan ki is mondotta, hogy ez alatt az idő alatt a férfiak 
mind csak annyi voltak a szemében, akár a félkegyelmű 
Ivanovna Nasztaszja. Valami belső hang szigorúan el
tiltotta őt minden örömtől. De meg nem is volt meg 
benne egykori szűzies, gondtalan és reményekkel teljes 
életének sokoldalú érdeklődése. Leggyakrabban és leg-
fájdalmasabban az őszi hónapokra, a vadászatokra, a 
gyágyuskára, s a Nikolajjal Otradnoeban töltött kará
csonyi ünnepekre gondolt vissza. Mit nem adott volna, 
ha ebből az időből csak egyetlen napot visszahozhatott 
volna! De hát ennek vége volt mindörökre. Akkori elő
érzete, hogy a teljes szabadságnak s a legkülönfélébb 
örömök iránt való fogékonyságnak az az állapota nem 
tér vissza többé, nem csalta meg. De azért mégis csak 
élnie kellett tovább. 

örömmel töltötte el az a gondolat, hogy ő nemcsak 
nem jobb, mint a hogy' annakelőtte gondolta, hanem 
rosszabb, sokkalta rosszabb, mint mindazok, a kik 
csak kívüle a világon vrnnak. De ez még nem volt elég. 
Ezt tudta és nem egyszer kérdezte magától: „nos, és 
aztán?" Aztán pedig, nem volt semmi. Nem volt semmi 
öröme az életben, az élet pedig tovaröppent. Natasa 
szemlátomást csak azon iparkodott, hogy senkinek ne le
gyen terhére, senkit ne háborgasson, de neki magának 
semmire se volt szüksége. A házbeliektől mind elidegene
dett s csak az öcscsével, Petyával érezte jól magát. 
Vele sokkal inkább szeretett együtt lenni, mint a töb
biekkel; s olykor, ha négy szem közt volt vele, még mo
solygott is. Ügyszólván éppen nem járt ki a házból, s 
azok közül, a kik házukba jártak, csak egyetlen egy 
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embernek örült — Pierre-nek. Lehetetlen lett volna gyön
gédebben, óvatosabban és egyúttal komolyabban bánni 
valakivel, mint a hogy Bezuchij bánt vele. Natasa önkén
telenül is érezte ennek a bánásmódnak a gyöngéd
ségét, s azért nagy örömét lelte az ö társaságá
ban. De még csak hálás sem volt ezért a gyön
gédségért. Abból indult ki, hogy Pierre-nek semmi, 
a mi jó, nem kerül megerőltetésébe. Az, hogy 
Pierre mindenkivel szemben jó legyen, olyan ter
mészetesnek látszott, hogy az ő jóságában nem volt 
semmi érdem. Natasa olykor valami zavart és félszeg-
séget vett észre Pierre viselkedésében, rendszerint, a 
mikor Pierre valami kellemeset akart tenni neki, vagy a 
mikor attól tartott, hogy a társalgás során esetleg nyo
masztó emlékeket ébreszthet Natasában. Ezt ő is észre
vette, de Pierre jóságának és szégyenlősségének tulajdo
nította, mely az ő fogalmai szerint vele szemben is csak 
éppen olyan volt, mint bárki mással szemben lett volna. 
Azok után a szinte véletlenül kiejtett szavak után, hogy 
ha szabad volna, térden állva kérné tőle a kezét és a sze
relmét, a melyeket egy Natasára nézve oly izgalmas 
pillanatban mondott volt neki, Pierre soha egy szóval se 
tett említést Natasa iránt való érzelmeiről; és Natasa 
tisztában volt vele, hogy ezek a szavak, melyek őt ak
koriban úgy megvigasztalták, csak úgy voltak mondva, 
mint a hogy' az ember mindenféle badarságot összebeszél, 
csakhogy egy pityergő gyermeket lecsillapítson. Nem 
azért, mert Pierre nős ember volt, hanem azért, mert Na
tasa a legnagyobb mértékben átérezte kettőjük közt azt 
az erkölcsi akadályt, a melyet Kuraginnál nem tapasz
talt, soha még csak esze ágába se jutott, hogy az ö és 

férfi és nő közt való gyöngéd, öntudatos és poétikus ba
rátság is kifejlődhessék, a melynek nem egy példájáról 
volt közvetlen tudomása. 

A Péter-bőjt vége felé, Rosztovék otradnoe-i szom
szédja, Bjelova Ivanovna Agrafena eljött Moszkvába, 
hogy az ottani szentekhez imádkozzék. Megajánlotta Na
tasának, hogy járuljon vele együtt az Ür asztalához és 
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Natasa kapva kapott ezen a gondolaton. Az orvosok szi
gorú tilalma ellenére, hogy kora reggel nem szabad ki
mennie, Natasa állhatatosan ragaszkodott ahhoz az elha
tározásához, hogy az Ür asztalához járul, még pedig nem 
úgy, mint az Rosztovék házában szokás volt, hogy tudni
illik előzőleg végighallgat három istentiszteletet s egye
bet semmit, hanem úgy, a mint ezt Ivanovna Agrafcna 
szokta, vagyis hogy egy egész héten előkészül rá, s ez
alatt nem mulaszt el egyetlen hajnali misét, isteni tiszte
letet vagy vecsernyét sem. 

A grófnénak tetszett Natasának ez a buzgósága; a 
sikertelen orvosi gyógykezelés után a lelke fenekén abban 
bízott, hogy az imádkozás többet fog használni neki 
a gyógyszereknél, s bár remegve, s az orvosok előtt 
titkolózva, de beleegyezett Natasa kívánságába és rábízta 
őt Bjelovára. Ivanovna Agrafena éjjel három órakor jött 
el Natasát felkölteni, s a legtöbbször már ébren találta 
öt. Natasa félt, hogy elaluszsza a hajnali misét. Szapo
rán megmosakodván, s csupa alázatosságból legrosszabb 
ruháit és ócska köpenyét kapván magára, Natasa a hideg
től borzongva lépett ki a hajnali szürkületben derengő, 
végtelen utczára. Ivanovna Agrafena tanácsára Natasa 
nem a maga templomában készült elő az áldozásra, ha
nem egy másikban, a melynek az istenfélő Bjelova szavai 
szerint nagyon szigorú és szent életet élő papja volt. A 
templomban mindig csak nagyon kevés ember volt; Na
tasa és Bjelova odaállottak szokott helyükre, a baloldali 
kórus hátsó részén lévő Isten Anyja képe elé és Natasát 
valami nagy és megfoghatatlan titokkal szemben való 
megbékülés teljesen új érzése fogta el. amint ebben a szo
katlan hajnali órában, a Szűz Anyának az előtte égő 
gyertyák fénye s az ablakokon át beszűrődő hajnali 
derengés által megvilágított megfékezet t arczát néz
vén, a mise hangjait hallotta, a melyeket teljes figyelem
mel iparkodott követni és megérteni. Mikor megértett be
lőle valamit, egyéni érzése minden árnyalatával együtt 
beleolvadt az imájába; amikor meg nem értette, még éde
sebb volt elgondolnia, hogy az a vágya, hogy mindent 
megérthessen, csak büszkeséggel töltheti el. hogy min
dent megértenie úgy is lehetetlen, s hogy csak hinnie kell, 
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s teljesen át kell magát az Istennek engednie, a ki ezek
ben a perczekben, — azt érezte, — föltétlen úr az ó 
lelke fölött. Hajlongott és hányta magára a keresztet, 
s a mikor nem értette a szertartást, elrémült a maga 
hitványságán s kérte az Istent, hogy bocsásson meg, 
bocsásson meg neki mindent és legyen irgalmas iránta. 
Azok az imák, a melyeknek leginkább átengedte magát, 
a megbánás imái voltak. A kora hajnali órákban haza
térve, mikor csak munkába siető kőművesekkel s a jár
dát seprő házmesterekkel találkozott az utczán, s a 
mikor a házakban még mindenki aludt, egy új, előtte 
teljesen ösmeretlen érzés, a bűneitől való megtisztulás, 
és egy új tiszta élet és boldogság lehetőségének az ér
zése támadt föl Natasában. 

Azon az egész héten át, a melyen ezt az életet 
folytatta, napról-napra jobban erőre kapott benne ez 
az érzés. És az áldozás boldogsága olyan nagynak tünt 
föl előtte, hogy úgy tetszett neki, tán meg sem éri ezt 
az üdvösséggel teljes vasárnapot. 

De a boldog nap mégis csak fölvirradt, és mikor 
Natasa ezen a reá nézve annyira emlékezetes vasár
napon, fehér kartonruhájában hazatért az áldozásról, 
hosszú hónapok óta először érezte magát nyugodtnak, 
s először érezte azt, hogy nincs többé terhére az az 
élet, a mely még előtte áll. 

Mikor az orvos ezen a napon Natasát megvizs
gálta, elrendelte, hogy csak szedje tovább is azokat a 
porokat, a melyeket két héttel azelőtt rendelt volt neki. 

— Föltétlenül kell még szednie, esténkint és reg-
gelenkint, — mondotta szemlátomást a legnagyobb jó
hiszeműséggel meg lévén elégedve az elért eredmé
nyekkel. — Csak arra kérem, minél pontosabban. Le
gyen nyugodt, g^fné, — szólott tréfásan az orvos, mi
közben ügyesen elsülyesztette a markába csúsztatott 
aranyat, — nemsokára megint vígan fog csicseregni és 
pajkoskodni. Ez az utolsó orvosság nagyon, de nagyon 
sokat használt neki. Egészen felüdült töle. 

A grófné egy pillantást vetett a körmeire, köpött 
egyet s vidám arczczal tért vissza a fogadó-szobába. 
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XVIII. 

Július elején a háborúról mind aggasztóbb hírek 
keltek szárnyra Moszkvában; híre járt, hogy az ural
kodó fölhívást intéz a néphez, sőt azt is beszélték, hogy 
a császár maga is visszatér Moszkvába. És miután jú
lius 11-ikéig sem a fölhívás és a manifesztum nem jelent 
meg, se pedig a császár visszaérkezése nem követke
zett be, hát ezekről, s Oroszország helyzetéről a 
legképtelenebb hírek kerültek forgalomba. Beszélték, 
hogy a császár azért jön haza, mert az egész hadsereg 
veszedelemben van, hogy Szmolenszk már elveszett, 
hogy Napóleonnak egy millió katonája áll orosz földön 
s hogy Oroszországot már csak valami csoda ment
heti meg. 

Július 11-ikén, egy szombati napon végre megjött 
a manifesztum, de még nem jelent meg nyomtatásban; 
és Pierre, a ki éppen Rosztovéknál volt, másnapra, 
vasárnapra megígérte, hogy eljön ebédre s a fölhívást 
meg a manifesztumot elkéri Rasztopcsin gróftól és magá
val hozza. 

Rosztovék ezen a vasárnapon, mint rendesen, 
Razumovszkij-ék házi kápolnájába mentek misére. 
Forró júliusi nap volt. Már tíz órakor, mikor Rosztovék 
kocsijukból a templom előtt kiszállottak, az izzó leve
gőben, az utczai árúsok kiabálásában, a tömeg élénk és 
világos nyári ruháiban, a körutak fáinak porlepte leve
leiben, a parádéra felvonuló zászlóalj zenéjében és 
fehér nadrágjaiban, a robogó kocsik zajában s a forró 
nap vakító fényében benne volt az a nyárias bágyadt
ság, az a jelennel való elégedetlenség és megelégedett
ség, mely a nagyvárosokban egy-egv verőfényes és 
tiszta nyári napon annyira érezhető, razumovszkij-ék 
kápolnájában Moszkva egész előkelősége, Rosztovék 
egész köre együtt volt (ebben az esztendőben, mintha 
csak valami rendkívüli eseményt vártak volna, a gaz
dag családok közül, a melyek rendesen falun szok
ták tölteni a nyarat, nagyon sokan maradtak a vá
rosban). 
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Natasa, a mint egy libériás inas után, a ki útat 
nyitott nekik a tömegben, az anyja mellett végigment 
a kápolnán, meghallotta, a mint egy fiatal ember nagyon 
is hangos suttogással így szólott róla. 

— Ez Rosztova, az a bizonyos. 
— Hogy' megsoványodott, de azért még mindig 

szép! — Ügy hallotta, vagy tán csak úgy képzelte, 
.mintha Kuragin és Bolkonszkij nevét is említették 
volna. Ez egyébiránt csaknem mindig úgy tetszett neki. 
Mindig abban volt, hogy a ki csak ránéz, az mind csak 
arra gondol, a mi vele a közelmúltban történt. Szen
vedő és szorongó szívvel, mint a tömegben mindig, 
Natasa fekete csipkékkel díszített lila bársony ruhájá
ban, úgy ment végig a pillantások kereszttűzében, a 
mint csak a nők tudnak menni, — annál nyugodtabban 
és méltóságteljesebben, minél jobban sajgott és szé
gyenkezett a lelke. Tudta, s ebben nem tévedett, hogy 
még mindig szép, de ez korántsem okozott olyan örö
met neki, mint annakelőtte. Ellenkezőleg, ez, az utóbbi 
időben, de különösen ezen a verőfényes és forró júliusi 
napon, itt a városban, mindennél jobban gyötörte. „Me
gint egy vasárnap, megint egy elmúlt hét", — mon
dotta magában, eszébe jutván, hogy' állt itt akkor, azon 
a vasárnapon, — „és még mindig ugyanaz az élettelen 
élet, és ugyanazok a változatlan körülmények, a me
lyek közt azelőtt olyan könnyű volt az élet. Szép va
gyok, fiatal vagyok, és most — tudom, hogy jó is va
gyok . . . azelőtt pedig rossz voltam! De most jó va
gyok, tudom", — gondolta magában, — „s így hiába, 
czéltalanul peregnek le életem legszebb, legszebb évei." 
Ott állott az anyja mellett, s a fejével köszöngetett kö
rülötte álló ösmerőseinek. Natasa, szokása szerint a 
hölgyek ruháit nézegette, megszólt magában egy tőle 
nem messze álló hölgyet a viselkedéseért, és azért a 
furcsa és illetlen modorért, a melylyel keresztet vetett 
magára, majd ismét bosszúsan gondolt rá, hogy a mint ö 
megszól másokat, őt is úgy megszólják, s egyszerre, a 
mint az isteni tisztelet hangjait meghallotta, elrémült a 
förtelemességén, és azon, hogy előbbi tisztaságát me
gint elvesztette. 



304 TOLSZTOJ 

A szent misét egy tiszteletre méltó, tiszta öreg 
pap szolgáltatta, azzal a szelíd ünnepélyességgel, mely 
olyan fönséges és megnyugtató hatással van az áhíta
tosan imádkozókra. A szentély ajtai bezárultak, lassan 
iélrehúzták a függönyt, s valami titokzatos, halk hang 
kiszólt valamit onnan. Maga előtt is érthetetlen könnyek 
szorongatták Natasa keblét s valami örömteljesen iz
gató, bágyasztó érzés fogta el. 

„Taníts meg rá, mittévő legyek, hogy' éljek, hogy 
mindörökre, mindörökre megjavulhassak! . . . " — gon
dolta magában. 

A gyakon fölment az emelvényre, középső ujját 
merően kifeszítve, kiszabadította hosszan lecsüggö ha
ját a karing alól, s a keresztet a mellére téve, hangosan 
és ünnepélyesen elkezdte olvasni az imát. 

— „Imádkozzunk békességben az Ürhoz'". 
„Békeségben, valamennyien együtt, a rangkülönb

ségre való tekintet nélkül, gyűlölködés nélkül, testvéri 
szeretetben összeforrva fogunk imádkozni", — gondolta 
Natasa. 

„Imádkozzunk a túlvilági békéért, s a lelkünk 
megváltásáért!" 

„Az angyalok, és mindama testetlen lények bé
kességeért, a kik ott felettünk élnek", — imádkozott 
Natasa. 

Mikor a hadseregért imádkoztak, eszébe jutott a 
bátyja és Deniszov. Mikor a tengeren és a szárazföldön 
utazókért imádkoztak, eszébe jutott Andrej herczeg, s 
imádkozott érte, és imádkozott azért, hogy bocsássa 
meg az Isten mindazt a rosszat, a melyet ellene elkö
vetett. Mikor azokért imádkoztak, a kik bennünket sze
retnek, imádkozott a házbeliekért, az apjáért, anyjáért, 
Szonyáért, — s most először érezte át a maga teljes
ségében azt, a mit ellenük elkövetett, és annak a sze
retetnek egész erejét, mely irántuk a szívében lakozik. 
Mikor azokért imádkoztak, a kik gyűlölnek bennünket, 
hamarosan kigondolt magának olyanokat, a kik ellen
séges indulattal vannak iránta és gyűlölik öt, csak 
azért, hogy érettük imádkozhassék. Az ellenségek közé 
sorozta a hitelezőket és mindazokat, a kikkel az apjának 
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baja volt, s valahányszor az ellenségekre és azokra 
gondolt, a kik gyűlölettel viseltettek iránta, Anatole is 
eszébe jutott, a ki olyan sok rosszat követett el ellene, 
s bár nem tartozott azok közé, a kik őt gyűlölték, mégis 
örömmel imádkozott érte, mint ellenségeért. Csakis 
imaközben volt ereje tisztán és nyugodtan visszagon
dolni Andrej herczegre és Anatole-ra, mint olyan em
berekre, a kik iránt egykor táplált érzelmei a szívében 
uralkodó rémület és Isten iránt való áhítat érzésével 
összehasonlítva, semmivé zsugorodtak össze. Mikor a 
czári családért és a szent zsinatért imádkoztak, külö
nös áhítattal hajlongott és hányta magára a keresztet, 
mert úgy okoskodott, hogy bár ha nem is érti, azért 
még sem kételkedhetik benne, s végre is szeretnie kell 
az uralkodó szent zsinatot és imádkoznia is kell érte. 

A gyakon, mikor a felelgető egyházi éneket befe
jezte, keresztbe tette a mellén a stólát és így szólott: 

— „Magunkat és a mi testünket a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak ajánljuk". 

— „Magunkat Istennek ajánljuk", — ismételte Na
tasa a lelkében. — „£n Istenem, a Te szent akaratod
nak ajánlom magamat", — gondolta. — „Semmit sem 
akarok, semmit se kívánok; taníts meg rá, mittévő le
gyek, hogy' használjam föl a szabadságomat! Csak 
végy magadhoz engem, végy magadhoz!" — mon
dotta Natasa áhítatos türelmetlenséggel a lelkében, s 
a nélkül, hogy keresztet vetett volna magára, leeresz
tette vékony karjait, és szinte várta, hogy legott va
lami láthatatlan erő magához veszi, s megszabadítja öt a 
vágyaitól, önszemrehányásaitól, reményeitől és bű
neitől. 

A grófné az isteni tisztelet alatt többízben rápillan
tott csillogó szemekkel áhítatosan imádkozó leánya ar
czára, és kérte az Istent, hogy segítse meg őt. 

Egészen váratlanul, s nem az isteni tisztelet sor
rendjében, a melyet Natasa nagyon jól ismert, hanem a 
szertartás kellő közepén, egy gyácsok előhozott egy 
imazsámolyt, ugyanazt, a melyen pünkösd napján a térd
hajtásos közimákat szokták olvasni, és odaállította a 
szentély ajtaja elé. A pap előjött lila bársony-sipkájában, 
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rendbehozta a haját és nagy nehezen térdre ereszkedett. 
Valamennyien ugyanazt cselekedték és csodálkozva néz
tek egymásra. Most következett az az ima, mely csak 
az imént érkezett meg a zsinattól, s mely Oroszország
nak az ellenséges támadástól való megszabadításáért 
volt elmondandó. 

„Ür Isten, az erő és a mi megszabadításunk hatal
mas Istene", — kezdte el a pap azon a tiszta, alázatos és 
szelid hangon, a melyen csak a hitbuzgó szláv papok 
tudnak olvasni, s a mely oly ellenállhatatlan hatással 
van az orosz szívre. 

„Minden hatalmak Ura, és a mi megszabadításunk 
hatalmas Istene! Tekints le ma kegyesen és bőkezűen a 
Te alázatos népedre, s emberszeretettel eltelve hallgass 
meg bennünket, oltalmazz meg bennünket és légy ke
gyelmes irántunk. Ez az ellenség, mely a Te földedet 
háborgatja és el akarja pusztítani az egész világot, ime 
föltámadt vala mi ellenünk; ezek a törvénytipró em
berek összesereglettek vala, hogy elveszítsék a Te biro
dalmadat, elpusztítsák a Te tisztes Jeruzsálemedet, a Te 
szent Oroszországodat: hogy meggyalázzák a Te szent 
templomaidat, rombadöntsék a Te szent oltáraidat és 
megszentségtelenítsék a mi Szentélyeinket. Meddig, óh 
Uram, meddig tűröd még, hogy a bűnösök ujjongva kér
kedhessenek? Meddig tűröd, hogy ezt a törvénytelen ha
talmat bitorolják?" 

„Hatalmas Isten! Hallgass meg bennünket, a kik 
Te hozzád imádkozunk, erősítsd meg a Te erőddel a leg-
erényesebb és leghatalmasabb uralkodót, Pavlovics 
Alexandert, a mi császárunkat; jusson eszedbe az ő igaz
ságszeretete és szelídsége, tartsd meg őt a Te kegyel
medben, s oltalmazz ennek általa bennünket, a Te szerel
metes Izráilodat. Aldd meg az ő tanácsait, kezdéseit és 
cselekedeteit; erősítsd meg a Te mindenható jobboddal az 
ő uralkodását és engedj nékie győzelmet az ő ellenségei 
fölött, mint Mózesnek Amalik, Gedeonnak Madiam és Dá
vidnak Góliáth fölött, őrizd meg az ő seregét, az ércz-
nyilak erejét kölcsönözzed az ő izmaiknak, a kik a Te 
nevedben ragadtak fegyvert, s vértezd fel őket erővel a 
nagy küzdelemre. Fogj Te is fegyvert és pajzsot s kelj 
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föl a mi védelmünkre, hadd hulljon szégyen és gyalázat 
mindazokra, a kiknek rossz szándékai vannak mi vélünk, 
hadd pusztuljanak a Te hűséges hadsereged színe elöl, 
mint a por a szél elől elpusztul, és a Te erős angyalod 
őrizze és kergesse őket a megfutamodásba; fogja körül 
őket egy háló, a melyről ne légyen tudomásuk s kerítse 
be, fogja el és törje össze őket; hadd hulljanak porba a 
Te rabszolgáid lábai előtt, s legyenek zsákmányává a mi 
harczosainknak. Urunk és Istenünk! Ne terheltessél meg
menteni a nagy szenvedéstől a kicsinyeket is; mert Te 
vagy az Isten, s Te véled szemben mind tehetetlen az 
ember." 

„Isten, mindnyájunk jóságos Atyja! Ne feledkezzél 
meg a Te bőkezűségedről és kegyelmedről, a melyek 
mindöröktől fogva valók; ne utasíts el bennünket a Te 
színed elől, ne fordulj el a mi méltatlanságunktól, hanem 
a Te kegyelmed végtelenségénél és bőkezűséged tömér-
dekségénél fogva, nézd el a mi hibáinkat és bűneinket. 
Tisztítsad meg bennünk a mi szíveinket s újítsad föl 
az igazság lelkét a mi testünkben, erősíts meg mindany-
nyiunkat a Te benned való hitben, szilárdíts meg a re
ménységben, lehelj belénk igaz szeretetet egymás iránt, 
fegyverezz föl bennünket egyértelműséggel, hogy igaz 
szívvel megvédhessük a mi életünket, a melyet te adtál 
vala mi nékünk s a mi apáinknak, hogy az istentelenek 
jogara rá ne nehezedhessék a szentéletűek sorsának fo
lyására.' 

„Urunk és Istenünk, a Kiben mi hiszünk és a Kiben 
mi bizakodunk és reménylünk, ne szégyeníts meg ben
nünket a Te kegyelmed iránt való várakozásunkban, s 
cselekedjél csodát a mi üdvösségünkre,hadd láthassák ezt 
azok, a kik gyűlölséggel néznek bennünket és a mi igaz
hitű vallásunkat, s hadd pusztuljanak el az ő szégyenükbe 
temetkezve; és hadd lássák minden országok fiai, hogy a 
Te neved Isten, mi pedig vagyunk a Te alázatos rab
szolgáid. Mutasd meg, óh Uram, mutasd meg ma nékünk 
a Te kegyelmedet és részesíts bennünket a Te oltalmad
ban; örvendeztesd meg a Te rabszolgáid szívét a Te ke
gyelmeddel; lepjed meg a mi ellenségeinket és zúzd 
össze őket mielőbb, a Te híveidnek a lábai alatt. Mert 
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Te vagy támasza és segítsége és diadala azoknak, a kik 
Te benned bizakodunk s dicsőséggel áldozunk Te néked, 
az Apának, a Fiúnak és a Szentléleknek, most és mind
örökké. Amen." 

A lelki fogékonyságnak abban az állapotában, a 
melyben Natasa most leledzett, ez az ima mély hatást 
tett rá. Alázattal hallgatott minden szót, mely Mózesnek 
Amalikon, Gedeonnak Madiamon s Dávidnak Góliáthon 
aratott győzelmére és „a Te Jeruzsálemed pusztulására" 
vonatkozott és azzal a gyöngédséggel és megindultsággal 
imádkozott Istenhez, a melylyel csordultig tele volt a 
szíve; azzal azonban, hogy mit kért ebben az imádság
ban, nem egészen volt tisztában. Egész lelkével részt 
vett az igazság lelkének a felújítására, sziveiknek a hit
ben való megerősítésére, a reménységben való megszi
lárdítására vonatkozó könyörgésben. De nem tudott imád
kozni azért, hogy az ellenség a lábaink előtt porba hull
jon, mikor csak pár perczczel ezelőtt is még az után áhí
tozott, vajha minél több ellensége volna, hogy őket sze
rethesse és érettük imádkozhassék. De azért még sem 
kételkedhetett a felolvasott térdhajtásos ima helyességé
ben. Áhítatos és remegő rémületet érzett a lelkében attól 
a büntetéstől, a mely az embereket a bűneikért és külö
nösen az ö bűneiért sújtotta és arra kérte az Istent, hogy 
bocsásson meg nekik, és ö neki; s adjon valameny-
nyiüknek nyugodalmat és boldogságot az életben. És 
úgy tetszett neki, hogy az Isten meghallgatja az ő 
imádságát. 

XIX. 

Attól a naptól fogva, a mikor Pierre Rosztovéktól 
eltávozván, és Natasa háládatos pillantására visszagon
dolván, az égen megjelent üstököst bámulta és úgy 
érezte, hogy valami egész új világ tárult föl előtte, — 
attól a naptól kezdve nem foglalkoztatta többé a földi 
dolgok balgaságára és hiábavalóságára vonatkozó az a 
kérdés, mely annakelötte örökké gyötörte öt. Azt a rette
netes kérdést: miért? minek?, mely annakelötte minden 
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elfoglaltsága közepett ott állott előtte, most nem egy 
másik kérdés, sem pedig egy az előbbenire talált felelet, 
hanem az ö képe váltotta föl. Akár valami léha beszél
getést hallott, vagy folytatott, akár az emberi aljasság
ról és esztelenségről hallott vagy olvasott, nem szörnyű
ködött, mint annakelőtte, nem kérdezte magától, vájjon 
miért törik-zúzzák magukat az emberek, mikor minden 
oly rövid és oly bizonytalan, hanem maga elé képzelte 
ö t , úgy, a mint utolszor látta, s egyszeriben minden 
kétsége eloszlott, nem mintha ö megfelelt volna azokra 
a kérdésekre, melyek foglalkoztatták, hanem azért, 
mert az ő képe egy pillanat alatt átvarázsolta a lelki 
tevékenységnek egy más, derültebb világába, a melyben 
szó se lehetett igazakról és bűnösökről, a szépség és a 
szerété1, világába, a melyért érdemes volt élni. Az élet
nek bármily förtelme bukkant is föl előtte, így szólott 
magában: 

„Ám hadd lopja meg az államot és a czárt, a ki 
akarja, s az állam és a czár hadd halmozza el őt minden 
tisztességgel; a fő az, hogy ő tegnap rám mosolygott, 
megkért, hogy jöjjek el megint, s én szeretem őt, ezt 
azonban nem fogja megtudni soha senki", — gondolta 
magában. 

Pierre éppen úgy eljárt a társaságba, éppen annyit 
ivott, s ugyanolyan tétlen és léha életet élt, mint annak
előtte, mert azokon az órákon kívül, a melyeket Rosz
tovéknál töltött, még a hátralévő időt is el kellett vala
hogy' töltenie, s mert azok az ösmeretségek, a me
lyekre Moszkvában szert tett, s azok a szokások, a me
lyeket fölvett, ellenállhatatlanul vonzották őt a felé az 
élet felé, a melynek a sodrába belekerült. De az utóbbi 
időben, mikor a háború színhelyéről mind aggodalmasabb 
hírek érkeztek, és mikor Natasa egészsége kezdett hely-
reállani, úgy, hogy megszűnt benne a beczéző szánalom
nak addigi érzését ébrentartani, mindinkább valami tel
jesen megfoghatatlan nyugtalanság kezdte Pierret a ha
talmába keríteni. Érezte, hogy az a helyzet, a melyben 
most volt, nem tarthatott már soká, hogy közeledik a 
katasztrófa, mely egész életét meg fogja változtatni 
s türelmetlenül kereste mindenben ennek a közeledő ka-

Tolsztoj : Háború és béke. II. 21 
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tasztrófának az előjeleit A szabadkőműves testvérek 
egyike Napóleonra vonatkozólag egy, Szent János Je-
lenések-könyvé-ből merített következő jóslatot közölt 
Pierre-rel. 

A Jelenések könyve tizenharmadik részének tizen-
nyolczadik verse így szól: „Ebben vagyon a bölcseség, 
a kinek értelme vagyon, számlálja meg a fenevadak szá
mát: mert .emberi szám; és annak a száma hatszáz és 
hatvanhat." 

És ugyanannak a résznek ötödik verse azt mondja: 
„És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló 
szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekednék negy
venkét hónapig." 

A franczia betűknek, a héber számírásnak meg
felelően, a melyben az első tíz betű az egyeseket, a többi 
pedig a tízeseket jelenti, a következő jelentésük van: 

a b c d e f g h j k l m n o p q r s i u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 

Ha már most e szerint az a-b-c szerint leírjuk ezt 
a két szót: l'empereur Napóleon (Napóleon császár), a 
számok összege hatszázhatvanhatot tesz ki, tehát Napó
leon az a fenevad, a melyről a Jelenések jóslata szól. 
Ezenkívül, ha ugyané szerint az a-b-c szerint leírjuk 
ezt a két szót: quarante deux (negyvenkettő) vagyis azt 
a határt, a melyre „adaték néki nagy dolgoknak és ká
romlásoknak szóló szája", a quarante deux-t jelző szá
moknak az összege is hatszázhatvanhat, a miből követ
kezik, hogy Napóleon hatalmának a határa az 1812-ik 
évben érkezett el, a mikor a franczia császár betöltötte 
negyvenkettedik életévét. Ez a jóslat rendkívül meglepte 
Pierret, gyakran föltette magában azt a kérdést, vájjon 
mi az, a mi határt szab a fenevad, vagyis Napóleon ha
talmának, s ugyanennek a számirásnak az alapján ipar
kodott az őt foglalkoztató kérdésre feleletet találni. Pierre 
erre a kérdésre válaszul felírta: L'empereur Alexandre? 
La nation Russe? (Alexander császár? Az orosz nem
zet?) összeolvasta a betűket, de a számok összege min
dig sokkal nagyobb vagy kisebb volt hatszázhatvanhat
nál. Egy ízben, a mint ezekkel a kiszámításokkal foglal-



HABOBU ÉS BÉKE 371 

kozott, fölírta a maga nevét: Comte Pierre Besuhoff, a 
számok összege azonban megint korántsem vágott. 
Ekkor a helyesírás megváltoztatásával s helyett z-t írt, 
odatette a „de" szócskát és a „le" névelőtt, de még 
egyre nem kapta meg a kívánt eredményt. Erre eszébe 
jutott, hogy ha a keresett kérdésre a válasz csakugyan 
benne foglaltatik is ebben a névben, úgy a válaszban föl
tétlenül meg volna jelölve az ő orosz nemzetisége is. Le
írta tehát Le Russe Besuhof (az orosz Bezuchov) s a 
számokat összeadván, 671 jött ki. Csak öttel volt tehát 
több; az 5-ös szám az e betűt jelenti, azt az e-t, mely a 
l'empereur előtt levő névelőből ki van hagyva. Kihagy
ván tehát, bár szabályellenesen, ezt az e-t, Pierre meg
kapta a keresett választ: l'Russe Besuhof, a mi egyenlő 
volt 666-tal. Ez a fölfedezés izgatta öt. Hogyan és mi
lyen kapcsolat révén állott ő összeköttetésben ezzel a 
nagy eseménynyel, mely a Jelenések könyvében előre 
meg volt jósolva, azt nem tudta; de egy pillanatig se 
kételkedett ennek a kapcsolatnak a létezésében. Rosz-
tova iránt érzett szerelme, az antikrisztus, Napóleon 
betörése, az üstökös, a 666-os szám, l'empereur Napóleon 
és l'Russe Besuhof, mindennek együttvéve meg kellett 
érnie, szétrobbanni és kiragadni őt a moszkvai szo
kásoknak abból a bűnös és léha világából, a melynek a 
rabjául érezte magát, s nagy diadalhoz és nagy boldog
sághoz juttatnia őt. 

Pierre annak a vasárnapnak az előestéjén, a me
lyen azt az imát felolvasták, megígérte Rosztovéknak, 
hogy Rasztopcsin gróftól, a ki jó ismerőse volt, az 
orosz néphez intézett fölhívást, meg a hadseregtől érke
zett legújabb híreket elhozza hozzájuk. Reggel, mikor 
Rasztopcsin grófot fölkereste, egy futárt talált nála, a ki 
éppen akkor érkezett meg a hadseregtől. A futár egyike 
volt a moszkvai bálok híres tánczosainak, a kit Pierre 
is ismert. 

— Az Istenért, nem könnyíthetne rajtam, — szó
lott a futár, — egy teli táskára való levél van nálam a 
szülőkhöz. 

Ezek közt a levelek közt Rosztov Nikolajnak is 
volt egy levele az apjához. Pierre ezt a levelet magá

it* 
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hoz vette. Ezenkívül Rasztopcsin gróf átadta neki a csá
szárnak Moszkvához intézett s csak az imént kinyomta
tott manifesztumát, a legutóbbi hadiparancsokat és az ő 
utolsó felhívását Pierre, a mint a hadiparancsokat né
zegette, az egyikben a sebesültekről, a halottakról és a 
kitüntetettekről szóló értesítések közt megtalálta Rosztov 
Nikolaj nevét, a kit az osztrovnenkij csatában tanúsított 
hősiességeért a negyedosztályú György-kereszttel tün
tettek ki, s ugyanabban a napiparancsban rábukkant arra 
is, hogy Bolkonszkij Andrej herczeget kinevezték egy 
vadászezred parancsnokává. Bár Rosztovék előtt nem 
igen volt kedve Bolkonszkijról említést tenni, annak a 
vágynak még se tudott ellentállani, hogy őket a fiuk ki
tüntetéséről szóló hírrel megörvendeztesse s a fölhívást, 
a hirdetményt s a többi hadiparancsokat azzal a szándék
kal, hogy ezeket majd maga viszi el hozzájuk, magánál 
tartván, azt az egy nyomtatott hadiparancsot és a leve
let elküldte Rosztovéknak. 

A Rasztopcsin gróffal folytatott beszélgetés, a gróf 
aggodalmas és hebehurgya modora, a futárral való ta
lálkozás, a ki a legközönyösebben mondta el, hogy mi
lyen rosszul állanak a dolgok a hadseregnél, a Moszkvá
ban talált kémekről, valamint egy Moszkvában kézről
kézre járó iratról szóló hírek, a melyben az állott, hogy 
a császár már holnap megérkezik, — mindez újult erővel 
fölkorbácsolta Pierre-ben az izgatottságnak és a vára
kozásnak azt az érzését, mely az üstökös megjelenése, 
de különösen a háború megkezdése óta egy pillanatra 
se tágított mellőle. 

Pierre-nek már rég motoszkált a fejében az a gon
dolat, hogy ő is katonai szolgálatba lép, s meg is való
sította volna ezt a szándékát, ha nem tartotta volna visz-
sza először a szabadkőművesek rendébe történt belépése, 
a melylyel szemben most már eskü kötelezte, s a mely 
az örök békének s a háború megszüntetésének az esz
méjét hirdette, és másodszor az, hogy a mint elnézte azt 
a tömérdek moszkvai embert, a ki egyenruhát öltött s 
a hazafiságot prédikálta, aggályai támadtak az iránt, 
hogy erre a lépésre ö is rászánja magát. De a fő ok, a 
miért nem valósította meg azt a szándékát, hogy hadi 
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szolgálatba lépjen, az a homályos tudat volt, hogy ő — 
l'Russe Besuhof, a kinek a jelentősége megegyezett a 
fenevad 666-os számának a jelentőségével, örök időktől 
fogva annak a nagy eseménynek a részeséül van kisze
melve, s arra van hivatva, hogy ama fenevad hatalmá
nak, kinek „adaték nagy dolgoknak és káromlásoknak 
szóló szája", határt szabjon és hogy ezért neki semmire 
se szabad vállalkoznia, hanem be kell várnia azt, a mi
nek be kell teljesednie. 

XX. 

Rosztovéknál, mint vasárnaponkint rendesen, ott 
ebédeltek néhányan bizalmasabb ismerőseik közül. 

Pierre előbb jött, hogy egyedül találja őket. 
Ebben az esztendőben Pierre annyira elhízott, hogy 

valósággal torzalak lett volna, ha nem lett volna olyan 
magas termetű, olyan tagbaszakadt s olyan izmos és 
erőteljes, hogy nyilvánvalóan könnyen viselte a kö
vérséget. 

Lihegve s a bajusza alatt valamit mormogva ment 
föl a lépcsőn. A kocsisa már meg se kérdezte tőle, vár
ion-e. Tudta, hogy ha a gróf Rosztovéknál van, 
tizenkettő előtt szó sincs hazamenetelről. Rosztovék ina
sai örömmel futottak elé, hogy lesegítsék a köpenyét s 
átvegyék a kalapját és a botját. Pierre clubbeli szokás 
szerint a kalapját is, botját is az előszobában hagyta. 

Az első, a kivel Rosztovéknál találkozott, Natasa 
volt. Mialatt az előszobában a köpenyét levetette, még 
mielőtt megpillantotta volna, már hallotta öt. Skálákat 
énekelt a nagyteremben. 

Tudta, hogy a betegsége óta még nem énekelt, s 
azért a hangja meglepte, de egyúttal meg is örvendez
tette. Csöndesen kinyitotta az ajtót s megpillantotta 
Natasát abban a lila ruhájában, a melyben a misén is volt, 
a mint énekelve, föl és alá járt a szobában. Éppen hát
tal volt felé, mikor az ajtót kinyitotta, de mikor hirtelen 
megfordult s csodálkozó, pufók arczát megpillantotta, el
pirult és gyorsan odasietett hozzá. 



374 TOLSZTOJ 

— Meg akarok próbálni énekelni, — mondotta. — 
Ez mégis legalább valami foglalkozás, — tette hozzá 
mintegy mentegetőzve. 

— Nagyon okosan. 
— Mennyire örülök, hogy eljött! Ma olyan boldog 

vagyok! — mondotta azzal a régi elevenséggel, a melyet 
Pierre már oly hosszú idő óta nem tapasztalt nála. — Azt 1 

tudja, hogy Nikolenyka Qyörgy-keresztet kapott. Olyan 
büszke vagyok rá. 

— Hogyne, hiszen én küldtem ide azt a hadiparan
csot. De nem akarom zavarni, — tette hozzá s tovább 
akart menni a fogadó-szobába. 

Natasa megállította. 
— Gróf! Mi az, talán nem tartja helyesnek, hogy 

énekelek? — kérdezte elpirulva, s le nem vévén róla a 
szemét, kérdő pillantással nézett Pierre-re. 

— Dehogy' is . . . Miért? Ellenkezőleg . . . De miért 
kérdi ezt tőlem? 

— Magam se tudom, — felelt Natasa gyorsan, — 
de semmi olyat se szeretnék tenni, a mi önnek nem tet
szik. Én mindenben hiszek önnek, ön nem is tudja, hogy 
milyen fontos rám nézve az ön személye, s hogy meny
nyit tett már ön én értem . . . — Szaporán beszélt, s 
nem vette észre, a mint Pierre ezeknél a szavaknál elpi
rult. — Ugyanabban a hadiparancsban olvastam, hogy ő, 
Bolkonszkij (gyorsan, suttogva ejtette ki ezt a szót), 
Oroszországban van és megint tényleges szolgálatba lé
pett. Mit gondol, — kérdezte szaporán, szemlátomást 
sietvén beszélni, mert attól tartott, hogy az ereje cser
ben hagyja, — meg fog-e ő nekem valaha bocsátani? 
Nem lesz-e rossz szívvel irántam? Mit gondol? Mit 
gondol? 

— Én azt hiszem . . . — szólott Pierre. — Neki 
nincs mit megbocsátania . . . Ha én volnék az ő helyén... 
— Pierre a visszaemlékezések kapcsán képzeletében egy 
pillanat alatt visszaszállt abba az időbe, a mikor vigasz
talgatta őt, — s azt mondta volt neki, hogy ha ő nem 
volna, akkor térden állva kérné meg a kezé t . . . s a szá-
volna, úgy térden állva kérné meg a kezét . . . s a szá
nalomnak, a gyöngédségnek és a szerelemnek ugyanaz 
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az érzése fogta el, s ugyanazok a szavak tolultak az 
ajkaira. De Natasa nem engedett neki rá időt, hogy azo
kat a szavakat ki is mondja. 

— Hja ön — ön, — mondotta, elragadtatással ejtvén 
ki ezt az ön-t, — az egészen más. önnél jobb, nagylel-
kűbb, derekabb embert én nem ismerek, és nem is hiszem, 
hogy van. Ha ön nem lett volna akkor, de meg most is, 
igazán nem tudom, mi lett volna belőlem, mert . . . — 
Egyszerre kicsordultak a szeméből a könnyek; elfordult, 
a szemei elé emelte a kottafüzetet, elkezdett énekelni s 
megint föl és alá járt a teremben. 

Ugyanakkor kiszaladt a fogadó-szobából Petya. 
Petyából időközben szép, piros arczú, tizenötéves 

kamasz lett, ajkai pirosak és teltek voltak, s rendkívül 
hasonlított Natasához. Az egyetemre készült, de legutóbb 
Obolenszkij nevű tanulótársával együtt titokban elhatá
rozta, hogy fölcsap huszárnak. Petya odafutott a név
rokonához, hogy megbeszélje vele a dolgot. Megkérte 
őt, tudja meg, vájjon beveszik-e őt huszárnak. Pierre 
csak ment a fogadó-szoba felé s ügyet se vetett Petyára. 
Petya megczibálta a karját, hogy magára vonja a 
figyelmét. 

— Nos, Kirillycs Pjotr, hogy' áll az én dolgom, az 
Istenért! önben van minden reménységem, — mondotta 
Petya. 

— Hja úgy, a te dolgod. A huszárság miatt? Majd 
elmondom, elmondom, még ma elmondok mindent. 

— Nos hát, kedvesem, mi újság, megkapta a mani
fesztumot? — kérdezte az öreg gróf. — A grafinyuska 
meg ott volt Razumovszkijéknál a misén s egy új imád
ságot hallott. A mint mondja, nagyon szép. 

— Megkaptam, — felelt Pierre. — Holnapra itt lesz 
a császár . . . Rendkívüli nemesi gyűlés lesz, s mint 
mondják, minden ezer után tíz embert fognak katona
sorba állítani. De önnek is gratulálok . . . 

— Bizony, Istennek hála. Nos, és mi hír a had
seregről? 

— A mieink már megint visszavonultak. Mint mond
ják, már Szmolenszk alatt vannak, — felelt Pierre. 
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— Istenem, Istenem! — szólott a gróf. — Hol az 
a manifesztum? 

— A fölhívás! Hja, igaz! — Pierre elkezdett koto
rászni a zsebeiben, de sehol se találta a nyomtatványo
kat. Mialatt egyre folytatta a kutatását, kezet csókolt a 
belépő grófnénak és nyugtalanul nézett körül, nyilván 
Natasát várván, a ki már nem énekelt, de a fogadó-szo
bába se jött be. 

— Isten bizony, nem tudom, hova tettem, — mon
dotta. 

— Maga is örökké elveszít mindent, — szólott a 
grófné. Natasa meghatott és izgatott arczczal bejött, le
ült és némán nézett Pierre-re. Alig, hogy belépett a szo
bába, Pierrenek addig komor arcza egyszeriben felra
gyogott, s mialatt még egyre a zsebeiben kotorászott, 
néhányszor rápillantott Natasára. 

— Istenemre, hazamegyek, otthon felejtettem. Bi
zonyosan . . . 

— Majd elkésik az ebédtől. 
— Jaj, a kocsim is elment. — De Szonya, a ki ki

ment az előszobába, hogy a nyomtatványokat megke
resse, Pierre kalapjában, a bélés alá gondosan elrejtve 
meg is találta őket. Pierre mindjárt föl akarta olvasni. 

— Nem, nem, majd ebéd után, — mondotta az öreg 
gróf, a ki nyilván nagy élvezetet sejtett ebben az olvas
mányban. 

Ebéd alatt, a melyen az új György-lovag egészsé
gére még pezsgőt is ittak, Sinsin mindenféle városi plety
kákat tálalt föl az öreg grúz hcrczegné betegségéről, 
arról, hogy Metivier eltűnt Moszkvából és arról, hogy 
Rasztopcsin elé odavezettek egy németet, s azt mond
ták róla, hogy „champignon" (maga Rasztopcsin gróf me
sélte így), de Rasztopcsin szabadon bocsátotta a németet, 
azt mondván a népnek, hogy ez nem „champignon", ha
nem egy közönséges vén, német gomba. 

— Vigyázzon, még elcsípik, elcsípik, — szólott a 
gróf, — a grófnénak is mindig mondom, hogy minél ke
vesebbet beszéljen francziául. Most nem olyan időket 
élünk. 

— Hát azt hallották? — kérdezte Sinsin. — Gali-
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czyn herczeg orosz tanárt fogadott, — oroszul tanul. — 
Kezd veszedelmes lenni az utczán francziául beszélni. 

— Nos, Kirillycs Pjotr gróf, ha a népfölkelést be
hívják, önnek is lóra kell ám ülnie, — mondotta az 
öreg gróf Pierre-hez fordulva. 

Pierre egész ebéd alatt szótalan volt és gondola
tokba merült. Mikor a gróf hozzáfordult, kérdő pillantást 
vetett rá, mintha nem értette volna, mit mond. 

— Igen, igen, a háborúba, — mondotta. — Dehogy' 
is! Ugyan miféle katona válnék én belőlem! — Egyéb
iránt olyan furcsa az egész; de olyan furcsa! Magam sem 
értem. És nem tudom, én ugyan nem vagyok barátja a 
háborúnak, de hát a mostani időkben senki sem állhat jót 
magáért. 

Ebéd után a gróf kényelmesen elhelyezkedett a ka
rosszékében, s komoly arczczal fölkérte Szonyát, a ki 
pompás felolvasónő hírében állott, hogy olvassa fel a föl
hívást. 

„A mi első székvárosunknak, Moszkvának." 
„Az ellenség nagy erővel betört Oroszország terü

letére. Közeledik, hogy elpusztítsa a mi szeretett hazán
kat", — olvasta Szonya vékonyka hangján, nagy ipar-
kodással. A gróf behunyt szemmel hallgatta s olykor gör
csösen felsóhajtott. Natasa kinyújtózva ült ott, s für
készve hol az apját, hol Pierre-t nézte. Pierre magán 
érezte a tekintetét és iparkodott nem nézni körül. A 
grófné a manifesztum minden ünnepélyesebb kifejezését 
elégedetlen és bosszús fejcsóválással kisérte. Mindezek
ben a szavakban csak azt látta, hogy azok a veszedel
mek, melyek a fiát fenyegetik, még mindig nem egyha
mar érnek véget. Sinsin, gúnyos mosolyra húzván a 
száját, nyilván gúnyolódni készült azon, a mi először 
kínálkozik: Szonya olvasásán, azon, a mit majd a gróf 
mondani fog, sőt magán a felhíváson is, ha csak nem lesz 
jobb, mint a milyen a bevezetése. 

Miután az Oroszországot fenyegető veszedelmekről, 
a császárnak Moszkvába és különösen az előkelő nemes
ségbe vetett bizodalmáról szóló részt elolvasta, Szonya 
attól a figyelemtől, a melylyel őt hallgatták, szinte resz
kető hangon olvasta fel az utolsó szavakat: „Nem fo-
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gunk késlekedni, ebben a székvárosunkban, s bi
rodalmunk más egyéb városaiban is, magunk is odaállni 
a nép közé, hogy vele tanácskozzunk és összes fegyve
res erőinket, azokat, a melyek az ellenségnek már 
most is útját állják, s azokat, a melyeket majd csak ez
után szervezünk, fölhasználjuk arra, hogy az ellenséget, 
bárhol jelenjék is meg, széjjelverjék. Adja az ég, hogy az a 
veszedelem, a melybe bennünket sodorni akar, az ő fe
jére hulljon vissza, s a rabszolgaságból fölszabadított 
Európa áldva dicsőítse Oroszország nevét!" 

— Bíz' ez úgy van! — kiáltott föl a gróf s nedves 
szemeit kinyitván, mintha valami maró sóval telt üveg
csét tartottak volna az orra alá, szaporán elkezdett szi
pogni. — Csak egy szót szóljon a császár, mindenünket 

- föláldozzuk, s nem sajnálunk tőle semmit. 
Sinsinnek még nem volt rá ideje, hogy a gróf hazafi

ságáról készen tartott élczével előálljon, mikor Natasa 
felugrott a helyéről és odaszaladt az apjához. 

— Micsoda remek egy papa ez! — mondotta, mi
közben összecsókolván őt, megint azzal az öntudatlan 
kaczérsággal nézett Pierre-re, mely az elevenséggel 
együtt visszatért belé. 

— íme, a kis honleány! — jegyezte meg Sinsin. 
— Éppenséggel nem honleány, egyszerűen . . . — 

felelt Natasa sértődötten. — ön mindent csak nevetséges
nek tart, pedig ez éppenséggel nem tréfa. 

— De nem ám! — ismételte a gróf. — Csak egy szót 
szóljon, s elmegyünk valamennyien . . . Nem vagyunk 
mi holmi németek. 

— De észrevették-e, — szólott Pierre, — hogy itt 
,,tanácskozás"-ról van szó. 

— Már akármiről van is szó . . . 
Ekkor Petya, a kire ügyet se vetett senki, oda

ment az apjához, s egészen kipirulva, hol mély, hol vé
kony, töredezett hangon így szólt: 

— No, apuskám, most aztán egész komolyan mon
dom, engedjék meg, hogy fölcsapjak katonának, mert to
vább már nem állom ki . . . ennyi az egész . . . 

A grófné rémülten emelte ég felé a szemeit, ösz-
szecsapta a kezét és bosszúsan fordult az urához. 
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— Itt az eredménye a sok beszédnek! — mondotta. 
De a gróf abban a pillanatban felocsúdott az izga

tottságából. 
— No, no, — mondotta. — Szép kis katona volnál! 

Ugyan ne bolondozz már! Hiszen neked még tanulnod 
kell. 

— Ez nem bolondság, apuska. Obolenszkij Fegya 
fiatalabb, mint én, s mégis megy, de a mi a fő, úgy se 
tudok tanulni most, a mikor . . . — Petya meghökkent, 
fülig elpirult s így fejezte be: — a mikor a haza veszély
ben van. 

— Elég, elég legyen az ostobaságból . . . 
— De hiszen maga mondta, hogy föl kell áldoznunk 

mindenünket. 
— Petya! Én csak annyit mondok, hallgass, — kiál

tott föl a gróf s a feleségére nézett, a ki sápadtan meresz
tette kidülledt szemeit a kisebbik fiára. 

— Én meg csak annyit mondok . . . Egyébiránt Ki-
rillovics Pjotr is megmondhatja . . . 

— No, én meg azt mondom, — szamárság, még alig 
hogy elválasztották, s máris katona akar lenni! Én meg 
csak ennyit mondok, — s a gróf magához vévén a nyom
tatványokat, nyilván azért, hogy lefekvés előtt még egy
szer átolvassa őket, kiment a szobából. 

— Kirillovics Pjotr, mi lesz, gyerünk tán, és gyújt
sunk rá . . . 

Pierre zavarba jött és habozott. Natasa szokatlan 
élénkséggel csillogó szemei állandóan több, mint gyön
gédséggel néztek rá, s ezek sodorták őt ebbe az állapotba. 

— Nem, azt hiszem, tán haza fogok menni . . . 
— Már hogy' menne haza, hiszen az estét is nálunk 

akarta tölteni . . . Amúgy is olyan ritkán néz felénk. És 
ez az én . . . — szólott a gróf kedélyesen, Natasára mu
tatva, — csak akkor jókedvű, ha maga is itt van . . • 

— De egészen megfeledkeztem . . . Föltétlenül 
baza kell mennem . . . Dolgom van . . . — mondotta 
Pierre szaporán. 

— Ügy hát a viszontlátásra, — szólott a gróf és 
kiment. 
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— Miért megy el? Miért olyan lehangolt? Miért? 
— kérdezte Natasa tőle, s kihívóan nézett a szemébe. 

„Azért, mert szeretlek!" — akarta mondani Pierre, 
de még se mondta ki, hanem elpirult és lesütötte a sze
meit. 

— Azért, mert jobb, ha ritkábban vagyok itt . . < 
Azért . . ., nem, egyszerűen azért, mert dolgom v a n . . . 

— Miért? Mondja meg, — kezdte faggatni 
Natasa, de egyszerre elhallgatott. Megszeppenve és za
vartan néztek egymásra. Pierre megpróbált mosolyogni, 
de nem tudott: szenvedést árult el a mosolya, s némán 
kezet csókolván neki, kiment. 

Pierre föltette magában, hogy nem megy többé 
Rosztovék-hoz. 

XXI. 

Petya, a kapott elutasító válasz után bevonult a 
szobájába, s ott mindenki elől elzárkózva keservesen el
kezdett sírni. Mikor később szótlanul, komoran és kisírt 
szemekkel megjelent a teánál, valamennyien úgy tettek, 
mintha nem vennének rajta észre semmit. 

Másnap megérkezett a császár. Rosztovék házi cse
lédei közül néhányan elkéredzkedtek, hogy megnézzék a 
czárt. Petya aznap reggel sokáig öltözködött, fésülködött 
és olyan gallért tett föl, mint a felnőtteké, összeránczolt 
homlokkal állott a tükör előtt, mindenféle taglejtéseket 
csinált, vonogatta a vállait és végül a nélkül, hogy bárki
nek egy szót is szólt volna, fogta a sapkáját s iparkodván 
észrevétlen maradni, a hátsó lépcsőn kisurrant a házból. 
Petya el volt rá szánva, hogy egyenesen elmegy oda, 
a hol a császár van, s kereken megmondja valami ka
marásnak (Petyának úgy tetszett, hogy a császárt min
dig kamarások veszik körül), hogy ő. Rosztov gróf, a fia
talsága ellenére is használni akar a hazájának, hogy lehe
tetlen, hogy a fiatalság akadálya legyen a ragaszkodás
nak, s hogy ő kész . . . Petya, mialatt készülődött, tö
mérdek szebbnél szebb mondást készített elő az illető 
kamarás számára. 
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Petya különösen azért számított rá, hogy sikerülni 
fog magát az uralkodónak bemutattatnia, mert még gyer
mek (sőt már maga előtt látta, hogy' csodálkoznak majd 
valamennyien a fiatalságán), e mellett azonban a gallérja 
elrendezésével, a hajviseletével s járásának a higgadt 
megfontoltságával mindenképpen azon volt, hogy idősebb 
embernek lássék. De minél tovább ment, minél jobban 
belekeveredett a Kreml körül tolongó néptömegbe, annál 
inkább megfeledkezett a felnőtt embereket jellemző hig
gadtság és megfontoltság megőrzéséről. A Kremlhez érve, 
már csak arra volt gondja, hogy agyon ne nyomják, s el
szántan, fenyegető ábrázattal feszítette ki két oldalt a 
könyökeit. De a Troiczki kapunál, az emberek, a kik nyil
ván nem tudták, hogy ő milyen hazafias szándékkal je
lent meg ott, minden elszántsága ellenére is úgy a falhoz 
szorították, hogy kénytelen volt magát megadni s meg
állani, míg a fogatok a kapú boltívei alatt visszhangzó 
robajjal el nem tisztultak előle. Petya mellett egy vénasz-
szony, egy inas, két kereskedő s egy szabadságolt katona 
állottak. Petya, nem várván be, hogy a fogatok mind el
vonuljanak előtte, másokat megelőzve akart tovább in
dulni, s elszántan elkezdett dolgozni a könyökeivel, de 
a vénasszony, a ki ott állott előtte, s a kin legelőször 
akarta a könyökeit kipróbálni, bosszúsan rákiáltott: 

— Ifiúr, mit tolakszik, 'sz látja, hogy mindenki áll. 
Miféle tolakodás ez! 

— De hiszen tolakszik itt mindenki, — szólott az 
inas, s szintén elkezdvén a könyökeivel dolgozni, beszorí
totta Petyát egy kapú bűzös szögletébe. 

Petya letörölte a kezeivel az arczán permetező iz
zadtságot, s úgy a hogy' rendbeszedte izzadtságtól meg
lágyult gallérját, melyet otthon a leinőttek módjára olyan 
szépen eligazított. 

Petya érezte, hogy nincsen udvarképes külseje, s 
attól tartott, hogy ha így jelenik meg a kamarások előtt, 
nem bocsátják a császár elé. De arra, hogy magát 
rendbeszedje, s más helyre menjen, nem volt mód a ret
tenetes szorongásban. A mellette elkocsizó tábornokok 
egyike ösmeröse volt Rosztovéknak. Petya az ö segítsé
géhez akart fordulni, de úgy találta, hogy ez ellenkeznék 
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a férfiassággal. Mikor a fogatok mind elvonultak, a tömeg 
megindult, s Petyát is magával ragadta a térre, mely zsú
folva volt néppel. Nemcsak a teret, hanem a falakat, a 
háztetőket, mindent elleptek a kíváncsiak. Alig hogy 
Petya kiért a térre, tisztán hallotta' az egész Kremlt be
töltő harangzúgást és a tömeg ujjongó morajlását. 

Egy darabig valamivel levegősebb volt az állapot 
a téren, de egyszerre minden fejről eltűnt a kalap és min
denki eszeveszetten tolakodott előre. Petyát annyira szo
rongatták, hogy alig tudott lélekzeni s folyton csak: 
„hurrá! hurrá! hurrá!"-t kiabált. Fölágaskodott a lába 
ujjai hegyére, tolongott és csipkedett jobbra-balra, de a 
körülötte imbolygó tömegen kívül nem tudott mást meg
látni. 

A lelkesedés és a meghatottság közös kifejezése ült 
az arczokon. Egy szatócsné, a ki ott állott Petya mellett, 
elkezdett zokogni s csak úgy csurogtak a szeméből a 
könnyek. 

— Jó atyánk, angyalunk, batyuskánk! — rebegte, 
miközben az ujjaival a könnyeit törölgette. 

— Hurrá! — ordítoztak mindenfelől. 
Egy pillanatig egy helyben állt a tömeg; de a kö

vetkezőben megint csak előrenyomult. 
Petya a fogait vicsorgatva s vadállatiasan kidülledt 

szemekkel szinte magán kívül rohant előre, miközben 
folyton dolgozott a könyökeivel és „hurrá"-t kiabált, 
mintha csak ebben a pillanatban magát is, meg a töb
bieket is, mind kész lett volna megölni, de jobbra-balra 
ugyanolyan vadállatias arczok tülekedtek mellette, a me
lyek szintén „hurrá !"-t ordítoztak. 

„Lám, mit nem tesz az, ha valaki császár! — gon
dolta Petya. — Nem, az lehetetlen, hogy én személyesen 
adjam elő neki a kérésemet, ez túlságosan merész dolog 
volna!" Mindamellett azonban kétségbeesetten tolakodott 
előre, s az előtte állók hátán keresztül feltűnt a szemei 
előtt egy puszta térség, a melynek a feljárója piros sző
nyeggel volt beborítva; ekkor azonban a tömeg egyszerre 
elkezdett hátraszorulni (elől a rendőrök visszaszorították 
a túlságosan előre furakodott népet: a császár elindult a 
palotából az Uszpenszkij székesegyházba) és Petya vá-
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ratlanul olyan ütést kapott az oldalába és a bordáira, 
hogy elhomályosult a szemei előtt a világ s elvesztette' 
az eszméletét. Mikor magáhoztért, egy ütött-kopott csu
hába öltözött papi személy, a kinek egy ősz hajtincs csüg
gött le a tarkóján, — alkalmasint gyacsok, — egyik ke
zével a hóna alatt támogatta öt, a másikkal pedig ipar
kodott a tolongó tömeget visszaszorítani. 

— Agyonnyomták az ifiurat! — szólott a gyacsok. 
— Most könnyebb a lelkük! . . . agyonnyomták, agyon
nyomták! 

A császár belépett az Uszpenszkij székesegyházba. 
A tömeg megint eligazodott, s a gyacsok odavezette a 
sápadt, alig lélekző Petyát a császár-ágyúhoz.* Néhá
nyan megsajnálták Petyát, s egyszerre az egész tömeg 
odafordult hozzá, úgy, hogy megint veszedelmes tolon
gás támadt körülötte. Azok, a kik közelebb állottak 
hozzá, segítettek neki, kigombolták a kabátját, leültették 
az ágyú emeltebb talpazatára és szemrehányással illették 
azokat, a kik őt így összenyomták. 

— Ilyenformán akár agyon is lehet nyomni az em
bert. Micsoda dolog ez? Ilyen istentelenséget művelni! 
Lám, a szívem, olyan fehér, akár a patyolat, — mondo
gatták többen. 

Petya csakhamar felocsúdott, visszatért arczára a 
pirosság, a fájdalmai ^megszűntek, s azért a múló kelle
metlenségért helyet kapott a nagy ágyún, a melyről azt 
remélte, hogy megláthatja az uralkodót, a kinek arra kel
lett visszatérnie. Petya most már nem is gondolt a kérése 
előterjesztésére. Most már csak azon volt, hogy csak
ugyan meglássa a czárt, már ez egymaga is elég lett 
volna, hogy boldoggá tegye. 

Az Uszpenszkij székesegyházban tartott, s az ural
kodó megérkezése alkalmából elrendelt fohásszal s a tö
rökkel kötött béke folytán mondott hálaimával egybe
kötött isteni tisztelet ideje alatt a tömeg valamelyest 
szétoszlott. Megjelentek a kurjogató kvasz-, mézeskalács
os mák-árusok, a melynek Petya különös kedvelője volt, 
s élénk társalgás moraja hallatszott mindenfelől. Egy sza-
tócsné elszakított nagykendőjét mutogatta mindenki-

• A XVI-ik századból való kremli nagy ágy"- < A , o r d - > 
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nek, s elmondta, hogy milyen drágán vette; a másik arról 
panaszkodott, hogy mennyire megdrágult most minden 
bársony-holmi. Az a gyacsok, a ki Petyát megmentette, 
egy tisztviselővel beszélgetett, s elmondta neki, hogy az 
isteni tiszteleten kik segédkeztek ö Eminencziájának. 
A gyacsok néhányszor is ismételte a szobornya szót, a 
melyet Petya nem értett meg. Két fiatal polgár paraszt
leányokkal tréfálózott, a kik diót ropogtattak. Mindezek 
a beszélgetések, különösen a leányokkal űzött tréfák, a 
melyeknek Petyára nézve, különösen az ő korában rend
kívüli csábítóknak kellett volna lenniök, most teljes
séggel nem érdekelték őt; ott ült az ágyún a maga pá
holyában, s még egyre úgy izgatta a császár és az iránta 
való szeretet gondolata. Az, hogy szorongattatása alatt 
a fájdalom és a rémület érzése találkozott benne a lel
kesedés érzésével, csak még inkább megerősítette benne 
a pillanat fontosságának tudatát. 

Egyszerre a part felől ágyúlövések hallatszottak (a 
törökkel kötött béke örömére lövöldöztek) s a tömeg ha-
nyattholmok elkezdett a part felé rohanni, hogy meg
nézze, hogy' lövöldöznek. Petya is oda akart szaladni, 
de a gyakon, a ki az ifiurat a pártfogásába vette, nem en
gedte. Még egyre tartott a lövöldözés, mikor az Uszpen-
szkij székesegyházból tisztek, tábornokok és kamarások 
siettek ki, utánuk, már nem annyira sietve mások is jöttek, 
a fejekről megint eltűntek a kalapok, s azok, a kik lemen
tek volt az ágyúkat megnézni, megint visszakerültek. 
Végre még négy szalagokkal ékes és egyenruhás férii 
jött ki a székesegyház kapuján. „Hurrá! Hurrá!" rival
gott a tömeg. 

— Melyik az, melyik az? — kérdezte Petya körös
körül, de nem felelt neki senki; valamennyien nagyon is 
el voltak foglalva, és Petya e közül a négy férfi közül ki
választván egyet, a kit az örömnek a szemeibe toluló 
könnyeitől nem is volt képes tisztán kivenni, bár ha nem 
is az volt a császár, benne összpontosította minden lelke
sedését, éktelenül elkezdett „hurrá"-t kiabálni s föltette 
magában, hogy holnap, bármibe kerüljön is, fölcsap ka
tonának. 

A tömeg megindult a császár után, elkísérte őt a 
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palotáig, azután szétoszlott. Már jó késő volt s Petya 
még nem evett semmit és csak úgy csurgott róla az iz
zadtság; de azért nem ment haza, s a bár megcsappant, 
de még mindig tekintélyes számú tömeggel együtt a csá
szár ebédjének egész ideje alatt ott ácsorgott a palota 
előtt, fölbámult a palota ablakaira s még egyre várt vala
mit, miközben irigyen nézte úgy a császár ebédjére meg
hívott előkelőségeket, mint az ebédnél felszolgáló s az 
ablaknál olykor egy-egy pillanatra felbukkanó inasokat. 

Ebéd alatt Valujev, kipillantván az ablakon, így 
szólt: 

— A nép még mindig reményű, hogy felségedet 
láthatja. 

Az ebédnek vége volt, a császár egy piskótát rág
csálva fölkelt és kilépett az erkélyre. A nép Petyával 
együtt odarohant az erkélyhez. 

— A mi angyalunk, batyuskánk! Hurrá! Jó atyánk!... 
— rivalgott a tömeg s velők együtt Petya is; s a vén
asszonyok és néhány lágyszívű férfi, köztük Petya is, 
megint sírva fakadt a boldogságtól. Abból a piskótából, 
melyet a császár a kezében tartott, egy jókora darab le
vált, s leesett az erkély párkányára, onnan pedig a földre. 
Egy ujjasba öltözött kocsis, a ki az erkélyhez legközelebb 
állott, odaugrott és fölvette a piskótadarabot. A tömegből 
néhányan megrohanták a kocsist. A császár, mikor ezt 
észrevette, adatott magának egy tányér piskótát s el
kezdte az erkélyről lehajigálni. Petya szemeit elöntöttr 
a vér, az összenyomatás veszedelme még jobban izgatta 
s rávetette magát az egyik piskótára. Maga se tudta 
miért, de szükségét érezte annak, hogy a czár kezéből 
szert tegyen egy darab piskótára, s hogy addig ne tágít
son. A mint előrerohant, leütött a lábáról egy öregasz-
szonyt, a ki elkapott volt egy piskótát. De az öreg asz-
szony bár a földön hevert, nem érezte magát lcgyőzött-
nek, (folyton kapdosott a piskóta után, a nélkül, hogy 
csak egyet is elkapott volna). Petya a térdével félrelökte 
a kezét, megkapta a piskótát, s mintha attól tartott volna, 
hogy elkésik, immár rekedten megint „hurrá"-t kiáltott. 

A császár visszavonult, mire a tömeg legnagyobb 
része szétoszlott. 

Tol sz to j : Háború és béke. U. 2 3 
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— Lám megmondtam, hogy várjunk, — úgyis lett, 
— mondogatták örömmel mindenfelöl. 

Bármilyen boldognak érezte is magát Petya, mégis 
szomorú volt neki hazamenni, s beletörődni abba a gon
dolatba, hogy ennek a napnak a gyönyörűségei is véget 
értek. A Kremlből Petya nem ment haza, hanem a paj
tásához, Obolenszkijhez, aki tizenötesztendös volt és szin
tén fölcsapott katonának. Hazaérkezve kereken és a leg
határozottabban kijelentette, hogy ha nem engedik el, 
meg fog szökni. Es másnap az öreg Andrejevics Ilya 
gróf, bár még mindig nem adta volt be egészen a dere
kát, mégis elment megtudni, hogy' és miképpen helyez
hetné el Petyát valahol, a hol lehetőleg kevés vesze
delemnek volna kitéve. 

XXII. 

15-én reggel, három nappal a történtek után, ren
geteg tömeg állott a Szlobodszki-palota előtt. 

A termek mind tele voltak. Az elsőben egyenruhás 
nemesemberek, a másodikban szakállas, kék kaftános és 
érmekkel teleaggatott kereskedők nyüzsögtek. A nemesi 
gyülekezet termében nagy volt a moraj és a sürgés-for
gás. Egy nagy asztalnál, az uralkodó arczképe alatt, ma-
gastámlájú székeken a legtekintélyesebb mágnások ültek, 
de a nemesek legnagyobb része föl és alá járt a te
remben. 

A nemesek, ugyanazok, a kiket Pierre vagy a 
clubban, vagy az otthonukban csaknem naponta látott, 
— mind egyenruhában voltak. Ki Jekaterina-korabeli, ki 
Pavely-korabeli, ki újabb Alexander-féle, ki pedig kö
zönséges nemesi egyenruhát viselt, és ezek az egyen
ruhák valami furcsa és fantasztikus külsőt kölcsönöztek 
ezeknek az ösmerös és a lehető legváltozatosabb, öreg 
és fiatal arczoknak. Különösen feltűnőek voltak a vaksi, 
fogatlan, kopaszfejű, sárgás hájjal aláfutott, puffadt- vagy 
ránczosarczú és sovány öregek. Ezek legnagyobbrészt 
a helveiken ültek és hallgattak, vagy ha járkáltak és be-

1 
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szélgettek, akkor náluknál íiatalabbakhoz csatlakoztak. 
Valamint annak a tömegnek az arczulatán, a melyet Petya 
ott, azon a téren látott, ezeken az arczokon is meg
lepő volt annak az ellentétnek a sajátszerű vonása, mely 
valami ünnepélyes eseménynek az általános várása és a 
tegnap esti közönséges és mindennapi hangulat közt 
fönnállott, a melyben ugyanezek az emberek a kártya
asztalok körül ültek, Petruskáról, a szakácsról beszél
gettek Dmitrijevna Zinaida egészsége íelöl tudakozód
tak stb. 

Pierre, a ki már reggel óta kínosan íeszengett a 
kényelmetlen nemesi egyenruhában, amelyből derekasan 
kihízott, szintén ott volt a teremben. Rendkívül izgatott
nak látszott; ez a szokatlan gyülekezet, mely nemcsak 
a nemesek, hanem a kereskedők — etats généraux — 
gyülekezete is volt, — a Contrat social-ra és a franczia 
forradalomra vonatkozó, rég megfakult, de a lelkébe mé
lyen bevésődött gondolatok egész sorát keltette életre 
benne. Annak a fölhívásnak ama szavai, a melyek már 
akkor feltűntek neki, s a melyek szerint az uralkodó azért 
volt eljövendő, hogy a népével tanácskozzék, csak meg
erősítették öt ebben a fölfogásban. S ő, abból indulván ki, 
hogy valami ebben az irányban fontos dolog áll a kü
szöbön, valami olyan, a mire ő már régóta vár, föl s alá 
járt, ide s tova tekintgetett, itt is, ott is figyelt a beszél
getésekre, de sehol se találta meg azoknak a gondola
toknak a kifejezését, a melyek őt foglalkoztatták. 

Felolvasták a császár manifesztumát, mely általá
nos lelkesedést keltett, s utána valamennyien élénken tár
salogva elszéledtek. A szokott kérdéseken kívül Pierre 
arra vonatkozó eszmecseréket is hallott, hogy hol állja
nak föl a nemesi marsalok, mikor a császár belép, hogyha 
a czár bált ad, vájjon kerületenkint, vagy kormányzósá-
gonkint csoportosuljanak-e... stb; de a mint a háborúra 
fordult a szó, és arra, a miért a nemeseket voltaképpen 
összehívták, a társalgás legott habozó és ingadozó jelle
get öltött. Mindannyian inkább hallani szerettek volna 
valamit, mint beszélni. 

Az egyik teremben egy férfias és szép külsejű, kö
zépkorú, s kiszolgált tengerész-egyenruhába öltözött em-

- 5 * 
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ber beszélt s egész tömeg nyüzsgött körülötte. Pierre is 
odament a körülötte összeverődött csoporthoz s hallga
tózni kezdett. Andrejevics Ilya gróf, az ő Jekaterina-kora-
beli vojvoda kaftánjában, kellemes mosolylyal járt-kelt 
a tömegben, a melynek minden tagját ösmerte s végül 
ő is csatlakozott ehhez a csoporthoz, s mint mindig, jósá
gos mosolylyal hallgatta a tengerészt, miközben annak a 
jeléül, hogy mindenben egyetért vele, helyeslőleg bólo
gatott. A kiszolgált tengerész nagyon bátran beszélt (ez 
az őt hallgatók arczkifejezéséről is leolvasható volt) s 
ez volt az oka annak, hogy mindazok, a kiket Pierre 
a legalázatosabb és a legcsöndesebb embereknek ös-
mert, vagy elégedetlenül ott hagyták őt, vagy pedig el
lentmondottak neki. Pierre befurakodott a csoport kellő 
közepére, hallgatta őt és meggyőződött róla, hogy az 
illető csakugyan szabadelvű volt, de egészen más érte
lemben, mint a hegy Pierre gondolta. A tengerész azon 
a különösen csengő, éneklő, nemesi bariton hangon be
szélt, azzal a kellemes rácsolással s a mássalhangzók el
nyelésével, a minővel azt szokás az inasnak odakiáltani: 
„i'as a pipámat!" — vagy más effélét. Hangjában a dor
bézolásra és a hatalom tudatára emlékeztető árnyalattal 
beszélt. 

— Mi közünk hozzá, hogy a szmolenszkiek föl
ajánlották a császá'ak a népfölkelést? A szmolenszkiek 
hatá'ozata talán kötelez bennünket? Ha a moszkvai 
ko'mányzóság ősi nemessége szükségét látja, más eszkö
zökkel is kifejezést adhat a császár ő felsége iránt érzett 
ragaszkodásának. Mintha bizony 1807-ben is megfeled
keztünk volna a népfölkelésről! A mikor az éhenkórászok 
és a zsebrákok úgy megszedték magukat rajtunk . . . 

Andrejevics Ilya gróf édesen mosolyogva helyeslő
leg bólintott a fejével. 

— Sőt tovább megyek, hát hajtott-e a mi népföl
kelésünk valami hasznot az országnak? Semmit! Csak 
feldúlta a gazdaságunkat. Ennél még a sorozás is jobb . . . 
mert így, a mit az ember visszakap, az se nem katona, se 
nem paraszt, hanem szemét. A nemesemberek nem fél
tik az életüket, mi magunk is, egytől-egyig elmegyünk, 
még újonezokat is viszünk magunkkal, s ha a császár 



HÁBORÚ ÉS BÉKE 389 

csak egyetlen szóval felszólít, meghalunk érte valameny-
nyien, — tette hozzá a szónok nekihevülve. 

Andrejevics Ilyának csak úgy csurgott a nyála a 
gyönyörűségtől, s meglökte Pierre-t is, a ki azonban szin
tén szeretett volna a kérdéshez hozzászólani. Bár maga 
se tudta min, de rendkívül föllelkesedett, s még azt se 
tudván, mit fog mondani, buzgón furakodott előre. Alig, 
nyitotta ki a száját, hogy beszéljen, mikor egy okos 
és bosszús arczú, teljesen fogatlan szenátor, a ki ott ál
lott a tengerész mellett, máris félbeszakította. Nyilván 
hozzá volt szokva a viták vezetéséhez és az eszmecserék 
irányításához, s halkan, de azért hallhatóan, imígyen 
szólalt meg: 

— En abból indulok ki, igen tisztelt uram, — mon
dotta a szenátor fogatlan szájával selypítve, — hegy ben
nünket nem azért hívtak ide össze, hogy azon vitatkoz
zunk, hogy a jelen pillanatban mi előnyösebb az államra 
nézve — a sorozás, vagy a népfölkelés. Azért vagyunk 
összehíva, hogy feleljünk arra a fölhívásra, a melyre 
bennünket a mi felséges császárunk méltatott. Annak a 
megítélését pedig, hogy mi előnyösebb, a sorozás vagy 
a népfölkelés, bízzuk csak a legfőbb hatalomra . . . 

Pierre egyszeriben talált utat a lelkesedésének. 
Fel volt háborodva a szenátor ellen, a ki a felfogásnak 
ilyen vaskalaposságát és szűkkeblüségét hozta bele a 
nemesség küszöbön álló tárgyalásába. Pierre előre lépett 
és félbeszakította öt. Maga se tudta még, mit fog mon
dani, de élénken, itt-ott franczia szavakat keverve belé, 
elkezdett beszélni az ő szokott, könyvből tanult orosz 
nyelvén. 

— Bocsásson meg, kegyelmes uram, — szólalt meg 
(Pierre nagyon jól ösmerte ezt a szenátort, de szüksé
gesnek tartotta, hogy itt a leghivatalosabb formában 
forduljon hozzá) — bár nem értek egyet azzal az úrral, 
(Piere itt megakadt. Azt akarta mondani: mon trés hono-
rable préopinant) azzal az úrral . . . a kit nincs szeren
csém ösmerni; de én azt tartom, hogy a nemesség nem 
csak azért van összehíva, hogy a ragaszkodásának és a 
lelkesedésének kifejezést adjon, hanem azért is, hogy 
megvitassa azokat a rendszabályokat, a melyekkel ha-
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zánkon segíthetünk. Én azt tartom, — mondotta neki
hevülve, — hogy a császár nagyon is elégedetlen volna, 
ha bennünk nem találna mást, mint olyan embereket, a 
kiknek parasztjaik vannak, a kiket mi magunkkal 
együtt átengedünk neki húsnak az ágyúk számára, — for
dította le francziából, — s nem találna bennünk egyúttal 
ta . . . ta . . . tanácsadókat is. 

Sokan, a mint észrevették a szenátor megvető mo
solyát és hallották azt, a mit Pierre olyan nyíltan kimon
dott, kiállottak a körből; csak Andrejevics Ilya volt meg
elégedve Pierre nyilatkozatával, a mint hogy a tengerész 
és a szenátor nyilatkozatával is meg volt elégedve, s ál
talában mindig azt a nyilatkozatot tartotta a legjobbnak, 
a melyet utoljára hallott. 

— Én azt tartom, hogy mielőtt ezeket a kérdése
ket tárgyalnók, — folytatta Pierre, — meg kellene kér
deznünk az uralkodót, a legmélyebb tisztelettel fel kel
lene kérnünk ö felségét, közölje velünk, mennyi kato
nánk van, milyen állapotban vannak a csapataink s 
egész hadseregünk, és akkor . . . 

De Pierre még be se fejezhette azt, a mit mondani 
akart, mikor egyszerre három oldalról is rátámadtak. 
Mindannyiuknál hevesebb támadást intézett ellene egy 
Adraxin Sztyepanovics Sztyepán nevű ismert boszton-
játékos, a kit régóta ismert s a ki mindenkor a legjobb 
indulattal viseltetett iránta. Sztyepanovics Sztyepán 
egyenruhában volt, s az egyenruha tette-e vagy más 
egyéb okok, de Pierre egészen más embert látott 
benne maga előtt. Sztyepanovics Sztyepán hirtelen fel
fortyanó, öreges harag kifejezésével az arczán ráripako
dott Pierre-re: 

— Először is figyelmeztetem, hogy nincs jogunk 
az uralkodótól ezt megkérdezni, másodszor, még ha 
volna is ilyesféle joga az orosz nemességnek, a császár 
nem felelhetne nekünk. A csapatok az ellenség moz
dulatainak megfeleően mozognak, s a számuk hol csök
ken, hol gyarapszik . . . 

Egy másik hang, mely egy középtermetű, negyven 
év körüli embertől eredt, a kit Pierre régebben gyak-

• ran látott a czigányoknál és nem éppen a legtisztessége-. 
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sebb játékosnak ismert, s a kit az egyenruha szintén 
teljesen elváltoztatott, félbeszakította Adraxint. 

— De meg idő sincs az okoskodásra, — szólott 
ennek a nemesnek a hangja, — itt cselekedni kell, a há
ború színhelye Oroszország. Az ellenség útban van, 
hogy Oroszországot elpusztítsa, apáink sírját meggya
lázza, feleségeinket és gyermekeinket elhurczolja. — A 
nemes a mellére csapott. — Mi egytöl-egyig fölkelünk 
valamennyien, s készek vagyunk a halálba menni a czár 
batyuskáért! — ordította vérben forgó szemekkel. Né
hány helyeslő szó hangzott föl a tömegből. — Mi — oro
szok vagyunk és nem sajnáljuk a vérünket a hit, a trón 
és a haza védelmére. De az ábrándokkal szakítanunk 
kell, ha hü fiai vagyunk a hazának. Meg fogjuk mutatni 
Európának, hogy' áll talpra Oroszországért egész Orosz
ország, — ordított a nemes. 

Pierre felelni akart, de egy szót se tudott szólani. 
Érezte, hogy az ő szavainak a hangját, teljesen függetle
nül attól, hogy mi volt az értelmük, kevésbbé hallgatták 
meg, mint annak a nemes embernek a hangját. 

Andrejevics Ilya a csoport háta mögött helyeselt; 
némelyek, a mondat végén, hirtelen odafordultak a 
szónok felé és így szóltak: 

— Ügy van! ügy van! 
Pierre azt akarta mondani, hogy ö sem az áldo

zatoktól, sem a pénztől, sem a parasztok átengedésétől, 
sem a személyes fölkeléstől nem riad vissza, de hogy ha 
«az ember segíteni akar, ismernie kell a dolgok állapotát; 
de képtelen volt beszélni. Sok hang kiabált és beszélt 
egyszerre, úgy, hogy Andrejevics Uyának nem volt ideje 
külön bólogatni mindenikre; s a csoport folyton nőtt, 
megcsappant, majd újra összeverődött, s végül hangos 
társalgás közben megindult a nagy teremben fölállított 
nagy asztal felé. Pierre-nek nemcsak hogy nem sikerült 
beszélnie, de sőt gorombán félbeszakították, meglök
dösték és elfordultak tőle, mint valami közös ellenségtől. 
Ez nem abból eredt, mintha nem lettek volna megelé
gedve beszédének a tartalmával, a melyről az utána 

.mondott tömérdek beszéd során egészen meg is feled-
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keztek, hanem abból, hogy a tömeg lelkesedésének úgy 
a szeretethez, mint a gyűlölethez, valami érzékelhető 
tárgyra volt szüksége. Pierre pedig az utóbbinak, a gyű
löletnek a tárgyává lőn. A buzgó nemes ember után 
még sok szónok beszélt, s mind az ő felfogását támo
gatta. Sokan voltak, a kik gyönyörűen és eredetien be
széltek. 

Glinka, a Ruszkij Vjesztnik kiadója, a kit legott 
felismertek („író, író!" — hallatszott a tömegben) azt 
mondotta, hogy a pokolra pokollal kell felelni, s hogy ő 
látott egy gyermeket, a ki a villám czikázása s az ég 
zörgése közben mosolygott, de hogy mi nem leszünk 
olyanok, mint ez a gyermek. 

— Igen, igen, az ég zengése közben! — ismétel
gették helyeslőleg a hátsó sorokban. 

A tömeg odament a nagy asztalhoz, a melynél 
egyenruhákba öltözve, rendjel szalagokkal ékesen, őszen 
és kopaszon ültek a hetvenesztendős, öreg mágnások, a 
kiket Pierre részben hazulról, részben a clubból, a bosz-
ton-asztalok mellől már csaknem mind ismert. A tömeg 
szakadatlan morajlással az asztal felé tódult. A szóno
kok, a székek magas támlájához támaszkodva, a me
lyeknek a tömeg hátulról nekifeküdt, egymás után be
széltek, sőt olykor ketten is egyszerre. Azok, a kik hátul 
állottak, kitalálták azt, a mit egyes szónokok elhallgat
tak és siettek ezt közbeszólások formájában pótlólag 
kimondani. Mások ebben a forróságban és szorongásban 
valami új gondolaton törték a fejüket, a melyet azután 
siettek érvényesíteni. Az öreg mágnások, a kiket Pierre 
mind ismert, szótlanul ültek ott, s hol egyikre, hol má
sikra bámultak s legnagyobb részüknek az arczkifeje-
zése mindössze csak azt árulta el, hogy nagyon mele
gük van. Pierre azonban izgatottnak érezte magát s az 
a közös vágy, hogy megmutassuk, hogy semmitől se 
riadunk vissza, mely inkább egyes hangokban és arcz-
kifejezésekben. mint a beszédek tartalmában jutott ki
fejezésre, ő reá is átragadt. Pierre nem tagadta meg az 
eszméit, de érezte, hogy hibát követett el, s igazolni 
akarta magát. 

— En csak azt mondtam, hogy nekünk könnyebb 
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volna az áldozathozatal, ha tudnók, hogy mire van szük
ség, — mondotta, iparkodván a többieket túlkiabálni. 

Egy hozzá közel álló öreg ember rápillantott, de 
legott elterelte a figyelmét róla egy az asztal túlsó vé
géről felhangzó fölkiáltás. 

— Igen, Moszkvát fel fogjuk adni! Moszkva lesz a 
mi megváltónk! — kiáltott valaki. 

— ö az emberiség ellensége! — ordított egy má
sik. — Hadd szóljak már én is . . . Urak, egészen össze
nyomnak! . . . 

XXIII. 

Ekkor, tábornoki egyenruhában, rendszalaggal a 
vállán, előreálló állal, gyorsan pislogó szemeivel, a neme
seknek előtte szétvált tömege között szapora léptekkel 
jött a terembe Rasztopcsin gróf. 

— A császár ő felsége tüstént itt lesz, — mon
dotta Rasztopcsin, — éppen most jövök tőle. Én azt tar
tom, hogy arra a helyzetre való tekintettel, a melyben 
vagyunk, nincs helye sok megbeszélésnek. A császár 
oly kegyes volt s összehívott bennünket s a kereske
dőket, — mondotta Rasztopcsin gróf. — Onnan fognak 
ömleni a milliók (rámutatott a kereskedők termére), a 
mi feladatunk pedig talpraállítani a népfölkelést és nem 
kímélni magunkat . . . Ez a legkevesebb, a mit tehetünk. 

Néhány mágnás, a ki az asztalnál ült, elkezdett ta
nácskozni. Ezek a tanácskozások mind a leghalkabban 
folytak. Sőt az addigi zaj és lárma után szinte szomorú 
benyomást keltett, a mint egyenkint fölhangzott egy-
egy öreges hang, melyek közül az egyik azt mondta: 
..helyes", a másik pedig, változatosság kedvéért: „ma
gam is abban a véleményben vagyok", stb. 

A titkárt utasították, hogy a moszkvai nemesség 
részéről oly értelmű határozatot fogalmazzon, hogy a 
moszkvaiak is, épp úgy mint a szmolenszkiak, ezrenkint 
tíz embert ajánlanak föl teljes egyenruházattal. Az ülé
sező urak mind, szinte megkönnyebbülten fölkeltek, 
nagy lármát csaptak a székeikkel, s hogy kissé kinyúj-
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tózzanak, egymást karonfogva és társalogva föl és alá 
kezdtek járni a teremben. 

— A császár! A császár! — morajlott végig egy
szerre a termeken s az egész tömeg a bejárat felé 
tódult. 

A császár a tágas ajtón, a nemesek kettős sorfala 
közt lépett a terembe. Minden arczról tiszteletteljes és 
szepegő kíváncsiság volt leolvasható. Pierre meglehető
sen távol állott és nem tudta az uralkodó beszédét tisz
tán kivenni. Abból, a mit hallott, csak annyit értett meg, 
hogy a császár arról a veszedelemről beszélt, a melyben 
az ország forog és azokról a reményekről, a melyeket 
a moszkvai nemességbe helyez. A császár beszédére 
valaki felelt és közölte vele a moszkvai nemességnek 
csak az imént hozott határozatát. 

— Uraim! — szólalt meg a császár reszkető hangja; 
tialk moraj futott végig a tömegen, majd ismét csönd 
lett, és Pierre tisztán hallotta a császár megilletődött és 
oly kellemesen emberi hangját, mely így szólt: — „Soha 
sem kételkedtem az orosz nemesség buzgalmában. De 
ezen a napon ez a buzgalom minden várakozásomat 
meghaladta. A haza nevében köszönöm önöknek. Uraim, 
cselekedjünk tehát, — az idő mindennél drágább . . . 

A császár elhallgatott, a tömeg elkezdett tolongni 
körülötte, s mindenfelől lelkes felkiáltások hallatszottak. 

— Bizony, mindennél d rágább . . . ez császári szó. 
— mondotta hátul, szinte zokogva Andrejevics Ilya 
hangja, a ki bár semmit se hallott, de a maga módja 
szerint mindent megértett. 

A nemesség terméből a császár átment a kereske
dők termébe, a hol körülbelül tíz perczet töltött. Pierre 
többekkel együtt látta a császárt, a mint szemeiben a 
meghatottság könnyeivel lépett ki a kereskedők termé
ből. Mint később megtudták, alig hogy a császár elkez
dett a kereskedőkhöz beszélni, kicsordultak a szeméből 
a könnyek, s reszkető hangon fejezte be a beszédét. 
Mikor Pierre a császárt megpillantotta, két kereskedő 
volt mellette. Az egyik egy poczakos bérlő, a kit Pierre 
ismert, a másik sovány, keskenyszakállú és sárga arczú 
ember, a város feje volt. Mind a ketten sírtak. A 
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soványnak csak úgy potyogtak a könnyei, a poczakos 
bérlő pedig úgy zokogott, mint egy gyermek s folyton 
csak ezt hajtogatta: 

— Felség, vedd az életünket és minden vagyo
nunkat! 

Pierre ebben a pillanatban semmi egyebet nem ér
zett, mint azt a vágyat, hogy megmutassa, nem sajnál 
semmit, s kész mindenét föláldozni. Alkotmányos irány
zatú beszéde, mint valami élő szemrehányás állott 
előtte: s csak alkalomra várt, hogy hibáját jóvátehesse. 
Mikor meghallotta, hogy Mamonov gróf egy egész ez
redet ajánlott föl, Bezuchij legott kijelentette Rasztopcsin 
grófnak, hogy ő is ezer embert ajánl föl teljes ellátással. 

Az öreg Rosztov képtelen volt könnyek nélkül el
mondani a feleségének azt, a mi történt, s legott bele
egyezett Petya kérésébe, sőt maga ment el, hogy öt a 
lajstromba fölvétesse. 

Másnap a császár elutazott. Az egybegyűlt neme
sek mind levetették az egyenruháikat, megint elhelyez
kedtek otthon és a clubbokban, s köhécselve adták ki 
az intézőknek a parancsot a népfölkelés talpraállítására, 
és maguk is csodálkoztak azon, a mit cselekedtek. 



MÁSODIK RÉSZ 

I. 

Napóleon háborút indított Oroszország ellen, mert 
nem tudott nem menni el Drezdába, nem tudott meg nem 
ittasulni attól a nagy tisztességtől, a melyben ott része 
volt, nem tudott nem húzni lengyel egyenruhát s nem 
tudta nem rendelni alá magát a júniusi reggel vállalkozá
sokra serkentő benyomásainak, s előbb Kurakin, majd 
Balasev jelenlétében nem tudott tartózkodni a harag ki
töréseitől. 

Alexander megszakította a tárgyalásokat, mert 
személyesen is sértve érezte magát. Barclay de Tolly 
iparkodott a lehető legjobban vezetni a hadseregét arra, 
hogy a kötelességét teljesítse és rászolgáljon a nagy 
hadvezér dicsőségére. Rosztov rohamot vezényelt a 
írancziák ellen, mert nem tudott erőt venni azon a vá
gyán, hogy azon a rónaságon végigszáguldjon. És sza
kasztott így, a maga egyéni tulajdonságai, szokásai, 
körülményei és czéljai szerint járt el mind az a tömér
dek ember, mely ebben a hadjáratban részt vett. Ezek 
mind féltek, féltékenykedtek, örvendeztek, elégedetlen
kedtek és okoskodtak, azt hivén, hogy tudják mit csinál
nak, s a mit csinálnak, azt maguknak csinálják, pedig 
hát valamennyien önkénytelen eszközei voltak a törté
nelemnek, s bár ő előttük érthetetlen, de reánk nézve 
teljesen érthető munkát végeztek. Ez változatlanul kö-
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zös sorsa a gyakorlatilag tevékeny embereknek, a kik 
annál kevésbbé szabadok, minél magasabban állanak a 
világi uralom ranglétráján. 

Most, az 1812. év résztvevői már rég eltávoztak 
a helyeikről, személyes érdekeik nyomtalanul eltűntek 
a semmiségben, s immár csak az akkori idők történelmi 
eredményei állanak előttünk. 

De induljunk ki abból, hogy Európa népei kényte
lenek voltak Napóleon vezérlete alatt Oroszországba 
bevonulni és ott elpusztulni, s egyszeriben megérthetjük 
az ebben a hadjáratban résztvett emberek, önmagának 
is ellentmondó, esztelen és durva tevékenységét. 

A Gondviselés arra késztette mindezeket az em
bereket, hogy mialatt egyéni czéljaik elérésére töreked
tek, egyúttal egy olyan óriási eredmény létrehozásában 
is közreműködtek, a melyről egyetlen egy embernek 
(a hadjárat többi résztvevőjének) se volt még csak hal
vány sejtelme sem. 

Ma már tisztán áll előttünk, hogy 1812-ben mi volt 
az oka a franczia hadsereg pusztulásának. Senki el nem 
vitathatja, hogy a Napoleon-féle franczia csapatok pusztu
lásának egyrészről az volt az oka, hogy a nélkül, hogy 
a téli hadjáratra előkészültek volna, az év egy késő sza
kában bevonultak Oroszország belsejébe, másrészt pe
dig az, hogy a hadjárat az orosz városok fölégetése 
révén olyan jelleget öltött, mely az orosz népben az 
ellenség iránt a legmélyebb gyűlöletet szította föl. De 
akkor, nemcsak hogy senki nem láthatta előre azt 
(a mi most nyilvánvalónak látszik), hogy a felényire 
erős és tapasztalatlan hadvezérek vezetése alatt álló 
orosz hadsereggel szemben csakis így pusztulhatott el 
a világ legjobb, s a legkitűnőbb hadvezérek vezetése 
alatt álló nyolczszázezer főnyi hadserege; nemcsak 
hogy ezt senki előre nem látta, de az oroszok minden 
erőfeszítése arra irányult, hogy ezt az előrelátást, a 
melynek a hiánya Oroszországnak egyedüli menekvése 
volt, megakadályozzák, a francziáké pedig, Napóleon 
gazdag tapasztalatai és úgynevezett katonai lángelméje 
ellenére is, arra, hogy a nyár végére eljussanak 
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Moszkvába, vagyis éppen azt cselekedjék, a minek a 
révén a pusztulásuknak föltétlenül be kellett következni. 

Az 1812. évről szóló történelmi munkákban a fran
czia szerzők nagyon szeretnek arról beszélni, hogy' meg
érezte Napóleon már akkor azt a veszedelmet, mely 
harczvonalának a kiterjesztésében rejlett, hogy' kereste 
az ütközetet, és hogy' tanácsolták neki a marsalljai, hogy 
állapodjék meg Szmolenszkben, ilyen és ehhez hasonló 
érvekkel akarván bizonyítani, hogy az illetékes tényezők 
a hadjárat veszedelmét már akkor felösmerték; viszont 
az orosz szerzők még jobban szeretik emlegetni azt, hogy 
már a hadjárat kezdetén készen állott a scytha háború 
mintájára készült ama terv, hogy Napóleont Oroszország 
belsejébe csalják, s ezt a tervet ki Pfuhl-nak, ki valami 
francziának, ki Toll-nak, ki pedig magának Alexander
nek tulajdonítja, utalván holmi emlékiratokra, javasla
tokra és levelekre, a melyekben csakugyan akadnak is 
itt-ott az ilyesféle eljárásra vonatkozó egyes czélzások. 
De mindezek a czélzások, a melyek úgy a francziák, mint 
az oroszok részéről a történtek előrelátását látszanak 
igazolni, most csak azért kerülnek nyilvánosságra, mert 
maga a nagy esemény igazolta őket. Ha ez az esemény 
nem történt volna meg, ezek a czélzások is csak úgy 
feledésbe merültek volna, mint a hogy' feledésbe me
rült az a sok ezer és sok millió ezzel ellentétes czélzás 
és föltevés, mely akkoriban forgalomban volt, de téves
nek bizonyulván, éppen azért feledésbe ment. Minden 
folyamatban lévő eseményről mindig annyiféle föltevés 
szokott forgalomban lenni, hogy bármiként végződjék is 
az illető esemény, mindig akadnak emberek, a kik azt 
mondják: „Én már akkor megmondtam, hogy ez lesz a 
vége", teljesen megfeledkezvén arról, hogy a számtalan 
föltevés között ezzel homlokegyenest ellenkezők is voltak. 

Az a föltevés, hogy Napóleon felösmerte harczvo-
nala kiterjesztésének a veszedelmét, az oroszok pedig 
tudatosan csábították az ellenséget Oroszország belse
jébe, nyilván szintén ezek sorába tartozik, s a történészek 
nagyon erőszakosan járnak el, a mikor Napóleonnak ilyen 
előrelátást és az orosz hadvezetőségnek ilyen terveket 
tulajdonítanak. A tények minden ilyen föltevésnek hatá-



HÁBORÚ ÉS BÉKE 

rozottan ellentmondanak. Nemcsak, hogy a háború egész 
ideje alatt nem volt meg az a vágy, hogy a francziákat 
az ország belsejébe csábítsák, hanem ellenkezőleg, min
dent elkövettek arra nézve, hogy a mint az orosz határt 
átlépték, legott föltartóztassák őket, s nemcsak, hogy 
Napóleon nem félt harczvonalának a kiterjesztésétől, ha
nem ellenkezőleg, minden lépésnek, a melylyel előbbre 
jutott, úgy örült, mint valami győzelemnek, és éppen
séggel nem kereste olyan buzgón az ütközetet, mint ed
digi hadjárataiban. 

A hadjárat legelején a mi hadseregeink el vannak 
vágva egymástól, s egyetlen czélunk, a melyre törek
szünk, az, hogy őket egyesítsük, bár az egyesítés még 
abból a szempontból sem kecsegtet kézzelfogható elő
nyökkel, hogy visszavonulván, az ország belsejébe csal
ják az ellenséget. A császár a hadseregnél van, de nem 
azért, hogy a visszavonulást vezesse, hanem hogy a se
reget lelkesítse, s minden talpalattnyi orosz földet meg
védelmezzen. Pfuhl tervei szerint megépül a nagysza
bású drissai tábor és teljességgel nincs tervbe véve a to
vábbi visszavonulás. A császár a visszavonulás minden 
lépéseért szemrehányásokkal illeti a főparancsnokot. 
Nemcsak Moszkva fölgyújtásáról, de még az ellenségnek 
Szmolenszkig való elönyomulásáról sem álmodhatott a 
császár, s mikor a hadseregek egyesülnek, fel van hábo
rodva azon, hogy Szmolenszk elesett és ég, s hogy a 
falai alatt nem fogadták el a döntő ütközetet. 

Igy gondolkozik a császár, de az orosz hadvezére
ket s az egész orosz népet még jobban fölháborítja az 
a gondolat, hogy a mieink visszavonulnak az ország 
belsejébe. 

Napóleon, miután a mi hadseregeinket egymástól 
elvágta, folytatja útját az ország belsejébe, s egymás
után néhány alkalmat elmulaszt a megütközésre. Augusz
tus hónapban Szmolenszkben van s csak arra van gondja, 
hogy' juthasson még tovább, bár mint most már lát
juk, ez az előnyomulás reá nézve szemlátomást vészt
hozó. 

A tények nyilvánvalóan igazolják, hogy se Napó
leon nem látta a Moszkva ellen való elönyomulásnak a 
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veszedelmét, sem Alexander és az orosz hadvezérek nem 
gondoltak akkor Napóleon tőrbe ejtésére, hanem éppen 
az ellenkezőre. Napóleonnak az ország belsejébe való 
becsalása nem valami előre elkészített tervnek (senki sem 
is hitt ennek a lehetőségében), hanem a háború részt
vevői részéről sorompóba vitt fondorlatok, czélok és vá
gyak legszövevényesebb játékának volt a következése, 
a kik nem látták előre, hogy minek kell bekövetkeznie, 
s hogy miben van Oroszországnak egyetlen menekvése. 
Minden váratlanul történik. A hadseregek már a had
járat elején el vannak vágva egymástól. Mi azon fára
dozunk, hogy egyesítsük őket, még pedig azzal a nyil
vánvaló czélzattal, hogy kierőszakoljuk az ütközetet és 
icltartóztassuk az ellenséget, de az egyesülésre irányuló 
ilyetén fáradozásaink közben kerüljük a megütközést az 
egyelőre még nálunknál erősebb ellenséggel, s önkén
telenül hegyes szög alatt vonulunk vissza, s éppen ez 
által szint' Szmolenszkig csábítjuk magunk után a fran-
cziákat. De nem tekintve, hogy hegyes szög alatt vo
nulunk vissza, mert a francziák a mi két hadseregünk 
közt nyomulnak előre, ez a szög még hegyesebbé lesz, 
és mi még tovább vonulunk vissza, mert Barclay de 
Tolly, a népszerűtlen német, gyűlölettel viseltetik Bagra-
tion iránt (a ki voltaképpen az ő fönnhatósága alá tar
tozik), Bagration pedig, a ki a második hadsereg parancs
noka, azon van, hogy minél messzebbre elodázza a 
Barclay-vel való egyesülést, hogy ne kelljen magát neki 
alárendelnie. Bagration sokáig nem egyesül (bár a fő
parancsnokoknak mind ez a legfőbb czéljuk), mert úgy 
látja, hogy ezzel a meneteléssel csak veszedelemnek tenné 
ki a hadsereget, s hogy sokkal előnyösebb rá nézve, ha 
kissé balra és délfelé vonul vissza s e közben egyrészről 
az ellenséget oldalról és hátulról fenyegeti, másrészt 
pedig Ukrainában kiegészíti a maga hadseregét. De ezt 
is alkalmasint csak azért eszelte ki, mert nem akarta 
magát a gyűlöletes, nálánál rangban fiatalabb és német 
Barclay-nak alárendelni. 

A császár a hadseregnél tartózkodik, hogy lelkese
dést öntsön belé, de a jelenléte, az, hogy nem tudja mire 
rászánni magát, s a tanácsadók és a tervek töméntelen 
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száma, semmivé teszi az első hadsereg hadműveleteinek 
az erejét és így a hadsereg visszavonul. 

A terv az, hogy a drissai táborban megállapodnak; 
de Paulucci, a ki szintén neheztel a főparancsnokra, hatni 
kezd az erélyével Alexanderra, Pfuhl egész terve a sutba 
kerül, s az egész dolog áthárul Barclay vállaira. De mi
után Barclay nem tud bizalmat kelteni maga iránt, kor
látokkal veszik körül a hatalmát. A hadsereg szét van 
forgácsolva, nincs benne egység, nincs benne vezetés. 
Barclay nem népszerű; de ez a további szétforgácsolt
ság s a német főparancsnok népszerűtlensége egyrészről 
határozatlanságra és az ütközet kerülésére, (a melytől 
lehetetlen lett volna tartózkodni, ha a hadseregek együtt 
lettek volna, és nem Barclay lett volna a főparancsnok); 
másrészt pedig a németekkel szemben való mind nagyobb 
és nagyobb elégedetlenségre, s a hazafias szellem mind 
lelkesebb föllendülésére vezet. 

Végre a császár elmegy a hadseregtől, s ennek az 
elutazásnak egyetlen és legalkalmasabb ürügyéül azt a 
gondolatot választja, hogy föl kell lelkesítenie a népet 
a fővárosokban a nemzeti háborúra. S a császárnak ez 
a Moszkvába történt elutazása egyszerre megháromszo
rozza az orosz csapatok erejét. 

A császár elutazik a hadseregtől azért, hogy ne zar 
varja meg a főparancsnok hatalmának az egységét, és 
reméli, hogy most már erélyesebb rendszabályokhoz fog
nak nyúlni; de a hadsereg vezetőségének a helyzete még 
jobban összezavarodik és meggyengül. Bennigsen, a nagy
herczeg és a főhadsegédek egész raja, ott maradnak a 
hadsereg mellett, azzal, hogy őrködjenek a főparancsnok 
cselekedetei fölött és erélyes föllépésre biztassák öt, de 
Barclay, a ki mindezeknél a császári embereknek a sze
mei előtt még kevésbbé érzi magát szabadnak, a döntő 
mozdulatokkal szemben még óvatosabbá lesz, és kitér az 
ütközet elől. 

Barclay állandóan az óvatosság mellett kardoskodik. 
A czezarevics már árulást szimatol és követeli a döntő 
ütközetet. Lyubomirszkij, Bronniczkij, Vloczkij s a töb
biek úgy felfújják ezt a dolgot, hogy Barclay az alatt az 
ürügy alatt, hogy fontos iratokat kell a császár kezeihez 

Tolsztoj : Háború és béke. II. . 26 



402 TOLSZTOJ 

juttatnia, a lengyel főhadsegédeket elküldi Péter-várra, s 
nyílt egyenetlenségbe keveredik Bennigsennel s a nagy-
herczeggel. 

Szmoienszkben végre, bármennyire nem óhajtotta is 
ezt Bagration, a hadseregek egyesülnek. 

Bagration hintón megy el ahhoz a házhoz, a mely
ben Barclay lakik. Barclay magára veszi a szolgálati 
övet, elébe megy és jelentést tesz a nálánál rangban idő
sebb Bagrationnak. Bagration a nagylelkűség egy roha
mában, rangban idősebb voltára való tekintet nélkül, alá
rendeli magát Barclaynak; de így még kevésbbé tud 
vele megállapodásra jutni. Bagration, a császár paran
csára személyesen tesz jelentést neki. Ir Arakcsejevnek: 
„Meghódolok az én császárom akarata előtt, de a minisz
terrel (Barclay-vel) együttműködni képtelen vagyok. Az 
Istenre kérem, küldjenek el valahová, akár egy ezred 
élére, de itt nem maradhatok; az egész főhadiszállás úgy 
zsúfolva van németekkel, hogy orosz ember itt meg sem 
maradhat, s nincs is czélja, hogy itt maradjon. Én azt 
hittem, hogy a császárnak és a hazának szolgálok, és íme 
kiderül, hogy Barclaynak szolgálok. Bevallom, hogy erre 
pedig semmi hajlandóságom sincsen." A Bronniczkijk, a 
Vinczengoredék és a hozzájuk hasonlók egész raja még 
jobban megmételyezi a főparancsnokok egymáshoz való 
viszonyát, és minden egyetértést kizár. Arra készülnek, 
hogy Szmolenszknél rohamot intéznek a francziák ellen. 
Elküldenek egy tábornokot a hadállás megvizsgálására. 
Ez a tábornok, a ki gyűlöli Barclayt, elmegy egy had
testparancsnok barátjához, s ott töltvén egy napot, visz-
szatér Barclayhoz és minden tekintetben a legélesebb 
bírálat alá veszi a csatateret, melyet pedig nem is látott. 

Mialatt a jövendő csatatérre vonatkozólag ezek a 
torzsalkodások és ármánykodások folynak, mialatt mi 
a francziákat keressük, a kiknek a holléte iránt tévedés
ben voltunk, a francziák rábukkannak Nevjerovszkij had
osztályára és szint' Szmolenszk falai alá nyomulnak elő. 

Szmolenszk előtt egészen váratlanul el kell fogad
nunk az ütközetet, hogy az összeköttetésünket megment
sük. Az ütközet lezajlik. Mindkét részről sok ezerén pusz
tulnak el. 
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Szmolenszk, az uralkodó és az egész nemzet aka
rata ellenére, elesik. De Szmolenszket maguk a kormány
zójuk által elámított lakosok gyújtják föl, s a többi oro
szoknak példát mutatva, elmennek Moszkvába, s nem 
törődnek egyébbel, mint a maguk veszteségeivel, s szít
ják a gyűlöletet az ellenség ellen. Napóleon tovább nyo
mul előre, mi visszavonulunk, és elérjük azt, a minek 
le kellett győznie Napóleont. 

II. 

Andrejevics Nikolaj herczeg a fia elutazására kö
vetkező napon magához hivatta Marja herczegnöt. 

— Nos hát, meg vagy most elégedve? — kérdezte 
tőle, — összeveszítettél a fiammal! Meg vagy elégedve? 
Hiszen csak ez kellett neked! Meg vagy e légedve? . . . 
Nekem ez fáj, nagyon fáj. Én öreg vagyok már és gyönge, 
de hát te éppen ezt akarod. Nos hát, örülj, örvendezzél. . . 
— S ettől fogva Marja herczegnő egy egész hétig nem 
látta az apját. Gyöngélkedett az öreg és ki nem mozdult 
a szobájából. 

Marja herczegnő legnagyobb meglepetésére észre
vette, hogy az öreg herczeg betegségének az ideje alatt 
mlle Bouriennet se bocsátotta magához. Egyedül Tichon 
viselte gondját. 

Egy hétre rá a herczeg kijött s megint visszatért 
előbbeni életmódjához, különös buzgalommal foglalkozott 
az építkezésekkel s a kertekkel, és teljesen végét szakí
totta a mlle Bourienne-el való azelőtti sűrű érintkezés
nek. Egész megjelenése és Marja herczegnövel szemben 
tanúsított rideg modora, mintha csak így szóltak volna 
hozzá: „íme lásd, mit ki nem eszeltél, mit össze nem 
hazudtál rólam Andrej herczegnek, hogy viszonyom van 
ezzel a franczia leánynyal; pedig most láthatod, hogy se 
te reád, se ő reá nincsen szükségem." 

Marja herczegnő a nap egyik felét Nikoluskával töl
tötte, felügyelt a tanulására, maga is órákat adott neki 
az orosz nyelvben s a zenében, és Desalle-al beszélge
tett; a nap többi részében olvasgatott, vagy az öreg da-
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dával és az ő Istenes-embereivel bíbelődött, a kik olykor 
a hátulsó lépcsőn be-besurrantak hozzá. 

A háborút Marja herczegnő is úgy fogta föl, mint 
a hogy' a nők szokták. Féltette a bátyját, a ki résztvett 
benne, elszörnyüködött, — mert nem értette, — az em
berek kegyetlenségén, mely arra késztette őket, hogy 
egymást öldössék, de teljességgel nem volt tisztában en
nek a háborúnak a jelentőségével, melyet éppen olyannak 
tartott, mint bármely más előző háborút. Nem értette 
ennek a háborúnak a jelentőségét, bár Desalle, a ki ret
tentően érdeklődött a háború sorsa iránt, iparkodott vele 
az eszméit megértetni, s bár a hozzá eljárogató Istenes
emberek, mindenik a maga módja szerint, szörnyűködve 
beszéltek az Antikrisztus betöréséről, a nép körében el
terjedt hírekről, s bár Julié, a ki most már Drubeczkája 
herczegné volt, s megint levelezni kezdett vele, egyre-
másra írta neki Moszkvából a hazafias leveleket. 

„Oroszul írok önnek, kedves barátnőm", — írta 
Julié, — „mert gyűlölök minden francziát és így a nyel
vüket is, a melyet már hallani se szeretek. . . Mi itt 
Moszkvában mind szinte égünk a mi imádott császárunk 
iiánt való lelkesedéstől". 

„Szegény uram, mindenféle zsidó korcsmákban tűri 
az éhséget és a fáradalmakat; de azok a hírek, a melye
ket kapok, csak fokozzák lelkesedésemet." 

„Bizonyára hallott Rajevszkij hősies viselkedéséről, 
a ki megölelte a két fiát és így szólt: „Meghalok velük, 
de nem ingadozom!" És csakugyan, bár az ellenség két
szerte erősebb volt, egy pillanatra sem ingadoztunk. Ügy 
töltjük az időnket, a hogy éppen lehet; de hát persze a 
háború mégis csak háború. Ali na herczegnő és Szofi 
egész napokat töltenek nálam, s mi, élő férjeink boldog
talan özvegyei, a tépés-csinálás mellett egészen érdekes 
társalgást folytatunk; csak önt, kedves barátnőm, önt 
nélkülözzük . . . "stb. 

De főképpen azért nem értette meg Marja herczegnő 
ennek a háborúnak a jelentőségét, mert az öreg herczeg 
soha se beszélt, sőt még csak tudomást se vett róla, s 
ebédnél mosolyogva hallgatta Desalle-t, a mint a háború-
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ról beszélt. A herczeg modora olyan nyugodt és öntuda
tos volt, hogy Maria herczegnő vakon bízott benne. 

Az öreg egész júliusban rendkívül tevékeny, sőt 
élénk volt. Még egy új kertet, s egy új épületet is csinált, 
a házi cselédség számára. Marja herczegnöt csak az az 
egy nyugtalanította, hogy keveset aludt, s szakított azzal 
a szokásával, hogy a dolgozó-szobájában aludjék, s nap
ról-napra változtatta éjjeli nyugodalmának a színhelyét. 
Majd megparancsolta, hogy a folyosón állítsák föl a tá
bori ágyát, majd a fogadó-szoba pamlagán vagy egy öb
lös karosszékben aludt, és teljesen felöltözve szunyókált, 
mialatt nem mlle Bourienne, hanem a Petruska gyerek 
olvasott fel neki, majd meg az ebédlőben töltötte az éj
szakát. 

Augusztus elsején érkezett Andrej herczegtől a má
sodik levél. Az első levélben, mely csakhamar az eluta
zása után jött meg, Andrej herczeg a legnagyobb alázat
tal bocsánatot kért az apjától azért, a mit neki mondani 
bátorkodott, s kérte, hogy fogadja őt ismét a kegyeibe. 
Erre a levélre az öreg herczeg egy barátságos levéllel 
felelt és eltávolította magától a franczia leányt. Andrej 
herczeg második levele, melyet Vitebszk alól, a városnak 
a francziák által történt elfoglalása után írt, az egész had
járatnak rövid leírását tartalmazta, melyben egy a levélbe 
rajzolt térkép-vázlat is foglaltatott, s ezenkívül voltak 
benne elmélkedések is a hadjárat további folyamáról. 
Ebben a levelében Andrej herczeg fölhívta az apja figyel
mét arra, hogy birtoka a háború színhelyéhez oly közel, 
éppen a csapatok menetelési vonalában fekszik, és azt 
tanácsolta neki, hogy költözzék át Moszkvába. 

Aznap ebéd alatt, mikor Desalle említést tett arról, 
hogy a francziák hír szerint már bevonultak Vitebszkbe, 
az öreg herczegnek eszébe jutott Andrej herczeg levele. 

— Ma kaptam levelet Andrej herczegtől, — mon
dotta Marja herczegnőnek. — Nem olvastad? 

— Nem, batyuska, — felelt a herczegnő ijedten. 
Nem olvashatta a levelet, a melyről nem is volt tudo
mása. 

— Erről a háborúról vagy micsodáról ír, — szó
lott a herczeg azzal a szokásává vált megvető mosoly-
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lyal, a melylyel a mostani háborúról mindig beszélni 
szokott. 

— Alkalmasint rendkívül érdekes, — jegyezte meg 
Desalle. — A herczegnek biztos tudomása lehet . . . 

— Bizony, roppant érdekes lehet! — mondotta mlle 
Bourienne. 

— Menjen csak, hozza el, — fordult az öreg her
czeg mlle Bourienne-hez. — Tudja hol van, a kis asz
talon, a levél-nehezék alatt. 

Mlle Bourienne örömmel fölugrott. 
— Vagy nem, — kiáltott föl a herczeg összeránczolt 

homlokkal. — Menj inkább te, Ivanycs Mihail. 
Ivanycs Mihail fölkelt és bement a dolgozó-szobába. 

De alig hogy kiment, az öreg herczeg nyugtalanul körül
nézett, ledobta a szalvétáját és elment maga. 

— Semmihez sem értenek, csak összetúrnak 
mindent. 

Mialatt künn járt, Marja herczegnő, Desalle, mlle 
Bourienne, sőt még Nikoluska is, némán összenéztek. Az 
öreg herczeg gyors léptekkel jött vissza Ivanycs Mihail-
lal, s egy levelet és egy tervet, melyet ebéd alatt senki
nek sem engedett megnézni, odatett maga mellé. 

Mikor átmentek a fogadó-szobába, átadta a levelet 
Marja herczegnőnek, s az új építkezés tervét maga előtt 
kiterítvén, rámeresztette a szemeit, és ráparancsolt a leá
nyára, hogy olvassa föl hangosan a levelet. Marja her
czegnő, miután a levelet elolvasta, kérdő pillantást vetett 
az apjára, a ki a tervet bámulva, nyilván a maga gondo
lataiba volt elmélyedve. 

— Nos, mit szól hozzá, herczeg? — koczkáztatta 
meg Desalle az öreghez fordulva. 

— Én? É n ? . . . — kérdezte a herczeg, érzékenyen 
fölpattanva, de le nem vette a szemeit az építkezés 
tervéről. 

— Nagyon könnyen megeshetik, hogy a háború 
színhelye olyan közel jön majd hozzánk . . . 

— Ha-ha-ha! A háború színhelye! — szólott a her
czeg. — Megmondtam és most is mondom, hogy a há
ború színhelye Lengyelország s a Nyemánon túl ugyan 
be nem teszi a lábát az ellenség. 
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Desalle csodálkozva nézett a herczegre, a ki a Nye-
manról beszélt, mikor az ellenség már a Dnyepernél volt; 
de Marja herczegnő, a Nyeman földrajzi fekvéséről meg
feledkezvén, szentül hitte, hogy a mit az apja mond, 
az igaz. 

— Ha megkezdődik a hóolvadás, belepusztulnak a 
lengyelországi mocsarakba. Ezt csak ők nem láthatják, 
— szólott a herczeg, nyilván az 1S07. évi hadjáratra gon
dolva, mely olyan közelinek tetszett előtte. — Ben-
nigsennek előbb kellett volna Poroszországba bevonul
nia, akkor egészen más fordulatot vettek volna a dol
gok . . . 

— De herczeg, — szólott Desalle bátortalanul, — 
hiszen a levélben Vitebszkről van szó . . . 

— Hm, a levélben? Igen . . . — mondotta a herczeg 
mogorván. — Igen . . . igen . . . — Egyszerre sötét kifeje
zést öltött az arcza. Hallgatott. — Igen, azt írja, hogy 
a francziákat megsemmisítették, micsoda folyónál is? 

Desalle lesütötte a szemeit. 
— A herczeg semmit sem ír erről, — mondotta 

halkan. 
— Csakugyan nem ír? De hiszen csak nem az uj-

jamból szoptam. — Jó darabig hallgattak valamennyien. 
— Ü g y . . . ú g y . . . Nos, Ivanycs Mihail, — szólalt 

meg egyszerre, felütötte a fejét és rámutatott az épület 
tervrajzára, — mondd el csak, hogy' gondolod ezt az át
alakítást . . . 

Ivanycs Mihail odalépett a tervrajzhoz, és a herczeg, 
miközben az épület tervrajzáról beszélt vele, bosszús 
pillantást vetett Marja herczegnőre és Desallera s be
ment a dolgozó-szobájába. 

Marja herczegnő látta azt a zavart és azt a csodál
kozó pillantást, melylyel Desalle az apjára nézett, észre
vette a hallgatását, s meglepte őt az, hogy az apja a fia 
levelét ott felejtette az asztalon: de nemcsak hogy félt 
Dcsalle-tól zavarának és hallgatásának az okát megkér
dezni, de még csak rágondolni se volt bátorsága. 

Este Ivanycs Mihail a herczeg megbízásából elment 
Marja herczegnőhöz Andrej herczeg leveléért, melyet ott 
felejtett volt a fogadó-szobában. Marja herczegnő oda-
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adta neki a levelet. Bár kellemetlen volt neki, mégis meg
kérdezte Ivanycs Mihailtói, hogy mit csinál az apja. 

— Folyton tesz-vesz, — felelt Ivanycs Mihail tisz
teletteljesen gúnyos mosolylyal, melytől Marja herczegnő 
szinte elsápadt. — Sokat nyugtalankodik az új épület 
miatt. Egy darabig olvasott, most pedig, — mondotta 
Ivanycs Mihail kissé halkabban, — az íróasztalánál ül 
és alkalmasint a végrendeletén dolgozik. (Az utóbbi idő
ben a herczegnek egyik legkedvenczebb foglalkozása az 
volt, hogy a halála után hátramaradó iratokkal bíbelődött, 
a melyeket a végrendeletének nevezett.) 

— És Alpatycsot csakugyan elküldi Szmolenszkba? 
— kérdezte Marja herczegnő. 

— Hogyne, már régóta vár. 

III. 

Mikor Ivanycs Mihail visszatért a levéllel a dolgozó
szobába, a herczeg ernyővel és pápaszemmel a szemén, 
ernyős gyertyák mellett ott ült íróasztalának a nyitott 
fiókja előtt, és valamelyes ünnepélyességgel elhelyez
kedve, az iratait (mint ő hívta: följegyzéseit) olvasgatta, 
a melyek a halála után az uralkodónak voltak átadandók. 

Mikor Ivanycs Mihail belépett, az arra az időre való 
visszaemlékezés könnyei csillogtak a herczeg szemeiben, 
a mikor azokat írta, a miket most olvasgatott. Kivette 
Ivanycs Mihail kezéből a levelet, zsebretette, elrakta az 
iratait és behívta a már régóta várakozó Alpatycsot. 

Egy szelet papírra föl volt írva mindaz, a mire 
Szmolenszkből szüksége volt, s az öreg herczeg az ajtó
ban álló Alpatycs mellett föl és alá járva adta ki neki a 
parancsait. 

— Először is, levélpapírt, hallod, nyolcz konczot, e 
szerint a mustra szerint; arany-metszéssel . . . itt a 
mustra, de föltétlenül ilyen legyen; lakkot, pecsétviaszt 
— Ivanycs Mihail czédulája szerint. 

Megint elkezdett járni és rápillantott a papírsze
letre. 
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— Azután személyesen átadod a levelemet a kor
mányzónak, s elismervényt kérsz róla. 

Azután még reteszek kellettek az új ház ajtaira, még 
pedig szakasztott olyanok, a minőket a herczeg maga 
kieszelt. Azután meg kellett rendelnie egy kemény tokot 
a végrendelete számára. 

Több mint két óra hosszat osztogatta Alpatycsnak 
a parancsokat, s még mindig nem bocsátotta el. Olykor 
leült, elgondolkozott, s behunyt szemekkel elszunnyadt. 
Alpatycs elkezdett fészkelődni. 

— No csak menj, menj; ha netán még kell valami, 
majd elküldök érted. 

Alpatycs kiment. A herczeg megint odament az író
asztala fiókjához, belepillantott, hozzányúlt az írásaihoz, 
majd megint bezárta a fiókot s leült az asztalhoz, hogy a 
kormányzónak szánt levelet megírja. 

Jó későre járt az idő, mikor fölkelt s a levelet le
zárta. Szeretett volna aludni, de tudta, hogy nem fog 
tudni elaludni, s hogy a leggyalázatosabb gondolatok fog
ják az ágyban gyötörni. Behívta Tichont s végigjárta vele 
a szobákat, hogy megmondja neki, hol állítsák föl az 
ágyát erre az éjszakára. Körsétája közben szemügyre vett 
minden szögletet. 

Sehol se volt Ínyére, de mégis legrosszabbnak lát
szott előtte a dolgozó-szobájában lévő pamlag. Szinte 
irtózott ettől a pamlagtól, alkalmasint azoknak a nyo
masztó gondolatoknak a révén, a melyek gyötörték, ha 
ott feküdt rajta. Sehol se volt jó, de mégis a legjobb volt 
tán az a sarok a pamlagos-szobában, a zongora mögött: 
itt eddig még soha sem aludt. 

Tichon egy inas segítségével behozta az ágyat és 
fölállította. 

— Nem úgy, nem úgy! — kiáltott rá a herczeg és 
sajátkezüleg elhúzta az ágyat vagy négy versoknyira a 
szeglettől, maid ismét visszatolta. 

„No végre valahára rendben van minden, most pi
henhetek", — gondolta a herczeg, s átengedte magát 
Tichonnak, hogy levetkeztesse. 

Az erőlködés miatt, a melybe a kaftánjának s nad
rágjának a lehúzása került, bosszúsan ránczolt homlokkal 
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végre levetkezett, nehézkesen leereszkedett az ágyra, s 
mintha eltűnődött volna, megvető pillantással mérte vé
gig sárga és kiaszott lábait. Pedig nem tűnődött, csak 
habozva gondolt arra a fáradságra, a melyet az fog 
okozni neki, hogy a lábait fölemelje, s az ágyon elhelyez
kedjék. „Jaj, ben nehéz! Jaj, csak már mielőbb vége 
volna ennek a nyomorúságnak, s Te végre elbocsátanál 
engem!" — gondolta magában. Az ajkait összeszorítva, 
tán vagy húszezredszer megcsinálta ezt az erőlködést és 
lefeküdt. De alig hogy lefeküdt, egyszeriben úgy érezte, 
mintha az ágy nehezen zihálva, s nagyokat zökkenve 
előre és hátra mozogna alatta. Ez csaknem minden éj
szaka megesett vele. Üjra kinyitotta immár behunyt 
szemeit. 

„Nincs nyugta az embernek, átkozottak!" — dör
mögte haragosan. — „Igen, igen, még volt valami fontos, 
nagyon fontos, a mit éjjelre, az ágyba tartottam fönn ma
gamnak. A reteszek? Nem, ezekről szóltam. Nem, nem, 
a fogadó-szobában volt valami.Marja herczegnő hazudott 
valamit. Vagy az a hóbortos Desalle mondott valamit. 
Vagy a zsebemben valami, — már igazán nem emlék
szem". 

— Tiska! Miről is beszéltünk az ebédnél? 
— Mihail herczegről . . . 
— Hallgass, hallgass. — A herczeg rácsapott a kezé

vel az asztalra. — Tudom már, Andrej herczeg levele. 
Maria herczegnő olvasta föl. Desalle valamit mondott Vi-
tebszkről. Most majd elolvasom. 

Megparancsolta, hogy hozza el a zsebéből a levelet, 
hozza oda az ágyhoz azt a kis asztalt, a melyen egy csa
vart viaszgyertya égett s a czitromosvize állott, s fölté
vén a pápaszemét, elkezdett olvasni. Csak most, az éj
szaka csöndjében, a zöld ernyő alól kiszűrődő gyér vilá
gosságnál olvasván a levelet, csak most értette meg egy 
pillanatra annak egész jelentőségét. 

„A francziák Vitebszkben vannak, négy nap alatt % 
Szmolenszkben lehetnek; talán már ott is vannak." 

— Tiska! — Tichon felugrott. — Nem, nem kell. 
nem kell! — kiáltott föl. 

A levelet a gyertyatartó alá rejtette s behunyta a 
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szemeit. És maga előtt látta a Dunát, a verőfényes dél
előttöt, a nádasokat, az orosz tábort, s ő, a fiatal tábor
nok, a kinek még egyetlen ráncz sincs a homlokán, íür-
gén, pirosan és vidáman belép Potemkin festett sátorába, 
s a kegyencz iránt való irigység izzó érzése épp oly erő
vel támad föl benne, mint akkor. És eszébe jutnak mind
azok a szavak, a melyeket akkor, Potemkinnel való első 
találkozásakor mondott. Ügyszintén maga előtt lát egy 
pufók, sárgás arczú zömök és kövér asszonyt — a czárné-
inatyuskát, — látja a mosolyát, hallja a hangját, mikor 
először olyan hízelgőén fogadta őt, azután eszébe jut az 
arcza ott a ravatalon, s a ravatal mellett álló Zubov-val 
való összekoczczanása, mikor követelte, hogy a halott 
kezét megcsókolhassa. 

„Öh, bár mielőbb visszatérhetnék azokhoz az idők
höz, bár mielőbb, de mielőbb véget érne mindaz, a mi 
most van, s bár hagynának már nyugton!" 

IV. 

Lyszyja Oory, Bolkonszkij Andrejevics Nikolaj 
herczeg birtoka Szmolenkszktől hatvan s a moszkvai or
szágúttól vagy három versztnyire feküdt. 

Ugyanaznap este, mikor a herczeg kiadta a páran-, 
csait Alpatycsnak, Desalle találkozót kért Marja herczeg-
nőtől, közölte vele, hogy miután a herczeg gyengélkedik, 
és nem hajlandó a biztonsága érdekében semmi intézke
dést se tenni, Andrej herczeg leveléből pedig nyilvánvaló, 
hogy a Lyszyja Oory-ban való tartózkodás éppenséggel 
nem veszélytelen, teljes tisztelettel azt tanácsolja a her-. 
czegnőnek, hogy küldjön ö Alpatycs által levelet a szmo-
lenszki kormányzónak, azzal a kéréssel, hogy tájékoz
tassa őket a dolgok állásáról és arról a veszedelemről, 
mely Lyszyja Qory-t netán fenyegeti. Desalle meg is írt 
Marja herczegnő számára egy a kormányzónak szóló le
velet, melyet a herczegnő aláírt, s melyet azzal a szigorú 
parancscsal adtak át Alpatycsnak, hogy sürgősen kéz
besítse a kormányzónak, s ha csakugyan van vészedé-, 
lem, siessen haza. 
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Alpatycs, miután a parancsokat átvette, fehér, hód
prémes sipkájában (mely a herczeg ajándéka volt), s akár 
csak a herczeg, bottal a kezében, kiment, hogy felüljön 
a kibitkára, a melybe három jó húsban lévő sötét pej volt 
befogva, s a melyhez az egész háznép kikísérte. 

A csengőt lekötötték, a csörgőket pedig papirosba 
csavargatták. A herczeg Lyszyja Gory-ban senkinek sem 
engedte meg, hogy csengőkkel kocsikázzék vagy szán
kázzék. De Alpatycs, különösen hosszabb útra, nagyon 
szerette a csengőket és a csörgőket. Alpatycs házicselé
dei, a gazdasági irnok, az urasági és a cseléd-szakácsnő, 
két öreg asszony, egy kozák siheder, a kocsisok s még 
egy sereg más cseléd, mind ott voltak körülötte. 

A leánya kartonhuzatos pehely párnákat rakott alá 
és a háta mögé. öreg sógornője titkon egy bátyút rejtett 
az ülés alá. A kocsisok egyike, a hóna alá nyúlva, fölsegí
tette. 

— No, no, micsoda vénasszonyos előkészületek! 
Oh, asszonyok, asszonyok! — szólott Alpatycs szaporán 
és ingerülten, mint a hogy' a herczeg szokott, és felült a 
kibitkára. Miután a végzendő munkákra vonatkozó utolsó 
utasításokat is kiadta az írnokának, Alpatycs — ebben 
azonban már nem a herczeget utánozván, — kopasz fe
jéről lekapta a sapkát és háromszor egymás után keresz
tet vetett magára. 

— Aztán ha baj van . . . jöjjön ám vissza Alpatycs 
Jakov; szánjon meg bennünket, a Krisztusért, — kiáltott 
rá a felesége, a háborúról és az ellenségről szállongó hí
rekre czélozván. 

— Vénasszonyok, vénasszonyok, vénasszonyos 
előkészületek! — dünnyögte Alpatycs magában, s meg
indulván, elnézte maga körül a hol sárguló rozszsal, hol 
sűrű és még zöld zabbal elborított, hol meg még fekete 
földeket, melyeket csak most kezdtek el forgatni. Alpa
tycs útközben gyönyörködött az idei nyári vetés ritka 
sokat igérő szépségén, elnézte a rozsföldek tábláit, a me
lyekben itt-ott már elkezdődött az aratás, s eltűnődött a 
gazdasági teendőkön, a vetésen és a behordáson, vala
mint azon, nem feledkezett-e meg a herczegnek valami 
parancsáról. 
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Kétszeri etetés után Alpatycs augusztus 4-ikén este 
megérkezett a városba. 

Alpatycs már útközben is találkozott csapatokkal 
és társzekerekkel. Szmolenszk alá érkezvén, távoli lövöl
dözést hallott, melynek a hangjai azonban legkevésbbé 
se lepték meg. Sokkal inkább megütközött azon, hogy 
Szmolenszk felé közeledvén, egy gyönyörű zabtáblát lá
tott, a melyet, nyilván takarmánynak, katonák kaszáltak 
s a mely körül egész tábor terült el: ez a körülmény kissé 
bámulatba ejtette Alpatycsot, de csakhamar erről is meg
feledkezett s nem gondolt egyébre, mint a maga dolgaira. 

Alpatycs életének az érdekei, immár több, mint har-
mincz esztendő óta kizárólag a herczeg akaratának a ke
retében mozogtak, és soha egy pillanatra se terjeszked
tek túl ezeken a kereteken. Mindaz, a mi nem a herczeg 
akaratának a megvalósítására vonatkozott, nemcsak hogy 
nem érdekelte őt, de nem is létezett rá nézve. 

Alpatycs augusztus 4-ikén megérkezvén Szmo-
lenszkbe, a Dnyeper túlsó partján, a gacsenszki külváros
ban egy Ferapontov nevű fogadós korcsmájában szállt 
meg, a hová már harmincz esztendő óta szállni szokott. 
Ferapontov tizenkét esztendővel azelőtt Alpatycs köz
vetítésével egy szerencsés pillanatban megvásárolván a 
herczeg erdejét, elkezdett kereskedni, s most volt háza, 
fogadója és egy, az egész kormányzóságban ösmert liszt
nagykereskedése. Ferapontov kövér, fekete, piros arczú, 
negyven év körüli parasztember volt, ajkai szélesek, 
bütykös orra vastag, torzomborz fekete szemöldökei fö
lött ugyanilyen bütykök, potroha nagy. 

Ferapontov mellényben és karton-ingben állott az 
utczára nyíló bolt ajtajában. Alpatycsot megpillantván, 
odament hozzá. 

— Adjon Isten, Alpatycs Jakov. A nép menekül a 
városból, te meg most állítasz be hozzánk, — szólt oda 
neki. 

— De hát miért menekülnek? — kérdezte Alpatycs. 
— 'Sz én is azt mondom, hogy buta népség. Mind 

fél a francziától. 
— Szoknyahösök, szoknyahősök! — dörmögte Al

patycs. 
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— Magam is a mondó vagyok, Alpatycs Jakov. 
En azt tartom, ki van adva a parancs, hogy nem szabad 
őket beereszteni, hát úgy is lesz. De a parasztok már 
három rubelt kérnek egy szekérért — az Istentelenek! — 
Alpatycs Jakov szórakozottan hallgatott. Magának sza-
movárt, a lovainak szénát kért s miután megteázott, le
feküdt aludni. 

Egész éjjel csapatok vonultak el a fogadó mellett. 
Másnap Alpatycs felvette a pruszlikját, melyet csak a 
városban szokott viselni, s a dolgai után látott. Napos, 
verőfényes reggel volt, s már nyolcz órakor rekkenő hő
ség uralkodott. „Pompás nap volna a behordásra", — 
gondolta Alpatycs. A városon kívül már kora reggel óta 
lövöldözés hallatszott. 

Nyolcz órától kezdve a puskaropogáshoz még ágyú
dörgés is járult. Az utczán tömérdek nép hullámzott s ka
tonaság vonult ide s tova, de azért a kocsi-forgalom csak 
olyan volt, mint máskor, a kereskedők ott álltak a bolt
ajtókban s a templomokban zavartalanul folyt az isteni 
tisztelet. Alpatycs benézett egynéhány boltba, elment a 
hatósághoz, a postára és a kormányzóhoz. A hatóságnál, 
a boltokban, a postán, mindenki csak a háborúról és az 
ellenségről beszélt, mely már ostrom alá vette a várost; 
egymástól kérdezgették, mitévők legyenek s mind csak 
azon voltak, hogy egymást megnyugtassák. 

A kormányzó háza előtt Alpatycs nagy tömeg em
bert, egy csapat kozákot talált s ott látta a kormányzó 
úti batárját is. A lépcsőn Alpatycs Jakov két nemes úrral 
találkozott, a kik közül az egyiket ösmerte. Az a nemes, 
a kit ösmert, egy volt járásbíró, nagy tűzzel beszélt. 

— Nem tréfa-dolog ám ez, — mondotta. — Könnyű 
annak, a ki egyedül van. Egy ember, ha szegény is, csak 
egy ember, de egy tizenháromtagú család, és az ember
nek mindene . . . Sikerült elérniök, hogy elpusztulunk va
lamennyien, azt kérdem én már most, micsoda hatóság 
e z ? . . . Eh, hogy kötném fel őket mind, ezeket a zsivá-
nyoka t . . . 

— No, no, elég, — szólt rá a másik. 
— Bánom is én, hadd hallja meg! Törődöm is én 
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vele, végre is nem vagyunk kutyák, — szólott a volt 
járásbíró, és körülnézvén, megpillantotta Alpatycsot. 

— Áh, Alpatycs Jakov, hát te mit keresel itten? 
— Ö excellenciája megbízásából a kormányzóhoz 

jöttem, — felelt Alpatycs, büszkén hátraszegvén a fejét 
s az övébe dugta a kezét, a mit mindig meg szokott cse
lekedni, a mikor a herczeget emiitette. . . — a dolgok ál
lása felöl kell tájékozódnom, — mondotta. 

— Hát csak tájékozódjál, — kiáltott rá a földbir
tokos, — elértük, hogy nincsen se szekér, se semmi! . . . 
Ott van ni, hallod? — mondotta arrafelé mutatva, a hon
nan a lövések hallatszottak. 

— Annyira vitték a dolgot, hogy el kell pusztulni 
valamennyiünknek... a zsiványok! — tört ki belőle is
mét, és odább állott. 

Alpatycs megcsóválta a fejét és fölment a lépcsőn. 
A fogadó-terem tele volt kereskedőkkel, asszonyokkal és 
hivatalnokokkal, a kik némán tekintgettek egymásra. 
Kinyílt a dolgozó-szoba ajtaja, mire valamennyien fölkel
tek és megindultak előre. Kijött az ajtón egy hivatalnok, 
valamit mondott az egyik kereskedőnek, szólított egy hi
vatalnokot, a kinek valami kereszt lógott a nyakán, és 
megint eltűnt az ajtó mögött, szemlátomást ki akarván 
térni a rá függesztett tekintetek, s a hozzá intézett kér
dések elől. Alpatycs előbbre furakodott, s mikor a hiva
talnok legközelebb megjelent, kezét kigombolt kabátja alá 
dugva, odafordult hozzá és átadott néki két levelet. 

— Asch bárónak, Bolkonszkij herczeg főhadvezér-
től, — tagolta olyan ünnepélyesen és jelentőségteljesen, 
hogy a hivatalnok önkéntelenül odafordult hozzá és el
vette tőle a leveleket. Pár perez múlva a kormányzó fo
gadta Alpatycsot és sietve így szólt hozzá: 

— Jelentsd a herczegnek és a herczegnőnek, hogy 
nekem mindenről volt tudomásom; felsőbb parancsra cse
lekedtem, — í m e . . . 

Átadott Alpatycsnak egy iratot. 
— Egyébiránt, tekintettel arra, hogy a herczeg gyön

gélkedik, azt tanácsolom, költözzenek át Moszkvába. 
Magam is tüstént indulok. Jelentsd . . . — De a kormányzó 
nem fejezhette be; beszaladt az ajtón egy porlepte és ve-
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rejtekező katonatiszt, s irancziául elkezdett valamit mon
dani. A rémület kifejezése ült ki a kormányzó arczára. 

— Mehetsz, — mondotta, a fejével intvén Alpatycs
nak és elkezdett a tiszttől kérdezősködni. Mohó, ijedt és 
tehetetlen pillantások meredtek Alpatycsra, mikor a kor
mányzó szobájából kijött. Alpatycs, önkéntelenül figyel
vén a közeli s mindjobban erősbödő lövöldözésre, vissza
sietett a fogadóba. Annak az iratnak, a melyet a kor
mányzó átadott Alpatycsnak, ez volt a tartalma: 

„Biztosíthatom róla, hogy Szmolenszk városát ez-
idő szerint még a legkisebb veszedelem se fenyegeti, s 
nem is valószínű, hogy egyhamar fenyegesse. Az egyik 
oldalról én, a másikról pedig Bagration, útban vagyunk, 
hogy Szmolenszk alatt egyesüljünk, a mi 22-én meg is 
fog történni, s a két hadsereg együttesen mindaddig meg 
fogja oltalmazni az ön gondjaira bízott kormányzóságban 
lakó honfitársainkat, a míg vagy sikerül a haza ellensé
geit közös erővel visszaszorítania, vagy míg vitéz soraik
ból az utolsó katona is ki nem dől. Mindebből láthatja, 
hogy teljes joggal megnyugtathatja Szmolenszk lakosait, 
mert a ki két ilyen hős hadseregnek a védelme alatt áll, 
az meg lehet győződve a diadalukról. (Barclay de Tolly 
parancsa Asch báróhoz, Szmolenszk polgári kormányzó
jához, 1812-ben.)" 

A nép nyugtalanul ődöngött az utczákon. 
Minduntalan edényekkel, székekkel, szekrényekkel 

tetézve megrakott szekerek gördültek ki a házak kapu
jából és vonultak végig az utczákon. A Ferapontov há
zával szomszédos ház előtt szekerek állottak s búcsúz
kodó asszonyok siránkoztak. Egy kutya forgolódott a 
szekérbe fogott lovak körül. 

Alpatycs a szokottnál szaporább léptekkel bekanya
rodott az udvarra, egyenesen a kocsiszín alá ment, a hol 
kocsija és lovai állottak. A kocsis aludt; Alpatycs fel
költötte, megparancsolta, hogy fogjon és betért a házba. 
A gazda szobájából gyereksírás, fuldokló asszonyi zoko
gás és Ferapontov rekedt kiabálása hallatszott ki. A sza
kácsné, mint egy megriasztott tyúk repdesett a pitvaron 
ide s tova, a mikor Alpatycs belépett. 
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— Halálra verte . . . agyonverte az asszonyt! . . . 
Ügy verte, úgy vonszolta! . . . 

— Miért? — kérdezte Alpatycs. 
— Kérte, hogy elmehessen. Végre is asszony az 

Istenadta. Vígy el engem, — aszongya, — ne engedj itt 
elpusztulni, apró gyermekeimmel; a többiek, — aszongya, 
— már mind elmentek, mi meg itt maradjunk? Arra 
elkezdte verni . . . Ügy ütötte, verte, ránczigálta! 

Alpatycs félig-meddig helyeslőleg bólintott ezekre 
a szavakra és semmit se akarván többé hallani, bement 
a gazda ajtajával szemben levő szobába, a melyben a be
vásárlásait hagyta. 

— Te gyilkos, te gonosztévő, — ordított ekkor egy 
sovány asszony, kis gyermekkel a karján s a fejéről le
tépett kendővel kirohant az ajtón, leszaladt a lépcsőn az 
udvarra. Ferapontov jött utána, de mikor Alpatycsot 
megpillantotta, rendbeszedte a mellényét s a haját, egy 
nagyot ásított s besompolygott a szobába Alpatycshoz. 

— Talán bizony már menni akarsz? — kér
dezte tőle. 

Alpatycs nem felelt a kérdésre, rá se hederített a 
gazdára, hanem a czókmókját szedegetve, megkérdezte, 
mivel tartozik az éjjeli szállásért. 

— Majd eligazítjuk! Nos, hát voltál a kormányzó
nál? — kérdezte Ferapontov. — Mi az újság? 

Alpatycs azt felelte, hogy a kormányzó semmi ha
tározottat se mondott neki. 

— De hogy' is juthatnánk mi el innen? — mondotta 
Ferapontov. — Tessék Dorogobuzsáig két rubelt fizetni 
egy szekérért. Már én csak azt mondom: nincs Is
tenük ezeknek! — szólott. 

— Szelivanovnak, annak beütött, már csütörtökön, 
eladott lisztet a hadsereg számára, zsákját kilencz ru
belért. Nos, iszol még teát? — tette hozzá. Mialatt fog
tak, Alpatycs és Ferapontov megteáztak, s elbeszélgettek 
a gabonaárakról, a termésről s a behordásra kedvező idő-
iárásról. 

— No, de úgy látszik elhallgattak, — szólott Fera
pontov, miután megivott három pohár teát és fölkelt, — 
alkalmasint a mieink győztek. Hiszen meg volt mondva, 

Tolsztoj : Háború és béke. II. 7 1 
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hogy ne tágítsunk. Hát bizonyosan erősek vagyunk . . . 
A minapában azt beszélték, hogy Platov Ivanycs Matvjej, 
belekergette őket a Marina folyóba, s vagy tizennyolcz-
ezeren fúltak bele egy nap. 

Alpatycs összeszedte a bevásárlásait, átadta a be
lépő kocsisnak s leszámolt a gazdával. A kapuban fel
hangzott a kerekek zörgése, a patkók csattogása s a ki
gördülő kibitka csörgőinek a csörgése. 

Jóval elmúlt már dél, az utcza egyik fele árnyékban 
volt, a másikat fényesen bevilágította a ragyogó napsu
gár. Alpatycs kinézett az ablakon s az ajtó felé indult. 
Egyszerre valami távoli sivítás és zuhanás, majd ezzel 
összeolvadva ágyúbömbölés hallatszott, a melytől még 
az ablakok is megrezdültek. 

Alpatycs kiment az utczára; két ember futott az 
utczán a híd felé. Mindenfelől fütyölés, ágyúgolyók zuho-
gása s a városba behulló gránátok robbanása hallatszott. 
De a lakosság szinte nem is hallotta ezeket a hangokat 
s ügyet se vetett reájuk, annyira lekötötte a figyelmét 
a városon kívül folyó ágyúzás bömbölése. Napóleon pa
rancsára, reggel öt óra óta százharmincz ágyú bombázta 
a várost. A lakosság eleinte nem volt tisztában ennek a 
bombázásnak a jelentőségével. 

A lecsapó golyók és gránátok hangjai eleinte csak 
kíváncsiságot keltettek. Ferapontov felesége, a ki azóta 
szakadatlanul ordított a félszer alatt, elhallgatott, s kis 
gyermekével a karján kiment a kapu elé s szótlanul 
nézte a népet és figyelt a mindenféle hangokra. 

A szakácsné és a szatócs is kiszaladtak a kapu elé. 
Valamennyien derült kíváncsisággal iparkodtak meglátni 
a fejük fölött repülő golyókat. Az utczasarkon élénk be
szélgetésbe merülve egy csoport ember közeledett. 

— Ez már valami! — szólott az egyik, — a tetőt is, 
a padmalyt is ízzé-porrá zúzta. — Ügy feltúrta a földet, 
akár a disznó, — tódította a másik. 

— E' már aztán valami, szinte felbuzdul az ember 
tőle! — szólott mosolyogva. 

— Szerencséd, hogy elugrottál, különben ugyancsak 
odamázolt volna. 

A nép odafordult a közeledők felé. Megálltak s el-
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mesélték, hogy' csapott le egy golyó az orruk előtt egy 
házba. E közben más lövegek is, hol ágyúgolyók, sebes 
és komor zúgással, hol meg gránátok éles sivítással, 
egyre-másra süvítettek el az emberek feje fölött; de 
egyetlen löveg se hullott le a közelben, mind túlrepülte 
őket. Alpatycs felült a kibitkájára. A gazda ott állott a ka
puban. 

— Ilyet se láttál még! — kiáltott rá a szakácsnéra, 
a ki felgyűrt ujjakkal, piros viganóban, csípőre tett kezek
kel, imbolyogva odaállt a szegletre, hogy hallja, mit be
szélnek. 

— No, már ez csuda, — mondotta, a mint a gazdája 
szavát meghallotta, megfordult és helyreruczczantotta 
felgyűrt viganóját. 

Megint, de ezúttal nagyon is közel, mint egy felül
ről lecsapó madár, sivítva közeledett valami, az utcza kö
zepén fölvillant egy szikra, nagyot durrant és sűrű füst 
borította el az egész utczát. 

— Mi a ménküt csinálsz itt, te jó madár? — kiáltott 
föl a gazda s odafordult a szakácsnéhoz. 

Abban a pillanatban minden oldalról keservesen fel
jajdultak az asszonyok, rémületében sírva fakadt egy kis 
gyerek, s a nép sápadt arczczal tolongott a szakácsné 
körül. A tömegből élesen kivált a szakácsné jajgatása és 
siránkozása. 

— Oh-oh-oh, jaj lelkem, jaj! Édes fehér galambocs
káim! Ne hagyjatok meghalni! Én édes fehér galambocs
káim! . . . 

ö t perez múlva már egy lélek se volt az utczán. 
A szakácsnét, a kinek a csípőjét zúzta össze egy gránát 
szilánkja, bevitték a konyhába. Alpatycs, a kocsisa, Fera
pontov felesége a gyermekével és a házmester a pinczé-
ben ültek és hallgatóztak. Az ágyúk dörgése, a lövegek 
sivítása s a szakácsnőnek mindezek közül a hangok kö
zül kiváló keserves jajgatása, egy pillanatig se szünetelt. 
A gazda felesége hol a gyermekét ringatta és csitítgatta, 
hol siránkozó suttogással kérdezgette mindazoktól, a kik 
a pinczében voltak, vájjon hol az ura, a ki ott maradt 
az utczán. A szatócs, a ki szintén lejött a pinczébe, azt 
mondta neki, hogy a gazda a néppel együtt elment a 
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templomba, a hol körülhordozzák a szmolenszki csuda
tévő szentképet. 

Alkonytájban az ágyúzás csillapodni kezdett. Alpa
tycs előjött a pinczéből s megállt az ajtóban. 

Az addig derült esti égbolt el volt borítva füsttel. S 
ezen a füstön furcsán fénylett keresztül az újhold maga
san felkapaszkodott sarlója. Az addigi rettenetes ágyú-
bömbölés elnémulása után, úgy látszott csend borult a 
városra, melyet csak a lépteknek és a sóhajoknak az 
egész városon szétterülő moraja, távoli fölkiáltások és 
a lángok sistergése szakítottak meg. A szakácsnő jajve
székelése most egészen elnémult. Két felöl fekete füstfel
legek gomolyogtak a tüzekből az ég felé. Az utczákon 
nem sorakozva, hanem mint a megbolygatott hangya
boly népe, minden irányban a legkülönfélébb egyen
ruhába öltözött katonák jártak ide s tova. Néhányan Al
patycs szemeláttára bemenekültek Ferapontov udvarába. 
Alpatycs kiállott a kapuba. Szorongva és sietve vonult 
vissza előtte egy egész ezred, s az egész utczát eltor
laszolta. 

— A város megadja magát; siessen, meneküljön, — 
szólt oda neki egy tiszt, a ki öt észrevette, és legott oda
fordult a katonákhoz: 

— Majd adok én nektek az udvarokon bujkálni! — 
kiáltott reájuk. 

Alpatycs visszament a házba s a kocsisát szólítván, 
megparancsolta neki, hogy álljon elő a kocsijával. Alpa
tycs és kocsisa után Ferapontov házának a lakói is 
mind előkerültek. A mint a füstöt s az alkony homályá
ban mind rémesebben világító tüzeket meglátták, az asz-
szonyok, a kik eddig hallgattak, egyszerre keservesen 
följajdultak. Mintegy válaszul erre, a város minden részé
ből hasonló jajveszékelés hallatszott. Alpatycs a kocsi
sával együtt remegő kézzel bogozgatta ki a félszer alatt 
az összegabalyodott gyeplöszárakat és istrángokat. 

Mikor Alpatycs a kapun kifordult, látta, a mint Fe
rapontov boltjában vagy tíz katona hangos szóváltások 
közepett töltögette a zsákjait és a tarisznyáit búzaliszt
tel és napraforgó-maggal. Ugyanakkor lépett be az utczá-
ról a boltba Ferapontov. Mikor a katonákat megpillan-
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totta, rájuk akart kiáltani, de meggondolta a dolgot s a 
hajához kapva zokogó kaczagásban tört ki. 

— Csak vigyetek, vigyetek el mindent, fiúk! Ne 
maradjon itt semmi azoknak az ördögöknek, — kiáltott 
föl, s maga is fogott néhány zsákot s kihajigálta az ut-
czára. Néhány katona, megszeppenve, kiszaladt az ut-
czára, de a többiek csak folytatták a töltögetést. Fera
pontov, Alpatycsot rregpillantván, odafordult hozzá: 

— Vége Oroszországnak! — kiáltott föl. — Alpa
tycs! Vége! Magam gyújtom föl a házamat! Vége ! . . . — 
Ferapontov kiszaladt az udvarra. 

Az egész utczát eltorlaszolva, szakadatlanul vonul
tak a katonák, úgy, hogy Alpatycs nem indulhatott el, 
hanem várnia kellett. Ferapontov felesége a gyermekei
vel együtt szintén fenn ült egy talyigán s várta, hogy in
dulhasson. 

Egészen beesteledett. Csillagok ragyogtak az égen, 
s olykor fölcsillant a füstbe borult újhold. A Dnyeper 
felé vezető lejtőn, Alpatycs és a fogadósné kocsijai, me
lyek csak lassan vergődtek tova a katonaság sűrű sorai 
s a többi szekerek közt, kénytelenek voltak megállani. 
Nem messze attól az utczakeresztezéstöl, a hol a szeke
rek megállottak, egy ház és néhány bódé égett egy köz
ben. A ház már csaknem teljesen leégett. A lángok hol 
elhaltak s eltűntek a fekete füstben, hol ismét egyszerre 
fényesen fellobbantak, s megdöbbentően élesen világítot
ták meg az utczakeresztezésnél szorongó emberek ar-
czát. A tűz körül fekete alakok bukkantak elő, s a lángok 
szüntelen sistergése közben beszélgetés és fölkiáltások 
hangzottak föl. Alpatycs, a ki látván, hogy nem egy
hamar juthat előre, leugrott volt a kocsijáról, visszatért 
a közbe s elnézte a tüzet. A tűz körül folyton katonák 
jártak ide s tova és Alpatycs látta, a mint két katona s 
egy gyapjú-köpenyes polgárember egy égő gerendát von
szoltak a tűzből a szomszéd udvarra; mások széna-köte
geket hurczoltak magukkal. 

Alpatycs odament egy teljes lánggal égő magas 
hombár körül ácsorgó tömeghez. A falakat egészen el
borította a tűz. a hombár hátulja beomlott, a zsindelyteto 
széthullott, s a gerendák pirosan izzottak. A tömeg nyíl-
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ván azt a pillanatot várta, mikor a tető is beomlik. Ugyan
azt várta Alpatycs is. 

— Alpatycs! — kiáltott rá egyszerre valami ösme-
rös hang az öregre. 

— Batyuska, kegyelmes uram, — felelt Alpatycs, 
a ki legott felösmerte fiatal herczegének a hangját. 

Andrej herczeg köpenyben s egy fekete lovon ülve 
állott a tömeg mögött és onnan né:ett Alpatycsra. 

— Hát te hogy' kerülsz ide? — kérdezte tőle. 
— Kegye . . . kegyelmes uram, — szólott Alpatycs 

és elsírta magá t . . . — kegye . . kegye l . . . mes . . . hát 
csakugyan elvesztünk! Istenkém!.. . 

— Hogy' kerülsz ide! — ismételte Andrej herczeg. 
Ebben a pillanatban hirtelen új életre kapott a láng, 

és megvilágította Alpatycs előtt fiatal gazdájának a sá
padt és beesett arczát. Alpatycs elmondta, hogy mi dolog
ban járt a városban, s hogy milyen nehezen tudott onnan 
elszabadulni. 

— De hát kegyelmes uram, csakugyan elvesztünk? 
— kérdezte még egyszer. 

Andrej herczeg, a nélkül, hogy felelt volna, elővette 
a jegyzőkönyvét, s fölrántván a térdét, elkezdett czeruzá-
val egy kitépett lapra valamit írni. Ezt írta a húgának: 

„Szmolenszket feladják, — írta, — s legkésőbb egy 
hét alatt Lyszyja Qory is az ellenség kezében lesz. Utaz
zatok tüstént Moszkvába. Felelj azonnal, mikor utaz
tok, s küldd a választ gyorsfutárral Uszvjázs-ba." 

Miután a czédulát megírta és átadta Alpatycsnak, 
szóval is elmondta neki hogy' intézze az apja, a her
czegnő, a fia s a nevelő elutazását, s hova és hogy' küld
jön neki választ azonnal. Rá sem ért rendelkezéseit mind 
elmondani, mikor a lovas törzskar főnöke a kíséretével 
együtt vágtatva odajött hozzá. 

— ön az, ezredes? — kiáltott rá a törzskari főnök, 
Andrej herczeg előtt jól ösmert hangon s németes kiejtés
sel. — Az ön jelenlétében házakat gyújtanak föl, s ön csak 
nézi? Mit jelentsen ez? Ezért felelni fog, — kiáltott rá 
Berg, a ki ezidőszerint az első hadsereg balszárnyán lévő 
gyalogos csapatok törzskari főnökének volt a helyettese, 



HÁBORÚ ÉS BÉKE 423 

— a mely állás, szerinte, nagyon kellemes és tekintélyes 
állás volt. 

Andrej herczeg ránézett és a nélkül, hogy felelt volna 
neki, tovább beszélt Alpatycsnak. 

— Mondd meg tehát, hogy tizedikére várok vá
laszt, s ha addig nem kapok róla hírt, hogy valamennyien 
elutaztak, kénytelen leszek itthagyni mindent és magam 
menni el Lyszyja Oory-ba. 

— Herczeg, én csak azért szóltam, — mondotta 
Berg, mikor Andrej herczeget megösmerte, — mert tel
jesítenem kell a parancsot, mely elől soh' se szoktam ki
térni . . . Kérem, ne vegye hát rossz néven, — mentege
tőzött Berg. 

Megrecscsent valami a tűzben. Egy pillanatra elültek 
a lángok: fekete füstfellegek törtek elő a tető alól. Még 
egy rémes roppanás hallatszott a tűzben s utána beom
lott valami hatalmas tömeg. 

— Hajajjaj! — ordított a tömeg válaszul a hombár 
tetejének a beomlására, a mely alól az égö gabonától 
pörkölés szaga terjengett szanaszét. Üjra feléledtek a 
lángok, s megvilágították a tűz körül álló emberek öröm
től élénk és elgyötört ábrázatát. 

Az a gyapjú-köpenyes ember magasra emelt kéz
zel fölkiáltott: 

— Nagyszerű! Csak rajta fiúk! Nagyszerű!. . . 
— Ez maga a gazda, — hallatszottak hangok. 
— Nos tehát, — mondotta Andrej herczeg Alpa-

tycshoz fordulva, — intézz el mindent pontosan, úgy, a 
a mint mondottam. — És a nélkül, hogy csak egy szót is 
szólt volna Berghez, a ki némán állott mellette, meg
sarkantyúzta a lovát, s eltűnt a közben. 

V. 

Szmolenszktöl kezdve a csapatok állandóan visz-
szavonultak. Az ellenség nyomon követte őket. Augusz
tus 10-ikén, az az ezred, melynek Andrej herczeg volt 
a parancsnoka, az országúton elvonult a Lyszyja Qo-
ry-ba vezető fasor mellett. Immár három hét óta állandó 
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volt a forróság és a szárazság. Nap-nap után bodros 
felhők kalandoztak az égen, de csak nagy néha takar
ták el a napot; estére aztán megint kitisztult s barnás
vörös ködben nyugodott le a nap. Csak az éjjeli erős 
harmat üdítette fel a földet. A lábon maradt gabona le
perzselődött, s kihullott belőle a szem. A mocsarak ki
száradtak. A marha semmi táplálékot se találván a nap 
által leperzselt legelőkön, egyre bőgött az éhségtől. Csak 
az erdőkben, és éjjelenkint, a míg a harmat hullott, volt 
valamivel hűvösebb. De az úton, az országúton, a me
lyen a csapatok vonultak, még éjszaka, s még erdők kö
zött se volt hűvös. A harmat meg se látszott az útnak, 
több mint fertály arsinnyi magasra felgyülemlett száraz 
porán. Alig hogy pitymallott, elkezdődött a mozgolódás. 
A szekerek és az ágyúk tengelyig, a gyalogság pedig 
bokáig járt a puha, fülledt és forró homokban, mely még 
éjszakán át se hült le. Ennek a száraz homoknak egy 
részét letaposták a lábak és a kerekek, másik része pe
dig fölszállt, s felhőként vette körül a csapatokat, s 
beletapadt az úton vonuló emberek és állatok szemébe, 
hajába, füleibe, orrába és különösen a tüdejébe. Minél 
magasabbra emelkedett a nap, annál magasabbra szállt 
föl a porfelleg, s ezen a finom és forró poron keresztül, 
szabad szemmel is bele lehetett nézni a felhőktől ment 
napba, mely olyan volt, mint egy nagy, bíborvörös ko
rong. Szél nem lengett s az emberek szinte lihegtek eb
ben a mozdulatlan levegőben. Az emberek szájukat és 
orrukat kendövei kötötték be. Ha faluhoz értek, valóság
gal megrohanták a kutakat. Verekedtek a vízért, s fe
nékig kiitták a kutakat. 

Andrej herczeg ezredparancsnok volt, s az ezred 
elhelyezése, embereinek a jóléte s a parancsok kapásá
nak és adásának a szükségessége volt minden gondja. 
Szmolenszk égése és kiürítése korszakot alkotott Andrej 
herczeg életében. Az ellenség iránt érzett gyűlölet új ér
zése elfeledtette vele a fájdalmat. Testtel-lélekkel az ez
rede dolgainak szentelte magát, gondoskodott az embe
reiről és a tisztjeiről és gyöngéd volt irántuk. Az ezredé
ben a mi herczegünk-nek hívták őt, büszkék voltak rá 
és szerették. De jó és szelíd csak az ezredbeliei, Ti-
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mochin stb., szóval az olyan emberek iránt volt, a kik 
újak voltak körülötte s a kik a múltját nem ismerhették 
s nem érthették; de a mint a régibb, törzsbeli emberei 
közül akadt össze valakivel, legott megint elkezdett ber
zenkedni; haragos, gúnyos és lenéző modorban bánt 
velük. Mindaz, a mi a múltra emlékeztetett, visszataszí
totta őt, s azért ezzel az elmúlt világgal szemben csak 
azon volt, hogy ne legyen igazságtalan, s a kötelességét 
teljesítse. 

Az igaz, hogy minden sötét és komor színben tűnt 
föl Andrej herczeg előtt, különösen az után, hogy Szmo-
lenszkot tmelyet az ő felfogása szerint még tovább lehe
tett és kellett volna védelmezni) augusztus 6-ikán ki
ürítették és azután, hogy beteg apjának Moszkvába 
kellett menekülnie, és Lyszyja Qory-t, melyet annyira 
szeretett, melyet ö rendezett és telepített be, szabad 
prédául el kellett hagynia; de ennek ellenére is, Andrej 
herczeg, hála az ezredének, egészen más, az általános 
kérdésekkel semmi kapcsolatban sem álló tárgyra 
— az ezredére is képes volt gondolni. Augusztus 10-ikén 
az a hadoszlop, a melyhez az ő ezrede is tartozott, 
Lyszyja Qoryval egy vonalba került. Andrej herczeg 
két nappal azelőtt kapott hírt, hogy az apja, a húga 
és a fia elutaztak Moszkvába. Bár Andrej herczegnek 
semmi dolga se volt Lyszyja Qory-ban, mégis annál a 
vágynál fogva, hogy kissé tobzódjék a fájdalmában, 
arra lyukadt ki, hogy el kell mennie Lyszyja Qory-ba. 

Megnyergeltette a lovát, s a menetelés alatt ellova
golt a falujába, a hol született s a hol gyermekkorát töl
tötte. Mikor elment a tó mellett, a hol legalább egy tu-
czat asszony lapoczkált és sulykolta a fehérneműt, An
drej herczegnek feltűnt, hogy egy lélek se volt a par
ton, s hogy egy elszabadult és vízzel félig telt ladik ol
dalt fordulva himbálózott a tó közepén. Andrej herczeg 
odament az örházikóhoz. A bejárat kőkapujánál nem volt 
senki, de a házikó ajtaját nyitva találta. A kert ösvényeit 
már ellepte a gaz, s az angol parkban borjak és lovak 
bóklásztak ide s tova. Andrej herczeg elnézett az üveg
házhoz: az ablakai be voltak verve s a vödrökben álló 
fák közül egyesek kidőltek, mások kiszáradtak. Hívta 
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Taraszt, a kertészt. Nem felelt senki. Kívülről megkerül
vén az üvegházat, körülnézett, s azt látta, hogy a faragott 
léczkerítés teljesen összetöredezett, s a fákról ágastól 
együtt szedték volt le a szilvát. 

Egy öreg paraszt (Andrej herczeg gyermekkorában 
sokszor látta őt a kapuban) egy zöld padon ült és háncs-
czipőt fonogatott. 

Süket volt és nem hallotta Andrej herczeg jövetelét. 
Ugyanazon a padon ült, a melyen az öreg herczeg is sze
retett elüldögélni, s egy kiszáradt és összetöredezett 
magnolia-fa ágain háncs-szalagok függtek körülötte. 

Andrej herczeg odament a házhoz. Az ódon kert
ben ki volt vágva néhány hársfa, s a ház előtt, a rózsatök 
közt, csikajával egy vörös deres ló legelészett. A ház re
dőnyei le voltak eresztve, csak egyetlen egy ablak volt 
nyitva a földszinten. A cselédség közül egy siheder, An
drej herczeget megpillantván, befutott a házba. 

Alpatycs, miután a családot elutaztatta, egyedül 
maradt Lyszyja Qory-ban; otthon üldögélt s a „Szentek 
életé"-t olvasgatta. Mikor Andrej herczeg jöttéről érte
sült, begombolkozott, s pápaszemmel az orrán kilépett a 
házból, sietve odament a herczeghez, s a nélkül, hogy 
egy szót is szólt volna, sírva fakadt s Andrej herczeg tér
dét csókolgatta. 

Azután bosszankodván a gyengeségén, elfordult s je
lentést tett neki a dolgok állásáról. A drága és értékes 
holmit mind átszállították Bogucsarovo-ba. Úgyszintén 
vagy száz csetvert gabonát is odaszállítottak, a szénát és 
a, mint Alpatycs mondta, rendkívül szép nyári vetés idei 
termését pedig a katonák még zölden learatták. A pa
rasztok teljesen tönkre vannak téve, néhányan átmentek 
Bogucsarovo-ba, egy kis részük azonban itt maradt. 

Andrej herczeg nem is hallgatta öt végig, hanem 
megkérdezte tőle: 

— Mikor utazott el az apám és a húgom? — Tudni
illik Moszkvába. Alpatycs úgy értelmezvén a kérdést, 
hogy mikor mentek Bogucsarovo-ba, azt felelte, hogy 
7-ikén, s megint a gazdasági ügyekről kezdett beszélni 
és utasításokat kért. 

— Parancsolja, hogy elismervény ellenében zabot 
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adjunk a csapatoknak? Még maradt vagy hatszáz eset-
vert, — kérdezte Alpatycs. 

„Mit feleljek neki?" — gondolta Andrej herczeg, a 
mint az öregnek a napfényben csillogó kopasz fejét nézte, 
s az arczkifejezéséből kiolvasta annak a beismerését, 
hogy ezek a kérdések most éppenséggel nem időszerűek, 
s hogy csak azért kérdezősködik, hogy a maga fájdalmát 
elnémítsa. 

— Igen, csak adj nekik, — mondotta. 
— Ha netán valamelyes rendetlenséget méltóztatott 

észrevenni a kertben, — szólott Alpatycs, — azt lehetet
len volt elkerülni: három ezred jött és hált meg itt, jobbára 
dragonyosok. Fölírtam a parancsnokuk nevét és rangját, 
ha be akarnók perelni őket. 

— Hát te mit fogsz csinálni? Itt maradsz, ha az el
lenség ezt is elfoglalja? — kérdezte tőle Andrej herczeg. 

Alpatycs a herczeg felé fordította a fejét és ránézett; 
egyszerre ünnepélyes mozdulattal fölemelte a kezét: 

— Ö az én oltalmazom, ám legyen meg az ö aka
rata! — mondotta. 

Fedetlen fővel a parasztok és házi cselédek egy cso
portja jött át a réten és közeledett Andrej herczeg felé. 

— No Isten veled! — szólott Andrej herczeg s leha
jolt Alpatycshoz. — Menj el te is, vígy magaddal min
dent, a mit lehet, a népet meg küldd el Pokrovszkoje-ba 
vagy a moszkvai birtokra. — Alpatycs odalapult a lábá
hoz és sírva fakadt. Andrej herczeg óvatosan félretolta, 
s megsarkantyúzván a lovát, elvágtatott a fasorban. 

Az öreg, mint a halott arczán a légy, még mindig 
oly nyugodtan ült ott lenn azon a padon, s kalapált a 
háncs-czipö kaptáján, két leányka pedig az üvegházból 
való fákról szedett szilvával a kötényében, most szaladt 
ki az üvegház ajtaján, s szinte beleütközött Andrej her-
czegbe. Az idősebbik leány, mikor a fiatal uraságot meg
pillantotta, rémület kifejezésével az arczán megragadta 
kisebb társnőjének a kezét s vele együtt elbújt egy nyírfa 
mögé, miközben a szanaszét szórt éretlen szilvát már nem 
volt ideje fölszedegetni. 

Andrej herczeg ijedten és szaporán elfordult tőlük, 
nehogy elárulja, hogy meglátta őket. Megesett a szíve 
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ezen a megrémült, csinos leánykán. Félt rápillantani, de 
ugyanakkor ellenállhatatlan vágyakozás fogta el erre. 
Valami egészen új, örömteljes és megnyugtató érzés fogta 
el, mikor ezekre a leánykákra rápillantott, és belátta, 
hogy vannak a világon emberi érdekek, melyek teljesen 
elütök és függetlenek azoktól, a melyek öt foglalkoztat
ják, de épp oly jogosultak, mint ezek. Ezek a leánykák 
nyilván egész lelkükkel azt az egyet óhajtották, hogy el-
vihessék és megehessék azt a rakás éretlen szilvát, a nél
kül, hogy rajtacsípjék őket, és Andrej herczeg velük 
együtt óhajtotta, hogy ez a vállalkozásuk teljes sikerrel 
járjon. Nem állhatta meg, hogy még egyszer rájuk ne 
nézzen. Miután megint biztonságban érezték magukat, 
kiugrottak a búvóhelyükről, s vékony hangjukon valamit 
csipogva, fölszedték szoknyácskáikat s napbarnított me
zítelen lábacskákkal, vidáman és szaporán futottak ke
resztül a réten. 

Andrej herczeg valamelyest fölfrissült, mikor az or
szágút porából, a melyen a csapatok vonultak, kijutott. 
De nem messze Lyszyja Qory-n túl megint kijutott az or
szágútra s egy kis tó gátján pihenés közben érte utói az 
ezredét. Délután két óra volt. A nap porfelhőkben úszó 
piros korongja tűrhetetlenül égette és perzselte a fekete 
kabáton keresztül az emberek hátát. Még mindig moz
dulatlan porlepel ülte meg a megállott és zajongó csapa
tokat. Szellő nem lengett. A mint végiglovagolt a parton, 
iszap-szag s a tó friss lehe csapta meg Andrej hercze
get. Bármilyen piszkos volt is a víz, kedve szottyant 
megfürödni. Ránézett a tóra, a mely felől kaczagás és 
kurjogatás hallatszott. A nem nagy, zavaros és béka
nyálas tó vize, a partjain kiáradva, szemlátomást vagy 
két csetvertnyit emelkedett, mert tele volt ide s tova 
bukdácsoló, fehér és meztelen emberi testekkel s tégla
vörös karokkal, nyakakkal és arczokkal. S az emberi 
húsnak ezek a mezítelen és fehér tömegei, mint a kannába 
zsúfolt kárászok, kaczagva és vihogva bukdácsoltak 
ebben a mocskos pocsolyában. Ezt a bukdácsolást a jó
kedv szülte, s éppen azért volt annyira szomorú. 

Egy, a harmadik szakaszból való fiatal, szőke ka
tona — Andrej herczeg jól ismerte őt, — egy szíjjal a 
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bokája alatt, keresztet vetve, jó messzire visszalépett, 
hogy gyors futással belevesse magát a vízbe; egy másik, 
mindig kóczos, fekete altiszt, a ki kötésig állott a vízben, 
megrándította izmos testét, s a csuklóig fekete kezével 
a fejét locsolgatva, örömteljesen prüszkölt. Egymás tes
tének a pacskolása, vihogás és zuhogás hallatszott. 

A partokon, a gáton, a tóban egészséges, fehér és 
izmos hús látszott mindenfelé. A vörösorrú Timochin tö
rülközővel szárítgatta magát a gáton, s mikor Andrej her
czeget megpillantotta, elszégyelte magát, de azért mégis 
odafordult hozzá. 

— Jaj beh jó, kegyelmes uram, tán szintén meg
próbálná! — mondotta. 

— Nagyon piszkos, — szólott Andrej herczeg a 
homlokát ránczolva. 

— Tüstént eltisztítjuk. — És Timochin, azon mód 
meztelenül, hozzálátott az eltisztításhoz. 

— A herczeg kívánja. 
— Miféle? A mi herczegünk? — szólalt meg néhány 

hang, s valamennyien úgy elkezdtek sietni, hogy Andrej 
herczeg csak nagy nehezen tudta őket lecsillapítani. Ügy 
gondolta, jobb lesz, ha csak meglocsoltatja magát a 
pajtában. 

„Hús, test, chair á canon!" — gondolta magában, 
a mint egyebek közt a maga meztelen testén is végig
nézett, s nem annyira a hidegtől, mint inkább attól a maga 
előtt is érthetetlen undortól és irtózástól, a melylyel a 
piszkos tóban lubiczkoló testeknek ezt a nagy tömegét 
látta, elkezdett dideregni. 

Bagration herczeg, augusztus 7-ikén, a szmolenszki 
úton fekvő Mihajlovká-ban lévő főhadiszállásáról a kö
vetkezőket írta: 

„Nagyságos Uram, Andrejevics Alexei gróf. 
(Arakcsejev-nek írt, de tudta, hogy a levelét a csá

szár előtt is föl fogják olvasni, s azért, a mennyire képes 
volt rá, minden szót jól megfontolt.) 

„Azt hiszem, hogy a miniszter már jelentést tett 
Szmolenszknek az ellenség kezébe történt átadásáról. 
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Szomorú és fájdalmas dolog, mely az egész hadsereget 
kétségbeejtette, hogy a legfontosabb állásunkat így hiába
valóan feladtuk. Én a magam részéről, személyesen is a 
legnyomatékosabban kértem ót és végre írtam is neki; 
de semmivel se lehetett rá hatni. Becsületszavamra mon
dom önnek, hogy Napóleon itt olyan zsákutczában volt, 
mint még soha, s hadseregének tán a felét elvesztette 
volna, a nélkül, hogy Szmolenszkot a hatalmába kerítse. 
A mi csapataink úgy verekedtek s úgy verekszenek, mint 
talán még soha. Én tizenötezer emberrel harminczöt órán 
át tartottam magamat és vertem őket, de ő még tizen
négy óra hosszat sem akarta megállani a helyét. Ez nagy 
szégyene a mi hadseregünknek, a mi pedig öt magát il
leti, neki, úgy gondolom, már semmi keresni valója se 
volna ezen a világon. Ha ö azt jelenti, hogy a vesztesé
geink súlyosak, ez — nem igaz; lehet úgy négyezer kö
rül, több semmiesetre, de még tán ennyi sincsen; de még 
ha tízezer volna is, mitévők legyünk, ez már a háborúval 
jár. De ezzel szemben az ellenség vesztesége tö
mérdek . . . " 

„Mibe került volna még vagy két napig ellentállni? 
Legalább ök maguk vonultak volna vissza; mert nem 
volt ívóvizök az embereik és a lovaik számára. Szavát 
adta nekem, hogy nem vonul vissza, és egyszerre jött 
a rendelkezés, hogy éjjelre elmegy. Így nem lehet hábo
rút viselni, s ilyenformán csakhamar mi magunk vezet
jük majd az ellenséget Moszkva a l á . . . " 

„Híre jár, hogy ön békére gondol. Isten őrizzen, 
hogy békét kössünk! Mindezek után az áldozatok és esze
veszett visszavonulások után — békét kötni; ön egész 
Oroszországot talpra állítja maga ellen, köztünk pedig 
nem akad egy se, a ki szégyenében le nem tenné az 
egyenruháját. Ha már így fordult a dolog, addig kell küz
denünk, a míg Oroszország bírja, s a míg az emberek 
a lábukon állnak . . . " 

„Egy embernek kell parancsolnia, nem pedig kettő
nek. Az ön minisztere, lehet, hogy miniszternek jó, de 
tábornoknak nemcsak hogy rossz, hanem egyszerűen 
komisz, s ő rá bízták az egész haza so rsá t . . . Én, annyit 
mondhatok, bele fogok örülni a bosszúságba; bocsásson 
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meg, hogy ilyen merész hangon írok. Annyi bizonyos, 
hogy az, a ki azt tanácsolja, hogy békét kössünk, s hogy 
a hadsereg parancsnokságát egy miniszterre bízzuk, nem 
szereti a császárt, s valamennyiünknek a pusztulását 
akarja. És így én megírom önnek a teljes igazságot. Szer
vezze szaporán a népfölkelést. Mert a miniszter a leg-
mesteribb módon vezeti a mi vendégeinket a főváros 
felé. Nagy gyanakvással kísérik az egész hadseregben 
Wollzogen szárnysegéd úr viselkedését is. ö , a mint 
mondják, sokkal inkább Napóleon embere, mint a mienk, s 
mindent ő tanácsol a miniszternek. Azt éppen nem mond
hatnám, hogy valami nagyon udvarias vagyok vele 
szemben, de azért, bár öregebb vagyok nála, úgy enge
delmeskedem neki, mint az utolsó káplár. Ez ugyan vajmi 
rosszul esik nekem, de mert szeretem a jóltevőmet és a 
császáromat, tehát engedelmeskedem. Csak a császárt 
sajnálom, hogy ilyen emberekre bízza dicsőséges had
seregét. Csak gondolja meg, hogy folytonos vissza
vonulásaink következtében, kimerülés és betegség révén 
több mint tizenötezer embert veszítettünk; ha támad
tunk volna, ez nem következett volna be. Mondja csak 
az Istenért, mit fog szólni Oroszország, — a mi édes 
anyánk, — hogy így az inunkba szállt a bátorságunk, s 
a mi jóságos és lelkes hazánkat így átadjuk a csőcselék
nek s gyűlöletet és gyalázatot oltunk be minden alatt
valóba? Mit gyáváskodunk, kitől félünk? Arról én sem 
tehetek, hogy a miniszter határozatlan, gyáva, együgyű, 
késedelmeskedő, s hogy meg van benne minden képzel
hető rossz tulajdonság. Az egész hadsereg keserűen zú
golódik ellene, és halálra kívánja ő t . . . " 

VI. 

A csoportosításnak ama számtalan módja közt. 
mely az élet jelenségeivel szemben lehetséges, mind
ezeket a jelenségeket el lehet különíteni olyanokra, a me
lyekben a tartalom, és olyanokra, a melyekben a forma 
az uralkodó. A falusi, vidéki, kormányzósági, sőt a 
moszkvai élettel ellentétben, az utóbbiak közé lehet so-
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rolni a pétervári életet, és különösen azt, mely az 
ottani szalonokban folyik. Ez az élet változhatatlan. 

1805 óta mi kibékültünk, majd ismét hajbakaptunk 
Bonapartéval, csináltunk alkotmányterveket, majd ismét 
félredobtuk őket, de Pavlovna Anna és Elen szalonjai 
szakasztott olyanok voltak, mint az egyik hét, a másik 
pedig öt esztendővel azelőtt. Pavlovna Annánál épp oly 
álmélkodással beszéltek Bonaparte sikereiről, s a sike
reiben, meg az európai uralkodóknak vele szemben 
tanúsított elnézésében valami gonosz összeesküvést lát
tak, melynek egyetlen czélja az volt, hogy kellemetlen
séget és nyugtalanságot okozzon annak az udvari kör
nek, a melynek képviselője Pavlovna Anna volt. Éppen 
úgy Elennél, a kit maga Rumjanczev is méltatott a láto
gatására és rendkívül okos asszonynak tartott, mint 
1808-ban, 1812-ben is elragadtatással beszéltek a nagy 
nemzetről s a nagy emberről és sajnálkoztak a Franczia-
országgal történt szakításon, a minek az Elen szalon
jában járatos emberek véleménye szerint feltétlenül béke
kötéssel kell végződnie. 

Az utóbbi időben, a császárnak a hadseregtől való 
visszatérése után, valamelyes izgatottság volt tapasztal
ható ezekben az egymással ellentétes körökben, sőt 
egymás ellen irányuló tüntetések is fordultak elő, de 
a körök irányzata azért ugyanaz maradt. Pavlovna Anna 
a francziák közül csak a legmegrögzöttebb legitimistákat 
fogadta be a maga körébe, s itt a hazafias fölfogás abban 
a gondolatban jutott kifejezésre, hogy nem szabad eljárni 
a franczia színházba, mert ennek a színtársulatnak a 
fönntartása ugyanannyiba kerül, mint egy egész had
osztályé. A harcztér eseményeit mohó figyelemmel kísér
ték s a mi hadseregünkről a legkedvezőbb híreket ter
jesztették. Elen körében, mely Rumjanczevért s a fran-
cziákért lelkesedett, megczáfolták az ellenség és a háború 
kegyetlenségéről szóló híreket, s Napóleonnak a béke 
létrehozására irányuló kísérleteit tárgyalgatták. Ebben a 
körben szemrehányásokkal illették azokat, a kik minél 
sürgősebb intézkedéseket javasoltak arra nézve, hogy az 
udvarnak s az anyacsászárné védnöksége alatt álló nöi 
tanintézeteknek Kazánba leendő áttelepítésére az élőké-
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szülétek megtörténjenek. Egyáltaljában, Elen szalonjában 
a háborút csak hiábavaló tüntetések sorozatának tartot
ták, a melyeknek hamarosan véget fog vetni a béke, és 
Bilibinnek (a ki most Péterváron benfentes embere volt 
Elennek) a nézete volt az uralkodó, a ki azt mondotta, 
hogy ezt a dolgot nem a lőpor és a golyó, hanem azok 
fogják elintézni, a kik kieszelték. Ebben a körben gúnyo
san és rendkívül okosan, bár egyúttal nagyon óva
tosan tréfát űztek a moszkvaiak lelkesedéséből, a mely
nek a híre a császárral egyidejűleg érkezett meg Pé
tervárra. 

Pavlovna Anna körében ellenben el voltak ragad
tatva ez által a lelkesedés által s úgy beszéltek róla, mint 
a hogy' Plutarchos a régi világ hőseiről beszél. A két 
kör között Vaszilij herczeg volt az összekötő-kapocs, a 
ki még mindig ugyanazokat az előkelő hivatalokat töl
tötte be. Eljárt Pavlovna Annának, az „ő jó barátnőjé
nek" a körébe, s eljárt „a leányának diplomatiai szalon
jába", s a két tábor közt való szakadatlan idestova járás 
közben nem egyszer összezavarodott és olyanokat mon
dott Elen szalonjában, a miket Pavlovna Annánál kellett 
volna elmondania, és viszont. 

Kevéssel a császár megérkezése után, Vaszilij her
czeg éppen a háborúról beszélt Pavlovna Annánál, s mi
közben szigorú ítéletet mondott Barclay de Tollyról, za
varban volt az iránt, vájjon a főparancsnokság kire ru-
háztassék. A vendégek egyike, a ki „a bokros érdemű 
ember" név alatt volt ösmeretes, elmondotta, hogy éppen 
ma látta a pétervári népfölkelés parancsnokává megvá
lasztott Kutuzovot, a ki a kincstár palotájában az első 
sorozást már meg is tartotta, és kellő óvatossággal annak 
a föltevésének adott kifejezést, hogy tán' Kutuzov volna 
az az ember, a ki az összes követelményeknek leginkább 
megfelelne. 

Pavlovna Anna szomorúan elmosolyodott és meg
jegyezte, hogy Kutuzov mindeddig csak kellemetlensé
geket szerzett az uralkodónak. 

— Én egyre mondtam, a nemesek gyülekezetében 
is megmondtam, — szólt közbe Vaszilij herczeg, — de 
nem hallgattak rám. Egyre mondtam, hogy ha öt választ-

Tolszfoj: Háború és béke. II. 28 
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ják meg a népfölkelés parancsnokává, ez nem igen lesz 
ínyére az uralkodónak. De nem hallgattak rám. 

— Ez mind afféle frondeurösködési hóbort, — 
folytatta. — S ugyan miért? Mind azért, mert majmolni 
akarják azt az ostoba moszkvai felbuzdulást, — szólott 
Vaszilij herczeg, egy pillanatra megzavarodván, és meg
feledkezvén róla, hogy Elennél kellett volna gúnyolódnia 
a moszkvaiak fölbuzdulásán, Pavlovna Annánál pedig 
magasztalni azt. De legott helyreigazította magát. — Nos 
hát, és vájjon illik-e, hogy Kutuzov gróf, Oroszország 
legidősebb tábornoka, ott üljön és sorozzon a kincstár pa
lotájában. És ugyan mit nyer vele — semmit! Vájjon sza
bad-e főparancsnokká kinevezni olyan embert, a ki nem 
tudja megülni a lovat, a ki elalszik a tanácsban, s a ki 
a lehető legrosszabb erkölcsök hírében áll! Bukarestben 
is gyönyörűen mutatkozott be! Tábornoki tulajdonságai
ról nem is szólok, de vájjon lehetséges-e egy ilyen pilla
natban egy törődött és vak, igen, egyszerűen vak embert 
kinevezni? Gyönyörű dolog volna, egy vak tábornok! 
Teljességgel semmit sem lát. Legföljebb szembekötősdit 
lehet vele játszani . . . annyira nem lát semmit. 

Erre senki se felelt. 
Július 24-ikén ez teljesen igaz volt mind. De jú

lius 29-ikén Kutuzovot herczegi rangra emelték. A her-
czegi rang azt is jelenthette, hogy meg akartak szaba
dulni tőle, s így Vaszilij herczeg okoskodása még egyre 
megállt, bár ha most nem valanii nagyon sietett ezt 
hangoztatni. De augusztus 8-ikán Szaltykov, Arak
csejev, Vjazmitinov, Lopuchin és Kocsubej tábornokok
ból egy bizottságot alakítottak, hogy a háború dolgát 
megbeszéljék. A bizottság megállapította, hogy a kudar-
czok a főparancsnokság szétforgácsolódásából származ
tak, s mind a mellett, hogy a bizottság tagjai ismerték a 
császárnak Kutuzov iránt való ellenszenvét, a bizottság 
rövid tanácskozás után Kutuzovot ajánlotta a föparancs-
noki állásra. És Kutuzovot még ugyanaznap kinevezték 
az egész hadseregnek, s annak a vidéknek a teljhatalmú 
főparancsnokává, a melyet a csapatok megszállva tar
tottak. :' 

Augusztus 9-ikén Vaszilij herczeg megint találko-
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zott Pavlovna Annánál a „bokros érdemű ember"-rel. 
A „bokros érdemű ember", a ki szeretett volna egy női 
tanintézet gondnoki állásába bejutni, erősen csapta a 
szelet Pavlovna Annának. Vaszilij herczeg, a boldog 
győző s a vágyai czélját elért ember ábrázatával lé
pett be. 

— Nos hát. Tudják-e már a nagy újságot? Kutuzov 
tábornagy lett! Minden véleménykülönbségnek vége. 
Én úgy örülök, olyan boldog vagyok! — mondotta Va
szilij herczeg. — Végre egy igazi ember! — mondotta 
jelentőségteljesen, és szigorú pillantással mérte végig 
mindazokat, a kik a fogadó-szobában voltak. A „bok
ros érdemű ember" mind a mellett, hogy nagyon vágyó
dott a kiszemelt állás elnyerésére, nem állhatta meg, 
hogy ne figyelmeztesse Vaszilij herczeget azelőtti fel
fogására. (Ez Pavlovna Anna szalonjában udvariatlanság 
volt úgy Vaszilij herczeggel mint Pavlovna Annával 
szemben, a ki szintén nagy örömmel fogadta ezt a hírt; 
de hát nem tudta megállani.) 

— De hiszen, herczeg, azt mondják, hogy egészen 
vak? — jegyezte meg, emlékeztetvén Vaszilij herczeget 
a saját szavaira. 

— Eh, badarság, lát azért eleget, higyje el, — szólott 
Vaszilij herczeg az ő szapora beszédű basszus hangján s 
köhécselve, azon a hangon és azzal a köhécseléssel, a 
melylyel minden nehézségen diadalmaskodni szokott. 
— Eleget lát, — ismételte. — És a minek még örülök, 
— folytatta, — az az, hogy a császár korlátlan hatalom
mal ruházta föl őt, az összes hadseregek és az egésa vi
dék felett, olyan hatalommal, a minővel eddig egyetlen 
főparancsnok se rendelkezett. Valósággal másíodik 
egyeduralkodó lett belőle, — fejezte be diadalmas' mo
solylyal. / 

— Adja Isten, adja Isten, — szólott Pavlovna Anna. 
— A „bokros érdemű ember", a ki még ujoncz volt az 
udvari társaságban, hízelegni akarván Pavlovna Anná
nak, így szólott: 

— Azt mondják, hogy a császár nem szívesen ru
házta föl Kutuzovot ezzel a hatalommal. Mondják, hogy 
úgy elpirult, mint egy kisasszony, a kinek felolvassák 
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Giocondá-t, mikor ezt mondta neki: „A császár és a 
haza adják önnek jutalmul ezt a nagy tisztességet". 

— Lehet, hogy a szívnek semmi része sincsen eb
ben, — jegyezte meg Pavlovna Anna. 

— Óh, dehogy' is, dehogy' is, — szólt közbe Va
szilij herczeg hevesen. Most már senki javára se mond
hatott le Kutuzovról. Vaszilij herczeg véleménye sze
rint nemcsak hogy Kutuzov maga tényleg jó volt, de 
valósággal imádta őt mindenki. — Nem, az lehetetlen, 
mert a császár már annakelőtte is igen meg tudta öt 
becsülni. 

— Csak azt adja az Isten, — mondotta Pavlovna 
Anna, — hogy Kutuzov csakugyan a kezében tartsa ezt 
a hatalmat, és ne engedje meg senkinek, hogy kerékkö
tője legyen. 

Vaszilij herczeg legott megértette, hogy kire vo
natkozott ez a senkinek. Suttogva így szólt: 

— Én biztosan tudom, hogy Kutuzov mint elen
gedhetetlen föltételt kikötötte, hogy a trónörökös-nagy-
herczeg ne legyen ott a hadseregnél. Tudják, mit mon
dott a császárnak? — És Vaszilij herczeg ismételte azo
kat a szavakat, melyeket Kutuzov állítólag a császárnak 
mondott: „Nem büntethetem meg őt, ha rosszat cselek
szik s nem jutalmazhatom meg, ha jól viseli magát." Oh! 
Kutuzov a legokosabb ember a világon, ismerem én őt 
régóta. 

— Sőt még azt is mondják, — jegyezte meg a 
„bokros érdemű ember", a kiben még nem volt meg a 
kellő udvari tapintat, — hogy ő fensége még azt is ki
kötötte, hogy maga a császár se legyen a hadseregnél. 

Alig hogy ezt kimondta, Vaszilij herczeg és Pav
lovna Anna legott elfordultak tőle, és a naivságán elszo
morodva, mély sóhajtással néztek egymásra. 

VII. 
Mialatt Péterváron ez történt, a francziák már el

hagyták volt Szmolenszkot és mind jobban közeledtek 
Moszkva felé. Napóleon történetírója, Thiers, — vala
mint Napóleon egyéb történetírói is, — iparkodván 
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igazolni a hősét, azt mondja, hogy Napóleont akarata 
ellenére csábították Moszkva falai alá. Igaza van, vala
mint hogy mindazoknak a történetíróknak igazuk van, 
a kik a történelmi események magyarázatát egyes em
berek akaratában keresik; épp annyira igaza van, mint 
az orosz történetíróknak, a kik azt állítják, hogy Napó
leont az orosz hadvezérek ügyessége csábította 
Moszkva alá. Itt a retrospectivitás (visszapillantás) tör
vényén kívül, mely az egész múltat egy bizonyos meg
történt esemény előkészítéseképpen fogja föl, még a 
kölcsönösségnek is nagy szerepe van, mely mindent ösz-
szezavar. A jó játékos, a ki elveszít egy sakk-játszmát, 
meg van győződve róla, hogy a saját hibája okozta a 
vesztét s ezt a hibát a játszmája megnyitásában keresi, 
de megfeledkezik arról, hogy az egész játszma folyamán 
minden húzásnál ugyanilyen hibákat követett el, s hogy 
egyetlen húzása se volt tökéletes. Ezt a hibát, a melyre 
a figyelme irányul, csak azért vette észre, mert azt az 
ellenfele kihasználta. Mennyivel bonyolultabb ennél a 
háborús-játék, mely a kor bizonyos meghatározott kö
rülményei közt játszódik le, a melyben nem egyetlen 
akarat igazgatja az élettelen gépeket, hanem a hol min
den a különféle egyéni akaratok megszámlálhatatlan 
összecsapásából származik. 
^ \ S z m o l e n s z k után Napóleon Dorogobúzsnál, Vjaz-

mánál és később Czareva-Zaimiscsánál kereste a meg
ütközést; de kisült, hogy a körülmények szövevényes 
összejátszása következtében az oroszok a Moszkvától 
száztizenkét versztnyire lévő Borodino előtt nem fogad
hatták el az ütközetet. Vjazmától kezdve Napóleon úgy 
rendelkezett, hogy csapatai egyenesen Moszkva felé 
tartottak. 

„Moszkva, ennek a nagy birodalomnak ázsiai fő
városa, Alexander népeinek szent városa, Moszkva, az 
ő khinai pagoda formájú tömérdek templomával!" Ez a 
Moszkva nem hagyott nyugtot Napóleon képzeletének. 
Vjazmától Czareva-Zaimiscsáig, Napóleon az ö szög
sárga, poroszkáló angol telivérjén lovagolt, a testőr
sége, az apródjai és a segédtisztjei által kisértetve. Ber-
thier, a törzskar főnöke hátra maradt azért, hogy egy 
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a lovasság által elcsípett orosz foglyot kihallgasson. 
Lelorme-Dideville nevű tolmácsa társaságában vágtatva 
érte utol Napóleont, s vidám arczczal állította meg a 
lovát. 

— Nos? — kérdezte Napóleon. 
— Platov kozákja azt mondja, hogy Platov had

teste egyesül a nagy hadsereggel, hogy Kutuzov ki van 
nevezve főparancsnoknak. Nagyon értelmes és bőbeszédű 
ember. 

Napóleon elmosolyodott, megparancsolta, hogy ad
janak lovat ez alá a kozák alá és vezessék elé. O maga 
akart vele beszélni. Egyszerre több segédtiszt is elvág
tatott a parancsot teljesíteni, s egy órára rá Deniszov 
jobbágya, a kit átengedett volt Rosztovnak, Lavruska, 
tiszti szolgai zubbonyban, franczia lovassági nyeregben, 
sunyi, derült és valamelyest pityókos ábrázattal meg
jelent Napóleon előtt. Napóleon ráparancsolt, hogy mel
lette lovagoljon s elkezdte kérdezgetni: 

— Maga kozák? 
— Igenis az, nagyságos uram. 
„Ez a kozák nem tudván, hogy kivel áll szemben, 

mert Napóleonon, a maga egyszerűségében, semmi 
olyas se volt, a mi egy keleti ember képzeletében a csá
szár jelenlétére engedett volna következtetni, rendkí
vül fesztelenül beszélt a most folyó háború eseményei
ről", — írja Thiers, erről a kis epizódról megemlékez
vén. És csakugyan úgy volt, Lavruskát, a ki előtte való 
nap alaposan leitta magát és ebéd nélkül hagyta a gaz
dáját, ez jól elpáholta s beküldte a falúba csirkéért, a 
hol Lavruska fosztogatásra adta a fejét, s a francziák 
fogságába esett. Lavruska egyike volt azoknak a durva 
és aljas szolgalelkeknek, a kik már mindenféle emberrel 
találkoztak, a kik kötelességüknek tartják ravaszsággal 
és alávalósággal cselekedni mindent, a kik a gazdájuk
kal szemben minden szolgálatra készek és a kik rava
szul kitalálják a gazdájuk minden rossz gondolatát, külö
nösen ha becsvágyról és kicsinyességről van szó. 

Napóleon társaságába jutván, a kinek az egyénisé
gét hamarosan és teljesen kiismerte, Lavruska legke-
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vésbbé se jött zavarba, s egész lelkéből csak azon ipar
kodott, hogy új gazdájának szolgálatára lehessen. 

Nagyon jól tudta, hogy ez maga Napóleon, de Na
póleon jelenléte se hozhatta őt nagyobb zavarba, mint 
akár Rosztov, akár az őrmestere jelenléte, mert nem 
volt semmije, a mitől őt akár az őrmester, akár Napóleon 
megfoszthatta volna. 

összehazudozott mindent, a mit a tiszti szolgák 
közt csak hallott. Ebben persze sok igaz is volt. De mi
kor Napóleon megkérdezte tőle, vájjon mit gondolnak 
az oroszok, vájjon le fogják-e győzni Napóleont, vagy 
sem, Lavruska összeránczolta a homlokát és elgondol
kozott. Ebben valami finom ravaszságot látott, mint a 
hogy' a Lavruskához hasonló emberek mindenben ra
vaszságot szimatolnak, elkomolyodott és hallgatott. 

— A dolog úgy áll, — mondotta elmélázva, — 
hogy ha az ütközet hamarosan meglesz, akkor a fran
cziák győznek. Így is lesz, szentül. De ha letelik három 
nap, akkor azután nagyon el fog nyúlni az ütközet. 

Napóleonnak ezt így fordították le: „Ha az ütkö
zet meglesz három napon belül, akkor a francziák fog
ják megnyerni, de ha később lesz, akkor az Isten a meg
mondhatója, mi lesz a dolog vége", — mondotta Lelorme-
Dideville mosolyogva. Napóleon, bár szemlátomást a leg
jobb hangulatban volt, nem mosolygott, hanem még 
egyszer ismételtette magának ezeket a szavakat. 
/ Lavruska ezt észrevette, s hogy őt felvidítsa, úgy 
tettette, mintha nem tudná, kivel beszél. 

— Azt tudjuk, hogy nektek van Napoleontok, a ki 
az egész világot megverte, de mi, mi egészen más lapra 
tartozunk . . . — mondotta, maga sem tudván, hogy a 
végén miért szaladt ki a száján az a hazafias kérkedés. 
A tolmács lefordította ezeket a szavakat Napóleonnak, 
de a záradék nélkül, mire Napóleon elmosolyodott. „A 
fiatal kozák mosolyra késztette a hatalmas császárt", — 
mondja Thiers. 

Miután szótlanul mentek pár lépést, Napóleon oda
fordult Berthier-hez s azt mondta, hogy látni szeretné 
azt a hatást, a melyet „a Don eme fiára az a hír tenne, 
hogy az az ember, a kivel beszél, maga a császár", 
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ugyanaz a császár, a ki a pyramisokra is felírta halha
tatlanul diadalmas nevét. 

Ezt a hírt közölték is a fogolylyal. 
Lavruska (megértvén, hogy ez azért történt, hogy 

öt bámulatba ejtsék, és hogy Napóleon azt hiszi, hogy 
ő erre a hírre meg fog ijedni), hogy új gazdájának a ked
vében járjon, legott álmélkodónak, szinte megdermedt-
nek tettette magát, kimeresztette a szemét s olyan ar-
czot vágott, a minőt akkor szokott, mikor a korbács alá 
kisérték. „Alig, hogy — írja Thiers — Napóleon tolmácsa 
ezt a kozáknak elárulta, a kozák valami merevgörcshöz 
hasonló állapotba jutván, egy szót sem szólott többé, s 
le nem vette a szemét a nagy hódítóról, a kinek a neve 
a Kelet pusztaságain keresztül ő hozzá is eljutott. Egy
szeriben végeszakadt egész bőbeszédüségének s az el
ragadtatás valami naiv és hallgatag érzésnek adott he
lyet. Napóleon, miután a kozákot megjutalmazta, paran
csot adott, hogy bocsássák őt szabadon, mint a madarat, 
melynek a szülőföldjén visszaadják a szabadságát. 

Napóleon csak ment tovább, arról a Moszkváról áb
rándozván, mely annyira foglalkoztatta a képzeletét, a 
madár pedig, a kinek a szülőföldjén visszaadták a sza
badságát, elvágtatott az előőrsök felé, már jó előre ki
eszelvén mindazt, a mi meg se történt vele, s a mit a 
társainak majd mondani fog. Azt, a mi tényleg megtör
tént vele, nem akarta elmondani, mert az nem látszott 
elég méltónak arra, hogy elmondassék. Odalovagolt a 
kozákokhoz, megkérdezte tőlük, hol van a Platov had
osztályához tartozó ezred s estére ráakadt a gazdájára, 
Rosztov Nikolajra, a ki Jankovban állomásozott és ép
pen lóra akart ülni, hogy Ilyinnel a környékbeli falvak
ban egy kis sétalovaglást tegyen. Más lovat adatott 
Lavruska alá, és elvitte őt magával. 

VIH. 
Marja herczegnő nem volt Moszkvában és veszé

lyen kívül, mint a hogy' Andrej herczeg gondolta. 
Alpatycsnak Szmolenszkből történt visszaérkezése 

után az öreg herczeg egyszerre, mintha álmából ocsúdott 
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volna föl, kiadta a parancsot, hogy szedjék össze a fal
vakból a népfölkelőket és fegyverezzék föl őket, s le
velet írt a főparancsnoknak, a melyben értesítette őt ar
ról az eltökélt szándékáról, hogy az utolsó pillanatig 
Lyszija Gory-ban marad s védelmezi magát és telje
sen az ö belátására bízta, vájjon akar-e gondoskodni 
Lyszyja Gory védelméről vagy sem, a hol az orosz tá
bornoki kar egyik legidősebb tagja fog fogságba kerülni 
vagy elpusztulni, s kijelentette a házbelieknek, hogy ö 
Lyszyja Gory-ban marad. 

De ő maga Lyszyja Gory-ban maradván, azért in
tézkedett, hogy a herczegnő, Desalle és a kis herczeg 
Bogucsarovoba, onnan pedig Moszkvába továbbíttassa-
nak. Marja herczegnő, a kit az apja lázas és álmatlan 
tevékenysége, mely addigi csüggedését fölváltotta, na
gyon megijesztett, nem tudta magát rászánni, hogy őt 
egyedül hagyja és életében először megengedte magá
nak azt, hogy neki ne engedelmeskedjék. Kijelentette, 
hogy nem hajlandó elutazni, mire a herczeg haragjának 
rettenetes vihara zúdult a nyakába. Előhozott neki min
dent, a mivel valaha is igazságtalan volt iránta. Ipar
kodván őt vádolni, a szemére hányta, hogy csak 
gyötri őt, hogy meghasonlásba kergette őt a fiával, al
jas gyanút táplált iránta, élete feladatául azt tűzte ki, 
hogy az ő életét elkeserítse, és végül azzal kergette ki 
őt a szobájából, hogy neki tökéletesen mindegy, ha nem 
utazik is el. Kijelentette, hogy tudni sem akar róla s 
előre is figyelmeztette, hogy ne merészeljen többé a 
szeme elé kerülni. Az, hogy Marja herczegnő szabadko-
zása ellenére nem utaztatta el őt erőszakkal, hanem 
csak megfenyegette, hogy ne merjen többé a szeme elé 
kerülni, Marja herczegnöt csak megörvendeztette. Tudta, 
hogy ez csak azt bizonyítja, hogy a lelke fenekén ő maga 
is örül, hogy a leánya otthon marad és nem utazott el. 

A Nikoluska elutazását követő napon reggel az 
öreg herczeg teljes díszbe öltözött és a főparancsnok
hoz készült menni. A kocsi már készen várta. Marja her
czegnő látta, a mint egyenruhában és a rendjeleivel éke
sítve kilépett a házból és lement a kertbe, hogy a föl
fegyverzett parasztok és cselédség fölött szemlét tart-
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son. Marja herczegnő ott ült az ablakban és figyelt az 
apja hangjára, mely a kertből fölhallatszott hozzá. Egy
szerre néhány rémült arczú ember szaladt ki a fasorból. 

Marja herczegnő leszaladt a lépcsőn a virágos kert 
ösvényére s onnan a fasorba. A népfölkelők és a cse
lédek egy nagyobb csoportja jött vele szemben, s köz
tük néhány ember egy egyenruhás és rendjeles kis öre
get vonszolt maga után. Marja herczegnő odasietett 
hozzá s a hársfasor árnyékában fölvillanó fénykörök já
téka közepette hamarjában nem tudott magának számot 
adni arról, hogy miféle változás ment végbe az apja ar-
czán. Az egyetlen, a mit látott, az volt, hogy arczának 
azelőtti szigorú és elszánt kifejezését a bátortalanság és 
önmegadás kifejezése váltotta föl. Mikor a leányát meg
látta, megmozgatta erőtlen ajkait és hörgő hangot hal
latott. De hogy mit akart, azt lehetetlen volt megérteni. 
Az emberek a karjukra emelték őt, bevitték a dolgozó
szobájába és lefektették arra a pamlagra, a melytől az 
utóbbi időben annyira irtózott. 

Az orvos még akkor éjjel eret vágott rajta és ki
jelentette, hogy a herczeget jobboldali szélhűdés érte. 

A Lyszyja Oory-ban való tartózkodás napról-napra 
veszedelmesebbé kezdett válni, s így a herczeget a 
szélhűdést követő napon elszállították Bogucsarovoba. 
Velük ment az orvos is. 

Mikor Bogucsarovoba megérkeztek, Desalle a kis 
herczeggel már elutazott volt Moszkvába. 

Az öreg herczeg állandóan egyforma állapotban, 
se jobban, se rosszabbul, három hétig feküdt szélütötten 
Bogucsarovoban abban az új házban, a melyet Andrej 
herczeg építtetett. Az öreg herczeg önkívületben volt, s 
mint valami eltorzult hulla feküdt az ágyban. Szünet nél
kül mormogott valamit, a szemöldökei és az ajkai állan
dóan rángatóztak s teljes lehetetlenség volt megállapí
tani, vájjon tudatában van-e a helyzetének vagy sem. 
Egyet azonban egész bizonyossággal tudni lehetett, s ez 
az volt, hogy szenvedett, s hogy mindenképpen szere
tett volna valamit mondani. De hogy mit, azt nem tud
hatta senki: vájjon a beteg és félkegyelmű embernek 
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valami szeszélye volt-e ez, vagy a dolgok általános fo
lyására, vagy családi körülményekre vonatkozott-e? 

Az orvos azt mondta, hogy ennek a nyughatatlan
ságnak semmi különösebb jelentősége nincsen, s hogy 
testi okokra vezethető vissza, de Marja herczegnő állan
dóan abban volt (s az, hogy ez a nyughatatlanság az ő 
jelenlétében csak fokozódott, még inkább megerősítette 
őt ebben a föltevésben), hogy mégi: csak valamit akart 
mondani neki. 

Nyilvánvaló volt, hogy a beteg testileg és lelkileg 
egyaránt szenved. 

Ahhoz, hogy felgyógyuljon, már nem volt remény. 
Elszállítani nem lehetett. Mitévők lettek volna, ha 
valahol útközben érte volna utol a halál? „Nem volna-e 
jobb, ha bevégezné, teljesen bevégezné!" — gondolta 
olykor Marja herczegnő. Éjjel-nappal csaknem pihenés 
nélkül ott volt körülötte, és bár rettenetes még kimon
dani is, de olykor már nem is azzal a reménynyel ápolta 
őt, hogy megkönnyebbülésnek, hanem sokszor azzal az 
óhajtással, hogy a vég közeledésének a jeleit födözze 
föl benne. 

Bármilyen furcsa volt is a herczegnőnek beismerni 
magában ezt az érzést, azért mégis meg volt benne. És 
a mi Marja herczegnőre nézve még rettenetesebb volt, 
az az, hogy az apja betegsége óta (még jó, ha nem már 
azóta, a mikor valamire várakozván, egyedül maradt 
vele), új életre keltek benne lelkének rég elfeledett és 
szunnyadó vágyai és reményei. Az, a mi évek óta nem 
fordult meg a fejében — az apjától való rettegés nélküli, 
szabad élet, sőt a szerelem és a családi boldogság lehe
tőségének a gondolatai, mint az ördög incselkedései, sza
kadatlanul ott kóvályogtak a képzeletében. Bármeny
nyire kitért is előlük, szüntelenül föl-fölbukkant a lelké
ben az a kérdés, vájjon most, az után, hogy' fogja az 
életét berendezni. Ez mind csak az ördög incselkedése 
volt, s ezt Marja herczegnő nagyon jól tudta. Tudta, 
hogy ez ellen egyetlen fegyvere az imádság volt, s meg
próbált imádkozni. Imádkozó állásba helyezkedett, föl
nézett a szentképekre, elmondta az imádságait, de nem 
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tudott imádkozni. Érezte, hogy most a nehéz és szabad 
élet tevékenységének egy másik világa kerítette őt ha
talmába, mely azzal az erkölcsi világgal, a melyben an
nakelőtte élt, s a melyben leghathatósabb vigasztalója 
az imádság volt, homlokegyenest ellentétben állott. Nem 
tudott imádkozni, nem tudott sírni s ránehezedtek az 
élet gondjai. 

A Bogucsarovoban való tartózkodás mind vesze
delmesebbé kezdett válni. Minden oldalról csak a fran
cziák közeledéséről szóltak a hirek, s egy Bogucsarovo-
tól tizenöt versztnyire fekvő falúban egy udvarházat 
franczia fosztogatók már kiraboltak. 

Az orvos a mellett volt, hogy a herczeget föltétle
nül el kell vinni onnan; a nemesi marsall elküldte egyik 
hivatalnokát Marja herczegnőhöz, s rábeszélte őt, hogy 
utazzanak el minél előbb; a kerületi bíró Bogucsarovoba 
érkezvén, ugyanezt sürgette, azt mondván, hogy a fran
cziák már csak negyven versztnyire vannak, hogy a 
falvakban már franczia proklamácziók forognak közké
zen, és hogy ha a herczegnő tizenötödikéig az apjával 
együtt el nem utazik, ő nem állhat jót semmiért sem. 

A herczegnő elhatározta, hogy tizenötödikén el
utazik. Az előkészületek gondjai, az intézkedések meg
tétele, a melyekért mindenfelől zaklatták, az egész nap
ját lefoglalták. A tizennegyedikéről tizenötödikére vir
radó éjszakát szokása szerint az apja betegszobája mel
lett levő szobában, teljesen felöltözve töltötte. Több íz
ben álmából fölriadva hallotta a herczeg nyöszörgését, 
mormogását, az ágy recsegését s Tichon és az orvos 
lépteit, a kik a beteget időnkint megfordították. Több íz
ben hallgatózott az ajtónál, s úgy tetszett neki, hogy ma 
a szokottnál hangosabban mormogott és sokkal gyak
rabban fordíttatta meg magát. Nem tudott aludni és né
hányszor odament az ajtóhoz, hallgatózott, szeretett 
volna bemenni hozzá, de sehogy' sem tudta magát rá
szánni. Bár a herczeg semmit se szólt, Marja her
czegnő látta rajta, mennyire kellemetlen volt neki a 
miatta való aggódásnak legcsekélyebb kifejezése is. Ész
revette, hogy milyen bosszúsan elfordult az ő, olykor 
önkéntelenül és merően rászegezett tekintetétől. Tudta, 
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hogy ha éjjel, ilyen szokatlan időben beállítana hozzá, 
ezzel őt mód felett fölingerelné. 

De soha még nem sajnálta annyira, s nem érezte 
olyan rettenetesnek az apja elvesztését. Eszébe jutott 
vele eltöltött egész élete, minden szavában és minden 
cselekedetében csak az ő irátna való szeretet megnyi
latkozását fedezte föl. Olykor ezek közt a visszaemlé
kezések közt is felbukkantak az ördög incselkedő gon
dolatai, hogy mi lesz a halála után, s hogy' fogja új és 
szabad életét berendezni. De ő undorral hessegette el ma
gától ezeket a gondolatokat. Reggel felé a beteg lecsilla
podott s a herczegnő elszunnyadt. 

Későn ébredt. Az az őszinteség, mely az embert 
ébredéskor el szokta fogni, tisztán megmutatta neki, mi 
az, a mi őt az apja betegségében leginkább foglalkoz
tatta. Fölébredt, hallgatózott, mi történik odabenn és 
hallván a nyöszörgését, sóhajtva gondolta magában, 
hogy még mindig egyformán van. 

— De hát hogy' is legyen ? Mit is akarnék én volta
képpen? A halálát akarom, — kiáltott föl szinte önma
gától is megundorodván. 

Felöltözött, megmosakodott, elmondott egy imád
ságot és kiment a lépcsőre. A lépcső előtt ott állottak a 
kocsik, a melyekbe még nem voltak befogva a lovak, s 
a melyekre éppen akkor kezdték el fölrakni a holmit. 

Langyos és szürke volt a reggel. Marja herczegnő 
megállt a lépcsőn, még egyre lelki elvetemedettségén 
szörnyűködvén, iparkodott rendbeszedni a gondolatait, 
mielőtt bemenne hozzá. 

Az orvos lejött a lépcsőn és odament hozzá. 
— Ma mintha kissé jobban volna, — szólott az 

orvos. — Éppen önt kerestem. Egyet-mást meg lehet 
érteni abból, a mit mond, a feje is tisztább valamivel. 
Gyerünk, önt hívja. 

Marja herczegnőnek úgy elszorult a szíve erre a 
hírre, hogy szinte belesáppadt, s kénytelen volt az ajtó
hoz támaszkodni, nehogy összeroskadjon. Látni őt, be
szélni vele, a szemei elé kerülni, most, a mikor Marja 
herczegnő egész lelke tele volt ezekkel a rettenetes és 
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különösen incselkedő gondolatokkal, — gyötrelmesen ör
vendetesnek és szörnyűnek látszott előtte. 

— Gyerünk, — mondotta az orvos. 
Marja herczegnő belépett az apjához és odament 

az ágyhoz; a beteg magasan feltámasztva, hanyatt fe
küdt az ágyban, picziny, csontos és lilaszínű, csomós 
erekkel befutott kezei a takarón pihentek, bal szeme me
rően bámult maga elé, jobb szeme valamelyest eltorzult, 
ajkai és szemöldökei pedig mozdulatlanok voltak. Egész 
alakja olyan sovány, olyan összetöpörödött és olyan szá
nalmas volt. Az arcza, mintha kiszáradt, elolvadt s voná
saiban szétfoszlott volna. Marja herczegnő odament 
hozzá és megcsókolta a kezét. A beteg balkezével úgy 
megszorította a herczegnő kezét, hogy nyilvánvaló volt, 
hogy már rég várta őt. Megrántotta a kezét s a szemöl
dökei és az ajka bosszúsan megrezzentek. 

A herczegnő ijedten nézett rá és iparkodott kitalálni, 
vájjon mit akarhat tőle. Mikor átment a másik oldalára, 
úgy hogy a beteg bal szemével láthatta az arczát, vala
melyest megnyugodott és pár pillanatig le nem vette róla 
a szemét. Azután megmozdultak az ajkai és a nyelve, 
valamiféle hangok hallatszottak, s bátortalan és kö
nyörgő pillantással nézvén a leányára, elkezdett beszélni 
hozzá, szemlátomást azon aggódván, hogy nem fogja 
tudni őt megérteni. 

Marja herczegnő feszült figyelemmel bámult rá. Az 
a furcsa erőlködés, melylyel a nyelvét forgatta, Marja 
herczegnőt arra indította, hogy lesüsse a szemeit sYiin-
den erejét összeszedve, iparkodjék már-már kitörni ké
szülő s a torkát fojtogató zokogását elfojtani. A beteg 
valamit mondott, miközben minden szavát néhányszor 
ismételte. Marja herczegnő képtelen volt őt megérteni; 
de iparkodott kitalálni, mit beszél és kérdő hangon ismé
telte az általa mondott szavakat. 

— Áj . . . áj . . . leekee . . . — ismételte néhány
szor.—Ezeket a szavakat semmiképpen se lehetett meg
érteni. Az orvos azt hitte, hogy megértette, s a szavait 
ismételve megkérdezte: fél a herczegnő? A beteg taga
dólag rázta a fejét és elismételte ugyanazt . . . 

— Fáj, fáj a lelkem, — mondotta a herczegnő ta-
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lálgatva. A beteg igenlően nyögött egyet, fogta a leánya 
kezét és különböző helyeken odaszorította a melléhez, 
mintha csak azt a bizonyos pontot kereste volna. 

— Mindig a gondok! Miattad . . . a gondok . . . 
— mondotta később sokkal tisztábban és érthetőbben, 
most, a mikor meg volt győződve róla, hogy megértik. 
Marja herczegnő odasimult a kezéhez és iparkodott a zo
kogásán és a könnyein erőt venni. 

A herczeg végigsimította a kezével a haját. 
— Egész éjjel hívtalak . . . — mondotta. 
— Oh, ha tudtam volna . . . — felelt a herczegnő 

könnyezve. — Féltem bejönni. 
A herczeg megszorította a kezét. 
— Hát nem aludtál? * 
— Nem, nem aludtam, — szólott Marja herczegnő 

és tagadólag rázta a fejét, önkéntelenül az apja befolyása 
alá jutva, most, mint az apja, ő is csak jelekkel ipar
kodott beszélni, s mintha egyszerre neki is nehezebben 
forgott volna a nyelve . . . 

— Dusenka* — . . . . vagy: — druzsok . . .** 
Marja herczegnő nem vette ki tisztán; de tekintetének a 
kifejezéséből ítélve, mindenesetre valami gyöngéd, be-
czézö szót mondott, a mi pedig nem volt szokása. — 
Miért is nem jöttél be? 

„És én kívántam, kívántam a halálát!" — gondolta 
Marja herczegnő. A beteg elhallgatott. 

— Köszönöm neked . . . leányom, lelkecském . . . 
mindefit, mindent . . . bocsáss meg . . . köszönöm . . . 
bocsáss m e g . . . köszönöm!.. . — És könnyek hullot
tak a szeméből. — Hívjátok Andrjusát, — mondotta egy
szerre, s e kérés közben valami gyermekes bátortalan
ság és hitetlenség tükröződött az arczán. Mintha maga 
is tudta volna, hogy semmi értelme sincsen a kérésének. 
Marja herczegnőnek legalább úgy rémlett. 

— Kaptam tőle levelet, — felelt Marja herczegnő. 
A herczeg csodálkozva és félénken nézett rá. 

— Hol van most? 
— A hadseregnél van, batyuska, Szmolenszkben. 
* Lelkecském. (A ford.) 
* • Barátocskám, barátnöcském. (A ford.) 
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A herczeg jó darabig behunyt szemmel hallgatott; 
azután, mintegy válaszul a kétségeire, és annak a meg
erősítéséül, hogy most megértett mindent és emlékszik 
mindenre, igenlően bólintott a fejével és fölnyitotta a 
szemeit. 

— Igen, — mondotta halkan, de tisztán. — Vége 
Oroszországnak! Tönkretették! — És újra elkezdett zo
kogni és könnyek peregtek a szeméből. Marja herczegnő 
nem tudott tovább uralkodni magán, s a mint öt nézte, 
ő is sírva fakadt. 

A herczeg megint behunyta a szemét. Abbahagyta 
a sírást. Kezével valami jelet csinált a szeme elé; és 
Tichon, megértvén őt, letörülte a könnyeit. 

Azután kinyitotta a szemét és valamit mondott, 
a mit sokáig senki se tudott megérteni; végre is egyedüi 
Tichon értette meg és mondta el. Marja herczegnő abban 
a hangulatban kereste szavainak az értelmét, a melyben 
az imént beszélt. Majd azt gondolta, hogy Oroszország
ról, majd hogy Andrejről, ő róla, az unokájáról, majd 
meg, hogy a haláláról beszél. S ezért nem tudta a szavait 
kitalálni. 

— Vedd fel a fehér ruhádat, azt nagyon szeretem, 
— mondotta. E szavakat hallván, Marja herczegnő még 
hangosabban elkezdett zokogni, és az orvos, karon fogva 
kivezette őt a szobából az erkélyre s a lelkére beszélt, 
hogy csillapodjék és kezdjen készülődni az elutazásra. 
Azután, hogy Marja herczegnő a herczegtől kijött, ez 
megint elkezdett a fiáról, a háborúról, a császárról be
szélni, bosszúsan rángatta a szemöldökeit, rekedt hang
ján mind hangosabban beszélt, s ekkor érte a második 
és utolsó gutaütés. 

Marja herczegnő az erkélyen megállt. Kiderült az 
ég; napos és meleg volt az idő. Semmit sem tudott meg
érteni, semmit se tudott gondolni, semmit sem érzett, 
csak szenvedélyes szeretetet az apja iránt, olyan szere
tetet, a minőről, mint neki tetszett, eddig a pillanatig fo
galma se volt. Kiszaladt a kertbe, és az Andrej herczeg 
által ültetett fiatal hársfákkal szegélyezett utakon, zo
kogva futott le a tóhoz. 

— Igen . . . én . . . én . . . én a halálát kívántam! 



HÁBORÚ ÉS BÉKE 449 

Igen, azt kívántam, hogy bár mielőbb vége lenne . . . 
Meg akartam nyugodni . . . De hát mi lesz most belőlem? 
Mit ér az én nyugalmam, ha ő nem lesz többé?! — mor
mogta Marja herczegnő fönnhangon, miközben gyors 
léptekkel bolyongott a kertben s folyton a mellét szoron
gatta, a melyből görcsösen fakadt ki a kínos, keserves 
zokogás. Mikor körülnézett a kertben és visszajutott a 
házhoz, látta, a mint mlle Bourienne (a ki Bogucsarovo-
ban maradt, s nem akart mellölük elmozdulni) egy ösme-
retlen férfival szembe jött vele. Ez az ösmeretlen a ke
rület nemesi marsallja volt, a ki személyesen jött el a 
herczegnőhöz, hogy öt a mielőbbi elutazás szükségessé
géről meggyőzze. Marja herczegnő csak hallgatta, de 
nem értette meg; bevezette a házba, megkínálta reg
gelivel és odaült mellé. Majd a marsalltól bocsánatot 
kérve, odament apja szobájának az ajtajához. Az orvos 
aggodalmas arczczal jött ki hozzá s azt mondotta, hogy 
nem lehet bemenni. 

— Menjen, herczegnő, menjen, menjen! 
Marja herczegnő megint kiment a kertbe, s a tó 

mellett egy olyan helyen, a hol senki se láthatta, leült a 
ííibe. Nem tudta, mennyi ideig volt ott. Futva közeledő 
női léptek zajára ocsúdott föl. Föltámaszkodott és látta, 
a mint a szobaleánya, Dunyasa, a ki nyilván őt kereste, 
a mint az úrnőjét megpillantotta, mintha megijedt volna 
és hirtelen megállt. 

— Legyen szíves herczegnő . . . a herczeg . . . — 
dadogta Dunyasa elcsukló hangon. 

— Tüstént megyek, megyek, — szólott a herczegnő 
szaporán, még arra sem engedvén időt Dunyasának, 
hogy a mondanivalóját elmondja, és azon iparkodván, 
hogy Dunyasát ne is lássa, futva sietett a ház felé. 

— Herczegnő, meg kell nyugodnia Isten akaratá
ban, el kell készülnie mindenre, — mondotta a marsall, 
a ki az ajtóban várakozott rá. 

— Hagyjon el, nem igaz, — kiáltott rá Marja her
czegnő bosszúsan. Az orvos fel akarta tartóztatni. De a 
herczegnő félrelökte öt és odaszaladt az ajtóhoz. — De 
hát miért állják utamat ezek az emberek ijedt ábrázattal? 

Tolsztoj : Háborn és béke. II 29 
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Nekem senki se kell! S ugyan mit csinálnak ott? — Ki
nyitotta az ajtót, s annak az azelőtt félig homályos szo
bának ragyogó, nappali világossága megrémítette. Csupa 
nő volt a szobában. Ezek félre álltak az ágy mellől és 
utat nyitottak neki. A herczeg még mindig úgy feküdt az 
ágyon, mint azelőtt; de nyugodt arczának szigorú kife
jezése még a szoba küszöbén megállította Marja her-
czegnőt. 

„Nem, nem halt meg, az lehetetlen!" — mondotta 
magában Marja herczegnő; odament hozzá, s erőt vévén 
a rémületén, mely elfogta, az ajkát odanyomta az arczá-
hoz. De legott visszarettent tőle. Annak a gyöngédség
nek egész ereje, a melyet iránta érzett, egyszeriben sem
mivé lett, és átengedte a helyét az azon való rémületnek, 
a mit látott. „Nincs, nincs többé! ö nincs többé, hanem 
ott, ugyanazon a helyen, a hol ő volt, most valami idegen 
és ellenséges, valami rémes, szörnyűséges és vissza
riasztó titok van!" S Marja herczegnő kezével eltakarván 
az arczát, leroskadt az orvos karjaiba, a ki fölfogta őt. 

• 
Az asszonyok, Tichon és az orvos jelenlétében meg

mosták a testet, kendővel felkötötték az állát, nehogy 
nyitva dermedjen meg a szája, s egy másik kendővel 
összekötözték szétterpesztett lábait. Azután felöltöztet
ték az egyenruhájába, fölékesítették rendjeleivel és az 
összetöpórödött kis testet lefektették az asztalra. Éjsza
kára gyertyák égtek a koporsó körül, mely lepellel volt 
leborítva, a padlón borókaágak voltak szerteszórva, a 
halott összeaszott feje alá odatettek egy nyomtatott 
imádságot, a szegletben pedig ott ült egy gyacsok és a 
zsoltáros könyvet olvasgatta. 

Mint a hogy' a lovak ágaskodnak, megtorpannak és 
nagyokat fújnak, ha meghalt lovat látnak, épp úgy meg
torpantak a fogadó-szobában a koporsó körül a házbei 
és az idegen emberek, — a nemesi marsall, a sztaroszta, 
az asszonyok és valamennyien, kimeresztett szemmel, 
ijedten hányták magukra a keresztet és hajlongtak, miköz
ben az öreg herczeg kihűlt és megdermedt kezét csókol
gatták. 
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IX. 

Bogucsarovo mindaddig, míg Andrej herczeg meg 
nem telepedett benne, elhanyagolt birtok volt s a bogu-
csarovoi parasztoknak egészen más volt a természe
tük, mint a lyszija goryaké. Kiejtésben, ruházkodásban 
és erkölcseikben is teljesen elütöttek tőlük. Nomádok
nak hívták őket. Az öreg herczeg mindig dicsérte a 
munkában való kitartásukat, mikor el-eljöttek Lyszyja 
Qoryba, hogy a behordásnál segítsenek vagy tavakat és 
árkokat kubikoljanak, de nem szerette őket az elvadult-
ságuk miatt. 

Andrej herczegnek utolsó bogucsarovoi tartózko
dása, az ő újításaival, — kórházaival, iskoláival és az 
obrok ter.'n való könnyítésével, — éppenséggel nem sze
lídítette meg az erkölcseiket, sőt ellenkezőleg, még job
ban kifejlesztette jellemüknek azokat a vonásait, a me
lyeket a herczeg elvaduitságnak nevezett. Állandóan ho
mályos és titokzatos szóbeszédek jártak szájról-szájra 
köztük, majd arról, hogy valamennyiüket besorozzák ko
záknak, majd valami új vallásról, a melyre áttérítik őket, 
majd holmi czári ukázokról, majd egy Petrovics Pávely-
nek 1797-ben tett esküről (a kiről azt beszélték, hogy a 
szabadságlevelet már akkor kiadta, de az urak elsikkasz
tották), majd Feodorovics Pjotrról, a ki hat év leforgása 
alatt czár lesz, s a kinek az uralkodása alatt felszabadul 
mindenki és olyan egyszerű lesz minden, hogy senkinek 
se lesz semmi baja. A háborúról, Bonapartéról és az ö 
betöréseiről szóló hírek éppen ilyen homályos és az 
antikrisztusra, a világ végére és a teljes szabadságra vo
natkozó képzetekkel keveredtek össze bennük. 

Bogucsarovo környékén csupa nagy falu és csupa 
kincstári és zsellér-bérjószág volt. Az ezen a vidéken 
lakó földbirtokosok száma nagyon csekély volt; házi cse
lédek s írni és olvasni tudó emberek is nagyon kis szám
mal akadtak, úgy, hogy ennek a vidéknek a paraszt
lakossága körében még erőteljesebb és feltűnőbb volt az 
orosz népéletnek az a titokzatos árja, melynek okait és 
jelentőségét a kortársak rendszerint nem igen szokták 

2 9 * 
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tudni megfejteni. Az ilyesféle jelenségek közé tartozott 
az a mozgalom is, mely ennek a vidéknek a parasztsága 
közt vagy húsz esztendővel ezelőtt keletkezett, s mely 
valami délvidéki folyó partjaira való átköltözésre irá
nyult. A parasztok százai, köztük a bogucsarovoiak is, 
egyszerre kezdték eladogatni a marháikat s családjaikkal 
együtt megindultak valahová délkelet felé. Mint a hogy' 
a madarak elvándorolnak valahová a tengeren túlra, úgy 
vándoroltak ezek az emberek is a feleségeikkel és gyer
mekeikkel együtt arra délkelet felé, a hol még egyikük 
sem járt. Egész karavánokban kerekedtek föl, majd meg 
egyenkint kiváltották magukat, elszökdöstek és mentek 
oda a langyos folyók tájára. Sokakat megbüntettek és 
Szibériába küldtek, sokan a hidegtől és az éhségtől 
pusztultak el útközben, sokan meg önként visszatértek, 
úgy, hogy a mozgalomnak, mely minden észrevehető ok 
nélkül keletkezett, egyszerre magától vége is szakadt. 
De a vízalatti áramlatok akkor se szűntek meg ebben a 
népségben csörgedezni és valami új erővé tömörültek, a 
mely épp oly furcsán, váratlanul és a mellett épp oly egy
szerűen, természetesen és erőteljesen volt megnyilatko
zandó. Most, az 1812. évben, azok, a kik a nép közelében 
éltek, észrevehették, hogy ezek a víz alatti áramlatok 
valami erőteljes munkában egyesültek, és közel voltak a 
felbukkanáshoz. 

Alpatycsnak, a ki csak kevéssel az öreg herczeg 
halála előtt került Bogucsarovo-ba, feltűnt, hogy valami 
izgatottság támadt a nép közt, hogy azzal ellentétben, a 
mi Lyszyja Gory környékén egy hatvan verszt sugarú 
körben történt, a honnan a parasztok mind elmenekültek 
(kiszolgáltatván falvaikat a kozákok fosztogatásainak), 
a boguesarovoi rónaságok vidékén a parasztok, mint hír
lett, összeszűrték a levet a francziákkal, tőlük holmi 
nyomtatványokat kaptak és adtak kézről-kézre és 
mind megmaradtak a helyükön. Hozzá hü cselédei ré
vén megtudta, hogy egy Karp nevű paraszt, a kinek 
iirgy beiolyása volt a községtanácsban, s a ki a napok
ban kincstári alkalmatosságon járt valahol, azzal a hírrel 
;ött vissza, hogy a kozákok felperzselték a falvakat, me
lyek lakói menekülnek, de hogy a francziák nem bántják 
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őket. Tudta azt is, hogy egy másik paraszt tegnap a 
francziák által megszállott Viszlouchov faluból levelet 
hozott a franczia tábornoktól, a melyben ez közölte a 
lakossággal, hogy a francziák részéről nem lesz semmi 
bántódásuk, s hogy mindazért, a mit elvesznek tőlük, 
kárpótlást kapnak, föltéve, hogy otthon maradnak. Ennek 
bizonyságául ez a paraszt a szénára előlegül egy száz 
rubeles bankót hozott magával Viszlouchov-ból (azt 
persze nem tudta, hogy a bankó hamis volt). 

Végre, a mi mindennél fontosabb volt, Alpatycs azt 
is tudta, hogy ugyanaznap, mikor a sztarosztának meg
parancsolta, hogy szedjen össze előfogatokat, a melyek a 
herczegnő szekereit elszállítsák Bogucsarovo-ból, korán 
reggel gyűlés volt a faluban, a melyen elhatározták, hogy 
nem adnak elöfogatot, hanem várnak. E közben az idő 
a körmükre égett. A nemesi marsall a herczeg halála nap
ján, augusztus 15-én, személyesen is megsürgette a her
czegnöt, hogy utazzék el még aznap, mert immár nagy a 
veszedelem. Azt mondta, hogy 16-ika után már semmiért 
sem vállal felelősséget. A herczeg halála napján este el
ment, de megígérte, hogy másnap a temetésre visszajön. 
De másnap már nem jöhetett el, mert a legújabban ka
pott hírek szerint a francziák váratlanul előrenyomultak, 
s éppen csak annyi ideje maradt, hogy a családját és 
értékes holmiját a birtokáról elszállíttassa. 

Bogucsarovoban már vagy harmincz esztendő óta 
Dron volt a sztaroszta, a kit az öreg herczeg Dronuská-
nak hitt. 

Dron egyike volt azoknak a testileg és lelkileg egy
aránt erős parasztoknak, a kik mihelyt fölcseperednek, 
szakállt eresztenek s 60—70 éves korukig élnek a nélkül, 
hogy csak egy hajszálnyit is változnának, a nélkül, hogy 
egyetlen ősz hajszáluk volna vagy egyetlen foguk kihul
lana, s a kik 60 éves korukban is épp oly egyenesek és 
erőteljesek, mint voltak harminczéves korukban. 

Dron, csakhamar a langyos folyók tájára történt át
költözés után, a melyben másokkal együtt ő is részt
vett, Bogucsarovo sztarosztája és polgármestere lett, és 
attól fogva, huszonhárom eszendön át kifogástalanul töl
tötte be ezt a tisztséget. A parasztok jobban féltek tőle. 
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mint az uraságtól. Az urak, az öreg meg a fiatal herczeg 
egyaránt, úgyszintén az intéző is tisztelettel voltak iránta 
és tréfásan miniszternek hívták. Dron, szolgálatának 
egész ideje alatt, egyetlen egyszer se volt se részeg, se 
beteg soha, sem álmatlan éjszakák, se semmiféle fára
dalmak után a legcsekélyebb kimerültséget sem árulta 
el, s bár sem írni, sem olvasni nem tudott, az általa óriási 
szekérszámra eladott lisztről való elszámolásnál soha 
egyetlen garassal, egyetlen púddal sem tévedt, s a bogu-
csarovoi földeken az aratáskor egyetlen kepéről se feled
kezett meg. 

Alpatycs, a feldúlt Lyszyja Gory-ból Bogucsaro
vo-ba érkezvén, a herczeg halála napján megához hivatta 
ezt a Dront és megparancsolta neki, hagy készítsen elő 
tizenkét lovat a herczegnő fogatai, és tizennyolcz elő-
fogatot a podgyász-szekerek elé, melyeket el kell von
tatni Bogucsarovo-ból. Bár a parasztok obrok-kötele-
sek voltak, Alpatycs nézete szerint ennek a parancsnak 
a teljesítése nem okozhatott nehézséget, mert Bogucsa-
rovo-ban kétszázharmincz család élt s a parasztok jó
módúak voltak. 

De Dron, a sztaroszta, miután meghallgatta a paran
csot, némán lesütötte a szemét. Alpatycs felsorolt előtte 
néhány parasztot, a kiket ismert s a kiktől lovakat akart 
szerezni. 

Dron azt felelte, hogy ezeknek a parasztoknak a 
lovai fuvarban vannak. Alpatycs más parasztokat neve
zett meg. Dron szavai szerint ezeknek se voltak lovaik; 
egyesek kincstári szekereket fuvaroztak, mások rossz 
bőrben voltak, ismét másoknak meg a lovaik éhen vesz
tek. Dron véleménye szerint nemcsak a szekerek, de még 
a fogatok elé is bajos volt lovakat kapni. 

Alpatycs figyelmesen nézett Dronra és elkomolyo
dott. Valamint Dron példás sztarosztája volt a paraszt
jainak, úgy Alpatycs se hiába állott húsz év óta a herczeg 
birtokainak az élén, és példás intéző volt. A legnagyobb 
mértékben meg volt benne a képesség arra, hogy annak 
a népnek, a melylyel dolga volt, az igényeit és ösztöneit 
kiösmerje, s éppen azért volt pompás intéző. Csak egy 
pillantást vetett Dronra, s legott tisztában volt vele, hogy 
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Dron válasza nem egyezett meg a sztaroszta gondolatai
val, hanem a bogucsarovoi világ amaz általános hangu
latának volt a kifejezése, mely immár a sztarosztát is 
magával ragadta. De egyúttal azt is tudta, hogy Dron-
nak, a ki úgy megszedte magát, s a kit úgy gyűlölt a köz
ségtanács, okvetetlenül ingadoznia kellett a két tábor, 
az urak és a parasztok tábora közt. Ezt az ingadozást 
kiolvasta a tekintetéből, s ezért Alpatycs ránczolt hom
lokkal lépett közelebb Dronhoz. 

— Dronuska, te, hallod-e! — mondotta neki. — Ba
darságokat nekem ne beszélj. Nikolájevics Andrej her
czeg ő kegyelmessége maga parancsolta, hogy küldjem 
el innen az egész népet és senki se várja be itt az ellen
séget, a mire egyébiránt czári parancsom is van. A ki 
pedig itt marad, az árúlója a czárnak. Hallod! 

— Hallom, — felelt Dron, a nélkül, hogy fölnézett 
volna. 

Alpatycs nem érte be ezzel a felelettel. 
— Hallod-e, Dron, nem jó vége lesz ám ennek! — 

szélott Alpatycs fejcsóválva. 
— Valamennyien a hatalmadban vagyunk! — mon

dotta Dron szomorúan. 
— Hadd el, Dron, ha mondom! — ismételte Alpa

tycs, s kihúzván az övéből a kezét, ünnepélyes mozdu
lattal lemutatott a földre, Dron lábai elé. — Nemcsak 
hogy te rajtad keresztüllátok, de még alattad három 
arsinnyira is látok mindent, — mondotta s lebámult a 
földre Dron lábai elé. 

Dron zavarba jött, futó pillantást vetett Alpatycs-ra, 
majd megint lesütötte a szemét. 

— Hadd el ezt a komédiázást, a népnek pedig 
mondd meg, hogy készüljenek a Moszkvába indulásra, s 
holnap reggelre hozzanak lovakat a herczegnő szekerei 
elé. Arra a gyűlésre pedig el ne menj, azt mondom. Hal
lottad? 

Dron egyszerre a lábaihoz borult. 
— Alpatycs Jakov, bocsáss el! Vedd át tőlem a kul

csokat, és bocsáss el, a Krisztusra kérlek. 
— Itt maradj! — szólott rá Alpatycs szigorúan. — 
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Három arsinnyira belátok alád, — ismételte, jól tudván, 
hogy a méhészetben való mesteri ügyessége, abbeli tu
dása, hogy mikor kell elvetni a zabot, valamint az, hogy 
húsz esztendőn át ki tudta elégíteni az öreg herczeget, 
már rég megszerezték neki a varázsló hírét, s hogy azzal 
a képességgel, hogy három arsinnyira belássanak az em
ber alá, csak a varázslók szoktak rendelkezni. 

Dron fölkelt és akart valamit mondani, de Alpatycs 
elébe vágott. 

— Hogy' jöttél erre a gondolatra? Hm? . . . Mit 
gondolsz voltaképpen? Hm? 

— Mittévő legyek a néppel? — szólott Dron. — Föl 
van lázítva egészen. Magam is mondtam nékik . . . 

— Éppen azért mondom, — úgymond Alpatycs. — 
Isznak? — kérdezte kurtán. 

— Egészen föllázadtak, Alpatycs Jakov: most ütik 
csapra már a második hordót. 

— Akkor hát idehallgass. Én elmegyek a bíróhoz, 
te pedig térítsd észre a népet, mondd meg, hogy hagyják 
abba az ivást és holnapra itt legyenek a lovakkal. 

— Igen is, — felelt Dron. 
Alpatycs Jakov nem erősködött tovább. Hosszú idő 

óta volt dolga a néppel és tudta, hogy arra, hogy az em
berek engedelmeskedjenek, a leghathatósabb szer az, ha 
annak, hogy ne engedelmeskedjenek, még a lehetőségét 
sem ösmeri el az ember. Miután Dron-ból kicsikarta az 
alázatos „igen is"-t, Alpatycs Jakov beérte vele, bár 
nemcsak hogy kételkedett a sikerben, de süt meg volt 
győződve, hogy a lovakat a katonai hatóság beavat
kozása nélkül lehetetlen lesz előteremtenie. 

És csakugyan, estére még nem voltak együtt a lo
vak. A falúban a parasztok megint gyűlést tartottak a 
korcsma előtt és elhatározták, hogy inkább kiverik a lo
vaikat az erdőbe, de elöfogatot nem adnak. Alpatycs 
minderről semmit se szólt a herczegnőnek, kiadta a pa
rancsot, hogy a maga czók-mókját tegyék oda a Lyszyja 
Gory-ból érkezett holmihoz, és készítsék elő ezeket a 
lovakat a herczegnő számára, ő maga pedig elment az 
elöljárósághoz. 
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X. 

Marja herczegnő az apja temetése után bezárkózott 
a szobájába és senkit sem eresztett magához. A komor-
nája odajött az ajtóhoz és jelentette, hogy Alpatycs eljött 
utasításokat kérni az elutazásra vonatkozólag. (Ez még 
Alpatycs-nak Dron-nal folytatott beszélgetése előtt volt.) 
Marja herczegnő föltámaszkodott a pamlagon, a melyen 
feküdt és a csukott ajtón át kikiáltotta, hogy ő soha és 
sehová se fog elmenni, és kéri, hogy hagyjanak neki 
békét. 

Annak a szobának az ablakai, a melyben Marja 
herczegnő feküdt, nyugatnak néztek. Arczczal a fal felé 
fordulva feküdt a pamlagon, s ujjaival a feje alatt lévő 
bőrpárna gombjai közt babrálván, nem látott mást, csak 
ezt a párnát, és zavaros gondolatai mind csak egy pont 
körül forogtak: eltűnődött a halál megmásíthatatlanságán 
és a maga lelki elvetemültségén, melyet eddig nem is 
ismert, s mely csak apja betegségének az ideje alatt 
mutatta ki a foga fehérét. Szeretett volna, de nem mert 
imádkozni, nem volt bátorsága abban a lelkiállapotban, 
a melyben leledzett, Istenhez fordulni. Hosszú ideig fe
küdt ebben a változatlan helyzetben. 

A nap átfordult a ház másik oldalára, s a nyitott 
ablakokon át ferde, alkonyi sugaraival bevilágította a 
szobát, s annak a szattyán párnának egy részét, a melyre 
Marja herczegnő nézett. Gondolatainak a menete egy
szerre fönnakadt. Szinte öntudatlanul fölkelt, megigazí
totta a haját, odament az ablakhoz, s önkéntelenül szívta 
magába a derült, de szeles este hűs levegőjét. 

„Igen,, most aztán kedvedre gyönyörködhetei az es
tében! O nincs többé, és nem háborgat senki", — mon
dotta magának és leereszkedvén egy székre, arczczal az 
ablakpárkányra borult. 

Halk és gyöngéd hangon a kert felöl valaki szólí
totta őt és megcsókolta a fejét. Körülnézett. M-elle Bou
rienne volt, fátyolos fekete ruhában. Csöndesen odajött 
Marja herczegnöhöz, sóhajtva megcsókolta és legott 
sírva fakadt. Marja herczegnő hátranézett rá. Minden 
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eddigi súrlódásuk, iránta való féltékenysége, mind 
eszébe jutottak Marja herczegnőnek; az is eszébe jutott, 
hogy ö az utóbbi időben mennyire megváltozott iránta, 
alig tudott ránézni, s hogy következésképpen milyen 
igazságtalanok voltak azok a szemrehányások, a melyek
kel őt Marja herczegnő úgy gondolatban illette. „És még 
én, én, a ki a halálát kívántam, még én merek mások fö
lött pálczát törni", — gondolta magában. 

Marja herczegnő élénken elképzelte m-elle Bou
rienne helyzetét, a ki az utóbbi időben elidegenedett az ö 
társaságától, de azért mégis ő tőle függött, s úgy élt ott 
köztük, mint valami teljesen idegen házban. És megesett 
a szíve rajta. Szelíden kérdő pillantással nézett rá és ke
zet nyújtott neki. Mlle Bourienne legott sírva fakadt, el
kezdte csókolni a kezét és beszélt arról a szomorúságról, 
a mely a herczegnőt érte, s a melyből ő is részt kért ma
gának. Elmondta, hogy egyetlen vigasztalása ebben a 
szomorúságban az, hogy a herczegnő megengedte neki, 
hogy osztozzék vele benne. Elmondta, hogy ezzel a nagy 
szomorúsággal szemben az eddig fölmerült félreértések
nek mind el kell némulniok, s hogy ő mindenkivel szem
ben tisztának érzi magát, és hogy ö onnan is látja az ö 
szeretetét és háladatosságát. A herczegnő csak hallgatta 
s bár semmit sem értett a szavaiból, olykor rápillantott, 
s elmerült a hangja csengésébe. 

— Kedves herczegnő, az ön helyzete kétszeresen 
borzasztó, — mondotta kevés vártatva m-elle Bourienne. 
— Teljesen értem, hogy ön nem gondolhatott s nem gon
dolhat most magára; de nekem ön iránt való szeretetem 
a kötelességemé teszi, hogy ezt megcselekedjem . . . 
Volt önnél Alpatycs? Beszélt önnel az elutazásról? — 
kérdezte. 

Marja herczegnő nem felelt. Nem értette, kinek 
fs hová kellene utaznia. „Hát lehetséges volna most va
lamire vállalkozni, valami másra is gondolni? Hát nem 
mindegy-e tökéletesen?" — Nem felelt. 

— Tudja-e, kedves herczegnő, — szólott m-elle 
Bourienne, — tudja-e azt, hogy milyen veszedelemben 
iorgunk, s hogy körül vagyunk véve a francziáktól; most 
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útnak indulni veszedelmes vállalkozás volna. Ha most el
megyünk, csaknem bizonyos, hogy fogságba kerülünk, 
és Isten a megmondhatója . . . 

Marja herczegnő csak nézett a barátnőjére, s nem 
értette, mit mondott. 

— Oh, ha tudná valaki, hogy mennyire mindegy 
nekem most minden, — mondotta. — Oh, csak természe
tes, hogy most a világ minden kincseért sem akarok el
menni tőle . . . Alpatycs szólt ugyan valamit az eluta
zásról . . . Beszélje meg vele, én semmire, de semmire 
se vagyok való. S nem akarok semmit . . . 

— Én már beszéltem vele. ö azt reméli, hogy még 
holnap is ráérünk elmenni; de én azt hiszem, hogy most 
már talán jobb volna itt maradni, — mondotta m-elle 
Bourienne. — Mert azt csak belátja, herczegnő, hogy út
közben katonák vagy lázongó parasztok kezeibe kerülni, 
rettenetes volna. — M-elle Bourienne elővette kis táská
jából a franczia Rameau tábornoknak egy (nem közön
séges, csak papírra nyomott) hirdetményét, mely arról 
szólott, hogy a lakosok ne hagyják el a házaikat, s hogy 
a francziák részéről a kellő védelemben fognak része
sülni, és átadta a herczegnőnek. 

— Én azt tartom, hogy jobb lesz ehhez a tábornok
hoz fordulni, — mondotta m-elle Bourienne, — s meg 
vagyok győződve róla, hogy önnek, meg fogják adni a 
köteles tiszteletet. 

Marja herczegnő elolvasta a nyomtatványt és szá
raz zokogás torzította el az arczát. 

— Kinek az útján jutott ön ehhez? — kérdezte. 
— Alkalmasint a nevemről látták, hogy franczia nő 

vagyok, — felelte m-elle Bourienne elpirulva. 
'• Marja herczegnő a kezében a nyomtatványnyal, föl-

Kelt az ablakból, sápadt arczczal kiment a szobából és 
belépett Andrej herczeg volt dolgozó-szobájába. 

— Dunyasa, hivd ide Alpatycs-ot, Dronuskát, vagy 
akárkit! — mondotta Marja herczegnő, — és mondd meg 
Karlovna Amáliának, hogy ne jöjjön be hozzám, — tette 
hozzá, m-elle Bourienne hangját hallván. — Csak gye
rünk mielőbb! Menjünk mielőbb! — mondogatta Marja 
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herczegnő, elrémülvén attól a gondolattól, hogy esetleg 
a francziák hatalmába kerülhet. 

„Hogy Andrej herczeg megtudja, hogy ő a francziák 
hatalmába került! Hógy ő, Bolkonszkij Andrejevics Niko
laj herczeg leánya, megkérte Rameau tábornok urat, hogy 
nyújtson oltalmat neki, s az ő jótéteményeit élvezte!" — 
Ez a gondolat rémületbe ejtette, úgy, hogy elkezdett 
remegni, elpirult s a harag és a büszkeség eddig ismeret
len fellobbanását érezte magában. Mindazt, a mi csak sú
lyos, és a mi fő, sérelmes volt a helyzetében, a lehető 
legélénkebben elképzelte. „A francziák telepszenek 
meg ebben a házban; Rameau tábornok úr elfoglalja An
drej herczeg dolgozó-szobáját; szórakozásképpen majd 
elolvassák a leveleit és az írásait. M-elle Bourienne nagy 
tisztességgel fogadja majd öt Bogucsarovo-ban. Kegye
lemből majd nekem is juttatnak egy szobát; a katonák 
majd feldúlják az apám friss sírját, hogy leszedjék a mel
léről a kereszteket és a csillagokat; beszélnek majd az 
oroszokon aratott győzelmeikről és színlelt részvétet mu
tatnak az én bánatom iránt . . . " — gondolta magában 
Marja herczegnő nem a maga fejével, hanem kötelessé
gének tartotta, hogy ezúttal az apja és a bátyja fejével 
gondolkodjék. Neki magának tökéletesen mindegy lett 
volna, hol van és mi történik vele, de egyúttal boldogult 
apja és Andrej herczeg képviselőjének is érezte magát, 
önkéntelenül is az ő eszükkel gondolkodott s az ö szí
vükkel erezett. Szükségét érezte, hogy úgy viselkedjék, 
a mint ebben a helyzetben ők viselkedtek volna, s azt 
mondja, a mit ők mondottak volna. Bement Andrej her
czeg dolgozó-szobájába s megpróbálván az ö gondolat
világába behatolni, fontolgatta a helyzetét. 

Az élet követelményei, a melyekről azt hitte, hogy 
az apja halálával megsemmisültek, egyszerre új és eddig 
ösmeretlen erővel bukkantak föl Marja herczegnő előtt 
s hatalmukba kerítették öt. 

Izgatottan s kipirulva járt föl s alá a szobában, s hol 
Alpatycs-ot, hol Ivánovics Mihail-t, hol Tichon-t, hol 
Dron-t hívatta maga elé. Dunyasa, a dada és a komor
nak semmit se tudtak mondani arról, mennyi igaz abból, 
a mit m-lle Bourienne mondott. Alpatycs nem volt ott-
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hon: elment az elöljárósághoz. Ivanycs Mihail, az építész, 
a kit szintén behívtak a herczegnőhöz, álmos szemekkel 
jelent meg előtte, de semmit se tudott mondani neki. A 
helyeslésnek ugyanazzal a mosolyával, a melylyel tizenöt 
éven át megszokptt volt minden véleménynyilvánítás 
nélkül felelni az öreg herczeg kérdéseire, felelt most 
Marja herczegnőnek is, úgy, hogy a feleleteiből éppen
séggel semmi "se volt kihámozható. Tichon, az öreg ko
mornyik, a ki beesett és megnyúlt arczán a gyógyíthatat
lan bánat kifejezésével jelent meg a herczegnő előtt, alá
zatos „igenis"-sel felelt úrnője kérdéseire, s a mint rá
nézett, alig tudta a sírást visszatartani. 

Végre belépett a szobába Dron, a sztaroszta, és 
mélyen meghajtván magát a herczegnő előtt, megállt az 
ajtóban. 

Marja herczegnő végigment a szobán, majd meg
állott előtte. 

— Dronuska, — mondotta Marja herczegnő, a ki 
minden kétséget kizáró jó barátját, azt a Dronuskát látta 
benne, a ki a vjazmai vásárról minden esztendőben ho
zott neki mézeskalácsot, melyet mosolyogva nyújtott volt 
át neki. — Dronuska, most, ez után a nagy szerencsétlen
ség után . . . — kezdte el, de legott elhallgatott, képte
len lévén tovább beszélni. 

— Isten kezében vagyunk valamennyien, — szólott 
Dronuska. Elhallgattak. 

— Dronuska, Alpatycs elment valahová, nincs kihez 
fordulnom. Igaz-e, hogy már nem mehetek el innen? 

— Már miért ne mehetnél, kegyelmes kisasszony, 
lehetni lehet, — felelt Dron. 

— Nekem azt mondták, hogy az ellenség miatt ve
szedelmes. Édes lelkem, én mindenre képtelen vagyok, 
az egészből semmit sem értek, és senkim sincsen. De 
akár ma éjjel, akár holnap reggel föltétlenül el akarok 
menni. — Dron hallgatott. Lopva pislogott Marja her-
czegnőre. 

— Nincs ló, — mondotta, — már Alpatycs Jakov-
nak is mondtam. 

\— Miért nincs? — kérdezte a herczegnő. 
— Ez mind az Isten büntetése, — felelt Dron. — A 
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mi ló volt, azt elvitték a katonáknak, sok pedig megdög
lött: ez az esztendő már ilyen. Nemcsak a lovak, de 
még az emberek is majd éhen vesznek! Most is már har
madnapja nem ettek semmit. Semmijük sincsen, teljesen 
tönkrementek. 

Marja herczegnő figyelmesen hallgatta. 
— A parasztok tönkre mentek? Nincs kenyerük? 

— kérdezte. 
— Éhen pusztulnak, — szólott Dron, — nem hogy 

még lovaik volnának. 
— De hát miért nem mondtad ezt nekem, Dro

nuska? Hát nem lehetne rajtuk segíteni? Én megteszek 
mindent, a mit csak lehet . . . — Marja herczegnőnek 
furcsa volt elgondolnia, hogy most ebben a pillanatban, 
a mikor olyan fájdalom töltötte el a lelkét, lehettek gaz
dag és szegény emberek s hogy lehetséges volt, hogy 
a gazdagok ne segítsenek a szegényeken. Ügy homályo
san tudta és hallotta, hogy az uraságok olykor gabonát 
szoktak adni a parasztoknak. Azt is tudta, hogy ínség 
esetén sem az apja, sem a bátyja nem tagadták volna 
meg tőlük a segítséget; csak attól félt, hogy tévedni talál 
a szavakban, mikor el akarja rendelni, hogy gabonát osz-
szanak ki a parasztok közt. örült, hogy akadt valami 
olyan gondja, a melynek a révén minden lelkiismereti 
furdalás nélkül megfeledkezhetett a bánatáról. Elkezdett 
kérdezősködni Dronuskától a parasztok nyomorúságá
nak a részletei és a Bogucsarovoban lévő urasági ga
bona mennyisége felől. 

— Lám, hiszen van még urasági gabonánk, a bá
tyámé? — kérdezte. 

— Az urasági gabona meg van még mind, — felelt 
Dron büszkén, — a mi herczegünk nem engedte, hogy 
eladjuk. 

— Add ki hát a parasztoknak, adj ki nekik mindent, 
a mire csak szükségük van: a bátyám nevében utasít-
lak erre, — mondotta Marja herczegnő. 

Dron nem felelt semmit s mélyen fölsóhajtott. 
— Oszd ki közöttük azt a gabonát, ha ugyan 

elég lesz nekik. Adj oda nekik mindent. A bátyám nevé
ben parancsolom, és mondd meg nekik: a mi a miénk, 
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az az övék is. Mi nem sajnálunk tőlük semmit. Így mondd 
meg nekik. 

Dron merően nézett a herczegnöre, mialatt beszélt. 
— Bocsáss el engem, matyuska, az Istenre kérlek, 

bocsáss el, és vedd át tőlem a kulcsokat, — szólott Dron. 
— Huszonhárom éve szolgálok, rosszat nem cseleked
tem soha, bocsáss el hát, az Istenre kérlek. 

Marja herczegnő nem értette, mit akar tőle, és miért 
kéri, hogy bocsássa el őt. Azt felelte neki, hogy soha se 
kételkedett a ragaszkodásában, s hogy érte és a parasz
tokért mindent kész megtenni. 

XI. 

Egy félórával ezután Dunyasa azzal a hírrel jött be 
a herczegnőhöz, hogy megjött Dron, s a parasztok a her
czegnő parancsára mind összejöttek a hombár előtt s be
szélni szeretnének az úrnőjükkel. 

— De hiszen én nem hívtam őket, — mondotta 
Marja herczegnő; — én csak azt mondtam Dronuskának, 
hogy oszsza szét köztük a gabonát. 

— Csak az Istenért, matyuska, ki ne menjen közi-
béjük, s kergettesse szét őket. Ámítás az egész, — szó
lott Dunyasa: — a mint Alpatycs Jakov visszakerül, út
nak indulunk . . . csak ne . . . 

— Miféle ámítás? — kérdezte a herczegnő meg
lepetve. 

— Már én tudom azt, a mit tudok, csak hallgasson 
rám az Istenért. Kérdezze meg akár a dadát. Azt mond
ják, hogy nem akarnak a parancsának engedelmeskedni, 
nem akarnak elmenni. 

— Nem is arról van itt szó. Hiszen én soha se 
mondtam, hogy menjenek el, — szólott Marja herczegnő. 
— Hívd ide Dronuskát. 

Dron, mikor bejött, megerősítette Dunyasa szavait: 
a parasztok a herczegnő parancsára jöttek oda. 

— De hiszen én soha se hívtam őket, — mondotta 
a herczegnő. — Te alkalmasint rosszul mondtad nekik. 
Én csak azt mondottam, hogy oszd ki köztük a gabonát. 
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Dron nem felelt és felsóhajtott. 
— Ha parancsolja, — majd elmennek, — mondotta. 
— Nem, nem, kimegyek hozzájuk magam, — szó

lott Marja herczegnő. 
Marja herczegnő Dunyasa és a dada lebeszélése 

ellenére is kiment a lépcsőre. Dronuska, Dunyasa, a dada 
és Ivanycs Mihail követték öt. 

„Alkalmasint azt hiszik, hogy én azzal a föltétellel 
kínálom nekik a gabonát, hogy maradjanak itt, s míg én 
elmegyek, addig őket kiszolgáltatom a francziák önké
nyének", — gondolta Marja herczegnő. — „Majd igérek 
nekik járandóságot a Moszkva melletti birtokon; meg 
vagyok győződve róla, hogy a bátyám, Andrej, az én 
helyemben még többet tenne értük", — gondolta, a mint 
az alkonyi félhomályban a hombár előtt lévő pázsiton 
ácsorgó tömeg felé közeledett. 

Az unatkozó tömeg megmozdult, s szaporán le
kapta a sipkáját mindenki. Marja herczegnő lesütött sze
mekkel s a szoknyájába belegabalyodva egészen közel 
ment hozzájuk. Annyi mindenféle öreg és fiatal szem 
meredt rá, annyi arcz állott előtte, hogy Marja herczegnő 
egyetlen arczot se látott, és szükségét érezvén annak, 
hogy valamit mondjon, nem tudta, hogy' kezdje. De 
megint csak az a gondolat adott neki erőt, hogy ő most 
az apja és a bátyja képviselője, mire elszántan belekez
dett a beszédébe. 

— Nagyon örülök, hogy eljöttetek, — kezdte el 
Marja herczegnő a nélkül, hogy a szemeit lesütötte volna, 
s érezte, milyen hevesen dobogott a szíve. — Dronuska 
azt mondta nekem, hogy tönkrejuttatott benneteket a 
háború. Ez a mi közös keserűségünk, s én nem sajnálok 
semmit, hogy rajtatok segítsek. Én magam is elmegyek, 
mert itt veszedelmes kezd lenni a tartózkodás, . . . az el
lenség közel van . . . és m e r t . . . Én, barátaim, odaadok 
nektek mindent, és arra kérlek benneteket, fogadjátok el 
minden gabonánkat, nehogy szükséget szenvedjetek. És 
ha valaki azt mondta nektek, hogy én azért adom ezt a 
gabonát, hogy itt maradjatok, hát ez nem igaz. Ellen
kezőleg, arra kérlek benneteket, jöjjetek el minden czók-



HÁBORÚ ÉS BÉKE 465 

móktokkal a mi Moszkva melletti birtokunkra, a hol, 
ezt magamra vállalom és biztosítlak róla benneteket, — 
nem fogtok szűkölködni. Hajlékot is, kenyeret is kaptok. 

A herczegnő elhallgatott. Elvétve egy-egy sóhajtás 
hallatszott a tömegből. 

— Ezt én nem magamtól teszem, — folytatta a her
czegnő: — ezt boldogult édes apám nevében teszem, a 
ki jóságos uratok volt, és a bátyám s az ő fia nevében. 

Megint elhallgatott. Senki se zavarta meg a csöndet. 
— Közös a fájdalmunk, megosztjuk hát egymással. 

Mindaz, a mi az enyém, az a tiétek is, — mondotta, s az 
előtte álló arczokat fürkészte. 

Minden szem egyforma kifejezéssel meredt rá, 
melynek a jelentését nem tudta megérteni. Vájjon kíván
csiság volt-e ez, vagy odaadás, hála vagy félelem és 
bizalmatlanság, de annyi bizonyos, hogy minden arcznak 
ugyanolyan volt a kifejezése. 

— Köszönjük alásan a szíves jóságát, de nekünk 
nem kell az uraság gabonája, — mondotta egy hang vala
hol hátul. 

— De hát miért nem, — kérdezte a herczegnő. 
Senki se felelt és Marja herczegnőnek feltűnt, hogy most, 
a kinek a pillantásával csak találkozott, az mind legott 
lesütötte a szemét. 

— De hát miért nem kell? — kérdezte ismételten. 
Senki se felelt. 
Marja herczegnöt ez a csönd kínosan érintette; ipar

kodott ellesni valamelyiküknek a tekintetét. 
— Miért nem beszéltek? — fordult oda a herczegnő 

egy öreg paraszthoz, a ki a botjára könyökölve állott 
előtte. — Szólj, ha azt hiszed, hogy még valamire van 
szükségetek. Én kész vagyok mindenre, — mondotta, s 
elfogta a pillantását. De ez, mintha csak bosszankodott 
volna ezért, egészen lehorgasztotta a fejét és így szólt: 

— Nem arról van itt szó, nekünk az a gabona nem 
kell. 

— Talán bizony itt hagyjunk mindent? Nem, nem, 
és nem . . . Abba már nem megyünk bele. Nagyon saj
nálunk téged, de abba már nem megyünk bele. Menj el 

Tolsz to j : Háború és béke. II. 
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csak magad, egyedül . . . — hallatszott minden oldalról. 
És a tömegben újra kiült minden arczra egy és ugyanaz 
a kifejezés, s ez már egész bizonyossággal nem a kí
váncsiság és a hála, hanem a gonosz elszántság kifeje
zése volt. 

— Talán nem jól értettetek, — szólott Marja her
czegnő szomorú mosolylyal. — Miért nem akartok el
menni? Mikor én megígérem, hogy letelepítlek, eltartlak. 
Itt pedig az ellenség csak kifoszt mindenből benneteket . . 
— De a tömeg moraja elnyomta a hangját. 

— Nem megyünk bele, hadd foszszanak ki! Nem 
kell a te kenyered, szó se legyen róla. 

Marja herczegnő megint megpróbálta ellesni vala
kinek a tekintetét, de egyetlen pillantás sem esett rá; a 
szemek szemlátomást kitértek előle mind. Furcsán és ké
nyelmetlenül kezdte magát érezni. 

— Lám, hogy kieszelte, hogy az ö kedvéért még 
börtönbe kerüljünk. Ürítsük ki a házainkat, hogy még 
bajba keveredjünk. Hogy' is ne! Köszönöm, én lemondok 
a gabonádról! — hallatszottak hangok a tömegből. 

Marja herczegnő lehorgasztott fejjel kikerült a kör
ből és visszament a házba. Miután ismételten megparan
csolta Dronnak, hogy reggelre legyenek készen a lovak 
az elutazásra, bement a szobájába és egyedül maradt 
a gondolataival. 

Xii. 

Ekkor éjjel Marja herczegnő sokáig ült szobájának 
a nyitott ablakában és hallgatta a parasztok beszédjének 
a faluból odahallatszó moraját, de azért nem is gondolt 
reájuk. Érezte, hogy bármennyit is gondolna reájuk, még 
se tudná őket megérteni. Mindig csak egyre gondolt, — 
a bánatára, mely most, a jelen gondjai okozta megsza
kítás után, már szinte múltnak látszott előtte. Most már 
tudott emlékezni, tudott imádkozni. Napszállta után elült 
a szél. Csöndes és hűvös volt az éjjel. Tizenkét óra felé 
kezdtek elcsöndesedni a hangok; megszólalt a kakas; 
a hársfák mögül előbukkant a teli hold; friss, fehéres 
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köd-harmat szállt föl s mélységes csönd honolt a falu 
és a ház körül. 

Egymásután merültek föl előtte a közelmúltnak, az 
apja betegségének és utolsó perczeinek a képei. Es szo
morú gyönyörűséggel engedte át magát ezeknek a ké
peknek, csak az apja Jialálának az utolsó képét űzte el 
magától irtózással, mert érezte, hogy ezt az egyet, ebben 
a titokzatos és csöndes éjjeli órában, még képzeletben 
se tudná elviselni. És ezek a képek olyan tisztán és olyan 
élénken rajzolódtak le előtte, hogy hol a jelennek, hol 
a múltnak, hol a jövőnek látta őket. 

Majd maga elé képzelte azt a pillanatot, mikor az 
apját a szélhűdés érte, s mikor Lyszyja Goryban a kert
ből behurczolták őt a házba, miközben béna nyelvével 
mormogott valamit, rángatta ősz szemöldökeit s nyugta
lanul és bátortalanul nézett reá. 

„Már akkor meg akarta mondani nekem azt, a mit 
a halála napján mondott", — gondolta. — „Mindig csak 
arra gondolt, a mit nekem mondott". — És íme a leg
apróbb részletekig visszaemlékezett arra a Lyszyja Gory-
ban töltött s a gutaütést megelőző éjszakára, a mikor 
Marja herczegnő, előre megérezvén a bajt, az apja elle
nére is vele maradt. Nem aludt és éjjel lábujjhegyen le
ment s a virágos szoba ajtajához lopózva, a melyben az 
apja akkor éjjel hált, figyelt a hangjaira. Elgyötört, bá
gyadt hangon beszélt Tichonnal. A Krímről, meleg éj
szakákról, a császárnéról beszélt valamit. Szemlátomást 
beszélni akart mindenáron. — „És miért nem hivatott en
gem? Miért nem engedte meg, hogy én legyek ott Tichon 
helyett!" — gondolta Marja herczegnő akkor is, most is. 
— „Most már aztán többé soha és senkinek se fogja el
mondani mindazt, a mi akkor a lelkét nyomta. Soha, 
egyikünk számára se fog többé visszatérni az a pillanat, 
a mikor elmondott volna mindent, a mit csak akart, és 
Tichon helyett én hallgattam volna. Miért is nem mentem 
be akkor a szobájába?" — gondolta. — „Lehet, hogy 
már akkor megmondta volna nekem azt, a mit a halála 
napján mondott. Hiszen Tichonnal való beszélgetése köz
ben akkor is két ízben kérdezősködött utánam. Szeretett 
volna látni engem, én pedig ott ácsorogtam az ajtó előtt. 

30* 
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Nehezére esett Tichonnal beszélgetnie, a ki nem értette 
meg őt. Emlékszem, a mint elkezdett Lizáról beszélni, 
mintha élne, — megfeledkezett róla, hogy meghalt, és 
Tichon emlékeztette öt rá, hogy Liza nincs többé, mire 
a herczeg azt mondta: „bolond". Nehéz sora volt nagyon. 
Én hallottam az ajtón keresztül, a mint nyöszörögve le
feküdt az ágyra és hangosan fölkiáltott: „Istenem!" Miért 
is nem mentem be akkor? Ugyan mit tett volna velem? 
Mit vesztettem volna? Ellenben lehetséges, hogy már 
akkor megnyugodott volna, s megmondta volna nekem 
azt a szót." — És Marja herczegnő hangosan tagolva 
kiejtette azt a beczéző szót, a melyet az apja a halála 
napján intézett hozzá. „Lel-kecs-kém!" — ismételgette 
Marja herczegnő ezt a szót s keserves könnyekre fakadt, 
melyek valamelyest könnyítettek a lelkén. Most maga 
előtt látta az arczát. És nem azt az arczot, a melyet 
azóta ösmert, hogy az eszét bírta, s a melyet mindig 
messziről látott; hanem azt a gyönge és bátortalan ar
czot, a melyet az utolsó napon, mikor az ajkához hajolt, 
hogy hallja, mit mond, életében először látott olyan kö
zelről, minden ránczával és részleteivel együtt. 

„Lelkecském", — ismételte. 
„Vájjon mit gondolt, a mikor ezt a szót kiejtette? 

Mit gondol most?", — bukkant föl egyszerre a fejében 
ez a kérdés, és válaszul rá, maga előtt látta őt azzal az 
arczkifejezéssel, a melylyel fehér kendövei felkötött ar-
czán, a koporsóban feküdt. És ugyanaz a rémület, mely 
elfogta öt akkor, mikor őt megérintvén, meggyőződött 
róla, hogy ez nemcsak hogy nem volt ő, hanem valami 
titokzatos és visszataszító, most is erőt vett rajta. Másra 
szeretett volna gondolni, szeretett volna imádkozni, de 
mindenre képtelen volt. Tágra nyitott, nagy szemekkel 
bámult a holdvilágra s az árnyékokra, minden perczben 
el volt rá készülve, hogy megpillantja az ő holt arczát, 
és úgy érezte, hogy a házban és a ház körül uralkodó 
csönd szinte megdermeszti a lelkét. 

— Dunyasa! — suttogta. — Dunyasa! — kiáltott 
föl vadul, és kirántván magát a nagy csöndességből. 
befutott a cselédszobába, a honnan a dada és a komor
nak futva siettek felé. 
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XIII. 

Augusztus 17-én Rosztov és Ilyin, a fogságból csak 
az imént visszakerült Lavruskával s egy küldöncz hu
szárral, állomáshelyükről, a Bogucsarovotól tizenöt 
versztnyire fekvő Jankovoból sétalovaglásra indultak, 
hogy Ilyin most vásárolt új lovát kipróbálják, s hogy 
kitapasztalják, van-e még a falvakban széna. 

Bogucsarovo az utóbbi három napon át két ellen
séges hadsereg közé volt beékelve, úgy, hogy az orosz 
hátvéd épp oly könnyen eljuthatott volna oda, mint a 
franczia elővéd, s így Rosztov, mint gondos századpa
rancsnok, a francziákat megelőzve iparkodott a kezét 
azokra a készletekre rátenni, a melyek netán még Bo-
gucsarovoban maradtak. 

Rosztov és Ilyin a legvidámabb hangulatban vol
tak. Ütközben Bogucsarovo, az udvarházas herczegi bir
tok felé, a hol azt remélték, hogy nagy cselédséget és 
szép leányokat fognak találni, majd Lavruskát fakgat-
ták Napóleon felől és mosolyogva hallgatták az elbeszé
léseit, majd meg Ilyin lovát kipróbálandók, versenyt lo
vagoltak. 

Rosztov nem tudta és nem is álmodta, hogy ez a 
falu, a mely felé most útban voltak, ugyanannak a Bol-
konszkijnak a birtoka, a ki jegyben járt a húgával. 

Rosztov és Ilyin a Bogucsarovo előtt lévő lankás 
lejtőn még egyszer megeresztették a lovaikat, és Rosz
tov, Ilyint elhagyván, elsőnek lovagolt be Bogucsarovo 
község utczájára. 

— Te mindig csak megelőzöl, — mondotta Ilyin 
elpirulva. 

— Bizony, mindig, ott a réten is. meg itt is, — ie-
leh Rosztov, s a kezeivel megsimogatta tajtékzó doni 
paripáját. 

— Én meg, kegyelmes uram, az én francziámon 
is, — szólalt meg hátul Lavruska, francziának híván az 
G szekérből kifogott gebéjét, — utóiértem volna, de nem 
akartam megszégyeníteni. 
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Lépésben odamentek a hombárhoz, a mely előtt 
nagy néptömeg állott. 

A parasztok közül egyesek levették a sapkájukat, 
mások pedig föltett sapkával nézték a közeledőket. Két 
ránczosarczú s gyérszakállú, hórihorgas, vén paraszt ép
pen akkor lépett ki a korcsmából, mosolyogva tántor
gott ide s tova s rágyújtván valami értelmetlen nótára, 
odament a tisztekhez. 

— No gyerekek! — szólt rájuk Rosztov moso
lyogva. — Van-e még szénátok? 

— Micsoda figurák... — mondotta Ilyin. 
— Vii-ii-igan s z ó . . . ó . . . óó . . . ól a . . . — üvöl

tötte az egyik paraszt boldogan mosolyogva. 
Az egyik paraszt kivált a tömegből és odament 

Rosztovhoz. 
— Hát maguk mifélék? — kérdezte. 
— Francziák, — felelt Ilyin mosolyogva. — lm' 

itt van maga Napóleon, — mondotta és rámutatott 
Lavruskára. 

— Tehát oroszok? — kérdezte ismét a paraszt. 
— És sokan vannak? — kérdezte egy másik, zö

mök paraszt, odalépvén hozzájuk. 
— Sokan, nagyon sokan, — felelt Rosztov. — Hát 

ti miért verődtetek itt össze? — tette hozzá, — ünnep 
van tán? 

— Az öregek jöttek össze, községi dologban, — 
felelt a paraszt és odább állott. 

Ekkor az udvarház felől két nő és egy fehér kala
pos férfi közeledett a tisztek felé. 

— A rózsaszínű ruhás az enyém, nehogy eihalászd 
előlem! — szólott Ilyin, a mint az elszántan feléjük tartó 
Dunyasát észrevette. 

— A mienk lesz! — mondotta Lavruska Ilyinnek, 
hunyorgatva. 

— No mi kell, szép gyermekem? — szólott Ilyin 
mosolyogva. 

— A herczegnő kérdezteti, milyen ezredből valók 
az urak és hogy' hívják. 

— Ez itt Rosztov gróf, századparancsnok, én pedig az ön legalázatosabb szolgája vagyok. 
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— Vii-ii-gan . . . szó . . . ó ó l . . . a . . . — gyújtott rá 
a részeg paraszt, boldogan mosolyogva llyinre, a ki 
Dunyasával beszélgetett. Dunyasa után odajött Rosz
tovhoz Alpatycs, a ki már messziről levette a kalapját. 

— Bocsánatot kérek, hogy Nagyságtokat hábor
gatni bátorkodom, — szólalt meg a kellő tisztelettel, de 
azért némi lenézéssel a tiszt fiatalsága iránt, s a keblébe 
rejtette a kezét. — Az én úrnőm, az augusztus 15-ikén 
itt elhunyt Bolkonszkij Andrejevics Nikolaj herczeg fö-
hadparancsnok leánya, ezeknek az embereknek a buta
sága révén szorult helyzetbe kerülvén, — rámutatott 
a parasztokra, — arra kéri önöket , . . . méltóztatná
nak-e . . . , — mondotta szomorú mosolylyal, — valame
lyest beljebb kerülni, mert itt kissé ba jos . . . — Alpa
tycs rámutatott két parasztra, a kik úgy forgolódtak 
körülötte, mint a bögölyök a lovak körül. 

— Á á l . . . Alpatycs . . . Áá! Alpatycs J a k o v ! . . . 
No ez derék! Bocsáss meg az Istenért! Pompás! Hm?... 
— mondogatták a parasztok s örömmel mosolyogtak rá. 

Rosztov rápillantott a részeg parasztokra és elmo
solyodott. 

— Avagy kegyelmes uram ezt mulatságosnak 
tartja? — kérdezte Alpatycs higgadtan, s a könyökével 
a parasztok felé bökött. 

— Dehogy' is, ez vajmi kevéssé mulatságos, — 
felelt Rosztov és tovább ment. — De hát miről van szó? 
— kérdezte. 

— Bátor vagyok jelenteni exczellencziádnak, hogy 
ez az itteni durva népség nem akarja az úrnőmet eleresz
teni innen és azzal fenyegetőzik, hogy kifogja a lovait, 
úgy. hogy reggel óta föl van pakkolva minden, s a ke
gyelmes kisasszony még sem utazhatik el. 

— Lehetetlen! — kiáltott fel Rosztov. 
— Jelentem alássan, hogy ez a tiszta igazság, — 

ismételte Alpatycs. 
Rosztov leszállt a lováról s átadta a huszárjának, 

azután elindult Alpatycscsal a ház felé, miközben kér
dezősködött tőle a részletek felől. Csakugyan, a her
czegnőnek a gabona szétosztására vonatkozó tegnapi 
ajánlata, s Dronnal és az egybegyűlt parasztokkal foly-
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tátott beszélgetése annyira elmérgesítette a dolgot, 
hogy Dron véglegesen beadta a kulcsokat s a parasz
tokhoz csatlakozván, nem jelent meg Alpatycs hívá
sára, s hogy reggelre kelve, mikor a herczegnő is paran
csot adott, hogy fogjanak be, hogy útra kelhessenek, a 
parasztok nagy csapatokban elözönlötték a hombár tá
ját, s megüzenték, hogy a herczegnőt nem eresztik ki a 
faluból, hogy parancs van rá, hogy mozdulni se szabad 
senkinek, s hogy ki fogják fogni a lovakat. Alpatycs ki
ment hozzájuk, hogy észre térítse őket, de azt felelték 
neki (Karpnak járt legtöbbet a szája, Dron ellenben nem 
mutatkozott sehol), hogy a herczegnőt nem ereszthetik 
el, mert erre parancsuk van, és hogy a herczegnő csak 
maradjon szépen itthon, akkor tovább szolgálnak és 
mindenben engedelmeskednek neki. 

Abban a pillanatban, a mikor Rosztov és Ilyin az 
úton vágtatva közeledtek, Marja herczegnő, Alpatycs, 
a dada és a cselédek minden lebeszélése ellenére is be
fogatott s indulni akart; de a lovasokat megpillantván, 
francziáknak nézték őket, a kocsisok szétszaladtak s 
mindenfelé nagy siránkozás támadt a házban. 

— Batyuska! Édes jó apuskánk! Téged az Isten 
küldött, — mondogatták a meghatottság hangján, mikor 
Rosztov az előszobába lépett. 

Marja herczegnő tanácstalanul és tehetetlenül ült 
a teremben, mikor bevezették hozzá Rosztovot. Fo
galma se volt róla, hogy kicsoda, mit akar és mi történik 
most ő vele. Mikor orosz arczát megpillantotta, s a 
belépésén, meg első kiejtett szavain felismerte, hogy 
az ő köréhez tartozó emberrel van dolga, ránézett mély
séges és ragyogó szemeivel, s az izgatottságtól remegő 
és el-elcsukló hangon elkezdett beszélni. Rosztov legott 
fölfedezett valami regényességet ebben a találkozásban. 
„Egy védtelen s a fájdalomtól lesújtott leány, a ki egye
dül és elhagyottan, ki van szolgáltatva durva és lázadó 
parasztok önkényének! A sors valami különös játéka 
vezetett engem ide!" — gondolta Rosztov, a mint őt 
hallgatta és nézte. — „És milyen szelídség, nemeslelkü-
ség van a vonásaiban és az arczkifejezésében!" — gon
dolta, a mint bátortalan elbeszélését hallotta. 
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Mikor elmondta, hogy mindez az apja temetését 
követő napon történt, megrendült a hangja. Elfordult, 
majd attól tartván, hogy Rosztov úgy fogja magyarázni 
a szavait, mintha szánalmat akarna kelteni benne maga 
iránt, megszeppent és kérdő pillantással nézett rá. Rosz-
tovnak könnyek csillogtak a szemében. Marja herczegnő 
ezt is észrevette és hálásan nézett rá azzal az ő ragyogó 
tekintetével, mely teljesen elfeledtette arczának a csú
nyaságát. 

— Ki se mondhatom, herczegnő, milyen boldog 
vagyok, hogy véletlenül idetévedtem s így bebizonyít
hatom ön előtt mindenre való készségemet, — mon
dotta Rosztov és fölkelt. — Méltóztassék csak elindulni 
s én a becsületemmel állok jót érte, hogy egyetlen em
ber se fog merészkedni önnek kellemetlenséget okozni, 
föltéve, hogy megengedi elkísérnem, — és tisztelettelje
sen meghajtván magát, mint a hogy' a császári vérből 
való hölgyek előtt szokás, az ajtó felé indult. 

Modorának a tiszteletteljességével Rosztov mint
egy annak akarta bizonyságát adni, hogy bár boldog
nak érezné magát, ha vele közelebbről megismerkedhet
nék, még sem akarja az ő boldogtalan helyzetét a hozzá 
való közeledésre kihasználni. Marja herczegnő megértette 
és méltányolta is ezt a modort. 

— Nagyon, de nagyon hálás vagyok önnek, — 
mondotta neki a herczegnő irancziául, — de remélem, 
hogy csak félreértés volt az egész, s hogy a dologban 
senki se hibás. — A herczegnő egyszerre sírva fakadt. 
— Bocsásson meg, — mondotta. 

Rosztov, a homlokát összeránczolván, még egyszer 
meghajtotta magát és kiment a szobából. 

XIV. 

— Nos hát, csinos? Barátocskám, az én rózsa
színűm gyönyörű ám és Dunyasának hívják . . . Lte 
Rosztov arczára pillantva, Ilyin legott elhallgatott. 
Látta, hogy az ő hőse és parancsnoka fejében egeszén 
más gondolatok jártak. 
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Rosztov haragosan nézett llyinre, s a nélkül, hogy 
felelt volna neki, gyors léptekkel elindult a falu felé. 

— Maid megmutatom én, majd adok én nekik, a 
zsiványoknak, — dörmögte magában. 

Alpatycs imbolygó léptekkel, szinte futva is alig 
tudta utóiérni Rosztovot. 

— Mit méltóztatott határozni? — kérdezte tőle, 
mikor utóiérte. Rosztov megállt és az ökleit összeszo
rítva, egyszerre fenyegetőn tartott Alpatycs felé. 

— Határozni? Micsoda határozni? Te vén zsör
tölődő! — kiáltott rá. — Hát neked hol volt a szemed? 
Hm? A parasztok lázongnak, s te nem tudsz elbánni ve
lük? Magad is áruló vagy. Ismerlek én benneteket, de 
le is nyúzom a bőrötöket . . . — s mintegy nem akarván 
hevességének a készletét hiába elpocsékolni, ott hagyta 
Alpatycsot és szaporán sietett előre. Alpatycs magába 
fojtván a sértődöttség érzését, imbolygó léptekkel ipar
kodott Rosztov után, és folytatta az okoskodásait. Azt 
mondta, hogy a parasztok rendkívül daczosan viselked
nek, hogy a jelen pillanatban, nem állván rendelkezésre 
katonaság, oktalanság volna velük szembeszállani, s 
megpendítette, nem volna-e jobb előbb katonaságot 
kérni. 

— Majd adok én nekik katonaságot. . . Én bizony 
szembeszállók velük, — mondotta Rosztov magánkívül 
és szinte fújt az oktalan, állati dühtől, és attól a vágy
tól, hogy ezt a dühét ki is önthesse. A nélkül, hogy meg
fontolta volna, mit csinál, gyors és elszánt léptekkel, 
szinte öntudatlanul ment neki a tömegnek. És minél job
ban közeledett felé, annál inkább úgy érezte Alpatycs, 
hogy oktalan cselekedetének esetleg jó következményei 
is lehetnek. Ugyanezt érezték a tömegben levő parasz
tok is, a mint gyors és határozott közeledését és elszánt, 
komor ábrázatát látták. 

Azután, hogy a huszárok a faluba bevonultak és 
Rosztov bement a herczegnőhöz, zavar és viszálykodás 
támadt a tömegben. A parasztok közül némelyek elkezd
ték mondogatni, hogy a most érkezettek oroszok és nem 
fognak-e majd megütközni azon, hogy nem engedik el 
a herczegnőt. Dron is ezen a nézeten volt; de alig 
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hogy ennek kifejezést adott, Karp és más parasztok 
legott megrohanták a volt sztarosztájukat. 

— Hány esztendeig gyötörted te a községtanácsot? 
— ripakodott rá Karp. — Neked persze mindegy! Te a 
pénztárt kiüríted és viszed magaddal, bánod is te, hogy 
elpusztítják-e a mi házainkat, vagy sem? 

— Meg volt mondva, hogy rend legyen és senki ne 
tegye ki a lábát a házából, s egy porszemet se vigyen el 
innen, — ennyi az egész! — kiáltott egy másik. 

— Sor alá került a fiad, de te persze sajnáltad a 
kedvenczedet, — szólalt meg egyszerre szaporán egy kis 
öreg, s megrohanta. 

— A' biz' a', meghalunk! 
— Én nem hagytam cserben a községtanácsot, — 

mondotta Dron. 
— Persze hogy nem. csak poczakot eresztettél!. . . 
A két hórihorgas paraszt egyre hajtogatta a magáét. 

Alig hogy Rosztov, Ilyin, Lavruska és Alpatycs társasá
gában a tömeghez érkezett, Karp az övébe dugta a ke
zét és könnyedén mosolyogva, előlépett. Dron ellenke
zőleg hátrahúzódott, s a tömeg sűrűbben összeállott. 

— Hé! Ki közületek a sztaroszta? — kiáltott föl 
Rosztov, gyors léptekkel a tömeg felé közeledve. 

— A sztaroszta? Mit akar v e l e ? . . . — kérdezte 
Karp. 

De be se fejezhette a mondókáját, már is lerepült 
a fejéről a sipka, ő maga pedig szinte megtántorodott egy 
hatalmas ütéstől. 

— Le a sipkával, árúlók! — kiáltott föl Rosztov 
öblös hangon. — Hol a sztaroszta? — ordította szinte 
magán kívül. 

— A sztarosztát, a sztarosztát hívják . . . Zacha-
rycs Dron, hívják, — hallatszott innen-onnan egy-egy 
alázatos hang, s a sipkák egymás után kezdtek eltűnni 
a fejekről. 

— Mi nem forralunk lázadást, mi csak a rendre vi
gyázunk, — mondogatta Karp, s ugyanakkor megszólalt 
mögötte néhány hang: 

— Azt tesszük, a mit az öregek határoztak . . . 
— Ki mer itt beszélni? . . . Lázadók! . . . Arúlok! 
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— ordított Rosztov éktelen hangon, szinte magán kívül 
és galléron ragadta Karp-ot. — Kötözzétek meg! Kötöz
zétek meg! — üvöltötte, bár Lavruská-n és Alpatycs-on 
kívül nem volt senki, a ki ez megcselekedhette volna. 

De Lavruska azért odasietett Karp-hoz és hátulról 
megfogta a kezét. 

— Parancsolja, hogy idehívjam a mieinket onnan 
alulról? — kérdezte. 

Alpatycs a parasztokhoz fordult és kettőjüket a ne
vén szólította, hogy kötözzék meg Karp-ot. A két paraszt 
engedelmesen kilépett a tömegből és megoldozta az övét. 

— Hol a sztaroszta? — ordított Rosztov. 
Dron aggodalmas és sápadt arczczal előlépett a tö

megből. 
— Te vagy a sztaroszta? Kötözd meg, Lavruska, 

— kiáltott föl Rosztov, mintha ennek a parancsnak a 
végrehajtása sem ütközhetett volna akadályokba. És 
csakugyan, másik két paraszt elkezdte megkötözni 
Dron-t, a ki, mintha csak segíteni akart volna, leoldozta 
az övét és odanyújtotta nekik. 

— Ti pedig valamennyien ide hallgassatok, — Rosz
tov odafordult a parasztokhoz: — most tüstént mars be 
a házaitokba, s a hangotokat se halljam többé. 

— De hiszen mi nem követtünk el semmit. A mit 
tettünk, ostobaságból tettük. Badarságot csináltunk. 
Mondtam én mindjárt, hogy baj lesz belőle, — hallatszot
tak egymást szemrehányással illető hangok. 

— Én is megmondtam néktek, — szólott Alpatycs 
megint a jogaiba lépve. — Rossz vége lesz ennek, gye
rekek. 

— A mi butaságunk az egész, Alpatycs Jakov, — 
mondogatták mindenfelől, s legott oszladozni kezdett a 
tömeg és elszéledt a falúban. 

A két megkötözött parasztot bevitték az uraság 
házába. Két részeg paraszt somfordált utánuk. 

— Hejh, hogy így látlak! — szólalt meg az 
egyik, Karp-hoz fordulva. 

— Hát szabad az urakkal így beszélni? Hol is volt 
az eszed? Te bolond, — tódította a másik, — igazán 
bolond. 
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Két órára rá ott álltak a szekerek a bogucsarovói 
ház udvarán. A parasztok serényen hurczolták ki és rak
ták föl a szekerekre az uraság holmiját és Dron, a kit 
Maria herczegnő parancsára kieresztettek a kamrából, a 
hová bezárták volt, ott állott az udvaron és rendelkezett 
a parasztokkal. 

— Ne fogd olyan rosszul, — mondotta egy mo
solygó, kerek arczú hórihorgas paraszt, a mint a komorna 
kezéből kivett egy iskátulyát. — Ez is pénzt kóstál ám. 
Mit rakod oda a kötél alá, hogy kihorzsolódjék. Ez nem 
jól van így. Legyen minden annak rendje és módja sze
rint. Így ni, ide a takaró alá, aztán egy kis szénát a tete
jébe, úgy aztán jó lesz. 

— Lám, ni, könyvek, — mondotta egy másik pa
raszt, a ki Andrej herczeg könyvszekrényét hozta. — Ne 
bántsd! Tyűh gyerekek, de fene nehezek, jókora könyvek! 

— Ezek aztán írtak és nem őgyelegtek! — jegyezte 
meg jelentőségteljesen hunyorgatva a kerekarczú, hóri
horgas paraszt, a lexikonokra mutatva, melyek legfelül 
voltak. 

Rosztov nem akarván ráerőszakolni az ismeretségét 
a herczegnőre, nem ment be hozzá, hanem a falúban ma
radt és ott várta be az indulását. Miután Marja herczegnő 
fegatai elindultak a háztól, Rosztov is lóra ült és lóháton 
elkísérte öt addig a Bogucsarovotól tizenkét versztnyire 
lévő útig, a melyen a mi csapataink vonultak. Jankovo-
ban a vendégfogadóban tiszteletteljesen elbúcsúzott tőle, 
ekkor engedvén meg magának először, hogy kezet csó
koljon neki. 

— Hogy' nem átallja, — felelt pirulva Marja her
czegnőnek, mikor ez hálálkodott neki a megmentéseért 
(mint a hogy' a viselkedését nevezte): — hiszen az utolsó 
rendőrbiztos is csak így cselekedett volna. Ha csak a 
parasztokkal kellett volna megküzdenünk, nem eresz
tettük volna ilyen messzire az ellenséget, — mondotta 
szégyenkezve s iparkodott másra vinni át a szót. — 
Én csak boldog vagyok, hogy megösmerkedhettem ön
nel. Isten önnel, herczegnő, boldogságot és megnyug
vást kívánok önnek s azt kívánom, hogy a jövőben a 
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mostaninál kedvezőbb viszonyok közt találkozhassunk. 
Ha nem akar rám pirítani, úgy kérem, ne hálálkodjék. 

De a herczegnő, ha nem is szavakkal, de hálától és 
gyöngédségtől sugárzó arczának egész kifejezésével 
még egyre hálálkodott neki. Nem akarta neki elhinni, hogy 
nincs mit hálálkodnia. Ellenkezőleg, teljesen kétségtelen
nek látszott előtte, hogy ha ő nincs, akkor a lázadók, 
meg a francziák révén el kellett volna pusztulnia, hogy 
ö azért, hogy őt megmentse, a legnyilvánvalóbb s a 
legrettenetesebb veszedelemnek tette ki magát; s ennél 
még bizonyosabb volt előtte az, hogy ö nemes és magasz
tos lelkű ember volt, a ki teljesen méltányolta az ő hely
zetét és fájdalmát. Jóságos és becsületes szemei, me
lyekben, mialatt sírva beszélt neki a veszteségéről, 
könnyek csillogtak, sehogy' se mentek ki a fejéből. 

Mikor elbúcsúzott tőle és egyedül maradt, Marja 
herczegnő egyszerre könnyeket érzett a szemében, és 
immár nem először, fölmerült előtte az a furcsa kérdés: 
vájjon szereti-e a megmentőjét, vagy sem? 

A további út közben Moszkva felé, bár a herczegnő 
helyzete éppenséggel nem volt rózsás, Dunyasa, a ki egy 
kocsin utazott vele. nem egyszer észrevette, hogy a her
czegnő a kocsi ablakán kihajolva, örömmel és egyúttal 
szomorúan mosolygott valamin. 

„Nos és ha csakugyan beleszerettem volna?" — 
gondolta Marja herczegnő. 

Bármennyire szégyelte is maga előtt bevallani, 
hogy beleszeretett egy olyan emberbe, a ki lehet, hogy 
őt soha se fogja szeretni, azzal a gondolattal vigasztalta 
magát, hogy ezt nem fogja megtudni, s hogy ő maga se 
tehet róla, ha a nélkül, hogy bárkinek egy szót is 
szólna róla, élete fogytáig szeretni fogja azt, a kibe elő
ször és utoljára beleszeretett. 

Olykor eszébe jutottak a pillantásai, a részvéte, a 
szavai, s nem látszott előtte lehetetlennek a boldogsága. 
S ilyenkor vette észre Dunyasa, hogy mosolyogva ki
tekintett az ablakon. 

„És úgy kellett lenni, hogy Boguesarovoba jöjjön 
és éppen ilyen pillanatban!" — gondolta Marja her-
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czegnő. — „És úgy kellett lenni, hogy a húga kikosarazza 
Andrej herczeget!" S Marja herczegnő mindebben a 
Gondviselés akaratát látta. 

Az a benyomás, a melyet Marja herczegnő Rosz-
tovra tett, nagyon kedvező volt. Valahányszor rágondolt, 
mindig fölvidult és mikor a bajtársai, bogucsorovoi kaland
iáról értesülvén, tréfásan megjegyezték, hogy szénáért 
ment, és kihalászta Oroszország egyik leggazdagabb 
leányát, Rosztov bosszankodott. Bosszankodott pedig 
éppen azért, mert az a gondolat, hogy a szelíd és kelle
mes Marja herczegnöt az ő óriási vagyonával feleségül 
vegye, akarata ellenére is nem egyszer megfordult a fe
jében. A mi őt magát illette, már nem is kívánhatott volna 
különb feleséget Marja herczegnőnek ez a házasság bol
doggá tette volna a grófnét — az anyját, és rendbe hozta 
volna az apja ügyeit, és ezenkívül — Nikolaj úgy érezte, 
— boldoggá tette volna Marja herczegnöt is. 

— És Szonya? És az adott szó? Ezért bosszanko
dott Rosztov, mikor Bolkonszkája herczegnöt emlegették. 

XV. 

Kutuzovnak, mikor a hadsereg főparancsnokságát 
átvette, eszébe jutott Andrej herczeg, s legott parancsot 
küldött neki, hogy jelenjék meg a főhadiszálláson. 

Andrej herczeg ugyanannak a napnak ugyanabban 
az órájában érkezett meg Czarevo-Zaimiscsé-be, a mikor 
Kutuzov a csapatok fölött az első szemlét tartotta. An
drej herczeg a faluban a pap házánál állapodott meg, a 
mely előtt ott állott a főparancsnok fogata, és a kapuban 
leült a padra, hogy bevárja a fenséget, mint a hogy itt 
Kutuzovot mindenki hívta. A falu mögött elterülő mező
röl majd az ezred-zene hangjai, majd a hangok óriási tö
megének ordítása hallatszott, mely „hurrá!" kiáltással fo
gadta az új főparancsnokot. A kapu közelében, Andrej 
herczegtol alig tíz lépésnyire, a pompás időt s a herczeg 
távollétét kihasználva, két tisztiszolga, egy futár, s egy 
házmester állott. Egy bozontos bajuszú és szakállú, ala
csonytermetű, napbarnított arczú huszáralezredes odajött 
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a kapuba, és rápillantván Andrej herczegre. megkérdezte 
tőle, ott lakik-e a fenség, és hazajön-e nemsokára? 

Andrej herczeg azt felelte, hogy ő nem tartozik a 
fenség törzskarához, s ö is csak most érkezett. A huszár-
alezredes erre az egyik kinyalt tisztiszolgához fordult, s 
a főparancsnok legénye azzal a különös lenézéssel, a 
melylyel a főparancsnok legényei a tiszteket kezelni 
szokták, így szólt: 

— Micsoda, a Fenség? Alkalmasint tüstént itt lesz. 
Mi tetszik? 

A huszáralezredes a bajusza alatt elmosolyodott a 
legény furcsa modorán, leszállt a lováról, átadta a lová
szának, s könnyed köszöntéssel odament Bolkonszkijhoz. 
Bolkonszkij kissé odébbhúzódott a padon. A huszár-
alezredes odaült mellé. 

— Szintén a főpavancsnokot vávja? — szólalt meg 
a huszáralezredes. — Azt mondják, hogy ő hozzá min
denki hozzáfévhet, hála Istennek! De ezekkel a kolbász
falókkal sokszov baj van! Nem hiába kévedzkedett Jev-
molov a németek közé. Most máv talán az ovoszoknak is 
lesz valami szavuk. Eddig, az övdög tudja mit csináltak. 
Folyton csak visszavonultak — visszavonultak, ö n is 
vésztvett a hadjávatban? — kérdezte. 

— Nemcsak hogy a visszavonulásban résztvettem, 
— felelt Andrej herczeg, — hanem ebben mindent, a mi 
kedves volt előttem, a birtokomról és a szülőházamról 
nem is szólva, el is vesztettem . . . az apámat, a ki bele
halt a bánatába. Én a szmolenszki kormányzóságból való 
vagyok. 

— Áá? . . . ön Bolkonszkij hevczeg? Nagyon övü-
lök, hogy megösmevhetem: Deniszov alezvedes vagyok, 
a kit inkább Vaszjka név alatt ösmernek, — szólott De
niszov kezet szorítván Andrej herczeggel és különösen 
jóságos figyelemmel nézett az arczába. — Igaz, hallot
tam, — mondotta részvéttel, s rövid hallgatás után így 
folytatta: — ez igazi scytha-hábovú. Ez mind nagyon 
szép, csak nem annak, a kinek a bővéve megy. ö n tehát 
Bolkonszkij Andvej hevczeg? — Megcsóválta a fejét. — 
Nagyon övülök, hevczeg, nagyon övülök, az ösmevetség-
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nek, — tette hozzá szomorú mosolylyal, a kezeit szo
rongatva. 

Andrej herczeg ösmerte Deniszovot, Natasa elbe
széléseiből, a kinek ő volt az első kérője, Ez a vissza
emlékezés megint belesodorta őt abba a betegesen édes 
és fájdalmas érzésvilágba, a melyre az utóbbi időben már 
régóta nem is gondolt, de a mely azért mégis benne volt 
a lelkében. Az utóbbi időben annyi másféle, és olyan ko
moly benyomásokat élt át, mint Szmolenszk feladása, 
Lyszyja Goryba tett kirándulása, az apja halálának a híre, 
— és annyi érzésen ment keresztül, hogy ezek az emlé
kek már régóta nem jutottak eszébe, s ha eszébe jutottak 
is, korántsem hatottak rá a régi erővel. Es Deniszov előtt 
is, a visszaemlékezéseknek az a sorozata, melyet a Bol
konszkij név keltett életre benne, immár csak a messze 
távolban derengő, poétikus múltnak látszott, a mint 
akkor a vacsora és Natasa éneklése után, maga 
se tudta, hogyan, megkérte a tizenötesztendös leányka 
kezét. Elmosolyodott azoknak az időknek és Natasa 
iránt való szerelmének az emlékein, de legott át
tért arra, a mi most oly szenvedélyesen és csak
nem kizárólagosan foglalkoztatta. Ez a hadjáratnak 
egy terve volt, a melyet a visszavonulás alatt az 
előőrs-vonalban teljesített szolgálata közben eszelt 
ki. Bemutatta volt ezt a tervet Barclay de Tolly-
nak, most pedik Kutuzovuak szerette volna előterjesz
teni. Ez a terv arra volt alapítva, hogy a francziák had
műveleteinek a vonala nagyon is el van nyújtva, és hogy 
az arczvonalban leendő működés helyett, vagy ezzel egy
idejűleg, szükséges volna a francziák összeköttetési vo
nalára is működni s így az útjokat elzárni. Elkezdte ma
gyarázni a tervét Andrej herczegnek. 

— Teljes lehetetlenség, hogy ezt az egész vonalat 
fönntavthassák. Ez lehetetlenség, kezeskedem évte, hogy 
átfövöm ezt a vonalat; adjanak csak ötszáz embevt, és 
kevesztültövök vájtuk, annyi szent. Az egyetlen helyes 
vendszev — a povtyázás. 

Deniszov fölkelt és mindenféle taglejtésekkel ma
gyarázta a tervét Andrej herczegnek. Fejtegetései köze
pett egyszerre a szemle helyéről a hadsereg rivalgása -

Tolsztoj : Háború cs béke. II. 
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nak mind zűrzavarosabb, mind kiterjedtebb s a zenével 
mindinkább összeolvadó hangjai hallatszottak. A faluban 
is lódobogás és rivalgás hallatszott. 

— Már jön! — kiáltott föl a kapuban álló kozák, — 
jön! — Bolkonszkij és Deniszov közelebb húzódtak a ka
puhoz, a hol egy katona-csapat (a díszőrség) állott, és 
kevés vártatra megpillantották Kutuzovot, a mint egy 
zömök, sötétpej lovon jött végig az utczán. Csupa tábor
nokból álló rengeteg kíséret követte öt. Barclay csak
nem közvetlenül mellette lovagolt; mögöttük és körülöt
tük a tisztek egész tömege hurrázva közeledett. 

Közvetlenül előtte a segédtisztjei vágtattak be az 
udvarra. Kutuzov, nehéz teste alatt rázósan poroszkáló 
lovát türelmetlenül sarkantyúzván, fejével folyton bólo
gatva, piros szegélyű és ernyő nélküli fehér lovas-testőr
sipkájához emelgette a kezét. A derék gránátosoknak 
jobbára gavallérokból álló díszőrségéhez érve, pár pilla
natig a fölebbvaló merev pillantásával, figyelmesen mus
trálgatta őket, majd odafordult a tábornokoknak és tisz
teknek körülötte álló csoportjához. Arcza hirtelen szelíd 
kifejezést öltött; az álmélkodás mozdulataival vonogatta 
a vállát. 

— És az ilyen daliás legényekkel mindig csak visz-
szavonulni! — mondotta. — Nos hát, a viszontlátásra, 
uraim, — tette hozzá s Andrej herczeg és Deniszov mel
lett bekanyarodott a kapun. 

— Hurrá! Hurrá! Hurrá! — kiabáltak mögötte. 
Kutuzov azóta, hogy Andrej herczeg nem látta, még 

jobban elhízott, még nagyobb potrohot eresztett és egé
szen elhájasodott. De jól ösmert szemefehérje, a sebe, 
s a bágyadtság kifejezése az arczán még mindig ugyanaz 
volt. Díszkabátban (egy vékony szíjacskán függő ostor 
a vállán átvetve) és fehér lovas-testör-sipkában volt. Ne
hézkesen imbolyogva és elterülve ült fürge lovacskáján. 

Alig hallhatóan fütyörészve lovagolt be az udvarra. 
A reprezentálás fáradalmai után pihenni szándékozó em
ber nyugalmának az öröme tükröződött az arczán. Jobb 
lábát kihúzta a kengyelből, s egész testével előrehajolva 
és az erőlködéstől a homlokát ránczolva nagynehezen 
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átemelte a nyergen s a térdével megtámaszkodva, na
gyokat nyögött, míg végre leereszkedett a segítségére 
siető kozákok és segédtisztek karjaiba. 

Rendbeszedte magát, hunyorgató szemeivel körül
nézett, s egy pillantást vetvén Andrej herczegre, a kit 
nyilván nem ösmert meg, szokott bukdácsoló lépteivel 
fölment a lépcsőre. 

Megint elkezdett fütyörészni és megint ránézett 
Andrej herczegre; Andrej herczeg arczának a benyomása 
csak pár pillanat múlva kapcsolódott össze (mint ez az 
öregeknél gyakran megesik) egyéniségének az emlékével. 

— Áá, Isten hozott, herczeg, Isten hozott lelkem, 
gyerünk c s a k . . . — szólott bágyadtan hátranézve, s rá
lépett a nehéz teste alatt nyikorgó lépcsőre. Kigombol
kozott és leült a lépcsőn lévő padra. 

— Nos, mit csinál az apád? 
— Tegnap kaptam a hírt, hogy meghalt, — felelt 

Andrej herczeg kurtán. 
Kutuzov tágra nyitott szemekkel, ijedten bámult 

Andrej herczegre, majd levette a sipkáját és keresztet ve
tett magára: „Isten nyugasztalja! Teljesedjék be vala
mennyiünkön Isten akarata!" Teli tüdővel felsóhajtott és 
elhallgatott. „Én nagyon szerettem és igen nagyra becsül
tem őt, és együtt érzek veled egész lelkemből". Megölelte 
Andrej herczeget, a keblére szorította, és jó darabig nem 
eresztette el. Mikor végre eleresztette, Andrej herczeg 
észrevette, hogy húsos ajkai reszkettek, és könnyek csil
logtak a szemében. Fölsóhajtott és mind a két kezével 
megkapaszkodott a padban, hogy föltápászkodjék. 

— Gyerünk, gyerünk be hozzám, beszélgessünk, — 
mondotta; de ugyanekkor Deniszov, a ki épp oly kevéssé 
félt a fölebbvalóitól, mint az ellenségtől, annak ellenére, 
hogy a segédtisztek bosszús suttogással iparkodtak őt 
visszatartani, elszántan, sarkantyúit pengetve, s a sarkai
val kopogva szintén fölment a lépcsőn. Kutuzov, még 
egyre a padra támaszkodva, kelletlenül nézett végig De-
niszovon. Deniszov, miután bemutatkozott, elmondta, 
hogy a haza üdvére nagyfontosságú közlendője van ö 
iensége számára. Kutuzov bágyadt tekintettel nézte De-
niszovot s a potrohán egy bosszús mozdulattal összekul-

n* 
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csolva a kezét, ismételte: „A haza üdvére? Nos, és mi 
az? Beszélj". Deniszov úgy elpirult, mint egy süldő 
leány (olyan furcsa volt pirulást látni ezen a bajuszos, 
vén, és borvirágos ábrázaton) és bátran elkezdte előadni 
az ellenség hadműveleti vonalának Szmolenszk és 
Vjazma közt leendő áttörésére vonatkozó tervét. Deni
szov ezen a vidéken élt és nagyon jól ismerte a terepet. 
A terve kétségkívül jónak látszott, kivált a meggyőző
dés amaz erejénél fogva, mely a szavaiból kisugárzott. 
Kutuzov a lábait nézte, s olykor kipillantott a szomszéd 
ház udvarára, mintha valami kellemetlenséget várt 
volna onnan. Es csakugyan, Deniszov előadása folya
mán a szomszéd húz ajtajában irótnappával a hóna alatt 
megjelent egy tábornok. 

— Micsoda? — szólott Kutuzov Deniszov előadása 
közepette, — már készen volna? 

— Készen, Fenség, — szólott a tábornok. Kutuzov 
megcsóválta a fejét, mintha csak azt mondta volna: 
„hogy' képes erre egyetlen ember", — és tovább hall
gatta Deniszovot. 

— Ovosz tiszti, nemesi becsületszavamat adom, 
— mondotta Deniszov, — hogy elvágom Napóleon ösz-
szeköttetési vonalát. 

— Deniszov Andrejevics Kirill, a főintendáns, neked 
rokonod? — szakította félbe Kutuzov. 

— Edcs nagybátyám, Fenség. 
— ö ! Jó barátok voltunk, — mondotta Kutuzov 

vidáman. — Jól van jól, lelkem, maradj csak itt a törzs
nél, holnap majd megbeszéljük a dolgot. — Miután bó
lintott a fejével Deniszovnak, elfordult s átvette azokat 
az iratokat, a melyeket Konovniczyn hozott oda neki. 

— Nem méltóztatnék Fenségednek tán befáradni a 
szobába, — szólott elégedetlen hangon az ügyeletes tá
bornok: — meg kellene nézni a terveket, és aláírni né
hány okmányt. — Az ajtón kilépő segédtiszt jelentette, 
hogy a lakásban minden rendben van. De Kutuzov szem
látomást már csak egyedül akart a szobájába menni. 
Összeránczolta a homlokát. 

— Nem lelkem, adass csak ide egy asztalkát, majd 
itt átnézek mindent, — mondotta. — Te még ne menj el, 
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— tette hozzá Andrej herczcghez fordulva. Andrej her
czeg ott maradt a lépcsőn és hallgatta az ügyeletes tá
bornok előterjesztését. 

Az előterjesztés ideje alatt Andrej herczeg női sut
togást és valami selyemruha suhogását hallotta az ajtó 
mögül. Néhányszor arrafelé nézett és lilaszín ruhában s 
rózsaszínű selyemkendövei a fején egy gömbölyded for
májú, pirosarczú és szép fehércselédet látott, a ki valami 
tállal a kezében, nyilván a főparancsnokot várta. Kutu
zov segédtisztje suttogva fölvilágosította Andrej hercze
get, hogy ez a háziasszony, a ki kenyeret és sót akart a 
Fenségnek átnyújtani. Az ura a templomban a kereszttel 
fogadta a Fenséget, ő pedig itthon . . . „Nagyon csinos 
teremtés", — tette hozzá a segédtiszt mosolyogva. Ku
tuzov ezekre a szavakra hátrapillantott. Kutuzov az 
ügyeletes tábornok jelentését (melynek legfőbb tárgya a 
czarevo-zaimiscsei hadállás bírálata volt) épp úgy meg
hallgatta, mint a hogy' meghallgatta Dcniszovot s mint 
a hogy' hét esztendővel azelőtt meghallgatta az auster-
litzi haditanács tárgyalásait. Szemlátomást csak azért 
hallgatta, mert fülei voltak, a melyek annak ellenére, 
hogy az egyikbe vatta volt tömve, nem tudtak nem 
hallani; de nyilvánvaló volt, hogy mindabból, a mit az 
ügyeletes tábornok neki mondhatott,nemcsak hogysemmi 
nem lephette meg és nem érdekelhette öt, de hogy előre 
tudta mindazt, a mit neki mondtak, s mindezt csak azért 
hallgatta meg, mert meg kellett hallgatnia, éppen úgy, 
mint a hogy' az énekes isteni tiszteletet meg kell hall
gatnia. Mindaz, a mit Deniszov mondott, okos és elmés 
volt. Az, a mit az ügyeletes tábornok mondott, még oko
sabb és még elmésebb volt. de nyilvánvalónak látszott, 
hogy Kutuzov a tudást is, az észt is lenézte és tudott 
valami mást, a minek a kérdést el kellett döntenie, 
valamit, a mi az észtől, meg a tudástól teljesen füg
getlen volt. Andrej herczeg figvelmescn fürkészte a fő
parancsnok ábrázatát és az egvetlen kifejezés, a melyet 
észrevett rajta, az unalom és az arra való kíváncsiság 
kifejezése volt. vájjon mit jelentett az a női suttogás 
ott az ajtó mögött, és annak a vágynak a kifejezése, hogy 
az illendőséget megőrizze. Nyilvánvaló volt, hogy Kutu-
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zov lenézte az észt és az ismeretet, sőt még azt a hazafias 
érzést is, a melyről Deniszov tanúságot tett, de nem az 
eszével, az érzésével, a szakismeretével (mert ezeket nem 
is iparkodott kimutatni) nézte le, hanem valami mással. 
Lenézte a korával és az élettapasztalatával. Az egyetlen 
rendelkezés, melyet Kutuzov az előterjesztés kapcsán 
tett, az orosz katonák fosztogatására vonatkozott. Az 
ügyeletes tábornok a jelentése végén egy iratot terjesz
tett a Fenség elé aláírás végett, a mely egy födbirtokos-
nak a katonai hatósághoz a földjén lekaszált zöld zabért 
járó kártérítés iránt beadott keresetére vonatkozott. 

Kutuzov elkezdett a szájával nyámogni s megcsó
válta a fejét, mikor ezt az ügyet végighallgatta. 

— A kályhába . . . a tűzbe vele! Es egyszer s 
mindenkorra mondom, lelkem, — mondotta, — mind
ezeket az ügyeket csak a tűzbe. Csak hadd kaszálják a 
gabonát s hadd égessék a fát, a míg jól esik nekik. Ezt 
én nem parancsoltam, sőt meg sem engedem, de ha meg
történt, nem firtathatom. E nélkül nem megy. A hol fát 
vágnak, ott forgács is akad. — Még egyszer rápillantott 
az iratra. — Oh német alaposság! — sóhajtott föl és 
megcsóválta a fejét. 

XVI. 

— No de most készen vagyunk, — szólott Kutu
zov, mikor az utolsó okmányt is aláírta s nehézkesen 
felkelvén és puha, fehér nyakának a ránczait eligazítván, 
fölvidult arczczal indult az ajtó felé. 

A papné fülig elpirulva kapott a tál után, melyet 
mind a mellett, hogy oly soká készülődött rá, még se 
tudott neki idejében átnyújtani. Mély meghajlással vitte 
a tálat Kutuzov felé. 

Kutuzov hunyorított a szemével; elmosolyodott, 
megcsípte az asszonyka vállát és így szólt: 

— Lám, milyen szépecske! Köszönöm galambom. 
Elővett a bugyogója zsebéből néhány aranyat és 

odatette a tálra. „Nos, hát hogy' vagyunk?" — szólott 
Kutuzov s elindult a számára kijelölt szoba felé. A papné, 
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gödrösen mosolygó piros arczczal ment utána a parádés 
szobába. A segédtiszt kijött Andrej herczeghez a lépcsőre 
s meghívta őt reggelire; egy fél óra múlva Andrej her
czeget megint Kutuzovhoz hívták. Kutuzov még ugyan
abban a kigombolt kabátban hevert egy karosszékben. 
Egy franczia könyvet tartott a kezében, s mikor Andrej 
herczeg belépett, éppen fordított egyet a papírvágó kés
sel. Mint Andrej herczeg a borítékán látta, madame de 
Genlis „Les chevaliers du Cygne" czímű műve volt. 

— Nos hát ülj le, üli le ide, beszélgessünk, — szó
lott Kutuzov. — Bizony szomorú, nagyon szomorú. De 
ne feledd barátocskám, hogy most én vagyok az apád, 
a második a p á d . . . — Andrej herczeg mindent elmon
dott Kutuzovnak, a mit csak tudott az apja haláláról, 
úgyszintén arról, a mit átutazása közben Lyszyja Gory-
ban látott. 

— H o v á . . . hová jutottunk! — szólalt meg egy
szerre Kutuzov izgatott hangon, Andrej herczeg elbeszé
léséből nyilván tiszta képet alkotván magának arról, 
hogy milyen helyzetben van Oroszország. 

— Csak türelem, türelem, — tette hozzá bosszús 
arczkifejezéssel s nyilván nem akarván tovább folytatni 
ezt az izgató beszélgetést, hozzátette: — Azért hívatta
lak, hogy itt tartsalak magamnál. 

— Nagyon köszönöm fenségednek, — felelt Andrej 
herczeg, — de attól tartok, hogy nem vagyok én már a 
törzskarba való, — mondotta mosolyogva, a mi Kutuzov 
figyelmét se kerülte el. Kutuzov kérdő pillantást vetett 
rá. — És a mi a fő, — tette hozzá Andrej herczeg, — na
gyon hozzá szoktam az ezredemhez, megszerettem a 
tiszttársaimat, s azt hiszem az embereim is megszerettek 
engem. Sajnálnám otthagyni az ezredemet. Ha lemondok 
arról a nagy tisztességről, hogy fenséged mellett marad
hassak, higyje e l . . . 

Okos, jóságos, de egyúttal gúnyos kifejezésre de
rült Kutuzov arcza. Félbeszakította Bolkonszkijt. 

— Sajnálom, mert szükségem lett volna rád; no, de 
hát igazad van, igazad van. Nekünk nem itt van szüksé
günk emberekre. Tanácsadó mindig akad elég. de ember, 
az nincsen. Nem volnának ilyenek az emberek, ha ezek 



488 TOLSZTOJ 

a tanácsadók ott szolgálnának mind az ezredekben, mint 
te. Én még Austerlitzből emlékszem rád. Emlékszem; em
lékszem, a zászlóval. . . emlékszem, — mondotta Kutuzov 
és erre a visszaemlékezésre örömteljes pirosság öntötte 
el Andrej herczeg arczát. Kutuzov a kezénél fogva ma
gához húzta öt, odanyújtotta neki az arczát, és Andrej 
herczeg megint könnyeket látott csillogni az öreg szemé
ben. Bár Andrej herczeg tudta, hogy Kutuzovuak gyön
géje volt a könnyezés, s hogy most különösen azért be-
czézgette öt, hogy kimutassa iránta való részvétét, azért 
ez az Austerlitzra való visszaemlékezés mégis nagyon 
jól esett és hízelgett neki. 

— Isten nevében, menj tovább az útadón. Annyit 
tudok, hogy a te útad — a becsület útja. — Egy cseppet 
elhallgatott. — Sajnáltalak téged Bukarestbe küldeni, de 
kénytelen voltam vele. — S másra terelvén át a szót. el
kezdett a török háborúról s a megkötött békéről beszélni. 
— Bizony, elég szemrehányást kaptam, — szólott Kutu
zov, — a háborúért is, meg a békéért i s . . . de azért min
den a maga idejében történt. „A ki várni tud. annál min
den a maga idejében történik",* — szólott, egy franczia 
közmondást idézvén. Pedig ott se volt ám kevesebb ta
nácsadó, mint itten . . . — folytatta a tanácsadókra vissza
térve, a kik nyilván nagyon a begyében voltak. Oh, ezek 
a tanácsadók, ezek a tanácsadók! — sóhajtott föl, — ha 
mindenikükre hallgattunk volna, úgy se békét nem kötöt
tünk volna, sem a háborúnak végére nem jártunk volna 
ott Törökországban. Mindent csak gyorsan, csakhogy 
ennek a gyorsaságnak mindig lassúság a vége. Ha Ka-
menszkij meg nem hal, el lett volna veszve, ö har-
minczezer emberrel várakat ostromolt. Egy várat be
venni nem nehéz, egy hadjáratot megnyerni, az bizony 
nehéz. De ehhez sem kell ám mindig ostromolni és tá
madni, ehhez csak türelem kell és idő. Kamenszkij kato
nákat küldött Ruszcsuk ellen, én meg csak ezt a kettőt 
(a türelmet és az időt) küldtem sorompóba, s több várat 
vettem be, mint Kamenszkij, és rákényszerítettem a törö
köt, hogy lóhúst egyék. — Megcsóválta a fejét. — Es a 
francziák is így fognak járni. Hidd el, ha mondom. — 

* Magyarán mondva: 'Türelem, rózsát terem. . (A ford.) 
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tódította Kutuzov nekihevülve s a mellére csapott: — 
Lóhúst fognak enni. — S megint elfátyolozták a szemeit 
a könnyek. 

— De azért mégis csak kénytelenek leszünk az ütköze
tet elfogadni, — jegyezte meg Andrej herczeg. 

— Igen, ha valamennyien akarják, nem tehetünk 
el lene. . . De hidd el, lelkem: nincs erösebb két harezos, 
mint a türelem és az idő; ezek mindenre képesek, de a 
tanácsadók ezt nem hiszik, és ez éppen a baj! Egyik 
akar, a másik nem akar. Mitévők legyünk? — kérdezte 
és nyilván választ várt a kérdésére. — Mondjad hát, mi
tévők legyünk? — s okos és mély kifejezés csillogott a 
szemeiben. — Majd én megmondom neked, — mondotta, 
miután Andrej herczeg nem felelt. — Majd én megmon
dom mitévők legyünk, s mit fogok én tenni. A „határo
zatlanságtól", lelkem, — egy csepp szünetet tartott, — 
„óvakodjál", — mondotta ki vontatottan ezt a franczia 
közmondást. — Nos hát, Isten veled barátocskám; ne 
feledd, hogy én egész lelkemmel érzem veled a veszte
ségedet s hogy én neked se fenséged, se herczeged, se 
főparancsnokod, hanem igenis az apád vagyok. Ha szük
séged van valamire, csak fordulj egyenesen hozzám. Is
ten veled lelkem! — Megint megölelte és megcsókolta 
öt. Es Andrej herczeg még ki se ment az ajtón, Kutuzov 
mélyen felsóhajtott és megint elővette madame de (ienlis 
„Les chevaliers du Cygne" czímü regényét. 

Hogyan és miért történt, azt Andrej herczeg maga 
se tudta magának megmagyarázni, de Kutuzovval yalő 
eme találkozása után Andrej herczeg a dolgok álta
lános menete, meg annak a személye iránt is, a kire ezek 
a dolgok bízva voltak, teljesen megnyugodva tért vissza 
az ezredéhez. Minél tisztábban látta ebben az öreg em
berben, a kiben tán a szenvedélyek megszokása és az ész 
helyett (mely az eseményeket csoportosítja és következ
tetéseket von le belőlük) már csak egyedül az a képesség 
maradt meg. hogy a dolgok menetét nyugodt figyelemmel 
kisérje, az egyéniség hiányát, annál nyugodtabb lett az 
iránt, hogy úgy fog történni minden, a mint történnie kell. 
„Abban ugyan, a mi történik, semmi se lesz az ö müve. 
Semmi különöset se fog kieszelni, semmire se fog vállal-
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kőzni", — gondolta Andrej herczeg, — „de meghallgat 
mindent, megemlékszik mindenre, a maga helyére tesz 
mindent, semminek, a mi hasznos, útját nem állja, és 
semmit, a mi káros, meg nem enged. Megérti, hogy van 
valami, a mi erösebb és jelentőségteljesebb az ő akaratá
nál, — s ez a dolgok elkerülhetetlen folyása, s ö meg 
tudja látni ezeket az eseményeket, méltányolni tudja a 
jelentőségüket, s erre a jelentőségre való tekintettel le tud 
mondani az ezekben az eseményekben való részvételről, 
az ő, másra irányuló egyéni akaratáról. — „De a mi a 
fő", — gondolta Andrej herczeg, — a miért az ember 
megbízik benne, az az, hogy a madame de Qenlis-félc 
regény, s a franczia közmondások ellenére is, orosz em
ber, a kinek remegett a hangja, a mikor azt mondotta: 
„hova, hova jutottunk!" és a ki szinte zokogott, a mikor 
arról beszélt, hogy „rákényszeríti őket, hogy lóhúst egye
nek." És éppen erre az érzésre, mely többé-kevésbbé ho
mályosan, de mindenikükben meg volt, erre volt alapítva 
az az általános helyeslés, a mely Kutuzov főparancsnokká 
választatását az udvari körök felfogása ellenére is kísérte. 

XVII. 

A császárnak Moszkvából való elutazása után a 
moszkvai élet visszatért régi, szokott medrébe, s ennek 
az életnek folyása annyira a mindennapi volt, hogy 
szinte nehezen esett a hazafias lelkesedés és fölbuzdu-
lás elmúlt napjaira visszagondolni, s nehéz volt elhinni, 
hogy Oroszország csakugyan veszélyben van, és hogy 
az angol club tagjai egyúttal a haza fiai is, a kik érte bár
mely áldozatra készek. Az egyetlen, a mi az uralkodó 
moszkvai tartózkodása alatt tapasztalható lelkesen haza
fias hangulatra emlékeztetett, a lakosságtól követelt ver
és pénzáldozat volt. a mely, a mint meghozták, legott 
törvényes és hivatalos formát öltött és egészen termé
szetesnek látszott. 

Az ellenségnek Moszkvához való közeledtével a 
moszkvaiaknak a helyzetükről táplált felfogása nemcsak 
hogy nem vált komolyabbá, de sőt még könnyelműbbé 
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lett, a mint ez az olyan embereknél rendesen lenni szo
kott, a kik valami nagy veszedelmet látnak közeledni. 
A veszély közeledtekor mindig két hang egyforma erő
vel szokott megszólalni az ember lelkében, az egyik, 
nagyon okosan, arról beszél, hogy az ember mindenek
előtt fontolja meg a veszedelem minéműségét és azokat 
a módozatokat, a melyek segítségével tőle megszaba
dulhat; a másik, még okosabban, azt mondja, hogy na
gyon is terhes és gyötrelmes dolog a veszedelemre 
gondolni, mikor mindent előre látni s a dolgok szükség
szerű folyása elől menekülni az embernek úgy sem áll 
hatalmában, s azért okosabb, mindaddig, míg be nem 
köszöntött, elfordulni tőle és valami kellemesebbre gon
dolni. A magányban az ember inkább az első hangra, 
a társaságban ellenkezőleg a másodikra hallgat. Így 
volt ez most is Moszkva lakóival. Régóta nem mulattak 
olyan nagyokat Moszkvában, mint éppen ebben az esz
tendőben. 

A Rasztopcsin-féle fölhívásokat, a melyeknek az 
elején egy csapszék, egy pálinkamérés és egy Csigirin 
Karpuska nevű moszkvai polgár volt ábrázolva, a ki 
katonasorba kerülvén s kissé felöntvén a garatra, mikor 
meghallotta, hogy Bonaparte Moszkva ellen készül, ki
kelt magából, szitkozódó szavakkal illetett minden fran-
cziát, kirontott a csapszékből s föllármázta a sas alatt 
egybegyűlt népet, éppen úgy olvasták és tárgyalták, 
mint akár Puskin Lyvovics Vaszilij legújabb versét. 

A clubban a sarokszobában összejöttek, hogy eze
ket a fölhívásokat olvassák, s nem egynek nagyon tet
szett, a mint Karpucka gúnyt űzött a francziákból, azt 
mondván, hogy a káposztától felfúvódnak, a kásától 
megpukkadnak, a scsitől meggebednek, hogy valameny-
nyien pöttönmagok. s hogy akár egy fehércseléd egy
szerre hármat is villára szúrhat közülük. De voltak, a kik 
nem helyeselték ezt a hangot s azt aljasnak és osto
bának bélyegezték. Arról is beszéltek, hogy Rasztop
csin nemcsak a francziákat, de általában az idegeneket 
mind kiutasította Moszkvából, mert voltak köztük Na
póleonnak kémei és ügynökei; de erről legfőképpen 
azért beszéltek, hogy ebből az alkalomból elmondják 
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azokat az elmés szavakat, a melyeket a kiutasításkor 
Rasztopcsin mondott. Az idegeneket bárkán szállították 
Nizsny-be és Rasztopcsin így szólt hozzájuk: szálljatok 
magatokba, szálljatok a bárkába s legyetek rajta, hogy 
ez a bárka ne legyen számotokra Charon bárkája. Azt is 
beszélték, hogy a hatóságokat is már mind elküldték 
Moszkvából s ezt még megtoldották Sinsin tréfájával, a 
mely szerint ez az egy az, a miért Moszkva hálás lehet 
Napóleonnak. Beszélték, hogy Mamonovnak nyolczszáz-
czer rubeljébe fog kerülni az ezrede, hogy Bezuchij még 
többet fog a katonáira költeni, de hogy az egészben a 
legsikerültebb az lesz, hogy Bezuchij maga is egyen
ruhába öltözik és ott lovagol majd az ezrede előtt, és 
még díjat se íog szedni azoktól, a kik majd öt nézik. 

— On nem kegyelmez senkinek, — jegyezte meg 
Drubeczkája Julié, gyűrűkkel elborított finom ujjaival 
egy csomó tépést szedegetve össze. 

Julié másnap készült elutazni Moszkvából, s még 
egy búcsúestélyt rendezett. 

— Bezuchij est ridicule, az igaz, de a mellett olyan 
jó és olyan kedves. Ugyan micsoda élvezet az, ilyen 
caustique-nak lenni? 

— Büntetés! — szólott egy népfölkelő egyenruhába 
öltözött fiatal ember, a kit Julié „az én lovagom"-nak 
hívott, s a ki vele együtt készült Nizsny-be utazni. 

Julié társaságában, valamint Moszkva sok más 
társaságában is, elhatározták volt, hogy csak oroszul 
beszélnek, és azok, a kik ez ellen vétenek és franczia 
szavakat is használnak, valami büntetést űzetnek az ado
mányokat gyűjtő bizottságnak. 

— Még egy büntetés a galliczizmusért, — mon
dotta egy orosz író, a ki szintén ott volt a társaságban. 
— Micsoda élvezet , . . . é s . . . lenni — ez sincs oroszul 
mondva. 

— ö n nem kegyelmez senkinek. — folytatta Julié 
a népfölkelöhöz fordulva, a nélkül, hogy az író megjegy
zését figyelemre méltatta volna. 

— A caustique-ért bocsánatot kérek. — mondotta, 
— és űzetek is, az rlrezel-éTt, az igazat bevallva, talán 
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még szintén hajlandó vagyok fizetni; de a galliczizmu-
sokért már nem felelek, — fordult oda az íróhoz: — se 
pénzem, sem időm nincs rá, mint Galliczyn herczeg
nőnek, hogy tanítót tartsak és oroszul tanuljak. 

— Áá, itt van ö is, — szólott Julié. — Quand on . . . 
Nem, nem, — fordult oda a népfölkelőhöz, — többet meg 
nem csíp. Mikor az ember az ördögöt a falra festi, — 
mondotta a ház asszonya Pierrenek, szeretetreméltóan 
elmosolyodva. — Éppen önről beszéltünk, a nagyvilági 
hölgyeknél szokásos füllentésekkel, — szólott Julié. — 
Azt mondtuk, hogy az ön ezrede föltétlenül jobb lesz a 
Mamonovénál. 

— Jaj csak kérem, ne beszéljenek nekem az ez
redemről, — szólott Pierre kezet csókolván a ház asz-
szonyának és odaült mellé. — Torkig vagyok már vele. 

— ön, ugy-e bár, személyesen fogja vezetni az 
ezredét? — kérdezte Julié ravaszul s egy gúnyos pil
lantást váltott a népfölkelövei. 

A népfölkelő Pierre jelenlétében már nem volt 
annyira rossznyelvű, s álmélkodás tükröződött az ar
czán a fölött, vájjon mit jelent Julié arczán az a mosoly. 
Szórakozottsága és kedélyessége ellenére is, Pierre 
egyénisége egyszeriben útját vágta minden arra irá
nyuló kísérletnek, hogy gúnyt űzzenek belőle a jelenlé
tében. 

— Dehogy' is, — felelt Pierre s végignézett ot
romba, kövér testén. — Engem a francziák nagyon is 
könnyen eltalálnának, aztán meg attól is tartok, hogy 
aligha tudnék lóra kapaszkodni. 

Julié társaságában azok közül a személyek közül, 
a kiket szóba hoztak, Rosztovékra került a sor. 

— Azt mondják nagyon rosszul állanak a dolgaik, 
— mondotta Julié. — S a gróf maga olyan ügyefogyott. 
Razumovszkijék meg akarták vásárolni a házát és a 
Moszkva melletti birtokát, de még mindig húzódik a 
dolog. Nagyon drágára tartja. 

— Nem a', úgy tetszik, a napokban már megkötik 
az üzletet, — szólt közbe valaki. — Bár mostanában iga
zán esztelenség Moszkvában bármit is vásárolni. 
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— Miért? — kérdezte Julié. — Talán bizony azt 
hiszi, hogy Moszkva veszedelemben íorog? 

— Hát ön miért utazik el? 
— Én? No ez igazán furcsa. Én azért megyek, mert 

mindenki megy, és mert se Jeanne d'Arc, sem amazon 
nem vagyok. 

— No persze, persze! Adjon kérem még egy darab 
gyolcsot. 

— Ha rendbe tudja hozni a dolgot, akkor kifizetheti 
minden adósságát, — folytatta a népfölkelö Rosztovról. 

— Jó öreg ember, de nagyon rosszul áll a dolga. 
Ugyan miért is vannak itt olyan soká? Hiszen már rég 
vissza akartak menni falura. Natalie, úgy tetszik már 
egészséges? — kérdezte Julié Pierre-től, ravaszul moso
lyogva. 

— A kisebbik fiukat várják. — felelt Pierre. — Be
lépett az Obolenszkij kozákok közé, s elment Bjelaja-
Czerkvába, ott állítják össze az ezredet. Most pedig áttet
ték őt az én ezredembe, s így napról-napra várják. A gróf 
már régóta szeretne menni, de a grófné a világért sem 
akar addig kimozdulni Moszkvából, a míg fia meg nem 
érkezik. 

— Tegnapelőtt láttam őket Archarovéknál. Natalie 
megint megszépült és fölvidult. Egy románczot is énekelt. 
Némely ember milyen könnyen túlteszi magát mindenen! 

— Hogy-hogy' túlteszi magát? — kérdezte Pierre 
elégedetlenül. Julic elmosolyodott. 

— Jól tudja, gróf. hogy az olyan lovagok, mint ön, 
csak madame Souza regényeiben fordulnak elő. 

— Micsoda lovag? Miért? — kérdezte Pierre 
pirulva. 

— No, csak hagyja el, gróf, c*est la fable de tout 
Moscou. Je vous admire, ma parole d'honneur. 

— Büntetés! Büntetés! — kiáltott föl a népfölkelő. 
— No jól van. Az ember igazán már nem is beszél

het, jaj de unalmas! 
— Qu' est ce qui est la fable du tout Moscou? — 

kérdezte Pierre bosszúsan s fölkelt. 
— Hagyja el, gróf. Hiszen tudja! 
— Semmit se tudok, — felelt Pierre. 
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— Tudom, hogy ön jó barátságban volt Natalie-val, 
és azért. . . Nem, én mindig inkább Vjerá-val barátkoz
tam. Ez a kedves Vjera. 

— Nem, asszonyom, — folytatta Pierre elégedetlen 
hangon. — En éppenséggel nem szegődtem Ros-tov-ék 
lovagjává, és több, mint egy hónapja nem voltam náluk. 
De nem értem ezt a tapintatlanságot . . . 

— Qui s' excuse — s' accuse, — mondotta Julié 
mosolyogva s a kezében lévő tépessél legyintve, és hogy 
az övé legyen az utolsó szó, legott másra vitte át a szót. 
— Mit szólnak hozzá, ma tudtam meg, hogy szegény 
Bolkonszkaja Mari az este Moszkvába érkezett. Hallotta, 
hogy elvesztette az apját? 

— Lehetséges! És hol van most? Nagyon szeret
ném meglátogatni, — szólott Pierre. 

— Tegnap vele töltöttem az estét. Ma vagy holnap 
reggel a kis unokaöcscsével kimegy a moszkvai bir
tokára. 

— Nos, és hogy' van? — kérdezte Pierre. 
— Megvan, búsul. De tudja-e, ki mentette meg? 

Valóságos regény. Rosztov Nikolaj. Bekerítették, meg 
akarták ölni s az embereit meg is sebesítették. Rosztov 
közbelépett és megmentette . . . 

— Megint egy regény, — szólott a népfölkelő. — 
Mostanában határozottan csak azért rendezik ezt az ál
talános menekülést, hogy a vén lányok mind férjhez 
menjenek. Katis az egyik, Bolkonszkaja herczegnő a 
másik. 

— Tudja-e, hogy én csakugyan azt hiszem, hogy 
ö un petit pen amoureuse du jeune homme. 

— Büntetés! Büntetés! Büntetés! 
— De hát hogy' mondja ezt az ember oroszul? 

XV111. 

Mikor Pierre hazatért, két aznap érkezett Rasz-
topcsin-féle fölhívást adtak át neki. 

Az elsőben arról volt szó, hogy az a hír, mintha 
Rasztopcsin gróf megtiltotta volna a Moszkvából való 
távozást, nem igaz, s hogy ellenkezőleg, Rasztopcsin 
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gróf nagyon örül, hogy Moszkvából az úriasszonyok és 
a kereskedők feleségei elmennek. „Minél kevesebb a fé
lelem, annál kevesebb az újság", — mondotta a fölhívás, 
— „de arról, hogy az a gonosztévő nem jön be Mosz
kvába, az életemmel felelek". Ezekből a szavakból ér
tette meg Pierre először egészen világosan, hogy a fran
cziák mégis csak eljönnek Moszkvába. A második föl
hívás arról szólt, hogy a mi főhadiszállásunk Vjazmában 
van, hogy Vittenstein gróf megverte a francziákat, de 
hogy, miután a lakosok közül sokan föl akarnak fegy
verkezni, az arzenálban elő vannak készítve számukra 
a fegyverek: kardok, pisztolyok és puskák, a melyeket 
olcsón megszerezhetnek. A fölhívás hangja már koránt
sem volt olyan tréfás, mint az azelőtti Csigirin-féle mó
kás beszélgetések és Pierre eltűnődött ezeken a felhívá
sokon. Nyilvánvaló volt, hogy az a fenyegető viharfelhő, 
a melyet lelke minden erejével hívott s a mely e mellett 
önkéntelen rémületet keltett benne, nyilvánvaló volt, 
hogy ez a felhő mindinkább közeledett. 

„Vájjon szolgálatba lépjek s bevonuljak a hadse
reghez, vagy még várjak?" — kérdezte magától Pierre 
immár vagy századszor. Elővette azt a csomag kártyát, 
mely ott hevert az asztalán, és elkezdett patience-ot 
rakni. 

— Ha ez a patience kijön, — mondotta magában, 
miközben ég felé emelt kezekkel a kártyát keverte, — 
ha kijön, az annyit tesz . . . mit tesz? . . . 

Nem volt rá ideje, hogy eldöntse, mit tesz, mikor 
kívülről meghallotta a legidősebb herczegnő hangját, a 
ki megkérdezte, be lehet-e menni hozzá. 

— Az annyit fog tenni, hogy be kell vonulnom a 
hadsereghez, — mondotta magában Pierre. — Tessék 
csak, tessék, — tette hozzá a herczegnőhöz fordulva. 

(Egyedül a hosszú derekú és szinte megkövérült 
arczú legidősebb herczegnő lakott még mindig a Pierre 
házában, a két fiatalabb már férjhez ment.) 

— Bocsásson meg, cousin, hogy bejöttein önhöz, 
— mondotta szemrehányóan izgatott hangon. — Végre 
is valamit már csak kell határozni. Mi lesz különben belő-
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lünk? Már mindenki elhagyta Moszkvát, s a nép for
rongni kezd. Vájjon mire várunk még? 

— Ellenkezőleg, cousine, nekem úgy tetszik, hogy 
jól megy minden, — szólott Pierre azon a szokott tréfál
kozó hangon, a melyet a herczegnővel való érintkezés
ben elsajátított, a kivel szemben még mindig a legna
gyobb zavarral töltötte be a jóltevö szerepét. 

— Micsoda jól megy . . . szép kis jóság! Ivanovna 
Marja elmondta már nekem, hogy a mi csapataink hogy' 
kitüntették magukat. Ez igazán becsületükre válik. De a 
nép teljesen fékevesztetté lett, megtagadja az engedel
mességet; már az én cselédem is elkezd rabolni. Ilyen
formán majd hamarosan mi reánk is ránk kerül a sor. Az 
utczákon már nem lehet járni. De a mi a fő, a francziák 
ma-holnap itt lehetnek, mire várunk hát? Én csak arra 
az egyre kérem, cousin, — mondotta a herczegnő, — 
vitessen el engem Pétervárra: akárki vagyok is, de még 
sem akarok Napóleon hatalmába kerülni. 

— Hagyja el, ma cousine, vájjon honnan meríti eze
ket a híreket? Ellenkezőleg . . . 

— Én az ön Napóleonjának nem vetem alá maga
mat. Mások tegyenek a mit akarnak . . . Ha ezt nem 
akarja megtenni . . . 

— De hiszen megteszem, tüstént ki adom a pa
rancsot. 

A herczegnöt nyilván bosszantotta, hogy nem volt 
kire haragudnia. Valamit suttogva leült egy székre. 

— De önt helytelenül tájékoztatták, — szólott 
Pierre. — A városban minden csöndes és szó sincs ve
szedelemről. Éppen az imént olvastam . . . — Pierre 
megmutatta a herczegnőnek a fölhívásokat. — Azt írja a 
a gróf, az életével áll jót, hogy az ellenség be nem teszi 
a lábát Moszkvába. 

— Oh, ez az ön grófja, — mondotta a herczegnő 
haragosan, — ez képmutató és gonosztevő, a ki maga 
bujtotta föl a népet a forrongásra. Tán nem ő írta ezek
ben a hóbortos fölhívásokban, hogy bárki legyen is, üstö
kön kell ragadni (milyen ostoba)! A ki birja, — úgymond 
— az marja. Ez ugyan sokra vitte a szeretetreméltóságá-

T o s i t o j : H a b o m H bék«. II. 32 
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val. Ivanovna Marja mondta, hogy a nép majd megölte 
őt azért, mert irancziául beszélt . . . . 

— Hjah, ez így van . . . ön nagyon is a szívére 
vesz mindent, — mondotta Pierre és elkezdte rakni a 
patience-ot. 

Mindamellett, hogy a patience kijött, Pierre nem vo
nult be a hadsereghez, hanem ott maradt a mindinkább 
kiürülő Moszkvában, s állandó aggodalomban, határo
zatlanságban és félelemben élt, de egyúttal szinte öröm
mel hitte valami rettenetesnek a bekövetkezését. 

Másnap estefelé a herczegnő elutazott s Pierrehez 
azzal a hírrel állított be a jószágigazgatója, hogy az ez
rede fölszereléséhez szükséges pénzt nem lehet előterem
teni, ha csak egyik jószágát el nem adja. A jószágigazgató 
egyáltaljában úgy tüntette föl előtte ezt az ezred histó
riát, mint a melynek tönkre kell őt tennie. Pierre csak 
nagy nehezen tudta palástolni a mosolyát, mikor a jó
szágigazgatóját hallgatta. 

— Nos, hát adja el, — mondotta. — Mit csináljunk, 
most már nem léphetek vissza. 

Minél kedvezőtlenebb volt a dolgoknak és különö
sen az ö dolgának az állása, annál kellemesebb volt 
Pierre-nek, s annál nyilvánvalóbbá lett, hogy a katasz
trófa, a melyet várt, közeledik. Pierre ösmerösei közül 
már csaknem senki se volt a városban. Julié elment, 
Marja herczegnő szintén. A közeli ösmerősök közül már 
csak Rosztovék voltak ott, de hozzájuk Pierre nem járt. 

Ezen a napon Pierre, hogy kissé szórakozzék, ki
ment Voronczovo községbe, hogy megnézze azt a lég
hajót, melyet Leppich készített az ellenség megrontására 
és azt a próba-gömböt is, melyet másnap készültek föl
ereszteni. Ez a gömb még nem volt készen; de, mint 
Pierre megtudta, a császár kívánságára készült. A csá
szár a következőket írta Rasztopcsin grófnak erről a lég
gömbről: 

„A mint Leppich elkészül, állítson össze a léghajója 
számára, megbízható és hozzáértő emberekből egy külö
nítményt és tüstént küldjön futárt Kutuzovhoz, hogy őt 
értesítse. Én már beszéltem vele erről. Csak figyelmez
tesse kérem Leppichet arra, hogy gondosan válassza 
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meg azt a helyet, a hol először leszáll, nehogy az ellenség 
kezébe kerüljön. Föltétlenül szükséges, hogy a mozdula
tait a főparancsnok mozdulataihoz alkalmazza." 

Voronczovo-ból hazafelé útközben, egy mocsaras 
hely mellett elmenve, Pierre egy csoport embert látott 
a vesztőhely körül, megállt és leszállt a kocsijáról. Éppen 
akkor hajtották végre az ítéletet egy franczia szakácson, 
a kit kémkedéssel vádoltak. Az ítélet végrehajtása éppen 
véget ért, s a hóhér egy vörös pofaszakállas, kék haris
nyás és zöld köpenyes kövér embert oldozott le a szé
gyenpadról. Egy másik sovány és sápadt bűnös ott állott 
mellette. Az ábrázatuk után ítélve mindaketten francziák 
voltak. Pierre a sovány francziáéhoz hasonló, rémülten 
szenvedő arczczal törte magát keresztül a tömegen. 

— Mi ez? Ki ez? Miért? — kérdezgette. De a hiva
talnokokból, polgárokból, kereskedőkből, parasztokból, 
köntösös és bekecses asszonyokból álló tömeg figyelme 
olyan mohón odatapadt arra, a mi a vesztőhelyen történt, 
hogy senki se felelt neki. A kövér ember fölkelt, ránczolt 
homlokkal vállat "Vont, és nyilván iparkodván erősnek 
látszani, fölállt és a nélkül, hogy körülnézett volna, 
kezdte magára venni a köpenyét; de egyszerre megrán
dultak az ajkai s maga is bosszankodván magára, mint 
a hogy' a felnőtt vérmes emberek szoktak, sírva fakadt. 
A tömeg hangos beszélgetésbe merült, mint Pierre-nek 
tetszett, csak azért, hogy a szánalom érzését magában 
elnémítsa. 

— Valami herczegnek a szakácsa . . . 
— Lám, muszjő, az orosz mártás úgy látszik ez 

egyszer savanyúra vált és . . . elvásott tőle a foga a 
francziának, — szólalt meg egy ránezosképű hivatalnok, 
a ki, mikor a franczia sírva fakadt, éppen Pierre mellett 
állott. A hivatalnok körülnézett, nyilván tréfájának a mél
tánylását várta. Egyesek elmosolyodtak, mások meg 
egyre ijedten nézték a hóhért, a ki a másik bűnöst vet
keztette. 

Pierre egyet szippantott az orrával, összeránczolta 
a homlokát és szaporán sarkon fordulva, visszament a 
kocsijához, miközbeu valamit mormogott magában, és 
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felült. Útközben néhányszor úgy összerázkódott és olyan 
hangosan fölkiáltott, hogy a kocsisa megkérdezte: 

— Mit parancsol? 
— Hát te hova mégy? — kiáltott rá Pierre a kocsi

sára, mikor ez kihajtott a Dubjankára. 
— Ügy tetszett parancsolni, hogy a főparancsnok

sághoz, — felelt a kocsis. 
— Szamár! Barom! — kiáltott föl Pierre a kocsisát 

szidalmazva, a mi vajmi ritkán esett meg vele. — Azt 
mondtam, hogy haza; siess szaporán, te mamlasz. Még 
ma el kell innen menni, — szólott Pierre magában. 

Pierre a megfenyített franczia és a vesztőhelyet el
lepett tömeg láttára olyan véglegesen eltökélte, hogy 
tovább nem maradhat Moszkvában s hogy még ma be
vonul a hadsereghez, hogy úgy tetszett neki, hogy ezt 
vagy meg is mondotta a kocsisának, vagy hogy a kocsis
nak ezt magától is tudnia kellene. 

Hazaérkezvén, Pierre kiadta a parancsot mindent 
tudó, mindenhez értő s egész Moszkvában ösmeretes ki-
esisának Jevsztafjicsnak, hogy még ma éjjel elmegy Mo-
zsaiszkba a csapatokhoz, s hogy küldjék el oda a hátas 
lovait. Mindent lehetetlen volt egy nap alatt elvégezni, 
s így Pierre, Jevsztafjics felszólalására, kénytelen volt az 
elutazását másnapra halasztani, hogy az elöfogatok elöre-
küldésére időt engedjen. 

Huszonnegyedikére kitisztult az idő, és Pierre még 
aznap ebéd után elhagyta Moszkvát. Éjjel, mikor Per-
chuskovoban lovakat váltott, megtudta, hogy aznap este 
nagy ütközet volt. Beszélték, hogy itt, Perchuskovoban 
is szinte rengett a föld az ágyúzástól. Pierrenek arra a 
kérdésére, vájjon ki lett a győztes, senki se tudott fele
letet adni. (Ez volt a 24-iki sevardinoi ütközet.) Pity-
Eta l l a tkor Pierre megérkezett Mozsaiszkba. 

Mozsaiszkban minden ház tele volt katonasággal és 
abban a fogadóban, a melyben Pierre-t a lovásza és a 
kocsisa várták, egyetlen üres szoba sem akadt; vala
mennyi tele volt tisztekkel. 

Mozsaiszkban és Mozsaiszk körül mindenfelé kato
nák vonultak és táboroztak. Mindenfelől kozákok, lovas 
és gyalogos csapatok, ágyúk és lőszerkocsik látszottak. 
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Pierre sietett, hogy minél hamarabb előre jusson, és mi
nél messzebb került Moszkvától, és minél mélyebben 
belemerült a csapatoknak ebbe a tengerébe, annál jobban 
erőt vett rajta a nyugtalanság izgalma és az örömnek 
eddig még soha se tapasztalt érzése. Hasonló volt ez az 
érzés ahhoz, a melyet az uralkodó megérkezése alkalmá
val a Szlobodszki-palotában érzett, annak a szükséges
ségnek az érzése, hogy valamire vállalkozzék, hogy va
lami áldozatot hozzon. Annak a tudatnak a kellemes ér
zése vett most erőt rajta, hogy mindaz, a miből az embe
rek boldogsága áll: az élet kényelme, a gazdagság, süt 
maga az élet is badarság, a melyről valami egyébnek a 
kedvéért . . . szívesen lemond az ember . . . Hogy mi
nek a kedvéért, arról Pierre nem tudott magának számot 
adni. Nem az foglalkoztatta őt, a miért áldozatot akart 
hozni, hanem maga az áldozathozatal ébresztett benne 
valami egészen új és kellemes érzést. 

XIX. 

Huszonnegyedikén volt az ütközet a sevardinoi erő
dítmények előtt, huszonötödikén egyik részről se történt 
egyetlen egy lövés sem, és huszonhatodikán történt a 
torodinoi ütközet. 

Hogyan és miért kínálták föl és fogadták el a sevar
dinoi és a borodinoi ütközetet? Miért történt a borodinoi 
ütközet? Sem a francziákra, sem az oroszokra nézve nem 
volt a legcsekélyebb jelentősége sem. Legközvetlenebb 
eredménye volt és kellett is. hogy legyen, az oroszokra 
nézve az, hogy közeledtünk Moszkva pusztulásához (a 
mitől a világon legjobban tartottunk), a francziákra nézve 
pedig az, hogy közeledtek egész hadseregük pusztulásá
hoz (a mitől meg ők féltek a világon mindennél jobban). 
Ez az eredmény már akkor is teljesen nyilvánvaló volt, 
s ezért Napóleon mégis fölkínálta, Kutuzov pedig elfo
gadta ezt az ütközetet. 

Ha a hadvezérek meghajoltak volna az okos érvek 
előtt, az ember azt hihetné, hogy Napóleon előtt egé
szen világosnak kellett volna lenni, hogy ha kétezei 
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versztnyire benyomul egy idegen ország belsejébe és 
belebocsátkozik egy ütközetbe, a melyben minden való
színűség szerint hadseregének egy negyed részét elve
szíti, biztos vesztébe rohan; épp ily tisztán kellett volna 
állni Kutuzov előtt, hogy ha elfogadja az ütközetet és 
szintén megkoczkáztatja hadserege egy negyed részé
nek az elvesztését, bizton elveszíti Moszkvát. Kutuzovra 
nézve ez épp oly mathematikai bizonyosság volt, mint 
az, hogy ha az ostáblázásnál egy kővel kevesebbem van 
és cserélek, bizton vesztek, következésképpen nem sza
bad cserélnem. 

Ha az ellenfelemnek tizenhat köve van, nekem pe
dig tizennégy, úgy én csak egy nyolczad részszel vagyok 
gyengébb nála; de ha tizenhármat cserélek, akkor ő há
romszorta lesz erösebb nálam. 

A borodinoi csata előtt a mi haderőnk hozzávető
leg úgy aranylott a francziákéhoz, mint öt a hathoz, a 
csata után pedig, mint egy a kettőhöz, vagyis, a csata 
előtt százezer állott szemben százhúszezerrel, a csata 
után pedig ötvenezer a százezerrel. S az okos és tapasz
talt Kutuzov mindezek ellenére elfogadta az ütközetet. 
Napóleon, a lángelméjű hadvezér pedig, — a mint öt 
hívták, — megvívta az ütközetet, csapatainak egy negyed 
részét elvesztette, és még jobban elnyújtotta hadművele
teinek a vonalát. Ha azt állítjuk, hogy Napóleon arra 
számított, hogy Moszkva elfoglalásával, éppen úgy, mint 
annak idején Bécs elfoglalásával véget vet a hadjáratnak, 
úgy nagyon sok bizonyíték szól ez ellen. Napóleon tör
ténetírói maguk is úgy nyilatkoznak, hogy már Szmo-
lenszktől kezdve folyton meg akart állni, tisztában volt 
elnyújtott harczvonalának a veszedelmes voltával, és azt 
is tudta, hogy Moszkva elfoglalásával még korántsem lesz 
vége a hadjáratnak, mert Szmolenszktől kezdve láthatta, 
hogy az oroszok milyen állapotban hagyták hátra váro
saikat, s hogy a tárgyalások megkezdésére vonatkozólag 
nyilvánított kívánságaira egyetlen egyszer se kapott 
választ. 

Kutuzov és Napóleon, mikor a borodinoi ütközetet 
fölkínálták, illetve elfogadták, akaratuk ellenére és min
den megfontolás nélkül jártak el. A történetírók pedig 
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csak utólag lopták be a megtörtént tények elé a had
vezérek előrelátásának és lángelméjének ravaszul össze
szőtt bizonyítékait, a kik pedig a világi események ön
kéntelen eszközei közt is a legönkéntelenebbek s a leg-
szolgaiabbak voltak. 

A régiek a höskölteményeknek valóságos remek
műveit hagyták reánk, a melyekben a történelem egész 
érdekessége a hősökben összpontosul, és íme, mi még 
most sem tudjuk megszokni azt, hogy a mi korunkra 
vonatkoztatva az ilyesféle történelemnek semmi értéke 
sincsen. 

Arra a másik kérdésre vonatkozólag, hogy' történt a 
borodinoi és az azt megelőző sevardinoi ütközet? — épp
úgy nagyon is határozott és közismert, de teljesen téves 
leírások állnak csak rendelkezésünkre. A történetírók ezt 
az ütközetet mind a következőleg írják le: 

Az orosz hadsereg Szmolenszktöl való visszavonu
lásától kezdve állandóan kereste a maga számára a 
döntő ütközethez legalkalmasabb hadállást, és azt Bo-
rodinonál találta meg. 

Az oroszok, már jó előre megerősítették ezt a 
Moszkvától Szmolenszk felé vezető úttól balra, az útra 
csaknem derékszög alatt álló s Borodino és Uticza közt, 
ugyanazon a helyen lévő hadállást, a melyen az ütközet 
lezajlott. 

Ez előtt a hadállás előtt, az ellenség szemmeltar
tására egy megerősített előőrsöt toltak előre a sevar
dinoi kurgán-ra (dombra). Huszonnegyedikén Napó
leon rohamot intézett ez ellen az elöörs ellen s azt él is 
fogta; huszonhatodikán pedig megtámadta a borodinoi 
mezőn álló egész orosz hadsereget. 

Így szólnak a történetírók, csakhogy ezek a leírá
sok mind teljesen hamisak, a miről bárki is könnyen 
meggyőzödhetik, ha csak egy pillantást vet a dolgok 
lényegére. 

Az oroszok nem keresték a legjobb hadállást; ellen
kezőleg, visszavonulásuk közben nagyon sok olyan had
állást mellőztek, mely a borodinoinál sokkal előnyösebb 
lett volna. E hadállások egyikénél sem állapodtak meg: 
részben azért, mert Kutuzov nem akart olyan hadállást 
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elfoglalni, a melyet nem ö választott ki, részben azért, 
mert a döntő ütközet után való vágy még nem nyilatko
zott meg a kellő nyomatékossággal, de meg azért is, 
mert Miloradovics még mindig nem érkezett meg a nép
fölkeléssel, és még más számtalan oknál fogva. Tény az, 
— hogy a megelőző hadállások erősebbek voltak, és 
hogy a borodinoi hadállás (a melyben az ütközet lefolyt) 
nemcsak hogy nem volt erős, de semmivel sem volt in
kább hadállásnak nevezhető, mint az orosz birodalom
nak bármely más pontja, a melyre az ember a térképen 
egy gombostűvel úgy találomra rábökhetett. 

Az oroszok nemcsak hogy nem erősítették meg a 
borodinoi mezőn az út baloldalán, derékszög alatt el
foglalt hadállásukat (azt a helyet, a melyen az ütközet 
lefolyt), hanem 1812. augusztus 25-ikéig soha még csak 
nem is gondoltak arra, hogy a csata ezen a helyen tör
ténhessék meg. Ennek a bizonyítékául szolgál első sor
ban az, hogy nemcsak hogy huszonötödikén még nem 
voltak ezen a helyen erődítések, de hogy a huszonötö
dikén elkezdett erődítések huszonhatodikára még nem 
készültek el; másod sorban pedig a sevardinoi zártsáncz 
elhelyezése: a sevardinoi zártsáncznak ott az előtt a 
hadállás előtt, a melyben az ütközet lefolyt, semmi jelen
tősége sincsen. Miért volt éppen ez a zártsáncz minden 
más pontnál jobban megerősítve? És mire volt az jó, hogy 
ezt a pontot huszonegyedikén késő éjszakáig erőinknek 
végső megfeszítésével védelmeztük és hatezer embert 
veszítettünk? Az ellenség szemmeltartására teljesen ele
gendő lett volna egy kozák-különítmény. Harmadszor, 
hogy az a hadállás, a melyben az ütközet lefolyt, nem 
volt előre kiválasztva, és hogy a sevardinoi zártsáncz 
nem volt elővédje ennek a hadállásnak, annak a bizonyí
tékául szolgál az is, hogy Barclay de Tolly és Bagra
tion huszonötödikéi abban a meggyőződésben éltek, hogy 
a sevardinoi zártsáncz a hadállásnak ba?-szárnya, s hogy 
maga Kutuzov is, abban a jelentésében, melyet az ütkö
zet után melegebben írt, a sevardinoi zártsánczot a had
állás bal szárnyának mondja. Csak jóval később, a mikor 
kimerítő jelentést írtak a borodinoi ütközetről, eszelték 
ki és vették bele (alkalmasint a főparancsnok által elkö-
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vetett hiba leplezésére, a kinek a csalhatatlanság színé
ben kellett feltűnnie) azt a hazug és furcsa magyarázatot, 
hogy a sevardinoi zártsáncz elővéd gyanánt szolgált 
(pedig nem volt egyéb, mint a balszárnynak egy meg
erősített pontja) és hogy a borodinoi ütközetet mi egy 
megerősített és előre kiválasztott hadállásban fogadtuk el, 
pedig az igazság az, hogy az ütközet egy teljesen várat
lan, és csaknem teljesen megerösítetlen ponton zajlott le. 

A helyzet nyilvánvalóan ez volt: a hadállást az or
szágútat nem derék-, hanem hegyesszög alatt metsző 
Kolocsa folyó mellett választották ki, úgy, hogy a bal
szárny Sevardinoban, a jobbszárny Novoje-Szjelo köze
lében, a derékhad pedig Borodinoban, a Kolocsa és Vojna 
folyók összefolyásánál állott. Ez a hadállás, a Kolocsa 
folyó fedezete alatt, egy olyan hadsereg számára, mely
nek az a czélja, hogy a szmolenszki úton Moszkva felé 
vonuló ellenséget feltartóztassa, mindenki előtt nyilván
való, a ki a borodinoi mezőn végignéz, és nem gondol 
arra, hogy' folyt le az ütközet. 

Napóleon, mikor huszonnegyedikén kikocsizott Va-
lujevbe (mint a történelmi könyvek írják), nem látta meg 
az oroszoknak Uticza és Borodino közt lévő hadállását 
(nem láthatta ezt a hadállást, mert nem is létezett), s az 
orosz hadsereg előőrseit se látta, hanem az orosz hátvéd 
üldözése közben bukkant rá a sevardinoi kurgánon az 
oroszok hadállásának a balszárnyára, s az oroszokra 
nézve egészen váratlanul átvezette a csapatait a Kolo-
csán. És az oroszok nem tudván döntő ütközetbe bocsát
kozni, balszárnyukkal kivonultak abból a hadállásból, 
a melyet el szándékoztak volt foglalni, s egy másik had
állást foglaltak el, mely nem volt előre megállapítva és 
nem is volt megerősítve. Napóleon átkelvén a Kolocsa 
bal partjára és az út bal oldalára, az egész jövendő ütkö
zetet elterelte (az oroszok felől nézve) jobbról balfelé, és 
áthelyezte az Uticza, Szemjanovszkája és Borodino közt 
lévő mezőre (a mely semmivel sem nyújtott külömb had
állást, mint az orosz birodalom bármely más pontja) és 
ezen a mezőn zajlott le a 26-iki ütközet. A tervezett és 
a tényleges csatatér hevenyészett és vázlatos rajza alább 
következik. (Lásd a következő oldalt). 
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Ha Napóleon huszonnegyedikén este nem ment 
volna ki a Kplocsához, s nem intéztetett volna még akkor 
este támadást a zártsáncz ellen, hanem csak másnap 
reggel kezdte volna meg a rohamot, akkor senki se kétel
kedett volna abban, hogy a sevardinoi zártsáncz a mi 

hadállásunk balszárnya volt; s az ütközet úgy folyt 
volna le, mint a hogy' mi számítottuk. Ebben az esetben 
mi alkalmasint még szívósabban védelmeztük volna a 
sevardinoi zártsánczot, a mi balszárnyunkat; Napóleont 
a derékon vagy jobb felöl támadtuk volna meg, huszon
negyedikén a döntő ütközet abban a hadállásban folyt 
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volna le, a mely meg volt erősítve és előre ki volt sze
melve. De miután a mi balszárnyunk ellen intézett ro
ham este, a mi hátvédünk visszavonulása, tehát közvetle
nül a gridnevoi csata után történt, és miután az orosz 
hadvezérek nem akartak és nem tudtak, még akkor, hu
szonnegyedikén este döntő ütközetbe bocsátkozni, úgy a 
borodinoi ütközet első és fő hadművelete már huszon
negyedikén el volt veszítve, a mi természetesen a hu-
szonhatodiki ütközet elvesztését is maga után vonta. 

A sevardinoi zártsáncz elvesztése után, huszon
ötödikén reggel, a mi balszárnyunknak nem volt had
állása, és így abba a kényszerhelyzetbe kerültünk, hogy 
balszárnyunkkal el kellett kanyarodnunk, és szaporán 
meg kellett magunkat erősítenünk ott, a hol éppen 
voltunk. 

De nem elég az, hogy az orosz csapatok augusztus 
26-ikán mindössze csak a hevenyészett és befejezetlen 
erődítések védelme alatt állottak, ennek a hadállásnak 
a hátrányos voltát még fokozta az, hogy az orosz had
vezérek nem ösmervén föl teljesen a bekövetkezett té
nyeket (a balszárnyon volt hadállás elvesztését s a jö
vendő harcztérnek jobbról balfelé történt eltolását) meg
maradtak a Novoje-Szjelo és Uticza közt elfoglalt ki
nyújtott harczvonalukban, s következésképpen csapatai
kat az ütközet alatt voltak kénytelenek jobbról balfelé el
tolni. Ilyenformán azután az oroszok a csata egész tar
tama alatt, felényi erővel állottak szemben a francziák-
nak a mi bal szárnyunk ellen működő egész hadsere
gével. (Ponyatovszkijnak a francziák jobbszárnyán 
Uticza és Uvarov ellen intézett hadműveletei, a csata 
menetétől teljesen független mozdulatok voltak.) És így 
a borodinoi ütközet éppenséggel nem úgy folyt le, mint 
a hogy' azt (a mi hadvezéreink hibáit leplezni iparkod
ván és következésképpen az orosz csapatok és az orosz 
nemzet dicsőségét kisebbítvén) le szokták írni. A borodi
noi ütközet nem egy előre kiszemelt és megerősített had
állásban, és nem a francziák ínál csak valamivel gyen
gébb orosz erővel folyt le, hanem a borodinoi ütköze
tet, a sevardinoi zártsáncz elvesztése következtében az 
oroszok téliesen nyílt és alig valamelyest megerősített 
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helyen fogadták el, még pedig a francziákénál felényivel 
gyengébb haderővel, vagyis olyan körülmények közt, a 
melyek közt nemcsak tíz óra hosszat küzdeni s az ütkö
zetet eldöntetlenül hagyni, de még az is szinte elképzel
hetetlen volt, hogy a hadsereget három óra hosszat össze 
lehessen tartani és meg lehessen óvni a teljes szét-
zülléstől és megfutamodástól. 

XX. 

Pierre 25-ikén reggel hagyta el Mozsaiszk-et. 
Annak a rettenetes meredek hegyi útnak a lejtőjén, a 
mely a városból, a jobb felől a hegyen álló templom 
mellett, — a melyben éppen akkor harangoztak be, — 
kivezetett, Pierre kiugrott a kocsijából és gyalog ment 
tovább. Mögötte, énekeseivel az élén valami lovasezred 
ereszkedett le a hegyről. Szemben vele egy sor szekér 
kapaszkodott föl a hegyre, s a tegnapi ütközet sebesült
jeit hozta. A paraszt-kocsisok, a lovaikat biztatgatva és 
ostoraikkal közibük csapkodva egyik oldalról a másikra 
futkostak át. A szekerek, a melyeken hármasával, né
gyesével hevertek és ültek a sebesültek, nagyokat zök
kentek a meredek úton kavicsolás ürügye alatt szétszórt 
köveken. A rongyokkal bekötözött, sápadt sebesültek, 
ajkukat összeszorítva, szemöldökeiket ránczolva és a 
lógórudakba kapaszkodva rázódtak a szekereken. Mind
annyian szinte együgyű és gyerekes kíváncsisággal bá
multák meg Pierre fehér kalapját és zöld frakkját. 

Pierre kocsisa bosszúsan kiabált a sebesültszállító 
szekerekre, hogy térjenek ki előle. A hegyről leeresz
kedő lovasezred utóiérte Pierre kocsiját és leszorította 
őt az útról. Pierre megállt és odaszorult a hegyoldalban 
kiásott útnak a legszélére. A nap a hegy lejtője mögül 
nem jutott el a mélyen bevágott útra, a hol hűvös és 
nyirkos volt a levegő: Pierre feje fölött ott volt a verő
fényes augusztusi reggel és vidáman hömpölygött tova 
az ünnepi harangszó. Az egyik sebesültszállító szekér 
közvetlenül Pierre mellett megállott az út szélén. A 
háncsezipős kocsis lihegve odaszaladt a szekeréhez, kö-
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vet dugott az abroncstalan hátsó kerék alá, és megiga
zította a hámot a lovacskáján. 

Az egyik sebesült, egy felkötött karú vén katona, 
a ki a szekér mögött ballagott, egészséges kezével el
kezdett neki segíteni és rápillantott Pierre-re. 

— Nos, földi, leraknak-e bennünket itt? Vagy tán 
meg sem áilunk Moszkváig? — szólalt meg. 

Pierre olyan mélyen elgondolkozott, hogy meg se 
hallotta ezt a kérdést. Majd a lovasezredet nézte, mely 
most akadt össze a sebesültszállítmánynyal, majd rábá
mult arra a szekérre, a mely mellett állott, s a melyen 
két sebesült ült, egy pedig feküdt. A szekéren ülő kato
nák egyike alkalmasint az arczán volt megsebesülve. 
Egész feje rongyokkal volt bekötözve s az egyik orczája 
akkorára megdagadt, mint egy gyermekfej. A szája és 
az orra teljesen félreállott. Ez a katona fölpillantott a 
templomra és keresztet vetett. Egy másik, fiatal siheder, 
egy tejfölös szájú, szőke újoncz, a kinek mintha csak 
egyetlen csöpp vér se lett volna az arczában, merev és 
jóságos mosolylyal nézett Pierre-re; a harmadik hanyatt 
ieküdt, s nem látszott az arcza. A lovas-énekesek köz
vetlenül a szekér mellett vonultak el. 

— Jaj, elveszett . . . a sünfejű . . . 
— Messze földön éldegél a . . . — vágták ki az ismert 

katona-tánczdalt. Mintegy kíséretül, de a vígságnak más 
nemével kondultak meg közben ott a hegyen az ünnepi 
harangszó érczes hangjai. Es a vidámságnak egy me
gint másik nemével árasztották el a szemben lévő hegy
oldalt a nap forró sugarai. De a hegyoldal alatt, a sebe
sülteket szállító szekér körül, a lihegő lovacska mellett, 
a hol Pierre állott, nyirkos, komor és szomorú volt a 
világ. 

A dagadt ábrázatú katona bosszúsan nézett a lovas
énekesekre. 

— Óh, ezek a piperkőczök! — bökte ki szemre
hányókig. 

— Ma nemcsak katonákat, de még parasztokat is 
iáttam! A parasztokat, még azokat is hajszolják, — mon
dotta szomorú mosolylyal a szekér mögött álló katona 
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Pierre-hez fordulva. — Manapság nem sokat válogat
nak . . . Az egész népre akarnak támaszkodni, s csak egy 
a jelszó: — Moszkva. Egy kis kirándulást akarnak csi
nálni. — A katona szavainak a homályossága ellenére 
is Pierre mindazt megértette, a mit mondani akart, és 
helyeslőleg bólintott a fejével. 

Megtisztult az út, Pierre leért a hegyről és foly
tatta az útját. 

Pierre útközben az út mindkét oldalára tekintgetve 
ismerős arczokat keresett, de mindenütt csak különféle 
fegyvernemekhez tartozó katonák ismeretlen arczát 
látta, melyek egyforma álmélkodással bámulták az ő fe
hér kalapját és zöld frakkját. 

Miután már vagy négy versztet ment, végre meg
pillantotta az első ismerőst és örömteljesen fordult oda 
hozzá. Ez az ismerős a hadsereg egyik főorvosa volt. 
Bricskában jött Pierre-el szemben egy fiatal orvossal, s 
megismervén Pierre-t, megállította a kozákját, a ki ko
csis helyett a bakon ült. 

— Gróf! Kegyelmes uram, hát ön hogy' kerül ide? 
— kérdezte az orvos. 

— Csak úgy, széjjel akartam nézni egy cseppet . . . 
— Persze, persze, no lesz ám mit néznie . . . 
Pierre leugrott a kocsijáról s megállván, beszédbe 

ereszkedett az orvossal és közölte vele azt a szándékát, 
hogy részt akar venni az ütközetben. 

Az orvos azt tanácsolta Bezuchijnak, hogy fordul
jon egyenesen a Fenséghez. 

— Miért lenne az ütközet alatt az Isten tudja hol, 
teljes bizonytalanságban, — mondotta egy pillantást 
váltva fiatal társával, — a Fenség meg mégis csak is
meri, és kegyesen fogadja majd önt. Bizony batyuska, ez 
lesz a legokosabb, — mondotta az orvos. 

Az orvos, a mint látszott, ki volt merülve és sietett. 
— Azt h isz i . . . — De még azt is meg akartam kér

dezni, hol van voltaképpen a mi hadállásunk? — szólott 
Pierre. 

— A hadállásunk? — kérdezte az orvos, — ez már 
nem én rám tartozik. Menjen csak keresztül Tatarinován. 
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a hol olyan sokat ásnak. Ott aztán menjen föl a dombra: 
onnan majd meglátja, — felelt az orvos. 

— Es onnan csakugyan l á tn i ? . . . De mégis, ha tán 
ön . . . 

De az orvos félbeszakította s a bricskája felé indult. 
— Elkísérném önt, de Istenem, — lássa (az orvos a 

torkára mutatott) rohanok a hadtestparancsnokhoz. 
Lássa, milyen is a mi so r sunk? . . . Azt tudja, hogy hol
nap ütközet lesz; százezer emberre legkevesebb húsz 
ezer sebesültet kell számítani; nekünk pedig még hatezer 
emberre való hordagyunk, ágyunk, felcserünk és orvo
sunk sincsen. Tízezer szekerünk ugyan van, de ezen kí
vül még egyéb is kell ám; no de hát majd csak megle
szünk, a hogy' lehet. 

Az a különös gondolat, hogy abból a sok ezer ele
ven, egészséges, fiatal és idősebb emberből, a kik most 
olyan derült kíváncsisággal bámulták az ő kalapját, húsz
ezerén minden bizonynyal sebesülésre vagy halálra van-
nak'szánva (lehet, hogy éppen azok, a kiket látott), meg
döbbentette Pierre-t. 

„Lehet, hogy már holnap meghalnak, vájjon miért 
gondolnak hát egyébre, mint a halálra?" És egyszerre 
a gondolatok valami titkos társulása révén élénken 
maga elé képzelte a mozsaiszki hegyről való leereszke
dést, a sebesülteket szállító szekereket, az ünnepi ha-
rangzúgást, a nap ferde sugarait s a lovas katonák da
lolását. 

„Ezek a lovaskatonák csatába mennek, sebesül
tekkel találkoznak, s egy pillanatra se tűnődnek el azon, 
a mi reájuk vár, hanem elmennek mellettük és még in
tegetnek a sebesülteknek. S ezek köziil húszezerén ha
lálra vannak szánva, s a mellett az én kalapomat bá
mulják! — Furcsa!" — gondolta Pierre, a mint tovább 
ment Tatarinova felé. 

Az út baloldalán egy udvarház mellett fogatok, 
társzekerek, tisztiszolgák és őrszemek ácsorogtak. Itt 
volt szállva a Fenség. De akkor, a mikor Pierre oda
érkezett, sem ő, sem a törzskarból senki sem volt ott. 
Mindannyian isteni tiszteleten voltak. Pierre tehát to
vább ment Oorki felé. 
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Feljutván a dombra s beérkezvén a falu utczá-
jába, Pierre először látott fehér inges és a sapkájukon 
kereszttel ellátott népfölkelő-parasztokat, a kik hangos 
beszélgetésbe és kaczagásba merülve, fürgén és izzadtan 
dolgoztak az út jobb oldalán lévő és fűvel benőtt hatal
mas dombon. 

Egyesek közülük ásóval lapátolták a domboldalról 
a földet, melyet mások talyigákon szállítottak tovább, 
ismét mások csak ácsorogtak és nem csináltak semmit. 

Két tiszt állott a dombtetőn és felügyelt reájuk. 
Mikor ezeket a parasztokat látta, a kik nyilván jót mu
lattak még új katonavoltukon, Pierre-nek megint eszébe 
jutottak a mozsaiszki sebesült katonák, és kezdte érteni, 
hogy mit akart mondani az a katona azzal, hogy az 
egész népre akarnak támaszkodni. Ezek a csatatéren 
dolgozó szakállas parasztok, ezek a fura és otromba 
csizmák, ezek az izzadt nyakak és itt-ott kigombolt, fer
dén álló inggallérok, melyek alól ki-kilátszottak a nap
barnított kulcscsontok, mind annál, a mit eddig a jelen 
pillanat ünnepélyes és jelentőségteljes voltáról látott és 
hallott, erősebben hatottak Pierre-re. 

XXI 

Pierre leszállt a kocsijáról, s a dolgozó népfölkelők 
mellett fölment arra a dombra, a melyről, mint az orvos 
mondta, az egész csatateret áttekinthette. 

Délelőtt tizenegy óra volt. A nap valamelyest 
Pierre mögött és tőle balra állott, s a tiszta és ritka 
levegőn keresztül fényesen bevilágította az előtte el
terülő félkör formában, lépcsőzetesen emelkedő, hatal
mas tájképet. 

E fölött a lépcsőzetesen emelkedő félkör fölött és 
tőle balra, a lépcsőzetes emelkedést keresztülmetszve 
kanyargott a szmolenszki országút, mely egy a domb 
alatt vagy ötszáz lépésnyire fekvő, fehértemplomos fa
lun vezetett keresztül (ez volt Borodino). Az út a falu 
alatt egy hídon vezetett keresztül, s leitőkön és kapasz
kodókon kanyarogva mind magasabbra emelkedett a 
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körülbelül hat versztnyiről odalátszó Valujev falu felé 
(itt volt most Napóleon). Valujev mögött beleveszett az 
út a szemhatáron sárguló erdőbe. Ebben a nyírfa- és 
fenyöerdőben, az út irányától jobbra a koloczki kolos
tor távoli keresztje és harangtornya csillogott a napsu
gárban. Az erdőtől és az úttól jobbra-balra több helyen 
a mi és az ellenség csapatainak határozatlan tömegei 
és füstölgő őrtüzei látszottak a kéklő távolban. Jobb 
felől, a Kolocsa és a Moszkva folyók mentén, dombos 
és szakadékos volt a vidék. A gugyrok között Bezzu-
bovo és Zacharjino falvak látszottak a messzeségben. 
Balfelől már síkabb volt a vidék, gabonaföldek terültek 
el s egy felgyújtott, füstölgő falu látszott — Szemjo-
novszkaja. 

Mindaz, a mit Pierre jobb és balfelől látott, any-
nyira határozatlan volt, hogy a mezőnek sem a bal, sem 
a jobb oldala nem elégítette ki teljesen a várakozásait. 
A merre csak nézett, sehol se látta a csatateret, melyet 
látni remélt, hanem földeket, tisztásokat, csapatokat, er
dőket, őrtüzek füstjét, falvakat, dombokat, folyókat; s 
bármennyire fürkészte is Pierre, ezen az eleven tere
pen sehol se tudta megtalálni a mi hadállásunkat, sőt 
még a mi csapatainkat se tudta megkülönböztetni az 
ellenséges csapatoktól. 

„Meg kell kérdezni valakitől, a ki tudja", — gon
dolta magában és odafordult egy tiszthez, a ki kíván
csian nézte az ö éppenséggel nem katonás, hatalmas 
alakját. 

— Ha szabad kérdeznem, — fordult oda Pierre a 
tiszthez, — milyen falu az ott előttünk? 

— Burdino, vagy micsoda? — felelt a tiszt, kérdő
leg fordulván egyik bajtársához. 

— Borodino, — javította ki a másik. 
A tiszt nyilván megörülvén az alkalomnak, hogy 

kissé beszélgethet, közelebb ment Pierre-hez. 
— Ott vannak a mieink? — kérdezte Pierre. 
— Igen, és amott tovább a francziák, — szólott a 

tiszt. — Ott vannak ni, — innen látni őket. 
— Hol? Hol? — kérdezte Pierre. 
— Szabad szemmel is látni. Amott ni! — A tiszt 

Tolsztoj l Híboru és béke. II. 3J 
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kezével a folyón túl balfelől látszó füstre mutatott, és 
kiült az arczára az a szigorú és komoly kifejezés, a 
melyet Pierre azok közül az arczok közül, a melyekkel 
találkozott, nagyon sokon látott. 

— öh, ezek francziák! És o t t ? . . . — Pierre balra 
egy dombra mutatott, a mely körül csapatok látszottak. 

— Azok a mieink. 
— Oh, a mieink! És a m o t t ? . . . — Pierre odamu

tatott egy falu mellett levő távolabbi dombra, a mely
nek a közepén egy nagy fa állott, és a melyen szintén 
őrtüzek füstölögtek és valami feketéllett. 

— Ez megint ö, — szólott a tiszt (ez volt a sevar
dinoi zártsáncz). — Tegnap még a mienk volt, de most 
az övé. 

— De hát hol akkor a mi hadállásunk? 
— A hadállásunk? — kérdezte a tiszt a megelége

dés mosolyával, — ezt én önnek egészen világosan meg
mondhatom, mert csaknem minden erődítményeinket én 
építettem. íme nézze, . a derékhadunk Borodinoban 
van, ott ni. — Rámutatott a fehér templomos falura, 
mely ott terült el előttük. — Ott van az átkelés a Ko-
locsán. Amott ni, a hol a laposon lekaszált széna rendéi 
hevernek, ott van a híd. Ez a mi derékhadunk. A jobb
szárnyunk lám ott van (egyenesen jobbra mutatott, a 
szakadékon túlra), ott a Moszkva folyó, a hol három 
nagyon erős sánczot emeltünk. A balszárny . . . — itt 
a tiszt elhallgatott. — Lássa, ezt már bajos önnek meg
magyaráznom . . . Tegnap a mi balszárnyunk ott volt 
Sevardinoban, lássa ott, a hol az a tölgy áll; de most 
visszavontuk a balszárnyunkat, mely most ott van . . . 
látja azt a falut és azt a füstöt? — az Szemjonovo, ott 
ni, — rámutatott a Rajevszkij dombra. — De az ütközet 
aligha lesz ottan. Hogy ö ott is összevonta a csapatait, 
az csak ámítás; ö bizonyára a Moszkvától jobbra fog el
kanyarodni. No, de bárhol lesz is az ütközet, holnap már 
sokan nem fogunk számítani! — mondotta a tiszt. 

Egy öreg altiszt, a ki a tiszt magyarázata közben 
lépett oda, szótlanul várta, míg a fölebbvalója befejezi a 
mondókáját; de ekkor, alkalmasint nem lévén a szavai
val megelégedve, mégis közbevágott. 
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— El kell menni sánczkosokért, — szólott szi
gorúan. 

A tiszt mintha zavarba jött volna s mintha meg
értette volna, hogy arról, hogy holnap milyen sokan nem 
fcgnak számítani, gondolhat ugyan, a mit akar, de be
szélni nem való róla. 

— .ló, küldd el hát megint a harmadik szakaszt, — 
mondotta a tiszt szaporán. 

— De hát ön kicsoda, talán az orvosok közül való? 
— Nem, én csak úgy . . ., — felelt Pierre s a nép-

fólkelők mellett megint lement a dombról. 
— Oh, az átkozottak! — mormogta az öt követő 

tiszt, s befogván az orrát, elsietett a munkások mellett. 
— Itt vannak ni! . . . Hozzák, jönnek . . . Itt v a n . . . 

tüstént itt lesznek. . . — hallatszottak egyszerre hangok, 
s tisztek, katonák és népfölkelők szaladtak előre az úton. 

A domb aljáról, Borodino felől, templomi körmenet 
közeledett. Legelői, levett csákóval és lefelé fordított 
fegyverrel, délczegen haladt a poros úton a gyalogság. 
A gyalogság mögött egyházi ének hallatszott. 

Pierre-t utóiérve, sapka nélkül szaladtak a körme
net elé a katonák és a népfölkelők. 

— Hozzák a matyuskát! — A mi oltalmazónkat... 
Az iverszkáját!. . . 

— A szmolenszki matyuskát, — igazította helyre a 
másik. 

A népfölkelők, azok is, a kik a faluban voltak, 
meg azok is, a kik azon a dombon dolgoztak, a melyen 
az ágyúüteg állott, az ásóikat elhajigálva, szaladtak a 
körmenet elé. A poros úton lépkedő zászlóalj után, teljes 
díszben jöttek a papok, egy kámzsás öreg pap a segédlö 
egyházfival és az énekesekkel. Utánuk katonák és tisz
tek vitték a keretbe foglalt, fekete arczú nagy szentképet. 
Ez volt az a szentkép, a melyet Szmolenszkböl hoztak el, 
s melyet azóta állandóan a hadseregnél tartottak. A 
szentkép mögött, körülötte, előtte és mindenfelől, födet
len fővel, mélyen hajlongva siettek a katonák csapatjai. 

A hegyre fölérve megálltak a szentképpel; a képet 
szalagoknál fogva tartó embereket fölváltották, a gyacs-

83* 
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kák újra meggyújtották a füstölőket s elkezdődött az 
imádság. Merőlegesen tűztek alá a nap forró sugarai; 
könnyed, friss szellőcske libegtette a fedetlen fejek haj
zatát s a szentképet ékesítő szalagokat; az ének fojtot
tan hangzott a szabad ég alatt. A szentképet a födetlen 
fejű tisztek, katonák és népfölkelők óriási tömege vette 
körül. A pap és a gyacsok mögött egy szabadabb helyen 
állottak a rangosabb emberek. Egy kopasz tábornok, a 
György-renddel a nyakán, közvetlenül a pap háta mögött 
állott s a nélkül, hogy keresztet vetett volna (nyilván 
német volt), türelmesen várta az isteni tisztelet végét, 
melyet alkalmasint azért tartott szükségesnek végighall
gatni, hogy hozzájáruljon az orosz népben a hazafiság 
fölébresztéséhez. Egy másik tábornok katonás állásban 
megrázta a kezeit maga előtt és úgy nézett körül. Pierre, 
a ki a parasztok csoportjában állott, nem egy jó ismerőst 
fedezett föl ebben az előkelő körben, de nem igen nézett 
rájuk; egész figyelmét lefoglalta a katonák és a népföl
kelők arczán ülő komoly kifejezés, a kik egyforma mo
hósággal bámultak a szentképre. Alig hogy a kimerült 
gyacskák (a kik immár a huszadik imát énekelték), lustán 
és egykedvűen elkezdtek énekelni: „Oltalmazd meg Isten 
anyja, rabjaidat minden bajtól", s a pap és a gyákon to
vább fűzték: „valaminthogy a bajban te hozzád fordu
lunk, a ki áttörhetetlen falunk és szószólónk vagy né
künk", minden arczon megint lobbot vetett a közeledő 
ünnepélyes pillanat tudatának ugyanaz a kifejezése, a 
melyet már Mozsaiszkban és időnkint azóta is nagyon 
sok arczon látott, azok közül, a melyekkel akkor dél
előtt találkozott; és mind gyakoribb lett a fejek lehor-
gasztása, a hajzatok megrázása, s mind sűrűbben hang
zottak föl a sóhajok, s a keresztet vető kezeknek a keb
leken való dobbanása. 

A szentképet körülvevő tömeg egyszerre szétnyílt 
és elkezdte Pierre-t szorongatni. Ekkor abból a sietségből 
ítélve, a melylyel a tömeg utat nyitott neki, valami, alkal
masint nagyon magasrangú személyiség lépett oda a 
szentképhez. 

Kutuzov volt, a ki most tért vissza a hadállás körül 
tett szemleútjáról. A mint visszatért Tatarinovába. legott 
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eljött az isteni tiszteletre. Pierre, különös és minden más
tól elütő alakjáról, tüstént megösmerte Kutuzovot. 

Hatalmas terjedelmű, kövér testén hosszú köpeny
nyel, görnyedten, födetlen fehér fejjel s pufók arczán ki
folyt, fehér szemével, az ő imbolygó és bukdácsoló járá
sával lépett be Kutuzov a körbe és megállt a pap mögött. 
Szokott mozdulattal keresztet vetett magára, kezével le
nyúlt szint' a földre s mélyen felsóhajtva, lehorgasztotta 
a fejét. Kutuzov mögött ott állott Bennigsen és a kíséret. 
A főparancsnok jelenléte ellenére is, a ki a főméltóságok 
figyelmét mind magára vonta, a népfölkelök és a kato
nák csak imádkoztak tovább, a nélkül, hogy ránéztek 
volna. 

Mikor az isteni tisztelet véget ért, Kutuzov oda
lépett a szentképhez, nehézkesen térdre ereszkedett, föl
dig meghajtotta magát, s a gyöngesége és a kövérsége 
miatt jó darabig nem tudott fölkelni. Ösz feje meg-meg-
rándult az erőlködéstől. Végre fölkelt, gyermekes naiv
sággal fölbigygyesztett ajkát odaszorította a szentkép
hez és kezével a földet érintve, megint meghajtotta 
magát. A tábornoki kar követte a példáját; azután a tisz
tek és utánuk egymást taszigálva, nagyokat szuszogva 
és szinte tülekedve, kihevült arczczal özönlöttek oda a 
katonák és a népfölkelők. 

XXII. 

Pierre a körülötte lévő tolongásban megtántorodva, 
körülnézett. 

— Kirillycs Pjotr gróf! Hát ön hogy' kerül ide? — 
szólalt meg valakinek a hangja. Pierre körülnézett. 

Drubeczkoj Borisz, letisztogatván a térdeit, a me
lyek (alkalmasint ő is letérdepelt a szentkép előtt) be
piszkolódtak, mosolyogva közeledett Pierre felé. Borisz 
választékosan, a katonai marezonaság bizonyos árnya
latával volt öltözve. Hosszú kabát volt rajta s ostor a 
vállain keresztül vetve, éppen úgy, mint Kutuzovnak. 

Kutuzov e közben bement a faluba s a legelső ház 
árnyékában leült egy padra, melyet futólépésben hozott 
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oda egy kozák, a másik pedig letakarta pokróczczal. 
Nagy és fényes kíséret vette körül a főparancsnokot. 

A szentképet nagy tömeg kisérte tovább. Pierre 
Kutuzovtól vagy harmincz lépésnyire megállott Borisz-
szal beszélgetni. 

Pierre elmondta neki, hogy részt akar venni az üt
közetben, s meg akarja nézni a hadállást. 

— Biz' az jó is lesz, — szólott Borisz. — A tábor
ban legyen az én vendégem. Legjobban megláthat min
dent onnan, a hol majd Bennigsen fog állani. Én úgy is 
ő mellé vagyok beosztva. Majd be is jelentem neki. Ha 
pedig a hadállást akarja körüljárni, jöjjön most ve
lünk: tüstént indulunk a balszárnyra. Azután vissza
jövünk és nagyon szívesen látom nálam éjszakára, majd 
összeütünk valahogy' egy játszmát, ösmeri Szergejevics 
Dmitrijt, ugy-e? Itt lakik ni, — rámutatott Qorkiban a 
harmadik házra. 

— De én a jobbszárnyat is szeretném látni, azt 
hallom, hogy ez nagyon erős, — mondotta^ Pierre. — 
Szeretném a Moszkva folyótól kiindulva az egész had
állást megösmerni. 

— Erre majd az után is ráér, fődolog a balszárny. . . 
— Persze, persze. De hol van Bolkonszkij ezrede, 

nem tudná megmondani? — kérdezte Pierre. 
— Nikolajevics Andrejé? Elmegyünk mellette, majd 

oda is elvezetem. 
— És milyen a balszárny? — kérdezte Pierre. 
— Az igazat bevallva, de köztünk maradjon, a mi 

balszárnyunk, a jó Isten a megmondhatója, milyen álla
potban van, — szólott Borisz bizalmasan halkított han
gon; — Bennigsen gróf egészen másként gondolta a dol
got, ö neki az volt a szándéka, hogy megerősíti, látja 
ott azt a dombot, nem pedig így, de hát . . . — Borisz 
vállat vont. — A Fenség nem akarta vagy pedig telebe
szélték a fejét. L á m . . . — És Borisz nem fejezhette be, 
mert ebben a pillanatban odalépett Pierre-hez Kaiszarov, 
Kutuzov segédtisztje. — Áá Szergejics Paiszij, — szó
lott Borisz, fesztelen mosolylyal fordulván Kaiszarovhoz. 
— Éppen azon iparkodom, hogy a grófot a hadállás felöl 
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tájékoztassam. — Csodálatos! — Hogy' is tudta a Fen
ség a francziák szándékát úgy kitalálni. 

— A balszárnyról beszél? — kérdezte Kaiszarov. 
— Igen, igen, arról. A mi balszárnyunk most na

gyon, de nagyon erős. 
Annak ellenére, hogy Kutuzov a fölösleges embere

ket a törzskarból mind eltávolította, Borisznak a Kutuzov 
által elrendelt változások után is sikerült a főhadiszállá
son megmaradnia. Borisz Bennigsen gróf mellé került. 
Bennigsen gróf éppen úgy, mint mindazok, a kik mellett 
Borisz csak volt, szinte megbecsülhetetlen embernek tar
totta a fiatal Drubeczkoj herczeget. 

A hadsereg vezetésében két, egymástól élesen elkü
lönített párt állott szemben egymással. Kutuzov pártja és 
Bennigsennek.a törzskar főnökének a pártja. Borisz ehhez 
az utóbbi párthoz tartozott és senki nálánál jobban nem 
tudta, a Kutuzov iránt tanúsított, szinte szolgalelkű tisz
telet mellett is, éreztetni, hogy az öreg nem valami sokat 
ér, s hogy voltaképpen mindennek Bennigsen a lelke. 
Most azután közeledett az ütközet döntő pillanata, a 
melynek vagy meg kellett semmisítenie Kutuzovot és 
átjátszania a hatalmat Bennigsen kezére, vagy ha még 
Kutuzov meg is találná nyerni az ütközetet, éreztetni, 
hogy ez mind Bennigsen érdeme. A holnapi napnak min
den körülmények közt nagy kitüntetéseket és előlépteté
seket kellett hoznia. S ennek következtében Borisz egész 
nap rendkívül élénk és izgatott hangulatban volt. 

Kaiszarov után még más ismerősök is fölkeresték 
Pierre-t, a ki alig tudott felelni arra a tömérdek kérdésre, 
a melylyel őt Moszkvára vonatkozólag elárasztották, s 
alig tudta végighallgatni mindazt, a mit neki beszéltek. 
Minden arczra kiült az élénkség és az aggodalom kifeje
zése. De Pierre-nek úgy tetszett, hogy ennek az egye
sek arczán tükröződő izgatottságnak inkább az egyéni 
siker kérdésében volt a rugója, és nem ment ki a fejéből 
a lelkesedésnek az a másik kifejezése, melyet más arczo-
kon látott, s a mely nem egyéni, hanem általános kérdé
sekre, az élet és halál kérdéseire látszott vallani. Kut::-
zovnak föltűnt Pierre alakja és a z a csoportosulás, mely 
körülötte támadt. 

• 
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— Hívjátok öt ide hozzám, — szólott Kutuzov. 
A segédtiszt közölte vele a Fenség kívánságát, mire 
Pierre elindult a pad ielé. De Pierre-t megelőzve, oda
lépett Kutuzovhoz egy népfölkelő közlegény. Dolo
chov volt. 

— Hát ez hogy' kerül ide? — kérdezte Pierre. 
— Ez egyí igazi bestia, odalopózik ez mindenhová, 

— feleltek Pierre-nek. Régebben lefokozták. S most 
szeretne megint felkapaszkodni. Holmi tervei vannak, s 
éjszakának idejé:i belopta magát az ellenséges előőrsök 
közé . . . szó sincs róla, fenegyerek . . . 

Pierre levette a kalapját és tiszteletteljesen meg
hajolt Kutuzov előtt. 

— Én úgy okoskodtam, hogy ha jelentést teszek 
fenségednek, elűzhet engem vagy azt mondhatja, hogy 
már van tudomása arról, a mit jelenteni akarok, és akkor 
jaj lesz nekem . . . — mondotta Dolochov. 

— Lám, lám. 
— Ha pedig igazam van. akkor hasznára vagyok 

a hazámnak, a melyért kész vagyok meghalni. 
— Lám . . . lám . . . 
— Ha pedig fenségednek szüksége talál lenni egy 

olyan emberre, a ki nem félti a bőrét, úgy kegyeskedjék 
én reám gondolni . . . Lehet, hogy meg fogok felelni 
Fenségednek. 

— Lám . . . lám . . . — ismételgette Kutuzov, és 
mosolyogva hunyorgató szemmel nézett Pierre-re. 

Ekkor Borisz, az ő udvaroncz ügyességével oda
sompolygott Pierre mellé, a főparancsnok közelébe, s a 
legártatlanabb ábrázattal, halkan, mintha csak egy meg
kezdett beszélgetést folytatott volna, így szólott 
Pierre-hez: 

— A népfölkelők külön tiszta fehér inget húztak 
azért, hogy a halálra készüljenek. Micsoda vitézség, 
gróf! 

Borisz ezt nyilván azért mondta Pierre-nek, hogy a 
Fenség is meghallja. Tudta, hogy Kutuzov figyelmét nem 
kerülik el ezek a szavak, és a Fenség csakugyan oda
fordult hozzá. 
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— Mit mondtál a népfölkelökről? — kérdezte Bo-
risztól. 

— Azt mondtam, Fenség, hogy a holnapi napra, a 
halálra készülvén, tiszta inget húztak. 

— Áá! Csodálatos, páratlan egy népség, — szólott 
Kutuzov s a szemét behunyva, megcsóválta a fejét. — 
Páratlan nép! — ismételte felsóhajtva. 

— Puskaport akar szagolni? — szólt oda Pierre-
nek. — Biz' az kellemes illat. Van szerencsém az ön 
feleségének az imádói közé tartozni; vájjon hogy' van a 
grófné? A hajlékom, az rendelkezésére áll. — Erre, mint 
ez az öregebb emberekkel sokszor megesik, Kutuzov 
szórakozottan elkezdett körülnézni, mintha mindent elfe
lejtett volna, a mit mondania vagy tennie kellene. 

Nyilván eszébe jutván az, a mit keresett, odaintette 
magához Kaiszarov Szergejevics Andrejt, a segédtisztjé
nek a testvérét. 

— Hogy' is van az a vers, Marinnak az a verse, 
hogy' is van, no? A mit Gerakovra irt: „Tanár leszel 
a . . ." Mondjad csak, mondjad csak, — szólalt meg Ku
tuzov elmosolyodva. Kaiszarov elmondta . . . Kutuzov 
a vers ütemében mosolyogva bólogatott. 

Mikor Pierre elment Kutuzovtól, Dolochov oda
lépvén hozzá, megfogta a kezét. 

— Nagyon örülök, hogy önt itt találom, gróf. — 
mondotta neki hangosan, s rá se hederítvén a körülötte 
álló idegenekre, különös határozottsággal és ünnepélyes
séggel. — Annak a napnak a küszöbén, a melyen Isten 
a megmondhatója, ki marad közülünk életben, örülök 
az alkalomnak, hogy önnek megmondhatom, hogy na
gyon sajnálom azokat a félreértéseket, a melyek kö
zöttünk fölmerültek, s nagyon szeretném, ha jó szívvel 
lenne irántam. Kérem, bocsásson meg. 

Pierre mosolyogva nézett Dolochovra és nem tudta, 
mit mondjon neki. Dolochov könnybe lábbadt szemekkel 
megölelte és megcsókolta Pierre-t. 

Borisz valamit mondott a tábornokának, mire Ben
nigsen gróf odafordult Pierre-hez, és meghívta öt, hogy 
jöjjön végig vele a harczvonalon. 
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— Ez érdekelni fogja önt, — mondotta. 
— Bizony, nagyon érdekel, — felelt Pierre. 
Egy félórára rá Kutuzov elment Tatarinovába, Ben

nigsen pedig, a kíséretével, a melyhez Pierre is csatla
kozott, elment a harczvonalra. 

xx in . 

Bennigsen Gorki-tól leereszkedett az országúton 
ahhoz a hídhoz, a melyet az a tiszt a dombról mint a had
állás középpontját jelölt meg Pierre előtt, s a mely mellett 
frissen kaszált, szénaillatú fű rendéi hevertek a parton. 
A hídon keresztül belovagoltak Borodino faluba, onnan 
balra kanyarodtak és tömérdek katona és ágyú mellett 
eljutottak egy jókora kurgánra, a melynek az oldalán 
népfölkelők túrták a földet. Ez volt az a zártsáncz, a mely
nek még nem volt neve, de mely később a Rajevszkii-
sáncz vagy a Kurgán-üteg nevet kapta. 

Pierre nem fordított valami különösebb figyelmet 
erre a zártsánczra. Nem tudta, hogy ez lesz rá nézve a 
legemlékezetesebb pontja az egész borodinoi csatatér
nek. Azután egy árkon keresztül Szemjonovszkoje felé 
lovagoltak, a hol a katonák a házak és a pajták utolsó 
gerendáit hordták rakásra. Azután hegynek föl, hegynek 
le, mentek előre a letarolt rozsföldeken, melyek olyanok 
voltak, mintha jégverés pusztította volna el őket, s a 
szántóföldek göröngyein keresztül, a tüzérség által újon
nan kitaposott úton, egy most készülő ékerődhöz * értek. 

Bennigsen megállt az ékerődön s előrenézett a se
vardinoi zártsáncz felé (mely tegnap még a miénk volt), 
melyen néhány lovast pillantott meg. A tisztek azt mond
ták, hogy Napóleon vagy Murát van ott. Valamennyien 
bámulták azt a kis lovascsoportot. Pierre szintén oda
nézett, iparkodván kitalálni, hogy melyik volt ezek közül 
az alig látszó emberek közül Napóleon. Végre a lovasok 
lementek a dombról és eltűntek. 

Bennigsen odafordult egy hozzá közeledő tábornok-
• A tábori erődítések egy neme. Ford. 
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hoz, s kezdte magyarázni neki a mi csapatainknak az 
elhelyezését. Pierre nagy figyelemmel hallgatta Bennig-
sent s minden észbeli erejét megfeszítve iparkodott a 
küszöbön álló ütközet velejét megérteni, de keserűen 
érezte, hogy észbeli képességei erre elégtelenek. Nem ér
tett belőle semmit. Bennigsen elhallgatott és észrevevén 
a figyelő Pierre alakját, hozzá fordulva egyszerre így 
szólt: 

— önt, azt tartom, ez nem érdekli? 
— Jaj, ellenkezőleg, nagyon is érdekel, — ismételte 

Pierre nem egészen őszintén. 
Az ékerődtől még tovább mentek balra, egy sűrű, 

alacsony nyírfa-erdőben kanyargó úton. Ennek az erdő
nek a közepén egy fehérlábú és fahéjszínű nyúl ugrott ki 
eléjük az útra, s a tömérdek ló dobogásától megriadva, 
úgy elvesztette a fejét, hogy általános figyelmet és kacza-
gást keltve, hosszú ideig ott ugrált előttük az úton, s 
csak mikor többen rákiáltottak, akkor ugrott félre és tűnt 
el a sűrűségben. Miután vagy két versztet mentek az 
erdőben, kijutottak egy tisztásra, a melyen Tucskov had
testének a bal szárny védelmére kirendelt csapatai ál
lottak. 

Itt, a szélső bal szárnyon, Bennigsen sokat és heve
sen beszélt, s mint Pierre-nek tetszett, katonai szem
pontból nagyon fontos rendelkezéseket tett. Tucskov 
csapatainak az állása előtt egy magaslat volt. Ezt a ma
gaslatot nem szállották meg a csapatok. Bennigsen hango
san bírálgatta ezt a baklövést, és azt mondta, hogy esz
telenség volt megszállatlanul hagyni egy, a terep által 
uralt magaslatot, és alatta helyezni el a csapatokat. Egy
néhány tábornok ugyanezen a nézeten volt. Egyikük 
különösen katonás hevességgel magyarázta, hogy itt 
valósággal a mészárszékbe állították be az embereket. 
Bennigsen a maga felelősségére parancsot adott, hogy a 
csapatok a magaslatot is szállják meg. 

Ez a bal szárnyon történt intézkedés még nagyobb 
kétséget támasztott Pierre-ben a háborús dolgokra való 
rátermettsége iránt. A mint Bennigsent és a tábornokokat 
hallgatta, a kik a csapatoknak a domb alján való elhe-



524 TOLSZTOJ 

lyezését elítélték, Pierre teljesen megértette őket és osz
tozott a véleményükben; de éppen ennek a következtében 
nem tudta felfogni, hogy' tudott az, a ki őket itt a domb 
tövében fölállította, ilyen nyilvánvaló és durva hibát el
követni. 

Pierre nem tudta azt, hogy ezek a csapatok nem 
a hadállás védelme czéljából voltak itt fölállítva, mint a 
hogy Bennigsen gondolta, hanem rejtett helyen lesbe vol
tak állítva abból a czélból, hogy észrevétlenül meghú
zódjanak és hirtelen rajtüssenek az előnyomuló ellensé
gen. Bennigsen ezt nem tudta és a maga esze után előre
tolta a csapatokat, a nélkül, hogy erről a főparancsnok
nak szólott volna. 

XXIV. 

Andrej herczeg ezen a derült augusztus huszonötö-
diki estén a kezére könyökölve hevert az ezrede közelé
ben, Knyazkovo falunak egy düledező pajtájában. A ro
zoga fal egy repedésén keresztül kinézett az alsó ágaik
tól megfosztott harminczéves nyírfáknak a palánk men
tén elnyúló sorára, a szántóföldeken szanaszét hányt 
zab-keresztekre s egy bozótra, a melyen keresztül oda
látszott a katonai konyhák tűzrakásainak a füstje. 

Bármilyen sivárnak, czéltalannak és nyomasztónak 
tetszett is most Andrej herczeg előtt az élete, éppen úgy, 
mint hét esztendővel ezelőtt Austerlitznél, az ütközet 
előtt izgatottnak és ingerültnek érezte magát. 

A holnapi napra vonatkozó rendelkezéseket már 
átvette és tovább adta volt. Semmi dolga se volt többé. 
De a legegyszerűbb és a legvilágosabb, s éppen azért 
a legrettenetesebb gondolatok sehogy' sem hagytak neki 
békét. Tudta, hogy a holnapi ütközet mindazok közt, a 
melyekben résztvett, a legrettenetesebb lesz, s az élet
hez való minden vonatkozás, és annak a megfontolása 
nélkül, vájjon milyen hatással van másokra, pusztán 
csak ö hozzá magához, az ö lelkéhez való viszonyá
ban, most bukkant föl előtte életében először élénken, 
szinte kétségbevonhatatlanul, egyszerűen és rettenete-
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sen< — a halál lehetősége. És ennek a képzetnek a 
magaslatáról egyszerre minden árnyék, minden távlat 
és minden körvonal nélkül hideg, fehér fényben úszva 
látta maga előtt mindazt, a mi őt annakelötte gyötörte 
és foglalkoztatta. Az egész élet egy bűvös lámpának 
tűnt föl előtte, a melybe hosszú időn át csak mester
séges világítás mellett és üvegen keresztül nézett bele. 
Most pedig egyszerre üveg nélkül, s a fényes nappali vi
lágosságnál látta ezeket a kontár-módra odamázolt ké
peket. — „Igen, igen, íme itt vannak azok a hazug képek, 
a melyek úgy izgattak, úgy elragadtak, úgy elgyötörtek", 
— mondotta magában, sorra vévén a képzeletében élete 
bűvös lámpájának a főbb képeit, a melyek a halálra vo
natkozó tiszta gondolatok képében, a napnak ebben a 
hideg és fehér világosságában rámeredtek. — „Íme, itt 
vannak azok a durván odamázolt alakok, a melyek 
olyan gyönyörű, olyan rejtelmes színben tűntek föl előt
tem. A hírnév, a közjó, a szerelem, sőt maga a haza is, 
— milyen szükségeseknek és milyen mélységes tartalom
mal teljeseknek látszottak előttem ezek a képek! És 
mindez milyen egyszerű, fakó és durva annak a reggel
nek a hideg és fehér világosságában, mely érzem, hogy 
már kezd reám virradni." — Életének három keserűsége 
különösen lefoglalta a figyelmét. A szerelme, az apja 
halála s a francziák betörése, mely Oroszországnak a 
felét sújtotta. — „Szerelem!. . . Ez a leány, a ki titok
zatos erőkkel telinek tűnt föl előttem. Hogy' szerettem 
őt! Költői terveket szőttem az iránta való szerelemről, 
a vele való boldogságról. — Óh, én bohó gyermek!" — 
mormogta bosszúsan maga elé. — „De hát hogyne! Hit
tem valami eszményi szerelemben, melynek távollé
tem egész esztendeje alatt meg kellett volna őriznie 
számomra az ő hűségét! Mint a mesebeli galambfiók, úgy 
kellett volna elsorvadnia a tőlem való távollétben. — 
Pedig hát mindez sokkal egyszerűbb. . . Mindez rette
netesen egyszerű és undorító!" 

„Az apám, szintén, hogy* épített Lyszyja Goryban 
és azt hitte, hogy az az ő helye, az ő földje, az ő leve
g ő j e . . . azok az ő parasztjai; s eljött Napóleon, s nem 
is tudván a létezéséről, mint a forgácsot félrelökte őt 
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az útból, s egyszerre romba dőlt Lyszyja Qory, és az 
ő egész élete. És Marja herczegnő még azt mondja, hogy 
ez csak megpróbáltatás, a melyet az ég küldött. De hát 
mire való a megpróbáltatás, mikor ő nincs és nem is lesz 
többé? Nem lesz többé soha! Kinek szól hát ez a meg
próbáltatás? A haza, Moszkva pusztulása! És holnap 
engem megölnek, — s még hozzá nem is a francziák, 
hanem valaki a mieink közül, mint tegnap, a mikor egy 
katona közvetlenül a fülem mellett elsütötte a puskáját, 
aztán jönnek a francziák, megfognak a lábamnál és a fe
jemnél fogva s belehajítanak egy gödörbe, hogy ne le
gyek büdös az orruk alatt, s az életnek új körülményei 
szövődnek össze, a melyek másokra nézve épp oly meg
szokottak lesznek, de a melyekről én semmit se fogok 
tudni, mert nem leszek többé." 

Kinézett a mozdulatlanul sárgálló, zöldes és fehér 
kérgü nyírfákra, melyek a nap sugaraiban csillogtak. — 
„Meghalni, bár engem is megölnének holnap, hogy ne le
gyek t öbbé . . . hogy minden legyen, csak én ne legyek." 
— Élénken elképzelte az életet az ö létezése nélkül. És 
ezek a nyírfák az ő fényükkel és árnyékukkal, ezek a 
bodros felhők, ezek a füstfellegek, szóval minden, a ml 
csak körülötte volt, teljesen átalakult és valami rette
netesre és fenyegetőre vált előtte. Hideg borzongás futott 
végig a hátán. Szaporán fölkeit s kilépvén a pajtából, el
kezdett járni. 

A pajta mögül hangok hallatszottak. 
— Ki az? — kiáltott föl Andrej herczeg. 
A vörösorrú Timochin kapitány, Dolochov egykori 

szakaszparancsnoka, a ki most a tiszthiány következté
ben zászlóalj-parancsnok volt, bátortalanul lépett a paj
tába. Utána jött egy segédtiszt és az ezred pénztár
mestere. 

Andrej herczeg szaporán fölkelt, meghallgatta azt, 
a mit a tisztek neki a szolgálatból kifolyólag jelentettek, 
még néhány parancsot adott nekik, s éppen készült őket 
elbocsátani, mikor a pajta mögül egy ösmerős, selypegő 
hangot hallott. 

— Oh, az ördögbe is! — szólalt meg egy ember 
hangja, a ki valamibe beleütközött. 
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Andrej herczeg kipillantván a pajtából, meglátta a 
hozzá közeledő Pierre-t, a ki belebotlott a íöldön heverő 
léczbe s majdnem elesett. Andrej herczegre egyáltalában 
kellemetlen volt az ő világából való emberekkel, de kü
lönösen Pierre-el találkozni, a ki eszébe hozta mindazo
kat a nehéz pillanatokat, a melyeket legutóbbi moszkvai 
tartózkodásakor átélt. 

— Aá, no lám! — szólott. — Hogy' kerülsz te ide? 
Ezt ugyan nem reméltem. 

J^táTatt ezt mondta, nem hogy szárazság, de való
sággal ellenséges indulat tükröződött a szemeiben és 
egész arczkifejezésén, a melyet Pierre legott észre is 
vett. A legélénkebb hangulatban jött oda a pajtához, de 
mikor Andrej herczeg arczkifejezését meglátta, egyszeri
ben kényelmetlenül és kínosan kezdte magát érezni. 

— Én azért jöttem . . . csak úgy . . . tudja . . . eljöt
tem . . . érdekelt a dolog, — szólott Pierre, a ki aznap 
már olyan számtalanszor ismételte volt minden meg
gondolás nélkül ezt a szót: „érdekel." — Látni akarom 
az ütközetet. 

— Jó, jó, de mit is mondanak a szabadkőművesek 
a háborúról? Hogy' is kellene megakadályozni? — kér
dezte Andrej herczeg gúnyosan. — Nos, mi újság 
Moszkvában? Mit csinálnak az enyémek? Megérkeztek-e 
végre Moszkvába? — kérdezte komolyan. 

— Megérkeztek. Drubeczkája Juliétól hallottam. 
Én is elmentem hozzájuk, de már nem találtam őket. 
Kimentek volt a Moszkva melletti birtokra. 

XXV. 

A tisztek távozni akartak, de Andrej herczeg, mintha 
csak nem akart volna négyszem közt maradni a barátjá
val, tartóztatta és meghívta őket teára. Odahoztak egy 
padot és teát. A tisztek nem minden álmélkodás nélkül 
nézték Pierre kövér és hatalmas alakját és hallgatták 
Moszkváról és a mi csapataink elhelyezéséről szóló el
beszéléseit, a melyet sikerült neki körüljárnia. Andrej 
herczeg hallgatott, és annyira kellemetlen volt az arcza, 
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hogy Pierre inkább a kedélyes Timochin zászlóali-pa
rancsnokkal, mint Bolkonszkij-val beszélgetett. 

— Tehát te megértetted a csapatok egész elhelye
zését? — szakította félbe Andrej herczeg. 

— Igen, azaz, hogy' érted ezt? — szólott Pierre. — 
Nem lévén katona-ember, nem mondhatnám, hogy telje
sen megértettem, de úgy nagyjából ösmerem a hely
zetet. 

— No, akkor te többet tudsz, mint közülünk bárki, 
— mondotta Andrej herczeg. 

— Áá! — kiáltott föl Pierre s a pápaszemén keresz
tül álmélkodva nézett Andrej herczegre. — Nos, mit szól 
Kutuzov kinevezéséhez? -»- kérdezte. 

— Nagyon örültem ennek a kinevezésnek, ennyi 
az egész, a mit tudok, — felelt Andrej herczeg. 

— Aztán mondja csak, mi a véleménye Barclay de 
Tollyról? Moszkvában Isten tudja, mi mindent beszéltek 
róla. Mi az ön véleménye róla? 

— Kérdezd meg ezektől, — felelt Andrej herczeg a 
tisztekre mutatva. 

Pierre leereszkedőleg kérdő mosolylyal nézett Ti-
mochinra, a kivel önkéntelenül is így viselkedett min
denki. 

— Megvirradt nékünk, kegyelmes uram, azóta, 
hogy a Fenség itt van, — mondotta Timochin bátortala
nul és folyton az ezredparancsnokára kacsintgatva. 

— Hogy-hogy'? — kérdezte Pierre. 
— Hát már csak a fa és a takarmány miatt is, je

lentem alássan. Lám, mikor Szvenczjanból visszavonul
tunk, egyetlen szál rőzséhez, vagy szénához, vagy más 
egyébhez se volt szabad hozzányúlnunk. Persze, mikor 
elmentünk, neki aztán volt elég, úgy-e, kegyelmes 
uram? — fordult oda a herczegéhez, — de te, te ne 
nyúlj hozzá. Csak a mi ezredünkből két tisztet állítottak 
törvény elé, ilyen dolgok miatt. No, de a mint megjött 
a Fenség, egyszeriben más világ lett. Megvirradt. . . 

— De hát miért tiltotta volt meg? 
Timochin zavartan nézett körül, nem tudván hogy' 

és mint feleljen egy ilyen kérdésre. Pierre ugyanezzel 
a kérdéssel fordult Andrej herczeghez is. 
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— Hát csak azért, hogy ne pusztítsuk el azt a vidé
ket, a melyet otthagyunk az ellenségnek, — mondotta 
Andrej herczeg kaján gúnynyal. — Nagyon helyes: 
nem szabad megengedni, hogy elpusztítsuk a vidéket, s 
hozzászoktassuk a katonákat a fosztogatáshoz. Szmo-
lenszkben is helyesen okoskodott, hogy a francziák meg
kerülhetnek bennünket, mert erősebbek, mint mi va
gyunk. De azt már nem tudta megérteni, — kiáltott föl 
egyszerre Andrej herczeg vékonyan kitörő hangon, — 
azt már nem tudta megérteni, hogy mi ott most először 
küzdöttünk az orosz földért, hogy a csapatokban olyan 
volt a szellem, a minőt én még soha se láttam, hogy mi 
két nap egymás után visszavertük a francziákat és hogy 
ez a siker megtízszerezte az erőnket, ö parancsot adott 
a visszavonulásra, és minden erőmegfeszítésünk és min
den veszteségünk kárba veszett, ö nem gondolt árulásra, 
mindent a lehető legjobban akart csinálni, s alaposon 
megfontolt mindent; de éppen ez az oka, hogy nem való 
semmire se. És most pedig azért nem való semmire, mert 
mindent nagyon alaposan és pontosan fontolóra vesz, 
mint a hogy' egy némethez illik. Hogy' is mondjam csak... 
Mondjuk, hogy az apádnak van egy német inasa, kitűnő 
inas, és az apád minden igényét sokkal jobban kielégíti, 
mint te, hát csak hadd szolgáljon; de ha az apád halálos 
beteg, akkor bizony elcsapod ezt az inast, s elkezded a 
te ügyetlen és munkához nem szokott kezeiddel ápolni 
az apádat, és sokkal inkább meg tudod őt nyugtatni, 
mint akár a legügyesebb, de idegen ember. Így csináltak 
Barclay-val is. A míg Oroszország egészséges volt, ide
gen létére is bátran szolgálhatott és kitűnő miniszter volt, 
de a mint veszélyben a haza, bennszülött orosz emberre 
van szükség. Nálatok a clubban meg azt eszelték ki róla, 
hogy áruló! Azzal, hogy őt az árulás vádjával megrágal
mazták, csak azt érik el, hogy később, a mikor majd 
ezért a hamis vádért elszégyelik magukat, egyszerre hőst 
vagy lángelmét csinálnak az árulókból, a mi aztán még 
nagyobb igazságtalanság lesz. 0 becsületes és pontos, 
de német ember . . . 

— De mondják, hogy kitűnő hadvezér is, — szó
lott Pierre. 

Tolsz to j : Hiborn és béke . II. 

!9 
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— Én nem értem, mit jelent az, hogy kitűnő had
vezér, — jegyezte meg Andrej herceg gúnyosan. 

— Kitűnő hadvezér, — felelt Pierre, — nos hát az, 
a ki minden eshetőséggel számot v e t , . . . a ki kitalálja az 
ellenség gondolatait. 

— Csakhogy ez lehetetlen, — mondotta Andrej her
czeg, mintha ez a kérdés már régóta el volna döntve. 

Pierre csodálkozva nézett rá. 
— De hiszen azt mondják, — jegyezte meg, — azt 

mondják, hogy a háború olyan, mint a sakkjáték. 
— Igen, — szólott Andrej herczeg, — csak azzal 

a kis különbséggel, hogy a sakkjátékban minden húzá
son gondolkodhatol, a meddig csak akarsz és nem vagy 
időhöz kötve, és még azzal a különbséggel, hogy a ló 
mindig erősebb a parasztnál, s két paraszt mindig erő-
sebb egynél, a háborúban pedig egy zászlóalj olykor 
erősebb egy hadosztálynál, olykor meg gyengébb még 
egy szakasznál is. A csapatok viszonylagos erejét soha, 
senki sem ismerheti. Hidd el nekem, — mondotta, — 
hogy ha csak valami is függne a törzskarok rendelkezé
seitől, úgy én ott volnék és onnan rendelkezném, e he
lyett azonban van szerencsém itt az ezredben szolgálni, 
lám ezekkel az urakkal együtt ni, s meg vagyok róla 
győződve, hogy a holnapi nap sorsa voltaképpen mi tő
lünk és nem ö tőlük fog függni.. . A siker soha se füg
gött és nem is fog függni sem a hadállástól, sem a föl
derítéstől, sőt még a csapatok számától sem; de minden
esetre legkevésbbé a hadállástól. 

— Hát ugyan mitől? 
— Attól az érzéstől, mely meg van én bennem, ö 

benne, — rámutatott Timochinra, — és minden egyes 
katonában. 

Andrej herczeg rápillantott Timochinra, a ki ijedten 
és álmélkodva nézett a parancsnokára. Eddigi szótlan-
ságával ellentétben Andrej herczeg most izgatottnak 
látszott. Szemlátomást nem tudta megállani, hogy kife
jezést ne adjon azoknak a gondolatoknak, a melyek 
most váratlanul megvillantak a fejében. 

— Az ütközetet az nyeri meg, a ki erősen föltette 
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magában, hogy meg fogja nyerni. Miért vesztettük mi 
el az austerlitzi csatát? A veszteségünk csaknem egy
forma volt a francziákéval; de mi nagyon is korán 
mondtuk azt, hogy elvesztettük az ütközetetet s azért 
tényleg el is vesztettük. Mondottuk pedig ezt azért, 
mert ott nem volt miért harczolnunk: iparkodtunk mi
előbb elszabadulni a csatatérről. „Vesztettünk, tehát fus
sunk!" — a mint hogy el is futottunk. Ha csak estig is 
nem mondtuk volna ezt, úgy Isten a megmondhatója, 
mi lett volna. De holnap nem fogjuk ezt mondani. Te a 
mi hadállásunkról beszélsz, hogy a balszárny gyönge, 
a jobbszárny nagyon el van nyújtva, — folytatta, — ez 
mind csupa badarság, minderről szó sincs. És hogy mi 
vár ránk holnap? Az százmillió mindenféle esélytől függ, 
a melyeket a pillanat szerint fog eldönteni az, vájjon az 
övéik szaladtak vagy szaladnak-e meg, vagy a mieink, 
hogy megölik-e ezt vagy amazt; az pedig, a mi most 
történik, az mind csupa játék. A dolog lényege az, hogy 
azok, a kikkel te a hadállásokat körüljártad, nemcsak 
hogy nem működnek közre a dolog eldöntésében, de sőt 
ennek útjában állanak, ö k még most is csak az ö apró
lékos érdekeikkel bíbelődnek. 

— Egy ilyen pillanatban? — kiáltott föl Pierre 
megütközve. 

— Igen, egy ilyen pillanatban, — ismételte Andrej 
herczeg; — ő előttük ez csak olyan pillanat, a melyben 
az ellenség szárnyai alatt meghúzódva szert lehet tenni 
valami kis keresztecskére vagy szalagocskára. Én a 
holnapi napot a következőképpen látom: a százezer 
főnyi orosz és a százezer főnyi franczia sereg összejött, 
hogy megverekedjék, s tény az, hogy ez a kétszázezer 
ember verekedni fog, s a ki konokabbul verekszik és 
kevésbbé kíméli magát, az fog győzni. S ha akarod, 
még azt is megmondhatom, hogy bármi adja is magát 
elő, bármennyire összegabalyítsák is a dolgot ott fönn. 
mi azért meg fogjuk nyerni a holnapi ütközetet. Holnap, 
bármi történjék is, megnyerjük az ütközetet! 

— Lássa, kegyelmes uram, ez az, ez a való igaz
ság, — mondotta Timochin, — mit kíméljük most ma
gunkat! Elhiszi-e, hogy az én zászlóaljam katonái ma 

34* 
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nem ittak pálinkát: nem olyan időket élünk, — mondo
gatják. — Elhallgattak valamennyien. 

A tisztek fölkeltek. Andrej herczeg kiment velük a 
pajtából s kiadta a segédtisztnek az utolsó parancsokat. 
Mikor a tisztek kimentek, Pierre odalépett Andrej her-
czeghez s éppen el akart kezdeni vele beszélni, mikor 
a pajtától nem messze lévő úton három ló patkóinak a 
dobogása hallatszott és Andrej herczeg arrafelé nézvén 
megismerte Volczogent és KJausevitzet, a kiket egy kozák 
kísért. Egész közel jöttek a pajtához és még egyre be
szélgettek, úgy hogy Pierre és Andrej akaratlanul is 
meghallották a következő mondásokat: 

— A küzdelmet minél nagyobb térségre kell kiter
jeszteni. Nem dicsérhetem eléggé a helyzet ilyetén föl
fogását, — mondotta egyikük németül. 

— Természetesen, — felelt a másik hang, — mi
után az a czél, hogy az ellenséget gyengítsük, nem le
hetünk tekintettel egyes emberek elvesztésére. 

— No persze, hogy nem, — tódította az első hang. 
— „Nagyobb térségre kiterjeszteni", — ismételte 

bosszúsan szuszogva Andrej herczeg, mikor a tisztek 
tovább mentek. — „Tehát nagyobb térségre" — ne
kem apám, fiam és húgom maradt Lyszyja Gory-ban. 
Neki ez teljesen mindegy. íme ez az, a mit neked az 
imént mondtam, — ezek a német urak ugyan nem fog
ják megnyerni holnap az ütközetet, legfeljebb elront
ják, a mennyire tőlük telik, mert az ö német koponyá
juk csupa olyan eszmékkel van tele, melyek egy fabatkát 
sem érnek, a szívükben pedig nyoma sincs annak, a mire 
holnap a legnagyobb szükség van, annak, a mi meg van 
Timochinban. Egész Európát átengedték neki, s most 
eljöttek, hogy bennünket tanítsanak — gyönyörű taní
tók, mondhatom, — rikácsolta ismét érdes hangján. 

— ön tehát azt hiszi, hogy a holnapi ütközetet 
megnyerjük? — kérdezte Pierre. 

— Azt, azt, — felelt Andrej herczeg szórakozot
tan. — Az egyetlen, a mit tennék, ha hatalmam volna 
hozzá, — szólalt meg újra, — az volna, hogy nem ejtenék 
foglyokat. Mire valók a foglyok? Üres lovagiaskodás. A 
francziák elpusztították az én házamat, s útban vannak, 
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hogy elpusztítsák Moszkvát, megbántottak, s minden 
pillanatban újra meg újra megbántanak engem, ö k ne
kem ellenségeim és az én szememben mind gazembe
rek. Igy gondolkozik Timochin, és így az egész hadse
reg. Meg kell fenyíteni őket. Ha ők ellenségeim, 
nem lehetnek a jó barátaim, bármit beszéltek is össze 
ott Tilsit-ben. 

— Persze, persze, — mondotta Pierre és csillogó 
szemekkel nézett Andrej herczegre, — teljesen, tökéle
tesen egyetértek önnel. 

Az a kérdés, a mely Pierre-t a mozsaiszki hegy 
óta egész napon át izgatta, most teljesen világosnak és 
megoldottnak tünt föl előtte. Most teljesen megértette 
ennek a háborúnak s a küszöbön álló ütközetnek egész 
értelmét és jelentőségét. Mind az, a mit ezen a napon 
látott, mindazok a jelentőségteljes és szigorú arczkife-
jezések, a melyeken úgy futólag végignézett, egyszerre 
valami teljesen új világításban jelentek meg előtte. Meg
értette a hazafiságnak azt a — mint a természettanban 
mondják, — lappangó hevét, mely mindazokban az em
berekben meg volt, a kiket látott, s mely érthetővé tette 
előtte azt a nyugalmat és azt az úgyszólván könnyelmű
séget, a melylyel mindezek az emberek a halálra ké
szültek. 

— Nem ejteni foglyokat, — folytatta Andrej her
czeg. — Ez egymaga megváltoztatná és sokkal köny-
nyebbé tenné az egész háborút. Mert így csak háborús
dit játszunk, — s ez éppen a csúnya, nagylelkűsködünk 
stb. Ez a nagylelkűsködés és érzékenykedés olyan, mint 
annak az úrasszonynak a nagylelkűsége és érzékeny
sége, a ki rosszul lesz, ha egy levágott borjút lát: any-
nyira jószívű, hogy nem nézheti a vért, de azért pompás 
étvágygyal megeszi ugyanazt a borjút, valami jó már
tással föltálalva. Beszélnek a hadi jogról, lovagiasság
ról, békekövetségekről, a szerencsétlenek kíméléséről 
stb. Mind csupa badarság. Láttam 1805-ben a lovagias
ságot, a békekövetségeket; ők rászedtek bennünket, mi 
meg rászedtük őket. Kifosztják a házakat, hamis bankót 
hoznak forgalomba, s a mi még mindennél rosszabb, le
mészárolják a gyermekeimet, az apámat s a mellett a 
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hadi jogról s az ellenséggel szemben való nagylelkűség
ről beszélnek. Nem kellenek foglyok, megölni minden
kit, a szemébe nézni a halálnak! A ki, úgy mint én is, 
annyi szenvedés árán jutott erre a meggyőződésre . . . 

Andrej herczeg, a kinek eszébe jutott, hogy neki, 
ha már Szmolenszket bevették, voltaképpen teljesen 
mindegy, vájjon beveszik-e Moszkvát vagy sem, egy
szerre elhallgatott, mert valami váratlan görcs ragadta 
meg a torkát. Párszor szótlanul ment föl és alá, de láza
san csillogtak a szemei, s remegtek az ajkai, mikor me
gint elkezdett beszélni: 

— Ha nem volna a háborúban ez a nagylelkfiskö-
dés, úgy csak akkor mennénk háborúba, ha, mint most 
is, érdemes volna nekimenni a biztos halálnak. Akkor 
nem volnának háborúk csak azért, mert Ivanycs Pávely 
megsértette Ivanycs Mihail-t. Ha pedig már van háború, 
mint most is, akkor legyen az — igazi háború. És akkor 
a csapatok benső ereje se volna olyan, mint most. Ak
kor mindezek a westphaliaiak és hesseniek, a kiket most 
Napóleon vezet, nem jöttek volna utána Oroszországba, 
mi pedig nem mentünk volna harczolni Ausztriába és 
Poroszországba, magunk se tudtuk miért. A háború 
nem holmi kellemetlenkedés, hanem az életben a leg
gyalázatosabb dolog, ahhoz érteni kell, s nem szabad 
csak úgy játszani a háborúsdit. Ézt a borzalmas szüksé
gességet szigorúan és komolyan kell felfogni. Ennyi az 
egész: félretenni a hazugságot; és ha háború, hát legyen 
háború, nem pedig játék. Mert így a háború nem egyéb, 
mint a semmittévő és könnyelmű emberek szórako
zása . . . A katonai hivatás a legtiszteletreméltóbb a vi
lágon. De hát mi az a háború, mi szükséges a háború
ban való sikerhez, milyenek a katonai társadalom er
kölcsei? A háború czélja — az öldöklés, a háború esz
közei — a kémkedés, az árulás és az erre való felbujtás, 
a lakosok tönkretétele és kirablása, vagy a hadsereg 
élelmezésének az örve alatt elkövetett fosztogatás; a 
katonai élet erkölcsei — a szabadság teljes hiánya, 
vagyis a fegyelem, a léhaság, a tudatlanság, a kegyet
lenség, a feslettség, a korhelykedés. S mindezek elle
nére is, ez a legfelső rend, melyet tiszteletben tart min-
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cienki. A császárok, a khinai kivételével, mind katonai 
egyenruhát viselnek, és azt, a ki minél több embert pusz
tított el, kitüntetésekben részesítik . . . összejönnek, 
mint holnap is, egymás öldöklésére, tuczatszámra pusz
títják, nyomorítják az embereket, és azután hálaimákat 
mondanak azért, hogy elpusztítottak annyi embert (a 
kiknek a számát még nagyítják is), és fölmagasztalják 
a diadalt, abból indulván ki, hogy minél több ember 
pusztult el, annál nagyobb az érdem. Hogy' tudja az Is
ten onnan felülről nézni és hallgatni őket! — kiáltott föl 
Andrej herczeg vékonyan rikácsoló hangon. — Jaj, édes 
lelkem, az utolsó időben igazán keserves lett az életem. 
Látom már, hogy nagyon is megnyíltak a szemeim. 
Nem ér az semmit, ha az ember a jó és a rossz tudásá
nak a fájáról esz ik . . . No de hiszen nem tart már soká! 
— tette hozzá. — De te már bóbiskolsz, és ideje, hogy 
én is lepihenjek, menj csak vissza hát Gorki-ba, 
— mondotta egyszerre Andrej herczeg. 

— öh dehogy' is! — felelt Pierre és betegesen 
ijedt szemekkel nézett Andrej herczegre. 

— Menj, csak menj, ütközet előtt ki kell aludni 
magát az embernek, — ismételte Andrej herczeg. 
Gyorsan odament Pierre-hez, megölelte és megcsókolta. 
— Isten veled, menj hát! — kiáltott rá. — Vájjon látjuk-e 
még egymást, n e m . . . — s szaporán sarkon fordulva 
bement a pajtába. 

Már sötét volt, és Pierre nem vehette ki Andrej 
herczeg arczának a kifejezését, vájjon haragos volt-e 
vagy szelíd. 

Pierre egy darabig szótlanul állt ott, azon tűnőd
vén, vájjon kövesse-e öt, vagy elmenjen-e haza. „Nem, 
neki nincsen reám szüksége!" — döntötte el magában 
Pierre, — „és én tudom, hogy ez volt a mi utolsó talál
kozásunk". — Mélyen fölsóhajtott és elment vissza 
Gorkiba. 

Andrej herczeg visszatérve a pajtába, lefeküdt a 
pokróczra, de nem tudott aludni. 

Behunyta a szemeit. Egyik kép a másikat váltotta 
föl előtte. Az egyiknél jó hosszú időre, örömmel meg
állapodott. Élénken visszaemlékezett egy estére — Pé-
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terváron. Natasa élénken és izgatott arczczal mesélte 
neki, a mint a múlt nyárom gombaszedés közben elté
vedt egy nagy erdőben. Minden összefüggés nélkül le
írta előtte az erdő sűrűjét, az érzelmeit s egy méhész
szel folytatott beszélgetést, a kivel találkozott, s minden 
pillanatban megszakítván az elbeszélését, így szólt: 
„nem, nem tudom tovább, nem jól mondtam; nem, maga 
nem ért engem", bár Andrej herczeg megnyugtatta őt, 
hogy érti, a mint hogy meg is értett mindent, a mit 
csak Natasa mondani akart. Natasa nem volt megelé
gedve a szavaival, — érezte, hogy nem sikerült kife
jezésre juttatni azt a szenvedélyes és poétikus érzést, 
a mely az nap erőt vett rajta, s a melyet ki akart fejezni. 
„Olyan kedves volt az az öreg ember, s olyan sötét 
volt ott az erdőben . . . s olyan jóságosak voltak . . . 
nem, nem tudom elmondani", — szólott izgatottságá
ban elpirulva. — Andrej herczeg most ugyanolyan öröm
teljes mosolyra fakadt, a minővel akkor nézett a sze
mébe. — „Én megértettem", — gondolta Andrej her
czeg. „Nemcsak hogy megértettem, de éppen ezt a lelki
erőt, ezt az őszinteséget, ezt a nyíltságot, ezt a lelket, 
a mely a testét mintegy összetartotta, éppen ezt a lelket 
szerettem én olyan nagyon, olyan boldogan ő benne..." 
S egyszerre eszébe jutott az is, hogy mivel végződött 
a szerelme. Neki mindebből semmire se volt szüksége. 
Ő mindebből semmit se látott, semmit sem értett, ü 
csak egy csinos és üde leánykát látott benne, a kit érde
mesnek talált arra, hogy sorsát az övével összekösse. 
És é n ? . . . És ő még mindig él és kutya baja". 

Andrej herczeg, mintha csak megégette volna va
laki, felugrott s megint elkezdett föl és alá járni a paj
tában. 

XXVI. 

Augusztus 25-én, a borodinoi ütközet előtt való na
pon, de Beausset, a franczia császár palotájának a pre
fektusa és Fabvier ezredes, az első Parisból, a máso
dik Madridból, megérkeztek Napóleonhoz, a valujevi fő
hadiszállásra. 
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De Beausset, miután udvari egyenruhába öltözkö
dött, maga előtt vitette azt a küldeményt, a melyet Na
póleonnak hozott és bemenvén Napóleon sátrának elő-
részébe, ott Napóleon segédtisztjeivel beszélgetve, hoz
zálátott a küldemény fölbontásához. 

Fabvier nem ment be a sátorba, hanem megállt 
néhány ismerős tábornokkal beszélgetni. 

Napóleon még nem jött volt ki a hálószobájából, 
a hol öltözködött. Nagyokat fújva és prüszkölve for
gatta széles hátát és szőrrel benőtt kövér mellét a kefe 
alatt, a melylyel a komornyikja a testét dörzsölte. Egy 
másik komornyik egy kis üvegcséből kölni vizet hintett 
a császár gondosan ápolt testére, olyan arczkifejezéssel, 
mely elárulta, hogy ő az egyetlen, a ki tudja, hogy hova 
és mennyi kölni vizet kell hintenie. Napóleon kurta haja 
nedves, és a homlokán kóczos volt. De az arcza, bár 
kissé duzzadt és sárgásszínű volt, testi jólétet árult el. 
„No csak rajta, erősebben. . ." — mondotta húzódozva 
és prüszkölve a komornyiknak, a ki őt dörzsölte. A se
gédtiszt, a ki azzal lépett volt be a hálószobába, hogy 
jelentést tegyen a császárnak arról, hogy a tegnapi üt
közetben hány foglyot ejtettek, miután elmondta neki 
azt, a mit kellett, ott állott az ajtóban és várta az elbo-
csáttatását. Napóleon összeránczolt homlokkal, úgy fél
vállról pislogott a segédtisztre. 

— Nincsenek foglyok, — ismételte a segédtiszt 
szavait. — Belekényszerítenek bennünket, hogy kiirtsuk 
őket. Annál rosszabb az orosz hadseregre nézve, — 
mondotta. — Csak rajta, erősebben, ra j ta . . . — szólott 
s görnyedve tartotta oda izmos vállait. — Jól van. 
Hadd jöjjön de Beausset és Fabvier is, — mondotta a fe
jével intve a segédtisztnek. 

— Igen is, felség, — s a segédtiszt eltűnt a sátor 
ajtaján. 

A két komornyik szaporán öltöztette ő felségét, a 
ki kék testőr-egyenruhában, szilárd és gyors léptekkel 
ment ki a fogadó-szobába. 

Beausset ezalatt a császárné ajándékát gyors kéz
zel elhelyezte két széken, éppen a császár ajtajával 
szemben. De a császár olyan váratlan gyorsasággal öl-
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tözött fel és jött ki, hogy Beausset nem tudta a meglepe
tést egészen elrendezni. 

Napóleon legott észrevette, mit csinálnak, s rájött, 
hogy még nem készültek el. Nem akarta megfosztani 
őket attól az élvezettől, hogy neki meglepetést szerezze
nek. Ügy tett, mintha nem látná Beausset-et és odaintette 
magához Fabviert. Napóleon szigorúan ránczolt homlok
kal és szótlanul hallgatta azt, a mit Fabvier, Európa má
sik végén Salamancánál harczoló csapatainak a vitézsé
géről és ragaszkodásáról beszélt, a melyeknek csak egy 
gondjuk volt, hogy méltók legyenek a császárjukhoz, s 
csak egy aggodalmuk, — nehogy magukra vonják az 
elégedetlenségét. Az ütközet eredménye szomorú volt. 
Napóleon Fabvier elbeszélése közben gúnyos megjegy
zéseket tett, mintha csak nem is számított volna rá, 
hogy a dolog az ő távollétében másként is végződhessék. 

— Ezt a csorbát ki kell köszörülnöm Moszkvában, 
— szólott Napóleon. — A viszontlátásra, — tette hozzá 
és odahívta de Beausset-et, a ki ezalatt már elkészült a 
meglepetéssel, rárakván valamit a székekre, s letakarván 
azt a valamit egy lepellel. 

De Beausset meghajolt a franczia udvaronczoknak 
azzal a mély meghajlásával, a melyhez csak a Bourbo
nok régi szolgái értettek, s odalépvén a császárhoz, át
adott neki egy levelet. 

Napóleon vidáman fordult oda hozzá és megczibálta 
a fülét. 

— ö n ugyancsak gyors volt, örülök. Nos, mit mond 
P a r i s ? — kérdezte s előbbi szigorú arczkifejezését legott 
a legszívélyesebbre változtatta. 

— Felség, egész Paris csak bánkódik felséged tá
vollétén, a mint illik is, — felelt Beausset. De bár Napó
leon tudta, hogy Beausset kénytelen volt ezt, vagy va
lami ilyesfélét mondani|, s bár világos pillanataiban azt 
is tudta, hogy ez mind nem volt igaz, mégis jól esett neki 
ezt de Beausset-től hallania. Megint megtisztelte őt azzal, 
hogy megczibálta a fülét. 

— Nagyon sajnálom, hogy ilyen nagy utat kellett 
önnel megtétetnem, — mondotta. 

— Felség, én arra számítottam, hogy felségedet 



HÁBORÚ ÉS BÉKE a » 

már legalább is Moszkva kapuinál találom, — jegyezte 
meg Beausset. 

Napóleon elmosolyodott és szórakozottan fölemel
vén a fejét, jobbra nézett. A segédtiszt sírna léptekkel 
odajött egy arany burnót-szelenczével és odatartotta 
neki. Napóleon elvette tőle a szelenczét. 

— De ez éppen kapóra jött önnek, — szólott s a 
nyitott szelenczét az orrához emelte: — ön úgy is szeret 
utazni s három nap múlva meglátja Moszkvát. Aligha 
számított rá, hogy ezt az ázsiai fővárost meglássa. Na
gyon kellemes utazást fog tenni. 

Beausset hálásan meghajtotta magát ezért a figye
lemért, a melylyel a császár (eddig nem volt róla tudo
mása) az utazás iránt való hajlandóságával szemben ta
núsított. 

— Oh! Hát ez mi? — kérdezte Napóleon, észre
vevén, hogy udvaronczai mind arra a lepellel letakart 
valamire bámulnak. Beausset, az udvaroncz ügyességé
vel, a nélkül, hogy hátat fordított volna, féloldalvást két 
lépést tett hátrafelé, s abban a pillanatban, mikor a lep
let lerántotta, így szólt: 

— A császárné ajándéka felséged számára. 
Ez az ajándék Napóleon az osztrák császár leányá

tól született fiának, a kit nem tudni miért, de mindenki 
római királynak hívott, Oerard által élénk színekkel fes
tett arczképe volt. 

A rendkívül szép, göndörfürtös, és tekintetével a 
Sixtini Madonna kis Jézusára emlékeztető fiúcska bil-
boquet-játék közben volt lefestve. A golyó a földgömböt 
ábrázolta, a másik kezében pedig pálczika helyett jo
gar volt. 

Ámbátor nem volt egészen világos, hogy voltakép
pen mit akart kifejezni a művész azzal, hogy az úgy
nevezett római királyt úgy festette le, a mint egy pálczi-
kával a földgömböt átszúrja, ez az allegória Paris
ban mindenki előtt, a ki a képet csak látta, s Napó
leon előtt is teljesen világosnak látszott s rendkívül tet
szett is neki. 

— A római király! — mondotta, kezének egy ke
cses mozdulatával rámutatván az arczképre. — Csoda-
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szép! — Az olaszoknál sajátos ama képesség birtokában, 
a melylyel az arczkifejezésüket tetszésük szerint tudják 
változtatni, Napóleon, mikor az arczképhez odalépett, 
gyöngéden elmélázó arczot öltött. Érezte, hogy mind
annak, a mit most cselekszik és mond, történelmi jelen
tősége van. És úgy tetszett neki, hogy a legjobb, a mit 
most tehet, az, hogy ha az ő fönségében, a mely
nek következtében a fia bilboquet-et játszik a föld
gömbbel, éppen ennek a fönségnek az ellentéteképpen 
a legközvetlenebb apai gyöngédséget mutatja. A szemei 
elhomályosodtak, megindult a kép felé, egy pillantást 
vetett egy székre (mely legott ott termett alatta) s az 
arczképpel szemben leült. Egyetlen intésére mindenki 
lábujjhegyen kiment s átengedte a nagy embert magá
nak s az érzelmeinek. 

Miután egy darabig így ült, s maga se tudta miért, 
az arczképnek egy reczés fénypontját megérintette, föl
kelt s megint behívta Beausset-t és az ügyeletest. Meg
parancsolta, hogy vigyék ki az arczképet a sátor elé. 
nehogy a sátra körül álló régi gárdát megfossza attól a 
boldogságtól, hogy a római királyt, imádott császárjának 
a fiát és utódát láthassa. 

Számítása bevált, s mialatt Beausset-vel együtt, 
a kit még ebben a megtiszteltetésben is részesített, a 
reggelinél ült, a sátor előtt fölhangzottak a régi gárda 
tisztjeinek és katonáinak a lelkes fölkiáltásai, a kik min
denfelől összesereglettek a kép előtt. 

— Éljen a császár! Éljen a római király! — hallat
szott mindenfelől a lelkes rivalgás. 

Reggeli után Napóleon Beausset jelenlétében 
tollba mondotta a hadsereghez intézett hadiparancsát. 

— Kurta és erélyes! — mondotta Napóleon, mikor 
a minden javítás nélkül leírt proklamácziót hangosan 
felolvasta. A hadiparancs így szólt: 

„Katonák! íme az ütközet, a mely után annyira 
vágyakoztatok. A diadal — ti tőletek függ. Nekünk föl
tétlenül szükségünk van rá; meghozza nekünk mindazt, 
a mire csak szükségünk van: megfelelő kvártélyt, s a 
hazába való mielőbbi visszatérést. Harczoljatok úgy, 
mint Austerlitznél, Friedlandnál és Szmolenszknél har-
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czoltatok. A késő utókor is hadd emlékezzék büszkeség
gel vissza ezen a napon véghezvitt hőstetteitekre. Hadd 
mondják el mindeniktekről: ott volt a Moszkva melletti 
nagy csatában!" 

— Moszkva melletti, — ismételte Napóleon, és 
meghíván a sétalovaglására Beausset-et, a ki szeretett 
utazni, kilépett a sátorból és felnyergelt lova felé tartott. 

— Felséged nagyon is kegyes, — mondotta Beaus
set a császár ama meghívására, hogy tartson vele. Mi
kor Napóleon a sátorból kilépett, a gárdisták még han-
gosabb rivalgásra fakadtak a fiu arczképe előtt. Napó
leon elkomolyodott. 

— Vigyétek be, — mondotta kecsesen fönséges 
mozdulattal rámutatván az arczképre. — Nagyon is ko
rán van még neki csatateret látni. 

Beausset behunyta a szemeit és lehorgasztott fej
jel mélyen felsóhajtott, ezzel akarván bizonyságát adni 
annak, hogy mennyire tudta méltányolni a császár sza
vait. 

XXVII. 

Napóleon, mint történetírói mondják, augusztus 
huszonötödikén az egész napot lóháton töltötte, körül
járta a terepet, megvizsgálta a marsalljai által neki be
mutatott terveket, és személyesen adta ki tábornokainak 
a parancsokat. 

Az orosz csapatok elhelyezésének eredeti vo
nala, a Kolocsa mentén át volt törve, s ennek a vonal
nak egy része, és pedig az oroszok balszárnya, a sevar
dinoi zártsáncznak huszonnegyedikén történt elfoglalása 
következtében hátrább húzódott. A vonalnak ez a része 
nem volt megerősítve, nem volt fedezve a folyó által 
és csak előtte volt egy kissé nyíltabb és sík térség. 
Minden katona, sőt nem katona ember előtt is nyilván
való volt, hogy a francziáknak a vonal eme része ellen 
kellett rohamot intézniök. Az ember azt hihetné, hogy 
ehhez nem kellett valami nagy fejtörés, nem kellett a csá
szárnak és marsalljainak olyan gondossága és buzgó
sága és nem kellettek azok a genialitásnak nevezett ma-
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gasabbrendú tulajdonságok, melyeket annyira szeretnek 
Napóleonnak tulajdonítani; de a történészek, a kik ezt 
az eseményt később leírták, és azok az emberek, a kik 
akkor Napóleon környezetében voltak, de még ö maga 
is, egészen másként gondolkoztak. 

Napóleon, a mint a földeken lovagolt, mély gon
dolatokba merülve vizsgálta a terepet, jóváhagyólag bó
logatott, vagy bizalmatlanul csóválta a fejét s a nélkül, 
hogy azt a mélységes gondolatmenetet, mely elhatáro
zásában őt irányította, a körülötte lévő tábornokokkal 
közölte volna, csak a végső következtetéseket közölte 
velük, parancsok alakjában. Miután meghallgatta Da-
voust-nak, Eckmühl herczegének azt a javaslatát, a mely 
szerint jó volna az oroszok balszárnyát megkerülni, 
Napóleon minden okadatolás nélkül azt mondta, hogy 
erre nincsen szükség. Compans tábornok javaslatához 
pedig (a kinek az ékerődök ellen kellett rohamot intéz
nie), a ki az erdőn akarta keresztülvezetni a hadosztályt. 
Napóleon legott megadta a hozzájárulását, bár az úgy
nevezett elchingeni herczeg, vagyis Ney, megkoczkáz-
tatta azt az észrevételt, hogy az erdőn keresztül 
vonulás veszedelmes dolog, s esetleg megbonthatja az 
egész hadosztályt. 

Napóleon, miután a sevardinoi zártsánczczal szem
ben lévő terepet megvizsgálta, egy darabig szótlanul el
merült a gondolataiba, azután megmutatta azt a helyet, 
a hol a holnapi napra, az orosz erődítmények ellen való 
tüzelésre két üteget kell majd fölállítani, úgyszintén azo
kat a helyeket is, a hol a tábori tüzérségnek kell föl
vonulnia. 

Miután ezeket és egyéb parancsait is kiadta, vissza
tért a szállására, s tollbamondta a holnapi ütközet ren
delkezését. 

Ez a rendelkezés, a melyről a franczia történészek 
elragadtatással, a többiek pedig mélységes tisztelettel 
emlékeznek meg, a következőképpen hangzott: 

„Pitymallatkor az eckmühli herczeg által megszál
lott síkságra az éjszaka folyamán fölállított két új üteg 
megkezdi a tüzelést a szemben lévő két ellenséges üteg 
ellen." 
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„Ugyanekkor Pernetti tábornok, az első hadtest 
tüzérségének a parancsnoka, Compans hadosztályának 
harmincz ágyújával s Dessé és Friant hadosztályainak 
összes taraczkjaival előre nyomul, megnyitja a tüzelést, 
és elárasztja a gránátjaival az ellenséges üteget, a mely 
ellen működni fog: 

a testőr-tüzérség 24 ágyúja 
Compans hadosztályának 30 ágyúja, és 
Friant és Dessé hadosztályainak 8 ágyúja 

összesen . . . 62 ágyú. 
„A harmadik hadtest tüzérségének a parancsnoka, 

Foucher tábornok, a harmadik és a nyolczadik hadtest 
két taraczk-ütegét, összesen tizenhat taraczkot annak az 
ütegnek a szárnyán állít föl, melynek föladata a baloldali 
erődítményt lőni, a mi tehát összesen negyven ágyút 
tesz ki." 

„Sorbier tábornoknak készen kell állania, hogy a 
legelső parancsra a testőr-tűzérség összes taraczkjaival 
fölvonúlhasson egyik vagy a másik erődítmény ellen." 

„Az ágyútüzelés alatt Ponyatovszkij herczeg a falun 
keresztül bevonul az erdőbe és megkerüli az ellenséges 
hadállást." 

„Compans tábornok keresztülmegy az erdőn, hogy 
az első erődítményt elfoglalja." 

„Az ütközet ily módon megkezdődvén, a további 
parancsok az ellenség mozdulatainak megfelelően fognak 
kiadatni." 

„A balszárnyon az ágyúzás azonnal megkezdődik, 
a mint a jobbszárny ágyúzása megnyílt. Moran és az 
alkirály hadosztályainak a lövészei, a mint a jobbszárny 
rohamának a kezdetét látják, tüstént erős tüzelést indí
tanak." 

„Az alkirály elfoglalja a falut * s átkel a rendelkezé
sére álló három hídon s Moran és Qerard hadosztályaival 
egy vonalban nyomul előre, a melyek az ő parancsnok
sága alatt a zártsáncznak tartanak s a hadsereg többi 
csapataival együtt harczvonalba állanak." 

„Mindennek a legnagyobb rendben kell végbemen-
• Borodino-t. 
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nie (le tout se fera avec ordre et methode), miközben a 
csapatok lehetőleg tartalékban tartandók." 

„Mozsaiszk közelében, a császári táborban, 1812. év 
szeptember 26-ikán." 

Ez a rendelkezés, a mely, — ha ugyan szabad Na
póleon lángelméje iránt való áhítatos félelem nélkül a do
loghoz hozzászólni, — nagyon is homályosan és zavaro
san volt fogalmazva, négy pontot, — négy rendelkezést 
foglalt magában. Ezek közül a rendelkezések közül egyet
len egy se volt megvalósítható, és így nem is valósult 
meg soha. 

A rendelkezés először is azt mondja, hogy a Napó
leon által kiszemelt helyen fölállított ütegek, Pernetti 
és Foucher velük együtt fölvonúlandó ágyúival együtt, 
összesen tehát százkét ágyú, megnyitják a tüzelést s el
árasztják az orosz ékerödöket és sánczokat lövegeikkel. 
Ez nem volt keresztülvihető, miután a lövegek nem érték 
el az orosz védműveket, és mindaddig a levegőbe lövöl
döztek, a míg a legközelebbi parancsnok, Napóleon ren
delkezése ellenére, az ágyúkat előre nem tolta. 

A második rendelkezés abból állott, hogy Ponya-
tovszkij, a falun keresztül az erdőbe vonulva, kerülje 
meg az oroszok balszárnyát. Ez nem történt és nem is 
történhetett meg, mert Ponyatovszkij, a ki a falún keresz
tül az erdő felé ment, ott találta Tucskovot, a ki elzárta 
az útját, s így nem kerülte és nem is kerülhette meg az 
orosz hadállást. 

A harmadik rendelkezés ez volt: Compans tábornok 
bevonul az erdőbe, hogy az első erődítményt elfoglalja. 
Compans hadosztálya nem foglalta el az első erődítményt, 
hanem visszaveretett, mert az erdőből kiérve, kartács-
tűzben kellett volna fölvonulnia, a miről Napóleonnak 
nem volt tudomása. 

A negyedik: Az alkirály elfoglalja a falút (Boro-
dino-t) s átkel a rendelkezésére álló három hídon, s 
Moran és Friant hadosztályaival (amelyekről nincs meg
mondva, hogy mikor és hová mennek) egy vonalban nyo
mul előre, a melyek az ö parancsnoksága alatt a zárt-
sáncznak tartanak, s hadsereg többi csapataival együtt 
harczvonalba állanak. 
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A mennyire, ha nem is ebből az értelmetlen mon
datból, de azokból a kísérletekből, a melyeket az alkirály 
tett, hogy ezt a kapott parancsot végrehajtsa, meg lehet 
érteni: neki Borodinon keresztül, balfelől kellett a zárt
sáncz felé tartania, Moran és Friant hadosztályainak pe
dig ezzel egyidejűleg elölről kellett a zártsánczot meg
közelítenie. 

Ügy ezek, mint a rendelkezés többi pontjai se vol
tak és nem is lehettek megvalósíthatók. Borodinon át
vonulva az alkirályt visszaverték a Kolocsáig, úgy, hogy 
nem mehetett tovább; Moran és Friant hadosztályai nem 
foglalták el a zártsánczot, hanem visszaverettek, s a zárt
sánczot az ütközet végével már a lovasság tartotta meg
szállva (a mire Napóleon aligha számított). És így a ren
delkezés egyetlen pontja se valósult meg, s nem is volt 
megvalósítható. De a rendelkezés azt is mondja: az üt
közet ily módon megkezdődvén, a további parancsok az 
ellenség mozdulatainak megfelelően fognak kiadatni, — s 
így úgy látszhatott, hogy Napóleon az ütközet folyamán 
a szükséges intézkedéseket mind meg fogja tenni, ez 
azonban nem történt és nem is történhetett meg, mert 
Napóleon az ütközet egész tartama alatt olyan messze 
volt a csatatértől (mint ez később be is bizonyosodott), 
hogy az ütközet menetéről nem is lehetett tudomása, és 
így az ütközet alatt egyetlen rendelkezése se volt végre
hajtható. 

x x v m . 

Sok történetíró azt állítja, hogy a francziák azért 
nem nyerték meg a borodinoi ütközetet, mert Napóleon
nak náthája volt, s hogy ha nem lett volna náthája, akkor 
az ütközet előtt és alatt tett rendelkezései még geniáli-
sabbak lettek volna, Oroszország veszve lett volna s a 
világ egész képe megváltozott volna. Az olyan történet
íróknál, a kik elösmerik azt, hogy Oroszország egyetlen 
embernek, Nagy Péternek az akaratából alakult, s hogy 
Francziaország egyetlen embernek, Napóleonnak az aka
ratából lett köztársaságból császársággá, s a franczia 
csapatok is ennek az egyetlen embernek, Napóleonnak 

Tolsztoj : H í b o n i és béke. DL 3 5 
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az akaratából mentek Oroszországba, az ilyen történet
íróknál az, hogy Oroszország csak azért maradt meg ha
talmasnak, mert Napóleonnak augusztus huszonhatodikán 
náthája volt, elkerülhetetlenül következetes okoskodás. 

Ha csakugyan Napóleon akaratától függött az, hogy 
a borodinoi ütközetbe belemenjen, vagy bele ne menjen, 
s az ő akaratától függött az is, hogy ilyen vagy olyan 
intézkedéseket tegyen, akkor nyilvánvaló, hogy az a 
nátha, mely az ő akaratának a nyilvánulását befolyásolta, 
lehetett az oka Oroszország megmentésének, és követ
kezésképpen Oroszországnak az a komornyik volt a meg
mentője, a ki huszonnegyedikén nem adott vízáthatlan 
csizmákat Napóleonnak. Ilyen okoskodás mellett ez a kö
vetkeztetés minden kétséget kizár; éppen úgy, mint az a 
következtetés, a melyre tréfásan Voltaire jutott, azt 
mondván, hogy a Bertalan-éjszaka annak volt a követ
kezése, hogy IX. Károly a gyomrát elrontotta. De azok 
előtt az emberek előtt, a kik nem ösmerik el azt, hogy 
Oroszország egyetlen embernek, Nagy Péternek az aka
ratából alakult, hogy a franczia császárság létrejötte, és 
az Oroszországgal való háború nem egyetlen ember, Na
póleon, akaratának volt az eredménye, azok előtt ez az 
okoskodás nemcsak helytelennek és oktalannak, de az 
emberiség egész lényével ellenkezőnek tetszik. Arra a 
kérdésre, vájjon a történelmi eseményeknek mi az oka, 
egy másik felelet is kínálkozik, mely abban csúcsosodik 
ki, hogy a világeseményeknek a fönnebb megjelölt me
nete mindamaz emberek akaratának az összejátszásától 
függ, a kik ezekben az eseményekben résztvesznek, s 
hogy a Napóleonoknak ezeknek az eseményeknek a me
netére való befolyása csak külső és képzelt. 

Bármily furcsának lássék is az első pillanatban az 
a föltevés, hogy a Bertalan-éj, a melyre IX. Károly adta 
ki a parancsot, voltaképpen nem az ő akaratából történt, 
hanem neki csak úgy tetszett, mintha az ö parancsára tör
tént volna, és hogy nyolczvanezer embernek Borodino-
nál történt lemészárlása sem Napóleon akaratából történt, 
(bár az ütközet megkezdésére és folytatására ő adta ki 
a parancsot), hanem neki csak úgy tetszett, mintha az ő 
parancsára történt volna, — bármily furcsának lássék is 
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ez a föltevés, az emberi méltóság, — mely azt mondja ne
kem, hogy közülünk bárki, ha nem is inkább, de semmi
esetre se kevésbbé ember, mint bármiféle Napóleon, — 
azt parancsolja, hogy helyt adjunk a kérdés ily módon 
való megoldásának, s a történelmi kutatás bőségesen iga
zolja is ezt a föltevést. 

A borodinoi ütközetben Napóleon senkire se Iött és 
senkit sem ölt meg. Mindezt a katonái cselekedték, követ
kezésképpen nem ő öldöste az embereket. 

A franczia hadsereg katonái a borodioni ütközetben 
nem Napóleon parancsa, hanem a maguk akarata követ
keztében öldösték egymást. Az egész hadsereg, — fran
cziák, olaszok, németek, lengyelek, — éhesen, lerongyo
lódva s a hadjáratban immár kimerülve, mikor azt a had
sereget, mely előlük Moszkvát elzárta, megpillantották, 
érezték, hogy le vin est tiré et qu'il faut le bőire. Ha Na
póleon most megtiltotta volna nekik, hogy az oroszokkal 
megütközzenek, megölték volna őt és mégis csak meg
ütköztek volna az oroszokkal, mert ez reájuk nézve föl
tétlen szükségesség volt. 

Mikor hallották Napóleon hadiparancsát, mely vi
gasztalásul az elnyomorodásukért s a halálukért oda-

i állította az utókor elismerő szavait azért, hogy ök is ott 
voltak a Moszkva alatti csatában, „Vive l'Empereur!"-t 
kiáltottak, éppen úgy mint akkor, a mikor annak a kis 
fiúnak az arczképét megpillantották, a ki a bilboquet-
pálczikával keresztülszúrta a földgömböt, s éppen úgy, 
mint a hogy' „Vive l'Empereur!"-t kiáltottak volna bár
milyen badarságra is, a mit hallanak. Nem maradt egyéb 
hátra a számukra, mint hogy „Vive l'Empereur!"-t 
kiáltsanak és verekedjenek, hogy mint győzők megta
lálják a táplálékot és a pihenést Moszkvában. Követke
zésképpen nem Napóleon parancsára mészárolták a 
hozzájuk hasonlókat. 

Es nem Napóleon intézte a csata menetét, mert hi
szen a rendelkezéseiből egyetlen egyet se hajtottak 
végre, s a csata tartama alatt neki tudomása se volt ar
ról, mi történik előtte. Következésképpen az, a hogy' 
ezek az emberek egymást üldözték, szintén nem Napo

sé* 
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leon akaratából, hanem tőle függetlenül, az ütközetben 
résztvevő százezrek akaratából történt. Napóleonnak 
csak úgy tetszett, mintha az ütközet az ő akarata sze
rint folyt volna le. És éppen azért az a kérdés, vájjon 
Napóleonnak volt-e náthája vagy sem, a történelmet 
semmivel sem érdekli jobban, mint az, vájjon volt-e nát
hája vagy sem az utolsó szekerész-katonának. 

Annál kevésbbé van jelentősége annak, vájjon nát
hás volt-e Napóleon huszonhatodikán, vagy sem, mert 
a történetíróknak az az állítása, hogy Napóleon náthája 
volt az oka az ütközet alatt kiadott s az addigiaknál ke
vésbbé helyes rendelkezéseinek és parancsainak, — tel
jességgel nem felel meg a valóságnak. 

A fönnebb leírt rendelkezés semmivel sem volt 
rosszabb, sőt inkább talán még jobb, mind azoknál az 
eddigi rendelkezéseknél, a melyekkel a csatáit meg
nyerte. Az ütközet alatt állítólag tett rendelkezései se 
voltak rosszabbak az addigiaknál, hanem teljesen olya
nok voltak, mint mindig. Ezek a rendelkezések és pa
rancsok csak azért látszanak rosszabbaknak az előb
bieknél, mert a borodinoi ütközet volt az első, a melyet 
Napóleon elveszített. A leggyönyörűbb és legmélyebb ér
telmű rendelkezések és parancsok is nagyon rosszaknak 
látszanak, és menten kihívják minden had-tudós legnagy-
képübb bírálatát, a mint mellettük a csata elveszett, és 
viszont a legrosszabb rendelkezések és parancsok is ki
tűnőknek látszanak, s komoly emberek vastag kötetek
ben bizonyítgatják az ilyen gyatra rendelkezések érde
meit, ha megnyerték velük a csatát. 

Az a rendelkezés, a melyet Veihrother az austerlitzi 
ütközetre csinált, a maga nemében valósággal tökéletes 
volt, s azért mégis pálczát törtek fölötte, s elitélték ép
pen a tökéletessége, a túlságos részletessége miatt. 

Napóleon, mint a hatalom képviselője, a borodinoi 
ütközetben épp úgy, sőt még tán jobban, megtette a 
magáét, mint a többi ütközetekben. Semmi olyat nem 
cselekedett, a mi hátrányára lett volna az ütközet mene
tének; hallgatott az észszerűbb nézetekre; nem csinált 
zavart, nem jött magával ellentmondásba, nem ijedt meg 
és nem futott el a csatamezőről, hanem a maga nagy 
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katonai tapintatával és tapasztalásával nyugodtan és 
méltóságteljesen betöltötte a maga állítólagos főparancs-
noki helyét. 

XXIX. 

A harczvonal másodszori gondos bejárása után 
visszatérve^ Napóleon így szólott. 

— A sakkjáték föl van állítva, holnap majd meg
kezdődik a játszma. 

. . Miután punchot adatott magának és Beausset-t hí
vatta, elkezdett vele Parisról és néhány változtatásról 
beszélni, a melyet a császárné udvartartásában tenni 
szándékozott, miközben az udvari élet legaprólékosabb 
részleteinek az ösmeretével és csodálatos emlékező 
tehetségével a prefektust valósággal bámulatba ejtette. 

A legjelentéktelenebb dolgok iránt is érdeklődött, 
Beausset-vel az utazás iránt való szeretete miatt in
gerkedett, és fesztelenül fecsegett, mint a hírneves, biz
toskezű és a maga dolgához értő műtőorvos szokott, 
mialatt felgyűri az ingújjait, maga elé köti a kötényét, a 
beteget pedig odakötözik a műtőasztalhoz. — „A ke
zeimben és a fejemben egészen tisztán és határozottan 
áll a dolog. Ha tettre kerül a sor, megcsinálom úgy, mint 
senki más, most pedig bátran tréfálhatok, s minél többet 
tréfálok s minél nyugodtabb vagyok, annál nyugodtab
bak lehetnek, annál nagyobb bámulattal megbízhatnak 
az én lángelmémben." 

Napóleon, miután a második pohár punchot is meg
itta, pihenni tért a nagy föladat előtt, mely, mint neki 
tetszett, holnap reá várt. 

Annyira érdekelte ez a küszöbönálló föladat, 
hogy nem tudott aludni, s a nyirkos esti levegőtől csak 
íokozódó náthája ellenére, éjjel három órakor, hangos 
orrfúvással kiment a sátor nagy helyiségébe. Megkér
dezte, nem vonultak-e el az oroszok? Azt felelték neki, 
hogy az ellenséges őrtüzek még mindig ugyanazokon a 
helyeken égnek. Erre helyeslőleg bólintott. 

Az ügyeletes segédtiszt belépett a sátorba. 
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— Nos, Rapp, mit gondol, jól fognak menni ma a 
dolgaink? — fordult oda hozzá. 

— Minden kétségen kívül, felség! — felelt Rapp. 
Napóleon végignézett rajta. 
— Emlékszik-e felség arra, a mit nekem Szmo-

lenszkben kegyes volt mondani, — szólott Rapp: — a 
bor fel van bontva, — ki kell hát inni. 

Napóleon elkomolyodott és hosszú ideig, fejét a 
kezeire támasztva, szótlanul ült ott. 

— Szegény hadsereg! — mondotta egyszerre. — 
Szmolenszk óta ugyancsak megfogyott. A sors közön
séges ringyó, Rapp. Ezt én mindig mondtam s most ta
pasztalni is kezdem. De a testőrség, Rapp, a testőrség 
még sértetlen, ugy-e? 

— Igen is, felség, — felelte Rapp. 
Napóleon elővett egy pasztillát, a szájába vette s 

az órájára nézett. Aludni nem volt kedve, a reggel pe
dig még messze volt, rendelkezéseket se tehetett már, 
hogy az időt agyonüsse, mert minden intézkedés meg 
volt téve. 

— Kiosztották-e a testőrségben a kétszersültet és 
a rizst? — kérdezte Napóleon szigorúan. 

— Igenis, felség. 
— Rizst is? 
Rapp azt felelte, hogy kiadta a császárnak a rizsre 

vonatkozó parancsát, de Napóleon elégedetlenül megcsó
válta a fejét, mintha nem hitte volna, hogy a parancsát 
teljesítették. Az inas bejött a punchcsal. Napóleon a má
sik poharat odaadta Rappnak, s kortyonkint elkezdett 
inni a magáéból. 

— Sem az ízét, sem a szagát nem érzem, — mon
dotta, a mint a poharat megszagolta. — Torkig vagyok 
már ezzel a náthával. Beszélnek az orvosi tudományról. 
Micsoda tudomány az, mely még a náthát se tudja meg
gyógyítani? Corvisardtól kaptam ezeket a pasztillákat. 
de nem érnek semmit. Ugyan mit tudnak hát gyógyí
tani? Nem is lehet gyógyítani. A mi testünk egy, az 
életre való gép. E szerint van berendezve s ennek meg
felelő a természete. Békében kell hagyni benne az éle
tet, hadd védje maga magát: ezzel többre megyünk. 
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mintha megtömjük a testet gyógyszerekkel. A mi testünk 
olyan, mint egy óra, mely bizonyos ideig jár; az órás 
azonban nem nyithatja föl, és csak tapogatózva, szinte 
bekötött szemekkel javíthat rajta. Bizony, a mi testünk: 
gép az életre, semtrn egyéb. Es mintegy rálépvén a meg
határozások útjára, *a melyeket Napóleon nagyon szere
tett, egyszerre egészen váratlanul, a következő megha
tározással állott elő: — Tudja-e, Rapp, mi a háború mű
vészete? — kérdezte. — Az a művészet, mely lehetővé 
teszi, hogy egy adott pillanatban erösebbek tudjunk 
lenni az ellenségnél. Ennyi az egész. 

Rapp nem felelt semmit. 
— Holnap Kutuzovval lesz dolgunk. — szólott Na

póleon. — Majd meglássuk! Emlékszik, Braunaunál is ő 
vezette a hadsereget, és három hét alatt egyetlen egy
szer sem ült lóra, hogy az erődítményeket megnézze. 
Meglássuk! 

Az órájára nézett. Még csak négy óra volt. Aludni 
nem kívánkozott, a punchot kiitta, s nem volt mit tennie. 
Fölkelt, fel és alá járt, meleg kabátot vett magára, kala
pot tett a fejére és kilépett a sátorból. Sötét és nyirkos 
volt az éjszaka, s láthatatlan harmat hullott az égből. 
A közelben homályosai: pislogtak a testőrség őrtüzei, 
az orosz harczvonal tüzei pedig keresztülcsillantak a 
füstön. Csönd volt mindenfelé, s tisztán áthallatszott a 
franczia csapatok kezdődő mozgolódása, melyek elin
dultak, hofry hadállásaikat elfoglalják. 

Napóleon föl s alá járt a sátor előtt, elnézte a tü
zeket, fülelt a mozgolódás zajára, s miután elment egy 
hatalmas termetű, bozontos kucsmáju testúr mellett, a 
ki a sátra mellett őrt állt, s a ki a császár megjelenése
kor mint valami fekete oszlop kihúzta magát, megállott 
előtte. 

— Mióta vagy szolgálatban? — kérdezte azzal a 
durva és katonásan leereszkedő negédességgel, a melylyel 
a katonáival mindig érintkezni szokott. A katona felelt 
neki. 

— Aá! A régiek közöl való vagy! Kaptatok rizst 
az ezredben? 
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— Kaptunk, felség. 
Napóleon bólintott a fejével és otthagyta ő t 

* 
Félhatkor Napóleon lóháton elment Sevardino 

faluba. 
Pirkadni kezdett, kiderült az ég, csak egyetlen felhő 

látszott kelet felől. Szomorúan pislogtak az elhagyott 
őrtüzek a hajnal gyér világosságában. 

Jobbfelől eldördült egy magános, öblös ágyúlövés, 
tovahömpölygött és elhalt a nagy csöndességben. El
múlt néhány perez. Fölhangzott a második, a harma
dik lövés, megrezdült a levegő; a negyedik és az ötödik 
valahol jobbfelől a közvetlen közelben dördült el ünne
pélyesen. 

Az első lövések még el se hangzottak, mikor újab
bak és újabbak dördültek el, egymásba folytak s keresz
tezték egymást. 

Napóleon kíséretével együtt a sevardinoi zárt-
sánezhoz ment s ott leszállt a lováról. Megkezdődött 
a játék. 

XXX. 

Pierre, miután Andrej herczegtől visszatért Oorkiba, 
parancsot adott a lovászának, hogy tartsa készen a lovait 
és korán reggel keltse fel őt, azután egy vendégfal mögött 
a szegletben, melyet Borisz engedett át neki, legott el
aludt. 

Mire másnap reggel Pierre egészen magához tért, 
már senki sem volt a szobában. A szoba kis ablakaiban 
rezgett az üveg. A lovász ott állott mellette és rázta őt, 
a hogy' csak bírta. 

— Kegyelmes uram, kegyelmes uram, kegyelmes 
u r a m . . . — mondogatta a lovász makacs elszántsággal, 
a nélkül, hogy Pierrere nézett volna, s bár nyilván már 
lemondott a reményről, hogy öt felkölthesse, még egyre 
ránczigálta a vállát. 

— Nos, elkezdődött? Ideje? — szólalt meg Pierre, 
mikor fölébredt. 
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— Méltóztatik hallani az ágyúdörgést, — szólott a 
lovász, egy kiszolgált katona: — az urak már mind el
mentek, maga a Fenség is már rég elhajtatott. 

Pierre szaporán felöltözött és kiszaladt a lépcsőre. 
Künn világos, friss, harmatos és derült volt az idő. A nap, 
mely csak az imént bukkant elő az őt eltakaró felhő mö
gül, az utcza másik oldalán lévő házak tetői fölött teli
szórta sugaraival az út harmatos porát, a házak falait, az 
ablakokat és Pierre lovait, melyek ott ácsorogtak a ház 
előtt. Künn még tisztábban hallhatta az ágyúdörgést. Egy 
segédtiszt és egy kozák ügetett végig az utczán. 

— Ideje, gróf, ideje! — kiáltott rá a segédtiszt. 
Pierre, maga után vezettetvén a lovát, fölment arra 

a dombra, a melyről tegnap a csatatéren végignézett. 
Ezen a dombon egész sereg katona állott, hallatszott a 
törzsbeli tisztek franczia beszélgetése és szemébe ötlött 
Pierrenek Kutuzov ősz feje, az ö pirosszegélyű fehér 
sipkájával s vállai közé elmerült ősz tarkójával. Kutuzov 
távcsövével kémlelte az előtte elnyúló országútat. 

Fölérve a dombra, Pierre maga elé bámult, és szinte 
megdermedt a gyönyörű látvány okozta elragadtatástól. 
Ugyanaz a tájkép tárult a szemei elé, a melyben erről a 
helyről tegnap gyönyörködött; de most el volt lepve az 
egész terep csapatoktól s a lövések füstjétől, s a Pierre 
mögött balfelől fölkelő nap ragyogó, ferde sugarai rózsa
színűén árnyalt aranyos fényt s hosszú és sötét árnyéko
kat szórtak rá a tiszta reggeli levegőben. A képet elzáró 
távoli erdők, melyek mintha csak valami sárgászöld 
drágakőből lettek volna kifaragva, magaslataik hajló vo
nalával élesen rajzolódtak bele a szemhatárba, s Valujev 
mögött kanyarogva ékelődött be közéjük, a csapatokkal 
ellepett szmolenszki országút. Közelebb az előtérhez 
aranyszínű földek és pagonyok csillogtak. Mindenfelől, 
elöl, jobbról, balról csapatok látszottak. Mindez olyan ele
ven, fenséges és váratlan volt, de a mi mindennél jobban 
megdöbbentette Pierre-t, az magának a harcztérnek, Bo-
rodinonak s a Kolocsa két partján elnyúló laposságnak a 
képe volt. 

A Kolocsa fölött, Borodinoban s a falu két oldalán, 
különösen bal felől, ott, a hol mocsaras partjai közt a 
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Vájna beletorkollik a Kolocsába, könnyű köd lengett, 
mely a ragyogó nap feljöttére olvadni, foszladozni, világo
sodni kezdett, és tündéri színekkel vonta be mindazt, a 
mi keresztülcsillámlott rajta. Ehhez a ködhöz járult még 
a lövések füstje, s ezen a ködön és füstön keresztül, hol 
egy víztükrön, hol egy harmatcseppen, hol a parton és 
a Borodino körül nyüzsgő csapatok szuronyain minden
felé meg-megvillantak a reggeli világosság villámai. Ezen 
a ködön keresztül látszottak: a fehér templom, néhol Bo
rodino háztetői, néhol katonák sűrű tömegei, néhol pedig 
zöld lőszerkocsik és ágyúk. És mindez mozgott vagy leg
alább is mozogni látszott, mert a köd és a füst ezen az 
egész területen végighúzódott. Valamint ezeken a Boro
dinon kívül elterülő és köddel elborított laposokon, úgy 
ezeken kívül, fölöttük és körülöttük az egész harczvonal 
során az erdőkben, a földeken, a mélyedésekben és a ma
gaslatokon, szakadatlanul, önmaguktól, úgyszólván a 
semmiből hol magános, hol együttes, hol gyér, hol sűrű 
füstgomolyok támadtak, melyek miután kilöveltek, ter
peszkedve, összeolvadva és ölelkezve látszottak az egész 
térségen. 

A lövéseknek ezekben a füstgomolyaiban és, — bár 
furcsán hangzik, — a hangjaiban volt ennek a látványnak 
a legfőbb szépsége. 

„Puff!" — egyszerre felbukkant egy lila-, szürke-
és tejfehér színekben játszó kerek és sűrű füstgomoly, és 
„bumm!" — hangzott föl a következő pillanatban ennek a 
füstnek a hangja. 

„Puff-puff", — egymást űzve s egymásba folyva 
két füstgomoly szállt a magasba, és „bumm-bumm" — 
igazolták nyomban utána a hangok azt, a mit a szem 
látott. 

Pierre rábámult az első füstgomolyra, mely mint 
valami kerek és sűrű lapda lebegett a levegőben, s legott 
újabb füstlapdák szálltak szerte a helyén, és puff... (szü
net), puff-puff — még három, még négy lövelt a nyo
mukba, s ugyanolyan időközökben mindenikre bumm . . . 
bumm-bumm-bumm — feleltek a szép, erőteljes és őszinte 
hangok. Majd úgy tetszett, mintha ezek a füstgomolyok 
futottak volna, majd ismét megállottak, s az erdők, a föl-
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dek, s a csillogó szuronyok látszottak futni előlük. Bal 
felől a földeken és a bozótokban az ő ünnepélyes vissz
hangjukkal szakadatlan sorban követték egymást ezek a 
nagy füstlapdák, közelebb pedig az erdőkben és a mélye
désekben szünetlenül villogtak a puskák apró füstjei, me
lyeknek arra se volt idejük, hogy lapdákká kavarodjanak 
össze, s melyeknek szintén nem maradtak el kurtább és 
élesebb visszhangjai. Trah-ta-ta-tah — ropogtak a pus
kák, bár sűrűn, de az ágyúlövésekhez képest szegénye
sen és rendetlenül. 

Pierre szeretett volna ott lenni, a hol ezek a füstök, 
ezek a csillogó szuronyok, ez a mozgás és ezek a hangok 
voltak. Ránézett Kutuzovra és a kíséretére, hogy a be
nyomásait a másokéival összehasonlítsa. Valamennyien 
éppen úgy, s mint neki rémlett, ugyanazokkal az érzel
mekkel néztek maguk elé, végig a csatatéren. Minden ar
czon ott világított most az érzelmeknek az a lappangó 
heve, a melyet Pierre tegnap megfigyelt, s a melyet An
drej herczeggel folytatott beszélgetése után teljesen meg 
is értett. v 

— Menj, lelkem, menj, Krisztus oltalmazzon, — 
mondotta Kutuzov egy mellette álló tábornokhoz, a nél
kül, hogy a szemét a harcztérről levette volna. 

Ez a tábornok, miután a parancsot meghallgatta, 
Pierre mellett a dombról levezető út felé indult. 

— A gázlóhoz! — felelt a tábornok hidegen és szi
gorúan az egyik törzskari tisztnek arra a kérdésére, hova 
megy. 

„Én is, én is", — gondolta Pierre és elindult a tá
bornok után. 

A tábornok felült a lovára, melyet egy kozák veze
tett oda hozzá. Pierre odament a lovászához, a ki a lo
vait tartotta. Megkérdezvén tőle, melyik szeüdebb, föl
mászott az egyikre, megkapaszkodott a sörényében, ki
felé fordított lábainak a sarkait odaszorította a ló oldalá
hoz, és érezvén, hogy leesik a pápaszeme, s hogy nincs 
ereje, hogy a kezeit a ló sörényétől és a kantárszáraktol 
elvegye, elvágtatott a tábornok után, mosolyt keltvén a 
törzstisztek között, a kik a domb tetejéről néztek utána. 
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XXXI. 

Az a tábornok, a ki után Pierre elvágtatott, a hegy
ről leereszkedvén, hirtelen balra fordult, és Pierre, el
vesztvén őt szem elől, belovagolt az előtte vonuló gya
logság sorai közé. Hol elől, hol jobbra, hol balra próbált 
kiszabadulni soraik közül, de mindenütt csak egyformán 
aggodalmas arczú katonákra bukkant, a kik valami lát
hatatlan, de nyilván fontos dologgal voltak elfoglalva. 
Mindannyian egyformán elégedetlenül, kérdő tekintettel 
bámultak erre a fehér kalapos, köpczös emberre, a ki nem 
tudni miért, ott lábatlankodott közöttük a lovával. 

— Mit lovagol itt a zászlóalj kellő közepében? — 
kiáltott rá az egyik. A másik a puskája agyával félre
taszította a lovát, és Pierre a nyeregkápába kapaszkodva 
s alig tudván ágaskodó lovát megfékezni, a csapat 
élére vágtatott, a hol szabadabb volt a vásár. 

Egy híd volt előtte, a mely körül, erősen tüzelve, 
megint más katonák állottak. Pierre odalovagolt hozzájuk. 
Pierre maga se tudta, hogy' került a Kolocsának Oorki 
és Borodino közt lévő hídjához, a melyet az ütközet első 
felvonásában (Borodino elfoglalásakor) a francziák meg
ostromoltak. — Pierre látta, hogy híd van előtte, s hogy 
a híd mindkét végén, s a frissen kaszált széna rendéi közt, 
azon a réten, a melyet tegnap is látott, valamit csináltak 
a katonák a nagy füstben, de az ezen a helyen szakadat
lanul folyó puskaropogás ellenére se gondolta, hogy ez 
már voltaképpen a csatatér. Nem hallotta a minden oldal
ról süvöltöző golyók s a feje fölött repülő ágyúgolyók 
hangját, nem látta a folyó túlsó partján álló ellenséget és 
jó darabig nem vette észre a halottakat és sebesülteket, 
bár jócskán hullottak el a közelében. Az arczárói egy pil
lanatra se tágító mosolylyal nézett körül. 

— Mit nyargalászik ez itt a harczvonal előtt? — 
kiáltott rá ismét valaki. 

— Balra, jobbra tarts! — kiabáltak utána. 
Pierre jobbra tartott s váratlanul összeakadt Ra

jevszkij tábornok segédtisztjével, a kit ösmert. Ez a tiszt 
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bosszúsan nézett Pierre-re, s nyilván ő is éppen rá akart 
szólni, de mikor megismerte, csak a fejével intett felé. 

— Hát ön hogy' kerül ide? — kérdezte, s vágtatott 
tovább. 

Pierre érezte, hogy itt niucs a maga helyén, és nincs 
semmi keresni valója, s attól tartván, hogy megint útjá
ban lesz valakinek, elvágtatott a segédtiszt után. 

— Vájjon mi ez itten? Szabad önnel mennem? — 
kérdezte. 

— Tüstént, tüstént, — felelt a segédtiszt, s oda
lovagolván egy a rét közepén álló kövér ezredeshez, va
lamit jelentett neki, s azután odafordult Pierre-hez. 

— Hát ön mit keres itt, gróf? — kérdezte tőle mo
solyogva. — Mindig csak a kíváncsiság fúrja az oldalát. 

— Igen, igen, — felelt Pierre. De a segédtiszt lovát 
megfordítván, elvágtatott. 

— Itt még, Istennek hála, csak hagyján, — szólott 
a segédtiszt, — de odaát a balszárnyon, Bagrationnál, ret
tenetes világ járja. 

— Lehetséges? — kérdezte Pierre. — És merre 
van az? 

— Jöjjön föl velem a dombra, onnan megláthatja. 
Nálunk az ütegnél még megjárja, — szólott a segédtiszt. 
— Nos hát, jön? 

— Igen, megyek, — mondotta Pierre s körülnézvén 
a lovászát kereste. Ekkor látott Pierre először gyalog 
vánszorgó és hordágyon szállított sebesülteket. Ugyan
azon az illatos szénával elhintett réten, a melyen tegnap 
keresztüllovagolt, keresztben a rendeken, kényelmetlenül 
lecsüngő fejjel, a melyről leesett volt a csákó, mozdulat
lanul hevert egy katona. — Hát ezt miért nem vitték el? 
— akarta kérdezni Pierre, de látván a segédtiszt szigorú 
arczát, a ki ugyanarra felé nézett, elhallgatott. 

Pierre nem találta meg a lovászát, és a laposon végig 
odalovagolt a segédtiszttel a Rajevszkij-dombhoz. Pierre 
lova elmaradt a segédtiszt mögött s egyenletesen rázta őt. 

— Látszik, hogy ön nincs hozzászokva a lovaglás
hoz, gróf? — kérdezte a segédtiszt. 

— Nem ám, de sebaj, csak azt nem tudom, mit ficz-
kándozik annyira, — szólalt Pierre álmélkodva. 
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— E - e ! . . . hiszen meg van sebesülve, — mondotta 
a segédtiszt, — a jobb első lábán a térde fölött. Alkalma
sint golyó érte. Gratulálok, gróf, — mondotta, — ön már 
átesett a tűzkeresztségen. 

Miután a tüzérség mögött, mely elöretolatván, már 
javában tüzelt, és szinte megsiketítette az embert a lövé
seivel, a nagy füstben elmentek a hatodik hadtest mellett, 
egy nem éppen nagy erdőhöz értek. A hűs erdőben csönd 
volt s öszi illat terjengett benne. Pierre és a segédtiszt 
leszálltak a lóról és gyalog mentek föl a hegyre. 

— Itt van a tábornok ? — kérdezte a segédtiszt, mi
kor a dombhoz ért. 

— Az imént még itt volt, ellovagolt arra, — felel
tek neki s jobbfelé mutattak. 

A segédtiszt ránézett Pierre-re, mintha nem tudta 
volna, mitévő legyen vele. 

— Ne aggódjék miattam, — szólott Pierre. — Eri 
fölmegyek a dombra, szabad? 

— Jó, csak menjen föl, onnét mindent látni, s nincs 
is olyan nagy veszedelem, én meg majd visszajövök 
önért. 

Pierre fölment az üteghez, a segédtiszt pedig elvág
tatott. Többet nem találkoztak, s Pierre csak jóval később 
tudta meg, hogy ennek a segédtisztnek aznap ellőtték a 
karját. 

Az a domb, a melyre Pierre fölment, volt az a híres 
hely (mely később az oroszoknál mint domb-üteg, vagy 
Rajevszkij ütege, a francziáknál pedig mint „nagy sáncz", 
„végzetes sáncz", „központi sáncz" volt ösmeretes), a 
mely körül sok ezer ember állott, s a melyet a francziák 
a hadállás legfontosabb pontjának tartottak. 

Ez a zártsáncz a dombból állott, mely három oldal
ról árkokkal volt megerősítve. Az árkokkal körülvett tér
ségen tíz ágyú állott, a melyek a sánczok lőrésein keresz
tül tüzeltek. 

A dombbal egy vonalban mind a két oldalon szin
tén ágyúk állottak, melyek hasonlóképpen szakadatlanul 
tüzeltek. Pierre, mikor erre a dombra fölment, nem is ál
modott róla, hogy ez a sekély árkokkal megerősített hely, 
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a melyen néhány ágyú állott és tüzelt, a legfontosabb pont 
volt az ütközetben. 

Sőt ellenkezőleg, Pierrenek úgy tetszett, hogy ez a 
hely (éppen azért, mert ö is ott állott) az ütközet szem
pontjából egyike volt a legjelentéktelenebb pontoknak. 

A dombra fölérve, Pierre leült az üteget védő árok 
szélére s öntudatlanul örömteljes mosolylyal nézte, mi tör
ténik körülötte. Állandóan ugyanazzal a mosolylyal az 
ajkán, időnkint fölkelt, és iparkodván nem alkalmatlan
kodni a katonáknak, a kik az ágyúkat töltögették, s a lö
vések után visszarántották, és zsákokkal és lövegekkel 
a kezükben sürögtek-forogtak körülötte, föl és alá járt 
az üteg mögött. Ennek az ütegnek az ágyúi szakadatlanul 
lövöldöztek egymás után, s szinte elkábítván az embert 
a bömbölésükkel, sűrű lőporfüsttel borították el az egész 
környéket. 

Azzal a nyomasztó érzéssel ellentétben, mely az 
embert a fedezetül szolgáló gyalogság sorai közt elfogta, 
itt az ütegnél, a hol a többiektől az árok által elválasztva 
csalt korlátolt számú legénység dolgozott, — itt valami 
egyöntetű, valamennyiükkel közös, szinte családias ele
venség volt tapasztalható. 

Pierre fehérkalapos és éppenséggel nem katonás 
alakjának a megjelenése eleinte kellemetlenül érintette az 
embereket. A katonák, a mint elmentek mellette, csodál
kozva, sőt félénken sandítottak rá. A legidősebb tüzér
tiszt, egy hórihorgas, hosszúlábú és ragyás ember, mintha 
a szélső ágyú működését akarta volna ellenőrizni, oda
ment Pierre-hez és kíváncsian nézett rá. 

Egy daliás, kerekarczú tisztecske, a ki még valósá
gos gyereknek látszott, s nyilván csak most került ki a 
hadapród-iskolából, nagy buzgalommal vezényelvén a 
rábízott két ágyút, szigorúan odafordult Pierrehez. 

— Uram, legyen szíves elmenni az útból, — mon
dotta, — itt nem lehet ám csak úgy . . . 

A katonák elégedetlenül csóválták a fejüket, a mint 
Pierre-re néztek. De mikor valamennyien meggyőződtek 
róla, hogy ez a fehér kalapos ember nemcsak, hogy 
semmi rosszat se csinált, de vagy békésen üldögélt az 
árok szélén, vagy a katonák elöl udvariasan kitérve, bá-
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tortalan mosolylyal és épp oly nyugodtan járt föl és alá 
az üteg mögött a lövések tüzében, akár a boulevardon, 
akkor a vele szemben táplált ellenséges indulat és álmél
kodás lassankint átment abba a gyöngéd és tréfás rész
vétbe, a melylyel a katonák az állatjaik, kutyáik, csir
kéik, kecskéik, és általában a csapatok körül élő állatok 
iránt szoktak viseltetni. Ezek a katonák gondolatban 
legott befogadták Pierre-t a családjukba, elnevezték őt: 
„a mi urunk"-nak, megszólították és szelíden mosolyog
tak rajta egymás között. 

Egy ágyúgolyó Pierre-től alig két lépésnyire feltúrta 
a földet. Pierre az ágyúgolyó által rászórt földet letiszto
gatván a ruhájáról, mosolyogva nézett körül. 

— Igazán furcsa, hogy ön, uram, egy cseppet se 
fél! — fordult Pierre-hez egy pirosarczú, szélesvállú ka
tona, kimutatván erős, fehér fogai sövényét. 

— Hát te tán' félsz? — kérdezte Pierre. 
— Már hogyne félnék? — felelt a katona. — Lám, a 

golyó nem ösmer tréfát. Odacsap, s kifordulnak az ember 
belei. Lehetetlenség nem félni, — mondotta mosolyogva. 

Néhány katona derült és gyöngéd arczczal állta 
körül Pierre-t. Mintha nem várták volna, hogy ő is éppen 
úgy beszéljen, mint a többiek s ez a föltevés megörven
deztette őket. 

— Mi végre is katonák vagyunk. De ha úrnál látja 
az ember, furcsa biz' az. Biz' úgy, uram! 

— Helyre! — kiáltott föl a tisztecske, a Pierre körül 
csoportosuló katonákra. Ez a tisztecske nyilván most elő
ször vagy legfeljebb másodszor volt tűzben, s azért kü
lönös szabatossággal s a formaságokat megtartva érint
kezett katonáival, fölebbvalójával egyaránt. 

A szakadatlan ágyúbömbölés és puskaropogás az 
egész csatatéren, de különösen balfelől, ott, a hol Bag
ration ékerődjei voltak, mind jobban fokozódott, s arról 
a helyről, a hol Pierre állott, szinte semmit se lehetett 
látni a nagy füsttől. Ezenkívül annak az üteg körül forgo
lódó, szinte családias embercsoportnak (mely a többiek
től teljesen el volt különítve) a megfigyelése Pierre egész 
figyelmét lefoglalta. Azt az első pillanatban benne föltá
madt öntudatlanul örömteljes izgalmat, melyet a csatatér 
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látása és hangjai keltettek föl benne, most, különösen 
azóta, hogy ott a réten azt a magányosan elterült kato
nát látta, egészen más érzések váltották föl. A mint ott 
az árok partján ült, megfigyelte a körülötte lévő arczokat. 

Tíz órára már vagy húsz embert vittek el az üteg
től; két ágyú megrongálódott, s mind sűrűbben és sűrűb
ben csaptak le az ütegre a lövegek, s zúgva és süvítve 
röpdöstek fölötte a távolról érkezett golyók. De mintha 
az üteg körül levő emberek mindebből semmit se vettek 
volna észre, vidám beszélgetés és tréfálkozás hallatszott 
mindenfelöl. 

— Oránátocskám, lelkem! — kiáltott rá egyik ka
tona egy süvítve közeledő gránátra, csak ide ne! In
kább oda a bakák közé, ni! — tette hozzá egy másik, lát
ván, hogy a gránát elröpült fölöttük s a fedezet sorai közé 
csapott le. 

— No-no, tán' ösmeritek egymást? — nevetett egy 
másik katona egy paraszton, a ki meghajtotta magát a 
fölötte elszálló gránát előtt. 

Néhány katona csoportba verődött a sáncznál, s 
nézte, mi történik előtte. 

— A csatárláncz is fölbomlott, ni, már visszavonul
tak, — mondották a sánczon keresztül mutogatva. 

— A magad dolgára legyen gondod, — kiáltott rájuk 
egy vén altiszt. — Ha visszavonultak, ott akadt dolguk 
bizonyosan. — S az altiszt vállon ragadta az egyik ka
tonát s farbalökte a térdével. A többiek kaczagtak. 

— Az ötöshöz sorakozz! — kiáltottak egyfelől. 
— Egy-kettő, csak vígan, amúgy Isten igazában! — 

hallatszott az ágyút igazítok vidám fölkiáltása. 
— Thüh, a mi urunknak majd lesodorta a kalapját, 

— szólott oda Pierrenek vigyorogva s a fogait kimutat
ván, az a pirosképü, tréfás ficzkó. — Eh, te buta, — tette 
hozzá szemrehányókig a golyóhoz fordulva, mely a ke
rekek közt odacsapódott az egyik ember lábához. — No, 
ti rókák! — szólott nevetve egy másik a le-lebukó nép
fölkelőkhöz fordulva, a kik a sebesültért jöttek oda az 
üteghez. — Vagy tán nem izük a kása? Öh, ti varjúk, az 
inatokba szállt a bátorságtok, — kiáltottak a népföl
kelökre, a kik a leszakított lábú katonával bíbelődtek. — 

Tol sz to j : Háború és béke. II. M 
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Jó kis ficzkók, — ugratták a parasztokat. — Sehogy' sem 
izlik nekik. 

Pierre-nek feltűnt, hogy minden lecsapó golyó s 
minden újabb veszteség után, mind magasabb és maga
sabb fokra hágott az élénkség. 

Mint egy közeledő zivatar-felhőből, mind sűrűbben 
és sűrűbben, mind világosabban és világosabban villan
tak meg mindezeknek az embereknek az arczán (mintegy 
daczból a történtekért) a lappangó és lánggal égő tűz vil
lámai. 

Pierre nem is nézett előre a csatatérre, s nem is 
érdeklődött az iránt, a mi ott történt: egészen elmerült 
ennek a mind jobban és jobban lángrakapó tűznek a 
szemléletébe, mely (ezt érezte) az ő lelkében is éppen 
úgy lángra lobbant. 

Tíz órakor az üteg előtt a bozótban és a Kamenka 
folyócska partján volt gyalogos katonák visszavonultak. 
Az ütegtől látni lehetett, a mint mellettük visszafutottak, 
s a fegyvereiken magukkal vitték a sebesültjeiket is. Egy 
tábornok a kíséretével együtt feljött a dombra, s miután 
beszélt az ezredessel, egy bosszús pillantást vetvén 
Pierre-re, megint lement s a fedezetül szolgáló gyalogo
soknak kiadta a parancsot, hogy feküdjenek le, hogy így 
kevésbbé legyenek kitéve a golyózápornak. Ez után az 
ütegtől jobbra álló gyalogság soraiban dobpergés és ve
zényszavak hangzottak fel, s az ütegtől látni lehetett, a 
mint a gyalogság sorai megkezdték az elönyomulást. 

Pierre keresztülnézett a sánczon. Ekkor az egyik 
arcz különösen szemet szúrt neki. Egy fiatal tiszt volt, a 
ki sápadt, fiatalos arczczal s leeresztett karddal, hátrálva 
ment az arczvonal előtt és nyugtalanul nézett körül. 

A gyalogos katonák sorai bel.vesztek a füstbe, s 
hallatszott elnyújtott rivalgásuk és puskájuk sűrű ropo
gása. Pár perezre rá egész sereg sebesült és hordágy jött 
visszafelé onnan. Az ütegre még sűrűbben csaptak le a 
lövegek. Néhány ember, a kit nem vittek el, ott hevert 
szanaszét a földön. Az ágyúk körül szorgosabban és 
élénkebben sürögtek-forogtak az emberek. Pierre-re már 
rá se hederített senki. Vagy kétszer bosszúsan rákiáltot
tak, mert ott lábatlankodott az útban. A legidősebb tiszt 
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ránczolt homlokkal, s szapora, nagy léptekkel járt ágyú-
ról-ágyúra. A fiatal tisztecske még jobban kipirulva, még 
nagyobb iparkodással vezényelte a katonáit. A katonák 
kézről-kézre adták ajövegeket, forgolódtak, töltöttek és 
megfeszített buzgalommal végezték a dolgukat. Járás
közben olyanokat ugrottak, mintha rugókon jártak volna. 

A zivatarfelhő mind jobban közeledett, s minden 
arczon ott lebegett az a tűz, melynek a fellobbanását 
Pierre olyan feszült figyelemmel kísérte. Ott állott a leg
idősebb tiszt mellett. A fiatal tisztecske, kezét a csákójá
hoz smel ve, ordított az idősebbhez. 

— Ezredes úrnak alássan jelentem már csak nyolcz 
lövegünk van, parancsolja-e, hogy a tüzelést folytassuk? 
— kérdezte. 

— Kartács! — kiáltott fel az idősebb tiszt a nélkül, 
hogy felelt volna s elnézett a sáncz fölött. 

Egyszerre történt valami, a tisztecske följajdult s 
egyet fordulva levágódott a földre, mint a röptében lelőtt 

r v 

!, de mint Pierrenek tetszett, nem előre, hanem hátra. 
Ekkor egy golyó annak a sáncznak a szélébe csapott 

„ — i u h , v iss ittszaiauiaK. 
— Mind csupa kartács! — kiáltott a tiszt. 
Az altiszt oda szaladt az idősebb tiszthez s ijedt sut-
sal va mint ebéd után az nrfvarmpctor c^ni-fa ; a i a n 

3G« 
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bosszúsan mérve végig Pierre-t és odafordult az embe
réhez. 

— Majd elmegyek én, — szólott Pierre. A tiszt a 
nélkül, hogy felelt volna neki, gyors léptekkel átment a 
másik oldalra. 

— Tüzet szüntess . . . Allj! — kiáltott föl. 
Az a katona, a kit elküldtek lövegekért, útközben 

beleütközött Pierre-be. 
— Eh, uram, nem itt a te helyed, — mondotta s le

szaladt a dombról. 
Pierre a katona után sietett, megkerülvén azt a he

lyet, a hol a fiatal tisztecske ült. 
Egy kettő . . . három golyó is repült el fölötte s le

lecsapott előtte, mellette, mögötte. Pierre csak futott to
vább. „Hova is megyek én?" — jutott egyszerre az 
eszébe, mikor már a löszerkocsik közelébe ért. Habozva 
megállt, vájjon előre menjen-e, vagy vissza. Egyszerre 
egy rettenetes lökés letaszította öt a földre. Ugyanabban 
a pillanatban egy hatalmas tüz fénye világította meg az 
arczát, s egyidejűleg siketítő és szinte fülrepesztő dördü
lés, recsegés és sistergés hallatszott. 

Pierre, mikor felocsúdott, kezeivel a földre támasz
kodva, az ülepén ült; az a lőszerkocsi, a melynek a kö
zelében ült, nem volt sehol; csak füstölgő zöld deszkák 
és rongyok hevertek szanaszét a leperzselt füvön, s az 
egyik ló a rúd maradványait ránczigálva, vágtatott el 
mellette, a másik pedig, mint Pierre is, ott feküdt a föl
dön és hangosan nyöszörgött. 

XXXII. 
Pierre a rémülettől szinte magánkívül, felugrott és 

visszaszaladt az üteghez, mintha ez lett volna az egyet
len menedékhely mindama borzalmak elöl, a melyek őt 
körülvették. 

Mialatt Pierre a földhányáson felkapaszkodott, 
észrevette, hogy az üteg felöl nem hallatszottak lövések, 
de azért valamiféle emberek valamit babráltak körülötte. 
Pierre nem tudta kivenni, miféle emberek lehetnek ezek. 
Látta az idősebb ezredest, a ki háttal feléje feküdt a sán-
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cz\>n, mintha odalenn vizsgált volna valamit, s látott egy 
katonát, a kinek az arczát megjegyezte volt magának, a 
mint „bajtársak' kiáltással, előre akart rohanni az embe
rektől, a kik a kezét fogták, és még valami más furcsa
ságot is látott. 

De még nem volt ideje rá. hogy tudatára ébredjen 
annak, hogy az ezredes meghalt, a „bajtársak"-at kiabáló 
katona foglyul esett, és hogy egy másik katonát szeme
láttára szúrtak hátba szuronynyal. Alig, hogy fölért ; 
sánczra, mikor egy czingár, sárga, izzadtképü és kék 
egyenruhás ember, karddal a kezében, hangosan ordí 
tozva nekirontott. Pierre ösztönszerűleg védekezvén t 
vágás ellen, miután egészen váratlanul rontottak egy
másra, a nélkül, hogy látták volna egymást, kinyújtotta 
a karjait, s az egyik kezével a vállán, a másikkal a tor
kán megragadta ezt az embert (a ki franczia tiszt volt). 
A tiszt elejtette a kardját és galléron ragada Pierre-t. 

Pár pillanatig rémült szemekkel bámultak egymás 
idegen arczába, s egyikük se volt tisztában vele, mit csi
nál és mitévő legyen. „Én vagyok-e az ő foglya, vagy 
ő az enyém?" — gondolta magában mindenikük. De a 
franczia tiszt szemlátomást jobban hajlott arra a gondo
latra, hogy ő a fogoly, mert Pierre erőteljes keze, melyet 
az önkéntelen rémület még erösebbé tett, mind jobban és 
jobban szorongatta a torkát. A franczia, úgy látszott, 
mintha valamit akart volna mondani, de ebben a pilla
natban, közvetlenül a fejük fölött, egészen alacsonyan, 
rémes süvítessél száguldott tova egy golyó, s Pierre-nek 
úgy tetszett, mintha elsodorta volna a franczia tiszt fejét, 
olyan gyorsan lebukott vele. 

Pierre is lebukott a fejével s leeresztette a kezét. Rá 
se gondolva többé arra, hogy ki kinek a foglya, a fran
czia visszaszaladt az üteg felé, Pierre pedig minduntalan 
meg-megbotolva a halottakban és sebesültekben, a kik 
mintha kapdostak volna a lábai után, hanyatt-homlok ro
hant le a dombról. De még le sem ért egészen, mikor 
orosz katonák sűrű csoportjai, futólépésben közeledtek 
vele szemben, a kik el-elbukva, meg-megbotolva s ordí
tozva, vígan és vadul rohantak az üteg felé. (Ez volt az 
a roham, melynek az érdemét Jermolov magának tulaj-
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donította, azt mondván, hogy ezt a hőstettet csak az ö 
vitézségével és szerencséjével lehetett véghezvinni, s a 
melynél ö állítólag teleszórta a dombot a zsebében lévő 
György keresztekkel). 

A francziák, a kik az üteget megszállották volt, 
megfutamodtak. A mi csapataink folytonos hurrá kiáltá
sok közt olyan messzire elűzték az ütegtől a írancziákat, 
hogy szinte lehetetlen volt őket megállítani. 

Az üteg mellől elvezették a foglyokat, köztük egy 
sebesült franczia tábornokot is, a kit tisztek vettek körül. 
Pierre előtt ösmert és ösmeretlen, orosz és franczia sebe
sültek nagy csoportjai, a szenvedéstől eltorzult arczczal 
mentek, vánszorogtak el Pierre mellett az ütegtől, soka
kat pedig hordagyakban szállítottak el a dombról. Pierre 
fölment a dombra, a hol több, mint egy órát töltött, de 
abból a családi körből, mely öt befogadta volt, egyetlen 
embert se talált már. Sok volt ott a halott, a kiket nem 
ismert. De egyeseket mégis fölismert. A fiatal tisztecske 
még mindig úgy ült ott, vérébe fagyva a sáncz szélén. 
A pirosarczú katona még vonaglott, de azért nem vitték 
el magukkal. 

Pierre leszaladt a dombról. 
„Na most abbanhagyják, mert elszörnyüködnek 

azon, a mit cselekedtek!" — gondolta Pierre és minden 
czél nélkül megindult a hordágyak után, melyek a csata
térről útban voltak elfelé. 

De a füst által elsötétített nap még magasan állott 
az égen, s elöl, de különösen a baloldalon, Szemjonov-
szkoje felé, úgy forrongott valami a füstben, s a lövések 
moraja, a puskaropogás és az ágyúk bömbölése nemcsak, 
hogy nem hagyott alább, de szinte a kétségbeesésig fo
kozódott, mint mikor az ember minden erejét össze
szedve, teli torokkal ordít. 

XXXIII. 

A borodinoi ütközet legfontosabb eseménye a Boro
dino falu és a Bagration-féle ékerődök közt lévő, mint
egy ezer százennyi területen játszódott le. (Ezen a te
rületen kívül, egyfelől az oroszok részéről, úgy déltájban 
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Uvarov intézett egy lovas-ielvonulást, másfelöl pedig 
Uticza mögött Ponyatovszkij ütközött meg Tucskovval; 
de ez, ahhoz képest, a nfi a csatatér közepén történt, csak 
két teljesen különálló és jelentéktelen epizódja volt az 
ütközetnek). A Borodino és az ékerödök közt elterülő 
mezőn, az erdőnél, egy nyilt és mindkét oldalról látható 
térségen ment végbe az ütközet lgeíontosabb eseménye, 
még pedig a legegyszerűbb s a legmesterkéletlenebb 
módon. 

'Az ütközet mindkét részről néhány száz ágyú tü
zelésével kezdődött. 

Később, mikor a füst az egész térséget elborította, 
ebben a füstben a francziák részéről jobbfelöl Desaix 
és Compans két hadosztálya az ékerödök felé, balfelöl 
pedig az alkirály ezredei Borodino felé nyomultak előre. 

A sevardinoi zártsáncztól, a melyen Napóleon ál
lott, az ékerödök egy versztnyire, Borodino pedig egye
nes vonalban több mint két versztnyire volt, s így Na
póleon nem láthatta azt, a mi ott történt, annál is ke
vésbbé, mert a füst a köddel összeolvadva, az egész te
repet elborította. Desaix hadosztályának a katonái, a kik 
az ékerödök ellen vonultak, csak addig voltak láthatók, 
a míg le nem ereszkedtek abba a gugyorba, a mely az 
ékerődöket tőlük elválasztotta. A mint leértek a gu
gyorba, az ékerödök ellen irányzott ágyú- és puskalövé
sek füstje olyan sűrűvé lett, hogy a gugyor túlsó lejtő
jét teljesen elborította. A füstön keresztül ugyan meg
megvillant valami feketeség, — alkalmasint emberek, — 
és olykor a szuronyok csillogása. De vájjon mozogtak-e 
vagy álltak, francziák voltak-e vagy oroszok, azt a 
sevardinoi zártsánczról teljességgel nem lehetett kitenni, 
venni. 

Derülten kelt föl a nap s ferde sugaraival egyenesen 
beletűzött Napóleon arczába, a ki a kezéből ernyőt csi
nálva nézett az ékerödök felé. Az erődök előtt lassan 
terjengett a füst, s hol úgy látszott, mintha a füst ter
peszkednék, hol pedig úgy, mintha a csapatok mozog
nának. A lövések közt olykor kihallatszott az emberek 
rivalgása, a kikről azonban semmiképpen se lehetett 
tudni, hogy mit csinálnak ott. 
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Napóleon a dombon állva belenézett a messze-
látójába, s a cső kis körében füstöt és embereket, olykor 
az övéit, olykor oroszokat látott; de hogy az, a mit lá
tott, hol volt, azt később, mikor megint szabad szemmel 
nézett arra, már nem tudta. 

Lement a dombról s elkezdett előtte föl és alá 
járni. 

Olykor megállt, figyelt a lövésekre és végignézett 
a csatatéren. 

Nemcsak ott lenn, arról a helyről, a melyen ő ál
lott, nemcsak a dombról, a melyen most néhány tábor
noka állott, de még magukról az ékerődökről, a melye
ken most egyszerre és fölváltva, hol orosz, hol fran
czia, ijedtarczú vagy eszméletlen halottak, sebesültek 
vagy eleven katonák szorongtak, még onnan se lehetett 
tisztába jönni vele, hogy mi történt ott azon a helyen. 
Pár óra leforgása alatt ezen a helyen, a puskák és az 
ágyúk szakadatlan tüze közepett, hol orosz, hol fran
czia, hol gyalogos, hol lovas katonák jelentek meg; 
megjelentek, elestek, lövöldöztek, összeütköztek, s maguk 
se tudván, hogy egymással mitévők legyenek, ordítoztak 
és hátráltak. 

A csatatérről szakadatlanul jöttek Napóleonhoz ki
küldött segédtisztjei és marsalljainak a parancsőrtiszt-
jei, hogy az ütközet menetéről jelentést tegyenek neki; 
de mindezek a jelentések hamisak voltak, egyrészt azért, 
mert az ütközet hevében teljes lehetetlenség megmon
dani, hogy mi történik egy adott pillanatban, másrészt 
azért, mert a segédtisztek közül sokan ott se voltak a 
voltaképpeni csatatéren, hanem csak azt mondták el, a 
mit másoktól hallottak, de meg azért is, mert mialatt 
egy-egy segédtiszt azt a két-három versztnyi útat, mely 
őt Napóleontól elválasztotta, megtette, a körülmények 
megváltoztak, s az a hír, melyet hozott, már nem fe
lelt meg a valóságnak. Így az alkirálytól vágtatva jött 
egy segédtiszt azzal a hírrel, hogy Borodino-t elfoglal
ták s hogy a Kolocsa hídja a francziák kezében van. A 
segédtiszt még megkérdezte Napóleontól, parancsolja-e, 
hogy a csapatok a hídon átkeljenek? Napóleon azt pa
rancsolta, hogy vonuljanak föl az innenső oldalon és 



HÁBORÚ ÉS BÉKE 6 6 i 

várjanak; de nemcsak akkor, a mikor Napoleou azt a 
parancsot kiadta, de már kevéssel azután, hogy a segéd
tiszt Borodino-t eihagyta, az oroszok a hidat ugyanannak 
a csetepaténak a folyamán, a melyben az ütközet leg
elején Pierre is résztvett, visszafoglalták és felgyúj
tották. 

Egy, az ékerödök felől sápadtan és rémült ábrázat
tal érkezfitt segédtiszt azt jelentette Napóleonnak, hogy 
a francziák rohamát visszaverték, s hogy Compans meg
sebesült és Davoust elesett, pedig ugyanakkor, a mikor 
a segédtisztnek azt mondták, hogy a francziákat visz-
szaverték, egy másik csapattest elfoglalta az ékerődöt, 
Davoust is élt, s mindössze csak könnyebb sebet ka
pott. Az ilyen, szükségképpen hazug jelentések kapcsán 
adta ki Napóleon a parancsait, melyek vagy már akkor, 
a mikor kiadta őket, végre is voltak hajtva, vagy pedig 
egyáltalában nem voltak végrehajthatók s így nem is 
hajtották végre. 

Azok a marsallok és a tábornokok, a kik, bár kö
zelebb voltak a csatatérhez, de épp úgy nem vettek 
részt a tulajdonképpeni ütközetben, mint Napóleon, s 
csak nagy ritkán kerültek bele a tűzbe, Napóleon meg
kérdezése nélkül adták ki arra vonatkozó parancsaikat, 
hogy honnan és hová lőjjenek, s hogy hova menjenek 
lovas- és hova gyalogos katonák. De még az ő rendelke
zéseik is, épp úgy mint a Napóleonéi, csak nagy ritkán és 
alig-alig valósultak meg."' Legtöbbnyire éppen az ellen
kezője történt annak, a mit parancsoltak. A katonák, a 
kiket előre vezényeltek, kartácsok tüzébe kerülve, meg
hátráltak; azok, a kiknek úgy szólt a parancsuk, hogy 
a helyükön maradjanak, egyszerre váratlanul orosz csa
patokat pillantván meg maguk előtt, vagy meghátráltak, 
vagy nekik rontottak, a lovasság pedig minden parancs 
nélkül üldözőbe vette a menekülő oroszokat. Igy két 
lovasezred keresztül vágtatott a szemjonovi gugyoron, 
s alig hogy felért a dombra, legott megfordult és hanyatt-
homlok rohant vissza. Éppen így volt a gyalogezredek
kel is, melyek olykor éppenséggel nem oda mentek, a 
hova küldték őket. Az arra vonatkozó intézkedéseket, 
hogy mikor és hova vonuljanak föl az ágyúk, mikor és 
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hova küldessenek gyalogosok — lőni, s mikor és hova 
lovasok — az orosz gyalogságot legázolni, mindezeket 
az intézkedéseket a sorokban küzdő legközvetlenebb 
csapattestparancsnokok tették meg a nélkül, hogy nem 
Napóleont, de akár Ney-t, Davoust vagy Murat-ot meg
kérdezték volna. Sem a parancsok nem teljesítésének, 
sem az önkényes rendelkezésnek a vádjától nem féltek, 
mert az ütközetben az ember legdrágább kincséről, a 
saját életéről van szó, s olykor úgy látszik mintha a 
visszavonulásban, olykor meg mintha az előnyomulás-
ban volna a menekülés, s így ezek az emberek, a kik az 
ütközet tüzének a kellő közepén voltak, mindig csak a 
pillanat hangulatának megfelelően cselekedtek. Volta
képpen mindezek az előnyomulásuk és visszavonulások 
a legkevésbbé se könnyítették vagy változtatták meg 
a csapatok helyzetét. Mindezek a megiutamodások és 
egymásra rontások alig tettek bennük kárt, hanem a bajt, 
a halált és a nyomorúságot az ágyú- és a puskagolyók 
hozták reájuk, melyek azon az egész területen, a melyen 
ezek az emberek nyüzsögtek, szakadatlanul keresztez
ték egymást. Alig hogy kikerültek az ágyú- és puskago
lyók lőtávolából, mögöttük álló föllebbvalóik legott 
rendbeszedték s a fegyelem korlátaiba szorították s en
nek a fegyelemnek a hatása alatt megint bevezették 
őket a tűzbe, a hol (a halálfélelem hatása alatt) megfe
ledkeztek a fegyelemről, s a tömeg esetleges hangulata 
szerint futkostak ide s tova. 

XXXIV. 

Napóleon tábornokai: Davoust, Ney és Murát, a kik 
a tűz eme körének a közelében voltak, söt olykor bele 
is kerültek, ismételten a rendezett csapatoknak nagy tö
megeit vezették be ebbe a körbe. De ellentétben azzal, 
a mi az eddigi ütközetekben mindig bekövetkezett, az 
ellenség megfutamodásáról szóló és várva várt hír he
lyett a csapatok rendezett tömegei zilált és rémült cso
portokban kerültek vissza onnan. A tábornokok ugyan 
rendbe szedték őket, de azért egyre kevesebb lett az 
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ember. Déltájban Murát egy segédtisztje által már se
gédcsapatokat kért Napóleontól. 

Napóleon a domb alján ült és punchot ivott, mikor 
odavágtatott hozzá Murát segédtisztje s biztosította öt, 
hogy az oroszokat teljesen szétverik, föltéve, hogy ő 
felsége még egy hadosztályt bocsát a rendelkezésükre. 

— Segédcsapatokat? — szólott Napóleon komor 
csodálkozással, mintha nem értette volna meg a szavait, 
s merően nézett a csinos fiatal segédtisztre, a kinek 
hosszú és göndör fekete volt a haja (melyet Murát mód
jára viselt). „Segédcsapatokat", — tűnődött Napóleon. 
— „Ugyan miféle segédcsapatokat kérnek, mikor az oro
szok gyönge és meg nem erősített szárnyával szemben 
a fél hadsereg ott van!" 

— Mondja meg a nápolyi királynak, — szólott Na
póleon szigorúan, — hogy még dél sincs, és hogy én 
a táblámon még nem látom elég tisztán a sakkjátszma 
állását. Elmehet. 

A szép, fiatal és hosszúhajú segédtiszt, a ki le nem 
vette a kezét a csákója mellől, mélyen felsóhajtott és 
visszalovagolt oda, a hol egymást öldösték az emberek. 

Napóleon fölkelt és odahíván Caulaincourt-t és 
Berthiert, elkezdett velük az ütközettel semmi vonatko
zásban sem álló dolgokról beszélgetni. 

A beszélgetés kellő közepén, mely Napóleont szem
látomást érdekelte, Berthier szemei rátévedtek egy tá
bornokra, a ki a kíséretével együtt tajtékzó lovon kö
zeledett a domb felé. Ez volt Beliard. A lováról leszáll
ván, gyors léptekkel odament az uralkodóhoz, s bátran, 
hangos szóval kezdte bizonyítgatni a segédcsapatok el
kerülhetetlen szükségességét. Becsületszavára esküdö
zött, hogy ha az uralkodó még egy hadosztályt bocsát 
a rendelkezésére, az oroszoknak végük. 

Napóleon egyet rántott a vállán, s a nélkül, hogy 
felelt volna, folytatta a sétáját föl és alá. Beliard hango
san és élénken beszédbe eredt a kíséretében lévő s körü
lötte álló tábornokokkal. 

— Beliard. ön nagyon is lobbanékony, — mondotta 
Napóleon, megint odalépvén hozzá. — A tűz hevében 
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könnyen téved az ember. Menjen csak vissza, nézzen 
széjjel egy cseppet és akkor jöjjön vissza ide hozzám. 

Beliard még el se tünt szem elöl, mikor a másik ol
dalról újabb küldöncz érkezett a csatatérről. 

— Nos, mi kell? — kérdezte Napóleon, annak az 
embernek a hangján, a kit már ingerültté tesz a sok 
háborgatás. 

— Felség, a herczeg. . . — kezdte a segédtiszt. 
— Segédcsapatokat kér? — mondotta Napóleon 

indulatos taglejtéssel. A segédtiszt igenlőleg bólintott a 
fejével s belekezdett a jelentésébe; de a császár elfor
dult tőle, kettőt lépett előre, majd megállt, visszafordult 
és odahívta Berthiert. — Oda kell adni a tartalékot, 
— mondotta könnyed kézmozdulattal. — Kit küldjünk 
oda, mit gondol? — fordult oda Berthier-hez, ehhez „a 
gunárhoz, a kiből sast csináltam", — mint a hogy' őt 
később hívta. 

— Felség, küldje el Claparéde hadosztályát, — 
mondotta Berthier, a ki minden hadosztályt, ezredet és 
zászlóaljat ismert. 

Napóleon helyeslőleg bólintott. 
A segédtiszt odalovagolt Claparéde hadosztályá

hoz. És pár pillanat múlva a domb mögött álló fiatal 
gárda megmozdult a helyéről. Napóleon szótlanul nézett 
utána. 

— Nem, — fordult oda egyszerre Berthier-hez, — 
nem küldhetem Claparéde-et. Küldje el Friant hadosz
tályát, — mondotta. 

Ámbátor annak, hogy a Claparéde hadosztálya he
lyett a Friant-ét küldjék, semmi előnye se volt, sőt az, 
hogy Claparéde-et most megállítsák és helyette Friant-t 
küldjék el, nyilvánvaló kényelmetlenséggel és késede
lemmel járt, ezt a parancsot mégis pontosan végrehaj
tották. Napóleon nem látta be azt, hogy a csapataival 
szemben ő annak az orvosnak a szerepét játszotta, a 
ki csak árt a gyógyszereivel, — olyan szerepet, melyet 
alaposan ismert és el is itélt. 

Friant hadosztálya, mint a többiek is, eltűnt a 
csatatér füstjében. Egyre-másra jöttek minden oldal
ról a segédtisztek, s mintha csak összebeszéltek volna, 
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valamennyien ugyanazzal álltak elő. Mind segédcsapa
tokat kértek, mind azt jelentették, hogy az oroszok erő
sen tartják magukat a hadállásaikban, s pokoli módon 
ontják a tüzet, a melyben semmivé olvadnak a franczia 
csapatok. 

Napóleon mély gondolatokba merülve ült tábori 
székén. 

De Beausset, az utazások nagy kedvelője, a ki már 
kora reggel óta éhezett, odajött a császárhoz s a leg
nagyobb tisztelettel reggelivel bátorkodott ö felségét 
megkínálni. 

— Remélem, hogy most már szerencsét kívánha
tok felségednek a győzelemhez, — mondotta. 

Napóleon szótlanul rázta a fejét. De Beausset ab
ból a föltevésből indulván ki, hogy ez a tagadó fejrázás 
a győzelemre és nem a reggelire vonatkozott, megen
gedte magának, hogy tiszteletteljes tréfálkozással meg
jegyezze, hogy nincs a világon olyan ok, mely az em
bert abban, hogy ha módjában van, reggelizzék, meg
akadályozza. 

— Menjen a p . . . — förmedt rá egyszerre Napó
leon komoran, és elfordult. De Beausset úr arczán a 
sajnálkozás, a megbánás és az elragadtatás boldog mo
solya villant föl, s imbolygó léptekkel odament a többi 
tábornokokhoz. 

Napóleont ahhoz hasonló nyomasztó érzés fogta el, 
a melyet az állandó szerencsével játszó játékos érezhet, 
a ki eszeveszetten koczkáztatja a pénzét, mert mindig 
nyer és egyszerre, éppen akkor, a mikor a játék esélyeit 
mind számbavette, úgy érzi, hogy minél nagyobb meg
fontolással játszik, annál biztosabban veszít. 

A csapatok ugyanazok voltak, a tábornokok, az 
előkészüllek és a rendelekzések szintén, ugyanolyan 
kurta és erélyes volt a hadiparancs, sőt még ő maga is 
ugyanaz volt, — ezt tudta, sőt azt is tudta, hogy ö maga 
most sokkal gyakorlottabb és tapasztaltabb volt, mint 
annak előtte; még az ellenség is ugyanaz volt, mint 
Austerlitznél és Friedlandnál; de kezének szörnyű lendü
lete mégis, valami boszorkányság révén, tehetetlenül ha
nyatlott alá. 
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Ugyanazok a régi módszerek, melyeket ezelőtt ki
vétel nélkül siker koronázott: az ütegeknek egy ponton 
való összevonása, a tartalékoknak a harczvonal áttöré
sét czélzó támadása, a „vas-emberek" lovassági rohama, 
mindezek a módszerek már alkalmazva voltak, s nem
csak hogy még szó se volt győzelemről, sőt ellenkező
leg, minden oldalról egyre-másra csak megölt és meg
sebesült tábornokokról, segédcsapatok szükségességéről, 
az oroszok szétverésének a lehetetlenségéről és a csapa
tok zülléséről érkeztek hírek. 

Annakelőtte, két-három rendelkezés, két-három frá
zis után, már vidám arczczal jöttek szerencsekívánataik-
kal a marsallok és a segédtisztek, s beszámoltak a diadal
jelekről, a fogoly-csapatokról, „az ellenséges sasok és 
zászlók garmadái"-ról, ágyúkról, szekerekről, és Murát 
csak arra kért engedelmet, hogy lovasságot küldhessen a 
zsákmányul ejtett társzekerek összeterelésére. Így volt 
Lodinál, Marengonál, Arcolenál, Jenánál, Austerlitznél, 
Wagramnál és így tovább, és így tovább. Most pedig 
mintha valami furcsa dolog történt volna a csapataival. 

Az ékerödök elfoglalásáról szóló hír ellenére is, Na
póleon látta, hogy nem úgy ment, éppenséggel nem úgy 
ment a dolog, mint az eddigi ütközetekben. Látta, hogy 
azok a hadviselés terén tapasztalt emberek, a kik őt kö
rülvették, mind ugyanezt érezték. Az arczok mind szomo
rúak voltak, a tekintetek mind kerülték egymást. Csak az 
egy Beausset nem tudta annak a jelentőségét fölfogni, a 
mi történt. De Napóleon, az ő gazdag hadi tapasztalatai 
után nagyon is jól tudta, mit tesz az, ha a támadó fél 
nyolcz órai megfeszített erőlködés után még nem nyerte 
meg a csatát. Tudta, hogy ez jóformán egyértelmű volt 
a csata elvesztésével, hogy most, az ingadozásnak azon 
a kényes pontján, a melyen az ütközet állott, a legkisebb 
véletlen neki is, a csapatainak is a vesztét okozhatja. 

A mint így a képzeletében újra elvonultatta maga 
előtt ezt az egész furcsa oroszországi hadjáratot, mely
nek a folyamán egyetlen csatát se nyert, a melyben két 
hónap alatt egyetlen ágyút, zászlót vagy csapatot sem 
ejtett zsákmányul, a mint a körülötte lévő emberek ar-
czának a leplezett szomorúságát látta, s hallotta a híreket 
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arról, hogy az oroszok még mindig tartják magukat. — 
valami, a rossz álmok közepett tapasztalni szokott ret
tenetes érzés fogta el, s megvillantak a fejében mindazok 
a szerencsétlen eshetőségek, melyek a vesztét okozhat
ják. Az oroszok rajtüthetnek a balszárnyán, áttörhetik 
a derékhadát, egy buta golyó megölheti őt magát. Ez 
mind lehetséges volt. Azelőtti ütközeteiben csak a siker 
esélyeit mérlegelte, most pedig a szerencsétlen esélyek
nek egész végtelen sora jelent meg előtte, s ő számított 
vúlamenyiükre. Olyan volt ez, mint mikor az ember azt 
álmodja, hogy egy gonosztévő üldözi, álmában rá is veti 
magát és azzal a rettenetes erővel, a melyről tudja, hogy 
semmivé kell tennie az üldözőjét, le is üti őt, de a 
mellett érzi, hogy erőtlen és puha keze, mint a rongy le
hanyatlik, s a maga tehetetlensége tudatában az elodáz
hatatlan pusztulás rémülete fogja el a lelkét. 

Az a hír, hogy az oroszok rohamot intéztek a fran
czia hadsereg balszárnya ellen, csakugyan fölkeltette 
Napóleonban ezt a rémületet. Szótlanul ült tábori széké
ben a domb alján, lehorgasztotta a fejét s rákönyökölt a 
térdeire. Berthier odalépett hozzá s azt indítványozta 
neki, hogy lovagoljon végig a harczvonalon, hogy a hely
zet mibenlétéről meggyőződjék. 

— Mi az? Mit mond? — szólott Napóleon. — Igen, 
igen, vezettesse ide a lovamat. 

Lóra ült és ellovagolt Szemjonovszkojeba. 
Azon az egész területen, a melyen Napóleon keresz-

tüllovagolt, a lassan foszladozó löporfüstben, egyenkint 
vagy csoportosan, vérükbe fagyva, lovak és emberek he
vertek szanaszét. Ilyen szörnyűséget, egy ilyen kis terü
leten oly tömérdek halottat, se Napóleon, sem a tábor
nokai közül egy se látott még soha. Az ágyúk bömbölése, 
mely tíz óra hosszat egy pillanatra sem szünetelt és (mint 
az élőképeknél a zene) szinte elgyötörte az ember fülét, 
valami különös jelentőséget kölcsönzött ennek a látvány
nak. Napóleon Szemjonovszkojehoz érve, a füstön ke
resztül szemeire nézve szokatlan színű egyenruhába öl
tözött csapatokat pillantott meg. Oroszok voltak. 

Az oroszok sűrű sorokban álltak Szemjonovszkoje 
és a domb mögött s ágyúik szakadatlanul bömböltek 
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és füstölögtek az egész vonalon végig. Ez már nem is volt 
ütközet. Inkább szakadatlan öldöklés volt, a melylyel sem 
az oroszok, sem a francziák nem mentek semmire. Napo
kon megállította a lovát, s megint elmerült abba a tűnő
désbe, a melyből Berthier fölrázta; nem vethetett véget 
annak, a mi ott előtte és körülötte, még pedig állítólag 
az ö vezetése mellett történt és ö tőle függött, s ez a bor
zalmas öldöklés, éppen a sikertelenség révén, most elő
ször, fölöslegesnek és rettenetesnek tűnt föl előtte. 

A Napóleonhoz siető tábornokok egyike megkocz-
káztatta azt az észrevételt, hogy jó volna harczba küldeni 
a régi gárdát. Ney és Berthier, a kik Napóleon mellett 
állottak, összenéztek s megvetően lemosolyogták a tá
bornoknak ezt az esztelen javaslatát. 

Napóleon lehorgasztotta a fejét és sokáig hallgatott. 
— Francziaországtól háromezerötszáz versztnyire 

nem engedem a testőrségemet megsemmisülni, — mon
dotta, s megfordítván a lovát, visszalovagolt Sevar-
dinohoz. 

XXXV. 

Kutuzov, ősz fejét lehorgasztva, s nehéz testével 
egy szőnyeggel borított padra leereszkedve, még mindig 
ugyanazon a helyen ült, a melyen öt Pierre látta, ö maga 
semmiféle intézkedést se tett, csak hozzájárult vagy nem 
járult hozzá ahhoz, a mit neki esetröl-esetre ajánlottak. 

„Ügy, úgy, csak csináljátok", — felelt a különféle 
javaslatokra. — „Ügy, úgy, menj csak lelkem és nézz 
utána", — fordult oda környezetének egyik vagy másik 
tagjához; vagy pedig így szólt: „Nem, nem szükséges, 
várjunk inkább." — Meghallgatta a jelentéseket, s ha az 
alárendeltjei kívánták, parancsokat is adott; de a mint a 
jelentéseket hallgatta, úgy látszott, mintha nem annyira a 
neki mondott szavak jelentése, mint inkább a jelentést
tévőnek az arczkifejezése vagy a hangjának a csengése 
érdekelné. Hosszú évek hadvezéri tapasztalatai kapcsán 
tudta, és vénülő eszével belátta, hogy egy ember képtelen 
arra, hogy sok százezer, egymással életre-halálra vias-
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kodó embert igazgasson, s tudta, hogy az ütközetek sor
sát nem a főparancsnok rendelkezései, sem a csapatok 
hadállása, sem az ágyúk és az elesettek száma, hanem 
az a „csapatok szellemé''-nek nevezett megfoghatatlan 
erő dönti el, s ezt az eröt figyelemmel is kísérte, sőt a 
mennyire a hatalmában volt, vezetni is iparkodott. 

Kutuzov arczán a gondos és nyugodt figyelem és 
feszültség kifejezése ült, mely aiig bírt gyönge és öreg 
testének a kimerültségével megküzdeni. 

Délelőtt tizenegy órakor azt hozták neki hírül, hogy 
a francziák által elfoglalt ékerődöket ismét visszahódítot
ták, de hogy Bagration megsebesült. Kutuzov fölsóhajtott 
s megcsóválta a fejét. 

— Siess oda Ivanovics Pjotr herczeghez, és tudd 
meg részletesen, hogy' és mint, — mondotta egyik segéd
tisztjének, majd odafordult a mögötte álló wiirttembergi 
herczeghez: 

— Nem volna-e szíves fenséged az első hadsereg 
parancsnokságát átvenni? 

Csakhamar a herczeg eltávozása után, olyan hamar, 
hogy a herczeg el sem érhetett Szemjonovszkojeba, a se
gédtisztje visszatért és jelentette a Fenségnek, hogy a 
herczeg csapatokat kér. 

Kutuzov összeránczolta a homlokát, s parancsot 
küldött Dochturovnak, hogy vegye át az első hadsereg 
parancsnokságát, a herczeget pedig, a kit, — mint mon
dotta, — ilyen válságos pillanatokban nem nélkülözhet, 
arra kérte, hogy térjen vissza hozzá. Mikor Murát elfoga-
tásának a híre megérkezett, s a törzsbeli tisztek gratulál
tak Kutuzovnak, ö elmosolyodott. 

— Várjanak még uraim, — mondotta. — Az ütközet 
meg van nyerve, és Murát eliogatásában semmi különös 
nincsen. De azért jobb lesz az örömmel még kissé várni. 
Hanem azért elküldötte a segédtisztjét a csapatokhoz 
ezzel a hírrel. 

Mikor Scserbinin a balszárny felől azzal a hírrel 
vágtatott oda hozzá, hogy a francziák az ékerődöket és 
Szemjonovszkojet elfoglalták, Kutuzov a csatatérről jövő 
hangokból és Scserbinin arczkifejezéséből kiolvasván. 

Tolsztoj : Háború és béke II. 
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hogy rossz hírekről van szó, fölkelt, kinyújtóztatta a lá
bait, s Scserbinint karon fogván, kissé félre vonult vele. 

— Menj csak, lelkem, — mondota Jermolovnak, — 
nézd meg, nem lehet-e valamit csinálni. 

Kutuzov Qorkiban, az orosz csapatok hadállásának 
a központján volt. Napóleonnak a mi balszárnyunk ellen 
intézett rohamát ismételten visszaverték. A derékban a 
francziák nem jutottak tovább Borodinonál. A balszár
nyon Uvarov lovassága megszalasztotta a francziákat. 

Három órakor megszűntek a francziák rohamai. 
Kutuzov úgy a csatatérről érkező, mint a körülötte lévő 
emberek arczárói a legmagasabb fokra hágott feszültség 
kifejezését olvasta le. ü maga teljesen meg volt elégedve 
a nap minden várakozást meghaladó sikerével. De testi 
ereje cserben hagyta az öreget. Feje,, mintha csak le akart 
volna esni, több ízben mélyen lehanyatlott, és végre el
szunnyadt. Föltálalták neki az ebédet. 

Wolzogen szárnysegéd, ugyanaz, a ki mikor An
drej herczeg mellett ellovagolt, azt mondta neki, hogy 
a háborút „minél nagyobb területre kell kiterjeszteni", 
s a kit Bagration annyira gyűlölt, éppen az ebéd ideje 
alatt érkezett Kutuzovhoz. Wolzogen Barclaytól jött, 
hogy jelentést tegyen a dolgoknak a balszárnyon való 
állásáról. A bölcs Barclay de Tolly, a menekülő sebe
sültek csoportjait s a hadsereg hátsó csapattesteinek a 
a züllését látva, a körülmények mérlegelése után arra az 
eredményre jutott, hogy a csata elveszett, s ezzel a hír
rel küldte oda kedvenczét a főparancsnokhoz. 

Kutuzov nagy kínnal majszolta a sült csirkét s vi
dáman hunyorgató szemekkel nézett Wolzogenre. 

Wolzogen a lábait hanyagul szétterpesztvén, aj
kain megvető mosolylyal odalépett Kutuzovhoz s köny-
nyedén megérintette a csákója ernyőjét. 

Wolzogen bizonyos negédes fesztelenséggel visel
kedett Kutuzov iránt, a melynek az volt a czélja, hogy 
megmutassa, hogy ő, mint afféle nagyműveltségű ka
tona, teljesen az oroszokra bízza, hogy ebből a vén és 
haszontalan emberből bálványt csináljanak, ő azonban 
nagyon jól tudja, kivel van dolga. „Az öreg úr 
(mint a hogy' Kutuzovot a németek maguk közt hívták). 
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kényelmesen csinálja a dolgot", — gondolta Wolzogen 
s szigorú pillantást vetvén a Kutuzov előtt álló tá
nyérra, elkezdett az öreg úrnak jelentést tenni a bal
szárny helyzetéről, úgy, a mint Barclay parancsolta, s 
a mint a helyzetet ő maga is látta és megértette. 

— Hadállásunk minden pontja az ellenség kezében 
van s nincs mivel visszavernünk őt, mert nincsenek 
hozzá csapataink; megfutamodtak, s teljes lehetetlen
ség, hogy föltartóztassuk őket, — jelentette. 

Kutuzov abbanhagyva az evést, csodálkozva bá
mult Wolzogenra, mintha nem értette volna meg, mit 
mondanak néki. Wolzogen észrevévén az „öreg úr" iz
gatottságát, mosolyogva így szólt: 

— Nem éreztem magamat följogosítva arra, hogy 
Fenséged előtt elhallgassam azt, a mit láttam . . . A csa
patok teljes züllésben vannak . . . 

— ön látta? ö n l á t t a ? . . . — rikácsolta Kutuzov 
elkomorodva, és szaporán fölkelvén, rátámadt Wolzo
genra. — Hogyan, ö n . . . hogy' merészel! . . . — rikácsolta 
nagyokat nyelve s remegő kezeivel fenyegető mozdula
tot tett. — Hogy' merészel, tisztelt uram, ilyet mondani 
nekem, ön semmit se tud. Mondja meg a nevemben 
Barclay tábornoknak, hogy az ő értesülései tévesek, és 
hogy én, a főparancsnok, jobban ösmerem az ütközet 
menetét, mint ő. 

Wolzogen felelni akart valamit, de Kutuzov félbe
szakította. 

— Az ellenség a balszárnyon vissza van verve, 
a jobbon pedig le van győzve. Ha ön, tisztelt uram, rosz-
szul látott, még se engedje meg magának azt, hogy olyas
mit mondjon, a mit nem tud. Szíveskedjék csak vissza
menni Barclay tábornokhoz, és megmondani neki, hogy 
elhatározott szándékom az ellenséget holnap ismét meg
támadni, — mondotta Kutuzov szigorúan. Mindannyian 
hallgattak s nem hallatszott más, mint a lihegő öreg tá
bornok nehéz zihálása. — Mindenütt vissza vannak verve, 
a miért hálát adok az Istennek, s vitéz csapataimnak. 
Az ellenség le van győzve és holnap kiverjük őt Orosz
ország szent földjéről, — mondotta Kutuzov s keresztet 
vetett magára: egyszerre elkezdett szipogni kicsorduló 

37 • 
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könnyeitől. Wolzogen vállat vont, s az ajkát fölbigy-
gyesztve félrevonult, csodálkozván „az öreg úrnak ezen 
a balgaságán." 

— De itt van ő, az én hősöm, — mondotta Kutuzov 
egy feketehajú, testes és szép tábornokhoz, a ki éppen 
akkor jött föl a dombra. Ez volt Rajevszkij, a ki az egész 
napot a borodinoi harcztér legfontosabb pontján töltötte. 

Rajevszkij jelentette, hogy a csapatok szilárdan ál
lanak a helyükön s hogy a francziák nem mernek több 
rohamot intézni. 

Kutuzov, miután meghallgatta öt, francziául így 
szólt: 

— ön tehát nem gondolkozik úgy, mint mások, a 
kik szerint vissza kellene vonulnunk. 

— Ellenkezőleg, Fenség, eldöntetlen csatákban min
dig az marad győztes, a kinek több a kitartása, — felelt 
Rajevszkij, — s az én nézetem . . . 

— Kaiszarov! — hívta Kutuzov a segédtisztjét. — 
Ülj le és írd meg holnapra a napi parancsot. Te pedig, — 
fordult oda egy másikhoz, — menj végig a vonalon, s hir
desd ki, hogy holnap támadunk. 

Mialatt Kutuzov Rajevszkij-vel beszélt s a paran
csot tollba mondta, Wolzogen visszatért Barclay-tól és 
jelentette, hogy Barclay de Tolly tábornok írásban kí
vánja azt a parancsot, a melyet a tábornagy kiadott. 

Kutuzov, a nélkül, hogy csak rá is nézett volna 
Wolzogenra, kiadta az utasítást, hogy írják le azt a pa
rancsot, a melyet a volt főparancsnok, a személyes fele
lősség elhárítása czéljából, teljes joggal írásban is meg 
akart kapni. 

És annál a meghatározhatatlan, titokzatos kapcso
latnál iogva, mely képes volt az egész hadseregben egy 
és ugyanazt a hangulatot fenntartani, a melyet a hadsereg 
szellemének hívnak, s mely a hadviselésnek legfőbb té
nyezője, Kutuzov szavai és a holnapi ütközetre vonatkozó 
parancsa egy és ugyanabban az időben a hadsereg min
den zugába eljutottak. 

Távolról se maguk ezek a szavak és maga ez a 
parancs jutottak el ennek a kapcsolatnak utolsó láncz-
szeméhez is. Sőt azokba -: a közlésekben, a melyek a 
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hadsereg minden részében szájról-szájra jártak, tán' 
semmi sem is volt abból, a mit Kutuzov mondott, de 
szavainak az értelme eljutott mindenüvé, mert az, a mit 
Kutuzov mondott, nem ravasz fondorkodásból, hanem 
abból a közös érzésből származott, mely a főparancs
nok, és minden orosz ember lelkében egyformán meg 
volt. 

És meghallván azt, hogy holnap megtámadjuk az 
ellenséget, s a hadsereg legfelsőbb köreiből megerősítve 
látván azt, a mit amúgy is szívesen elhittek, a kimerült 
és már-már ingadozó emberek megnyugodtak és új erőre 
kaptak. 

XXXVI. 

Andrej herczeg ezrede a tartalékban volt, mely dél
után két óráig a tüzérség erős tüzében tétlenül vesztegelt 
Szemjonovszkoje mögött. Két órakor az ezredet, mely 
már több mint hatszáz embert veszített, előre tolták egy 
letaposott zabvetésre, a Szemjonovszkoje és a domb
üteg közt elterülő ama pontra, a melyen aznap már sok 
ezer ember pusztult el, s a melyre két órakor a több 
százra rúgó ellenséges ágyúk tüzelése összpontosítva 
volt. 

Az ezred, a nélkül, hogy csak egyetlen lövést is tett 
volna, mozdulatlanul állott ezen a helyen és embereinek 
még egyharmadrészét elvesztette. Előtte, és különösen 
tőle jobbra, szakadatlanul bömböltek az ágyúk a sűrű 
füstben s az egész terepet elborító füst titokzatos biro
dalmából, ott előttük, szünet nélkül, gyorsan sivítva rep
destek a golyók és a sistergő gránátok. Olykor mintegy 
pihenésül elmúlt egy fertály óra, mi alatt minden golyó 
és gránát túlment a czélon, de olykor viszont pár perez 
alatt is mindjárt néhány embert döntött ki a sorokból, 
úgy hogy szakadatlanul vonszolták el a halottakat és 
hordták el a sebesülteket a csatatérről. 

Minden újabb lövéssel az életnek mind kevesebb 
esélye maradt fenn azok számára, a kik még nem estek 
el. Az ezred zászlóalj-oszlopokban állott egy háromszáz 
lépésnyi területen, de azért az ezred emberei egytől egyig 



582 TOLSZTOJ 

egy és ugyanannak a hangulatnak a hatása alatt állottak. 
Egyformán szótlanok és komorak voltak mind. Csak 
nagy ritkán hallatszott egy-egy szó a sorok között, de az 
is legott elnémult, a mint lecsapott egy-egy golyó s föl
hangzott a nyomában a „hordágyat!" kiáltás. Az ezred 
emberei, föllebbvalóik parancsára, az idő legnagyobb ré
szét a földön ülve töltötték. Ki a csákóját levéve, buzgón 
húzta szét és fonta megint össze a borítás ránczait; ki 
az ujjai közt szétmorzsolt agyaggal a szuronyát tiszto
gatta; ki a szíjait eregette ki, vagy a vállszalagja csattját 
feszítette meg; ki pedig gondosan kisimította és újra a 
lábára csavarta a kapczáit és a czipöit váltogatta. Egye
sek a szántás göröngyeiből házikókat építettek, vagy 
összefonogatták a tarló szalma szálait. Ügy látszott, 
hogy valamennyien mélyen elmerültek ezekbe a szóra
kozásokba. Mikor emberek estek el vagy sebesültek 
meg, mikor hordágyakat hoztak, mikor egyes csapatok 
visszavonultak, vagy mikor nagy ellenséges tömegek lát
szottak a füstön keresztül, ügyet se vetett senki ezekre 
a körülményekre. De mikor a tüzérség vagy a lovasság 
előrenyomult, mikor a gyalogság megmozdult, minden
felől helyeslő megjegyzések hangzottak el. A legnagyobb 
figyelmet azonban az olyan jelentéktelen események kel
tették, melyek magával az ütközettel a legcsekélyebb 
kapcsolatban sem voltak. Mintha csak ezeknek a lelki
leg is elgyötört embereknek a figyelme valósággal meg
pihent volna ezeken a megszállott és közönséges ese
ményeken. Egy tüzér-üteg vonult el az ezred arczvonala 
előtt. Az egyik lőszerkocsi előtt a lógós belehágott az 
istrángba. — „Hé, a lógós! . . . Igazítsd meg, elesik . . . 
Eh, hol a szemük! . . ." — kiáltották végig az ezreden 
minden sorból. Egy más alkalommal egy fahéjszínű kis 
kutya vonta magára a közfigyelmet, mely Isten tudja, 
honnan került elő és feszesen kinyújtott farkkal, aggo
dalmas ügetéssel szaladt el a sorok előtt és egyszerre 
egy közvetlen a közelében lecsapott golyótól megrémülve 
följajdult és farkát behúzva oldalgott tovább. Hahota és 
vihogás támadt erre az egész ezredben. De az e fajta 
szórakozások csak perczekig tartottak, az emberek pedig 
már nyolcz óra hosszat álltak étlen-szomjan és tétlenül a 
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halál-iélelem szakadatlan borzalmai közepett, s a sáp-
padt és komor arczok mind jobban elsápadtak és meg
komorodtak. 

Andrej herczeg, szakasztott úgy, mint az ezred többi 
emberei, komoran és sápadtan, hátratett kezekkel és le-
horgasztott fejjel járt föl és alá, az egyik mesgyétől a má
sikig, a zabvetés mellett elterülő réten. Semmi teendője 
vagy parancsolni valója nem volt. Magától ment minden. 
Az elesetteket az arczvonal mögé vonszolták, a sebesülte
ket elszállították és a sorok összébb szorultak. Ha oly
kor félre szaladt is egy-egy katona, legott újra sietve 
visszatért a helyére. Andrej herczeg, eleinte kötelességé
nek tartván, hogy a katonákat férfiasságra buzdítsa s pél
dát mutasson nekik, a sorok előtt járt föl és alá; de ké
sőbb meggyőződött róla, hogy nincs kit és mire oktatnia. 
Lelkének minden ereje, épp úgy, mint minden egyes kato
náé is, önkéntelenül is arra volt összpontosítva, hogy le
hetőleg tartózkodjék annak a helyzetnek a rettenetes vol
táról való elmélkedéstől, a melyben voltak. A lábait von
szolva járt föl és alá a réten, felborzolta a füvet és elnézte 
azt a port, mely a csizmáit ellepte; hol nagyokat lépett, 
iparkodván a kaszálók által hátrahagyott nyomokba 
lépni, majd a lépteit számlálgatván, megpróbálta kiszámí
tani, vájjon hányszor kell mesgyétől mesgyéig mennie, 
hogy egy versztnyi útat megtegyen, maid leütötte a kard
jával a mesgyén álló üröm virágait, összemorzsolta őket 
a tenyerei közt, és szagolta keserűen-fűszeres, erős illa
tukat. Gondolatainak egész tegnapi munkájából nem ma
radt meg benne semmi. Nem gondolt semmire. Fáradtan 
figyelt ezekre a mindig egyforma hangokra, s legott meg
különböztette a repülő golyók sivítását a lövések dörre
nésétől, elnézte az első zászlóalj embereinek a bámész
kodó arczát és várt. „Itt van n i . . . ez megint mi felénk 
tart!" — gondolta magában, a mint valami a füst elzárt 
birodalma felől közeledő sivításra felütötte a fejét. „Egy, 
kettő! Még! Lecsapott . . ." — Megállt és végignézett a 
sorokon. — „Nem, tovább ment. De emez becsapott." — 
S megint csak elkezdett járni, s iparkodott minél nagyob
bakat lépni, hogy tizenhat lépéssel eljusson a másik 
mesgyéig. 
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Egy fütty, egy zuhanás! Alig öt lépésnyire tőle föl
túrta a földet és eltűnt benne egy ágyúgolyó, önkén
telenül hideg borzongás futott végig a hátán. Megint 
végignézett a sorokon. Alkalmasint többeket is leütött, a 
második zászlóaljnál nagy csoport verődött össze. 

— Segédtiszt úr, — kiáltott föl, — tiltsa meg a cso
portosulást. — A segédtiszt, miután teljesítette a paran
csot, odament Andrej herczeghez. A másik oldalról ló
háton közeledett a zászlóalj-parancsnok. 

— Vigyáázz! — hallatszott a katonák rémült föl
kiáltása, s mint valami sebes röptében fütyülő s a földre 
leszálló madár, Andrej herczegtől két lépésnyire, a zászló
alj-parancsnok lába mellett, minden nagyobb zaj nélkü; 
lecsapott egy gránát. A ló volt az első, a mely nem kér
dezvén, hogy illik-e félelmet mutatni, vagy sem, meg
torpant, fölordított s majd levetvén az őrnagyot, félre
ugrott. A ló rémülete átragadt az emberekre is. 

— Feküdj! — harsant föl a segédtiszt hangja, a ki 
maga is levágódott a földre. Andrej herczeg habozva állt 
a helyén. A gránát, mint a búgó csiga, füstölögve kerin
gett közte és a földre lapuló segédtiszt között és a vetés 
és a rét szélén egy üröm-bokrocska mellett. 

„Ez volna a halál", — gondolta Andrej herczeg, tel
jesen víg, irigykedő pillantással bámulván a fűre, az 
üröm-bokrocskára s a keringő fekete lapdából kígyózó 
vékony füst-szalagra. — „Én nem tudok, nem akarok 
meghalni, én szeretem az életet, szeretem ezt a füvet, ezt 
a földet, ezt a levegőt . . . " — Miközben ezek a gondo
latok forogtak a fejében, eszébe jutott az is, hogy őt nézik. 

— Szégyelje magát, tiszt uram! — mondotta a se
gédtisztnek, — miféle. . . — De már nem fejezhette be, 
a mit mondani akart. Ugyanabban a pillanatban egy rob
banás, s egy bezúzott ablak darabjainak a csörrenéséhez 
hasonló nesz hallatszott, lőpor nehéz szaga áradt szét s 
Andrej herczeg félreugrott, s kitárt karokkal a mellére 
bukott. 

Néhány tiszt odasietett hozzá. Altestének a jobb ol
dalából nagy vértócsa folyt szét a füvön. 

A hordágygyal előhívott népfölkelök odaálltak a 
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tisztek mögé. Andrej herczeg a mellén feküdt, arczá: 
odaszorította a fűhöz, s nehezen hörögve lélekzett. 

— Nos, mit álltok ott, jertek hát ide! 
A parasztok odasiettek, megfogták a váltainál és 

a lábainál fogva, de ő fájdalmasan följajdult, mire a pa
rasztok összenéztek és megint letették a földre. 

— Fogjátok meg valamennyien egyszerre! — szó
lalt meg valakinek a hangja. A váltainál fogva megint 
megfogták, és rátették a hordágyra. 

— Oh, Istenem! Istenem! Mi ez? . . . A hasa! . . . 
Ez a vég! Oh, Istenem! — hallatszott több hang a tisztek 
között. — Egy hajszállal a füle mellett'Süvített el, — je
gyezte meg a segédtiszt. A parasztok, miután a hord
ágyat eligazították a vállaikon, szaporán megindultak a 
már jócskán kitaposott úton a sebkötöző hely felé. 

— Lépést tar tsatok!. . . H e j ! . . . emberek! — kiál
tott egy tiszt s megállította a parasztokat, a kik nem tar
tottak lépést s Igy erősen rázták a hordágyat. 

— Chvedor, hej, Chvedor . . . ügyelj hát, — szólott 
a legelői ballagó paraszt. 

— No most, így jó lesz, — felelt örömmel a hátulsó, 
lépést váltva. 

— Kegyelmes uram! Hm? Herczeg? — mondotta 
reszkető hangon Timochin, a ki odaszaladt és rápillantott 
a hordágyra. 

Andrej herczeg kinyitotta a szemeit, s a hordágy
ról, a melybe mélyen belesüppedt a feje, rápillantott arra, 
a ki szólt hozzá, majd ismét lecsukta a pilláit. 

* 

A népfölkelök elszállították Andrej herczeget az erdő
höz, a hol a társzekerek álltak, s a hol a sebkötöző-hely 
be volt rendezve. A sebkötöző-hely a nyíres szélén föl
állított, fölhajtott szélű három sátorból állott. A nyíres-
ben szekerek és lovak állottak. A lovak abrakos tarisz
nyájukból ették a zabot s a verebek odaszálltak köréjük 
és fölcsipegették az elhullatott szemeket. Az erdő fölött, 
vérszagot érezve, s türelmetlenül károgva, varjak szál
longtak. A sátrak körül több mint két deszjatinnyi terüle
ten különféle ruhába öltözött véres emberek hevertek, 
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üldögéltek és álldogáltak szanaszét. A sebesültek körül 
szomorú és iigyelmes ábrázattal ácsorogtak a sebesült
hordozó katonák csoportjai, a kiket a rend fönntartásával 
megbízott tisztek mindenképpen iparkodtak ettől a hely
től távoltartani. De ők nem engedelmeskedtek a tisztek
nek, s a hordagyakra támaszkodva álltak ott, s mintegy 
iparkodván az eléjük táruló látvány nehéz jelentőségét 
megérteni, merően nézték azt, a mi ott elűuflk történt. 
A sátrakból hol hangos jajveszékelés, hol panaszos nyö
szörgés hallatszott. Olykor felcserek szaladtak ki a sát
rakból vízért és rámutattak azokra, a kiket be kellett 
vinni. A sebesültek, a kik a sátrak körül a sorukat vár
ták, hörögtek, sóhajtoztak, sírtak, ordítottak, szitkozód
tak vagy pálinkát követeltek. Egyesek félrebeszéltek. 
Andrej herczeget, mint ezredparancsnokot, a még be nem 
kötözött sebesültek közt közelebb vitték az egyik sátor
hoz, s a parancsot várva, megálltak vele. Andrej herczeg 
kinyitotta a szemét és sokáig nem tudta megérteni, mi 
történik körülötte. A rét, a vetés, az üröm, a keringő fe
kete lapda s az élet iránt való szeretet szenvedélyes fel
lobbanása, mind eszébe jutottak. Alig két lépésnyire tőle 
bekötözött fejjel, hangosan beszélve, s maga iránt általá
nos figyelmet keltve, egy ágra támaszkodva állott egy 
magas, szép és feketehajú altiszt. A fején és a lábán se
bezték meg golyók. A sebesültek és a hordágyvivők egész 
tömege gyűlt össze körülötte és mohón leste a szavait. 

— Minekutána megraktuk őket, hogy mindenüket 
elhányták, még magát a királyukat is elcsíptük! — riká
csolta a katona s tüzesen csillogó fekete szemeivel körül
nézett. — Menjetek csak bajtársak a rezolvához, még 
hírmondó se maradt belőle, szent igaz, a mit be
szélek . . . 

Andrej herczeg, mint mindazok, a kik az altiszt 
körül állottak, csillogó tekintettel nézett rá s megnyugtató 
érzés költözött a lelkébe. — „De hát nem tökéletesen 
mindegy-e most már?" — gondolta. — „De mi lesz ott, 
és mi volt itten? Mért esik olyan nehezemre megválni az 
élettől? Volt ebben az életben valami, a mit nem értettem 
meg és most sem értek." 
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XXXVII. 

Az orvosok egyike véres köténynyel és véres ke
zekkel, a melyek egyikének a kis és nagy újja között tar
totta a szivarját (nehogy bevérezze), kilépett a sátorból. 
Az orvos íölemelte a fejét s elnézett a sebesültek fölött. 
Nyilván ki akarta fújni magát egy cseppet. Miután egy 
darabig jobbra-balra tekintgetett, felsóhajtott és lesütötte 
a szemét. 

— No, mindjárt, — mondotta a felcser szavaira, a 
ki rámutatott Andrej herczegre, és megparancsolta, hogy 
vigyék be őt a sátorba. 

Morajlás támadt a várakozó sebesültek soraiban. 
— Az urak, úgy látszik, a másvilágon is külön fog

nak élni, — mondotta egyikük. 
Andrej herczeget bevitték és lefektették a műtő

asztalra, melyet csak az imént tisztogattak meg, s a me
lyet a felcser éppen akkor öblített le. Andrej herczeg nem 
tudta megkülönböztetni, mi volt ott körülötte a sátorban. 
A mindenfelől fölhangzó panaszos nyöszörgés s csípőjé
nek, altestének és hasának a fájdalmai teljesen lefoglalták. 
Mindaz, a mit maga körül látott, a meztelen és véres 
emberhús egyetlen benyomásává olvadt össze a szemei 
előtt, mely, a mint látszott, az egész alacsony sátort be
töltötte, éppen úgy, mint pár héttel ezelőtt, azon a forró 
augusztusi napon is ugyanaz az emberhús töltötte meg a 
szmolenszki-út mellett lévő piszkos tavat. Igen, ez 
ugyanaz az emberhús, ugyanaz az „ágyútöltelék" volt, 
melynek a látása, mintegy a mostaninak jóslatául, rémü
lettel töltötte el a lelkét. 

Három asztal állott a sátorban. Kettő el volt fog
lalva, a harmadikra ráfektették Andrej herczeget. Egy 
darabig magára hagyták s önkéntelenül is látnia kellett, 
hogy a másik két asztalon mi történik. A közelebbi asz
talon egy tatár ült, a ki az asztal mellé lehányt egyen
ruhából ítélve nyilván kozák volt. Négy katona fogta le 
őt. A pápaszemes orvos vagdosott valamit izmos, fahéj
színű hátán. 

— Uh-uh-uh!. . . — ordított a tatár, s egyszerre 
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csontos, fekete, piszeorrú arczával fölpattanva elvicsorí
totta a fogát s elkezdett vergődni, rángatózni, s áthatóan 
csengő, elnyújtott üvöltésben tört ki. A másik asztalon, 
a mely körül egész sereg ember tolongott, hanyatt feküdt 
egy hatalmas termetű, kövér ember, a kinek hátra volt 
szegve a feje (göndör hajának a színe s fejének egész 
formája olyan furcsán ösmerösnek tetszett Andrej her
czeg előtt). Néhány felcser ránehezedett a mellére és le
szorította őt. Hosszú, fehér és kövér lába lázas reme
géssel sűrűn és szaporán rángatózott. Ez az ember gör
csösen zokogott és nagyokat nyelt. A két orvos, — egyi
kük sápadt volt és remegett, — valamit csinált a boldog
talannak a másik, véres lábaszárával. Mikor a pápasze
mes orvos a tatárral, a kire köpenyt terítettek, elkészült, 
megtörölte a kezeit és odalépett Andrej herczeghez. 

Belenézett Andrej herczeg arczába és hamarosan 
elfordult. 

— Levetkőztetni! Mit bámészkodtok? — kiáltott rá 
bosszúsan a felcserekre. 

Mikor a felcser felgyűrt ingujjú, szapora kezeivel 
kigombolta a gombjait és lehúzta róla a ruháit, Andrej 
herczegnek legelső, messze gyermekkora jutott az eszébe. 
Az orvos mélyen ráhajolt a sebre, megtapogatta és nehéz 
sóhaj tört ki belőle. Azután valami jelt adott valakinek. 
Andrej herczeg a hasában sajgó rettenetes fájdalomtól 
elvesztette az eszméletét. Mikor magához tért, csípőjének 
összezúzott csontjai ki voltak szedve, egész húsdarabok 
voltak körüle levágva, s a seb be volt kötözve. Hideg 
vízzel locsolták az arczát. Mikor Andrej herczeg kinyi
totta a szemét, az orvos ráhajolt, szótlanul megcsókolta 
az ajkát és sietve tovább ment. 

Az átélt szenvedések után Andrej herczeg olyan 
boldogságot érzett, a minőben már régóta nem volt része. 
Életének a legszebb, a legboldogabb perczei, és különösen 
messze gyermekkora, a mikor levetkőztették és lefektet
ték az ágyacskájába, a mikor a dada dúdolva elringatta, 
a mikor fejecskéjét a párnákba fúrva már az élet puszta 
öntudata is olyan boldoggá tette, nem is a mult, hanem 
a jelen képében támadtak föl a képzeletében. 

A körül a sebesült körül, a kinek a feje formája 
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olyan ösmerősnek tünt íöl Andrej herczeg előtt, szaporán 
sürögtek-forogtak az orvosok; emelgették és csillapít-
gatták. 

— Mutassátok.. . Öóóóó! óh ! Óóóóó! — hangzott 
íöl zokogástól meg-megszakított, rémült'és a szenvedé
sektől megtört jajgatása. Ennek a jajgatásnak a hallatára 
Andrej herczeg sírva fakadt. Azért-e, mert dicsőség nél
kül kell meghalnia, azért-e, mert fájt neki az élettől meg
válnia, ezek miatt a visszahozhatatlan gyermekkori 
visszaemlékezések miatt-e, azért-e, mert ő is, mások is 
szenvedtek, s mert az a másik olyan keservesen sirán
kozott ott mellette, de erőt vettek rajta a gyermekes és 
jóságos sírásnak szinte örömteljes könnyei. 

A sebesültnek megmutatták a csizmástól együtt le
vágott véres lábat. 

Óh! Óóóóóh! — zokogott keservesen. Az orvos, a 
kr ott állott mellette, eltakarta az arczát és elment. 

— Istenem! Mi ez? Miért van ő itfen? — szólott 
magában Andrej herczeg. 

A szerencsétlen, zokogó, elerötlenedett emberben, 
a kinek csak az imént vágták le a lábát, Andrej herczeg 
fölismerte Kuragin Anatolet. A karjánál fogva tartották 
Anatolet s egy pohárból, melynek a szélét sehogy' sem 
tudta elérni reszkető ajkaival, vizet kínáltak neki. Anatole 
keservesen szipogott. — „Igen, ő az; ezt az embert valami 
közeli és nyomasztó kötelék fűzi hozzám", — gondolta 
Andrej herczeg, még nem ébredvén tiszta tudatára annak, 
a mi ott előtte történt. — „Mi az a kapcsolat, a melyben 
ez az ember az én gyermekkorommal, az én életemmel 
áll?" — kérdezte magától, de nem talált rá választ. S 
egyszerre a gyermekkor tiszta és kedves világából egy 
új és váratlan emlék bukkant föl Andrej herczeg lelkében. 
Visszaemlékezett Natasára még abból az időből, a mikor 
öt 1810-ben azon a bálon először látta az ő vékonyka 
nyakával, vékony karjaival, minden elragadtatásra kész 
ijedt és boldog arczával, és az iránta való szerelem és 
gyöngédség minden eddiginél élénkebben és erősebben 
támadt föl a lelkében. Ekkor azután az a kötelék is eszébe 
jutott, mely ö közte s e közt az ember közt fönnállott, 
a ki a duzzadt szemeiben reszkető könnyek között olyan 
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zavarosan nézett rá. Andrej herczegnek mindez eszébe 
jutott, s túláradó szívét valami benső részvét és szeretet 
töltötte meg ez iránt az ember iránt. 

Andrej herczeg nem tudott tovább erőt venni magán 
s szelid és szeretetteljes könnyekre fakadt az embereken, 
saját magán s az ő, meg a maga eltévelyedésein. 

„Részvét, emberbaráti szeretet azok iránt, a kik 
bennünket szeretnek, szeretet azok iránt, a kik bennünket 
gyűlölnek, sőt szeretet az ellenségeink iránt, igen, az a 
szeretet, a melyet Isten hirdetett a földön, a melyre en
gem Marja herczegnő tanított, s a melyet én nem értet
tem meg; lám, ez az, a miért én az életet sajnálom, ez az, 
a mi, ha életben maradnék, még megmaradna számomra. 
De most már késő. Ezzel tisztában vagyok!" 

XXXVIII. 

A halottakkal és sebesültekkel elborított csatatér 
borzalmas látványa, a maga fejének a kábultságával, a 
több mint húsz ösmert tábornokának az elestéről vagy 
megsebesüléséről szóló hírekkel s annakelötte hatalmas 
karja tehetetlenségének a tudatával együtt váratlan ha
tással volt Napóleonra, a ki rendes körülmények közt 
szerette a halottakat és a sebesülteket nézni, ezzel tévén 
próbára (mint ő gondolta), a maga lelki erejét. De ezen 
a napon a csatatér iszonyatos képe diadalmaskodott ezen 
a lelki erőn, a melyben ő a maga legfőbb érdemét és 
nagyságát látta. Sietve eltávozott a csatatérről és vissza
tért a sevardioni zártsánczhoz. Sárga arcza puffadt volt, 
szemei fátyolozottak, orra piros, hangja rekedt, úgy ült ott 
nehézkesen tábori székén, s lesütött szemekkel önkéntele
nül is az ágyúk bömbölésére figyelt. Beteges szorongással 
leste annak az ütközetnek a végét, a melynek a részeséül 
érezte magát, s a melynek végét szakítani nem állott 
módjában. Az egyéni, emberi érzés egy rövidke pillanatra 
fölibe kerekedett benne az élet ama mesterkélt kísérteté
nek, a melynek oly hosszú időn át a szolgálatában állott. 
Magára vonatkoztatta mindazt a szenvedést és mindazt 
a halált, a melyet a csatatéren látott. A fejének a kábult-

\ 
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sága és keblének a szorongása magára nézve is eszébe 
juttatta a szenvedések és a halál lehetőségét. Ebben a 
pillanatban nem kívánkozott se Moszkva, sem a diadal, 
sem a dicsőség után. (Ugyan mi dicsőségre is lett volna 
még szüksége?) Az egyetlen, a mi után most áhítozott, 
— a pihenés, a nyugalom és a szabadság volt. De mikor 
ott állott a szemjonovszkojei magaslaton, a tüzérség pa
rancsnoka azt ajánlotta neki, hogy állítson föl néhány üte
get ezen a magaslaton, hogy még erősebb tüzelést nyit
hasson a Knyazkovoe körül szorongó orosz csapatokra. 
Napóleon beleegyezett s megparancsolta, hogy hozzanak 
neki hírt arról, vájjon milyen eredményt érnek el ezek az 
ütegek. 

Jött egy segédtiszt és jelentette, hogy a császár pa
rancsára kétszáz ágyú ontja a tüzét az oroszokra, de 
hogy az ellenség azért még mindig erősen tartja magát. 

— Egész sorokat söpörnek el a golyóink, de ők 
azért rendületlenül állnak, — jelentette a segédtiszt. 

— Még több kell nekik! . . . — szólott Napóleon re
kedt hangon. 

— Felség? — ismételte a segédtiszt, a ki nem hal
lotta .volt jól. 

— Még több kell nekik, — rikácsolta Napóleon 
komoran, rekedt hangon, — nos hát, csak adjanak nekik. 

Az ő parancsai nélkül is megtörtént az, a mit ő nem 
akart, s csak azért rendelkezett, mert azt hitte, hogy 
minden áron rendelkezéseket várnak tőle. S megint át
engedte magát az ő azelőtti, holmi a nagyság kísérleteivel 
benépesített világának, és megint (mint az a ló, mely a 
vízemelő gép kerekét hajtja, és azt képzeli, hogy ő valami 
önálló munkát végez) engedelmesen játszotta tovább azt 
a kegyetlen, szomorú és súlyos, embertelen szerepet, 
mely néki szánva volt. 

És nemcsak ebben az órában és ezen a napon bo
rongott a homályban ennek az embernek az elméje és a 
lelkiösmerete, a ki az ütközet minden más részesénél 
nyomasztóbban érezte magán mindannak a súlyát, a mi 
körülötte történt; de soha, élete végéig nem tudott semmi 
jót, semmi szépet, semmi igazat, és semmi jelentőséget 
se fölfedezni a cselekedeteiben, a melyek sokkal inkább 
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ellentétben állottak a jóval és az igazzal, és sokkal távo
labb estek minden emberiességtől, semhogy a jelentősé
güket fölismerhette volna. Nem tudott szakítani a csele
kedeteivel, a melyeket a fél világ magasztalt, s azért 
kénytelen volt szakítani az igazsággal, a jósággal és min
den emberiességgel. 

Nemcsak ezen az egy napon történt, hogy körül
járván a (mint ö hitte, az ő akaratából) halottakkal és 
megcsonkított emberekkel elborított csatamezőt, a mint 
ezeket a szerencsétleneket nézte, elkezdte számlálgatni, 
hogy egy-egy francziára hány orosz esik, s magamagát is 
elámítván, még okot talált az örömre abban, hogy egy-
egy francziára öt orosz esett. Nemcsak ezen az egy na
pon írta egy Parisba küldött levelében, hogy nagyszerű 
volt a csatatér, mert ötvenezer holttest volt szétszórva 
rajta; de még Szent Ilona szigetén is, a magány csöndjé
ben, a hol azt mondta, hogy minden hátralévő idejét an
nak fogja szentelni, hogy az általa véghezvitt nagy tet
teket megmagyarázza, egyebek közt ezt írta: 

„Az orosz hadjáratnak a legújabb idők legnépsze
rűbb hadjáratának kellett volna lennie; ez a hadiárat a 
józan észnek és a tényleges előnyöknek, az egész em
beriség békéjének és biztonságának volt a hadjárata, 
mely a legkonzervativebb és legtisztább békeszeretet for
rásából fakadt." 

„Ez a háború nagy czélokért, a véletlenek kiküszö
böléseért s a nyugalom megalapításaért folyt. Utána egé
szen új láthatár, új feladatok, teljes jólét és boldogság 
nyíltak volna meg az egész emberiség számára. Az euró
pai rendszer meg volt állapítva, s immár csak intézmé
nyes biztosítása lett volna megoldandó." 

„Ezekben a nagy kérdésekben kielégítve, és minden 
irányban megnyugtatva, nekem is meg lett volna a ma
gam kongresszusa s a magam szent szövetsége. Ezek 
olyan eszmék, a melyeket tőlem tulajdonítottak el. A nagy 
uralkodóknak ebben a gyülekezetében szép családiasán 
megbeszéltük volna az érdekeinket és számoltunk volna 
a népeinkkel is, mint a hogy' mindenki számol a gazdá
jával." , 

„Európa ily módon csakhamar egyetlen nagy nem-



HÁBORÚ ÉS BÉKE 593 

zetté forrott volna össze, s mindenki, bármerre járt volna 
is, mindenütt a közös hazában érezte volna magát." 

„Én kimondottam volna, hogy minden folyó min
denki által egyformán hajózható, hogy a tenger közös, 
és hogy az állandó nagy hadseregek pusztán csak az ural
kodók testőrségévé zsugorodjanak össze." 

„Visszatérve nagy, erőteljes, nagyszerű, békés és 
dicsőséges hazámba, Francziaországba, határait változha
tatlanoknak, minden jövendő háborút védelmi háború
nak, minden újabb terjeszkedést nemzetellenesnek kiál
tottam volna ki; a fiamat magam mellé vettem volna a 
császári trónra; az én diktátorságom véget ért volna, s 
elkezdődött volna az ő alkotmányos kormányzása. . ." 

„Paris lett volna a világ fővárosa, s a francziák 
minden más nemzet irigységének a tárgyai! . . . " 

„Azután a fiam uralkodói nevelésének az ideje alatt 
minden időm és életem utolsó napjai arra lettek volna 
szentelve," hogy a császárnéval együtt, mint valami igazi 
falusi pár, a saját lovainkon lassankint bejártuk volna a 
birodalom minden zugát, meghallgattuk volna a panaszo
kat', igazságot szolgáltattunk volna, s mindenfelé épülete
ket és jótékonyságot hintettünk volna szét." 

ö , a kit a Gondviselés a népek hóhérjának szomorú 
és kényszerű szerepére szánt, el akarta magával hitetni, 
hogy az ő cselekedeteinek a népek boldogsága volt a 
czélja, s hogy képes lett volna arra, hogy milliók sorsát 
tartván a kezében, pusztán a hatalmával jót áraszszon 
maga körül! 

„Annak a négyszázezer embernek, — írta tovább 
az orosz hadjáratról, — a ki a Visztulán átkelt, a fele 
osztrák, porosz, szász, lengyel, bajor, württembergi, 
mecklenburgi, spanyol, olasz és nápolyi volt. A tulajdon
képpeni császári hadsereg egy harmadrészében hollandu
sokból, belgákból, a Rajna-vidék lakóiból, piemontiakból, 
svájcziakból, genfiekből, toszkánaiakból, rómaiakból, s a 
harminczkettedik hadi-kerület, Bréma, Hamburg stb. la
kóiból állott, alig volt közte száznegyvenezer ember, a 
ki irancziául beszélt." 

„Az orosz expeditió a tulajdonképpeni Franczia-
országnak nem egészen ötvenezer emberébe került; az 

Tolsztoj: Háború é s béke. 11. 
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orosz hadsereg a Vilnától Moszkváig való visszavonulás 
közben különféle csatákban négyszer annyi embert ve
szített, mint a franczia hadsereg; Moszkva égése százezer 
orosznak került az életébe, a kik az éhségtől és a hideg
től az erdőkben pusztultak el; végre a Moszkvától az 
Oderáig való menetelés közben az orosz hadsereg szintén 
sokat szenvedett az idő viszontagságaitól; mikor Vilnába 
érkezett, még ötvenezer, Kalis-ban pedig már csak alig 
tizennyolczezer emberből állott." 

0 azt képzelte, hogy az orosz háború az ö akarata 
szerint folyt le, s a történtek borzalmassága nem is döb
bentette meg a lelkét. Elszántan magára vette az esemé
nyek minden felelősségét, s elhomályosult elméje a maga 
igazolását látta abban, hogy az elpusztult emberek száz
ezrei közt kevesebb volt a franczia, mint a hesseni és a 
bajor. 

XXXIX. 

A legkülönbözőbb helyzetekben és egyenruhákban 
az emberek tízezrei hevertek szanaszét a Davydov ura
ságok és a kincstári parasztok tulajdonát tevő földeken 
és réteken, a melyeken száz és száz esztendő óta ugyan
abban az időben aratták a termést és legeltették a mar
háikat Borodino, Gorki, Sevardino és Szemjonovszkoje 
falvak parasztjai. A sebkötöző-helyek körül egy-egy 
deszjatinnyi területen a fű és a föld át meg át volt ázva 
a vértől. A legkülönfélébb fegyvernemekhez tartozó se
besült és nem sebesült emberek tömegei rémült arczczal 
bandukoltak vissza az egyik oldalon Valujev, a másikon 
Mozsaiszk felé. Más kiéhezett és elgyötört tömegek pedig 
a parancsnokaik vezetése alatt még mindig nyomultak 
előre. A harmadik rész ott állott a helyén és még egyre 
tüzelt. 

Az egész, annak előtte oly derülten szép mezőn, 
melyen oly vidáman csillogtak a szuronyok a reggeli nap
sugárban, most nyirkos és füstös köd terjengett, s a sa
létrom és a vér savanyú szaga áradt szét. Felhők gyüle
keztek, s az elesett, a sebesült, a megrémült, a kimerült 
és a kétségbeesett emberekre elkezdett szitálni az eső. 
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Mintha csak azt mondotta volna: „elég lesz, emberek, 
elég. Hagyjátok már abba . . . Térjetek eszetekre . . . Mit 
míveltek?" 

A táplálkozás és pihenés híján elgyötört emberekben 
mindkét részről egyforma kétségek támadtak az iránt, 
vájjon illik-e, hogy még egyre irtsák egymást, s minden 
arczon észrevehető volt a habozás és minden lélekben 
egyformán fölmerült az a kérdés: „miért, kiért gyilkoljak 
én, s miért, kiért gyilkoltassam le magamat? Gyilkolja
tok, a kit akartok, tegyetek, a mit akartok, de én nem 
kérek többet belőle!" Estére mindeniküknek a lelkében 
egyformán megérlelődött ez a gondolat! Elborzadván 
attól, a mit cselekedtek, valamennyien minden pillanatban 
készek lettek volna félredobni mindent, s menekülni, ki 
merre tud. 

De bár az ütközet vége felé az emberek cselekede
teiknek teljes borzalmasságát érezték, s bár örömmel 
abbanhagyták volna a mészárlást, valami megfoghatat
lan, titokzatos erő még egyre a hatalmában tartotta őket, 
és azok a tüzérek, a kik a lőportól és a vértől szinte gő
zölögve, egy-egy ágyúnál megmaradtak, bár a kimerült
ségtől szinte botorkálva és zihálva, de még egyre hord
ták a lövegeket, töltöttek, czéloztak és a maga helyére 
illesztették a kanóczot; és a golyóbisok mindkét részről 
épp oly gyorsan és könyörtelenül szálltak ide s tova, s 
lapítgatták agyon az emberi testeket, és még egyre folyt 
az a rettenetes munka, melyet nem az embereknek, ha
nem annak az akarata irányít, a ki az embereket és a 
világokat kormányozza. 

* 
Az, a ki az orosz hadsereg szétzüllött hátsé csa

patait nézte, azt mondta volna, hogy a francziáknak 
csak egy kis megerőltetésükbe került volna, hogy az 
orosz hadsereget teljesen megsemmisítsék; az pedig, a 
ki a francziák hátsó csapatait látta, azt mondta volna, 
hogy az oroszoknak még csak egy kis megerőltetésükbe 
került volna, s a francziák el lettek volna veszve. De 
erre a kis megerőltetésre sem a francziák, sem az oro
szok nem vállalkoztak s így lassankint lelohadt a csata 
lángja. 

38* 



596 TOLSZTOJ 

Az oroszok nem vállalkoztak erre az erőmegfe
szítésre, mert nem ők támadták a francziákat. Az üt
közet elején ott állottak a moszkvai út mentén, hogy 
azt elzárják, s az ütközet végén is csak ugyanott áll
tak, mint az elején. De még ha az lett volna is az oro
szok czélja, hogy a francziákat megsemmisítsék, nem 
vállalkozhattak volna erre a végső erömegfeszítésre, 
mert a csapataik mind szét voltak verve, egyetlen csa
pattestük sem volt, mely az ütközet alatt ne szenvedett 
volna és az oroszok, bár a hadállásukat megtartották, 
de csapataiknak a FELÉT elvesztették. 

A francziák, a kik a tizenöt esztendeig tartó szaka
datlan győzelmeikre visszagondolva és Napóleon legyőz-
hctetlenségében bízva, azzal a tudattal, hogy a csatatér 
egy részének urai voltak, hogy embereiknek csak egy 
negyedrészét vesztették "el, s hogy még érintetlenül ren
delkezésükre állt a húszezer főnyi testőrség, erre az erő
megfeszítésre könnyen vállalkozhattak volna. A fran-
cziáknak, a kik azzal a czélzattal támadták az oroszokat, 
hogy őket hadállásukból kiverjék, vállalkozniok is kellett 
volna erre az erömegfeszítésre, mert mindaddig, a míg 
az oroszok, mint az ütközet előtt is, a Moszkva felé ve
zető utat elzárták, a francziák czélja nem volt elérve, s 
így minden erőlködésük és veszteségük kárba veszett. 
De a francziák nem vállalkoztak erre az erőmegfeszí
tésre. Egyes történetírók azt állítják, hogy Napóleonnak 
csak még érintetlen gárdáját kellett volna harczba vinnie, 
hogy a csatát megnyerje. Arról beszélni, hogy mi lett 
volna, ha Napóleon harczba küldte volna a gárdáját, 
éppen annyi, mint arról beszélni, hogy mi lenne, ha 
őszszel tavasz volna. Erről szó se lehetett. Nem Napóleon 
nem küldte harczba a gárdáját, mert nem akarta, hanem 
egyszerűen lehetetlen volt ezt megcselekednie. A fran
czia hadsereg minden tábornoka, tisztje és katonája 
tudta, hogy ezt azért volt lehetetlen megtennie, mert a 
csapatok csüggedő szelleme nem engedte. 

Nem egyedül Napóleont lepte meg az az álomlátás
hoz hasonló érzés, hogy kezének rettenetes lendülete 
erőtlenül hanyatlik le, hanem az azelőtti tapasztalatai 
•után (a melyekben egy tizedrész annyi megerőltetés 
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után már megfutamodott az ellenség), a franczia hadse
reg minden tábornokán, minden résztvevőién és részt 
nem vevőjén a rémületnek egyforma érzése vett erőt, 
azzal az ellenséggel szemben, mely csapatainak a FELÉT 
elvesztvén, a csata végén épp oly fenyegetően állott a 
helyén, mint a csata elején. A támadó franczia hadsereg 
erkölcsi ereje ki volt merítve. Az oroszok nem olyan 
győzelmet arattak Borodinonál, melyet a zászlóknak ne
vezett és rudakra erősített rongydaraboknak a zsákmá
nyul ejtése és az a távolság jelez, a melyben a csapatok 
egymástól állottak és állanak, hanem erkölcsi győzelmet 
aratott, olyan győzelmet, a mely meggyőzi a másik felet, 
ellenfele erkölcsi fölényéről és a maga gyöngeségéről. 
A franczia sereg, mint a feldühödt vadállat, mely mene
külés közben halálos sebet kap, érezte a vesztét; de kép
telen volt megállani, éppen úgy, mint a hogy' képtelen 
volt nem térni ki a felényivel gyöngébb orosz hadsereg 
elöl. A kapott lökés után a franczia sereg még eljuthatott 
Moszkváig, de ott, az orosz csapatok minden újabb erő
megfeszítése nélkül el kellett pusztulnia, elvérezvén a 
Borodinonál kapott halálos sebtől. Napóleonnak Moszkvá
ból való menekülése, a régi, szmolenszki úton való 
visszavonulása, az ötszázezer főnyi hadsereg pusztulása 
és a napóleoni Francziaország összeomlása, a melyre a 
szellemben hatalmasabb ellenség Borodinonál tette rá 
először a kezét, mind a borodinoi ütközetnek volt egye
nes következése. , 

E z t a k ö n y v e t a B u d a p e s t i S l l r l a p szedígt -pén szedtek . 














