
HARMADIK RESZ. 

I. 

A borodinoi ütközet, Moszkvának azt követő elfog
lalásával és a francziáknak minden újabb ütközet nélkül 
bekövetkezett megfutamodásával, egyike a történelem 
legtanulságosabb jelenségeinek. 

Abban, hogy az államok és a népek külső tevékeny
sége az egymással való összekoczczanások alkalmával, 
háborúkban jut kifejezésre; és hogy közvetlenül a had
seregek kisebb-nagyobb sikerei révén gyarapszik vagy 
csökken az államok és népek politikai ereje, a történet
írók mind egyetértenek. 

Bármilyen furcsák is annak a történelmi leírásai, 
hogy a mikor egy király vagy császár, egy másik csá
szárral vagy királylyal összevesz, mint gyűjti össze a 
csapatait, mint ütközik meg az ellenfél csapataival, mint 
arat diadalt, mint öl meg három-, öt- vagy tízezer em
bert és mint hódít meg ezzel egy országot s egy egész, 
pár millió főből álló nemzetet; bármennyire érthetetlen 
is az, hogy egy, a nép erejének alig egy tizedrészét ki
tevő hadsereg veresége meghódolásra birja az egész 
nemzetet, — a történelem tényei (már a mennyire előt
tünk ösmeretesek), csak megerősítik annak a tételnek az 
igazságát, hogy egy nemzet hadseregének egy másik 
nemzet hadseregével szemben elért kisebb vagy nagyobb 
sikerei az okai, vagy legalább is lényeges jelei a nemzeti 
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erők gyarapodásának vagy csökkenésének. A sereg dia
dalt arat, s a győztes nemzet jogai a legyőzött nemzet 
rovására legott meggyarapodnak. A sereg vereséget 
szenvedett, és az illető nemzet a vereség mérvéhez ké
pest legott veszít a jogaiból, seregének teljes veresége 
esetén pedig tökéletesen meghódol ellenfelének. 

Így volt ez (a történelem tanúsága szerint), a leg
régibb időktől fogva a mai napig mindig. Napóleon min
den háborúja is csak igazolásául szolgál ennek a tétel
nek. Az osztrák hadsereg vereségének a mérvében veszt 
Ausztria a jogaiból és gyarapodnak viszont Franczia-
ország jogai és erői. A francziák Jenánál és Auerstettnél 
aratott diadala megsemmisíti Poroszország önálló léte
zését. 

De egyszerre, a francziák 1812-ben diadalt arattak 
Moszkvánál és el is foglalták Moszkvát, de ez után, a 
nélkül, hogy újabb ütközetre került volna a sor, nem 
Oroszország, hanem a hatszázezer főnyi franczia hadse
reg, utána pedig a napóleoni Francziaország lett sem
mivé. Ráhúzni a tényeket a történelem szabályára, azt 
állítani, hogy a borodinoi ütközetet az oroszok nyerték 
meg, s hogy Moszkva elfoglalása után még voltak olyan 
ütközetek, a melyek Napóleon hadseregét megsemmisí
tették — lehetetlen. 

A francziák borodinoi győzelme után nem volt 
egyetlen, nemcsak hogy döntő, de csak valamelyest szá
mottevő ütközet sem, és a franczia hadsereg mégis sem
mivé lett. Vájjon mit jelent ez? fia ez egy Khina történel
méből vett példa volna, úgy még azt mondhatnók, hogy 
ez nem történelmi jelenség (rendesen ez szokott a tör-, 
ténetírók kibúvója lenni, ha valami nem illik bele az ö szá
mításaikba); ha egy rövidebb összecsapásról volna szó, a 
melyben csak csekély számú csapatok vettek részt, 
kivétel gyanánt foghatnók föl ezt a jelenséget; de ez az 
esemény apáink szemei előtt zajlott le, a kikre nézve 
akkor dőlt el hazájuk élet-halál kérdése, és ez a hadjárat 
minden ösmert hadjárat közt a legnagyobb volt . . . 

Az 1812. évi hadjáratnak a borodinoi ütközettől a 
francziák kiűzetéséig terjedő időszaka bebizonyította, 
hogy egy nyert ütközet nemcsak hogy nem oka, de még 
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csak nem is állandó jele a meghódolásnak, — bebizonyí
totta, hogy az az erő, mely a nemzetek sorsát eldönti, 
nem a hódítókban, sőt nem is a hadseregben és az ütkö
zetekben, hanem más valamiben rejlik. 

A franczia történetírók, mikor a franczia hadsereg
nek a Moszkvából való kivonulást megelőző állapotát le
írják, váltig erősítgetik, hogy a nagy hadseregben rend
ben volt minden, a lovasságot, a tüzérséget és a társze-
ket, valamint azt leszámítva, hogy nem volt elég takar
mány a lovak és a szarvasmarhák számára. Ezen a nyo
morúságon pedig semmi se segíthetett, mert a környékbeli 
parasztok inkább fölégették a szénájukat, semhogy oda 
adták volna a francziáknak. 

A megnyert ütközet nem járt a szokott eredmények
kel azért, mert Karp és Viasz parasztok, a kik a francziák 
kivonulása után eljöttek a szekereikkel Moszkvába ra
bolni, és éppenséggel nem adták jelét valami vitézi érzel
meknek, úgyszintén a többi e fajta parasztok töménytelen 
sokasága, még a nekik felajánlott drága pénzért se hozott 
Moszkvába szénát, hanem inkább fölégette. 

Képzeljünk el két embert, a kik karddal a kezükben, 
a vívás művészetének a szabályai szerint kiállanak egy
mással párviadalra: a mérkőzés már jó ideje tart, 
egyszerre az ellenfelek egyike érzi, hogy megsebesült, s 
belátván, hogy ez nem tréfa dolog, hanem hogy az éle
téről van szó, elhajította kardját s felkapván a keze 
ügyébe eső első husángot, elkezd hadonászni vele. De 
képzeljük el, hogy az a fél, a ki ilyen okosan felhasználta 
a czélja elérésére a legjobb és legegyszerűbb eszközt, 
egyszersmind a lovagiasság hagyományai által lelkesítve, 
el akarta volna palástolni a helyzet lényegét, és ragasz
kodott volna ahhoz, hogy a vívás szabályainak megfele
lően karddal szerzi meg magának a diadalt. El lehet kép
zelni, micsoda homály és zűrzavar származnék egy pár
viadalnak ilyetén módon való leírásából! 

Az a vívó, a ki a vívás szabályai szerint való küz
delmet kívánta, a franczia hadsereg volt; az ellenfele, a ki 
elhajította a kardot és fölkapta a husángot, az orosz; azok 
pedig, a kik az egészet a vívás szabályai szerint akarták 
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megmagyarázni, — a történetírók, a kik erről az esemény
ről írtak. 

Szmolenszk égésével olyan háború vette kezdetét, 
mely a hadviselés eddigi hagyományaival semmi tekintet
ben se volt összeegyeztethető. A városok és falvak föl
égetése, az ütközet után való visszavonulás, a borodinoi 
csapás és utána mindjárt a visszavonulás, Moszkva égése, 
a fosztogatók portyázása, a szállítmányok elkobzása, a 
portyázó csapatok háboi úja, — mindez nyilvánvaló mel
lőzése volt a szabályoknak. 

Napóleon érezte ezt, és attól az időtől fogva, a mi
kor ő Moszkvában szabályos vivóállásba helyezkedett, 
és ellenfelének a kardja helyett egy husángot látott a feje 
fölött, nem szűnt meg Kutuzovnak és Alexander császár
nak panaszkodni azért, hogy a háború minden szabály
ijai homlokegyenest ellenkező modorban folyik (mintha 
bizony volna valami szabály arra, hogy hogy' öljék egy
mást az emberek). Mind a mellett, hogy a francziák pa
naszkodtak a szabályok meg nem tartása miatt, mind a 
mellett, az oroszok, mint a kik felül voltak, szegyeitek 
husánggal verekedni, és jobban szerettek volna teljesen 
szabályszerűen en quarte vagy en tierce állásba állani, s 
egy mesteri primvágást csinálni stb., — a népháború hu 
sángja a maga egész félelmes és magasztos erejével föl
emelkedett, és nem kérdezve senkinek az ízlését és sza
bályait, buta egyszerűséggel, de teljes czéltudatossággal, 
semmivel sem törődve, addig püfölte a francziákat, a míg 
csak az egész betörő hadsereg el nem pusztult. 

És jó annak a nemzetnek, a mely nem úgy tesz, mint 
a hogy a francziák tettek 1813-ban, a mikor annak rendje 
és módja szerint tisztelegtek, azután a markolatával for
dítván a kardot az ellenfél felé, egy udvarias és kecses 
mozdulattal átnyújtották azt nagylelkű legyőzőjüknek, 
hanem jó annak a nemzetnek, mely a megpróbáltatás pil
lanatában, nem kérdezvén azt, hogy a szabályoknak meg
felelően, hogy' jártak el mások hasonló esetekben, hanem 
könnyedén, minden teketória nélkül fölkapja a keze 
ügyébe eső első husángot, és addig püföl vele, a míg csak 
a sérelem és bosszú érzését föl nem váltja a lelkében a le
nézés és szánalom érzése. 
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II. 

A hadviselés úgynevezett szabályaitól való egyik 
legkézzelfoghatóbb és legelőnyösebb eltérés a szétszórt 
embereknek a csapatba verődött emberek ellen való had
viselése. A hadviselésnek ez a módja minden olyan há
borúban észlelhető, a mely nemzeti jelleget ölt. Ez a had
viselés abban áll, hogy az emberek a helyett, hogy tö
megben állanának szembe a tömeggel, szétszóródnak, 
egyenkint támadnak, és ha nagy erővel ütnek rajtuk, 
legott szétszaladnak, utána azonban, a mint alkalom kí
nálkozik rá, megint csak támadnak. Ezt csinálták Spa
nyolországban a guerillas-ok; ezt csinálták a Kaukázus
ban a hegylakók; ezt csinálták 1812-ben az oroszok. 

A hadviselésnek ezt a módját portyázásnak nevez
ték el, és azt hitték, hogy ezzel az elnevezéssel egy
úttal a jelentőségét is megmagyarázták. Pedig a hadvise
lésnek ez a módja nemcsak hogy nem felel meg semmi
féle szabálynak, de homlokegyenest ellenkezik a har-
czászat csalhatatlanul elösmert szabályával. Ez a szabály 
ugyanis úgy szól, hogy a támadó félnek össze kell vonni 
a csapatait, hogy a megütközés pillanatában erősebb le
gyen az ellenfelénél. 

A portyázó hadviselés (mely azonban a történelem 
tanúsága szerint mindig sikerrel jár), homlokegyenest 
ellenkezik ezzel a szabálylyal. 

Ez az ellentét onnan származik, hogy a hadtudo
mány a csapatok erejét azonosnak veszi a csapatok szá
mával. A hadi tudomány azt mondja, hogy minél nagyob
bak a csapatok, annál erösebbek. Les gros batalions ont 
toujours raison. 

A hadi tudomány, amikor ezt mondja, olyan, mint 
az a gépész volna, a ki az erők mérlegelésénél csak azok 
tömegének egymáshoz való viszonyát véve tekintetbe, 
azt mondaná, hogy bizonyos erők egyenlők vagy nem 
egyenlők azért, mert a tömegek egyenlők vagy nem 
egyenlők. 

Az erő (a mozgásnak egy bizonyos mennyisége) 
egyenlő a tömeg és a gyorsaság szorzatával. 

A hadviselésben a csapatok ereje szintén egyenlő a 
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tömegnek és valami ilyesfélének, valami ösmeretlen X-nek 
a szorzatával. 

A hadi tudomány számtalan példáját látván a törté
nelemben annak, hogy a csapatok tömege nem mindig 
áll arányban azok erejével, hogy kisebb csapatok legyő
zik a nagyobbakat, úgy homályosan beösmeri ennek az 
ismeretlen szorzónak a létezését, és iparkodik is azt, hol 
a mértani fölállításban, hol a fölszerelésben, hol pedig, 
a mi legszokásosabb, — a hadvezérek genialitásában 
megtalálni. De a szorzó mindeme jelentéseinek a beállí
tása sem vezet a történelmi tényeknek megfelelő ered
ményre. 

Pedig ahhoz, hogy az ember ezt az ösmeretlen X-et 
megtalálja, nem kell egyéb, mint szakítani azzal a hősök 
javára általánosan elterjedt, hazug fölfogással, mely a 
felsőbb hatalmak rendelkezéseinek tényleges és hathatós 
befolyást tulajdonít a háború menetére. 

Ez az X — a hadsereg szelleme, vagyis az ezt a 
hadsereget alkotó embereknek csekélyebb vagy fokozot
tabb vágya arra, hogy verekedjenek s hogy magukat a 
veszedelemnek kitegyék, teljesen függetlenül attól, vájjon 
két vagy három vonalban, husángokkal vagy olyan fegy
verekkel küzdenek-e, a melyek perczenként harmincz lö
vést tesznek. Azok az emberek, a kik leginkább égnek a 
vágytól, hogy küzdhessenek, rendszerint a küzdelem 
szempontjából legelőnyösebb helyzetet is meg tudják ma
guknak teremteni. 

A csapatok szelleme az a szorzó, a melylyel ha a 
tömeget megszorozzuk, eredményképpen megkapjuk az 
erőt. A csapatok szellemének, enflek az ösmeretlen szor- • 
zónák a jelentőségét meghatározni és kifejezni, ez már a 
tudomány föladata. 

Ez a föladat csak akkor lehetséges, ha ennek az 
ösmeretlen X-nek a helyébe nem állítjuk oda önkényesen 
azokat a föltételeket, a melyek mellett az erő megnyilat
kozik, a minők: a hadvezér intézkedése, a fölszerelés 
stb., ezeket ruházván föl annak a szorzónak a jelentősé
gével, hanem a maga teljességében vagyis a küzdelemre 
és a veszedelmek elviselésére irányuló csekélyebb vagy 

Tolsztoj : H á b o r ú f - hike. III . 20 
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fokozottabb mérvű vágyakozásban ismerjük föl azt az ös-
meretlent, csakis akkor, ha az ösmert történelmi tényeket 
egyenletekkel fejezzük ki, csakis akkor válik lehetségessé 
ez ismeretlen viszonylagos jelentőségének az össze
hasonlítása révén magának ennek az ösmeretlennek a 
meghatározása. 

Tíz ember, zászlóalj vagy hadosztály megütközvén 
tizenöt emberrel, zászlóaljjal vagy hadosztálylyal, tizen
ötöt győzött le, vagyis megölt vagy foglyul ejtett minden
kit, ő maga pedig négyet vesztett, következésképpen az 
egyik részről négy, a másikról pedig tizenöt semmisült 
meg. Következésképpen négy egyenlő volt tizenöttel, kö
vetkezésképpen 4 x = 15 y. Következésképpen x: y = 
15: 4. Ez az egyenlet nem adja ugyan annak az ösmeret

lennek a meghatározását, de megadja két ösmeretlennek 
egymáshoz való viszonyát. S a különféle történelmi egy
ségeknek (ütközetek, hadjáratok, a háború időszakai) 
ilyen egyenletekbe való foglalása olyan számsorokat 
eredményez, a melyeknek okvetlenül meg vannak a ma
guk törvényei, és ezek a törvények ilyenformán aztán 
ki is deríthetők. 

Az a harczászati szabály, a mely szerint támadásnál 
tömegekkel kell dolgozni, visszavonuláskor pedig szét
szórtan, önkéntelenül is csak megerősíti azt az igazsá
got, hogy a csapatok ereje azok szellemétől függ. Ahhoz, 
hogy az embereket a golyók záporába bevezessük, sok
kal nagyobb fegyelemre van szükség, melyet csak a tö
megekben való előnyomulással érhetni el, mint ahhoz, 
hogy a támadók elöl őket visszavonjuk. De ez a szabály, 
mely szem elől téveszti a csapatok szellemét, lépten
nyomon helytelennek bizonyul, és különösen megdöb
bentően ellentmond a valóságnak ott, a hol a csapatok 
szellemének erőteljes csüggedése vagy föllendülése ta
pasztalható, — tehát minden nemzeti háborúban. 

A francziák, mikor 1812-ben visszavonulnak, bár 
a harczászat szabályai szerint szétszórtan kellene véde
kezniük, tömegekbe verődnek össze; mert a csapatok 
szelleme annyira csüggedt, hogy csak a tömeg képes őket 
együtt tartani. Az oroszoknak pedig, éppen ellenkezőleg, 
a harczászat szabályai szerint tömegekben kellett volna 
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támadniok, és mégis szertekalandoznak, mert a szel
lemük annyira emelkedett, hogy az egyes emberek is 
minden parancs nélkül ütik a francziákat és nem szorulnak 
kényszerre ahhoz, hogy a veszedelmektől és a fáradal
maktól vissza ne riadjanak. 

III. 

Az úgynevezett portyázó háború akkor kezdődött, 
a mikor az ellenség bevonult Szmolenszkbe. 

Még mielőtt a mi kormányunk a portyázó háborút 
hivatalosan elfogadta volna, a kozákok és a parasztok 
már ezerszámra irtották az ellenséges hadsereg embe
reit, — az elmaradozott betegeket, a takarmányszerző
ket, — s épp oly öntudatlanul ütötték le ezeket az embe
reket, mint a mily öntudatlanul a kutyák a közéjük tévedt 
veszett ebet szétmarczangolják. Davydov Denisz volt az 
első, a ki az ő orosz szimatjával megérezte annak a rette
netes husángnak a jelentőségét, mely nem kutatva a had
viselés szabályait, semmivé tette a francziákat, s öt illeti 
meg az első lépés dicsősége, a hadviselés eme módszeré
nek a törvényesítése felé. 

Augusztus huszonnegyedikén szervezték Davydov 
parancsnoksága alatt az első ilyen portyázó csapatot, 
a mely után gyors egymásutánban szervezkedtek a töb
biek is. Minél tovább húzódott a hadjárat, annál jobban 
szaporodott ezeknek a csapatoknak a száma. 

A portyázó csapatok részletekben semmisítették 
még a nagy hadsereget, összeszedték azokat a lehullott 
leveleket, a melyek maguktól váltak le a franczia had
sereg veszendő fájáról, és olykor bizony jól meg is rázták 
ezt a fát. Októberben, a mikor a francziák Szmolenszk 
alá menekültek, már százával működtek ezek a külön
böző nagyságú és jellegű csapatok. Voltak olyanok, me
lyek teljesen a hadsereg mintájára szervezkedtek, gya
logsággal, tüzérséggel, törzskarral és az ellátás minden 
kényelmével; voltak lovascsapatok, melyek kizárólag 
kozákokból álltak; voltak kisebb, szedett-vedett gyalo
gos- és lovascsapatok, parasztiak és földesúriak, mindenki 

20* 
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előtt ösmeretlenek. Volt egy gyácsok, a ki mint az egyik 
csapat parancsnoka egy hónap alatt néhány száz foglyot 
ejtett; volt egy sztaroszta Vaszilisza nevű felesége, a ki 
százával pusztította a francziákat. 

A portyázó háború október utolsó napjaiban érte el 
a tetőpontját. Ennek a háborúnak az első időszaka, a 
melynek az ideje alatt a portyázok maguk is csodálkoz
ván a merészségükön, minden pillanatban attól tartottak, 
hogy a francziák körülveszik és elfogják őket, s így le 
se nyergelve, sőt a nyeregből szinte le se szállva bujdos
tak az erdőkben, perczről-perczre el lévén készülve rá, 
hogy üldözőbe veszik őket, már elmúlt. Most már ez a 
háború egészen kialakult és mindenki tisztán látta, hogy 
a francziákkal szemben mire vállalkozhatnak és mire nem 
vállalkozhatnak. Már csak azok a csapatparancsnokok tar
tottak sok mindent lehetetlennek, a kik törzskarukkal, a 
szabályok megtartásával, a francziáktól jó messze vonul
tak előre. Az apróbb portyázó csapatok azonban, a me
lyek már régóta működésben voltak, és közvetlen közel
ről látták a francziákat, sok olyat is lehetségesnek tartot
tak, a mire a nagyobb csapatok parancsnokai még csak 
gondolni se mertek volna. A kozákok és a parasztok pe
dig, a kik ott settenkedtek a francziák közt, azt tartották, 
hogy most már minden lehetséges. 

Október huszonkettedikén Deniszov, a ki szintén 
egyike volt a portyázóknak, a maga csapatával nyakig 
úszott a portyázás szenvedélyében. Reggel óta útban 
volt a csapatával. Az országút mentén elnyúló erdőkben 
egész napon át nyomon követte a francziáknak egy nagy 
takarmány- és fogoly-szállítmányát, mely elszakadt volt 
a többi csapatoktól, és, mint a kémektől s a foglyoktól 
megtudta, erős fedezet mellett vonult Szmolenszk felé. 
Erről a szállítmányról nemcsak Deniszovnak és Dolo-
chovnak (a ki szintén egy kisebb portyázó csapat élén ál
lott), a ki Deniszov közelében settenkedett, hanem a ren
des, törzskari csapatok parancsnokainak is volt tudo
másuk: valamennyien tudtak erről a szállítmányról, és 
mint Deniszov mondta, fenték is rá a fogukat. A rendes 
csapatok parancsnokai közül ketten, — az egyik lengyel, 
a másik német, — csaknem ugyanabban az idő-
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ben elküldtek Deniszovhoz és felszólították őt, hogy csat
lakozzék az ő csapataikhoz, hogy így egyesült erővel üt
hessenek rajt' a franczia szállítmányon. 

— Nem, bavátocskám, magam is megbivkózom 
vele, — mondotta Deniszov, mikor a leveleket elolvasta, 
és azt írta vissza a németnek, hogy bár egész lelkéből 
szeretne egy ilyen érdemes és híres tábornok parancs
noksága alatt szolgálni, legnagyobb sajnálatára, mégis 
le kell mondania erről a szerencséről, mert már a lengyei 
tábornok parancsnoksága alá lépett. A lengyel tábornok
nak persze ugyanezt írta, értesítvén őt, hogy már belépett 
a német parancsnoksága alá. 

Deniszovnak, a mikor így cselekedett, az volt a 
szándéka, hogy Dolochovval együtt, bár nem rendelke
zett valami nagy haderővel, a felsőbb hatóság tudta nél
kül megtámadja és kézrekeríti ezt a szállítmányt. A szál
lítmány október huszonkettedikén Mikulinaja falutól 
Samseva felé volt útban. Mikulinaja és Samseva közt 
balfelől erdőségek húzódtak végig, melyek olykor szint' 
az útig lenyúltak, helyenkint pedig több mint egy verszt-
nyire eltávolodtak tőle. Ebben az erdőben lopózott tova 
Deniszov egész nap a csapatával s majd behúzódott az 
erdő mélyére, majd kimerészkedett egészen a szélére, 
de egy pillanatra se tévesztette szem elöl a vonuló fran
cziákat. Reggel, nem messze Mikulinajától, azon a helyen, 
a hol az erdő messze lenyúlt az út közelébe, Deniszov 
csapatából való kozákok hoppon fogtak két a sárban 
veszteglő és nyergeket szállító franczia társzekeret és 
bevonszolták őket az erdőbe. A csapat ettől kezdve késő 
estig, a nélkül, hogy támadt volna, szüntelenül figyelem
mel kísérte a francziák minden mozdulatát. Az volt a terv, 
hogy békességesen el hagyják őket jutni Samseváig, és 
akkor Dolochovval egyesülve, a kinek estére megbeszé
lés végett oda kellett érkezni egy az erdőben lévő kis 
őrházhoz (Samsevától egy versztnyire), hajnalban, mint a 
villám, két oldal'M egyszerre rajtuk ütnek, elverik raj
tuk a port, s elcsípik valamennyiüket egyszerre. 

Hátul, Mikulinajától két versztnyire, ott, a hol az 
erdő szint' az útig lenyúlt, hat kozákot hagytak hátra, a 
kiknek az volt a kötelességük, hogy legott jelentést te-
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gyének, mihelyt újabb franczia hadoszlopokat pillanta
nak meg. 

Samseva előtt meg Dolochovnak kellett az útat 
szemmel tartania, hogy tudja, milyen távolságra jönnek 
újabb franczia csapatok. A szállítmánynál, hír szerint, 
ezerötszáz ember volt együtt. Deniszovnak kétszáz, és 
Dolochovnak körülbelül szintén annyi embere volt. De az 
ellenség számbeli fölénye nem tartóztatta föl Deniszovot. 
Csak egy dolgot kellett még megtudnia, azt, hogy miféle 
fegyvernemhez tartozó csapatok voltak azok; és ebből a 
czélból Deniszovnak szert kellett tennie egy az ellensé
ges hadcszlopból való emberre. A társzekerek ellen inté
zett hajnali támadást olyan gyorsasággal hajtották végre, 
hogy a szekerek körül volt francziákat mind kardélre 
hányták s csak egy dobosfélét fogtak el élve, a ki azon
ban elmaradt volt a szállítmánytól, s így semmi határo
zott fölvilágosítást se tudott adni arról, hogy miféle csa
patok voltak a hadoszlopban. 

Egy második támadást Dcniszov veszedelmesnek 
tartott, mert ezzel esetleg megriaszthatta volna az egész 
hadoszlopot, s azért előre küldött Samsevába egy az ő 
csapatához tartozó, Scserbatov Tichon nevű parasztot, 
azzal a megbízással, hogy ha lehetséges, csípjen el leg
alább csak egyet a franczia kvártélycsinálók közül. 

IV. 

Langyos és esős őszi nap volt. A zavaros víz szürke 
színe lepte el az eget és az egész szemhatárt. Hol úgy 
látszott, mintha köd ereszkedett volna alá, hol pedig hir
telen nagy csöppekben és ferdén megeredt az eső. 

Deniszov csuromvizes kerek köpenyben, cserkesz
sipkával a fején ült nemesfajű, sovány és hosszúderekű 
lován. A lova a fiileit hátrahúzva oldalt szegte a fejét, ő 
pedig összeránczolta a homlokát és aggodalmasan nézett 
előre. Sűrű, kurta és fekete szakállal benőtt sovány arcza 
bosszúsnak látszott. 

Deniszov mellett, ugyancsak kerek köpenyben és 
cserkeszsipkával a fején koczogott erőteljes, jól táplált 
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doni tavacskáján egy kozáktiszt, Deniszov hűséges mun
katársa. 

A harmadik, Lovaiszkij hadnagy, szintén kerek kö
penyben és cserkeszsipkában, hórihorgas, mint a deszka, 
olyan lapos, fehérarczú és szőke ember volt, csillogó sze
mei keskenyek, s arcza, egész megjelenése önelé
gült és nyugodt. Bár lehetetlen lett volna megmon
dani, hogy miben állott ennek a lónak és lovasának a sa
játszerűsége, de csak egy pillantást kellett vetni a kozák
tisztre és Deniszovra, hogy az ember meglássa, hogy 
Deniszov csuromvizes és kényelmetlenül érzi magát, — 
hogy Deniszov ember, a ki lóra ült, míg egy pillantás a 
kozáKtisztre, legott nyilvánvalóvá tette, hogy ő épp oly 
nyugodtan és kényelmesen érzi magát, mint rendesen, s 
hogy ő nem olyan ember, a ki lóra ült, hanem ember, 
a ki úgyszólván egy a lovával, valami kétszeres erővel 
felruházott lény. 

Valamivel előttük szürke kaftánban és fehér sipká
ban egy bőrig ázott paraszt vezető ballagott. 

Kissé hátrább, bozontos farkú és sörényű, vérig fel
tört szájú, sovány, vézna kirgiz lovon, kék franczia kö
penybe burkolt fiatal tiszt lovagolt. 

Mellette egy huszár lovagolt, a ki rongyos franczia 
egyenruhába bujtatott, kéksipkás fiút czipelt a lova farán 
magával. A frú a hidegtől kivörösödött kézzel kapaszko
dott meg a huszárban, ide s tova rugdalózva próbálta 
mezítelen lábait fölmelegíteni, s a szemöldökeit fölrántva, 
ijedten nézett körül. Ez volt az a kis franczia dobos-fiú, 
a kit aznap reggel elfogtak. 

Hátul, ki kerek köpenyben, ki franczia köpenyeg-
ben, ki pedig lópokróczczal a fején, hármasával, négye
sével, huszárok, majd kozákok lépkedtek a keskeny, sáros 
és kitaposott erdei úton. A szakadó záporban még a vilá
gos- és sötétpej lovak is mind feketéknek látszottak. A 
lovak nyaka a lucskos sörény révén rendkívül vékony
nak látszott. Valamennyien erősen gőzölögtek. A ruhák, 
a nyergek és a kantárszárak épp oly vizesek, síkosak és 
savanyú szagúak voltak, mint a föld és az útat elborító 
lehullott levelek. Az emberek gunnyasztva ültek és ipar
kodtak nem megmozdulni, hogy a testükhöz eljutott vizet 
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megmelegítsék és ne bocsássanak be több hideg vizet, 
mely az ülepük és a térdük alá s a nyakukba becsurgott. 
A kozákcsapat közepén, az út vízzel telt kátyúiban na
gyokat szortyanva, kozák nyerges-lovakkal vontatott két 
franczia szekér döczögött a tüskök és a faágak közt, és 
szortyogott. 

Deniszov lova egy, az út közepén lévő pocsolyát 
akarván kikerülni, oldalt húzódott és odaszorította a lo
vasa egyik térdét egy fához. 

— Eh, az övdögbe is! — kiáltott föl Deniszov bosz-
szúsan, s a fogait vicsorgatva kettőt-hármat vágott az 
ostorával a lovára, miközben úgy magát, mint a bajtár
sait egészen beföcsölte sárral. Deniszov rosszkedvű volt: 
részben az esőtől, részben az éhségtől (reggel óta egy 
falatot sem evett senki), de legfőképpen attól, hogy Do
lochovnak mindeddig híre se volt, és az, a kit előre kül
dött volt, hogy egy francziát elcsípjen, még mindig nem 
került vissza. 

„Aligha fog a szállítmány megtámadására még egy 
olyan kedvező alkalom kínálkozni, mint ma. Az, hogy 
egyedül támadjuk meg, nagyon is koczkázatos dolog 
volna, ha meg másnapra halasztanók, még elkaparít-
hatná az orrunk elöl valami nagyobb portyázó csapat", 
— gondolta magában Deniszov, miközben abban a re
ményben, hogy végre mégis csak megpillantja Dolochov 
várva várt küldöttét, folyton csak előre nézett. 

Egy tisztásra érve, a melyen messze el lehetett látni 
jobb felé, Deniszov megállott. 

— Valaki jön, — mondotta. 
A kozáktiszt elnézett abban az irányba, a melybe 

Deniszov mutatott. 
— Ketten jönnek, — egy tiszt és egy kozák. De 

alig föltehető, hogy maga az alezredes legyen, — szólott 
a kozáktiszt, a ki szeretett a kozákok előtt ösmeretlen 
szavakat használni. 

A lovasok hegynek lefelé közeledtek, s miután el
tűntek szem elől, pár pillanat múlva megint kibukkantak. 
Elől, fáradt vágtatással jött a tiszt, a ki szöges korbács
csal hajszolta a lovát, — le volt rongyolódva, bőrig át 
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volt ázva s térden felül fel volt gyűrve a nadrágja. Utána 
a kengyelben állva poroszkált egy kozák. A tiszt, egy 
széles- és pirosarczú, gyors és vidám tekintetű, nagyon 
fiatal fiú, odaugratott Deniszovhoz és átadott neki egy 
elázott levelet. 

— A tábornoktól, — mondotta a tiszt, — bocsás
son meg, hogy nem éppen a legszárazabb . . . 

Deniszov ránczolt homlokkal átvette a levelet és 
felbontotta. 

— Lám, mindenki azzal biztatott, hogy veszedel
mes lesz az utunk, — mondotta a tiszt a kozákhadnagy
hoz fordulva, mialatt Deniszov a levelet olvasta. — 
Egyébiránt mi ketten Komorovval, — rámutatott a ko
zákra, — alaposan felkészültünk. Két pisztoly is van 
mindenikünknél . . . Hát ez mi? — kérdezte, meg
pillantván a franczia dobos-fiút, — fogoly? Talán már 
megütköztek? Lehet vele beszélni? 

— Vosztov! Petya! — kiáltott fel ekkor Deniszov. 
miután a levelet átfutotta. — De hát miévt nem mondtad 
meg, hogy ki vagy? — és Deniszov odafordult hozzá és 
mosolyogva nyújtott neki kezet. 

A tiszt Rosztov Petya volt. 
Petya már egész úton készült rá, hogy' fogja magát 

mint felnőtt emberhez és katonatiszthez illik, a nélkül, 
hogy megelőző ismeretségükre csak czélozna is, Deni-
szovval szemben viselni. De alig hogy Deniszov rámo
solygott, Petyának földerült az arcza, az örömtől elpirult, 
és teljesen megfeledkezvén az előkészített hivatalos föl
lépésről, elkezdette mesélni, hogy' surrant el a francziák 
mellett, mennyire örül, hogy ilyen megbízást adtak neki, 
hogy ő már a vjazmai ütközetben is részt vett, s hogy 
ott egy huszár mennyire kitüntette magát. 

— No, igazán övülök, hogy látlak, — szakította félbe 
Deniszov, s megint aggodalmas kifejezést öltött az arcza. 

— Feoklitycs Mihail, — fordult oda a kozák tiszthez, 
— ez meginNa némettől jöttjEz a bajtávsunk ott van mel
lette. — És Deniszov elmondta a kozák tisztnek, hogy a 
most kapott levélben a német ismételten sürgeti, hogy vele 
egyesüljenek és közös erővel támadják meg a szállít-
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mányt. — Ha tehát holnap hoppon nem fogjuk, még 
utóbb elhalászsza az ovvunk elől — fejezte be. 

Mialatt Deniszov a kozák tiszttel beszélt, Petya, a 
kit Deniszov rideg hangja zavarba hozott, s a ki azt hitte, 
hogy ennek a ridegségnek az ö nadrágja volt az oka, a 
köpenye alatt, úgy, hogy senki észre ne vegye, megpró
bálta felcsúszott nadrágját rendbehozni, iparkodván minél 
katonásabb külsőre szert tenni. 

— Lesz valami parancsom méltóságodtól? — mon
dotta Deniszovnak s megint a sipkájához emelvén a kezét 
visszatért a segédtisztesdi és tábornokosdi játékhoz, a 
melyre készült, — vagy pedig itt kell még maradnom 
méltóságod mellett? 

— Pavancs? . . . — szólott Deniszov eltűnődve. — 
Nem mavadhatnál itt holnapig? 

— Oh, kész örömmel . . . Tehát maradhatok? — 
kiáltott föl Petya. 

— Attól függ, milyen pavancsot kaptál a tábovnok-
tól, — tüstént vissza kell tévned? — kérdezte Deniszov. 
Petya elpirult. 

— Erre nézve semmi parancsom sincs, azt hiszem, 
maradhatok? — szólott kérdő hangon. 

— Akkov jó van, — mondotta Deniszov. És odafor
dulván az alárendeltjeihez, intézkedett az iránt, hogy a 
csapata elmenjen az erdőben fekvő és pihenőül kitűzött 
őrházhoz, és hogy az a kirgiz lovas tiszt (ez töltötte be 
mellette a segédtiszt szerepét) próbálja meg felkutatni Do-
lochovot, tudja meg hol van, s megjön-e estére. Maga 
Deniszov pedig a kozák tiszttel és Petyával ki akart menni 
az erdőnek Samseva felé eső szélére, hogy onnan egy pil
lantást vessen a francziáknak arra a hadállására, a mely 
ellen a holnapi támadást intézendök voltak. 

— No te szakállas vitéz, — fordult oda a paraszt 
vezetőhöz, — előve, Samsevába. 

Deniszov, Petya s a kozák tiszt, néhány kozákkal 
és azzal a huszárral, a ki a foglyát vitte magával, balra 
tartottak s egy gugyoron keresztül elindultak az erdő 
széle felé. 
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V. 

Az eső elállt, csak köd ereszkedett s nagy cseppek 
potyogtak a fák ágairól. Deniszov, a kozák tiszt és Petya 
szótlanul mentek a sipkás paraszt után, a ki háncsczipőbe 
bújtatott görbe lábaival könnyedén és zajtalanul lépkedett 
a gyökerek és a lucskos levelek közt s elvezette őket az 
erdő szélére. 

Egy lankásra érve, a paraszt megállt, körülnézett és 
elindult a fák mind jobban ritkuló fala felé. Egy hatalmas 
tölgy mellett, mely még nem hullatta volt el a leveleit, 
megállt és titokzatosan intett a kezével. 

Deniszov és Petya odamentek hozzá. Arra a helyre, 
a hol a paraszt megállt, odalátszottak a francziák. Közvet
lenül az erdőszéle mellett nyári vetés húzódott le a domb
oldalon. Jobbra egy mély gugyor fölött egy kis falucska 
s egy bedőlt tetejű úri lakocska látszott. Ebben a faluban 
és az úri lakban, úgyszintén a dombos kertben, a kutaknál 
és a tónál, valamint a hídtól a faluba hegynek fölfelé ve
zető úton, kétszáz százsennél nem szélesebb területen, 
nagy tömeg látszott az imbolygó ködben. Tisztán kive
hető volt rossz orosz nyelvű kiabálásuk, a melylyel sze
kereikbe fogott s hegynek fölfelé kapaszkodó lovaikat és 
egymást szólongatták. 

— Hozzátok ide a foglyot, — szólott Deniszov hal
kan és le nem vette a szemeit a francziákról. 

Egy kozák leszállt a lováról, fogta a fiút és vele 
együtt odament Deniszovhoz. Deniszov a francziákra mu
tatva megkérdezte tőle, miféle csapatok azok. A fiú meg
dermedt ujjait a zsebébe dugva s a szemöldökeit fölrántva, 
ijedten nézett Deniszovra, és mindamellett, hogy látszott 
rajta, hogy el akart mondani mindent, a mit csak tudott, 
belezavarodott a feleleteibe, és csak jóváhagyta mindazt, 
a mit Deniszov kérdezett tőle. Deniszov elkomolyodva el
fordult tőle és elmondta a kozák tisztnek a véleményét. 

Petya^ szaporán forgatta a fejét és hol a dobost, hol 
Deniszovoi' hol a kozák tisztet, hol a falúban és az úton 
nyüzsgő francziákat nézte s mindenképpen azori volt, 
hogy valami fontosat el ne mulaszszon. 
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— Akáv jön Dolochov, akáv nem, hozzá kell lát
nunk! Hm? — szólott Deniszov vidáman csillogó sze
mekkel. 

— A hely alkalmas, — jegyezte meg a kozák tiszt. 
— A gyalogságot leküldjük oda a mocsavakhoz, — 

folytatta Deniszov; — ezek odalopódznak a kevt alá; ön a 
kozákokkal onnan támad, — Deniszov rámutatott a falu 
mögött lévő erdőre, — én pedig a huszávjaimmal innen. 
És egy lövés lesz a jel . . . 

— Azon a laposon bajos lesz átjutni, nagyon ingo
ványos, — mondotta a kozák tiszt. — Belesüppednek a 
Jovak, meg kell majd kerülni balra egy cseppet . . . 

Mialatt halkan beszélgettek, odalenn a laposban a 
tó felől eldörrent egy lövés, fehérlő füst szállt az ég felé, s 
fölhangzott a dombon álló francziák százainak jókedvű, 
szinte vidám kiabálása. Az első pillanatban Deniszov is, 
a kozák tiszt is visszahőköltek. Olyan közel voltak, hogy 
úgy rémlett előttük, mintha ennek a lövésnek és ennek a 
kiabálásnak ők lettek volna az okai. De a lövés és a kia
bálás nem őket illették. Odalenn a mocsarak körül egy 
ember futott, valami pirossal a kezében. Nyilván erre lőt- . 
tek és kiabáltak a francziák. 

— De hiszen ez a mi Tichonunk, — szólott a kozák 
tiszt. 

— 0 az, csakugyan ő az! 
— Lám, a selyma, — mondotta Deniszov. 
— Eltűnt! — szólott a kozák tiszt hunyorgatva. 
A menekülő ember, a kit ők Tichonnak hívtak, egy 

folyócskához érve, olyan tűzzel ugrott bele, hogy szerte 
f röcscsent nyomában a víz, s egy pillanatra eltűnvén szem 
elöl, az iszaptól feketén, négykézláb mászott ki belőle és 
szaladt tovább. A francziák, a kik üldözték, megállottak. 

— Ez már beszéd, — jegyezte meg a kozák tiszt. 
— Micsoda bestia, — szólott Deniszov bosszúsan. 

— És ugyan hol jávt mostanáig. 
— Ki az? — kérdezte Petya. 
— Ez a mi gyalog kozákunk. Elküldtem, hogy fog

jon hoppon egy fvancziát. 
— Hjah úgy, — szólt oda Petya Deniszovnak, s 
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mindjárt az első szavánál bólogatott a fejével, mintha meg. 
értett volna mindent, pedig voltaképpen egy árva kukkot 
sem értett az egészből. 

* 

Scserbatij Tichon egyike volt a portyázó csapat 
legnélkülözhetetlenebb embereinek. Egy Pokrovszkoje-ból 
a Gzsat aljából való paraszt volt. Mikor Deniszov önálló 
működésének az elején elment Pokrovszkoje-ba és mint 
mindig, magához hivatván a sztarosztát, megkérdezte tőle, 
mit tud a francziákról, a sztaroszta úgy felelt, mint a szta-
roszták rendesen szoktak, hogy nem látott semmit, nem 
hallott semmit, nem tud semmit. De mikor Deniszov el
mondta, hogy ő szét akarja verni a francziákat, és mikor 
megkérdezte, nem jártak-e arra francziák, a sztaroszta el
mondta, hogy csakugyan jártak arra fosztogatók, de hogy-
ezekkel a dolgokkal a faluban csak az egy Scserbatij 
Tichon szokott foglalkozni. Deniszov maga elé hivatta Ti-
chont, és megdicsérvén őt a működéseért, néhány szót 
szólt neki a sztaroszta előtt arról a czár és a haza iránt 
való hűségről és a francziák iránt való gyűlöletről, a me
lyet a haza minden fiának ápolnia kell magában. 

— Nem bántjuk mi a francziákat, — szólott Tichon, 
Deniszov eme szavaitól nyilván megszeppenve. — Csak 
úgy mulatságból eltréfáltunk velük. Az igaz, hogy 
vagy két tuczat fosztogatót agyonvertünk, de más 
egyebet nem csináltunk . . . — Másnap, mikor Deniszov 
erről a parasztról teljesen megfeledkezvén, kivonult Pok-
rovszkojeból, jelentették neki, hogy Tichon csatlakozott 
a csapathoz és kérte, hogy hagyják meg benne. Deniszov 
intézkedett, hogy ott tartsák. 

Tichon, a ki eleinte csak piszkos munkákat végzett, 
az őrtüzek szétszedésénél, a vízhordásnál, a lótisztogatás-
nál stb. segédkezett, csakhamar nagy hajlandóságot és te
hetséget árult el a portyázó hadviselésre. Éjszakánként 
elment zsákmány után, s mindannyiszor hozott magával 
franczia ruhákat és fegyvereket, sőt ha ráparancsoltak, 
még foglyo'^t is. Deniszov fölmentette őt a munkák alól, 
kezdte magával vinni a portyázásokra és beosztotta a 
kozákok közé. 
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Tichon nem szeretett lovagolni és a nélkül, hogy a 
lovasságtól csak egyszer is elmaradt volna, mindig gyalog 
járt. A fegyverzete muskétából, a melyet inkább csak a 
mulatság kedvéért hordott magával, lándzsából és baltá
ból állott, a melyekkel úgy tudott bánni, mint a farkas a 
fogaival, a melyekkel épp oly könnyen szedegeti ki a bun
dájából a bolhát, mint a mily könnyen kettéharapja a leg
nagyobb csontot is. Tichon teljes erővel és biztonsággal 
hasogatta szét baltájával a gerendákat, s a balta fokával 
vékony karócskákat vágott ki vagy kanalakat faragott ki 
belőlük. Tichon valami egészen különös és kiváltságos 
helyet foglalt el Deniszov csapatában. Mikor valami na
gyon nehéz és czudar dolgot kellett véghezvinni, — egy 
szekeret vállal a sárba dönteni, egy lovat a farkánál fogva 
kihúzni a mocsárból, az istenadtát talpraállítani, a franczia 
tábor kellő közepébe belopózni, egy nap ötven versztet 
gyalogolni — nevetve, mindenki csak Tichon-ra muto
gatott. 

— Meg se kottyan ez annak az ördöngös ficzkónak, 
oda se néz neki, — mondogatták róla. 

Egy ízben egy franczia, a kit Tichon nyakon csípett, 
pisztolylyal belelőtt a lágyékába. Ez a seb, a melyet Ti
chon egyébként belsőleg és külsőleg egyaránt csak pálin
kával gyógyított, az egész csapatban a legvidámabb tré
fák tárgya volt, a melyekhez Tichon nagyon szívesen 
rúdnak állott. 

— Nos, czimbora, mi lesz! Vagy tán már egészen le
romlottal? — nevettek rajta a kozákok, és Tichon szán
dékosan görnyedezve, pofákat vágva és haragot színlelve 
a legkaczagtatóbb szitkokat szórta a francziákra. Ennek 
a balesetnek csak annyiban volt hatása Tichonra, hogy a 
sebesülése után már gyérebben hozott foglyokat. 

Tichon a csapatnak leghasznosabb és legvitézebb 
embere volt. Senki jobb alkalmakat nem eszelt ki a táma
dásra, senki több francziát nem ölt meg és nem csípett el, 
mint ő;és ennek következtében úgyszólván bohóczává 
lett a kozákoknak és huszároknak, s nagyon szívesen vál
lalta ezt a szerepet. Most Deniszov még éjszaka elküldte 
volt Tichont Samsevaba, hogy csípjen el egy francziát. De 
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vagy azért, mert nem érte be egy francziával, vagy azért, 
mert az éjszakát átaludta, fényes nappal lopózott be a 
bokrok közt a francziák kellő közepébe, a hol, mint Deni
szov a dombtetőről látta, ezúttal rajtacsípték. 

VI. 

Deniszov, miután még egy darabig beszélgetett a 
kozák tiszttel a holnapi támadásról, a melyre most, hogy 
közvetlen közelből látta a francziákat, úgy látszik, végle
gesen rászánta magát, megfordította a lovát és vissza
lovagolt. 

— No pajtás, most gyevünk és szávítkozzunk meg 
valamelyest, — mondotta Petyának. 

Az erdei őrház felé közeledve Deniszov megállt és 
benézett az erdőbe. Az erdőben a fák közt, hosszú lábain 
jókora és könnyed léptekkel, kezeit lógázva ballagott egy 
zekés, háncs-czipős és kazáni kalapos ember, puska a 
vállán és balta az övében. Mikor Deniszovot megpillan
totta, hamarosan lehajított valamit a bokrok közé s lekap
ván a fejéről lehajtott karimájú, csuromvizes kalapját, 
odament a parancsnokához. Tichon volt. Ránczos és ra
gyás arczán, apró és keskeny szemeiben vidám önelégült
ség csillogott. Magasra emelte a fejét, s mintegy elharap- -
ván a nevetését, merően bámult Deniszovra. 

— Nos hát hova lettél? — kérdezte Deniszov. 
— Hova lettem? Francziákért voltam, — felelt Ti

chon szaporán és kihívóan, rekedt és éneklő basszus 
hangján. 

— Mévt mentél oda fényes nappal? Te bavom. Nos, 
és nem csíptél el egyet sem? 

— Csípni csíptem, — felelt Tichon. 
— Hol van hát? 
— Hjah, ezt még kora hajnalban csíptem el, — foly

tatta Tichon, háncs-czipőbe bújtatott lúdtalpú lábait szét
terpesztve, — és bevittem az erdőbe. De látom, hogy 
semmit sem ér. Visszamegyek, gondoltam magamban, 
még egyszer, és hozok egy jobbat. 

— Lám, micsoda selyma, — szólt oda Deniszov a 
kozák tisztnek. — De hát mévt nem hoztad el azt? 
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— Ugyan mit hoztam volna rajta, — vágott közbe 
Tichon szaporán és bosszúsan, — mikor egy fabatkát sem 
ér. Mintha bizony nem tudnám, hogy milyenre van itt 
szükség. 

— Micsoda bestia! . . . Nos és? . . . 
— Elmentem egy másikért, — folytatta Tichon, — 

belopóztam szépen az erdőbe és lehasaltam, így ni. — 
Tichon egész váratlanul és fürgén hasra vágódott, be 
akarván mutatni, hogy' csinálta a dolgot. — És csak
ugyan akadt egy, — folytatta, — meg is csíptem szeren
csésen. — Tichon gyorsan és fürgén fölugrott. — Gye
rünk, mondok, az ezredeshez. Elkezdett lafogni valamit. 
Egyszerre négyen is ott termettek mellettem. Rámrohan
tak a gyíklesöikkel. Én meg nekik a baltámmal, így ni; 
ugyan mit akartok, mondok, a Krisztus nevében, — kiál
tott föl Tichon s haragosan kidüllesztvén a mellét, elkez
dett hadonászni a kezeivel. 

— Azt már láttuk a dombtetőről, a mint a pocso
lyán keresztül kereket oldottál, — szólott a kozák tiszt és 
összehúzta csillogó szemeit. 

Petyának nagy kedve lett volna nevetni, de látta, 
hogy valamennyien visszafojtották a nevetést. Tichon ar
czáról hamarosan rápillantott Deniszov és a kozák tiszt 
arczára és sehogy' se tudta megérteni, mit jelentsen 
mindez. 

— Ne csinálj magadból bolondot, — szólt rá Deni
szov bosszúsan köhécselve. — Miévt nem hoztad ide azt 
az elsőt? 

Tichon elkezdte az egyik kezével a hátát, a másik
kal a fejét vakarni, s egyszerre ragyogó, buta mosolyra 
derült a pofája, mely elárulta foghíjas voltát (azért is hív
ták Scserbatovnak). Deniszov elmosolyodott, Petya vi
dám kaczagásra fakadt, a melyhez Tichon is csatlakozott. 

— De mikor egy fabatkát sem ért, — szólott Tichon. 
— Csupa rongy volt a ruhája, mit czipeljen az ember ilyet 
magával. És még milyen goromba volt hozzá, nagyságos 
uram. No persze, — magam is gyenerálisnak vagyok a 
fia, nem megyek bíz' én, — aszongya. 

— Oh, te bavom, te! — szólott Deniszov. — Hiszen 
éppen avva kellett, hogy kivallassam . . . 
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— De hiszen vallattam én is, — mondotta Tichon. 
— Rosszul, csak jelekkel beszélt. — A mieink, — 
aszongya, — sokan vannak, de rossz lábon állnak vala
mennyien, éppen csak hogy vannak. Csak rájuk kell fújni, 
— aszongya, — fölfordul valamennyi, — fejezte be Tichon 
s vidáman és elszántan nézett bele Deniszov szemeibe. 

— Annyit mondok, hogy száz jó bovsosat vágatok 
vád, ha még tovább is bolondozol, — szólt rá Deniszov 
szigorúan. 

-r- Ugyan mit zsörtölődik, — szólott Tichon, — hát 
nem láttam a maga francziáit? Hadd legyen csak sötét, 
hozok én akár hármat is, a milyet csak tetszik. 

— No gyevünk, — mondotta Deniszov, s bosszúsan 
elkomolyodva, szótlanul ment az őrházig. 

Tichon hátul bandukolt és Petya hallotta, hogy ne
vetgéltek vele és rajta a kozákok, a kik holmi csizmákat 
emlegettek, melyeket a bokrok közé hajított. 

Mikor az a nevetőroham, mely Tichon szavaira és 
mosolyára erőtt vett rajta, lecsillapodott és Petya egy pil
lanatra tisztán látta, hogy Tichon embert ölt, kezdte ma
gát kényelmetlenül érezni. Hátranézett a fogoly dobos 
fiúra, és belenyilallott valami a szívébe. De ez az érzés 
csak egy pillanatig tartott. Szükségét érezte annak, hogy 
magasabbra emelje a fejét, magához térjen és fontoskodó 
arczczal kikérdezte a kozák tisztet a holnapi vállalkozás
ról, hogy ne legyen méltatlan ahhoz a társasághoz, a. 
melyben volt. 

Útközben Deniszov találkozott egy tiszttel, a ki azt 
hozta hírül, hogy Dolochov is mindjárt itt lesz és hogy ő 
nála rendben van minden. 

Deniszov egyszerre fölvidult és odahívta magához 
Petyát. , 

— Beszélj hát máv valamit magadvól is, — mon
dotta neki. 

VII. 

Petya, miután a szüleitől elbúcsúzván, elhagyta 
Moszkvát, csatlakozott az ezredéhez, és csakhamar ez
után mint parancsőrtiszt került egy tábornok mellé, a ki 

Tolsztoj : H á b o r ú és béVí . 21 
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egy nagyobb csapat élén állott. Petya, tisztté történt ki-
neveztetése óta, de különösen azóta, hogy belépett a mű
ködő hadseregbe, a melylyel a vjazmai ütközetben is 
résztvett, állandóan az azon való öröm boldog és izga
tott állapotában volt, hogy végre felnőtt ember számba 
ment, és szakadatlan lelkes éberséggel őrködött rajta, 
nehogy az igazi hősiességre kínálkozó valamely alkal
mat elszalaszszon; a mit a hadseregben látott és ta
pasztalt, rendkívül boldoggá tette őt, de egyúttal min
dig úgy tetszett neki, hogy éppen ott megy végbe valami 
fontos és vitézi esemény, a hol ő nincsen ott. És így 
mindig sietett oda, a hol nem volt. 

Mikor október huszonegyedikén a tábornoka annak 
az óhajtásának adott kifejezést, hogy elküldjön valakit 
Deniszov csapatához, Petya olyan keservesen rimánko
dott, hogy öt küldje, hogy a tábornok nem tudott neki 
nem-et mondani. De mielőtt útnak bocsátotta, nagyon 
jól emlékezvén még Petyának a vjazmai ütközetben tanú
sított esztelen viselkedésére, a mikor, a helyett, hogy 
az úton ment volna el oda, a hová küldték, a francziák 
golyózápora közepett egyenesen belelovagolt a tűzvo-
nalba, a hol két lövést is tett a pisztolyából, — midőn 
útnak indította, szigorúan megtiltotta neki, hogy De
niszov bármi néven nevezendő vállalkozásában részt
vegyen. Ez volt az oka annak, hogy Petya, mikor De
niszov megkérdezte tőle, vájjon ott maradhat-e nála, el
pirult és zavarba jött. Egészen addig, míg ki nem jutot
tak az erdő szélére, Petya úgy érezte, hogy ha a kapott 
parancsot pontosan teljesíteni akarja, tüstént vissza kell 
térnie. De mikor meglátta a francziákat, meglátta Tichont 
és meghallotta, hogy még az éjjel bizton meg lesz a tá
madás, azzal a gyorsasággal, a melylyel a fiatal embe
rek a fölfogásaikat változtatják, úgy kezdett okoskodni, 
hogy az ő tábornoka, a kit addig a legnagyobb mérték
ben tisztelt, hitvány német, hogy ellenben Deniszov is, 
a kozák tiszt is, Tichon is valóságos hősök, és hogy szé
gyenletes dolog volna, ha ilyen válságos pillanatban el
hagyná őket. 

Már alkonyodott, mikor Deniszov Petyával és a 
kozák tiszttel odaért az őrházhoz. A félhomályban föl-
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nyergelt lovak, kozákok és huszárok látszottak, a mint 
sátrakat ütöttek a tisztáson, és (nehogy a francziák a 
füstöt meglássák) benn az erdei gugyorban tüzet raktak. 
A kis parasztviskó pitvarában egy kozák az inge ujját 
felgyűrve aprította a birkahúst. Magában a viskóban há
rom, Deniszov csapatához tartozó tiszt volt együtt, és 
az ajtóból asztalt próbált csinálni. Petya ledobta a ruhá
ját és odaadta megszárítani. Maga pedig legott elkezdett 
az ebédlőasztal összetákolásában a tiszteknek segíteni. 

Tíz perez múlva készen volt az asztal, melyet szal
vétával takartak le. Az asztalon volt pálinka, tábori pa-
laczkokban rum, fehér kenyér és báráuysült sóval. 

Petyán, a mint a tisztekkel együtt ott ült az asz
talnál, és kezeivel, a melyeken szinte csurgott végig a 
faggyú, szedte szét a zsíros és illatos birkahúst, a meg-
illetődésnek s a mindenki iránt való gyöngéd szeretet
nek valami gyerekesen ünnepélyes érzése vett erőt, s 
ennek a révén meg volt győződve, hogy mások is 
ugyanilyen szeretettel voltak eltelve ö iránta. 

— Tehát mit gondol, Fedorovics Vaszilij, — for
dult oda Deniszovhoz, — nem lesz belőle baj, hogy ha 
egy napig még itt maradok. — Es be se várván a vá
laszt, így felelt magának: — a parancsom úgy szól, hogy 
tudjam meg . . . de hiszen éppen azért, hogy megtud
jam . . . Csak arra kérem, ercszszen engem előre . . . 
bele a legnagyobb kavarodásba . . . Nem számítok ju
talomra . . . De olyan kedvem szottyant . . . — Petya 
a fogait görcsösen vicsorgatva, felütötte a fejét, körül
nézett és elkezdett a kezeivel hadonászni. 

— A legnagyobb kavavodásba . . . — ismételte 
Deniszov mosolyogva. 

— Csak arra kérem, bízza rám a vezényletet, hogy 
én magam vezényelhessek. — folytatta Petya. — hiszen 
nem kerül önnek semmibe? Oh, önnek kés kell? — for
dult oda az egyik tiszthez, a ki egy darab húst akart 
volna leszelni. Es odaadta neki a zsebkését. 

A tiszt megdicsérte a zsebkést. 
— Tartsa meg, kérem, tartsa meg egészen. Nekem 

egész sereg ilyen késem van . . . — mondotta Petya 
elpirulva. — Batyuska! Egészen megfeledkeztem róla, — 

21* 
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kiáltott föl egyszerre. — Van pompás mazsolaszőlőm, 
olyan, a melyiknek nincs magja. Új markotányosunk 
van, a kinél remek holmit lehet kapni. Vettem belőle 
vagy tíz fontot. Nagyon hozzászoktam az édességek
hez . . . Parancsolnak? . . . — És Petya kiszaladt a 
pitvarba a kozákjához s behozta a táskáját, a melyben 
vagy öt font mazsolát hozott magával. — Parancsoljanak 
uraim, parancsoljanak. 

— Aztán nincs szükségük kávéskannára? — for
dult oda a kozák tiszthez. — Egy csudaszépet vettem 
a markotányosunktól! Gyönyörű dolgai vannak. És rend
kívül becsületes ember. Ez pedig a fődolog. Föltétlenül 
elküldöm önöknek. Aztán lehet, hogy tán elkoptak a 
kováik, — hisz' ez megesik olykor. Én hoztam magam
mal azt is, amott van ni . . . — rámutatott a tarisznyá
jára, — legalább száz darab. Rendkívül olcsón vettem 
őket. Vegyenek belőle, kérem, a mennyi csak kell, vagy 
tartsák meg mind . . . — És egyszerre zavarba jővén, 
nem hazudott-e véletlenül, pirulva elhallgatott. 

Elkezdett tűnődni rajt', vájjon nem követett-e el 
már valami ostobaságot. És a mint szemlét tartott a 
mai nap emlékein, eszébe jutott az a kis franczia dobos 
fiú. — „Mi csak megvagyunk itt pompásan, de vájjon 
mit csinál ő? Hova dugták? Adtak-e neki enni? Nem 
bántalmazták-e?" — gondolta magában. De rájővén, 
hogy a kovák dolgában füllentett, megszeppent egy 
csöppet. 

„Vájjon megkérdezhetném-e tőlük? — gondolta, — 
de azt felelnék: lám, milyen gyerek, megsajnálta a má
sik gyereket. Majd megmutatom nekik holnap, milyen 
gyerek vagyok! De hát szégyen volna az, ha mégis meg
kérdezném? — tűnődött Petya. — Eh, mindegy! — és 
legott elpirulván, szepegő pillantásokat vetett a tisztekre, 
vájjon nem jelenik-e meg az arczukon a gúnyolódás, és 
megkérdezte: 

— Tán idehívhatnék azt a fiút, a kit elfogtak,? Ad
hatnánk neki valamit enni . . . tán . . . 

— Bizony, szegény kis fiú, — szólott Deniszov, a 
ki semmi szégyenleteset se látott ebben az emlékezte-
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tésben. — Hívjátok csak ide. Vincent Boss-nak hívják. 
Hadd jöjjön ide. 

— Majd én idehívom, — kapott rajta Petya. 
— Hívjad, hívjad. Szegény kis fiú, — ismételte 

Deniszov. 
Petya az ajtóban állott, a mikor Deniszov ezt mon

dotta. Keresztül furakodott a tisztek közt és egészen kö
zel odament Deniszovhoz. 

— Engedje, hogy megcsókoljam, — súgta oda neki. 
— Jaj, micsoda derék, micsoda pompás ember! — És 
miután megcsókolta Deniszovot, kiszaladt az udvarra. 

— Boss! Vincent! — kiáltott Petya, az ajtóban. 
— Kit parancsol, uram? — szóAJüt meg egy hang 

a sötétben. Petya azt felelte, hogy aztjja fogoly franczia 
fiút hívja. 

— Áá! A Veszennij-t? — felelt a kozák. 
A nevét, Vincent-et, a kozákok már átformálták 

Veszennij-re, a parasztok és a katonák pedig Viszenyá-ra. 
Ez a név mind a két formájában a tavaszra* emlékezte
tett és így teljesen ráillet a fiatal fiúra. 

— Ott melegedett az imént a tűznél. Hé, Viszenya! 
Viszenya! Veszennij! — hallatszott a sötétben, a mint 
nevetve szájról-szájra adták a nevét. — Ügyes egy ficzkó, 
— jegyezte meg egy huszár, a ki Petya mellett állott. 
— Csak az imént adtunk neki enni. Rettenetes éhes volt 
az istenadta. 

Léptek hallatszottak a sötétben, s a dobos, mez
telen lábaival a sárban locsogva, odajött az ajtóhoz. 

— Áá, ön az! — szólott Petya. — Akar valamit 
enni? Ne féljen, nem esik semmi baja, — tette hozzá s 
gyöngéden és bátortalanul megérintette a kezét. — Jöjjön 
no, jöjjön.-

— Köszönöm, — felelt a dobos reszkető és szinte 
gyermekes hangon, s elkezdte sáros lábait törülgetni a 
küszöb előtt. Petya sok mindent szeretett volna mon 
dani a dobosnak, de nem volt hozzá bátorsága. Zavar
tan állott mellette a pitvarban. Azután megfogta a kezét 
a sötétben és megszorította. — Jöjjön, jöjjön, — ismétel
gette gyöngéd suttogással. 

* Oroszai * tavaszt veszná-nak hívjak. (A ford.) 
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— Oh, mit tehetnék még neki! — tűnődött magában 
Petya, és kinyitván az ajtót, el hagyta menni maga mel
lett a iiút. 

Mikor a dobos belépett a szobácskába, Petya vala
mivel távolabb ült le tőle, mert megalázónak tartotta 
magára nézve, hogy tovább is érdeklődjék iránta. Csak 
pénz után tapogatózott a zsebében, s kétségei voltak az 
iránt, vájjon nem lenne-e szégyen, ha odaadja a kis 
dobosnak. 

V1H. 

A dobosról, a kinek Deniszov parancsára pálinkát 
és báránysiiltet adtak, és a kit ugyancsak az ő utasí
tására orosz kaftánba öltöztettek, hogy ne kelljen a fog
lyokkal mennie, hanem a csapatnál maradhasson, csak
hamar elterelte Petya figyelmét Dolochov megérkezése. 
Petya roppant sokat hallott a hadseregben Dolochov vi
tézségéről és a francziákkal szemben elkövetett kegyet
lenkedéseiről, s azért attól a percztől kezdve, hogy Do
lochov a szobába lépett, le nem vette róla a szemét, s 
a fejét hetykén hátraszegve, mind jobban nekibátorodott, 
hogy ne legyen méltatlan még az olyan társasághoz 
sem, a minő a Dolochové volt. 

Dolochov külseje, a maga egyszerűségével, furcsán 
érintette Petyát. 

Deniszov kurta kaftánban járt, szakállt viselt, a 
mellén ott függött csudatévő Szent Miklós képe. s a 
beszédmodorában, meg a megjelenésében elárulta hely
zetének a sajátszerűségét. Dolochov pedig, ellenkezőleg, 
míg azelőtt, Moszkvában persa ruhában járt, most a leg-
kóczosabb testőrtiszt benyomását keltette. Az arcza sí-
mára meg volt borotválva, vattával kitömött testórkabá-
tot viselt, melynek a gomblyukában ott díszlett a György 
kereszt szalagja, és egyszerű sipkája egyenesen volt a 
fejébe nyomva. A szögletben levetette kerek, átázott 
köpenyét, s odalépve Deniszovhoz, a nélkül, hogy bár
kit is üdvözölt volna, tüstént elkezdett a holnapi táma
dásról beszélni. Deniszov elmondta neki, mint vetettek 
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szemet a szállítmányra a nagyobb csapatok is, beszélt 
neki Petya küldetéséről, valamint arról is, hogy mit fe
lt lt mind a két tábornoknak. Végül elmondott neki min
dent, a mit arról a franczia csapatról csak tudott. 

— Ez mind szép. De tudnunk kell, hogy miféle csa
patok azok és hányan vannak, — jegyezte meg Dolo
chov; — oda fog kelleni nézni valakinek. A nélkül, hogy 
tudnók, hányan vannak, nem lehet belemenni a dologba. 
En szeretem jól végezni a dolgomat. Nos, nem volna-e 
kedve az urak közül valakinek eljönni velem a táborukba. 
Franczia egyenruha is van nálam. 

— Én, én . . . én elmegyek önnel! — kiáltott föl 
Petya. 

— Semmi szükség nincs vá, hogy elmenj, — mon
dotta Deniszov Dolochovhoz fordulva, — őt pedig 
semmi szín alatt sem evesztem el. 

— No ez derék! — kiáltott föl Petya, -^gj^r miért 
ne mehetnék én? 

— Azévt, mevt semmi ok sincs vá. 
— No már megbocsásson, de . . . de én bizony 

elmegyek és vége. Elvisz magával? — fordult oda Do
lochovhoz. 

— Miért ne? . . . — felelt Dolochov szórakozottan, 
s elbámészkodott a franczia dobos fiú arczán. 

— Rég itt van nálad ez a fiú? — kérdezte Deni-
szovtól. 

— Ma fogták el, de nem tud semmivöl semmit. Itt 
tavtottam magamnál. 

— Nos és a többiekkel mit csinálsz? — kérdezte 
Dolochov. 

— Hogy-hogy' mit? Lajstvommal elküldöm őket! 
— kiáltott föl Deniszov, hirtelen elpirulva. — Én bátvan 
kimondom, hogy egyetlen embev sincs a lelkemen. Talán 
bizony olyan sokkal nehezebb havmincz vagy hávomszáz 
embevt fedezet mellett beküldeni a vávosba, mint, — én 
bizony kévéken kimondom, — beszennyezni a katona
becsületet. 

— No, ez igazán ehhez a tizenhatesztendös grófocs-
kához illő beszéd, — jegyezte meg Dolochov hideg gúny-
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nyal, — de nálad már ideje volna, hogy abbahagyd az 
ilyesmit. 

— Miért, én nem szólok semmit, én csak azt mon
dom, hogy föltétlenül elmegyek önnel, — szólott Petya 
bátortalanul. 

— De nekünk kettőnknek, pajtás, már ideje, hogy 
szakítsunk az ilyen érzelgéssel, — folytatta Dolochov. 
mintha csak különös öröme tellett volna benne, hogy er
ről a tárgyról beszéljen, mely Deniszovot annyira inge
relte. Hát ezt minek hoztad magaddal, — mondotta fej
csóválva, — minek, ugyan mit sajnálsz rajta? Hiszen is
merjük mi már a te fogoly-szállítmányaidat. Elküldesz 
száz embert, s megérkezik belőle harmincz. Éhen vesz
nek vagy elpusztulnak. Nem mindegy hát, ha el se küldi 
őket az ember? 

A kozák tiszt derült szemeit összehunyorítva, he
lyeslőleg bólintott. 

— Az már nekem mindegy, itt nincs mit okoskodni. 
Én nem veszem a lelkemre. Azt mondod — elpusztul
nak. Ám jó. Csak ne általam pusztuljanak el. 

Dolochov elnevette magát. 
— Hát ugyan ki parancsolta nekik, hogy engem 

akár húszszor is el ne fogjanak? És ha egyszer elcsípnek, 
— engem és téged, a te lovagiasságoddal, egyre megy. 
az első nyárfára felkötnek mind a kettőnket. — Elhall
gatott. — De végre is térjünk a dologra. A kozákom hozza 
ide a csomagomat. Van nálam két franczia egyenruha. 
Nos, hát megyünk? — kérdezte Petyától. 

— Én? Igen, igen, föltétlenül, — kiáltott föl Petya 
szinte fülig elpirulva, miközben rápillantott Deniszovra. 

Mialatt Dolochov megint azon czivódott Deniszov-
val, hogy a foglyokkal mittévők legyenek. Petya újra 
kényelmetlenül érezte magát és türelmetlenkedni kez
dett; de megint csak nem tudta egészen megérteni, hogy 
miről is beszélnek voltaképpen. „Ha a közismert és fel
nőtt emberek így gondolkodnak, ez annyit tesz, hogy így 
is kell s hogy így van jól, — gondolta magában. — De 
a fődolog az, hogy Deniszov ne merészelje azt hinni, 
hogy én engedelmeskedem neki, s hogy ő korlátlanul 
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rendelkezhetik velem. Föltétlenül elmegyek Dolochovval 
a franczia táborba. Ha ő megteheti, én is megtehetem!" 

Deniszov minden rábeszélésére, hogy ne menjen, 
Petya csak azt felelte, hogy ő is megszokta, hogy min
dent pontosan, és ne csak úgy hübele Balázs módjára 
csináljon, és hogy neki soha esze ágába se jut a ve
szedelem. 

— Mert, — azt csak maga is beláthatja, — hogy 
ha nem tudjuk pontosan, hogy azok odaát mennyien van
nak, ettől esetleg százaknak függhet az élete, míg mi 
csak magunk vagyunk, aztán meg igen nagy kedvem 
is szottyant valami ilyesmire, s föltétlenül, föltétlenül el
megyek, hiába is próbál tartóztatni, — mondotta, — csak 
annál rosszabb lesz . . . 

IX. 

Petya és Dolochov, franczia köpenyt és csákáfc 
öltve, elmentek arra a tisztásra, a honnan Deniszov a 
tábort fürkészte, és teljes sötétségben kiérve az erdőből, 
leereszkedtek a völgybe. Leérkezve, Dolochov megpa
rancsolta az őket kísérő kozákoknak, hogy várjanak ott 
rájuk, ő pedig erős ügetésben elindult a híd felé vezető 
úton. Petya az izgatottságtól szinte megdermedve, kitar
tott mellette. 

— Ha lépre találunk kerülni, én élve ugyan meg 
nem adom magamat, itt van a pisztolyom, — suttogta 
Petya. 

— Ne beszélj oroszul, — szólt rá Dolochov sza
pora suttogással, s ugyanabban a pillanatban fölhangzott 
a sötétségben a „ki az?" fölkiáltás s egy puska csatto
gása. 

Petyának a fejébe szökött a vér, s a pisztolya után 
kapott. 

— Dzsidások a hatodik ezredből, — felelt Dolochov, 
a nélkül, hogy lassított, vagy gyorsított volna. Az őr
szem fekete alakja ott állott a hídon. 

— Mi a jelszó? 
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Dolochov visszatartotta a lovát és lépésben kez
dett menni. 

— Mondja csak, itt van Gerard ezredes? — kér
dezte. 

— Mi a jelszó, — ismételte az őrszem, a nélkül 
hogy felelt volna, és elállotta az útját. 

— Mikor egy tiszt körüljárja az őrsvonalat, az őr
szemek nem kérdik a jelszót! . . . — kiáltott Dolochov 
hirtelen fölpattanva s lovával nekivágott az őrszemnek. 
— Azt kérdeztem, itt van-e az ezredes. 

Es be sem várva az őrszem válaszát, a ki most 
már kitért előle, Dolochov lépésben megindult a hegyen 
fölfelé. 

Dolochov megpillantván egy az úton keresztül vágó 
ember fekete árnyékát, megállította ezt az embert és meg
kérdezte tőle, hol van a parancsnok meg a tisztek? . . . 
Ez az ember, a ki szintén katona volt és zsákot czipelt 
a vállán, megállott, egészen közel odament Dolochov 
lovához, hozzá is ért a kezével, s egyszerűen és min
den teketória nélkül elmondta, hogy a parancsnok és a 
tisztek ott följebb vannak a hegy jobb oldalán, egy ma
jorság udvarában (így hívta az urasági udvarházat). 

Tovább haladván az úton, melynek mind a két ol
dalán franczia szó hallatszott az őrtüzek körül, Dolochov 
befordult a földesúri lak udvarába. A kapun belépve, le
ugrott a lováról és odament egy lobogó lánggal égő őr-
•űzhöz, a mely körül hangosan beszélgetve ült néhány 
ember. Valami főtt a peremes kondérban s egy kék kö
penyes és kéksipkás katona, a ki ott térdelt mellette, és 
a kinek fényesen megvilágította az arczát a tűz, a puska
vesszejével kavarta. 

— No hisz' ez olyan kemény, hogy nem fő meg 
soha, — mondotta egy a tisztek közül, a kik a tűz túlsó 
oldalán az árnyékban ültek. 

— Még a bicskája is beletörik az embernek, — szó-
iott egy másik nevetve. Mind a ketten elhallgattak s bele
bámultak a sötétbe, a honnan Dolochov és Petya lép
teinek a zaja hallatszott, a kik a lovaikkal együtt közeled
tek a tűz felé. 
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— Adj' Isten, urak! — szólalt meg Dolochov han
gosan és érthetően. 

A tisztek megmozdultak a tűzrakás árnyékában, s 
egy hossztinyakú, hórihorgas tiszt megkerülvén a tüzet, 
odalépett Dolochovhoz. 

— ön az, Clement! — mondotta. — Honnan az 
ördögből . . . — de rájővén, hogy tévedett, nem fejezte 
be, s elkomolyodva idegenül üdvözölte Dolochovot, meg
kérdezvén, miben lehet szolgálatára. Dolochov elmondta, 
hogy a bajtársával együtt az ezrede után igyekszik, s 
egész általánosságban megkérdezte a jelenlévőktől, nem 
tudnak-e valamit a hatodik ezredről. De senki se tudott 
róla semmit; és Petyának úgy rémlett, hogy a tisztek el
lenséges indulattal és bizalmatlanul kezdték őt és Dolo
chovot fürkészni. Pár pillanatig valamennyien hallgattak. 

— Ha vacsorára is számítottak, attól ugyan elkés
tek, — mondotta a tűz mögül egy hang visszafojtott ne
vetéssel. 

Dolochov azt felelte, hogy jóllakott, s hogy még az 
éjjel tovább kell menniök. 

Átadta a lovakat annak a katonának, a ki a kondért 
keverte, és lekuporodott a hosszúnyakú tiszt mellé a 
tűzhöz. 

Ez a tiszt le nem vette a szemét Dolochovról, és 
még egyszer megkérdezte tőle, melyik ezredből való? 
Dolochov, mintha nem hallotta volna a kérdést, nem fe
lelt, és rágyújtván kurtaszárű franczia pipájára, a melyet 
a zsebéből vett elő, megkérdezte a tisztektől, meddig 
szabad előttük az út a kozákoktól. 

— Ott vannak ezek a zsiványok mindenhol, — fe
lelt az egyik tiszt a tűz mögül. 

Dolochov azt mondta, hogy a kozákok csak az 
olyan elmaradottakra nézve veszedelmesek, mint ő és a 
bajtársa, de úgy nagyobb csapatokat aligha mernek 
megtámadni, tette hozzá kérdőleg. Senki se felelt 
semmit. 

,.No, de most már talán csak megyünk* — gon
dolta Petya minden pillanatban, a mint ott ̂ csorgott a 
tűz mellett és hallgatta a beszélgetést. 

De Dolochov megint csak elkezdte a fönnakadt tár-
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salgást, s egyenesen megkérdezte tőlük, hány ember van 
egy-egy zászlóaljukban, hány zászlóaljuk és hány fog
lyuk van. A velük volt orosz foglyok száma után tuda
kozódva, Dolochov így szólt: 

— Utálatos egy dolog így vonszolni maguk után 
ezeket a kolonczokat. Legjobb volna halomra lövetni ezt 
a csőcseléket, — és olyan hangos és furcsa kaczagásra 
fakadt, hogy Petyának úgy tetszett, a francziák legott 
rájönnek az ámításra, s önkéntelenül egyet lépett hátra
felé a tűz mellől. Dolochov szavaira és kaczagására 
senki se felelt, s az egyik tiszt, a ki nem is látszott (a 
köpenyébe burkolva hevert a tűz mellett), fölkelt és vala
mit súgott egyik társának. Dolochov is fölkelt és szólította 
azt a katonát, a ki a lovaikat fogta. 

„Vájjon ideadják-e a lovainkat vagy sem?" — gon
dolta Petya s önkéntelenül is közelebb húzódott Dolo-
chovhoz. 

A lovakat elővezették. — Adjon Isten, urak, — mon
dotta Dolochov. 

Petya bon soirt akart mondani, de képtelen volt egy 
szót is szólni. A tisztek valamit suttogtak egymás között. 
Dolochov csak nagy sokára tudott felkapaszkodni a lo
vára, mely sehogy sem akart nyugodtan állani; majd lé
pésben kifordult a kapun. Petya ott lovagolt mellette és 
szeretett volna, de nem mert hátrapillantani, hogy meg
nézze, vájjon futnak-e utánuk a francziák, vagy sem. 

Kiérve az útra, Dolochov nem lovagolt vissza, ha
nem végig ment a falun. Egy helyen megállott és fülelni 
kezdett. „Hallod?" — kérdezte. Petya megösmerte az 
orosz szót, s az őrtüzek mellett megpillantotta az orosz 
foglyok sötét alakjait. Leereszkedvén a hídhoz, Petya 
és Dolochov elhagyták az őrszemet, mely meg se pisz-
szenve, nyugodtan járt föl és alá a hídon, és kijutottak a 
laposra, a hol a kozákok várakoztak rájuk. 

— Most pedig. Isten veled. Mondd meg Deniszov
nak, hogy pitymallatkor az első lövésre, — szólott Dolo
chov és tovább akart menni, de Petya két kézzel kapott 
utána. 

— Nem! — kiáltott föl. — ön igazi hős. Oh milyen 
gyönyörű! Milyen remek! Mennyire szeretem önt! 
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— Jó, jó, — szólott Dolochov, de Petya nem eresz
tette el öt, és Dolochov a sötétben is tisztán kivette, hogy 
Petya odahajolt hozzá. Meg akarta csókolni. Dolochov 
megcsókolta őt, elmosolyodott s megfordítván a lovát, el
tűnt a sötétségben. 

Az őrházba visszatérve, Petya a pitvarban találta 
Deniszovot. Deniszov izgatottan, nyugtalanul s azon bosz-
szankodva várta Petyát, hogy őt eleresztette. 

— Hála Istennek! — kiáltott föl. — Hála Istennek! 
— ismételte, a mint Petya lelkes elbeszélését hallgatta. 
— De, hallod-e, hogy vinne el az övdög, te miattad nem 
tudtam aludni! — dörmögte Deniszov. — No de hála 
Istennek, most aztán feküdj le és aludj. Veggelig még ál
ltatnánk egyet. 

— De . . . Nem, szólott Petya. — Nekem még 
nincs kedvem aludni. Aztán meg ösmerem magamat, ha 
most elalszom, akkor végem van. De meg hozzá is va
gyok szokva, hogy ütközet előtt ne aludjam. 

Petya egy darabig még ott ült a szobában, s öröm
teljesen gondolt vissza kirándulásának a részleteire, és 
élénken elképzelte, hogy mi lesz majd holnap. Azután 
észrevevén, hogy Deniszov elaludt, fölkelt és kiment. 

Künn még egészen sötét volt. Az eső egészen el
állott, de a fákról még hullottak a cseppek. Az őrházhoz 
odalátszottak a kozákok rőzse-kalyibái és az összekö
tözött lovak fekete alakjai. A zászló mellett két alak feke
téllett, a melyek mellett lovak állottak, s a gugyorból föl
piroslott a kialvófélben lévő tűz pislogó zsarátnoka. 
A kozákok és a huszárok nem mind aludtak; itt-ott a 
hulló cseppek neszével és a lovak csámcsogásának közeli 
hangjaival együtt halk és suttogó beszéd is hallatszott. 

Petya kilépett a pitvarból, körülnézett a sötétben 
és odament a szekerekhez. A szekerek alján hortyogott 
valaki, mellettük pedig zabot ropogtatva fölnyergelt 
lovak állottak. Petya a sötétben is fölismerte^íovát, a 

X . 
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melyet, bár egyszerű kisorosz ló volt, Karabachnak ke
resztelt el és odalépett hozzá. 

— Nos, Karabach, holnapra aztán lesz ám dolgunk, 
— mondotta s megszagolván az orraczimpáit, megcsó
kolta., 

— Mi az, uram, nem alszik? — kérdezte az a 
kozák, a ki a szekér alatt kuporgott. 

— Nem: de . . . Lichacsev, azt hiszem úgy hívnak? 
Csak az imént érkeztem vissza. A francziáknál jártunk. 
— Petya teljes részletességgel elmesélte a kozáknak 
nemcsak a kirándulását, de azt is, hogy miért jártak ott. 
és hogy miért tartja ő azt, hogy jobb akár az életét is 
koczkára tenni, mintsem hübele Balázs módjára cse
lekedni. 

— De tán szundikálna egy cseppet, — szólott a 
kozák. 

— Nem, megszoktam én ezt már. — felelt Petya. 
— Nem kopott még el a kova a pisztolyaitokban? Én 
hoztam magammal. Nincs rá szükséged? Adok, ha kell. 

A kozák kibújt a szekér alól, hogy jobban lássa 
Petyát. 

— Ez mind azért van, mert én megszoktam, hogy 
mindenben pontos legyek. — Vannak, a kik csak Isten 
nevében indulnak útnak, nem készülnek és később aztái 
megbánják. Én ezt nem szeretem. 

— A' már igaz, — hagyta jóvá a kozák. 
— De nézd csak, kérlek, élesítsd meg a kardo

mat, eltomp... (de Petya félt hazudni), mert még soha 
nem is volt megélesítve. Lehet? 

— Miért ne lehetne. 
Lichacsev fölkelt, kotorászott a csomagok közt, és 

Petya fülét csakhamar megütötték az aczél és a kö
szörűkő harczias hangjai. Fölmászott az egyik szekérre 
és leült a szélére. A kozák a szekér alatt a kardot éle
sítette. 

— Hát a fiúk alusznak? — kérdezte Petya. 
— Ki alszik, ki meg nem. 
— Hát az a fiú? 
— A Veszennij? Ott ragadt valahol a pitvarban. 
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Csupa félelemből úgy alszik, mint a duda. Milyen öröm
ben volt. 

Petya ez -után jó darabig hallgatott s a hangokra 
figyelt. Léptek hallatszottak a sötétben, s megjelent egy 
fekete alak. 

— Hát te mit köszörülsz? — kérdezte egy ember a 
szekérhez lépve. 

— A gazdámnak élesítem meg a kardját. 
— Ez már beszéd, — szólott az ösmeretlen, a kit 

Petya huszárnak nézett. — Van-e valahol egy poharatok ? 
— Amott van ni, a kerék mellett. — A huszár fogta 

a poharat. — Nemsokára megvirrad, — mondotta ásítva 
és odább állott valahová. 

Petyának tudnia kellett volna, hogy ö most az erdő
ben, Deniszov csapatánál, az úttól egy versztnyire van, 
hogy egy a francziáktól zsákmányolt szekéren ül, a 
melyhez köröskörül lovak vannak odakötve, hogy alatta 
Kupony Lihacsev, a kozák élesíti a kardját, hogy a nagy 
fekete pont, ott balra, az őrház, az a fényes pont ott 
balra meg a pislákoló őrtűz, hogy az az ember, a ki po
hárért jött oda, — huszár, a ki inni akar; de ő minderről 
nem tudott és nem is akart tudni semmit. Tündérország
ban kalandozott, a melyben semmi sem hasonlított a 
valósághoz. Az a nagy, fekete folt, lehet hogy őrház volt, 
de az is lehet, hogy egy barlang, mely bevezet a föld 
mélyébe. Az a piros folt, lehet, hogy tűz, de az is lehet, 
hogy valami rettenetes szörnyetegnek a szeme. Lehet, 
hogy csakugyan egy szekéren ül, de nagyon könnyen 
lehet az is, hogy nem szekéren, hanem egy irgalmatlanul 
magas tornyon ül, a melyről, ha lepottyan, egy egész 
napon, egész hónapon át esik, folyton esik és még se jut 
le soha. Lehet, hogy a szekér alatt egyszerűen Lihacsev 
ül, de az is lehet, hogy ez a világon a legjobb, legvité
zebb, legcsodálatosabb és legkiválóbb ember, a kit senki 
sem ösmer. Lehet, hogy csakugyan egy huszár jött vízért 
és leszállt a laposba, de az is lehet, hogy csak eltűnt szem 
elől, végképpen eltűnt, s voltaképpen itt se volt. 

Bármit látott volna most Petya, nem lepte volna 
meg semmi. Tündérországban kalandozott, a hol nem 
volt lehetetlen semmi. 
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Fölpillantott az égre. S az ég épp oly tündéries volt, 
mint a föld. Tisztult az ég, és a fák sudarai fölött gyor
san szálltak tova a felhők, s egymásután tárták föl a csil
lagokat. Olykor úgy tetszett, hogy teljesen kitisztult az 
ég, s csak sötét és tiszta boltozata látszott. Olykor úgy 
látszott, hogy ezek a fekete foltok — felhők. Olykor úgy 
rémlett, mintha az ég magasra emelkednék az ember feje 
fölött; olykor viszont olyan mélyen alászállott, hogy 
akár kézzel is el lehetett volna érni. 

Petya kezdte behunyni a szemeit s elkezdett bó
biskolni. 

Hullottak a cseppek. Halk beszéd hallatszott. 
A lovak meg-meg horkantak s megcsipkedték egymást. 
Valaki hortyogott. 

— Zs — zszs — zszszs — zs — zszs . . . — zúgott 
az élesedő kard és Petya egyszerre pompás zenét hal
lott, mely valami ösmeretlen és ünnepélyesen édes hym-
nust játszott. Petyának volt tehetsége a zenére, épp úgy, 
mint Natasának, és több, mint Nikolajnak, de soha se ta
nult s nem is gondolt a zenére, és éppen azért, azok a 
dallamok, a melyek most a fejében egészen váratlanul 
megcsendültek, valami különös újság ingerével hatottak 
rá. A zene mind hangosabban és hangosabban szólt. A 
dallam is mind jobban kidomborodott és hangszerről
hangszerre szökdelt. Következett valami, a mit fugának 
hívnak, bár Petyának halvány sejtelme se volt arról, 
mi az a fuga. Minden hangszer, mely hol a hegedűre, hol 
a trombitára emlékeztetett, de szebb és tisztább volt, 
mint a hegedű vagy a trombita, — minden hangszer a 
magáét játszotta, s még mielőtt a maga dallamát befe
jezte volna, beleolvadt egy másikba, mely ugyanúgy kez
dődött, egy harmadikba, egy negyedikbe, majd vala
mennyien összeolvadtak, szétbomlottak és hol valami 
ünnepélyes templomi énekben, hol valami ragyogóan 
tündöklő és diadalmas visszhangban újra összeölelkeztek. 

„Jaj, hiszen én ezt csak álmodtam", — mondotta 
magában Petya, a mint előre bukott a feje. Ez csak úgy 
cseng a fülemben. De az is lehet, hogy ez az én művem. 
Nos hát, rajta. Hadd szóljon az én zeném! Csak rajta!..." 

Behunyta a szemeit. S mindenfelől, a nagy messze-
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ségből megrezdültek a hangok, elkezdtek összeolvadni, 
szertefolyni, ölelkezni, míg végül ugyanabban az édes és 
diadalmas hymnusban megint egyesültek. — Oh milyen 
gyönyörűség! A mennyit akarok, és a milyet akarok, — 
mondotta magában Petya. Megpróbálta vezetni a hang
szereknek ezt az óriási karát. 

— No most, halkabban, halkabban, elhalóan. S a 
hangok szépen engedelmeskedtek neki. — No, most erö-
sebben, vidámabban. Még, még ujjongóbban. — S az ös
meretlen mélységekből hatalmas, diadalmas hangok tör
tek elő. — No most, az énekhangok! — parancsolta Petya. 
És a távolból eleinte férfi-, majd női-hangok hallatszot
tak. A hangok egyenletes, diadalmas erővel fokozódtak. 
Petya örült és borzadt, a mint szokatlan szépségükben 
gyönyörködött. 

Az ünnepélyes, diadalmas indulóval összeolvadt az 
ének, s a cseppek hullottak, és zs — zszs — zszszs — zs 
. . . — süvített a kard, és megint meg-meg horkanva egy
mást csipkedték a lovak, de ez nemcsak, hogy nem za
varta meg a kart, de sőt összeolvadt vele. 

Petyának fogalma se volt róla, hogy ez meddig tar
tott; ő csak élvezett, egész idő alatt csodálkozott az élve
zetén és csak azt sajnálta, hogy nem volt kivel megosz
tania azt. Lichacsev gyöngéd hangjára ébred föl. 

— Készen van, nagyságos uram, akár ketté hasít
hatja vele azt a francziát. 

Petya felocsúdott. 
— Már pirkad, csakugyan, virrad! — kiáltott föl. 
Az addig láthatatlan lovak most tisztán láthatókká 

Itttek, s a csupasz ágakon nedves világosság szűrődött 
keresztül. Petya megrázkódott, felugrott, elővett a zse
béből egy ezüstrúbelt, odaadta Lichacsevnek, próbakép
pen egyet suhintott a kardjával és visszatette a hüve
lyébe. A kozákok eloldották a lovaikat és meghúzták 
rajtuk a hevedereket. 

— íme itt a parancsnok is, — mondotta Lichacsev. 
Deniszov kilépett az őrházból, szólította Petyát és 

kiadta a parancsot a készülődésre. 
Tolsztoj : H á b o r ú és béke. I I I . 72 
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XII. 

A virradat félhomályában szaporán szétválasztották 
a lovakat, meghúzták a hevedereket és sorakoztak. De
niszov ott állt az őrháznál és utolsó parancsait osztogatta. 
A csapat gyalogsága a sárban lubiczkolva ment előre az 
úton, s a fák között hamarosan beleveszett a virradat kö
débe. A kozáktiszt valamit parancsolt a kozákoknak. 
Petya a kantárnál fogva tartotta a lovát, és türelmetlenül 
várta a „lóra!" vezényszót. Hideg vízzel lemosott orczái 
és különösen a szemei tüzesek voltak, hideg borzongás 
futott végig a hátán, s egyenletes és szapora remegés 
fogta el egész testét. 

— Nos, készen van-e minden? — kérdezte Deni
szov. — Hozzátok a lovakat. 

Előhozták a lovakat, Deniszov megharagudott a 
kozákra azért, hogy a hevederek nem voltak jól meg
húzva, s miután jól kiszidta a legényét, felült a lovára. 
Petya a kengyelvashoz kapott. A lova, szokás szerint, 
meg akarta harapni a lábikráját, de Petya nem is érez
vén a testsúlyát, szaporán nyeregbe kapott, és a sötét
ben hátrapillantva a mögötte megindult huszárokra, oda
ment Deniszovhoz. 

— Fedorovics Vaszily, meg fog-e bízni valamivel? 
Az Istenre kérem... tegye meg . . . — mondotta. Deni
szov úgy látszott, mintha teljesen megfeledkezett volna 
róla, hogy Petya is a világon van. Ránézett. 

— Csak egyve kévlek, — mondotta szigorúan: — 
engedelmeskedjél nekem, és ne avatkozzál semmibe. 
Deniszov egész úton egyetlen szót se szólt többé Petyá-
hoz, és szótlanul ült a lován. Mikor az erdő szélére értek, 
a mezőségen már szemlátomást derengeni kezdett. Deni
szov suttogva mondott valamit a kozák tisztnek, és a ko
zákok szaporán elvonultak Petya és Deniszov mellett. 
Mikor valamennyien elvonultak, Deniszov is megindította 
a lovát és leereszkedett a dombról. A lovak a farukra 
ereszkedve csúsztak le lovasaikkal a laposra. Petya De
niszov mellett lovagolt. Egész teste mind erősebben re
megett. Mind világosabb és világosabb lett s csak a 
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messze fekvő tárgyak voltak még ködbe burkolva. Mikor 
leérkeztek, Deniszov hátrapillantott s a fejével intett a 
mellette álló kozáknak. 

— A jelt! — mondotta. A kozák fölemelte a kezét 
s eldördült egy lövés. És ugyanabban a pillanatban előre
vágtató lovak dobogása, minden oldalról vad kiáltások 
és újabb lövések hallatszottak. 

Ugyanabban a pillanatban, mikor az első lódobogás 
fölhangzott, Petya végigvágott a lován, s nem engedel
meskedvén Dcniszovnak, a ki eszeveszetten ordítozott 
utána, a kantárszárakat megeresztve vágtatott előre. Pe-
tyának úgy rémlett, hogy abban a pillanatban, a mikor 
a lövés eldördült, olyan világos lett, akár délben. Oda
rohant a hídhoz. Előtte kozákok vágtattak az úton. A híd
nál beleütközött egy elmaradt kozákba, de legott sietett 
tovább. Elől valamiféle emberek, — alkalmasint a fran
cziák voltak, — az út jobb oldaláról átszaladtak a túl
oldalra. Egyikük Petya lovának a lábai alatt belebukott 
a sárba. 

Az egyik viskónál összetorlódtak a kozákok és va
lamit csináltak. A tömeg közepén borzalmas kiáltás hang
zott föl. Petya odarohant a tömeghez és az első, a mit 
látott, egy francziának a sápadt, remegő állú arcza volt, 
a ki kétségbeesetten kapaszkodott egy felé irányzott 
lándzsa nyelébe. 

— Hurrá! . . . Fiúk . . . előre . . . — kiáltott föl 
Petya és még jobban níegeresztvén tüzes lovának a 
kantárját, vadul száguldott végig az utczán. 

Elöl lövések hallatszottak. Kozákok, huszárok és le
rongyolódott orosz foglyok, a kik az út két oldalán futot
tak, hangosan és össze-vissza ordítoztak. Egy mogorva és 
pirosarczú franczia, kék köpeny a vállán, feje födetlen, 
szuronynyal védekezett a huszárok ellen. Mire Petya 
odaért, már elesett volt. „Megint elkéstem", villant meg 
Petya fejében, s elrohant oda, a honnét a sűrű lövöldözés 
hallatszott. A lövések annak az úrilaknak az udvaráról 
hallatszottak, a melyben az éjjel Dolochovval járt. A fran
cziák meghúzták magukat a bozóttal benőtt kertben a 
sövény mögött és onnan lövöldöztek a kapuban szorongó 
kozákokra. A kapuhoz érve Petya.a lőporfüstben meg-

22* 
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pillantotta a sápadt és szinte zöldes arczszínű Dolocho-
vot, a ki valamit kiabált az embercinek. — Állj! A gya
logság várjon! — ordítozta éppen akkor, mikor Petya 
odament hozzá. 

— Várni? . . . Hurrá!... — kiáltott föl Petya, s egy 
pillanatig sem késve rohant arrafelé, a honnan a lövések 
hallatszottak, s a hol legsűrűbb volt a löporfüst. Sortűz 
hallatszott s iszonyúan fütyöltek a repülő és itt-ott be
csapó golyók. A kozákok és Dolochov berohantak Petya 
után a ház kapuin. A francziák közül az imbolygó sürü 
füstben egyesek elhajigálták a fegyvereiket és kiszalad
tak a bozótból, neki a kozákoknak, mások pedig a hegyen 
le a tó felé menekültek. Petya végigszáguldott a ház ud
varán, és a helyett, hogy fogta volna a kantárszárat, 
mindkét kezével furcsán és szaporán integetett és mind
inkább oldalt hajolt a nyeregben. A ló nekiszaladván egy 
a hajnali világosságban pislogó tűzrakásnak, megtorpant 
és Petya nagyot zuhant a lucskos földre. A kozákok lát
ták, a mint a kezei és lábai szaporán rángatóztak, bár 
a feje meg se moczczant. Golyó ment keresztül a fején. 

Dolochov éppen a legidősebb iranczia tiszttel be
szélgetett, a ki fehér kendővel a kardján kilépett a házból 
és kijelentette, hogy megadják magukat; hamarosan le
szállt a lováról és odament a szétterpesztett karokkal és 
mozdulatlanul a földön heverő Petyához. 

— Vége, — mondotta elkomolyodva és odament 
a kapun vele szembe közeledő Deniszov elé. 

— Meghalt?! — kiáltott föl Deniszov, a ki már 
messziről látta azt az ösmerös, és minden kétségen felül 
élettelen helyzetet, a melyben Petya teste hevert. 

— Vége, — ismételte Dolochov, mintha ennek a 
szónak a kiejtése élvezetet szerzett volna neki, és sza
porán odament a foglyokhoz, a kiket a kozákok hamaro
san körülvettek. — Mi nem viszünk foglyokat! — kiál
tott oda Deniszovnak. 

Deniszov nem felelt; odament Petyához, leszállott 
a lováról s reszkető kézzel maga felé fordította Petya 
sárral és vérrel beföcsölt és immár halavány arczát. 

„Ügy megszoktam az édességet. Pompás mazsola, 
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tartsák meg mind", — jutott az eszébe. S a kozákok cso
dálkozva füleltek azokra a kutyaugatáshoz hasonló han
gokra, a melyekkel Deniszov szaporán elfordult s a sö
vényhez lépve mind a két kezével belekapaszkodott 

A Deniszov és Dolochov által visszazsákmányolt 
orosz foglyok közt Bezuchij Pierre is ott volt. 

XII. 

A foglyok ama csapatára vonatkozólag, a melyhez 
Pierre is tartozott, Moszkvától egészen idáig semmi újabb 
rendelkezést se tett a franczia főparancsnokság. Október 
huszonkettedikén ez a csapat már nem volt ugyanazokkal 
a csapatokkal és szekerekkel együtt, a melyekkel 
Moszkvából elindult. Azoknak a kétszersülttel megrakott 
társzekereknek a felét, a melyek az első napokban utá
nuk jöttek, zsákmányul ejtették a kozákok, a másik fele 
pedig előrement; a gyalog lovasoknak, melyek előttük 
vonultak, már hírmondója se maradt; eltűntek mind. A 
tüzérség helyét, mely az első napokban ott látszott előt
tük, most Junot marsall óriási szekerei foglalták el, me
lyeket westpháliaiak kísértek. A foglyok után pedig a 
lovasság társzekerei következtek. 

Vjazmától kezdve a franczia csapatok, a melyek 
addig három hadoszlopban meneteltek, egy rakáson foly
tatták az útjokat. A rendetlenségnek azok a jelei, a me
lyeket Pierre már a Moszkva után következő legelső pi
henőnél észrevett, most a legmagasabb fokra hágtak. 

Az az út, a melyen haladtak, mindkét oldalán el volt 
borítva elesett lovakkal; az úton különféle csapattestek
től elmaradozott, lerongyolódott emberek kószáltak sza
naszét és hol csatlakoztak a vonuló hadoszlophoz, hol 
megint elmaradoztak tőle. 

A menetelés alatt több ízben támadt vaklárma, s a 
fedező csapatok katonái lekapták a fegyvereiket, lőttek 
és egymást szorongatva, hanyatt-homlok szaladtak szét, 
de később megint csak összeverődtek és szidták egymást 
hiábavaló rémületükért. 

Ez a három együtt haladó különítmény, — a lovas-
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sági raktár, a fogoly-szállítmány és Junot vonatszakasza, 
— még mindig valami külön egészet alkotott, bárha az 
egyik is, a másik is, a harmadik is szaporán olvadt lefelé. 

A szállítmányból, a mely eleinte százhúsz szekérből 
állott, most alig maradt hatvan; a többieket vagy elhará
csolták tőlük, vagy ők maguk hagyták cserben. Junot 
szekerei közül szintén elvesztettek vagy elhagytak néhá
nyat. Három szekeret Davoust hadtestének az elmaradott 
emberei raboltak ki. Pierre a németek beszélgetéséből 
megtudta, hogy ehhez a szállítmányhoz nagyobb őrséget 
osztottak be, mint a foglyokhoz, és hogy egyik társukat, 
egy német katonát, magának a marsallnak a parancsára 
lőttek agyon azért, mert egy ezüstkanalat találtak nála, 
a mely a marsallé volt. 

De ebből a három különítményből leginkább meg
csappant a foglyok szállítmánya. Abból a háromszázhar-
mincz emberből, a ki Moszkvából elindult, már csak száz
nál is kevesebb volt. A foglyok még jobban terhére voltak 
a fedezetül szolgáló csapatoknak, mint akár a lovassági 
raktár nyergei, akár Junot szekerei. Azt még értették, 
hogy a nyergek és a Junot kanalai értek valamit, de hogy 
miért kellett az éhes és didergő katonáknak ugyanolyan 
éhes és didergő oroszokat örizniök, a kik megdermedve 
maradtak el útközben, s a kiket agyon kellett lőniök, ez 
nemcsak érthetetlen, de visszataszító is volt előttük. És 
a kísérő csapatok, mintegy attól tartván, hogy nyomorú
ságos helyzetükben esetleg át találnák magukat engedni 
a foglyok iránt való szánalom érzésének, ezzel csak még 
jobban rontották a helyzetüket, kérlelhetetlen szigorral 
és ridegséggel bántak el velük. 

Dorogobuzsban, mialatt a kísérő katonák a foglyo
kat egy istállóba zárva, elmentek a saját raktárukat fosz
togatni, a fogoly katonák közül néhányan a fal alját ki
ásván, megszöktek, de a francziák elcsípték és főbe lőt
ték őket. 

Az a Moszkvából való kivonuláskor megállapított 
rend, a mely szerint a tisztek a katonáktól el voltak külö
nítve, már régen megbomlott; mindazok, a kik még tud
tak járni, együtt mentek, és Pierre már a harmadik napon 
megint csatlakozott Karataevhez és a görbelábú kékes-
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szürke kis kutyához, a mely Karataevet választotta gaz
dájának. 

Karataev a Moszkvából való kivonulás után har
madnapra megint megkapta azt a lázt, a mely miatt a 
moszkvai kórházban is feküdt, s minél inkább gyengült, 
Pierre annál inkább elmaradozott tőle. Pierre maga se 
tudta miért, de azóta, hogy Karataev elkezdett gyen
gülni, Pierrenek erőszakot kellett magán elkövetnie, hogy 
odamenjen hozzá. És mikor odament hozzá és azokat a 
halk sóhajtásokat hallotta, a melyekkel Karataev a 
pihenőkön rendesen le szokott pihenni, és azt a folyton 
erősbödő rossz szagot érezte, melyet Karataev terjesz
tett, mind távolabbra húzódott tőle, és utóbb már rá se 
gondolt többé. 

A fogságban, abban a pajtában, Pierre nem az eszé
vel, hanem egész lényével rájött arra, hogy az ember a 
boldogságra van teremtve, hogy a boldogság ő benne 
magában, a természetes emberi igények kielégítésében 
rejlik, és hogy minden boldogtalanságnak nem a nélkülö
zés, hanem a bőség a forrása; de most, a hadjáratnak eb
ben az utolsó három hetében még egy másik új és meg
nyugtató igazságot is fedezett föl, — rájött arra, hogy 
az életben semmi rettenetes sincsen. Rájött, hogy éppen 
úgy, a mint nincs a világon olyan helyzet, a melyben az 
ember teljesen szabad és boldog lehetne, éppen úgy olyan 
helyzet sincsen, a melyben boldogtalan volna és minden 
szabadságától meg volna fosztva. Rájött, hogy a szenve
désnek és a szabadságnak is meg van a maga határa, és 
hogy ez a határ meglehetősen szűk; hogy az az embei, 
a ki a miatt szenved, hogy rózsákból vetett ágyán fel
pöndörödött egy rózsaszirom, éppen úgy szenved, mint 
most ő, a ki a puszta, nyirkos földön alszik s mialatt az 
egyik oldalát melengeti, a másikon fázik; hogy akkor, a 
mikor felhúzta szűk, báli harisnyáit, éppen úgy szenve
dett, mint most, a mikor már teljesen mezítláb járt (a czipő 
már rég lerongyolódott a lábáról) s tele voltak a lábai 
fekélyekkel. Rájött, hogy akkor, a mikor, mint ő hitte, 
a maga akaratából elvette a feleségét, semmivel se volt 
szabadabb, mint most, a mikor bezárták öt éjszakára egy 
istállóba. Mindabból, a mit később ő maga is szenvedés-
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nek nevezett, de a mit akkor szinte alig érzett, a legfőbb 
mezítelen, feltört és sebes lábainak a sajgása volt. (A ló-
hús ízletes és tápláló, a lőpornak a sót pótoló salétrom 
szaga szinte kellemes volt, a hideg nem volt tűrhetetlen, 
a mennyiben napközben és járás közben még melege is 
volt, éjszakánkint meg ott voltak az őrtüzek; a tetük, a 
melyek csípték, csak melegítették a testét.) Csak egy 
volt olyan rettenetes eleinte, — a lábai. 

Mikor a menetelés második napján megnézte a tűz 
mellett a lábán a fekélyeket, azt hitte, hogy lehetetlen lesz 
többé lábra állania, de mikor valamennyien fölkerekedtek, 
ő is csak utánuk sántikált, és később, mikor belemelege
dett, minden fájdalom nélkül ment tovább, bár estére még 
rettenetesebb állapotba jutottak a lábai. De ő rájuk se 
hederített és egészen másra gondolt. 

Pierre csak most értette meg az ember életerejét a 
maga teljességében, és annak a képességnek a megváltó 
erejét, hogy a figyelmét egyes dolgokról másra terelje 
át, a minek éppen olyan szerepe van az emberben, mint 
a gőzgépeken annak a biztosító szelepnek, mely abban 
a pillanatban, a mikor a gőz sűrűsége a megengedett ha
tárokat túllépi, tüstént kiereszti a fölösleges gőzt. 

Se nem látta, se nem hallotta, mint lövöldözték 
agyon az elmaradozó foglyokat, bár már több százan 
pusztultak el ilyen módon. Rá se gondolt Karataevre, a 
ki, miután napról-napra gyengült, alkalmasint hasonló 
sorsnak nézett elébe. De még kevésbbé gondolt magára. 
Minél súlyosabbra vált a helyzete, minél rettenetesebb 
színben látta a jövendőt, annál inkább függetlenítette ma
gát attól a helyzettől, a melyben volt, s örömteljes és 
megnyugtató gondolatok, emlékek és képzetek váltakoz
tak a lelkében. • . 

' XIII. 

Huszonkettedikén délben Pierre egy sárbs és sikam
lós úton ment hegynek fölfelé, s hol a lábait, hol a hepe
hupás útat nézegette. Olykor egy-egy pillantást vetett 
arra az ösmerős tömegre, mely őt körülvette, majd megint 
a lábait nézte. Ez is, az is egyformán közel állott hozzá, 
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s egyformán ösmerös volt előtte. A szürkés-lila, görbe
lábú Szjerij, vidáman futott az út szélén és olykor, ügyes
ségének és elégedettségének a bizonyításául, egyik hátsó 
lábát maga alá kapta, és három lábon biczegett tovább, 
majd ismét mind a négyen szaladt és ugatva rohant rá 
a dögökön lakmározó varjakra. Szjerij vidámabb és für
gébb volt, mint Moszkvában. Az embertől kezdve a lóig, 
a feloszlás különböző állapotában, mindenféle állatnak a 
hullái hevertek szanaszét köröskörül; a farkasokat távol
tartották az útról a rajta vánszorgő emberek, és így Szjerij 
kénye-kedve szerint telezabálhatta magát. 

Már reggel óta szitált az eső, s mindig úgy látszott, 
hogy legott eláll és kitisztul az ég, mikor egy-egy rövi
debb szünet után még jobban megeredt a zápor. Az eső
től átázott föld már nem fogadott magába több vizet, s 
így az út kátyúiban egész patakok csörgedeztek. 

Pierre jobbra-balra tekintgetve ment az útján, s hár
masával számlálgatta az ujjain a lépéseket. Gondolatban 
az csőhöz fordulva, imígyen biztatgatta magában: nocsak, 
nocsak, rajta, rajta hát. 

Neki úgy tetszett, hogy nem gondol semmire; de 
valahol messze és mélyen, fontos és megnyugtató gon
dolatok támadtak föl a lelkében. Ezek a gondolatok Kara-
taevnek tegnap folytatott beszélgetéséből fakadtak. 

Tegnap az éjjeli pihenő-helyen, Pierre a kialvó tűz 
mellett dideregvén, fölkelt és áttelepedett a legközelebbi, 
jobban égő tűz mellé. E mellett a tűz mellett, a melyhez 
odament, köpenyével, mint valami miseruhával nyakig 
betakarózva ott ült Platón, s öblös, kellemes, de gyönge 
és beteges hangján egy Pierre előtt ösmert históriát me
sélt a katonáknak. Éjfél már jóval elmúlt. Ez volt az az 
időszak, a mikor Karataev a lázrohamától rendszerint 
megélénkült, és különösen eleven szokott lenni. Pierre, 
mikor a tűzhöz lépve meghallotta Platón gyönge és bete
ges hangját és megpillantotta a tűz által fényesen meg
világított, szánalmas arczát, valami kellemetlen nyilalást 
érzett a szívében. Megrettent az iránta érzett szánalom
tól és el akart menni, de más tüzet nem látott, s így, ipar
kodván nem nézni Platonra, letelepedett a tűz mellé. 
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— Nos, hogy' vagy az egészségeddel? — kérdezte 
töle. 

— Az egészségemmel? A ki panaszkodik, azt nem 
engedi meghalni az Isten, — mondotta Karataev s legott 
visszatért a megkezdett elbeszéléshez. 

— Nos tehát, barátim, — folytatta Platón, sovány 
és sápadt arczán mosoly és valami különös, örömteljes 
csillogás a szemében. — Nos tehát, barátim . . . 

Pierre már régen ösmerte ezt a históriát, Karataev 
már legalább hatszor, és mindannyiszor örömteljes érzés
sel, elmondta volt neki. De bármilyen jól ösmerte is Pierre 
ezt a históriát, most mégis úgy hallgatta, mintha valami 
egészen új lett volna, és az a titkos elragadtatás, mely 
Karataevet beszédközben szemlátomást elfogta, Pierre-re 
is átragadt. Ez a história egy öreg kereskedőről szólott, 
a ki derék és istenfélő életet élt a családjával, és egy 
ízben egy társával, egy gazdag kereskedővel, elment a 
nizsniji vásárra. 

Megszállván egy fogadóban, mind a két kereskedő 
lefeküdt aludni, és másnap az istenfélő kereskedő társát 
meggyilkolva és kirabolva találták meg a szobájában. 
A véres késre az öreg kereskedő párnái alatt akadtak rá. 
A kereskedőt törvény elé állították, megkorbácsolták, és 
az orrlyukait felhasítva, — a mint illett, — mesélte Kara
taev, — kényszermunkára ítélték. 

— Nos tehát, barátim (ekkor érkezett oda Pierre 
Karataevhez), azóta több mint tíz esztendő múlt el. Az. 
ott éldegél valahol mint fegyencz. Megadja magát a sors
nak, a mint illik is, és semmi rosszat se cselekszik. Csak 
arra kéri az Istent, hogy engedje már meghalni. — Helyes. 
És a fegyenczek éjjelenkint épp úgy összeültek, mint mi, 
és az öreg is ott volt közöttük. Szóba került, hogy ki miért 
szenved, s kinek mi volt a bűne. Kezdték mesélni, hogy 
az egyik egy, a másik két gyilkosságot követett el, az 
egyik gyújtogatott, a másik katonaszökevény volt, és így 
tovább, kezdték az öreget faggatni: hát te, vájjon miért 
szenvedsz, öreg? Én, kedves czimboráim, a magam és az 
emberek bűneiért szenvedek. Én se nem öltem, sem ide
gen jószághoz nem nyúltam, legföljebb, ha egy-egy kol-
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dust fölruháztam. Én, kedves czimboráim, kereskedő va
gyok, és nagy vagyonom volt. Így és így, aszongya. És 
elmondott nekik mindent, annak rendje és módja szerint. 
Én, aszongya, magamért nem búsulok. Ügy látszik, ez 
volt az Isten akarata. Én csak az öregemet és a gyerme
keimet sajnálom, — aszongya. S erre az öreg sírva fakadt. 
Véletlenül ott volt a társaságukban az az ember is, a ki 
annak idején azt a kereskedőt meggyilkolta. Hol történt 
az, öreg? — kérdi. — Mikor, melyik hónapban? Jól kikér
dezte. Megfájult a szíve. Odament hát az öreghez és a 
lábaihoz borult, öregem, te én miattam jutottál ide. Ez 
szent egy igaz; fiúk, aszongya, ez az ember ártatlanul, 
minden ok nélkül szenved. Azt a gyilkosságot, aszongya, 
én követtem el, s a kést, mikor aludtak, én rejtettem a 
párnák alá. Bocsáss meg, öregem, aszongya, a Krisz
tusra kérlek, bocsáss meg." 

Karataev elhallgatott, örvendve elmosolyodott, bele
nézett a tűzbe s megigazította benne a fahasábokat. 

— Az öreg meg imígyen szólott: az Isten meg fog 
bocsátani neked, de lásd ni, aszongya, valamennyien bű
nösek vagyunk. Már én csak az én bűneimért szenvedek, 
melyekért már oly sok forró könnyűt hullattam. És kép
zeljétek czimborák", — mondotta Karataev mind derül
tebben és elragadtatással teljes sugárzó mosolylyal, 
mintha az elbeszélésnek legfőbb bája és jelentősége abban 
volna, a mi most következik, — képzeljétek, czimborák, 
ez a gyilkos maga jelentkezett a hatóságnál. Én, aszongya, 
hat embert öltem meg (nagy gonosztévő volt), de vala
mennyinél jobban sajnálom ezt az öreg embert. Én miat
tam ne szenvedjen tovább. Jelentkezett: jegyzőkönyvet 
vettek föl, és elküldték annak rendje és módja szerint. 
Persze messze kellett küldeni, míg aztán a törvényszék 
átvizsgálta az ügyet, míg megírtak mindent, a mit kellett, 
sok idő telt el. Még a czár elé is került a dolog. Egyszerre 
jött egy czári ukáz: el kell az öreget bocsátani, kárpótlást 
kell neki adni annyit, a mennyit megítéltek, — jöttek az 
iratok s elkezdtek kutatni az öreg után. Hol az az öreg, 
a ki ártatlanul szenvedett? Jött neki egy írás, magától a 
czártól. Elkezdték keresni." Karataevnek megrezzent az 
álla. „Az Isten ekkorra már megbocsátott neki, — meg-
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halt. Ügy ám, czimborák, — fejezte be Karataev, és jó 
darabig mosolyogva bámult maga elé. 

Nem maga az elbeszélés, hanem annak titokzatos 
jelentése, az az örömteljes elragadtatás, mely Karataev 
arczán sugárzott és ennek az örömnek a titokzatos jelen
tősége volt az, a mi Pierre lelkét most, bár homályosan, 
de olyan örömmel eltöltötte. 

XIV. 

— Helyre! — kiáltott föl egyszerre egy hang. A fog
lyok és a kísérő katonák közt örömteljes izgalom s bol
dog és ünnepélyes várakozás támadt. Minden oldalról ve
zényszók hallatszottak, és balfelől, a foglyokat megke
rülve, gyors ügetéssel, szép lovakon, jól öltözött lovasok 
bukkantak föl. Minden arezon kiült annak a feszült figye
lemnek a kifejezése, mely a legfőbb hatalom közelsége
kor az embereknél tapasztalható. A foglyok csoportba 
verődtek, már leszorították őket az útról. A kísérő kato
nák sorakoztak. 

— A császár! A marsall! A herczeg! . . . — és alig 
hogy a jól táplált kísérő katonák elvonultak, előrerobo
gott egy szürke batár. Pierre úgy futólag látta egy há
romszögletű kalapos embernek a nyugodt, szép, pufók 
és fehér ábrázatát. Ez a marsallok egyike volt. A marsall 
tekintete ráesett Pierre erőteljes és feltűnő alakjára, és 
Pierre abban a kifejezésben, a melylyel ez a marsall a 
homlokát ránczolta s az arczát elfordította, mintha szá
nalmat s ennek az elpalástolására irányuló szándékot 
fedezett volna föl. 

A tábornok, a ki a szállítmányt vezette, piros és 
rémült arczczal hajszolva a lovát, ügetett a batár után. 
Néhány tiszt összedugta a fejét, s a katonák legott körül
vették őket. Valamennyiüknek izgatott és feszült volt az 
arczkifejezése. 

— Mit mondott? Mit mondott? — hallotta Pierre 
mindenfelől. 
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A marsall megérkezésekor a foglyok csoportba ve
rődtek s Pierre megpillantotta köztük Karataevet, a kit 
aznap még nem látott. Karataev a köpenyébe burkolózva 
egy nyárfához támaszkodva ült. Az arczán, a tegnapi 
örömteljes megindultság kifejezésén kívül, mely az öreg 
kereskedő ártatlan szenvedéseinek az elbeszélése köz
ben elfogta, még a csöndes ünnepélyességnek valami ki
fejezése ült. 

Karataev jóságos és kerek szemeivel, melyekben 
könnyek csillogtak, ránézett Pierre-re, és szemlátomást 
hívta őt magához, valamit akart mondani neki. De 
Pierre-n valami borzadás vett erőt. Ügy tett, mintha nem 
is vette volna észre a pillantását és sietve tovább ment. 

Mikor a foglyok újra megindultak, Pierre hátra
nézett. Karataev ott ült az út szélén a nyárfa mellett; és 
két franczia valamin tanakodott mellette. Pierre nem né
zett többé hátra. Biczegve ment fölfelé a hegyen. 

Hátulról, arról a helyről, a hol Karataev ült, lövés 
hallatszott. Pierre egészen tisztán hallotta ezt a lövést, 
de ugyanabban a pillanatban, a mikor hallotta, eszébe ju
tott, hogy még nem fejezte be annak, a marsall megérke
zése előtt megkezdett kiszámítását, hogy hány napi út 
van még hátra Szmolenszkig. És elkezdett számolgatni. 
Két franczia katona rohant el Pierre mellett, a kik közül 
az egyik még a kezében tartotta füstölgő fegyverét. Mind
aketten sápadtak voltak, — az egyik bátortalan pillantást 
vetett Pierre-re, — és Pierre valami ahhoz hasonlót lá
tott az arczkifejezésükben, a mi akkor a kivégzés után 
ott remegett annak a fiatal katonának az arczán. Pierre 
ránézett a katonára, és eszébe jutott az, a mint ez a ka
tona most harmadnapja a tűz mellett szárítkozván, ki
égette az ingét, s a mint a többiek jót kaczagtak rajta. 

Hátul, azon a helyen, a hol Karataev ült, keserve-
, sen szűkölt egy kutya. „Lám a bolond, ugyan mit vonít?" 

— gondolta Pierre. 
A katonák és a bajtársak, a kik Pierre mellett 

mentek, épp oly kevéssé néztek hátra arra a helyre, a 
hol az a lövés eldördült s a honnan a kutya vonítása 
hallatszott; de komor kifejezés ült mindenikük arczán. 
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XV. 

A lovassági raktár, a foglyok és a marsall pod-
gyászos szekerei, Samseva faluban megállottak. Az em
berek valamennyien az őrtüzek körül verődtek össze. 
Pierre odament a tűzhöz, evett egy kis sült lóhúst, lehe
veredett háttal a tüz felé és legott elaludt. Megint azt az 
álmát aludta, mint akkor Moszkvában, Borodino után. 

A valóság eseményei megint összeölelkeztek a lel
kében az álmokkal és valaki, ő maga-e vagy más, me
gint gondolatokat sugalmazott neki, még pedig ugyan
azokat, mint akkor, ott Moszkvában. 

Az élet minden. Az élet az Isten. Mozog s a helyét 
változtatja minden, és ez a mozgás az Isten. És a míg élet 
van, addig meg van az Istenség öntudatának a gyönyö
rűsége is. Szeretni az életet és szeretni az Istent. Min
dennél nehezebb, de egyúttal mindennél boldogítóbb is a 
maga szenvedéseiben és a szenvedések ártatlanságának 
a tudatában, szeretni ezt az életet. 

— Karataev! — jutott eszébe Pierre-nek. 
És Pierre egyszerre élénken maga előtt látta egy 

rég elfelejtett, öreg tanítóját, a ki Svájczban a földrajzra 
oktatta öt. — „Ide figyelj", — szólott az öreg. És meg
mutatta Pierre-nek a földtekét. Ez a földteke élő és im
bolygó gömb volt, melynek nem voltak méretei. Egész 
felülete sűrűen egymás mellé zsúfolt cseppekből állott. És 
ezek a cseppek mozogtak, összekeveredtek és majd töb
ben egygyé olvadtak, majd pedig egyenként több kisebb 
cseppre szakadtak szét. Mindenik csepp azon iparkodott, 
hogy szétfolyjék és minél nagyobb területet foglaljon el, 
de a többiek, a melyek ugyanarra törekedtek, szorongat
ták, olykor megsemmisítették, olykor meg összeolvad
tak vele. 

— Ime az élet, — mondotta az öreg tanító. 
„Milyen egyszerű és világos ez", — gondolta Pierre. 

„Hogy' nem tudtam" én ezt már előbb. A középen ott van 
az Isten, és minden csepp azon iparkodik, hogy minél job
ban szétterpeszkedjék, s hogy minél nagvobb méretekben 
tükröztethesse vissza őt. E közben nő, össze folyik, össze
szorul, eltűnik a felszínről, leszáll a mélyre és megint a 
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felszínre bukkan. íme, itt van Karataev, ő szétfolyt és el
tűnt." — Megértette gyermekem, — mondotta a tanító. 

— Megértette, hogy vinné el az ördög, — kiáltott föl 
egy hang, és Pierre fölébredt. 

Föltápászkodott és felült. A tűz mellett guggolt egy 
franczia, a ki csak az imént lökött félre egy orosz katonát 
és a puskavesszejére szúrva húst sütött. Izmos, szőrös és 
vörös kezeinek kurta ujjai ügyesen forgatták a puska
vesszőt. Fahéjszínü, bozontos szemöldökei, sötét arcza a 
parázs világánál tisztán kivehető volt. 

— Neki mindegy, — mormogta s szaporán a mö
götte álló katonához fordult . . . — zsivány! Igazán mon
dom! — Es a katona, miközben a puskavesszöt forgatta, 
sötéten nézett Pierre-re. Pierre elfordult és belenézett az 
árnyékba. Egy orosz fogoly-katona, ugyanaz, a kit a fran
czia félretaszított, ott ült a tűz mellett és valamit simoga
tott a kezeivel. Pierre, a mint jobban odanézett, megpil
lantotta a szürkéslila kis kutyát, mely farkcsóválva állt 
a katona mellett. 

— Áá, előkerült? — szólott Pierre. — De Pia . . . 
— kezdte el, de elharapta a szót. A képzeletében egy
szerre, egymással összefolyva, fölbukkant annak a pil
lantásnak az emléke, a melylyel Platón a mellől a fa mel
lől ránézett, az a lövés, a melyet ugyanarról a helyről hal
lott, a kutya keserves szűkölése, a mellette elsuhanó két 
franczia katona bűnbánó arcza, az a füstölgő fegyver, 
Karataev távolléte, — s már-már kész volt megérteni, 
hogy Karataevet megölték, de ugyanabban a pillanatban, 
Isten tudja honnan, felbukkant a lelkében annak az est
nek az emléke, a melyet nyáron kievi házának az erké
lyén, egy szép lengyel nővel eltöltött. És mégis, a néikül, 
hogy a mai nap emlékét összefoglalta és belőlük bármit 
is következtetett volna, Pierre behunyta a szemeit, s a 
nyári természet képe összeolvadt a lelkében a fürdés em-
lékével, azzal a nedves, imbolygó gömbbel és egyszerre 
úgy érezte, mintha leereszkedett volna valahová a víz 
alá, úgy, hogy a víz egészen elborította a fejét. 

Napkelte előtt hangos és sűrű lövöldözésre, esze
veszett ordítozásra riadt föl. Francziák futottak cl Pierre 
mellett. 
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— A kozákok! — kiáltott fel közülük az egyik s a 
következő pillanatban egy sereg orosz arcz vette körül 
Pierre-t. 

Pierre sokáig nem tudta megérteni, mi történt. Min
den oldalról csak örvendező társainak az ujjongását hal
lotta. 

— Barátaim! — kedveseim! — kiáltottak sírva az 
öreg katonák, a mint a kozákokat és a huszárokat ölelget
ték. A huszárok és a kozákok körülvették a foglyokat, és 
ki ruhával, ki csizmával, ki kenyérrel kínálgatta őket. 
Pierre zokogott, a mint ott kuporgott közöttük, s egyet
len szót se tudott kimondani; megölelte a legelső kato
nát, a ki a keze ügyébe akadt, és sírva csókolgatta 
az arczát. 

Dolochov ott állott a rombadölt ház kapujában és 
elvonultatta maga előtt a fegyvereiktől megfosztott fran
cziákat. A francziák a történtek által felizgatva, hango
san beszélgettek, de mikor elmentek Dolochov mellett, 
a ki az ostorával könnyedén csapkodta a csizmáit, és hi
deg, üveges és semmi jót sem ígérő tekintetével rájuk né
zett, elnémult a beszélgetés. A másik oldalon ott állott 
Dolochov kozákja és a foglyokat számlálta, miközben 
krétával írta föl a kapura a százasokat. 

— Mennyi? — kérdezte Dolochov a kozáktól, a ki 
a foglyokat számlálta. 

— Kétszáznál több, — felelt a kozák. 
— Tovább, csak tovább, — mondotta Dolochov, a 

ki a francziáktól tanulta el ezt a kifejezést, s a mint a sze
mei találkoztak a foglyok pillantásaival, kegyetlen fény 
villant föl a tekintetében. 

Deniszov levett sipkával és sötét arczczal lépdelt 
a kozákok után, a kik Rosztov Petya tetemét vitték egy 
a kertben ásott gödör felé. 

XVI. 

Október huszonnyolczadikától kezdve, a mikor 
fagyni kezdett, a francziák futása a megdermedt és a 
tüzek körül szinte halálra pörkölődött emberek, és a rabolt 
holmival, bundába burkolva és hintókon továbbvonuló 
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császár, királyok és herczegek révén csak még tragiku
sabb jelleget öltött; de azért a francziák futásának és 
végső feloszlásának a folyamata lényegében mit se vál
tozott. 

Moszkvától Vjazmáig, a hetvenháromezer főnyi fran
czia hadseregből, nem számítva a testőrséget (mely a 
hadjárat egész ideje alatt semmit se csinált, csak rabolt), 
— a hetvenháromezer főnyi franczia hadseregből: meg
maradt harminczhatezer (ezek közül nem több, mint öt
ezer veszett el az ütközetekben). íme a haladványnak első 
tagja, a mely mennyiségtani pontossággal meghatározta 
a következőket is. A franczia hadsereg ugyanebben az 
arányban fogyott és pusztult Moszkvától Vjazmáig, Vjaz-
mától Szmolenszkig, Szmolenszktől Berezináig és Bere-
zinától Vilnáig, még pedig a kisebb vagy nagyobb hideg
től, az üldözésektől, az útközben fölmerült akadályoktól 
és más egyéb körülményektől teljesen függetlenül. Vjaz-
mától kezdve a franczia csapatok, a három hadoszlop he
lyett, egy tömegbe verődtek össze, és így mentek mind
végig. Berthier, mikor írt a császárnak (tudvalévő dolog, 
hogy a parancsnokok az igazságnak mennyire meg nem 
felelő módon szokták a hadsereg állapotát leírni), ezeket 
írta: 

„Kötelességemnek tartom, hogy az általam az utolsó 
három nap alatt megvizsgált különböző hadtestek álla
potáról felségednek jelentést tegyek. A csapatok mind 
csaknem teljesen szétzüllöttek. A katonáknak alig egy 
negyedrésze marad meg ezredének a zászlója alatt, a töb
biek mindenféle irányban mennek, s iparkodnak szert 
tenni eleségre és a fegyelem alól menekülni. Valameny-
nyien csak Szmolenszkre gondolnak, azt remélvén, hogy 
ott megpihenhetnek. Az utóbbi napokban azt tapasztal
tuk, hogy sok katona elhányta a fegyverét és a lőszereit. 
A dolgok ilyetén állása mellett, bárminők legyenek i-s fel
séged további szándékai, a szolgálati érdek nevében jól 
tenné felséged, ha hadtesteit Szmolenszkben összegyűj
tené, kimustrálná közülük azokat, a kik nem valók a so
rokba, mint a gyalogosított lovasokat, a fegyverteleneket, 
a fölösleges szekereket és a tüzérség egy részét, a mely 
most éppenséggel nincs arányban a csapatok létszámával. 

Tolsz to j : Há'ooiu is béke. I I I . 23 
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Föltétlenül szükség van eleségre és pár napi nyugalomra; 
a katonák az éhségtől és a fáradtságtól teljesen ki vannak 
merülve; az utóbbi napokban útközben és a táborokban 
nagyon sokan pusztultak el. Ez a nyomorúságos helyzet 
folyton rosszabbá válik, úgy hogy attól lehet tartani, hogy 
ha a baj elkerülésére sürgősen nem történik valami, csak
hamar odajutunk, hogy már az ütközet alatt se fogunk 
tudni bírni a csapatokkal. November 9-ikén, Szmolenszktől 
harmincz versztnyire." 

A francziák, mikor Szmolenszkbe, mely az Ígéret 
Földének tűnt föl előttük, berontottak, egymást öldösték 
az élelmiszerek miatt, kirabolták a saját raktáraikat, és 
mikor mindent kifosztottak, szépen tovább álltak. 

Mentek, mentek, a nélkül, hogy tudták volna, miért 
és hova mennek. Legkevésbbé tudta ezt maga Napóleon 
géniusza, mert hiszen neki senki se parancsolt. De azért 
úgy ő, mint a környezetében lévők, hűségesen megőrizték 
régi szokásaikat: írták a parancsokat, leveleket, jelentése
ket, és napi följegyzéseiket; felségnek, barátomnak, Eck-
mühl herczegének, nápolyi királynak stb. nevezték egy
mást. De a parancsok és a jelentések csak papiroson vol
tak, és nem valósult, mert nem is valósulhatott meg belő
lük semmi, és mindamellett, hogy egymást felségnek, 
fenségnek és cousinnek szólítgatták, érezték, hogy ők 
voltaképpen szánalmas és alávaló emberek, a kik tömér
dek rosszat cselekedtek, a melyért most bűnhődniük kell. 
És ámbátor úgy mutatták, mintha a hadseregről gondos
kodnának, mindenikük csak magára és arra gondolt, hogy 
minél hamarább odább álljon és meneküljön. 

xvn. 
Az orosz és a franczia csapatoknak a Moszkvától 

a Nyemán folyóig való visszavonulása alatt véghezvitt 
hadműveletei olyanok voltak, mint a szembekötősdi, a 
mikor a két játékosnak bekötik a szemét, s közülük az 
egyik, hogy életjelt adjon magáról annak, a ki őt el akarja 
fogni, olykor megrázza a csengetyfijét. Eleinte az, a ki a 
másikat el akarja fogni, szintén csönget és nem fél az el-
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lcnfelétöl, de mikor szorul a kapczája, iparkodván nesz
telenül járni, megfutamodik az ellenfelétől, és sokszor ab
ban a hitben, hogy most menekül, egyenesen belerohan 
ellenfelének a karjába. 

Eleinte, a kalugai úton való visszavonulás első idő
szakában, még adtak olykor életjelt magukról a Napóleoni 
csapatok, de később, mikor kijutottak a szmolenszki útra, 
a csengetyü nyelvét szorongatva siettek tovább, és sok
szor megesett, hogy abban a hitben, hogy sikerült elillan
niuk, egyenesen nekiszaladtak az oroszoknak. 

A francziák s az őket üldöző oroszok futásának a 
gyorsasága mellett és annak a kimerültségnek a követ
keztében, mely a lovakat, az ellenség helyzetéről való 
hozzávetőleges tájékozódásnak ezeket a legfőbb eszközeit 
szinte használhatatlanokká tette, lovas járőröknek már 
híre se volt sehol. Ezenkívül a két hadsereg helyzetének 
sürü és gyors változása következtében, még a beszerez
hető hírek sem érkeztek meg idejében. Ha másodikán arról 
jött hír, hogy az ellenséges hadsereg elsején itt és itt állott, 
úgy harmadikára, a mikor esetleg lehetett volna valamire 
vállalkozni, a hadsereg már két napi menetet végzett és 
egészen más helyzetben volt. 

Az egyik hadsereg menekült, a másik meg üldözte. 
Szmolenszktől kezdve sok mindenféle út kínálkozott a 
írancziáknak, és az ember azt hihetné, hogy miután négy 
teljes napig vesztegeltek ott, módjukban lett volna kifür
készni, hogy hol az ellenség, s lett volna rá idejük, hogy 
valami okosat kisüssenek, és valami új tervet kieszelje
nek. De négy napi veszteglés után megint csak nagy tö
megekben futásnak eredtek, még pedig se jobbra, se balra, 
hanem minden fortélyoskodás és megfontolás nélkül a ki
taposott nyomon a Krasznaja és Orsa felé vezető régi, és 
gyalázatos állapotban lévő úton. 

A francziák, miután az ellenséget hátulról és nem 
elölről várták, egymástól olykor huszonnégy órányi távol
ságra széthúzódva menekültek. Legelöl futott a császár, 
utána a királyok és végül a berezegek. Az orosz hadsereg 
abban a hitben, hogy Napóleon jobbra fog tartani a Dnyepr 
felé, a mi az egyetlen okos dolog lett volna, szintén jobbra 
tartott és kijutott a krasznojei útra. Es itt a francziák, mint 
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a szembekötősdiben, rábukkantak a mi elővédünkre. A 
francziák, mikor az ellenséget egészen váratlanul meg
pillantották, zavarba jöttek, a váratlan rémülettől megáll
tak, de utóbb megint csak futásnak eredtek és cserben 
hagyták utánuk következő bajtársaikat. Előbb az alkirály, 
majd Davoust és Ney különálló csapatai, három napon át 
menekültek így, szinte az oroszok kettős arczvonala kö
zött. Valamennyien elhagyták egymást, elhajigálták min
denüket, cserben hagyták a tüzérségüket, az embereik fe
lét, és rohantak, csak éjjelenkint kerülvén meg jobbfelől 
félköralakban az oroszokat. 

Ney, a ki utolsónak maradt (inert, kedvezőtlen hely
zetük ellenére, vagy tán éppen ennek következtében, neki 
szottyant kedve az ő tízezer főből álló hadtestével meg
fenyíteni azt a padlót, a melyben magát megütötte, s így 
azzal töltötte az időt, hogy lerombolja Szmolenszk falait, 
a melyek senkinek sem állottak útjában) — tehát Ney, a 
ki utolsónak maradt, mindössze ezer emberrel érkezett 
meg Napóleonhoz Orsába, s útközben úgy az embereit, 
mint az ágyúit cserbenhagyta: és éjjel, titokban lopózva 
tovább, az erdők sűrűjében kelt át a Dnyepren. 

Orsától kezdve, az üldöző ellenséggel épp úgy szem-
bekötősdit játszva, menekültek tovább Vilna felé. Bere-
zinánál megint összekavarodtak, sokan a vízbe fúltak, so
kan megadták magukat, de azok, a kik átvergődtek a fo
lyón, hanyatt-homlok menekültek tovább. A főparancs
nokuk belebújt a bundájába, felült a szánkájára, s a baj
társait cserben hagyva, egyedül folytatta az útját. A ki 
tudott, az ment tovább, a ki pedig nem, az megadta magát 
vagy meghalt. 

XVIII. 

Az ember azt hinné, hogy a francziák menekülése 
közben, a mikor minden lehetőt elkövettek arra, hogy a 
vesztükbe rohanjanak, a mikor a kalugai útra történt be-
fordulástól kezdve a főparancsnok meneküléséig e tömeg 
egyetlen mozdulatának se volt semmi értelme sem, — az 
ember azt hinné, hogy a hadjáratnak ebben az időszaka-
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bari, lehetetlen, hogy azok a történetírók, a kik a tömegek 
mozdulatait egyes emberek egyéni akaratának az ered
ményeképpen fogják föl, ezt a visszavonulást a maguk 
fölfogása szerint magyarázták. De nem! A történetírók 
rakásszámra gyártják a könyveket erről a hadjáratról, s 
ezek mindenikében leírják Napóleon rendelkezéseit és 
mélységes értelmű terveit és fortélyait, a melyek a csa
patok mozdulatait irányították, nemkülönben marsalljai-
nak a lángelméjű intézkedéseit. 

Azt a körülményt, hogy Napóleon akkor, a mikor az 
ellenség egy bőségben úszó vidéken is útat engedett neki, 
s a mikor nyitva állott előtte az a párhuzamos út, a melyen 
öt később Kutuzov üldözőbe vette, mégis minden szükség 
nélkül azon a másik, letarolt úton vonult vissza Malo-
jaroszlavecztöl, mindenféle mélyértelmü szempontokkal 
magyarázzák. Ugyanilyen mélyértelmü megfontolások 
kapcsán írják le Szniolenszktől Orsába történt vissza
vonulását is. Azután ecsetelik az ő Krasznojenál tanúsí
tott hősiességét, a hol állítólag a maga személyes vezér
lete alatt készült az ütközetet elfogadni, és nyírfavessző
vel a kezében fül és alá járva így szólt: 

— Eleget voltam már császár, ideje, hogy tábornok 
is legyek. — De ennek ellenére is, tüstént ez után, megint 
csak fut tovább és sorsukra hagyja a hadseregnek mögötte 
jövő és szétzüllött csapatait. 

Azután leírják a marsallok, és különösen Ney lelki 
nagyságát, — azt a lelki nagyságot, mely abban jutott 
kifejezésre, hogy éjszakának idején, az erdőségek sűrű 
leple alatt kerülő úton átkelt a Dnyeperen, s zászlók és 
tüzérség nélkül, s embereinek a kilencztizedrészét cser
benhagyva, eljutott Orsába. 

És végül a nagy császárnak vitéz hadseregétől való 
utolsó elutazását, mint valami nagy és geniális dolgot tá
lalják föl nekünk a történetírók. A csúfos megfutamodás-
nak még ez az utolsó mozzanata is, mely emberi nyelven 
a legvégső aljasságnak nevezhető, s a melyről minden 
gyermek azt tanulja, hogy az a legnagyobb szégyen, — 
még ez a mozzanat is megtalálja a történetírók előadásá
ban a maga igazolását. 

Akkor, a mikor már lehetetlen a történelmi okosko-
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dásoknak ezt az annyira izgalmas ionalát tovább húzni, 
a mikor egy cselekedet immár tisztán és világosan hom
lokegyenest ellenkezik azzal, a mit az emberiség jónak 
vagy akár csak igazságosnak is tart, akkor segítségére siet 
a történetíróknak a fenség megváltó fogalma. Mintha bi
zony a fenség kizárná a jó és a rossz zsinórmértékének i 
az alkalmazását. A nagy emberre nézve a rossz — nem 
létezik. Nincs az a borzalom, a mi bűnül volna felróható 
annak, a ki nagy. 

— Ez fönséges (c'est grand)! — mondják a történet
írók, és ilyenkor aztán nincsen se jó, se rossz, hanem csak 
„grand" és „nem grand". Grand — jó, nem grand — rossz. 
Grand, ez az ő felfogásuk szerint valami egészen különös 
fajta élőlényeknek a sajátsága, a kiket ök hősöknek ne
veznek. És Napóleon, a mikor jó meleg bundájába bur
kolózva, nemcsak a társait, hanem azokat az embereket 
is (az ő megkülönböztetése szerint) cserben hagyva, a 
kiket ö hozott ide, takarodik hazafelé, úgy érzi, que c'est 
grand, s ebben megnyugszik a lelke. 

„A fönségestől a nevetségesig csak egy lépés" (ő 
valami fenségest is látott magában), mondja ő. És az egész 
világ ötven esztendőn keresztül ezt hajtogatja: fönséges! 
nagyszerű! Napóleon nagy. A fönségestől a nevetségesig 
csak egy lépés. 

És esze ágába se jut senkinek sem, hogy a jó és a 
rossz zsinórmértékével meg nem mérhető nagyság be-
ösmerése nem egyéb, mint a maga semmiségének és mér
hetetlen kicsiségének a beösmerése. 

Mi reánk nézve, a kik Krisztustól megkaptuk a jó és 
a rossz zsinórmértékét, nincs semmi, a mi megérthetetlen 
volna. És nagyságról szó se lehet ott. a hol nincs egy
szerűség, jóság és igazság. 

XIX. • -

Vájjon hol az az orosz ember, a ki az 1812. évi had
járat utolsó szakának a leírásait olvasván, ne tapasztalta 
volna a bosszúság, a kielégítetlenség és a homályosság 
érzését. Ki ne kérdezte volna magában: hogy' eshetett 
az, hogy nem iogdosták össze és nem semmisítették meg 
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a francziákat mind, mikor mind a három hadsereg túl
nyomó számmal körülvette őket, mikor a szétzüllött, éhes 
és didergő francziák tömegesen megadták magukat, és 
mikor (mint a történetírók beszélik) az oroszoknak éppen 
az volt a czéljuk, hogy a francziákat mind feltartóztassák, 
egymástól elvágják és foglyul ejtsék. 

Hogy' esett az, hogy az az orosz hadsereg, mely 
számfa nézve gyengébb volt a francziánál, elfogadta a 
borodinoi ütközetet, hogy' esett az, hogy ez a sereg, mely 
azzal a szándékkal, hogy őket hoppon fogja, három oldal
ról körülvette a francziákat, ezt a czélját nem érte el? 
Talán bizony a francziák olyan fölényben vannak fölöt
tünk, hogy ámbár számbelileg többen voltunk, s körül is 
fogtuk őket, még sem arathattunk győzelmet rajtuk? 
Hogy' történhetett ez? 

A történelem (az, a melyet így hívnak), mikor 
ezekre a kérdésekre megfelel, azt mondja, hogy mindez 
azért történt, mert Kutuzov és Tormaszov, és Csicsagov 
és ezek meg ezek nem csinálták meg ezeket és ezeket 
a hadműveleteket. 

De hát miért nem csinálták meg mindezeket a had
müveleteket? És hogy ha ők voltak az okai annak, hogy 
a kitűzött czélt nem értük el, miért nem állították tör
vény elé, és miért nem végezték ki őket? De még ha 
megengedjük is azt, hogy az oroszok kudarczának Kutu
zov, Csicsagov stb. voltak az okai, azt még mindig nem 
foghatjuk föl, hogy olyan körülmények közt, a minők 
közt az orosz csapatok Krasznoje és Berezina mellett 
voltak (az oroszok mindkét helyen számbelileg előny
ben voltak), miért nem fogták el a franczia sereget mar-
salljaival, királyaival és császárjával együtt, mikor az 
oroszoknak éppen ez volt a czéljuk? 

Ennek a furcsa jelenségnek az a magyarázat? (a 
melylyel az orosz hadtörténeti írók előállanak), hogy 
Kutuzov akadályozta a támadást, nem állhat meg, mert 
tudjuk, hogy Kutuzov akarata se Vjazmánál, se Tarutino-
nál nem tudta a csapatok támadását megakadályozni. 

Hogy' van az, hogy azt az orosz hadsereget, mely 
gyengébb létére is diadalt aratott a teljes erőben lévő 
ellenségen Borodinonál, Krasznojenál, Berezinánál, a 
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hol erősebb volt az ellenségnél, megverték a francziák 
szétzüllött csapatjai? 

Ha az oroszoknak az volt a czéljuk, hogy Napó
leont és a marsallokat elvágják és foglyul ejtsék, és ha 
azt a czélt nemcsak hogy el nem érték, de minden erre 
irányuló kísérletük mindannyiszor szégyenletes kudarczot 
vallott, úgy a francziák teljes joggal tartják a hadjárat 
utolsó időszakát magukra nézve a diadalok egész soro
zatának, viszont teljesen jogtalan az orosz történetíróknak. 
az a fölfogása, a mely szerint ez az időszak az oroszokra 
nézve volt diadalmas. 

Az orosz hadtörténelmi írók, a mennyiben a logika 
szabályait magukra nézve is kötelezőknek elösmerik, ön
kéntelenül is erre a következtetésre jutnak, és minden a 
férfiasságra és az odaadásra stb. vonatkozó logikus elme
futtatásaik ellenére is akaratlanul kénytelenek elösmerni, 
hogy a francziáknak Moszkvából való visszavonulása 
Napóleon győzelmeinek és Kutuzov vereségeinek a so
rozata. 

De a nemzeti hiúságot teljesen számításon kívül 
hagyva is érezhető, hogy ez a következtetés már magá
ban véve is ellentmondást rejt magában, mert a fran
cziák győzelmeinek a sorozata őket teljesen megsemmi
sítette, az oroszok vereségeinek a sorozata pedig az el-
lenségjeljes megsemmisülését és a hazának tőlük való 
megtiszjását eredményezte. 

Ennek az ellentmondásnak a forrása abban van, 
hogy azok a történészek, a kik az eseményeket a császá
rok és tábornokok leveleiből, a jelentésekből, előterjesz
tésekből, tervekből stb. tanulmányozzák, abból a hazug 
föltevésből indultak ki, hogy az 1812. évi hadjárat utolsó 
szakának az volt a czélja, hogy Napóleont, a marsallokat 
és az egész franczia hadsereget elfogják, a mi pedig nem 
igaz. 

Ez a czél soha sem volt és nem is lehetett kitűzve, 
mert semmi értelme se lett volna, és mert nem is volt 
semmiképpen sem érthető. 

Ennek a czélnak semmi értelme se volt először 
azért, mert Napóleon szétzüllött hadserege a lehető leg
nagyobb gyorsasággal menekült Oroszországból, vagyis 
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valóra váltotta azt, a mi után minden orosz áhítozott. 
Mire való lett volna tehát mindenféle hadműveletekkel 
operálni a francziák ellen, a kik amúgy is oly gyorsan 
futottak, a hogy' csak bírtak? 

Másodszor esztelenség lett volna az útjába állani 
azoknak az embereknek, a kik minden erejüket a futásra 
összpontosították. 

Harmadszor esztelenség lett volna a magunk csa
patait annak a franczia hadseregnek megsemmisítéséért 
koczkára tenni, mely minden külső ok nélkül is olyan 
arányban fogyott, hogy még ha semmi sem állja útját, 
akkor se képes több embert átvinni a határon, mint a 
mennyit deczemberben át is vitt, vagyis az összes csa
patoknak egy századrészét. 

Negyedszer esztelenség lett volna az a kívánság, 
hogy foglyul ejtsék a császárt, a királyokat és a hercze-
geket, — mind csupa olyan embert, a kiknek a fogsága 
a legnagyobb mértékben megnehezítette volna az oro
szok szabad mozgását, a mint ezt az akkori kor legkivá
lóbb diplomatái is elösmerték (J. Maistre és mások). Még 
esztelenebb lett volna az a kívánság, hogy foglyul 
ejtsük a francziák hadtesteit, mikor Krasznojeig a mi csa
pataink is létszámuknak a felére fogytak le, a fogoly 
hadtestek mellé pedig külön kísérő különítményeket kel
lett volna kirendelni, és mikor a mi katonáink se kapták 
meg mindig teljes eleség-adagukat, s az addig ejtett fog
lyok is már majd meghaltak éhen. 

Az arra vonatkozó egész mélyértelmű terv, hogy 
Napóleont a hadseregével együtt bekerítsük és elfogjuk, 
hasonló lett volna annak a kertésznek a tervéhez, a ki 
kiűzvén a kertjéből a mai hát, mely az ágyait és a palán
táit összegázolta, odaállott volna a kert-ajtóhoz, s el
kezdte volna agyba-főbe verni azt a marhát. Az egyet
len, a mit a kertész mentségére föl lehetne hozni, az volna, 
hogy nagyon is föl volt bőszülve. De a terv kieszelőiről 
még azt se lehetne elmondani, mert hiszen az ágyak ösz-
szegázolása nem az ő káruk volt. 

De azonkívül, hogy Napóleon és a hadsereg körül
zárásának a terve esztelen volt, még hozzá nem is volt 
keresztülvihető. 
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Nem volt keresztülvihető először azért, mert mi
után a tapasztalás bizonyítja, hogy a hadoszlopok moz
gása egy-egy ütközetben még öt verszten belül se felel 
meg az előre megállapított terveknek, annak a való
színűsége, hogy Csicsagov, Kutuzov és Wittgenstein ide
jében érkeztek volna meg az előre kitűzött helyen, any-
nyira csekély volt, hogy egyértelművé lett a lehetetlen
séggel; így gondolkozott Kutuzov is, a ki már akkor, a 
mikor a tervet megkapta, megmondotta, hogy a nagy tá
volságokra való cselmozdulatok nem szoktak a várt ered
ménynyel járni. 

Keresztülvihetetlen volt másodszor azért, mert ah
hoz, hogy a tehetetlenségnek azt az erejét, a melylyel 
Napóleon csapatai visszavonulásukat siettették, ellensú
lyozhassák, hasonlíthatatlanul nagyobb seregre lett volna 
szükség, mint a melylyel az oroszok akkor rendelkeztek. 

Keresztülvihetetlen volt ez harmadszor azért, mert 
ennek a hadászati műszónak: elvágni, semmi értelme sin
csen. Elvágni lehet egy darab kenyeret, de nem egy had
sereget. Egy hadsereget elvágni, — elzárni az útját, — 
semmiképpen se lehet, mert számtalan út nyílik körös
körül, a melyen elvonulhat, és van éjszaka, a mikor sem
mit se látni, a miről akár Krasznoje vagy Berezina példá
jából is meggyőződhettek a hadtörténelem tudósai. 
Foglyul ejteni pedig valakit, a nélkül, hogy ebbe ő maga 
is beleegyezzék, épp annyira lehetetlen, mint a hogy' le
hetetlen elfogni egy fecskét, hacsak nem ül rá az ember 
kezére. Foglyul ejteni csak azt lehet, a kik, mint a néme
tek, a hadászat és a harczászat szabályai szerint meg
adják magukat. De a franczia csapatok ezt, teljes joggal, 
nem tartották szükségesnek, mert akár a futásban, akár 
a fogságban egyformán az éhség és a hideg révén való 
elpusztulás várt reájuk. 

Negyedszer és legfőképpen lehetetlen volt ez azért, 
mert a mióta a világ áll, még nem volt háború, mely 
olyan rettenetes körülmények közt folyt volna, mint az 
1812-ik évi, és az orosz csapatok a francziák üldözésében 
minden erejüket megfeszítették, és nagyobb erőt már 
nem fejthettek ki a nélkül, hogy magukat tönkre ne 
tegyék. 
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Az orosz hadsereg Tarutinotól Krasznojeig való vo
nulása közben ötvenezer beteget és ehnaradtat veszített, 
a mi olyan szám, mely egy nagy, kormányzósági város 
lakosságának felel meg. A hadseregnek több mint a fele, 
ütközet nélkül dőlt ki a sorokból. 

És a hadjáratnak erről a szakáról, a mikor a kato
nák mezítláb és meleg ruha nélkül, fogyatékos élelmezés 
mellett, pálinkát nem kapva hónapokon keresztül tizenöt
fokos hidegben a hóban háltak; mikor a nappal csak hét-
nyolcz óra hosszat tart, a többi éjszaka, a mikor a fegye
lem nem érvényesülhet, mikor az emberek nem úgy, mint 
az ütközetek alkalmával, csak néhány órára kerülnek 
bele a halál birodalmába, a hol megszűnik a fegyelem, 
hanem hónapokon keresztül úgy élnek, hogy minden pil
lanatban küzdcniök kell a hideggel és az éhhalállal; mikor 
egyetlen hónap alatt a hadsereg fele elpusztul, — a had
járatnak erről az időszakáról a történészek úgy írnak, 
hogy: Miloradovicsnak oldal-menetelést kellett volna csi
nálni ide és ide, Tormasovnak amoda, Csicsagovnak erre 
és erre a helyre kellett volna sietnie (sietni térden felül 
érő hóban), és ezt meg ezt a csapatot elvágnia vagy szét
vernie stb. stb. 

Az oroszok, a kiknek a fele éhen veszett, mindent 
megtettek, a mit lehetett, és a mit meg kellett tenniök 
arra né^ve, hogy a kitűzött és a nemzethez méltó czélt 
elérjék,* és nem tehetnek róla, hogy akadtak más orosz 
emberek, a kik meleg szobákban ültek s a kik olyasmire 
akartak vállalkozni, a mi teljességgel kivihetetlen volt. 

A tények és a történelmi leírások közt tapasztalható 
ezen furcsa és megfoghatatlan ellentmondás csakis onnan 
származott, hogy a történetírók, a kik erről az esemény
ről írtak,'egyes tábornokok érzelmeinek és szavainak a 
történetét, nem pedig az események történetét írták meg. 

0 előttük rendkívül figyelemreméltóknak látszanak 
Miloradovics szavai és azok a kitüntetések, a melyekben 
ez vagy az a tábornok részesült, de az az ötvenezer em
ber, a ki a kórházakba és a sírba került, nem is érdekli 
őket, mert nem tartozik tanulmányaik tárgyai közé. 

Pedig hát nem kell egyéb, mint a tábornoki tervek 
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és jelentések tanulmányozásától elfordulni, s egy pillan
tást vetni azoknak a százezreknek a mozgalmaiba, a kik 
az eseményekben egyenes és közvetlen résztvettek, és 
mindaz, a mi annakelőtte megoldhatatlan kérdésnek lát
szott, egyszerre szokatlan könnyűséggel és egyszerűség
gel, s minden kétséget kizárólag megoldhatónak bizonyul. 

Az a csel, hogy Napóleont a hadseregével együtt 
elvágják, soha nem is létezett, legfeljebb tán néhány tu-
czat embernek a képzeletében. Nem is létezhetett, mert 
esztelenség volt, az elérése pedig a lehetetlenségek so
rába tartozott. 

A népnek csak egyetlen czélja volt: megtisztítani 
a földjét az ellenséges csapatoktól. Ez a czél először is 
maga-magától megvalósult, mert a francziák menekültek, 
s így nem kellett egyéb, mint nem állni útját a menekülé
süknek. Másodszor megvalósult ez a czél a nemzeti há
ború tényei által is, melyek a francziákat megsemmisítet
ték, harmadszor pedig az által, hogy a nagy orosz had
sereg nyomon követte a francziát és készen állott arra, 
hogy abban az esetben, ha a francziák menekülése fönn
akadna, ha kell, akár erőszakhoz is nyúljon. 

Az orosz hadseregnek úgy kellett hatnia, mint az 
ostornak a menekülő állatra. Es a tapasztalt üldöző na
gyon jól tudta, hogy az a legelőnyösebb, ha állandóan 
magrsra emelve tartja az ostort, hogy bár szüntelenül 
fenyegesse a menekülő állatot, de soha le ne sújtson vele 
a fejére. 



NEGYEDIK RÉSZ. 

I. 

Mikor az ember haldokló állatot lát, rendesen rémü
let fogja el: az, a mi ő maga, — az ő lénye, nyilvánvalóan, 
a szemeláttára megsemmisül — megszűnik létezni. De 
mikor ember, még pedig szeretett ember az, a ki hal
doklik, akkor az élet megsemmisülésén érzett rémületen 
kívül még valami sajgást és lelki sebet is érzünk, mely 
éppen úgy, mint a testi seb, olykor öl, olykor begyógyul, 
de mindig fáj, és mindig fél a külső és izgató érintéstől. 

Andrej herczeg halála után Natasa és Marja her
czegnő egyaránt érezte ezt. Erkölcsileg megtörve, és a 
halálnak felettük lebegő és fenyegető felhője előtt szemet 
húnyvajnem mertek az élettel szembe nézni. Nyitott se
beiket gondosan óvták a sértő és fájdalmat okozó érinté
sektől. Minden: egy az utczán gyorsan tovagördülö 
fogat, az ebédre való emlékeztetés, a cseléd egyetlen kér
dése az iránt, hogy minő ruhát készítsen ki, vagy a mi 
rosszabb, — a tettetett, bágyadt részvét egy-egy szava, 
fájdalmasan izgatta a sebet, sérelemnek tetszett előttük, 
és megzavarta azt a feltétlen csöndet, a melyben minda
ketten iparkodtak arra a képzeletükben még el nem né
mult, komor és borzalmas khorusra figyelni, és megaka
dályozta őket abban, hogy belenézzenek abba a végtelen 
messzeségbe, mely egy-egy pillanatra föltárult előttük. 

Csak akkor nem fájt a szívük, a mikor együtt vol
tak. Egymással is csak keveset beszéltek. És ha beszéltek 



366 TOLSZTOJ 

is, csak a legjelentéktelenebb dolgokkal foglalkoztak. 
Mindaketten gondosan elkerülték, hogy olyasmit említse
nek, a mi a jövőre vonatkozik. 

Elösmerni a jövőt, úgy tűnt föl előttük, mint az ő 
emlékének a megsértése. Még óvatosabban elkerültek a 
társalgásukban minden olyasmit, a mi az elhunytra vonat
kozhatott. Ügy rémlett előttük, hogy az, a mit átéltek és 
átszenvedtek, szavakkal egyáltaljában ki nem fejezhető. 
Ügy látszott előttük, hogy az ö életének a részleteiről 
szavakkal való megemlékezése csak sérti annak a rej
télynek a magasztosságát és szentségét, mely a szemeik 
előtt lejátszódott. 

A beszédtől való szakadatlan tartózkodás, mind 
annak az állandó és gondos elkerülése, a mi esetleg ő rá 
terelhetné a szót: ezek az annak a határán való megállá
sok, a miről nem volt szabad beszélni, még tisztábban és 
még világosabban a képzeletük elé állították azt, a mit 
éreztek. 

De a tiszta és teljes bánat épp úgy lehetetlen, mint a 
tiszta és teljes öröm. Marja herczegnőt, a ki a helyzeténél 
fogva egyedüli és független intézője volt a sorsának, s a 
ki gyámja és vezetője volt az unokaöcscsének, elsőnek 
szólította ki az élet a szomorúságnak abból a világából, a 
melyben az első két hetet eltöltötte. Leveleket kapott a 
rokonaitól, a melyekre felelnie kellett; az a szoba, a mely
ben Nikoluskát elhelyezték, nedves volt, úgy, hogy el
kezdett köhögni. Alpetycs megjött Jaroszlavból s magával 
hozta a számadásait és azzal a javaslattal állott elő, hogy 
költözzenek át Moszkvába, a Vozdvvisenkán levő há
zukba, mely épen maradt, és mindössze némi kis javítást 
igényelt. Az élet nem állott meg, és neki is élnie kellett. 
Bármily nehezére esett is Marja herczegnőnek a magá
nyos szemlélődésnek abból a Világából, a melyben eddig 
élt, kilépnie, bármennyire sajnálta, sőt lelkiismeretlen 
csúnya dolognak tartotta is Natasát egyedül hagyni, — az 
élet gondjai megkívánták az ő közreműködését, és ö ön
kéntelenül is megadta magát nekik. Átnézte Alpatycs 
számadásait, tanácskozott Desalle-al az unokaöcscséröl 
és megtette az előkészületeket és intézkedéseket a 
Moszkvába leendő átköltözésre. 
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Natasa egyedül maradt, és attól az időtől kezdve, 
hogy Marja herczegnő az elutazás előkészületével kezdett 
foglalkozni, elkerülte őt. 

Marja herczegnő azt az ajánlatot tette a grófnénak, 
hogy eressze el vele Natasát Moszkvába, s az anya is, 
az apa is örömmel kaptak ezen az ajánlaton, mert napról
napra látták a leányuk testi erejének a megfogyatkozását, 
és azt remélték, hogy a levegőváltozás, a moszkvai or
vosok kezelése csak hasznos lesz neki. 

— Nem megyek sehová sem, — felelt Natasa, mikor 
közölték vele ezt a tervet, — csak arra kérem, hagyjanak 
nekem békét, — mondotta és kiszaladt a szobából, csak 
nagy nehezen tudván magába fojtani nem annyira a fáj
dalom, mint inkább a bosszúság és a harag könnyeit. 

Az után, hogy Natasa Marja herczegnő által elha
gyottnak és a maga fájdalmában egyedül lévőnek érezte 
magát, a nap legnagyobb részét a szobájában, a pamlagra 
kuporodva töltötte, s miközben finom és kifeszített ujjai
val valamit rakosgatott vagy valamivel bíbelődött, mind
untalan és merev tekintettel bámult oda, a hol a szemei 
éppen megakadtak. Ez a magány kimerítette és gyötörte 
őt, pedig hát föltétfenül szüksége volt rá. Alig, hogy be
lépett hozzá valaki, szaporán fölkelt, megváltoztatta a 
helyzetét és tekintetének a kifejezését és könyvet vagy 
varrást vett a kezébe, s látható türelmetlenséggel várta 
annak a távozását, a ki öt megzavarta. 

Folylon úgy tetszett neki, hogy legott megérti azt, 
és belát abba, a mire egy rettenetes és ránézve érthe
tetlen kérdéssel rá volt meresztve lelki szemeinek a te
kintete.. 

Deczember végén Natasa fekete gyapjú ruhában, 
hanyagul csomóba kötött varkocsokkal, soványan és 
halványan kuporgott a pamlag sarkában, és buzgón 
gyűrte és símítgatta az öve végét, miközben merően bá
mult az ajtó sarkára. 

Oda nézett, a hova ö elment, — a túlvilágra. És 
azt a túlvilágot, a melyre annak előtte rá se gondolt, 
a mely azelőtt olyan távolnak, és valószínűtlennek lát
szott előtte, most sokkal közelebb fekvőnek, rokonabb-



368 TOLSZTOJ 

nak, érthetőbbnek tartotta, mint ezt az itteni világot, a 
melyben vagy pusztaság és romlás, vagy szenvedés és 
bánat volt minden. 

Oda nézett, a hol tudta, hogy ö van; de nem tudta 
öt másként látni, mint olyannak, a milyen volt. Megint 
olyannak látta öt, a milyen Mitiscsiben, Troicziben és 
Jaroszlav-ban volt. 

Látta az arczát, hallotta a hangját és ismételte az 
ő, és a maga hozzá intézett szavait, és olykor mind
kettejük számára új szavakat talált ki, a melyeket eset
leg mondhattak volna egymásnak — akkor. 

íme, bársony kabátjában ott fekszik a karosszéké
ben és sovány, vértelen kezére hajtja a fejét. A melle 
szörnyen be van esve, és a vállai föl vannak rántva. Az 
ajkai összeszorultak, csillogtak a szemei és sápadt hom
lokán hol megjelentek, hol megint eltűntek a ránezok. 
Az egyik lába alig észrevehetően, de gyorsan remeg. Na
tasa tudja, hogy gyötrő fájdalommal küzködik. „Mi az 
a fájdalom? Mire való a fájdalom? Vájjon mit érez? Mi
lyenek a fájdalmai?" — tűnődik Natasa. 0 észrevette, 
hogy figyel, fölemelte a szemeit és a nélkül, hogy mo
solygott volna, elkezdett beszélni. 

— Egy dolog van, az borzasztó lehet, — mondotta: 
— mindörökre odakötni magát egy szenvedő emberhez. 
Ez örökös gyötrődés. — És fürkésző pillantást vetett rá. 
Natasa, mint mindig, akkor is előbb felelt, sem mint 
ideje lett volna megfontolni, mit felel; azt mondta: ez 
nem maradhat így, ön teljesen fel fog gyógyulni. 

Most újra maga előtt látta öt, újra átélve mindent, 
a mit akkor érzett. Eszébe jutott az a hosszú, szomorú 
és szigorú pillantás, a melylyel ezekre a szavakra felelt, 
és megértette annak a szemrehányásnak és kétségbe
esésnek a jelentőségét, mely ebből a hosszú pillantásból 
kiáradt. 

„Én ráhagytam", — mondotta most magában Na
tasa, — ráhagytam azt, hogy csakugyan rettenetes 
volna, ha mindig így kellene szenvednie. Én csak azért 
mondtam ezt akkor így, mert neki rettenetes lett volna, 
ö másként értette. Ügy értette, hogy nekem volna ret-
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tenetes. 0 akkor még élni akart, — félt a haláltól. És én 
olyan durván, olyan ostobán feleltem neki. Én nem 
ezt gondoltam. Egészen mást gondoltam. Ha azt mond
tam volna, a mit gondoltam, így beszéltem volna: bár 
haldokolna, bár azóta folyton a szemeim előtt haldo
kolna, még akkor is boldog volnék ahhoz képest, a mi 
most vagyok. Most . . . semmim, senkim sincsen. 
Tudta-e ő ezt? Nem. Nem tudta és soha sem is fogja 
megtudni. És ezt most már soha, soha többé nem lehet 
jóvá tenni. És most mintha ugyanazokat a szavakat 
megint elmondta volna neki, de Natasa most másként fe
lelt neki a képzeletében. Félbeszakította őt és így szólt: 
rettenetes önnek, de nem én nekem. Jól tudja, hogy ma
gán kívül nekem semmim sincs az életben, s nekem a 
legnagyobb boldogságom, ha önnel együtt szenvedhetek. 
És ime, ő fogta a kezét és megszorította, úgy, mint 
akkor, azon a borzalmas estén, négy nappal halála előtt. 
És képzeletben még más gyöngéd és szeretetteljes sza
vakat is intézett hozzá, a melyeket akkor mondhatott 
volna neki, de a melyek csak most jöttek az ajkára: — 
Szeretlek! . . . szeretlek, szeretlek . . . — mondotta s 
görcsösen ökölbe ^szorította a kezét, s kétségbeesetten 
csikorgatta a fogát . . . 

És valami édes fájdalom fogta el, s már-már ki
csordultak a szeméből a könnyek, de egyszerre azzal a 
kérdéssel fordult magához: vájjon kinek mondja ő mind
ezt? Hoi van ő, és ki ö mostan? És megint száraz és ke
gyetlen elmélkedésbe burkolózott minden, s a szemöldö
keit rángatva^ megint csak elnézett oda, a hol ő volt. 
Már-már úgy tetszett neki. hogy megérti a titkot . . . 
De abban a pillanatban, mikor a megfoghatatlan már-
már föltárult előtte, az ajtó kilincsének egy hangos kop
panása érintette fájdalmasan a fülét. Gyorsan és vigyá-
zatlanul, rémült, önmagából kikelt arczczal belépett a 
szobába Dunyasa. 

— Tessék gyorsan a papához menni. — mondotta 
Dunyasa valami különös és élénk kifejezéssel. — Iljics 
Pjotr-t szerencsétlenség érte . . . levél jött, — mondotta 
lelkendezve. 

Tolsztoj : H á b o r ú és béke. I I I . 24 



370 TOLSZTOJ i 

n . 

Az emberektől való idegenkedés általános érzésén 
kívül Natasa ebben az időben még a családja tagjaival 
szemben is valami különös idegenkedést érzett. A hozzá
tartozók mind: apja, anyja, Szonya, olyan közel állottak 
hozzá, annyira megszokottaknak és mindennapiaknak 
látszottak előtte, hogy közönyös volt, sőt valósággal el
lenséges indulattal viseltetett irántuk. Hallotta, hogy 
Dunyasa Ilya Pjotról és valami szerencsétlenségről be
szél, de nem értette meg a szavait. 

— Ugyan micsoda szerencsétlenség érhette őket, 
miféle szerencsétlenség lehet az? Náluk minden a régi, 
megszokott mederben folyik, — gondolta magában 
Natasa. 

Mikor bement a terembe, szaporán jött ki az apja 
a grófné szobájából. Ránczos arcza nedves volt a köny-
nyektől. Nyilván azért sietett ki abból a szobából, hogy 
szabadjára engedje a zokogását, mely már régóta szo
rongatta. Mikor Natasát megpillantotta, kétségbeesetten 
legyintett a kezével, és keserves, görcsös zokogásba 
tört ki, mely kerek és lágy arczát egészen eltorzította. 

— Pe . . . Petya . . . Menj csak, menj, anyád... 
h í v . . . — ö pedig zokogva, mint a gyermek, szaporán 
tipegve, odament roskatag lábaival egy székhez, és ke
zeivel eltakarván az arczát, szinte beleroskadt. 

Egyszerre mintha villamos szikra czikkázott volna 
keresztül Natasa egész testén. Rettenetes fájdalommal 
belenyilallott valami a szívébe. Borzasztó fájdalmat ér
zett: úgy rémlett neki, mintha megszakadt volna valami 
benne, s mintha a halál küszöbén volna. De a fájdalom 
után úgy érezte, mintha e pillanat alatt felszabadult volna 
az átok alól, mely rá nehezedett. Mikor az apját látta, 
és a másik szobából az anyja rettenetes síránkozását hal
lotta, egy pillanat alatt megfeledkezett magáról és a bá
natáról. Odaszaladt az apjához, a ki azonban erőtlenül 
integetett a kezével és rámutatott az anyja ajtajára. 
Marja herczegnő sápadtan, remegő állal jött ki a szobá
ból, és megfogván Natasa kezét, valamit mondott neki. 
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Natasa se nem látta, se nem hallotta őt. Qyors léptekkel 
benyitott az ajtón, egy pillanatra megállt, mintha küzkö-
dött volna magával, majd odaszaladt az anyjához. 

A grófné furcsán, kényelmetlenül elnyújtózva egy 
karszékben hevert s a falhoz verdeste a fejét. Szonya és 
a szobaleány fogták a két kezét. 

— Natasa, Natasa . . . — kiáltott a grófné. — 
nem igaz, nem igaz . . . Hazudik . . . Natasa! — kiál
totta, s félrelökte azokat, a kik körülötte voltak. — Men
jetek innen mind! Megölték! . . . ha-ha-ha-ha! . . . nem 
igaz! 

Natasa rátérdclt a karosszékre, ráhajolt az anyjára, 
megölelte s szinte váratlan erővel fölemelte őt, odaszo
rította magához az arczát, és odasimult hozzá. 

— Mamácskám! . . . kedvesem! . . . Itt vagyok, 
lelkem, itt. Mamácskám! — suttogta s nem hallgatott el 
egy pillanatra sem. 

Nem eresztette el az anyját, gyöngéden küzködött 
vele, párnákat és vizet kért, s kigombolta s letépte a 
ruhát az anyjáról. — Lelkem, anyácskám . . . Mamács
kám, — édes, — suttogta szüntelenül, a fejét, a kezét és 
az arczát csókolgatva, és érezte, a mint az orrát és az 
orczáit csiklandozva, szinte patakzottak a könnyei. 

A grófné megszorította a leánya kezét, behunyta 
a szemét s egy pillanatra lecsillapodott. Egyszerre szo
katlan gyorsasággal fölkelt, bambán körülnézett és meg
pillantván Natasát, teljes erővel elkezdte szorongatni a 
fejét. Azután odaszorította magához a fájdalomtól meg-
ránczosodott arczát, és sokáig bámult bele. — Natasa, 
szeretsz te engem? — kérdezte halk és bizalmaskodó 
hangon. — Natasa, te nem csalsz meg engem? Te meg
mondod nekem a tiszta igazságot. 

Natasa könnybelábbadt szemekkel nézett rá, és 
csupa merő bocsánatkérés és szeretet volt az arcza. 

— Édes lelkem, mamácskám, — ismételte, szerete
tének minden erejét arra fordítván, hogy valahogyan ma
gára vegye annak a fájdalomnak legalább egy részét, 
mely őt szorongatta. 

És az anyja, a valósággal való tehetetlen küzdel
mében, nem tudván elhinni azt, hogy ő élhessen, mikor 

21 
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életerőtől duzzadó kedves fiacskája meghalt, a valóság 
elől megint az őrület világában keresett menekvést. 

Natasa nem emlékezett rá, hogy telt el ez a nap 
és éjjel, s a rákövetkező nap és éjjel. Nem aludt semmit 
és el nem mozdult az anyja mellől. Natasa kitartó, türel
mes szeretete minden pillanatban és szinte minden ol
dalról, nem mint vigasztalás, hanem mint az életre való 
fölhívás vette körül a grófnét. Harmadik éjszaka a grófné 
pár pillanatra lecsillapodott, Natasa pedig a karosszék 
támlájára könyökölve, behunyta a szemét. Egyszerre 
megroppant az ágy és Natasa kinyitotta a szemét. A 
grófné felült az ágyban és halkan mormogott valamit. 

— Mennyire örülök, hogy eljöttél. Fáradt vagy 
ugy-e, kell tea? — Natasa odament hozzá. — Meg
szépültél és megférfiasodtál, — folytatta a grófné és meg
fogta a leánya kezét. 

— Mamácska, mit beszél? 
— Natasa, ö nincs többé. — És átölelvén a leányát, 

most kezdett el először sírni. 

II1I. 

Marja herczegnő elhalasztotta az elutazását. Szonya 
és a gróf iparkodtak helyettesíteni Natasát, de nem tud
ták. Látszott, hogy egyedül csak ő volt képes 
anyját az őrületes kétségbeeséstől visszatartani. Na
tasa három hetet töltött az anyjánál, a nélkül, hogy elmoz
dult volna mellőle, ott aludt a szobájában egy karosszék
ben, etette, itatta őt, és szakadatlanul beszélt neki, be
szélt, mert egyedül az ő gyöngéd és dédelgető hangja 
tudta a grófnét valamelyest lecsillapítani. 

Az anya lelki sebe nem tudott behegedni. Petya 
halála elragadta magával életének a felét. Egy hónappal \ 
azután, hogy mint friss és életerős ötvenéves nő, Petya 
halála hírét meghallotta, mint félig halott és az élők iránt 
teljesen részvétlen öreg asszony jött ki a szobájából. De 
ugyanaz a seb, mely a grófnét félig megölte, ugyanez az 
új seb Natasát visszaadta az életnek. 

A lelki seb, mely úgyszólván a lélek testének a 
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megszakadásából származik, éppen úgy, mint a testi seb, 
bármily furcsának lássék is ez, azután, hogy a mély seb 
behegedt és a széleivel szinte összeért, a lelki seb épp 
úgy, mint a testi seb, csak az élet belülről kitörő ereje 
révén gyógyulhat be. 

Éppen így gyógyult be Natasa sebe is. ö azt hitte, 
hogy vége az életének. De egyszerre az anyja iránt való 
szeretet megmutatta neki, hogy életének a lényege, — a 
szeretet, — még él benne. Fölébredt benne a szeretet és 
fölébredt az élet is. 

Natasát Andrej herczeg utolsó napjai fűzték össze 
Marja herczegnővel. Az új csapás még közelebb hozta 
őket egymáshoz. Marja herczegnő elhalasztotta az eluta
zását és az utolsó három héten át, mint valami nagy 
gyermeknek, úgy gondját viselte Natasának. Az utolsó 
hetek, a melyeket Natasa az anyja szobájában töltött, 
megtörték a testi erejét. 

Egy ízben, mikor Marja herczegnő a nap de
rekán észrevette, hogy Natasa lázas borzongástól resz
ket, bevezette őt a maga szobájába és lefektette az 
ágyba. Natasa lefeküdt, de mikor Marja herczegnő a re
dőnyöket leeresztvén ki akart menni, Natasa odahívta őt 
magához. 

— Nem tudok aludni, Mari, maradj itt mellettem. 
— Ki vagy merülve, — próbálj meg aludni. 
— Nem, nem. Miért hoztál ide? Kérdezősködni fog 

utánam. 
— Sokkal jobban van ma. Olyan szépen elbeszél

getett, — mondotta Marja herczegnő. 
Natasa ott feküdt az ágyban és a szoba félhomá

lyában Marja herczegnő arczát fürkészte. 
„Vájjon hasonlít-e hozzá? — gondolta Natasa. — 

Igen, hasonlít is meg nem is. De van benne valami kü
lönös, idegenszerű, teljesen új és előttem ösmeretlen. És 
szeret engem. Vájjon mi van a lelkében? Maga a jóság. 
De hogyan? Hogy' gondolkodik? Mit tart én felőlem? 
Igen, pompás egy teremtés. 

— Masa, — mondotta halkan, s bátortalanul oda
húzta magához a kezét, — Masa, nehogy' azt hidd, 
hogy rossz vagyok. Ugy-e nem hiszed? Masa lelkem. 
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Mennyire szeretlek téged. Legyünk egészen, egészen jó 
barátok. 

Es Natasa, átölelve Marja herczegnőt, elkezdte a 
kezeit és az arczát csókolgatni. Marja herczegnő örült is 
meg szégyenkezett is Natasa érzelmeinek ilyetén meg
nyilatkozása miatt. 

Ettől a naptól kezdve Marja herczegnő és Natasa 
közt létrejött az a szenvedélyes és gyöngéd barátság, 
mely csak nők között szokott elöíordulni. Szüntelenül 
csókolóztak, gyöngéd szavakat mondogattak egymás
nak és az idejük legnagyobb részét együtt töltötték. Ha 
az egyikük kiment, a másik elkezdett nyugtalankodni és 
iparkodott mielőbb csatlakozni hozzá. Ügy érezték, hogy 
kettesben sokkal inkább egyetértenek, mint külön-külön. 
Valami, a barátságnál sokkal erősebb érzés jött létre köz
tük: annak a kizárólagos érzése volt ez, hogy reájuk 
nézve csak egymás jelenlétében képzelhető az élet. 

Olykor órák hosszat hallgattak; másszor meg az 
ágyban fekve elkezdtek beszélgetni és beszélgettek reg
gelig. Legtöbbnyire a rég múlt időkről beszélgettek. 
Marja herczegnő a gyermekéveiről, az anyjáról, az apjá
ról és az ábrándjairól beszélt; és Natasa, a ki azelőtt 
fogékonytalansággal fordult el a ragaszkodásnak és alá
zatosságnak ettől az életétől és a keresztény önfeláldo
zás költészetétől, most a szeretet kapcsai által összefűzve 
érezvén magát Marja herczegnővel, a herczegnő múltját 
is megszerette és ezt az addig megfoghatatlannak tartott 
életet is megértette. Nem akarta ugyan a maga életét az 
alázatosságra és az önfeláldozásra építeni, mert meg
szokta, hogy másban keresse az örömét, de meg
értette és megszerette ezt az előtte addig érthetetlen 
erényt. Marja herczegnő előtt, mikor Natasának gyer
mek- és serdülő koráról szóló elbeszélését hallotta, szin
tén föltárult az életnek egy addig érthetetlen oldala, az 
életben és az élet örömeiben való hit • 

ő róla még mindig nem beszéltek soha, nehogy 
szavukkal, — mint nekik tetszett, — megsértsék az érze
lemnek azt a magasztosságát, mely a lelkükben élt, és 
ez a hallgatás tette azt, hogy öt lassankint. — bár maguk 
se hitték, — elfeledték. 
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Natasa lesoványodott, meghalványodott és testileg 
annyira elgyengült, hogy valamennyien mindig csak az ö 
egészségéről beszéltek, a mi nagyon jól esett neki. De oly
kor, teljesen váratlanul meglepte őt nemcsak a haláltól, 
hanem a betegségtől, a gyöngeségtől és a szépsége el
vesztésétől való félelem, és ilyenkor önkénytelenül és 
nagy figyelemmel elnézegette meztelen karját, melynek 
elbámult a soványságán, reggelenként elnézte a tükör
ben megnyúlt, s — mint neki tetszett — szánalmas ábrá
zatát. Ügy érezte, hogy ennek úgy kell lenni, de egyúttal 
rémület és szomorúság vett rajta erőt. 

Egy ízben nagyon sietett föl a lépcsőn és elállt a lé-
lekzete. Legott önkéntelenül is megint talált magának va
lami teendőt odalenn, s onnan megint fölsietett, hogy ki
próbálja az erejét és megfigyelje magát. 

Más alkalommal Dunyasát hívta s megrezdült a 
hangja. Még egyszer szólította öt, bár már hallotta a lép
teit, — szólította azon a mellhangon, a melylyel énekelni 
szokott és megfigyelte a hangját. 

0 maga se tudta, és tán el se hitte volna, de az 
iszapnak az alatt az áthatlannak látszó rétege alatt, mely 
a lelkét elborította, immár kiserkedtek a fű finom, gyönge 
és Fiatal csücskei, melyeknek az volt a hivatásuk, hogy 
gyökeret verjenek benne, és élettől duzzadó hajlásaikkal 
úgy befödjék azt a bánatot, mely öt szorongatta, hogy az 
csakhamar láthatatlanná és észrevehetetlenné váljék. Be
lülről begyógyult a sebe. 

Január végén Marja herczegnő elutazott Moszkvába, 
s a grói mindenképpen azon volt, hogy Natasa is vele 
menjen és magát az ottani orvosok által megvizsgáltassa. 

IV. 

A Vjazmánál történt összeütközés utan, a hol Kutu
zov nem tudott úrrá lenni csapatainak azon a vagyán, 
hogy az ellenséges csapatokat elvágják, szétverjek sto., a 
menekülő francziák s az utánuk iramodó oroszok mene
telése szinte Krasznojeig egyetlen ütközet nelkul folyt le 
Olyan gyors volt ez a futás, hogy a francziák utan siető 
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orosz hadsereg képtelen volt őket utóiérni, a lovasság és 
a tüzérség lovai kidőltek, és a francziák meneteléséről 
szóló hírek mindig tévesek voltak. 

Az orosz csapatok emberei a negyven versztes napi 
menetelésektől annyira ki voltak merülve, hogy nem tud
tak gyorsabban haladni. 

Hogy fogalmat alkothassunk magunknak az orosz 
hadsereg kimerültségének a fokáról, elég ha tisztán meg
értjük annak a ténynek a jelentőségét, hogy az orosz had
sereg, mely Tarutinotól kezdve mindössze csak ötezer 
sebesültet és halottat, és nem több, mint száz foglyot vesz
tett, hogy ez az orosz hadsereg, mely százezer főnyi lét
számmal indult el Tarutinóból, ötvenezer főnyi létszám
mal érkezett meg Krasznoje-ba. 

Az oroszoknak a francziák után való gyors előnyo
mulása épp oly pusztítólag hatott az orosz hadseregre, 
mint a francziákra azok futása. A különbség mindössze az 
volt, hogy az orosz hadsereg önként, a pusztulás vesze
delme nélkül nyomult előre, mely a franczia hadsereg fö
lött állandóan ott lebegett, valamint az, hogy a francziák 
betegei és elmaradottjai az ellenség kezébe kerültek, míg 
az oroszokéi otthon voltak. A napóleoni hadsereg meg
fogyatkozásának legfőbb oka a gyors menetelés volt, a 
minek minden kétséget kizáró bizonyítéka az orosz csa
patok megfelelő megfogyatkozása. 

Kutuzov egész tevékenysége, épp úgy, mint Taru-
tinonál és Vjazmánál, csak arra irányult, hogy — a meny
nyiben ez a hatalmában állott, — ezt a francziákra nézve 
romlást hozó menetelést ne akadályozza, (mint azt Péter
váron és a hadseregben az orosz tábornokok akarták), ha
nem ellenkezőleg elősegítse, és a maga csapatainak az 
előhaladását lehetőleg megkönnyítse. 

De ezenkívül, attól az időtől kezdve, hogy az orosz 
csapatoknak a gyors meneteléstől való kimerültsége és 
megfogyatkozása annyira érezhetővé vált, még egy másik 
ok is volt, mely Kutuzovot arra indította, hogy a csapatok 
menetelését hátráltassa és várakozó álláspontra helyez
kedjék. Az orosz csapatok czélja az volt, hogy a francziá
kat üldözzék. A francziák útja ösmeretlen volt, és így mi
nél inkább nyomon követték a mi csapataink a franczia-
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kat, annál nagyobb utat kellett megtenniök. Csak ha egy 
bizonyos távolságon követték őket, akkor volt lehetséges 
azokat a kanyargásokat, melyeket a francziák tettek, át
vágásokkal megrövidíteni. Mindazok az agyafúrt forté-
lyoskodások, melyekkel a tábornokok előállottak, a csa
patok áthelyezésében s a menetelések gyorsításában jutot
tak volna kifejezésre, pedig az egyetlen okos czél csak az 
lehetett, hogy a menetelések lehetőleg lassíttassanak. És 
Kutuzovnak egész tevékenysége, Moszkvától kezdve 
Vilnáig, a hadjárat egész tartama alatt, kizárólag erre a 
czélra irányult, még pedig nem véletlenül és ötletszerű-
leg, hanem teljes következetességgel. 

Kutuzov nem eszével meg ismereteivel, hanem 
egész orosz lényével tudta és érezte azt, a mit minden 
orosz ember érzett, hogy a francziák le vannak győzve, 
hogy az ellenség menekül, és hogy nyomon kell követni 
őt; de egyúttal, a katonáival együtt érezte ennek, a gyor
saság és az évszak tekintetében szinte páratlan mene
telésnek minden nehézségét is. 

De a tábornokoknak, különösen a nem oroszoknak, 
a kik minden áron ki akarták magukat tüntetni, bámu
latba akarták ejteni a világot és az Isten tudja miért, de 
el akartak fogni valami királyt vagy herczeget, — ezek
nek a tábornokoknak úgy tetszett, hogy éppen most 
volna az ideje annak, hogy ütközetbe bocsátkozzanak 
és elverjék valakin a port, a mikor pedig a megütközés 
esztelenség, sőt bűn lett volna. Kutuzov csak a vállát 
vonogatta, valahányszor szép sorjában előterjesztették 
neki a fortélyoskodásuknak legkülönfélébb terveit ezek
kel a lerongyolódott, meleg ruha nélkül szűkölködő ka
tonákkal, a kik minden ütközet nélkül, egyetlen hónap 
alatt létszámuknak a felére olvadtak, és a kikkel a 
tovább folyó menekülés legjobb esetét feltételezve is, a 
határig legalább még egyszer akkora utat kellett meg
tenni, mint a mekkorát már eddig megtettek. 

Ez a fortélyoskodásra, az ellenség szétverésére és 
elvágására irányuló törekvés különös élénkséggel nyi
latkozott olyankor, a mikor az orosz csapatok fran
czia csapatokra bukkantak. 

így voit ez Krasznojénál is, a hol azt hitték, hogy a 
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három franczia hadoszlop egyikét fogják találni, és rá
bukkantak tizenhatezer ember élén magára Napóleonra. 
Mindama rendszabályok ellenére is, a melyeket Kutuzov 
arra nézve foganatosított, hogy ezt a vészthozó össze
ütközést megakadályozza és a csapatait kímélje, Krasz-
najénál teljes három napig eltartott a francziák szétzül
lött csapatainak és az orosz hadsereg kimerült emberei
nek a csetepatéja. 

Toll megcsinálta a rendelkezést: az első hadoszlop 
elmegy ide és ide . . . stb. És mint mindig, most is, 
minden a rendelkezés ellenére történt. A württembergi 
herczeg a hegyről lövöldözött a francziák menekülő csa
pataira, és segédcsapatokat kért, a melyek azonban 
nem érkeztek meg. A francziák, éjjelenkint megkerülvén 
az oroszokat, szétszóródtak, elrejtőztek az erdőkben, és 
ki hogy tudott, menekült tovább. 

Milorádovics, a ki azt mondta, hogy semmit sem 
akar tudni a serege belső ügyeiről, a kit soha se lehetett 
megtalálni, a mikor szükség volt rá, a félelem és gáncs 
nélkül való lovag, mint a hogy' ő maga magát nevezte, 
s a francziákkal való tárgyalások nagy barátja, hadi
követeket küldött hozzájuk és megadást követelt tőlük, 
pocsékolta az időt, s nem tette azt, a mit parancsol
tak neki. 

— Nektek ajándékozom, fiúk, ezt a hadoszlopot, 
— mondotta a csapataihoz lépve, s a lovasság előtt rá
mutatott a francziákra. És a lovasok, alig vánszorgó 
lovaikon, a melyeket sarkantyúval és kardlappal haj
szoltak előre, nagy erőlködések után, poroszkálva meg
indultak a nekik ajándékozott hadoszlop, vagyis a meg
dermedt, szinte megfagyott és kiéhezett francziáknak 
egy szétzilált tömege felé; és az ajándékozott hadoszlop 
elhányta a fegyverét és megadta magát, a mire egyéb
iránt már régóta ánitozott. 

Krasznaje mellett huszonhatezer foglyot, néhány 
száz ágyút és valami marsallbotnak nevezett pálczikát 
ejtettek zsákmányul, és azon veszekedtek, vájjon ki tün
tette ki itt magát és ezzel beérték, de rendkívül sajnál
ták, hogy nem fogták el Napóleont vagy legalább is va-
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lami herczeget vagy marsallt, s ezért egymást, de külö
nösen Kutuzovot okolták. 

Ezek a szenvedélyeik által elragadtatott emberek 
vak eszközei voltak a szükségszerűség legszomorúbb 
törvényének; de azért hősöknek tartották magukat, és 
azt képzelték, hogy az, a mit ők tettek, a legnemesebb 
és a legérdemesebb cselekedet volt. Vádolták Kutuzo
vot, hogy ő a hadjárat kezdete óta akadályozta őket ab
ban, hogy Napóleont legyőzzék, hogy ő csak a szenve
délyeinek a kielégítésére gondolt, hogy nem akart kimoz
dulni a Polotnyanyije Zavody-ból, mert ott békessége 
volt, hogy Krasznojenál megállította a hadsereget csak 
azért, mert Napóleon ottlétéről értesülvén, egészen el
vesztette a fejét, s hogy mindezeknél fogva még az is 
ieltehető róla, hogy összebeszélt Napóleonnal, eladta 
magát neki * stb. stb. 

Nem elég, hogy a szenvedélyeik által elragadott 
kartársak úgy beszéltek, — de az utókor és a történelem 
is Napóleont grand-nak ösmerte el, Kutuzovot pedig —. 
az idegenek: ravasz, feslettéletű, gyöngejellemű és öreg 
udvaroncznak tartották, az oroszok pedig valami meg
határoz hatatlannak, valami bábnak, a kinek egyetlen ér
deme az volt, hogy orosz nevet viselt. 

V. 

Az 1812. és 1813. években Kutuzovot egyenesen 
nagy baklövésekkel vádolták. Az uralkodó elégedetlen 
vele. És az a történelem, mely nemrég legfelsőbb pa
rancsra készült, azt írja róla, hogy Kutuzov ravasz és 
hazug udvaroncz volt, a ki megrémült Napóleon nevétől, 
s Krasznojenál és a Berezinánál elkövetett baklövései 
révén megfosztotta az orosz csapatokat a francziákon 
aratott teljes győzelem dicsőségétől.** 

Ez a sorsa a nem nagy embereknek, a kik nem 
grand-homme-ok, a kiket nem ösmer el az orosz elme, 

• W i l s o n emlékiratai. 
* * Bogdanovics- Az 1812 év története. Kutuzov jellemzése és a Krasz. 

najei ütközet eredményeinek az elégtelenségről szóló fejtegetés. 
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de azoknak a ritka és mindig egyedülálló embereknek a 
sorsa, a kik a Gondviselés akaratát megértvén, annak 
a maguk egyéni akaratát teljesen alárendelik. A felsőbb 
törvények megvetéseért a tömeg irigysége és megve
tése sújtja ezeket az embereket. 

Az orosz történetírók előtt, — furcsa és szinte ret
tenetes kimondani, — Napóleon, — a történelmek e leg
hitványabb embere, a ki soha és sehol, még a számkive
tésben sem árulta el a legcsekélyebb emberi méltóságot 
sem, Napóleon elragadtatás és lelkesedés tárgya, ő 
grand. Kutuzov pedig, az az ember, a ki 1812. évbeli te
vékenységének az elejétől a végéig, Borodinotól Vilnáig 
soha egyetlen szavával vagy cselekedetével se hazud
tolván meg magát, a történelemben szokatlan példáját 
adta az önfeláldozásnak és a jövendő események föl
ismerésének, Kutuzov mint valami meghatározhatatlan 
és szánalmat gerjesztő alak szerepel, s valahányszor Ku-
tuzovról és 1812-ről beszéltek, mindig mintha csak szé
gyenkeznének. 

Pedig a dolog úgy áll, hogy még elképzelni is ne
héz egy másik olyan történelmi alakot, a kinek a tevé
kenysége olyan meginghatatlan állandósággal, egy és 
ugyanazon czél felé lett volna irányozva, mint az övé. 
És nehéz elképzelni méltóbb és az egész nemzet akara
tával megegyezöbb czélt. És még nehezebb másik pél
dát találni a történelemben arra, hogy egy történelmi 
alak azt a czélt, a melyet kitűzött maga elé, oly tökéle
tesen elérte volna, mint a hogyan Kutuzov elérte azt a 
czélt, a melyre az 1812. évben tevéke'nységét összpon
tosította. 

Kutuzov soha sem emlegette azt a négy ezredévet, 
mely a gúlákról alá tekint, azokat az áldozatokat, a me
lyeket ő a hazának hoz, azt, hogy ő mit szándékozik 
véghezvinni, vagy mit vitt véghez: egyáltaljában nem 
beszélt semmit magáról, nem játszott semmiféle szere
pet, mindig a legegyszerűbb és legközönségesebb em
bernek látszott s a legegyszerűbb és legközönségesebb 
dolgokat mondta. Leveleket írt a leányainak és mme 
Sthalnak, regényeket olvasott, szerette a szép asszo
nyok társaságát, eltréfált a tábornokokkal, tisztekkel és 
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katonákkal és soha sem ellenkezett azokkal az embe
rekkel, a kik be akartak bizonyítani előtte valamit. Mi
kor Rasztopcsin gróf a jauzsszkij hídon odaugratott Ku
tuzovhoz, egyenes szemrehányásokkal illette öt azért, 
hogy ö akarta Moszkva vesztét és így szólt: „Hiszen ön 
megígérte, hogy nem hagyja el Moszkvát ütközet nél
kül?" Kutuzov így felelt: „Nem is hagyom el Moszkvát 
ütközet nélkül", — bár Moszkva akkor már el volt 
hagyva. Mikor Arakcsejev elment hozzá az uralkodótól, 
és azt mondta neki, hogy Jermolovot kellene a tüzérség 
élére állítani, Kutuzov így felelt: „Igen, magam is éppen 
az imént említettem", a midőn egy perczczel azelőtt egé
szen mást mondott. Ugyan mit érdekelte öt, az 
egyetlent, a ki a körülötte levő buta tömeg közepett 
fölismerte annak az eseménynek az óriási fontosságát, 
mit érdekelte őt az, vájjon Rasztopcsin gróf ő neki, vagy 
más valakinek tulajdonítja-e a főváros nyomorúságát? 
Még kevésbbé foglalkoztathatta őt az a kérdés, kit fog
nak a tüzérség parancsnokává kinevezni. 

És ez az öreg ember, a kit az élet tapasztalatai rá
vezettek arra a meggyőződésre, hogy a gondolatok s az 
ezek kifejezésére szolgáló szavak nem mozgató erői az 
embereknek, nemcsak az ilyen esetekben, hanem mindig 
téliesen értelmetlen szavakat mondott, — kimondta azt, 
a mi először az eszébe ötlött. 

De ugyanez az ember, a ki oly kevés súlyt fekte
tett a szavaira, egész tevékenysége alatt egyetlen egy 
olyan szót sem ejtett, mely ne lett volna összhangban 
azzal az egyetlen czéllal, a melynek az elérésére a had
járat egész ideje alatt törekedett. Szemlátomást önkénte
lenül azzal a mélységes meggyőződéssel, hogy nem értik 
meg őt, nem egyszer a legkülönfélébb körülmények közt 
is kimondta a véleményét. Kezdve a borodinoi ütközettől, 
a melylyel a környezetével való súrlódásai elkezdődtek, 
ő volt az egyetlen, a ki azt mondotta, hogy a borodinoi 
ütközet győzelem, s ezt szóval s a jelentéseiben és elő
terjesztéseiben halála napjáig mindig ismételte, ö volt az 
egyetlen, a ki azt mondta, hogy Moszkva veszte még nem 
jelenti Oroszországnak is a vesztét. Lauristonnak a béke-
ajánlataira azt feleite, hogy a béke lehetetlen, mert ellen-
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kezik a nép akaratával; ő volt az egyetlen, a ki a fran
cziák visszavonulása idején azt mondotta, hogy a mi had
műveleteinkre nincs szükség, hogy magától sokkal job
ban megtörténik minden, mint a hogy' mi kívánjuk, 
hogy az ellenségnek aranyhidat kell építeni, hogy sem 
a tarutinoi, sem a vjazmai, sem a krasznojei ütközetre 
nincs szükség, hogy valaminek csak kell maradni ak
korra, mire a határra érnek, és hogy ö bizony tíz fran-
cziáért se hajlandó egyetlen oroszt föláldozni. 

És ő volt az egyetlen, ez az udvaroncz-ember, a 
mint őt elibénk állítják, a ki csak azért hazudik Arakcse-
jevnek, hogy a császárnak a kedvében járjon, — ő, ez az 
udvaroncz-ember, az egyetlen, a ki Vilnában nyíltan ki
mondja, s ezzel a császár kegyét is elveszti, — hogy 
a további hadakozás a külföldön káros és haszontalan. 

De a szavak egyedül még nem igazolják azt, hogy 
ő már akkor fölismerte az események jelentőségét. A cse
lekedetei mind, a legcsekélyebb ingadozás nélkül egy és 
ugyanarra a hármas czélra irányulnak: 1. minden erejét 
megfeszíteni a francziákkal való összeütközések alkal
mával, 2. legyőzni őket, és 3. kiűzni őket Oroszországból, 
könnyítvén, a mennyire lehet, a nép és a csapatok nyo
morúságán. 

0, az a habozó Kutuzov, a kinek jelmondata a tü
relem és az idő, a határozott lépések ellensége, elfogadja 
a borodinoi ütközetet, és példátlan ünnepélyesség színé
vel veszi körül az ütközet előkészületeit. 0, az a Kutuzov, 
a ki az austerlitzi ütközet kezdete előtt megmondja, hogy 
az ütközetet el fogjuk veszíteni, Borodinonál, mind a mel
lett, hogy a tábornokok mind vereséget jósolnak, mind a 
mellett a történelemben példátlanul álló eset mellett, hogy 
a csapatok a nyert ütközet után kénytelenek vissza
vonulni, — ő az egyetlen, a ki mindenkivel szemben, ha
lála napjáig váltig erősítgeti, hogy a borodinoi ütközet — 
győzelem, ö az egyetlen, a ki a visszavonulás egész ideje 
alatt megmarad a mellett, hogy nem kell újabb ütköze
tekbe bocsátkozni, a melyeknek semmi hasznuk sincsen, 
nem kell újabb háborút kezdeni és nem szabad Orosz
ország határát átlépni. 

Most, a mikor az események a következményeikkel 
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együtt tisztán állanak előttünk, könnyű az események je
lentőségét megérteni, hacsak nem tulajdonítunk a tömegek 
cselekedeteinek olyan czélokat, a melyek legfeljebb né
hány tuczat ember fejében motoszkáltak. 

De hogy' tudta ez az öreg ember akkor, mindenki 
másnak a véleményével ellentétben oly határozottsággal 
eltalálni az események nemzeti szempontból vett jelen
tőségét, hogy egész működése alatt egyetlen egyszer se 
tévedett? 

A lejátszódó jelenségek jelentőségébe való ilyetén 
betekintés szokatlan erejének a forrása az a nemzeti ér
zés volt, a melyet ő a maga egész tisztaságában és ere
jében ott hordozott magában. 

Csakis ennek az érzésnek ö benne való fölismerése 
indította a népet olyan furcsa módon arra, hogy a czár 
akarata ellenére is őt, a kegyvesztett öreg embert állítsa 
oda a nemzeti háború élére. Es csakis ez az érzés állította 
őt oda arra a legmagasztosabb emberi magaslatra, a hon
nan ő, mint főhadparancsnok, minden erejét nem arra 
használta föl, hogy az embereket gyilkolja és pusztítsa, 
hanem arra, hogy őket oltalmazza és kímélje. 

Fz az egyszerű, szerény és éppen azért igazán ma
gasztos alak, nem férhetett bele az emberekkel állítólag 
rendelkező európai hősnek abba a hazug formájába, a 
melyet csak a történelem eszelt ki. 

A lakáj nem ösmer nagy embert, mert a lakájnak 
is meg vannak a nagyságról a maga iogalmai. 

VI. 

November ötödike volt az úgynevezett krasznojei 
ütközetnek az első napja. Estefelé, mikor a tábornokok 
tömérdek baklövése és torzsalkodása után, a kik nem oda 
mentek, a hova kellett volna, a segédtiszteknek ellen
parancsokkal való szétküldése után, mikor már nyilván
valóvá lett, hogy az ellenség az egész vonalon futásnak 
eredt és így ütközetről szó sincs és nem is lehet, Kutu
zov elment Krasznojeból Dobrojeba, a hová aznap a fő
hadiszállást áthelyezték. 
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Derült és hideg volt az idő. Kutuzov a vele elége
detlen és folyton súgó-búgó tábornokok hatalmas kísére
tével kövér, fehér lovacskáján poroszkált Dobroje felé. 
A tüzek körül melegedve egész úton az aznap foglyul 
ejtett francziák csapatjai szorongtak (csak aznap hétezer 
foglyot ejtettek). Dobrojetól nem messze zajos beszél
getésbe merülve, a leszerelt franczia ágyúknak hosszú 
sora mellett ácsorgott a lerongyolódott és mindenféle 
ringy-rongygyal beburkolt francziáknak egy óriási cso
portja. Mikor a főparancsnok közeledett, a beszélgetés el
némult, és minden szem Kutuzovra tapadt, a ki pirossze
gélyű fehér sipkájában és bélelt köpenyében tagbaszakadt 
vállait meggörnyesztve lassan lovagolt az úton. Az egyik 
tábornok jelentette Kutuzovnak, hogy hol zsákmányolták 
az ágyúkat és a foglyokat. 

Kutuzov gondolataiba volt elmerülve és nem hal
lotta a tábornok szavait. Elégedetlenül összeránczolta a 
homlokát és figyelmesen meredt rá azokra a foglyokra, 
a kik különös szánalmat keltettek benne. A franczia ka
tonák legnagyobb részét eltorzították a fagyos orrok és 
arczok, és csaknem valamennyiüknek pirosak, duzzadtak 
és gennyesek voltak a szemei. 

A francziák egy csoportja egészen közel állott az 
úthoz, és két katona, — az egyiknek az arcza el volt bo
rítva kiütésekkel, — a kezeivel tépdesett egy darab nyers 
húst. Volt valami borzalmas és állatias abban a futó pil
lantásban, a melyet az arra menőkre vetettek, és abban 
a kaján kifejezésben, a melylyel az a kiütéses katona rá
pillantván Kutuzovra, legott elfordult tőle és folytatta a 
maga dolgát. 

Kutuzov hosszú ideig és figyelmesen nézte ezt a két 
katonát; még jobban összeránczolván a homlokát, össze
húzta a szemeit és elmélázva csóválta a fejét. Egy másik 
helyen egy orosz katonát vett észre, a ki mosolyogva 
veregette egy franczia katona vállát, és szelíden mondott 
neki valamit. Kutuzov megint ugyanolyan kifejezéssel 
csóválta meg a fejét. 

— Mit mondasz? — kérdezte a tábornoktól, a ki 
folytatta a jelentését, és fölhívta a főparancsnok figyelmét 
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azokra a zsákmányul ejtett franczia zászlókra, melyeket 
a Preobrazsenszkij-ezred arczéle előtt lobogtatott a szél. 

— Áá, zászlók! — mondotta Kutuzov, szemlátomást 
csak nagy nehezen tudván megválni azoktól a dolgoktól, 
melyek a gondolatait foglalkoztatták. Szórakozottan kö
rülnézett. A szavait lesve, ezer meg ezer szem bámult 
rá mindenfelől. 

A Preobrazsenszkij-ezred előtt megállott és mélyen 
felsóhajtva becsukta a szemeit. A kíséretből valaki intett, 
hogy a zászlókat tartó katonák lépjenek közelebb, és a 
főparancsnok körül állítsák le a zászlókat a földre. Kutu
zov pár pillanatig hallgatott és szemlátomást nem szíve
sen, és csak a helyzet kényszerűségének engedve, fel
ütötte a fejét és elkezdett beszélni. Egész sereg tiszt vette 
őt körül. Figyelmes pillantással nézett végig a tisztek 
csapatján és megösmert közülük egyeseket. 

— Köszönet valamennyiüknek! — mondotta előbb 
a katonákhoz, majd ismét a tisztekhez fordulva. Lassan 
kiejtett szavai tisztán kivehetők voltak a nagy csöndben: 
— köszönet mindannyiuknak nehéz és hűséges szolgála
taikért. A diadal teljes, és Oroszország nem fog önökről 
megfeledkezni. Q.rök dicsőség az önök osztályrésze! — 
Itt elhallgatott és körülnézett. 
* — Hajtsd meg, hajtsd meg a fejét, — szólt oda egy 
katonának, a ki egy franczia sast tartott a kezében, és 
véletlenül meghajtotta a preobrazsanszkijek zászlaja előtt. 
— Mélyebbre, mélyebbre, úgy ni. Hurrá! fiúk, — mon
dotta állának egy gyors mozdulatával, a katonákhoz for
dulva. 

— Hurrá-á-á! — ordítozta utána sok ezer hang. 
Mialatt a katonák ordítoztak, Kutuzov a nyeregben 

előrehajolva meghajtotta a fejét, és szelid, valamelyest 
gúnyos fény csillant föl a szemeiben. 

— Testvéreim, ide hallgassatok . . . — mondotta, mi
kor a hangok elnémultak. 

És egyszerre a hangja is, az arczkifejezése is 
elváltozott: most már nem a főhadparancsnok beszélt, 
hanem az egyszerű öregember szólalt meg, a ki nyilván 
valami nagyon fontosat akart a bajtársaival közölni. 

Tolsztoj: Háború és béke. I I I . 25 
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Ügy a tisztek csoportjában, mint a katonák sorai
ban is mozgolódás támadt, mindenki tisztán hallani akarta, 
a mit most mondani fog. 

— Ide hallgassatok. Tudom, hogy nehéz a sorotok, 
de hát mitévők legyünk! Legyetek türelemmel; nem so
káig tart már. Csak elkísérjük a vendégeinket s aztán 
majd pihenünk. A czár nem fog megfeledkezni a szolgá
lataitokról. Nehéz a sorotok, de legalább otthon vagy
tok; nézzétek azokat, hova jutottak, — mondotta és rá
mutatott a foglyokra. — Nyomorultabbak az utolsó kol
dusnál. A míg erősek voltak, magunkat se sajnáltuk, de 
most ő rajtuk is megesik a szívünk. Elvégre ők is em
berek. Igaz-e, fiúk? 

Körülnézett és a tiszteletteljes álmélkodással me
rően rászegezett szemekből részvétet olvasott ki a szavai 
iránt: a szelid, öreges mosolytól mind jobban földerült 
az arcza, s csillagalakú ránczok támadtak az ajkai és a 
szemei körül. Elhallgatott és szinte csodálkozva lehor-
gasztotta a fejét. 

— De szó, a mi szó, ki hívta őket ide? Ügy kell 
nekik, e . . e m . . a f . . . — mondotta egyszerre "és fel
ütötte a fejét. És a szegeskorbácsával egyet suhintva, az 
egész hadjárat alatt most először, vágtatva távozott a 
katonák örömteljesen hahotázó, hurrá-t üvöltő, fölbom
lott sorai mellől. 

Azokat a szavakat, a melyeket Kutuzov mondott, 
aligha értették meg a katonák. A tábornagy eleinte ün
nepélyes és a vége felé öregesen egyszerű beszédének a 
tartalmát senki sem igen tudta volna elmondani, de a be
széd érzelmi tartalmát nemcsak hogy megértették, hanem 
a magasztos diadalnak, az ellenség iránt való szánalom
mal és a maga igazának a tudatával párosult ugyanaz az 
érzése, a melyet legjobban éppen ez az öreges kifakadás 
fejtett ki, — ugyanez az érzés minden egyes katonának 
a lelkében megvolt, és egy örömteljes, hosszú ideig el 
nem némuló rivalgásban jutott kifejezésre. Mikor ez után 
az eg>ik tábornok azzal a kérdéssel fordult Kutuzovhoz, 
vájjon nem kívánja-e kocsin folytatni az útját, Kutuzov 
váratlanul egészen kijött a sodrából, és meglátszott rajta, 
hogy erősen fel van indulva. 
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VII. 

November nyolczadikán, a krasznojei ütközet utolsó 
napján már alkonyodott, mikor a csapatok éjjeli szállá
sukra értek. Csöndes és hideg volt az egész nap, időnkint 
ritkás, könnyű hó esett; csak estére kezdett tisztulni. 
A hulló hópihéken keresztüllátszott a feketés-lila, csillagos 
égbolt s erösebben kezdett fagyni. 

Egy muskétás-ezred, mely háromezer főnyi lét
számmal indult el Tarutinoból, most kilenczszáz főnyi lét
számmal mint az elsők egyike érkezett meg az országút 
mellett lévő faluban kijelölt éjjeli szállásra. A kvártély-
csinálók, a kik az ezredet fogadták, jelentették, hogy a 
viskókat mind franczia sebesültek és halottak, lovasok és 
törzskarbeliek foglalták el. Csak egyetlen ház volt üre
sen az ezredparancsnok számára. 

Az ezredparancsnok odament a házához. Az ezred 
végigvonult a falun s az utolsó házak előtt az úton gú
lákba rakta a fegyverét. 

Az ezred, mint valami óriási és soktagú állat látott 
hozz.', hogy eligazítsa a vaczkát, és gondoskodjék az 
ennivalóról. A katonák egy része térdig érő hóban elván
szorgott a falutól jobbra lévő nyíresbe, s legott felhang
zottak az erdőben a fejszék és oldalfegyverek csapásai, 
a töredező ágak recsegése és a katonák vidám hangjai; 
a másik rész a csoportba verődött ezredszekerek és ezred
lovak körül bíbelődött, előszedte a katlanokat, a kétszer
sültet és megetette a lovakat; a harmadik rész eloszlott 
a faluban, hogy a törzskariak helyét eligazítsa, kiválo
gatta a házakban szanaszét heverő franczia holttesteket, 
és deszkát, száraz fát és a háztetőkről szalmát hurczolt 
a tűzrakáshoz és sövényeket a szél ellen való védeke
zéshez. 

A házak mögött, a falu végén vagy tizenöt katona 
víg kurjogatás közt ránczigálta egy pajta magas sövény
falát, a melynek a teteje már szét volt hordva. 

— No csak, no csak, egyszerre feküdjetek neki! — 
kiabáltak egyre-másra, és az éj sötétjében fagyos recse
géssel imbolygott a sövényfal hóval teliszórt egyik ha-

25* 
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talmas szárnya. Mind sűrűbben recsegtek, ropogtak az 
alsó vesszék és végre az egész sövényfal a nekitámasz
kodó katonákkal együtt lefordult a földre. Hangos, vad 
örömtől harsogó üvöltés és kaczagás hallatszott. 

— Fogjátok meg ketten! Ide azzal az emelőrúddal! 
Így ni. Mit bámészkodói? 

— No most, e g y . . . Álljatok meg, fiúk!... Majd 
ha kiáltok! 

Elhallgattak valamennyien, s egy halk, bársonyo
san kellemes hang rázendített egy nótára. A harmadik 
strófa végén, az utolsó hang elpengése után, egyszerre 
vagy húsz hang ordította: „úúúúú! Mindjárt meglesz! 
Csak neki fiúk! . . . "de az együttes erőlködés ellenére is, 
a sövényfal éppen csak hogy megmozdult, s mindenfelől 
nehéz lihegés hallatszott a beállott csöndben. 

— Hej, halljátok-e, ti ott a hatodik szakaszból! Az 
ördögbe is! Segítsetek hát... Mi is csak vagyunk valakik. 

A hatodik szakaszból vagy húszan, a kik a falú felé 
iparkodtak, csatlakoztak hozzájuk; és a vagy öt százsen 
hosszú és egy százsen magas sövényfal, ide s tova haj
ladozva, s a lihegő katonák vállát nyomva és hasogatva, 
a falu utczáján megindult előre. 

— Előre hát, vagy m i . . . Ügy-úgy, csak bukjatok 
orra.. . Mi lelt! No csak . . . 

Se vége se hossza nem volt a vidám és ot/omba 
szitkozódásnak. 

— Hát ti mit csináltok itt? — hallatszott egyszerre 
egy katona fölényes hangja, a ki odasietett a sövény
falat hurczoló bajtársaihoz. 

— Amott vannak az urak; ebben a házban maga 
a gyenerális lakik, ti meg, ti istentelenek, itt káromkod
tok. Majd adok én nektek! — kiáltott az őrmester és teljes 
erővel rácsapott a legelső katona hátára, a ki a keze 
ügyébe esett. — Nem tudtok csöndesebben lenni? 

A katonák elhallgattak. Az a katona, a kit az őr
mester hazavágott, nagyokat krákogva kezdte törülgetni 
az arczát, a melyet véresre zúzott, hogy nekiesett a sö
vényfalnak. 

— Lám, hogy verekszik az istentelen! Az egész 
pofámat bevérezte, — mondotta bátortalanul suttogva, 
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mikor az őrmester odább állott. — Talán bizony nem tet
szik?— szólott egy nevető hang; és a katonák a hangju
kat kissé megfékezve mentek tovább. A faluból kiérve 
megint épp oly hangosan kezdtek lármázni, mint azelőtt, 
s alaposan teliszórták a beszédüket mindenféle czéltalan 
szitkozódással. 

Abban a házban, a mely mellett a katonák az imént 
elmentek, együtt voltak a főbb parancsnokok, s a tűz mel
lett élénken tárgyalták az elmúlt nap eseményeit, s a jö
vőre tervezett hadműveleteket. Az volt a terv, hogy egy 
oldalmenetelést csinálnak balfelé, elvágják az alkirályt és 
elfogják őt. 

Mire a katonák a sövényfallal megérkeztek, már 
mindenfelé kigyúltak a tábori konyha tüzei. Pattogott a 
fa, olvadt a hó, s a katonák fekete árnyékai az egész el
foglalt területen ide s tova imbolyogtak a letaposott 
havon. 

Fejszék és oldalfegyverek dolgoztak mindenfelé. 
Parancs nélkül történt most minden. Fát hordtak össze 
éjszakára, sátrakat csináltak a tiszteknek, keverték az 
üstöket s rendbeszedték a fegyvereket és a lőszereket. 

A nyolczadik szakasz által összehordott sövény- , 
falakat félköralakban fölállították észak felé, megtámasz
tották czölöpökkel és tüzet raktak előtte. Takarodót 
doboltak, összeolvasták a legénységet, megvacsoráltak és 
elhelyezkedtek éjszakára az őrtüzek körül, — ki a csiz
máit tisztogatta, ki pipára gyújtott, ki meg mezítelenre 
vetkőzve tetűt keresett magán. 

vm. 

Az ember azt hinné, hogy azok között a szinte el
képzelhetetlenül súlyos körülmények közt, a melyek közt 
ebben az időben az orosz katonák voltak, — meleg láb
beli, meleg ruha, s minden tető nélkül a fejük felett, a 
hóban és tizcnnyolczfokos hidegben, sőt még a megfelelő 
élelem nélkül is, melynek a szállítmányai nem mindig 
tudtak a sereg nyomában maradni, — az ember azt hinné, 
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hogy a katonák a képzelhető legszomorúbb és legleve-
rőbb képet nyújtották. 

Ellenkezőleg, soha, még a legkedvezőbb anyagi kö
rülmények közt sem nyújtottak a csapatok vidámabb és 
elevenebb képet, mint akkor. Ennek az volt az oka, hogy 
a csapatokból naponta kiselejteztek mindenkit, a ki csüg
gedni vagy gyengülni kezdett. Mindaz, a ki testileg vagy 
lelkileg elgyengült, már rég elmaradt a sereg mögött, a 
melyben csak a csapatok testben, lélekben viruló virága 
maradt meg. 

A sövényfal mögött meghúzódott nyolczadik sza
kasz körül csoportosultak a legtöbben. Két őrmester is 
odaült hozzájuk, és az ő tüzük minden másnál fényeseb
ben lobogott. Éppen azért, ha oda akart ülni hozzájuk va
laki, megkövetelték tőle, hogy fát is hozzon magával. 

— Hé, Makjejev, mi lelt . . . elvesztél, vagy 
fölfaltak a farkasok? Hozz már fát ide! — kiáltott föl egy 
piros orczájú, vörös katona, a ki szaporán hunyorgatott 
és pislogott a füsttől, de azért el nem mozdult a tűz mel
lől. — Gyere hát ide, te varjú és hozz egy kis fát szapo
rán, — fordult oda a katona egy másikhoz. A vörös nem 
volt sem altiszt, se tizedes, de egészséges közlegény volt, 
s azért parancsolgatott azoknak, a kik gyengébbek vol
tak, mint ő. Az a hegyesorrú, vézna és alacsonytermetü 
katona, a kit varjúnak hívtak, engedelmesen fölkelt és el
indult, hogy a parancsot teljesítse, de ugyanekkor a tűz 
fényénél fölbukkant egy fiatal katona karcsú és délczeg 
alakja, a ki hatalmas fahasábokat czipelt magával. 

— Add ide. Lám, ez derék! 
A fát összetördelték, a lángra lökték, a szájukkal és 

a köpenyeik szélével fújtatták a tüzet, mire sisteregve és 
pattogva, legott újra erőre kapott a láng. A katonák kö
zelebb húzódva pipára gyújtottak. Az a fiatal és csinos 
katona, a ki a fát hozta, csípőre tette a kezét s szaporán 
és fürgén elkezdett fázós lábaival egy helyben topogni. 

— Jaj mamám, beh hideg a harmat, mégis jól esik 
a muskétásnak... — dúdolta, s mintha a nóta minden 
szótagjánál egyet csuklott volna. 

— Hej, elrepül ám a csizmád talpa! — kiáltott rá a 
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vörös, észrevévén, hogy fityeg a talpa. — Rongyos talp
nak méreg a táncz. 

A katona megállt, letépte a fityegő bőrdarabot és 
belehajította a tűzbe. 

— Ezzel is megvagyunk, pajtás, — mondotta; le
ült, elővett a tarisznyájából egy darab kék franczia posz
tót s elkezdte belecsavarni a lábait. — A gőztől mállott 
széjjel, — tette hozzá s odanyújtotta a lábait a tűzhöz. 

— Majd adnak újat nemsokára. Mondják, hogy ha 
az utolsó francziával is elbánunk, dupla porcziót kapunk 
valamennyien. 

— Lássátok, az a kutyafülű Petrov, szépen elma
radt, — szólott az őrmester. 

— Azt én már régen észrevettem, — jegyezte meg 
egy másik. 

— Nem hiába, még olyan tejfölösszájú . . . 
— A harmadik szakaszban meg azt beszélték, hogy 

tegnap kilencz emberük hiányzott. 
— De hogy is menjen tovább az ember, mikor le

fagy a'lába? 
— Tán' bizony te is azon töröd a fejed ? — szólott 

egy vén katona, es szemrehányólog fordult oda ahhoz, 
a ki azt mondta, íiogy lefagy a lába. 

— Hát te mit gondolsz? — szólalt meg egyszerre 
rikácsoló és remegő hangon az a hegyesorrú katona, a 
kit varjúnak hívtak, a mint a tűz mellől föltápászkodott. 
— A ki egészséges, az elsorvad, a' ki pedig sorvad, az 
meghal. Itt vagyok akár én. Nem birok magammal to
vább, — mondotta egyszerre elszántan és odafordult az 
őrmesterhez; — vitessetek a kórházba; belémütött a 
szakgatás, amúgy is elmaradok . . . 

— Elég már no, elég, — szólott az őrmester nyu
godtan. 

A katona elhallgatott és tovább folyt a társalgás. 
— Ma csak elég francziát fogdostunk össze; de 

hunezut legyek, ha csak egynek volt becsületes czipűje, 
éppen csak a neve, — kezdett bele egy másik katona 
valami új társalgásba. 

— A kozákok mindent felforgattak. Kitisztogatták 
az ezredesnek a házát és mind kihurczolták őket onnan. 
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Szánalom volt nézni, — mondotta az, a ki az imént tán-
czolt. Valósággal kiszórták őket; az egyik még élt, és 
motyogott is valamit a maga nyelvén. 

— De tiszta népség, fiúk, — szólott az első. — Fe
hérek' akár a nyírfa kérge és bátrak, nemes egy fajzat, 
azt meg kell adni. 

— Hát mit gondoltál? Náluk mindenféle rangú és 
rendű embert besoroznak ám. 

— De egy kukkot sem értenek a mi nyelvünkön, 
— szólott az álmélkodás mosolyával az, a ki tánczolt. 
— Azt kérdem tőle: „melyik királyságból valók vagy
tok?" — ő meg csak hadar össze-vissza. Csodálatos egy 
népség. 

— De az ám a fura, bajtársak, — folytatta az, a ki 
csodálkozott a fehérségükön, — Mozsaiszknál beszélték 
a parasztok, hogy a mikor ott, a hol a csata volt, kezd-
ték\ fölszedegetni az elesetteket, kisült, hogy tán' egy 
hónapig is ott hevertek a halottaik. És csodák csodája, 
aszonták, olyanok voltak mind, akár a fehér papíros, 
tiszták és egy szikordom szikrányi szaguk se volt. 

— De hát hogy' lehet az, a hidegtől tán'? — kér
dezte az egyik. 

— Oh te bölcs, te! A hidegtől! Hiszen meleg volt 
akkor. De meg ha a hidegtől volna, akkor a mieink se 
büdösödtek volna meg. Pedig hát aszongyák, a mieink 
rögvest elrothadtak és tele voltak kukaczokkal. Kendő
vel tartottuk be az orrunkat, aszongyák, és a pofánkat 
elfordítva, vonszoltuk őket tovább, teljes lehetetlen volt 
kiállani. De az övéik, aszongyák, fehérek voltak, egy 
szikrát se voltak büdösek. 

Valamennyien hallgattak. 
— Talán az ételük olyan, — szólott az őrmester, 

— úri ételt zabáltak. 
Senki se felelt. 
— Ugyanez a paraszt mesélte Mozsaiszkban, a 

hol az az ütközet volt, azt is, hogy tíz faluból terelték 
össze őket, húsz napig hordták a halottakat és még se 
készültek el velük. Maradt még a farkasoknak is e lég . . . 

— De az aztán ütközet volt ám, — mondotta az 
öreg katona. — Meg is emlegetjük valamennyien, a mi 
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utána következett, az már semmi . . . Csak afféle ha
szontalan emberkínzás. 

— Tegnapelőtt aztán mink is odakerültünk. De be se 
vártak bennünket. Szaporán elhajigálták a fegyvereiket. 
Térdre estek előttünk, és úgy kértek kegyelmet. Aztán 
meg, hogy csak egy példát mondjak. Beszélték, hogy 
Platovnak kétszer is a kezébe volt maga Polion. O 
persze semmit se tudott róla. Megvan, tüstént megvan! 
Már a kezében van . . . aztán úgy elröppent egy-ket
tőre, akár a madár. Üthette bottal a nyomát. 

— Miket hazudozol itt össze, Kiszelev, lesz rád 
gondom ezután. 

— Nem hazugság biz* ez, szent egy igaz, a mit 
mondok. 

— De ha rajtam állott volna, s a kezembe kerül, 
biz' én beástam vón' a földbe, s beleszögeztem vóna, 
hogy olyan tömérdek népet elpusztított! 

— Majd csak a végire járunk valahogy s elvesszük 
a kedvüket az ilyesmitől, — szólott az öreg katona na
gyot ásítva. 

Elnémult a beszélgetés, a katonák elkezdtek sze
delőzködni. 

— Lám, hogy' fénylenek a csillagok. Azt hinné az 
ember, hogy vásznat terítettek oda az asszonyok, — 
mondotta a katona, a mint a tejűtban gyönyörködött. 

— Ez jó termést ígér, fiúk. 
— Egy kis fa is elkéne ám még. 
— A dereka megmelegszik az embernek, a háta 

meg fázik. E' mán oszt' a fura! 
— Hjaj Istenem! 
— Mit taszigálod az embert, — tán' csak te néked 

ég ez az egész tűz? Nézze meg az ember, hogy' szétter
peszkedik. 

Csönd lett s néhol fölhangzott az alvók hortyo-
gása; a többiek forgolódtak, melegedtek és olykor pár 
szót váltottak egymással. Egy másik, vagy száz lépés
nyire levő tűztől vidám, harsogó kaczagás hallatszott. 

— Lám, hogy röhögnek ott az ötödik szakaszban, 
— szólott az egyik katona. — És mennyi nép — ször
nyűség! 
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Az egyik katona fölkelt és átment az ötödik sza
kaszhoz. 

— No, ez volt oszt' a valami, — szólott, mikor 
visszakerült onnan. — Odatévedt két franczia. Az egyik 
szinte meg volt fagyva, a másik meg olyan friss volt, 
hogy csoda! Még énekelt is az Istenadta. 

— No már azt megtapasztaljuk . . . — Néhány 
katona elindult az ötödik szakasz felé. 

IX. 

Az ötödik szakasz ott táborozott közvetlenül az erdő 
alatt. Óriási tűzrakás lobogott a havon és megvilágította 
a fák zúzmarás ágait. 

Az ötödik szakasz katonái éjfélkor lépteket és 
ágak recsegését hallották az erdőben. 

— Czimborák, tán medve, — szólott az egyik ka
tona. Valamennyien felütötték a fejüket; hallgatóztak, és 
egyszerre két egymást támogató, furcsán öltözött em
beri alak lépett ki az erdőből a tűz fénykörébe. 

Két, az erdőben meglapult franczia volt. Rekedten 
motyogtak valamit a katonák előtt, érthetetlen nyelven 
és odaléptek a tűzhöz. Az egyik magasabb termetű volt, 
tiszti sapkát viselt és úgy látszott, hogy teljesen ki van 
merülve. A tűzhöz érve, le akart ülni, de szinte odaros
kadt a földre. A másik, a kistermetű, tagbaszakadt köz
legény, a kinek kendővel volt bekötve az arcza, erösebb-
nek látszott. Fölemelte a társát s a szájára mutatva va
lamit mondott. A katonák körülvették a francziákat, le
terítettek egy köpenyt a betegnek s mindkettőjüknek 
hoztak kását és pálinkát. 

A végképpen kimerült franczia tiszt Ramballe volt; 
a kendővel bekötött ábrázatú katona pedig, a legénye, 
Morei. 

Mikor Morei jól bepálinkázott s megevett egy 
csajka kását, egyszerre jókedve szottyant és szakadat
lanul járt a szája. A katonák persze egy kukkot sem 
értettek abból, a mit beszélt. Ramballe visszautasította 
az ételt és szótlanul könyökölt a tűz mellett, miközben 
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buta, vörös szemekkel nézte az orosz katonákat. Olykor 
nagyot nyögött, majd ismét elhallgatott. Morei, a vál
lára mutatva, azt akarta megértetni a katonákkal, hogy 
Ramballe tiszt, és meg akar melegedni. Egy orosz tiszt, 
a ki odajött a tűzhöz, elküldött valakit, hogy kérdezze 
meg az ezredestől, nem volna-e hajlandó a franczia tisz
tet magához venni; és mikor a küldöncz azzal az üze
nettel jött vissza, hogy az ezredes kéreti, megérttették 
Ramballe-al, hogy menjen. Fölkelt és menni akart, de 
megtántorodott és összeroskadt volna, ha a mellette álló 
katona meg nem fogja. 

— Nos hát? Nem mégy? — szólott a katona és 
Ramballe-hoz fordult. 

— Eh, bolond! Mit beszél össze-vissza. Igazán pa
raszt, meg látszik rajt', — zúdult föl mindenfelől a 
szemrehányás a gúnyolódó katona felé. Ramballe-t kö
rülvették, ketten a karjukra emelték és bevitték a házba. 
Ramballe átkarolta a katonák nyakát és a mint czipel-
ték, így szólt siránkozva. 

— Oh bajtársak! Ti áldott, jó emberek! Oh ti vitéz, 
jóságos bajtársaim, — és mint a gyermek, ráhajtotta a 
fejét az egyik katona vállára. 

E közben Morei a katonáktól körülvéve, ott ült a 
legjobb helyen. 

Morei, egy alacsonytermetü, zömök franczia, a ki
nek könnyező szemei gyuladtak vojtak, s a sipkája fölött 
asszonymódra be volt kötve a feje, valami úri bundába 
volt beburkolózva. Nyilván be volt csípve, és átkarolta 
a mellette gunnyasztó katonát, rekedt és el-elcsukló han
gon valami franczia dalt énekelt. A katonák a hasukat 
fogták, a mint ránéztek. 

— No csak, no csak, taníts meg bennünket is, hogy' 
kell? Én gyorsan tanulok ám. Hogy' is van csak?.. . — 
szólott az a tréfás, énekes katona, a kit Morei ölelgetett. 

„Éljen IV. Henrik! Éljen a vitéz király!" — énekelte 
Morei a szemeit hunyorgatva. Ce diable á quatre . . . 

— Vivánka! Vif szerűvaru! Szigyablaka . . . — is
mételte a katona; a kezével legyintve, s csakugyan el
kapta a dallamot. 
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— Lám, milyen ügyes! íio-ho-ho-ho-ho! — hallat
szott mindenfelől a katonák féktelen és nyers kaczagása. 

— No vágd ki még egyszer, no csak! 

• H á r o m a táncz, — jókat inni, 
Jókat inni, verekedni 
Itt is, ott is legyeskedni . . . 

— Ez se kutya. No csak, Zaletaev! . , . 
— Kiu . . . — bökte ki Zaletaev nagy nehezen. — 

KJu-ju-ju . . . — vágta ki nagy iparkodással tátva ki a 
száját, Utriptale de bu de ba i detravagala, — énekelte 
tovább. 

— Tyüh, az áldóját, beh nagyszerű! Akár egy fran
czia! Oi . . . ho-ho-ho-ho. — Akarsz tán még enni? 

— Adjatok kását neki; éhes ember, nem egy hamar 
lakik jól. 

Megint adtak neki kását; és Morei nevetve látott 
hozzá a harmadik csajkához, örömteljes mosoly ült a 
fiatal katonák arczán, a kik Moreit nézték. Az öregek, 
nem tartván illendőnek, hogy ilyen hitványsággaj fog
lalkozzanak, a tűz másik oldalán heverésztek, de olykor 
felkönyökölve, átpislogtak Morelre. 

— ök is emberek, — mondotta az egyikük, s még 
jobban belecsavaródott a köpenyébe. — Az üröm is csak 
a maga gyökeréből hajt ki. 

— Óóó! Istenem! Istenem! Milyen csillagos az ég, 
csuda! 

És elcsendesült minden. 
A csillagok mintha csak tudták volna, hogy most 

senki se látja őket, fölcsillantak a sötét égen. Hol föl
csillantak, hol kialudtak, hol megrezzentek, buzgón kezd
tek suttogni egymással, valami örömteljes és titokzatos 
dologról. 

X. 

A franczia csapatok mennyiségtanilag szabályos 
haladványban és egyenletesen fogytak. És az a Berezi-
nán való átkelés, a melyről annyit írtak össze, csak köz
beneső lépcsőfoka volt a franczia hadsereg megsemmisü-
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lésének, de korántsem döntő eseménye a hadjáratnak. És 
ha a Berezináról oly sokat írnak is, úgy ez a francziák ré
széről csak onnan van, hogy mindazok a viszontagságok, 
a melyeken a franczia hadsereg addig fokozatosan ke
resztülment, a Berezina elpusztított hídján egyszerre 
egyetlen eseménynyé, egyetlen tragikus képpé tömörül
tek össze, mely eltörülhetetlenül megmaradt mindenki
nek az emlékezetében. Orosz részről pedig csak azért be
széltek és írtak össze annyit a Berezináról, mert Péter-
váron, a háború színhelyétől távol, Pfuhl összeállított egy 
tervet arra, hogy Napóleont a Berezinánál kelepczébe 
csalják. Valamennyien meg voltak győződve róla, hogy a 
valóságban is minden úgy fog menni, mint a hogy' a terv
ben ki volt dolgozva, s éppen azért váltig erősítgették, 
hogy a Berezinán való átkelés volt az, mely a francziák-
nak a vesztét okozta. Voltaképpen pedig, a mint ezt a 
számok is igazolják, az ágyúk és foglyok elvesztése szem
pontjából a Berezinán való átkelés eredményei sokkal 
kevésbbé voltak vészthozók a francziákra, mint Krasznoje. 

A Berezinán való átkelés egyetlen jelentősége abban 
csúcsosodik ki, hogy ez az átkelés nyilvánvalóan és min
den kétséget kizárólag bebizonyította az elvágásra irá
nyuló tervek teljes-helytelenségét, ellenben az eljárásnak 
egyedül lehetséges, és úgy Kutuzov, mint az összes csa
patok által követett módját, az ellenség üldözését, iga
zolta. A franczia tömeg a gyorsaságnak állandóan foko
zódó erejével menekült és minden • energiáját ennek a 
czélnak az elérésére irányította. Menekült, mint a sebzett 
vad, és lehetetlen volt útjában megállani. Ezt nem any-
nyira az átkelés szervezése, mint inkább a hidakon való 
menetelés igazolta. Mikor a hidak összeomlottak, a fegy
vertelen katonák, a moszkvai lakosok, nők és gyermekek, 
a kik a francziák kíséretében voltak, a tehetetlenség ere
jének a hatása alatt, a helyett, hogy megadták volna ma
gukat, valamennyien a ladikokba s a jeges vízbe mene
kültek. 

Ez a törekvés helyes volt. A menekülők és az üldö
zők helyzete egyformán nyomorúságos volt. Az övéivel 
együttmaradván, a menekülők mindenike számított a 
nyomorúságában a bajtársa segítségére, s az övéi közt 
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őt megillető helyre. Ha pedig megadja magát az oroszok
nak, a nyomorúságnak ugyanaz az állapota vár rá, azzal 
a különbséggel, hogy az élet igényeinek a kielégítésével 
második sorba szorul. A francziáknak nem kellett, hogy 
pontos híreik legyenek arról, hogy a foglyoknak, a kikkel 
nem tudtak mit csinálni, az oroszoknak a megmenté
sükre irányuló minden iparkodása mellett is, több, mint 
a fele elpusztult a hidegtől és az éhségtől; érezték, hogy 
ez nem is lehetett másként. Még a leglágyszívűebbek, az 
orosz parancsnokok és a francziák barátai, az orosz szol
gálatban álló francziák, még ezek se tehettek semmit a 
foglyokért. A francziáknak az a nyomorúság okozta a 
romlásukat, a melyben az orosz csapatok voltak. Lehe
tetlen volt, hogy elvegyék a kenyeret és a ruhát az 
éhező, de szükséges katonáktól azért, hogy odaadják a 
nem ártalmas, nem gyűlölt, nem bűnös, csak egyszerűen 
fölösleges francziáknak. Némelyek ugyan ezt is megcse
lekedték; de ez csak kivétel volt. 

Hátul biztos volt a pusztulás; elől még volt remény. 
A hajók föl voltak égetve; nem volt más mentáég, mint i 
az együttes futás, és erre az együttes futásra irányozták 
a francziák minden erejüket. 

Minél messzebbre futottak a francziák, minél szá
nalmasabbak voltak a maradványaik, különösen Berezina 
után, a melyhez a pétervári terv révén különös remé
nyeket fűztek, annál nagyobb erőre kaptak az orosz pa
rancsnokok szenvedélyei, a kik mindezért egymást, de 
különösen Kutuzovot tették felelőssé. Abban a hitben, 
hogy a Péterváron készült berezinai terv kudarczát ö 
neki fogják tulajdonítani, a vele való elégedetlenség, az 
iránta való lenézés és a rajta való gúnyolódás mind na
gyobb mérvet öltött. A gúnyolódás és a lenézés persze 
tiszteletteljes formában jutott kifejezésre, olyan formában, 
hogy Kutuzov még csak meg se kérdezhette, vájjon miért 
és mivel vádolják öt. Vele nem is beszéltek komolyan; 
megtették neki a jelentéseiket, kikérték a rendelkezéseit, 
úgy tettek, mintha valami szomorú szertartást végeztek 
volna, de a háta mögött összehunyorgattak és lépten
nyomon iparkodtak őt elámítani. 

Mindezek az emberek, éppen azért, mert nem tud-
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ták őt megérteni, bevallották, hogy az öreggel nincs mit 
beszélni; hogy ő soha se lesz képes az ő terveik mély
ségét megérteni, hogy ő az ő szokott frázisaival fog fe
lelni (nekik úgy tetszett, hogy ezek csak frázisok) az 
aranyhídról, arról, hogy egy tömeg csavargóval nem lehet 
külföldre menni stb. Ezt ők már mind hallották tőle. És 
mindaz, a mit ő mondott: például az, hogy be kell várni 
az élelmet, hogy az emberek lábbeli nélkül vannak, min
den olyan egyszerű, az pedig, a mit ők javasoltak, mind 
olyan bonyolult és okos dolog, hogy nyilvánvaló volt 
előttük, hogy ő buta volt és öreg, ők pedig hatalmas és 
lángelméjű hadvezérek voltak. 

Ez a hangulat és a törzskarnak ezek a badarságai 
akkor érték el a legmagasabb fokot, mikor Wittgenstein, 
a hírneves tengernagy és Pétervár hőse is csatlakozott a 
hadsereghez. Ezt Kutuzov is látta, de nagyokat sóhajtva 
csak a vállait vonogatta. Csak egyetlen egyszer, Bere-
zina után jött ki a sodrából, és Bennigsennek, a ki a csá
szárnak külön jelentéseket szokott küldözgetni, a követ
kező levelet írta: 

„Meg-megújuló betegsége rohamaira való tekintet
tel, szíveskedjék excellentiád e sorok vétele után el
menni Kalugába, és szíveskedjék itt ő császári felségé
nek további parancsait és utasításait bevárni". 

De kevéssel Bennigsen eltávolítása után meg
érkezett a hadsereghez Pavlovics Konstantin nagy-
herczeg, a ki a hadjárat elején is részt vett, és Kutu
zov közbenjárására került volt el a hadseregtől. Most a 
nagyherczeg megérkezvén a hadsereghez, közölte Kutu-
zovval, hogy a császár ő felsége elégedetlen a mi csa
pataink fogyatékos sikereivel és lassú előrehaladásával. 
A napokban a császár ő felsége személyesen is szán
dékozik eljönni a hadseregéhez. 

Az öreg ember, a ki épp oly jártas volt az udvari 
fondorlatokban, mint a hadi ügyekben, az a Kutuzov, a 
kit ugyanannak az évnek augusztusában a császár aka
rata ellenére főhadparancsnoknak választottak, az, a ki 
a trónörökös nagyherczeget a hadseregből eltávolította, 
az, a ki pusztán az ő hatalmával, a császár akarata elle-
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nére is keresztülvitte Moszkva föladását, az a Kutuzov 
most legott megértette, hogy az ő ideje lejárt, hogy* az 
ő szerepének vége, és az ő látszólagos hatalmának híre 
sincsen többé. És nem pusztán udvari összeköttetései ré
vén értette meg ezt. Egyrészről látta, hogy a háborúnak, 
a melyben ő a maga szerepét eljátszotta, vége, és érezte, 
hogy ezzel a hivatását betöltötte. Másrészről, ugyanabban 
az időben fizikai fáradtságot és a fizikai pihenés szüksé
gességét is érezte az ő öreg testében. 

November huszonkilenczedikén Kutuzov bevonulj 
Vilnába, — az ő jó Vilnájába, mint mondani szokta. Kutu
zov, szolgálati idejének a tartama alatt két ízben volt 
Vilna kormányzója. A gazdag és épen maradt Vilnában 
Kutuzov, az élet kényelmén kívül, a melytől oly hosszú 
ideig meg volt fosztva, még régi barátokat és emlékeket 
is talált. S a háborús és az állami gondoktól elfordulva, 
egyszerre, már annyira, a mennyire a körülötte tomboló 
szenvedélyek békét hagytak neki, úgy belezökkent az élet 
sima és rendes kerékvágásába, mintha csak mindaz, a 
mi a történelmi világban most történt, s a minek még tör
ténnie kellett, egyáltalában nem is tartoznék ő reá. 

Csicsagov, a ki egyike volt az elvágási és szétve
rési tervek leglelkesebb szószólóinak, Csicsagov, a ki 
eleinte Görögországban, majd Varsóban akart vargabetűt 
csinálni, csak oda nem akart menni semmiképpen se, a 
hová parancsolták, Csicsagov, a ki ösmeretes volt arról, 
hogy milyen szabadon szokott a császárról beszélni, 
Csicsagov, a ki Kutuzovot a lekötelezettjének tartotta, 
mert akkor, mikor őt 1811-ben Kutuzov háta mögött el
küldték, hogy Törökországgal békét kössön, meggyő
ződvén róla, hogy a béke már meg van kötve, beösmerte 
a császár előtt, hogy a béke megkötésének az érdeme 
Kutuzové; ez a Csicsagov volt az első, a ki Kutuzovot 
Vilnában, az előtt a kastély előtt, a melyben Kutuzov 
megszállandó volt, fogadta. Csicsagov tengerész-egyen
ruhában, dákossal az oldalán s kalapjával a hóna alatt 
tette meg Kutuzovnak a jelentését és adta át neki a város 
kulcsait. Csicsagov viselkedésében, a ki már ösmerte 
azokat a vádakat, a melyeket Kutuzov ellen felhoztak, 
a legnagyobb mértékben kifejezésre jutott a fiatalságnak 



HÁBORÚ ÉS BÉKE 401 

tf^"cTT*rétrméjü öreg emberrel szemben tanúsított le
néző és tiszteletteljes modora. 

Csicsagovval beszélgetvén, Kutuzov egyebek közt 
azt mondta neki, hogy azok az edénynyel telt szekerek, 
a melyeket Boriszovnál elvettek tőle, teljesen sértetle
nek és így vissza is fogja kapni őket. 

— Ezzel tán azt akarja mondani, hogy nincs miből 
ennem. Ellenkezőleg, önnek is szolgálhatok mindennel, 
még akkor is, ha netán ebédeket szándékoznék adni, — 
pattant föl Csicsagov, minden szavával iparkodván a 
maga igazát bizonyítani, s ezért abból indulván ki, hogy 
Kutuzov is csak ezt akarja. Kutuzov erre az ő finom és 
átható mosolyával csak ennyit mondott: — Azt akarom 
mondani, a mit mondok, semmivel se többet. 

Vilnában Kutuzov a császár akarata ellenére a csa
patok legnagyobb részét megállította. Kutuzov, mint a 
környezete állította, Vilnában való tartózkodása alatt 
rendkívül hanyatlott és testileg csaknem teljesen elgyen
gült. Csak kelletlenül foglalkozott a hadsereg ügyeivel, 
mindent a tábornokaira bízott, és mialatt a császárt várta, 
teljesen átengedte magát a szórakozásoknak. 

A császár, ki kíséretével, — Tolsztoj gróffal, 
Volkonszkij herczeggel, Arakcsejevvel és másokkal, de-
czember hetedikén indult el Pétervárról, deczember ti
zennegyedikén érkezett meg Vilnába, és szánkáján egye
nesen a kastély elé hajtatott. A kastélynál, a kemény 
fagy ellenére is, teljes díszben vagy száz tábornok és 
törzskari tiszt, és a Szemjonovszkrj-ezred díszőrsége fo
gadta az uralkodót. 

A futár, a ki habzó trojkán érkezett a császár 
előtt a kastély elé, elkiáltotta magát: „Jön!" Konovni
czyn berohant az előszobába, hogy jelentést tegyen Ku
tuzovnak, a ki a kapus kis fülkéjében várakozott. 

A következő pillanatban teljes díszben, a mellét el
borító összes rendjeleivel és feszes szolgálati övvel a 
derekán megjelent az öreg köpczös és magas alakja, és 
imbolyogva lépett ki a lépcsőre. Kutuzov föltette a ka
lapját, kezébe vette a keztyüit és oldalogva s nehezen 
lépkedve lement a lépcsőn és odalenn átvette a császár 
számára már előre elkészített jelentést. 

Tolsztoj : H á b o r ú és béke. I II . 26 
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Lótás-futás, morajlás, még egy eszeveszett futár
ral odaérkezett trojka, s minden szem rátapadt a szá
guldva közeledő szánkóra, a melyben immár tisztán ki
vehető volt a császár és Volkonszkij alakja. 

Az ötvenesztendős megszokás ellenére is, mindez 
nagyon fölizgatta az öreg tábornokot; aggodalmas siet
séggel végigtapogatta magát, megigazítgatta a kalapját 
és ugyanabban a pillanatban, a mikor a császár a szánból 
kilépve ráemelte a tekintetét, fölélénkült, kihúzta magát, 
átnyújtotta neki a jelentést, és egyenletes, behízelgő 
hangján elkezdett beszélni. 

A császár egy gyors pillantással tetőtől-talpig vé
gignézett Kutuzovon, egy pillanatra elkomolyodott, de 
legott erőt vévén magán, odalépett hozzá és tárt karok
kal megölelte az öreg tábornokot. Ez az ölelés is az öreg 
fogékonysága és az ölelés benső jelentősége révén a szo
kott hatással volt Kutuzovra, elpityeregte magát. 

A császár üdvözölte a tiszteket, a Szemjonovszkiak 
örségét, és még egyszer megszorítván az öreg kezét, be
ment vele a kastélyba. 

A császár, mikor a tábornagygyal egyedül maradt, 
kifejezést adott előtte az üldözés lassúsága és a Kraszno-
jénál és Berezinánál elkövetett baklövések miatt érzett 
elégedetlenségének és elmondta neki a külföldön folyta
tandó háborúra vonatkozó terveit. Kutuzov sem ellen
vetéseket, sem észrevételeket nem tett. Most is ugyanaz 
az alázatos és bamba kifejezés ült ki az ábrázatára, a 
melylyel hét esztendővel azelőtt az austerlitzi csatatéren 
a császár parancsait hallgatta. Mikor Kutuzov kilépett a 
szobából és lehorgasztott fejjel s az ő nehézkes, imbolygó 
lépteivel végigment a termen, megállította őt egy hang. 

— Fenség, — szólította meg valaki. 
Kutuzov fölemelte fejét és jó darabig farkasszemet 

nézett Tolsztojjal, a ki egy ezüst tálon lévő valamiféle 
apró jószággal állott előtte. Kutuzov, a mint látszott, nem 
értette meg, mit akarnak tőle. 

Egyszerre, mintha megértette volna, alig észre
vehető mosoly csillant föl pufók arczán, s tiszteletteljesen 
és mélyen meghajolva átvette azt a tárgyat, mely azon 
az ezüst tálon hevert. A György-rend első osztálya volt. 
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XI. 

Másnap ebéd és bál volt a tábornagynál, a melyet 
a császár is megtisztelt a jelenlétével. Kutuzov a György
rend első osztályát kapta; a császár a legnagyobb tisz
tességgel vette őt körül; de azért a császárnak a tábor-
nagygyal való elégedetlensége ösmeretes volt mindenki 
előtt. Mindamellett megmaradtak az illendőség határai 
között, és ebben a tekintetben a császár járt jó példával 
elől; de azért mindenki tudta, hogy mindennek az öreg 
az oka, a ki immár semmire se való. Mikor a bálon Ku
tuzov Jekaterina-korabeli régi szokás szerint a császár
nak a bálterembe való belépésekor odarakatta a zsák
mányul ejtett zászlókat a lábai elé, a császár kellemet
lenül összeránczolta a homlokát, és olyanféle szavakat 
mormogott, a melyeket némelyek úgy értettek: „Vén 
komédiás". 

A császárnak Kutuzovval való elégedetlensége Vil
nában főképpen azért fokozódott, mert Kutuzov szem
látomást nem tudta, vagy nem akarta megérteni a kü
szöbön álló hadjáratnak a jelentőségét. 

Mikor a császár másnap reggel azt mondta a nála 
egybegyűlt tiszteknek: „önök nemcsak Oroszországot, 
hanem Európát is megmentették", mindenki megértette, 
hogy a háborúnak még nincs vége. 

Az egy Kutuzov volt az, a ki ezt nem akarta meg
érteni és a ki nyíltan ki is mondta'azt a véleményét; 
hogy a háború folytatása nem javíthatja a helyzetet és 
nem öregbítheti Oroszország dicsőségét, legföljebb ront
hat a helyzeten és csökkentheti a dicsőségnek azt a leg
magasabb fokát, a melyen, az ő nézete szerint, Orosz
ország most állott. Iparkodott meggyőzni a császárt arról, 
hogy ujabb csapatok toborzása most teljes lehetetlenség; 
beszélt a lakosság súlyos helyzetéről, a kudarczok lehető
ségéről stb. 

Ilyen hangulat mellett természetes, hogy a tábor
nagyot mindenki csak a küszöbön álló háború akadályá
nak és kerékkötőjének tartotta. 

Az öreggel való súrlódások elkerülésére magától 
2.; 
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kínálkozott a megoldás, mely abban állott, hogy éppen 
úgy, mint Austerlitznél és a hadjárat elején Barclay-val 
történt, a nélkül, hogy őt izgassák, vagy erről neki szól
janak, ki kellett húzni a főparancsnok alól a hatalomnak 
azt a talaját, a melyen állott, és odatolni az uralkodó alá. 

Ebből a czélból lassankint átalakították a vezérkart, 
és Kutuzov vezérkarának minden tényleges erejét sem
mivé tevén, átruházták azt a császárra. Toll, Konov
niczyn, Jermolov más beosztást kaptak. Minden tartózko- . 
dás nélkül beszéltek róla, hogy a tábornagy nagyon el
gyengült és az egészsége nagyon megrongálódott. 

Meg kellett rongálódnia az egészségének azért, 
hogy átengedje a helyét az utódjának. De az egészsége 
csakugyan gyönge lábon is állott. 

A mily természetesen, egyszerűen és nyugodtan je
lent meg annak idején Kutuzov, éppen akkor, a mikor 
föltétlenül szükség volt rá, Törökországból, előbb a péter
vári kincstári palotában, hogy a népfölkelést szervezze, 
s később a hadseregben is, épp oly természetesen, egy
szerűn és minden feltűnés nélkül jelent meg az ő helyén 
most, mikor ö a szerepét eljátszotta, az a másik, a kire 
akkor éppen szükség volt. 

Az 1812. évi hadjáratnak, azon a nemzeti jeléntő
ségen kívül, melyet minden orosz szív szeretettel zárt 
magába, még európai jelentőségűvé is kellett emelkednie. 

A népek nyugatról keletre való vándorlására el kel
lett következni a népek keletről nyugatra való vándor
lásának is, és ehhez az új háborúhoz új vezetőre volt 
szükség, a kiben más tulajdonságoknak, más nézeteknek 
kellett meglenniök, mint a minők Kutuzovban voltak, és a 
kit más fölbuzdulások vezetnek, mint a minők Kutuzovot 
vezették. 

A népeknek keletről nyugat felé való vándorlásához, 
és a nemzetek határainak a megállapításához épp oly föl
tétlen szükség volt I. Alexander-ra, mint a mily föltétlenül 
szükség volt Kutuzov-ra Oroszország megmentéséhez és 
Oroszország dicsőségének a megszerzéséhez. 

Kutuzovnak nem volt érzéke Európa, az egyensúly 
és Napóleon iránt. 0 ezt mind nem tudta megérteni. Az 
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orosz nép képviselőjének az után, hogy az ellenség meg 
volt semmisülve, Oroszország meg volt mentve és elju
tott dicsőségének a tetőpontjára, az orosz embernek, 
mint orosznak ezek után nem volt egyéb teendője. 
A nemzeti háború képviselőjének nem maradt egyéb 
hátra, mint a halál. £s meg is halt. 

x n . 

Pierre, a mint ez a legtöbb esetben történni szokott, 
csak akkor kezdte érezni azoknak a testi nélkülözéseknek 
és megerőltetéseknek egész súlyát, a melyeken a fogság
ban keresztülment, mikor ezek a nélkülözések és meg
erőltetések már véget értek. A fogságból való kiszaba
dulása után elment Őreibe, és megérkezése után a har
madik napon, éppen a mikor Kievbe készült, megbete
gedett, és három teljes hónapig nyomta az ágyat Őrei
ben; mint az orvosok mondták, epelázt kapott. Bár az 
orvosok^ gyógykezelték őt, vért eresztettek belőle és min
denféle orvosságot szedettek be vele, mégis csak felgyó
gyult. 

Mindaz, a mi Pierre-el a megszabadulása óta és be
tegségének az ideje alatt történt, úgyszólván semmi be
nyomást se hagyott hátra benne. Nem emlékezett 
egyébre, mint a szürke és komor, hol erős, hol havas 
időre, a belső, testi kimerültségre, s a lábaiban s az olda
lában érzett fájdalmakra; eszébe jutott olykor az emberek 
nyomorúságának és szenvedéseinek az általános benyo
mása; eszébe jutott a tisztek és tábornokok reá nézve 
terhes kíváncsisága, a kérdezősködések, az a fáradtság, 
a mibe került, míg kocsit és lovakat tudott szerezni, és 
főképpen az a furcsa jelenség, hogy akkoriban minden ér
zésre és gondolatra képtelen volt. Megszabadulása nap
ján látta Rosztov Petya holttetemét. Ugyanaznap tudta 
meg azt is, hogy Andrej herczeg a borodinoi ütközet után 
még több, mint egy hónapig élt, és csak nemrég halt meg 
Jaroszlavban, Rosztovék házában. Ugyanaznap történt az 
is, hogy Deniszov, a ki vele ezt a hírt közölte, megemlé
kezett előtte Elen haláláról is, abban a hitben, hogy Pierre 
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ezt már régen tudja, Pierre akkor mindezt csak furcsál
lotta. Érezte, hogy képtelen ezeknek a híreknek a jelen
tőségét fölfogni. Akkoriban csak azon iparkodott, hogy 
minél előbb meneküljön arról a helyről, a hol az emberek 
öldösték egymást, valami csöndes zugba, s ott magához 
térjen, kipihenjen és mindazt a sok furcsa újságot, me
lyet ez alatt az idő alatt hallott, átgondolja. De alig hogy 
megérkezett Őreibe, megbetegedett. Mikor a betegségé
ből magához tért, Pierre ott látta maga körül két szolgá
ját, Terentij-t és Vaszjká-t, a kik Moszkvából jöttek oda, 
és a legidősebb herczegnőt, a ki Jelcz-ben, Pierre birto
kán lakott, és mikor értesült a kiszabadulásáról és beteg
ségéről, eljött, hogy ápolja. 

Pierre, lábbadozásának az ideje alatt csak lassan
kint tudott elszokni az utolsó hónapoknak immár meg
szokott benyomásaitól és hozzászokni ahhoz, hogy 
holnap senki se fogja őt sehová hajszolni, hogy jó meleg 
ágyát nem veszi el tőle senki, és hogy az ebédje, a teája 
és a vacsorája teljesen biztosítva van. De álmában még 
nagyon hosszú ideig látta magát a fogság változatlan kö
rülményei közt. Épp oly lassankint értette meg Pierre 
mindazokat az újdonságokat, a melyeket a fogságból való 
kiszabadulása óta hallott: Andrej herczeg és Elen halálát 
s a francziák megsemmisülését. 

A szabadság örömteljes érzése, azé a teljes, elrabol-
hatatlan, az ember fogalmainak megfelelő szabadságé, a 
melynek a Moszkvából való kivonulás után következő 
első pihenőnél ébredt először teljes tudatára, töltötte be 
Pierre lelkét lábbadozásának az ideje alatt. Csodálkozott 
rajta, hogy ez a külső körülményektől teljesen független 
belső szabadság most szinte túláradóan és pazarul, a külső 
szabadsággal is körülvette magát. Senki se kívánt tőle 
semmit; senki se küldte őt sehová. Mindene megvolt, a 
mit csak kívánt; a feleségére vonatkozó gondolatok, a 
melyek azelőtt szakadatlanul gyötörték, szintén elmara
doztak, mert hiszen a felesége sem élt már. 

— Oh, milyen pompás! Milyen remek! — mondo
gatta magában, mikor odatolták hozzá a tisztán megterí
tett asztalt az illatos bouillonnal, vagy mikor éjszakára 
belefeküdt tiszta, puha ágyába, vagy a mikor eszébe ju-
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tott, hogy a felesége és a francziák nincsenek többé. — 
Oh, milyen pompás! Milyen remek! — És régi szokás-sze
rint föltette magában azt a kérdést: nos és aztán? Mit 
fogok csinálni aztán? De legott meg is felelt magának: 
semmit. Élni fogok. Oh, milyen pompás lesz! 

Az, a min azelőtt annyit gyötrődött, a mit állandóan 
keresett, az élet czélja, most nem létezett a számára. Az 
életnek ez a keresett czélja most nem véletlenül csak a 
jelen pillanatban nem lebegett ott előtte, de érezte, hogy 
ez a czél voltaképpen nincs és nem is lehet. És a czél-
nak ez a hiánya adta meg neki a szabadságnak azt a tel
jes és örömteljes tudatát, mely ebben az időben olyan tö
kéletes boldogsággal töltötte el a lelkét. 

Nem lehetett czélja, mert most volt hite, — nem 
valami szabályban, vagy szóban, vagy gondolatban, 
hanem magában az élő és mindig jelenlévő Istenben. An-
nakelötte azokban a czélokban kereste Üt, a melyeket 
kitűzött maga elé. A czéloknak ez a keresése csak Isten 
keresése volt; és a fogságában, nem szavakkal, nem 
okoskodásokkal, hanem közvetlen érzéssel megtudta 
azt, a mit a dajkái már régen mondogattak neki: hogy 
íme itt az isten, a ki ott van mindenütt. Megtudta a 
fogságában, hogy -Karatajevben sokkal nagyobb, sok
kal végtelenebb és sokkal megfoghatatlanabb az Isten, 
mint a mindenségnek a szabadkőművesek által vallott 
Építőmesterében. Olyan érzés fogta el őt, mint a mit 
az az ember érezhet, a ki azt, a mit kimeresztett szem
mel a messze távolban keresett, közvetlenül a lábai 
előtt megtalálja. 0 egész életén át, a körülötte lévő em
berek feje fölött valahova a messzeségbe nézett, pedig 
nem volt rá szükség, hogy a szemeit megerőltesse, 
mindössze csak maga elé kellett volna néznie. 

Annakelötte semmiben se tudta meglátni a nagyot, 
az utolérhetetlent, a végtelent. Csak érezte, hogy vala
hol mégis csak lennie kell, és kereste. Mindenben, a mi 
közel volt hozzá s a mi érthető volt, csak a korlátoltat, 
az aprólékosat, a közepest és a jelentéktelent látta. Szel
lemi távcsővel fölfegyverkezve bámult a messzeségbe, 
oda. a hol mindezek az aprólékos és köznapi dolgok a 
távol ködébe burkolózva nagyoknak és végteleneknek 
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látszottak, pusztán csak azért, mert nem voltak tisztán 
kivehetők. Ilyeneknek látszottak előtte: az európai élet, 
a politika, a szabadkőművesség, a filozófia és az ember
szeretet. De még akkor is, gyöngeségének a pillanatai
ban nem hatolt keresztül az elméje ezen a távolságon, 
s ott is csak ugyanazt az aprólékosságot, korlátoltságot 
és jelentéktelenséget látta. Most pedig megtanulta, hogy 
mindenben meglássa azt, a mi nagy, a mi örök és a mi 
végtelen, s így csak természetes, hogy azért, hogy lát
hasson és a szemléletében gyönyörködhessék, eldobta 
azt a távcsövet, a melyen eddig az emberek feje fölött 
a messzeségbe nézett és örömmel szemlélte maga körül 
az örökké változó, az örökké nagy, a megfoghatatlan 
és a végtelen életet. És minél közelebbről nézett, an
nál nyugodtabb és boldogabb volt. Az a kérdés, hogy: 
miért? — mely annakelőtte elméjének minden építményét 
rombadöntötte, rá nézve most nem létezett. Most erre 
a kérdésre: miért? mindig készen állott a lelkében az 
az egyszerű felelet: azért, mert van Isten, a kinek az 
akarata nélkül egyetlen hajszál se hullhat le az ember 
fejéről. 

XIII. 

Pierre a külső viselkedésében csaknem semmit 
se változott. Egészen olyan volt a megjelenése, mint 
annakelőtte. Szórakozott volt, mint azelőtt, és mindég 
olyan benyomást tett, hogy nem avval van elfoglalva, 
a mi előtte van, hanem valami egészen mással. Régebbi 
és mostani állapota közt csak az volt a különbség, hogy 
annakelőtte, a mikor megfeledkezett arról, a mi ott volt 
előtte, arról, a mit neki mondottak, keservesen össze-
ránczolta a homlokát, s mintha sikertelenül próbált volna 
valami tőle nagyon távol állónak a lényegébe hatolni. 
Most éppen úgy megfeledkezett arról, a mit neki mon
dottak, s a mi ott volt előtte, de most alig észrevehető 
és szinte gúnyos mosolylyal bámulta azt, a mi előtte 
volt, hallgatta azt, a mit neki mondottak, bár nyilván
való, hogy valami egészen mást látott és egészen mást 
hallott. Annakelőtte bár jó, de szerencsétlen embernek 
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látszott; s azért az emberek önkéntelenül is elidegened
tek tőle. Most állandóan ott lebegett az ajkai körül az 
életöröm mosolya, s az emberek iránt való részvét, és 
az a kérdés csillogott ki a szemeiből: vájjon a többiek 
is épp oly elégedettek-e, mint ő? És az emberek kezd
ték magukat jól érezni a jelenlétében. 

Annakelőtte sokat beszélt, beszédközben heveske
dett, de csak keveset hallgatott másokra; most csak rit
kán melegedett bele a vitába, és úgy tudott másokat hall
gatni, hogy az emberek még legbensőbb titkaikat is szí
vesen tárták föl előtte. 

A herczegnő, a ki soha se szerette Pierre-t, és az
óta, hogy az öreg gróf halála után Pierre lekötelezett
jének érezte magát, határozottan ellenséges indulatot 
táplált iránta, alig, hogy egy kis időt töltött Őreiben, a 
hova azzal a szándékkal jött el, hogy megmutassa 
Pierre-nek, hogy minden hálátlansága ellenére is köte
lességének tartja őt ápolni, a herczegnő legnagyobb 
bosszúságára és meglepetésére csakhamar úgy kezdte 
érezni, hogy szereti őt. Pierre semmivel sem iparkodott 
a herczegnő hajlandóságát megnyerni, csak kíváncsian 
nézett rá. A herczegnő azelőtt úgy érezte, hogy Pierre 
ő rá meresztett fekintetéből közönyösség és gúny árad 
felé, s így ő előtte épp úgy, mint mások előtt is, csak 
begombolkozott és életének csak a külsőségeit tárta 
föl előtte; most, éppen ellenkezőleg, úgy érezte, hogy 
Pierre szinte beásta magát életeitek a legbensőbb tit
kaiba; és eleinte bizalmatlanul, de később hálával mu
latta ki előtte jellemének eddig elpalástolt jó tulajdon
ságait. 

Még a legravaszabb ember se tudta volna ma
gát a herczegnő bizalmába ügyesebben belopni, miköz
ben a fiatalság legszebb idejének az emlékeit keltette 
életre benne, és részvétét mutatta iránta. Pedig hát 
Pierre minden ravaszsága csak abban állott, hogy a maga 
gyönyörűségét hajszolta, a mikor a száraz, gonosz indu
latú, és a maga módja szerint gőgös herczegnőben em
beri érzéseket keltett életre. 

— Bizony, nagyon, de nagyon jó ember, mikor 
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nem gonosz, hanem olyan emberek befolyása alatt áll, 
a minő én is vagyok, — mondotta magában a herczegnő. 

A Pierre-ben végbement változást, persze a ma
guk módja szerint, a szolgái Terentij és Vaszjka is 
észrevették. Ügy találták, hogy sokkal egyszerűbbé 
lett. Terentij sokszor, mikor a gazdáját levetkőztette, 
s a ruhájával és a czipöivel a kezében jó éjszakát kí
vánt neki, habozva megállt és várta, nem ereszkedik-e 
beszédbe vele a gazdája. És Pierre a legtöbbször meg 
is állította Terentijt, azzal, hogy szeretne kissé beszél
getni vele. 

— Nos hát, mondd csak . . . ugyan hogy' tud
tatok magatoknak ételt készíteni? — kérdezte tőle. És 
Terentij elkezdett beszélni a moszkvai nyomorúságról, 
az elhunyt grófról, és jó darabig állt ott a ruhával, mi
közben hol ö beszélt, hol meg Pierre-t hallgatta, és' a 
gazdájával való kedélyes és bizalmas viszony tudatával 
ment ki az előszobába. 

Az orvos, a ki Pierre-t gyógykezelte és naponta 
meglátogatta, mind a mellett, hogy az orvosok szokott 
módja szerint kötelességének tartotta magát úgy viselni, 
mint a kinek a szenvedő emberiség érdekében minden 
pillanata drága, néha órák hosszat elüldögélt nála, és 
elmondta neki. a beteg emberek és különösen a beteg 
asszonyok szokásairól szóló kedvencz históriáit és meg
figyeléseit. 

— Lám, az ilyen emberrel kellemes elbeszélgetni, 
nem úgy, mint azokkal a vidékiekkel, — mondogatta 
mindig. 

Őreiben néhány fogoly franczia tiszt is élt, és az 
orvos egyiküket, egy fiatal olasz tisztet, elvitte Pierre-
hez is. 

Ez a tiszt e!-eljárogatotí Pierre-hez, és a herczegnő 
szinte mosolygott azokon a ;.v igéd érzelmeken, a me
lyeket az olasz Pierre iránt tanúsított. 

Az olasz szemlátomást csak akkor volt boldog, a 
mikor eljöhetett Pierre-hez és elbeszélgethetett vele a 
múltjáról, otthoni életéről, a szerelmeiről, s kifejezést 
adhatott a francziák és különösen Napóleon iránt érzett 
íölháborodásának. 
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— Ha az oroszok önhöz csak valamelyest is 
hasonlók, — mondotta Pierre-nek, — akkor valósággal 
istenkáromlás az olyan emberekkel hadat viselni, mint 
önök. önök, a kik annyit szenvedtek a francziáktól, még 
csak haragot se táplálnak irántuk. 

És Pierre az olasz szenvedélyes ragaszkodását 
csakis azzal érdemelte ki, hogy életének csak a fény-
oldalait hívta elő benne és gyönyörködött bennük. 

Pierre Őreiben való tartózkodásának utolsó idejé
ben meglátogatta őt régi, szabadkőműves ismerőse, Vil-
larszkij gróf is, ugyanaz, a ki őt 1807-ben a szabadkő
műves páholyba bevezette. Villarszkij, a ki a városban 
az élelmezési szaknak ideiglenes alkalmazottja volt, egy 
rendkívül gazdag orosz nőt vett feleségül, a kinek az 
oreli kormányzóságban terjedelmes birtokai voltak. 

Villarszkij, bár soha se volt valami bizalmas ba
rátságban vele, mikor megtudta, hogy Bezuchij Őreiben 
van, a barátságnak és a rokonszenvnek olyan különös 
jeleivel jött el hozzá, a minőkkel rendszerint azok az 
emberek szokták egymást elhalmozni, a kik a pusztá
ban találkoznak. Villarszkij unatkozott Őreiben és örült, 
hogy egy, az ő köréből való és mint ő hitte, az övéi
vel közös érdekű- emberrel találkozhatott. 

De Villarszkij, legnagyobb meglepetésére, csakha
mar azt vette észre, hogy Pierre nagyon is elmaradt az 
akkori élettől, és mint úgy magában megállapította, na
gyon is belemerült a közönyösségbe és az önzésbe. 

— ön nagyon is elhagyja magát, kedves barátom, 
— mondotta neki. De Villarszkij most mind a mellett 
sokkal kellemesebben érezte magát Pierre-el, mint 
annakelőtte, és mindennap eljárogatott hozzá. Pierrenek 
pedig, a mint most Villarszkijt nézte és hallgatta, furcsa 
és szinte hihetetlen volt elgondolnia, hogy nem is olyan 
régen még ő maga is ilyen volt. 

Villarszkij nős és családos ember volt, a ki a fe
lesége birtokaival, a hivatalával és a gyerekeivel volt 
elfoglalva, ö azt tartotta, hogy mindezek az elfoglaltsá
gok csak akadályai az életnek és csak lenézésre mél
tók, mert nincs egyéb czéljuk, mint az ö és a családja 



412 TOLSZTOJ 

egyéni jóléte. A figyelmét állandóan a háború, a köz-' 
igazgatás, a politika és a szabadkőművesség ügyei tar
tották lekötve. E*s Pierre, a nélkül, hogy iparkodott 
volna ezt az ő felfogását megváltoztatni, s a nélkül, 
hogy őt ezért elitélte volna, a maga, most már szinte 
állandóvá vált csöndes és örömteljes mosolyával gyö
nyörködött ebben a különös, de előtte annyira jól ismert 
jelenségben. 

Pierre-nek Villarszkijhez, a herczegnőhöz, az orvos
hoz és mindazokhoz az emberekhez való viszonyában, a 
kikkel most érintkezett, egy új vonás bukkant föl, a mely 
mindenkinek a hajlandóságát megszerezte neki: ez annak 
az elösmerése volt, hogy minden embernek megvan a 
joga hozzá, hogy a maga módja szerint gondolkodjék, 
érezzen és nézze a dolgok folyását; annak az elösmerése, 
hogy szavakkal nem lehet meggyőzni senkit. Ez, a min
den emberrel közös, törvényszerű függetlenség, mely 
Pierre-t annakelőtte izgatta és ingerelte, most alapjául szol
gált mindannak a részvétnek és érdeklődésnek, a mely
lyel az emberek iránt viseltetett. Az a különbözőség, sőt 
olykor teljes ellentmondás, a mely az emberek nézetei 
és az életmódjuk közt tapasztalható volt, Pierrenek örö
met okozott, és gúnyos, szelíd mosolyra indította őt. 

Gyakorlati dolgokban most Pierre egészen várat
lanul úgy érezte, hogy megvolt benne az a súlypont, a 
melyet azelőtt nem tapasztalt. Annakelőtte minden pénz
kérdés, és különösen pénzkérés, a minek mint aféle rend
kívül gazdag ember nagyon is gyakran ki volt téve, két
ségbeesett izgalomba és álmélkodásba hozta őt. — Adni 
vagy nem adni? — kérdezte magától mindig. — Nekem 
van, neki pedig szüksége van rá. De másnak még na
gyobb szüksége van rá. Kinek van hát nagyobb szüksége 
rá? De az is lehet, hogy mind a ketten szédelgők? Es 
mindezekből a föltevésekből annak idején sehogy' se ta
lálta meg a kibúvót, és a míg volt miből adnia, adott min
denkinek. Szakasztott ilyen zavarban volt annakelőtte 
minden a vagyonára vonatkozó kérdésben is, a mikor 
egyik ember azt mondta, hogy ezt kell cselekedni, a má
sik meg valami egészen mást ajánlott. 

Most, legnagyobb meglepetésére, úgy találta, hogy 
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mindezekben a kérdésekben semmi kétségnek és semmi 
álmélkodásnak sincs helye. Most egyszerre jelentkezett 
benne egy bíró, a ki holmi, ö előtte teljesen ösmeretlen 
törvények szerint eldöntötte, hogy mit kell és mit nem 
kelj tennie. 

A pénzügyek iránt, mint annakelőtte, most is tel
jesen közönyös volt; de most minden kétséget kizárólag 
tudta, hogy mit kell és mit nem kell cselekednie. Ennek 
a bírónak az első szereplése akkor ment végbe benne, a 
mikor egy fogoly franczia ezredes, a ki eljött hozzá és 
telebeszélte a fejét állítólagos hőstetteivel, azzal a szinte 
követelésszerű kéréssel fordult hozzá, hogy adjon neki 
négyezer francot, hogy elküldhesse a feleségének és a 
gyermekeinek. Pierre ezt a kérést minden teketória nélkül 
és kereken megtagadta, és később maga is elcsodálkozott 
rajta, hogy az, a mi annakelőtte megoldhatatlanul nehéz
nek tűnt volna föl előtte, most milyen egyszerűnek és 
könnyűnek bizonyult. Ugyanakkor azonban, a mikor az 
ezredesnek kosarat adott, elhatározta, hogy Őreiből való 
elutazása előtt valami ravasz módon gondoskodnia kell 
arról, hogy az olasz elfogadja tőle azt a pénzt, a melyre 
olyannyira szüksége volt. Annak, hogy Pierre nézetei a 
pénzügyi kérdésekben mennyire megállapodtak, újabb bi
zonyítéka volt az-az elhatározás is, a melyre a felesége 
adósságait és moszkvai házainak és nyaralóinak a kitata-
rozását illető kérdésekben jutott. 

Őreiben eljött hozzá a jószágigazgatója, a kivel 
Pierre megcsinálta megváltozott jövedelmeinek általános 
kimutatását. Moszkva égése, a jószágigazgató számítása 
szerint, körülbelül két milliójába került. 

A jószágigazgató e veszteségek ellensúlyozásául elő
terjesztett Pierrenek egy másik számadást, a mely szerint 
a jövedelmei, e veszteségek ellenére is nemcsak hogy 
nem fognak csökkenni, de sőt gyarapodnak, ha először is 
megtagadja a boldogult felesége után maradt adósságok 
kifizetését, a mire amúgy se kötelezhető, és ha lemond 
arról, hogy moszkvai és Moszkva melletti házait kitata
roztassa, a melyek évente nyolczvanezer rubljébe kerül
tek és nem jövedelmeztek semmit. 

— Bizony az igaz, — mondotta Pierre, vidáman 



414 TOLSZTOJ 

elmosolyodva. — Igen, igen, minderre nekem semmi 
szükségem. Én a pusztulástól csak még gazdagabbá 
lettem. 

De januárban Moszkvából eljött hozzá Szavelyics, 
beszélt neki a moszkvai állapotokról, bemutatta neki azt 
a költségvetést, a melyet az építész a moszkvai és 
Moszkva melletti házuk tatarozási munkálatairól csinált, 
miközben úgy beszélt ezekről a munkákról, mint valami 
elhatározott dologról. Ugyanekkor Pierre levelet kapott 
Vaszilij herczegtől és más pétervári ismerőseitől. A le
velek mind a felesége adósságairól szóltak. És Pierre 
egyszerre úgy találta, hogy a jószágigazgatójának az a 
terve, mely annyira megtetszett volt neki, nem helyes, 
és hogy el kell utaznia előbb Pétervárra, hogy a felesége 
dolgait rendbehozza, és azután Moszkvába, hogy ott 
építkezzék. Hogy miért kellett ez, azt nem tudta; de 
hogy kell, azzal minden kétséget kizárólag tisztában volt. 
Ennek az elhatározásnak a következtében jövedelmei há
romnegyedrészt csökkentek. De hogy ezt mégis meg 
kellett tennie, ezt érezte. 

Villarszkij is Moszkvába ment s így elhatározták, 
hogy együtt utaznak. 

Pierret, Orelban való lábbadozásának egész ideje 
alatt az öröm, a szabadság és az élet érzései töltötték 
el; de mikor utazása közben egyszerre a szabad világ
ban találta magát, és száz meg száz új arczot látott, ez 
az érzés csak még jobban fokozódott benne. Utazásának 
egész ideje alatt az az ujjongó érzés töltötte el a lelkét, 
a melyet a szünidőkre utazó diák érezhet. A kikkel csak 
érintkezett: a jámscsik, az állomás-fölvigyázó, az út
közben és a falvakban látott parasztok, mind új érdek
lődéssel töltötték el. Villarszkij jelenléte, és az azon 
való szakadatlan sopánkodása, hogy Oroszország meny
nyire elmaradt Európától és milyen tudatlanságban le
ledzik, Pierre örömét csak fokozta. Ott, a hol Villarszkij 
csak halált és levertséget látott, Pierre az életnek szo
katlanul hatalmas erejét látta, azt az erejét, mely itt ezen 
az egész területen, még a hó közepett is fönntartotta 
ennek az ízről-ízre ép, rendkívüli és a maga nemében 
páratlan nemzetnek az életét. Nem mondott ellent Vil-
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larszkijnak, és mintha csak egyetértett volna vele (mi
után a látszólagos egyetértés volt a legegyszerűbb módja 
annak, hogy a vitatkozást elkerüljék, a melyek amúgy 
se vezethettek volna semmi eredményre), örömteljesen 
mosolyogva hallgatta öt. 

XIV. 

A mily nehéz volna megfejteni azt, hogy miért és 
hova iparkodnak a hangyák a szétszórt bolyból, egyikük 
morzsákat, tojásokat és holttetemeket vonszolva maga 
után a bolyból ki, másikuk meg a bolyba vissza, — miért 
ütköznek össze, miért hajszolják egymást, miért kelnek 
birokra egymással, — épp oly nehéz lett volna megma
gyarázni azokat az okokat, a melyek az orosz embere
ket arra indították, hogy a francziák kivonulása után tö
megesen vonuljanak vissza arra a helyre, a melyet an
nakelőtte Moszkvának hívtak. De éppen úgy, mint mi
kor az ember az elpusztított boly körül szétszórt han
gyákat nézi, mindamellett, hogy az egész boly elpusz
tult, a munkálkodó kis állatok szívósságán, erélyén és 
számtalanságán látja, hogy ott elpusztult minden, vala
mit kivéve, a mi kézzel nem fogható, el nem pusztítható, 
s a miben a bolynak mégis legfőbb ereje van, — éppen 
úgy Moszkva is, októberben, mind a mellett, hogy se 
hatóságok, se templomok, se kincsek, se házak nem vol
tak benne, mégis ugyanaz a Moszkva volt, mint augusz
tusban. Minden el volt benne pusztítva, minden, valamit 
kivéve, a mi bár nem volt kézzelfogható, de azért hatal
mas és elpusztíthatatlan. 

Moszkvának az ellenségtől való megtisztulása után, 
a minden oldalról a város feié özönlő emberek felbuz
dulásai a legkülönfélébb egyéni forrásból fakadtak és 
eleinte legnagyobb részt vadak és állatiasak voltak. 
Csak egy felbuzdulás volt közös valamennyiükkel, — az 
iparkodás oda, arra a helyre, melyet azelőtt Moszkvának 
hívtak, még pedig azért, hogy tevékenységüket újra el
kezdjék. . 
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Egy hét múlva Moszkvának már tizenötezer, két 
hét múlva huszonötezer lakosa volt, és így tovább. Foly-
ton-folyton emelkedvén ez a szám, 1813. őszén már meg
haladta a lakosoknak 1812-ben ösmert legmagasabb 
számát. 

Az első orosz emberek, a kik Moszkvába vissza
mentek, Vinczengerode kozákjai, a környékbeli falvak
ból való parasztok és azok a moszkvai menekültek vol
tak, a kik a város környékén rejtőztek el. Az elpusztult 
Moszkvába visszatért oroszok a várost kirabolva talál
ván, maguk is elkezdtek rabolni. Folytatták azt, a mit a 
francziák cselekedtek. A parasztok szekerei azzal a szán
dékkal jöttek be Moszkvába, hogy széthordják a fal
vakba mindazt a bitang jószágot, a mit Moszkva házai
ban és utczáin találnak. A kozákok mindent elvittek a 
tanyáikra, a mit csak birtak, a háztulajdonosok mindent 
összeszedtek, a mit a többi házakban találtak, s mintha 
az övék lett volna, elvitték haza. 

De az első fosztogató után mások is jöttek és a 
rablás, a fosztogatók számának a gyarapodásával nap
ról-napra nagyobb és határozottabb mérveket öltött. 

A francziák bár elhagyottan, de az ő mindenféle ke
reskedelmi és ipari intézményeivel, fényűzésével, állami 
és vallási hatóságaival, egy szervesen és rendesen élő 
város szabályos formái közt találták Moszkvát. Ezek a 
formák ugyan élettelenek voltak, de azért mégis csak 
voltak. Voltak benne üzletek, boltok, raktárak, hombá
rok, bazárok, — közülük a legtöbb, árukkal fölszerelve; 
voltak gyárak és kézműipari műhelyek; voltak paloták, 
úri házak, telve a fényűzés czikkeivel; voltak kórházak, 
börtönök, törvényszékek, templomok és székesegyhá
zak. Minél hosszabb ideig maradtak ott a francziák, an
nál inkább elmosódtak a városi életnek ezek a formái, 
és végre a rablások osztatlan és élettelen színterévé ol
vadt össze minden. 

Minél tovább tartott a francziák fosztogatása, an
nál inkább szétforgácsolta Moszkva gazdagságát és a 
fosztogatók erejét. Az oroszok fosztogatása pedig, a 
melylyel a városnak az oroszok által való birtokba
vétele megkezdődött, minél tovább tartott és minél töb-
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ben vettek benne részt, annál gyorsabban visszaállította 
Moszkva gazdagságát és a város rendes életét. 

A rablókon kívül, a legkülönfélébb népség, a kiket 
hol a kíváncsiság, hol a hivatalos kötelesség, hol a szá
mítás csábított vissza a városba, — háztulajdonosok, pa
pok, magasabb és alsóbbrendű hivatalnokok, kereskedők, 
kézművesek, parasztok, — mint a szívbe a vér, ú g y 
özönlöttek b e mindenfelől Moszkvába. 

Egy hétre rá a hatóságok már feltartóztatták a z o 
kat a parasztokat, a kik üres szekereikkel azért jöttek 
a városba, hogy mindenfélét kihordjanak belőle és kény
szerítették őket, hogy a városból a holttesteket kihord
ják. Más parasztok, a kik értesültek társaik kudarczárói, 
már gabonával, zabbal, szénával jöttek a városba és még 
az azelőttinél és mélyebbre verték le egymás árait. Az 
ácsok, ipartestülete, busás kereset reményében, napról
napra jobban elárasztotta Moszkvát és mindenfelé új 
házak épültek és lázasan folyt a régi, leégett házak újra 
építése. A kereskedők megkezdték bódéikban a keres
kedelmet. A leégett házakban korcsmák és laczikony-
hák vonultak meg. A papság a le nem égett templomok 
legnagyobb részében megkezdte az isteni tiszteleteket. 
Áldozatkész emberek visszahozták a fosztogatók által 
elrabolt templomi iSze reke t . A tisztviselők, posztóval b e 
vont asztalaikat és irományokkal telt szekrényeiket apró 
szobácskákban állították föl. A vezető hatóságok és a 
rendőrség intézkedtek a francziák által meghagyott holmi 
szétosztása iránt. Azoknak a házaknak a tulajdonosai, a 
melyekbe a többi házakból összehordott sok minden
féle volt együtt, igazságtalannak mondották azt a p a 
rancsot, hogy minden holmit össze kellett hordani a czári 
palota fogadótermébe, mások pedig azon erősködtek, 
hogy a francziák mindenünnen egyes helyekre hordták 
össze a holmit, így tehát igazságtalan dolog a z ilyen 
összehordott holmit annál hagyni, a kinél éppen meg
t a l á l t á k . Szidták a rendőrséget, hogy megvesztegettette 
m a g á t , hogy tízszeresen fölszámította a z elpusztított 
kincstári holmik értékét, és támogatást kértek. Rasztop
csin megírta a maga kiáltványát. 

Tolsztoj : H á b o r ú és béke. I I I . 27 
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XV. 

Január végén Pierre megérkezett Moszkvába, és 
elhelyezkedett az épségben maradt szárnyépületben. El
ment Rasztopcsin grófhoz és néhány Moszkvába vissza
tért ösmerőséhcz és harmadnapra el szándékozott utazni 
Pétervárra. Diadalmi ünnepet ült mindenki, pezsgett az 
élet az elpusztított és új életre ébredő fővárosban. Pierre-
nek mindenki megörült; mindenki látni akarta őt, hogy 
kikérdezhesse, mi mindent látott és tapasztalt. Pierre 
különös jó indulatot érzett mindenki iránt, a kivel csak 
találkozott; de azért mindenkivel szemben önkéntelenül 
is résen volt, nehogy bármi tekintetben is lekösse magát. 
A hozzáintézett kérdésekre, lettek légyen azok fontosak 
vagy jelentéktelenek, kérdezték légyen tőle: hol fog 
lakni? fog-e építkezni? mikor utazik Pétervárra és el-
vállalja-e, hogy ezt vagy azt a ládikát magával vigye? 
— mindenre csak azt ielelte: igen, lehetséges, úgy hi
szem stb. 

Rosztovékról azt hallotta, hogy Kosztromában 
vannak, s csak nagy ritkán gondolt Natasára. Ha gon
dolt is rá, ez csak mint a rég múlt idők egy kellemes 
emléke érintette őt. Nemcsak az életviszonyoktól, ha
nem ettől az érzéstől is, a melyet, mint neki tetszett, ő 
maga, szándékosan erőszakolt magára, teljesen szabad
nak érezte magát. 

Moszkvába érkezése után harmadnapra Drubecz-
kojéktól megtudta, hogy Marja herczegnő Moszkvában 
van. Andrej herczeg halála, szenvedései és utolsó napjai 
gyakran foglalkoztatták Pierre-t és most újult erővel 
támadtak föl a lelkében. Ebédnél megtudván, hogy Marja 
herczegnő Moszkvában van, és a Vozdvizsenkán épség
ben maradt saját házában lakik, még aznap este elment 
hozzá. 

Útközben Marja herczegnő felé, Pierre szakadatla
nul Andrej herczegre, kettőjük barátságára, és vele 
való találkozásaira, különösen az utolsó, borodinóira 
gondolt. 

„Vájjon ugyanabban a keserű hangulatban halt 
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meg, a melyben akkoriban mindig volt? Vájjon csak
ugyan nem találta meg halála előtt sem az élet megoldá
sát?" — kérdezte magában Pierre. Eszébe jutott Kara-
tajev és a halála, s önkéntelenül is kezdte összehasonlí
tani ezt a két, egymástól annyira különböző embert, a 
kik azonban az irántuk érzett szeretetnek és annak a 
révén, hogy mindaketten éltek és meghaltak, egymás
hoz annyira hasonlók voltak. 

Pierre a legkomolyabb hangulatban érkezett meg 
az öreg herczeg házához. Ez a ház sértetlen maradt. A 
rombolás nyomai ugyan meglátszottak rajta, de azért a 
ház eredeti jellege ugyanaz volt. Az a szigorú tekintetű 
szolga, a ki Pierre-t fogadta, mintegy éreztetni akarván 
vele, hogy az öreg herczeg távolléte sem változtatta meg 
a házirendet, azt mondta, hogy a herczegnő a szobáiba 
vonult és csak vasárnaponkint fogad. 

— Jelents csak be; lehet, hogy engem tán' mégis 
fogad, — szólott Pierre. 

— Igenis, — felelt az inas, — parancsoljon ide az 
arczképes terembe. 

Pár pillanat múlva az inas Desalle-al tért vissza 
Pierre-hez. Desalle a herczegnő nevében azt mondta 
Pierre-nek, hogy nagyon örül, hogy itt láthatja, és arra 
kéri, bocsássa meg-neki a fesztelenségét és fáradjon fel 
hozzá az ö szobájába. 

Az egyetlen gyertyával megvilágított, alacsony 
szobában, ott ült a herczegnő és vele még valaki, fekete 
ruhában. Pierre-nek eszébe jutott, hogy a herczegnőnek 
mindig voltak társalkodónői, de hogy kik voltak ezek és 
mifélék, azt nem tudta. „Ez is egyike lesz a társalkodó-
nőknek", — gondolta, mikor rápillantott a feketeruhás 
hölgyre. 

A herczegnő szaporán fölkelt, elébe sietett és kezet 
nyújtott neki. 

— Bizony, — mondotta, a mint azután, hogy Pierre 
kezet csókolt neki, belenézett elváltozott arczába, — 
bizony, lám, hogy' kell egymást viszontlátnunk. Andrej a 
legutolsó időben is nagyon sokat beszélt önről, — mon
dotta, és Pierre-ről átsiklott a tekintete a társalkodónőre. 
még pedig olyan elfogultsággal, mely Pierre-t egy pilla-

27* 
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natra megdöbbentette. — Ügy örültem, a mikor az ön 
meneküléséről értesültem. Ez volt az egyetlen örvendetes 
hír, a melyet hosszú idő óta kaptunk. — A herczegnő me
gint, s ezúttal még nyugtalanabbul rápillantott a társal
kodónőre, s valamit akart mondani, de Pierre megelőzte. 

— Képzelheti, hogy én semmit se tudtam róla, — 
mondotta. — Én azt hittem, hogy elesett. Mindazt, a mit 
csak megtudtam róla, másoktól, harmadkézből tudtam 
meg. Csak azt az egyet tudom, hogy összeakadt Rosz-
tovékkal . . . Milyen különös véletlen! 

Pierre szaporán és élénken beszélt. Egy ízben rá
pillantott a társalkodónő arczára, s azt a figyelmesen 
gyöngéd, kíváncsi pillantást látván, a melyet ez rá me
resztett, mint ez beszélgetés közben gyakran megesik, 
valahogyan úgy érezte, hogy ez a feketeruhás társal
kodónő jóságos és derék teremtés, a ki éppenséggel nem 
fogja Marja herczegnővel folytatott bizalmas beszélgeté
sét megzavarni. 

De mikor Rosztovékról ezeket az utolsó szavakat 
kiejtette, még nagyobb zavar kifejezése tükröződött vissza 
Marja herczegnő arczán. 

Pierre arczáról megint átsiklott a tekintete a fekete
ruhás hölgy arczára és így szólt: 

— Talán nem ösmeri? 
Pierre még egyszer rápillantott a társalkodónő sá

padt, finom, feketeszemű és furcsa szájú arczára. Valami 
rokon, régóta elfelejtett és több mint kedves kifejezés 
nézett rá ezekből a figyelmes szemekből. 

„De nem, ez lehetetlen", — gondolta. — „Ez a ko
moly, sovány és sápadt, szenvedő arcz? Ez nem lehet 
ő. Csak úgy emlékeztet rá." De Marja herczegnő ugyan
akkor így szólt: „Natasa". És az a figyelmes szemű arcz, 
nagynehezen, nagy megerőltetéssel, mint a hogy' kinyílik 
a berozsdásodott ajtó, — elmosolyodott, és ebből a fel
tárult ajtóból hirtelen annak a régóta elfelejtett boldog
ságnak az emléke csapta meg és vette körül Pierret, a 
melyre, különösen mostanában, nem is gondolt. Meg
csapta, körülfogta és szinte egészen elborította. Mikor 
elmosolyodott, akkor már semmi kétség se lehetett: Na
tasa volt és Pierre még mindig szerette őt. 
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Pierre mindjárt az első pillanatban önkéntelenül, s 
úgy Natasára, mint Marja herczegnőre, de különösen 
saját magára nézve teljesen váratlanul elárulta azt a nagy 
titkot, a mely még ő előtte is ösmeretlen volt. örömtel
jesen és szinte beteges szomorúsággal elpirult. El akarta 
leplezni az izgatottságát. De minél inkább akarta lep
lezni, annál tisztábban, — sokkal tisztábban, mint akár 
a leghatározottabb szavakkal, — kimondta magának, 
meg neki és Marja herczegnőnek, hogy szereti őt. 

„Nem, ez csak a hirtelen meglepetéstől van", — 
gondolta Pierre. De a mint megint folytatni akarta a 
Marja herczegnövel megkezdett beszélgetést, megint rá
pillantott Natasára és még élénkebb pirosság öntötte el 
az arczát, s az örömnek és a rémületnek még erősebb 
izgalma fogta el a lelkét. Belegabalyodott a szavakba, s 
a beszéd közepén megakadt. 

Pierre nem vette észre Natasát, mert semmiképpen 
se számított rá, hogy vele itt találkozzék, de nem ösmerte 
meg őt azért sem, mert az a változás, a melyen azóta, 
hogy őt nem látta, keresztülment, óriási volt. Lesoványo
dott és meghalványodott. De nem ez tette őt felismerhe
tetlenné: az első pillanatban, a mikor Pierre belépett, 
azért nem lehetett őt felösmernie, mert ezen az arczon, 
a melynek a szendéiben azelőtt mindig az életöröm tit
kolt mosolya ragyogott, most a mikor Pierre belépett 
és először rápillantott, árnyéka se volt a mosolynak; 
nem látott belőle mást, csak két figyelmes, jóságos és 
szomorúan kérdő szemet. 

Pierre zavara nem zavart, hanem gyönyörűséget 
keltett Natasában, mely alig-alig hogy megvilágította az 
arczát. 

XVI. 

— Idejött hozzám látogatóba, — mondotta Marja 
herczegnő. — A gróf és a grófné szintén megjönnek a 
napokban. A grófné rettenetes helyzetben van. De Nata
sának magának is nagy szüksége volt rá. hogy megvizs
gáltassa magát az orvosokkal. Ügyszólván erőszakkal 
küldték őt ide velem. 
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— Hjah, van-e most olyan család, a melynek ne 
volna bánata? — mondotta Pierre Natasához fordulva. 
— Azt tudja, hogy ez ugyanaznap történt, a mikor ben
nünket megszabadítottak. Én láttam öt. Milyen pompás 
egy fiú volt. 

Natasa ránézett, és válaszul a szavaira csak még 
jobban kinyíltak s még fényesebben fölcsillantak a szemei. 

— Ugyan mit lehetne itt vigasztalásul mondani 
vagy kieszelni? — szólott Pierre. — Semmit. Miért kel
lett egy ilyen pompás, életerőtől duzzadó fiúnak meg
halnia? 

— Bizony, manapság nagyon nehéz volna az élet 
vallás nélkül... — jegyezte meg Marja herczegnő. 

— Igen, igen. Az már szent igaz, — vágott közbe 
Pierre szaporán. 

— Miért? — kérdezte Natasa és figyelmesen a 
szeme közé nézett Pierre-nek. 

— Hogy-hogy' miért? — szólott Marja herczegnő. 
— Már maga az a gondolat, hogy mi vár reánk oda túl.. . 

Natasa, a nélkül, hogy Marja herczegnőt végighall
gatta volna, megint kérdő pillantást vetett Pierre-re. 

— De meg azért is, — folytatta Pierre, — mert 
csakis az az ember képes olyan veszteséget elviselni, a 
milyen az ö v é . . . és az öné, a ki meg van győződve 
arról, hogy van Isten, a ki bennünket vezérel, — mon
dotta Pierre. 

Natasa már kinyitotta volt a száját, hogy valamit 
mondjon, de egyszerre meggondolta magát. Pierre sie
tett elfordulni tőle és megint elkezdett kérdezősködni 
Marja herczegnőtől barátja életének az utolsó napjai fe
lől. Pierre zavara most már szinte teljesen megszűnt, de 
egyúttal azt is érezte, hogy azelőtti szabadságának is 
vége. Érezte, hogy most minden szava, minden cseleke
dete mellett ott áll egy bíró, a ki a világ minden más 
bírájánál kedvesebb előtte. A mint most beszélt, egyúttal 
maga elé képzelte azt a benyomást is, a melyet a szavai 
Natasára tehettek. Nem mondott tudatosan csak olyas
mit, a miről tudta, hogy Natasának kell tetszenie; de bár
mit mondott is, mindig az ő szempontjából ítélte meg 
magát. 
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Marja herczegnő, a mint ez rendesen történni szo
kott, csak kelletlenül kezdett arról a helyzetről beszélni, 
a melyben Andrej herczeget találta. De Pierre kérdései, 
élénk és nyugtalan tekintete, az izgalomtól remegő arcza, 
lassankint rávitték, hogy olyan részletekre is kiterjesz
kedjék, a melyeket a saját érdekében nem akart a kép
zeletében felújítani. 

— Igen, igen, úgy, úgy . . . — mondotta Pierre és 
egész testével odahajolt Marja herczegnőhöz, miközben 
mohón hallgatta az elbeszélését. — Igen, igen, tehát mégis 
megnyugodott? megenyhült? Hiszen ő mindig annyira a 
lelke minden erejével azt az egyet kereste: hogy töké
letesen jó legyen, hogy nem is lehet, hogy félt légyen a 
haláltól. Azok a fogyatkozások, a melyek benne voltak, 
— ha ugyan egyáltalában voltak, — nem ő belőle szár
maztak. Tehát megnyugodott? — mondotta Pierre. — 
Milyen jó, hogy még találkozott önnel, — mondotta 
Natasának s egyszerre hozzá fordulván, ránézett köny-
nyes szemeivel. 

Natasa arcza megrezzent. Elkomorodott s egy pil
lanatra lesütötte a szemét. Egy kis ideig habozott, vájjon 
beszéljen-e vagy sem. 

— Bizony, az nagy szerencse volt, — mondotta 
mély mellhangon,.— én rám nézve különösen nagy sze
rencse volt. — Elhallgatott. — O is . . . ö . . . ö is azt 
mondta, hogy kívánta ezt , . . . abban a pillanatban, a mi
kor beléptem hozzá;. . . — Natasának elcsuklott a hangja. 
Elpirult, odaszorította a kezét a térdeihez, és egyszerre, 
szemlátomást erőt vévén magán, fölemelte a fejét és sza
porán elkezdett beszélni: 

— Mikor Moszkvából elmentünk, még semmit se 
tudtunk. Nem mertem kérdezősködni felöle. És Szonya 
egyszerre megmondta, hogy ő is velünk van. Nem tud
tam elgondolni, nem tudtam elképzelni, milyen állapot
ban van; csak látnom kellett őt, — vele kellett lennem, 
— mondotta remegve és pihegve. És a nélkül, hogy magát 
félbeszakítani engedte volna, elmondta azt, a mit még 
soha, senkinek se mondott el: mindazt, a mit csak az uta
zásuknak és Jaroszlavban való tartózkodásuknak három 
hete alatt átélt. 
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Pierre tátott szájjal hallgatta őt, és le nem vette 
róla könnybe lábadt szemeit. A mint őt hallgatta, nem 
gondolt sem Andrej herczegre, sem a halálra, sem arra, 
a mit Natasa beszélt. Hallgatta és csak sajnálta őt azért 
a szenvedésért, a mit most, elbeszélése közben újra át 
kellett élnie. 

A herczegnő, a ki, hogy a könnyeit visszafojtsa, 
összehúzta a szemöldökeit, ott ült Natasa mellett s most 
először hallotta a testvére és Natasa közt való szerelem 
utolsó napjainak ezt a történetét. 

Natasának nyilván szüksége volt erre a gyötrelmes 
és örömteljes elbeszélésre. 

ö csak beszélt, miközben a legjelentéktelenebb rész
leteket s a legbizalmasabb titkokat összekeverte, s úgy 
látszott, mintha soha sem érne a végére. Ugyanazt több
ször is elismételte. 

Kívülről behallatszott Desalle hangja, a ki meg
kérdezte, hogy bemehet-e Nikoluska elbúcsúzni. 

— Íme, ez minden, minden... — mondotta Natasa. 
Mikor Nikoluska belépett, szaporán fölkelt és szinte neki
szaladt az ajtónak, s bele is ütötte a fejét a függönynyel 
elzárt ajtóba, és részben a fájdalom, -észben a szomorú
ság nyöszörgésével kisietett a szobából. 

Pierre ránézett az ajtóra, a melyen át kiment, és 
nem értette, miért maradt most egyszerre olyan egyedül 
a világon. 

Marja herczegnő riasztotta őt fel a szórakozottsá
gából, s fölhívta a figyelmét az unokaöcscsére, a ki éppen 
akkor lépett a szobába. 

Nikoluska arcza, mely hasonlított az apjáéhoz, a 
lelki megindultságnak abban az állapotában, a melyben 
Pierre most leledzett, annyira hatott rá, hogy megcsó
kolta Nikoluskát. szaporán fölkelt, s előszedvén a zseb
kendőjét, odament az ablakhoz. El akart búcsúzni Marja 
herczegnőtől, a ki azonban tartóztatta. 

— Nem, Natasa meg én olykor három óráig is fenn 
vagyunk; kérem, maradjon még. Majd behozatom a va
csorát. Menjen csak le; tüstént jövünk mi is. 

Mielőtt Pierre kiment, a herczegnő így szólt hozzá: 
— Ez az első eset, hogy így beszélt róla. 
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XVII. 

Pierre-t levezették a kivilágított nagy ebédlőbej 
pár perez múlva lépések hallatszottak, és a herczegnő Na
tasával belépett a szobába. Natasa nyugodt volt, bár az 
a szigorú, mosolytalan kifejezés megint megállapodott 
az arczán. Marja herczegnő, Natasa és Pierre egyformán 
érezték az elfogultságnak azt az érzését, mely a komoly 
és bizalmas beszélgetéseket rendszerint követni szokta. 
Az előbbi beszélgetést folytatni lehetetlen, badarságokat 
beszélni restellős dolog, hallgatni pedig kellemetlen, mert 
az ember szeretne beszélni, s a hallgatás olyan mester
kéltnek látszhatnék. Szótlanul mentek oda az asztalhoz. 
Az inasok elhúzták és megint visszatolták a székeket. 
Pierre, szétbontotta hideg szalvétáját, és elhatározván,, 
hogy megtöri a csöndet, ránézett Natasára és Marja her
czegnőre. Nyilván mind a ketten szintén arra szánták el 
magukat: mindkettőjük szemében ott csillogott az élet 
öröme és annak a beösmerése, hogy a bánaton kívül, 
öröm is csak akad az életben. 

— Gróf, ön iszik pálinkát, ugy-e? — kérdezte Marja 
herczegnő, s ezek a szavak egyszeriben elhessegették a, 
mult árnyékait. --- Meséljen hát valamit magáról, — szó
lott Marja herczegnő, — olyan hihetetlen dolgokat regél
nek 'önről. 

— Bizony, — felelt Pierre szelíden gúnyos mosoly-
lyal, mely újabb időben szinte megszokásává vált. — 
Még magamnak is olyan csodákaf beszélnek, a minőkről, 
nem is álmodtam volna. Abramovna Marja meghitt magá
hoz és elmondott nekem mindent, a mi velem történt, 
vagy legalább a minek történnie kellett volna. Sztepa-
novics Sztepan is kitanított, hogy hogy* kell majd be
szélnem. Egyáltalában azt tapasztaltam, hogy érdekes 
embernek lenni (én most az vagyok) nagyon nyugodal
mas dolog; engem hívnak, és nekem mesélnek. 

Natasa elmosolyodott és mondani akart valamit. 
— Azt is hallottuk, — vágott közbe Marja her

czegnő, — hogy ön Moszkvában két milliót vesztett. 
Igaz ez? 
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— Pedig háromszorta gazdagabbá lettem, — mon
dotta Pierre. Pierre, mindamellett, hogy a felesége adós
ságai és a szükséges építkezések teljesen megváltoztatták 
a viszonyait, még egyre azt beszélte, hogy háromszorta 
gazdagabbá lett. 

— A mit kétségkívül nyertem, — mondotta, — az 
a szabadságom . . . — kezdte el nagy komolyan; de meg
gondolta és nem folytatta, mert rájött, hogy ez nagyon 
is önző tárgya volna a beszélgetésnek. 

— De építkezni fog? 
— Igen, Szavelj'cs rámparancsolt. 
— Mondja csak, akkor, a mikor még Moszkvában 

volt, ön még nem tudott a grófné haláláról? — kérdezte 
Marja herczegnő és legott elpirult, mert érezte, hogy az
zal, hogy ezt közvetlenül azután kérdi, miután Pierre a 
szabadságáról beszélt, olyan értelmet tulajdonított a sza
vainak, a mely, úgy lehet, nem is volt meg bennük. 

— Nem, — felelt Pierre, a ki nyilván nem találta 
kellemetlennek azt a magyarázatot, a melyet Maria her
czegnő az ő szabadságára vonatkozólag tett nyilatkoza
tának adott. — Csak Őreiben tudtam meg, és nem is kép
zeli, mennyire meglepett ez a hír. Mi nem voltunk I 
valami példás házastársak, — mondotta szaporán rápil
lantván Natasára, s leolvasván arczárói az arra vo
natkozó kíváncsiságot, vájjon hogy' fog nyilatkozni a fele
ségéről. — De ez a haláleset mégis rendkívül meglepett. 
Mikor két ember közt súrlódások vannak, — mindig mind 
a ketten hibásak. És az ember mindig rettenetes súlylyal 
érzi a hibáit olyasvalakivel szemben, a ki nincs többé. 
Aztán meg, ilyen halál... barátok nélkül, vigasztalás nél
kül. Én öt nagyon, de nagyon sajnálom, — fejezte be és 
megelégedéssel látta Natasa arczán az örömteljes helyes
lés kifejezését. 

— Lássa, ön tehát megint legényember és háza
sulandó, — mondotta Marja herczegnő. 

Pierre egyszerre olyan piros lett, mint a rák, és jó 
darabig iparkodott nem nézni Natasára. Mikor végre rá
szánta magát, hogy egy pillantást vessen rá, hidegséget, / 

szigorúságot, sőt mint neki. tetszett, valamelyes meg-' 
vetést is olvasott le az arczáról. 
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— De hát ön csakugyan látta Napóleont és beszélt 
is vele, mint a hogy' nekünk mondották? — kérdezte 
Marja herczegnő. 

Pierre elmosolyodott. 
— Nem én, soha. Mindig azt hiszi mindenki, hogy 

fogságban lenni annyit tesz, mint Napóleon vendégének 
lenlta. Nemcsak hogy nem láttam, de még csak nem is 
hallottam róla. Sokkal rosszabb társaságban voltam. 

A vacsora véget ért, és Pierre, a ki eleinte sehogy' 
sem akart a fogságáról beszélni, lassankint mégis csak 
belemelegedett. 

— De az csak igaz, hogy ön azért maradt Moszkvá
ban, hogy Napóleont meggyilkolja? — kérdezte tőle Na
tasa, könnyedén elmosolyodva. — Én már akkor rájöt
tem erre, a mikor ott a Szucharova-torony közelében ta
lálkoztunk; emlékszik? 

Pierre beösmerte, hogy ez igaz, és ettől a kérdéstől 
kezdve, Marja herczegnő és különösen Natasa kérdései 
nyomán lassankint belemelegedett kalandjainak a rész
letes elbeszélésébe. 0 

Eleinte azzal a gúnyos és szelíd pillantással beszélt, 
a melylyel mostanában az embereket és különösen maga
magát nézni szokta; de később, mikor azoknak a borzal
maknak és szenvedéseknek az ecseteléséhez ért, a me
lyeket látott, a nélkül, hogy észrevette volna, belemele
gedett és azzal a tartózkodó izgalommal kezdett beszélni, 
a mely az embert az átélt eseményekre való visszaemlé
kezések nyomán feltámadó erőteljes benyomások révén 
el szokta fogni. 

Marja herczegnő szelid mosolylyal nézett hol 
Pierre-re, hol Natasára. Az egész elbeszélés során csak 
Pierret és az ö jóságát látta. Natasa, a kezére könyökölve, 
az elbeszélésnek megfelelően változó arczkifejezéssel hall
gatta Pierre-t, egy pillanatra se vette le róla a tekintetét, 
és nyilván vele együtt átélte mindazt, a mit csak tőle hal
lott. Nemcsak a tekintete, hanem a fölkiáltásai és azok 
a kurta kérdések, a melyeket tett, elárulták, hogy mind
abból, a mit csak Pierre beszélt, éppen azt értette ki, a 
mit Pierre mondani akart. Nyilvánvaló volt, hogy nem
csak azt értette meg, a mit Pierre mondott, hanem azt is, 
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a mit szeretett volna, de képtelen volt szavakkal elmon
dani. Annak a gyereknek és annak a nőnek az esetét, a 
kinek a védelme közben elfogták, Pierre így mondta el. 
Rettenetes látvány volt, elhagyott gyermekek, egyesek 
közülök a tűzben. Előttem húztak ki egy gyermeket... 
nők, a kikről leszedték a holmijukat, kitépték a fülbe
valóikat . . . 

Pierre elpirult és zavarba jött. — Ekkor jött egy lo-
vas-őrcsapat, és mindazokat, a kik nem raboltak, a fér
fiakat mind elcsípte. Engem is. 

— ön alkalmasint nem mondott el mindent; ön al
kalmasint valami szép cselekedetet vitt véghez, — mon
dotta Natasa és elhallgatott. 

Pierre csak beszélt tovább. Mikor a kivégzésről be
szélt, el akarta hallgatni a borzalmas részleteket, de Na
tasa követelte, hogy ne hallgasson el semmit. 

Pierre elkezdett beszélni Karataevről (ekkor már 
fölkelt az asztaltól és föl s alá járt a szobában, Natasa 
pedig követte őt a szemeivel), de egyszerre abbahagyta. 

— Nem, önök azt nem érthetik meg, hogy mi min
dent tanultam én ettől az írni és olvasni nem tudó ember
től, ettől a kis fajankótól. 

— Nem, nem, csak beszéljen, — nógatta Natasa. — 
Hol van ő most? 

— Csaknem a szemem láttára lőtték agyon. — És 
Pierre elkezdett beszélni visszavonulásuk utolsó idejéről, 
Karataev betegségéről (szüntelenül remegett a hangja) 
és a haláláról. 

Pierre úgy beszélte el a kalandjait, a mint még soha. 
Mintha most valami egészen új jelentőséget látott volna 
mindabban, a mit átélt. Most, a mikor Natasának mindezt 
elmondotta, azt a ritka gyönyörűséget érezte, a melyet 
az asszonyok nyújtanak, mikor a férfit hallgatják, — nem 
az okos asszonyok, a kik, mikor valamit hallgatnak, vagy 
azon iparkodnak, hogy a mit hallanak, meg is jegyezzék 
maguknak, azért, hogy az elméjüket gazdagítsák és alka
lomadtán ugyanazt tovább adják, vagy pedig a hallottakat 
ráhúzzák a maguk kaptafájára, és sietnek mielőbb elö-
állani az ő kis szellemi gazdaságukban termelt bölcsesé-
geikkel, hanem azt a gyönyörűséget, a melyet az igazj 
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asszonyok nyújtanak, a kik meg vannak áldva azzal a 
képességgel, hogy mindazt a jót kiválaszszák és magukba 
szívják, a mi csak a férfi megnyilatkozásaiban van. Na
tasa, a nélkül, hogy maga is tudta volna, maga volt a 
megtestesült figyelem, Pierre egyetlen szavát, hangjának 
egyetlen rezgését, egyetlen pillantását, arczizmainak 
egyetlen rándulását se mulasztotta el. Még röptükben el
fogta a még ki se mondott szavakat és vitte egyenesen, 
kitárt szívébe, miközben Pierre lelki munkájának egész 
titkos jelentőségét kitalálta. 

Marja herczegnő is megértette az elbeszélést, érdek
lődött is iifénta, de ő most valami egészen mást látott, a 
mi egész*iigyelmét lefoglalta: Pierre és Natasa szerelmé
nek és boldogságának a lehetőségét látta maga előtt. És 
az a gondolat, mely most először villant meg benne, öröm
mel töltötte el a lelkét. 

Éjfél után három óra volt. Az inasok szomorún és 
sötét ábrázattal jöttek, hogy a gyertyákat kicseréljék, de 
észre se vette őket senki. 

Pierre befejezte az elbeszélését. Natasa még egyre 
csillogó és élénk szemeket meresztett Pierre-re, mintha 
még azt is iparkodott volna megérteni, a mit Pierre eset
leg elhallgatott. Pierre szégyenlős, boldog zavarral pis
logott rá olykor és,azon tűnődött, vájjon mit mondjon 
most, hogy más tárgyra terelje át a szót. Marja her
czegnő hallgatott. Esze ágába se jutott senkinek, hogy 
már éjfél után három az óra s hogy ideje volna aludni. 

— Azt mondják: nyomor és szenvedés, — szólott 
Pierre. — De azért ha valaki ebben a pillanatban azt kér
dezi tőlem: akarsz-e az lenni, a mi a fogságod előtt vol
tál, vagy elejétől végig még egyszer átélni mindazt? Az 
Istenért, csak újra a fogságot és a lóhúst. Mi azt hisszük, 
hogy a mint a rendes kerékvágásból kizökkenünk, vége 
mindennek; pedig csak ott kezdődik az új és a szép. A 
míg van élet, boldogság is van. Sok, nagyon sok van ám 
még előttünk. Ezt én mondom önöknek, — mondotta Na
tasához fordulva. 

— Igen, igen, — mondotta Natasa, a ki valami egé
szen másra felelt, — s én semmit se kívánok, csak azt, 
hogy még egyszer átéljek mindent elölről. 



Pierre figyelmesen nézett rá. 
• — H|7AMI. — • _ 

.(.puncsén nézett ra. 
— Bizony semmi egyebet, — tódította Natasa. 
— Nem igaz, nem igaz, — kiáltott föl Pierre. — Én 

nem tehetek róla, hogy élek és élni akarok; és ön sem. 
Natasa egyszerre a kezére hajtotta a fejét és elkez-dett sírni. 

— Mi lelt, Natasa? — kérdezte Marja herczegnő. 
— Semmi, semmi. — Könnyei közt rámosolygott 

Pierre-re. — Isten vele, ideje lefeküdni. 
Pierre fölkelt és búcsúzott. 

* 
Marja herczegnő és Natasa, mint rendesen, a háló

szobájukban találkoztak. Arról beszélgettek, a mit Pierre 
mesélt. Marja herczegnő nem mondott véleményt Pierre-
ről. Natasa se beszélt róla. 

— Nos hát, Isten veled, Mari, — mondotta Natasa. 
— Tudod, én sokszor félek, hogy mi nem beszélünk róla 
(Andrej herczegről), mintha csak attól félnénk, hogy meg
alázzuk az érzésünket és e mellett elfeledjük őt. 

Marja herczegnő mélyen felsóhajtott és ezzel a só
hajtással elösmerte Natasa szavainak a helyességét; de 
szóval nem adott neki igazat. • 

— De hát lehet-e felejteni? — kérdezte. 
— Nekem olyan jól esett ma, hogy elmondhattam 

mindent: fájt is, nehezemre is esett, de azért mégis jő 
volt. Nagyon jó volt, — szólott Natasa; — meg vagyok 
róla győződve, hogy ez igazán szerette őt. Azért is mond
tam el neki mindent... nem baj, hogy elmondtam, ugy-e? 
— kérdezte egyszerre elpirulva. 

— Pierre-nek? Oh dehogy'! Milyen pompás egy 
ember, — mondotta Marja herczegnő. 

— Tudod, Mari, — szólalt meg egyszerre Natasa 
csintalan mosolylyal, a melyet Marja herczegnő oly rég
óta nem látott már az arczán. — 0 olyan tisztává, simává, 
üdévé lett; mintha csak a fürdőből kelt volna ki; értesz 
engem? — erkölcsi tekintetben értem. Nem igaz? 

— Igen, — felelt Marja herczegnő. — Sokat nyert. 
— És az a kurta kabát, az a megnyírt haj; szakasz

tott, de szakasztott olyan, mintha csak a fürdőből... a 
papa szokott... 
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— Teljesen értem, hogy ő senkit se szeretett úgy, 
mint ezt az embert, — mondotta Marja herczegnő. 

— Bizony, pedig egészen más, mint ő volt. Mond
ják, hogy egymástól teljesen elütő emberek szoktak egy
mással leginkább barátkozni. Ez, úgy látszik, igaz, mert 
ő semmiben sem hasonlított ő hozzá. 

— Bizony, csodálatos. 
— No, Isten veled, — felelt Natasa. Es az a csinta

lan mosoly, mintha ott feledkezett volna rajta, még so
káig ott ült az arczán. 

XVIII. 

Pierre aznap nagyon sokáig nem tudott elaludni; föl 
és alá járt a szobájában, hol elkomolyodott és súlyos gon
dokba látszott elmerülni, hol egyszerre vállat vont és 
összerázkódott, hol pedig boldogan elmosolyodott. 

Andrej herczegre, Natasára, a szerelmükre gondolt, 
és hol fék^eny volt rá a múltért, hol szemrehányást tett 
magának, hol pedig megint megbocsátott magának ezért. 
Már reggel hatra járt az óra, és ő még mindig föl és alá 
járt a szobájában. 

„Nos hát, mitévő legyek, ha már egyszer nem lehe
tek meg e nélkül? Mitévő legyek? Ez annyit tesz, hogy 
így kell lennie," — mondotta magában és szaporán le
vetkezvén, boldogan és izgatottan, de minden kétség és 
határozatlanság nélkül lefeküdt az ágyba. 

„Bármily furcsának és lehetetlennek lássék is ez 
a boldogság, mindent el kell követnünk, hogy férj és fele
ség legyünk", — mondotta magának. 

Pierre még pár nappal ezelőtt péntekre tűzte volt 
ki Pétervárra való elutazását. Mikor csütörtökön föl
ébredt, bejött hozzá Szavelyics és parancsokat kért tőle 
a csomagolásra. 

— Hogy-hogy' Pétervárra? Mit akarsz Pétervárral? 
Ki akar most Pétervárra menni? — kérdezte önkéntele
nül is úgy magában. — Persze, régebben, még mielőtt 
mindez történt, akkor készültem valamiért Pétervárra, — 
jutott az eszébe. Miért is ne? Lehet, hogy el is megyek. 
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Milyen jóságos és figyelmes ember, hogy' gondol min
denre! — gondolta magában, a mint rápillantott Szave-
lyics öreg arczára. — És milyen kellemes a mosolya! — 
gondolta. 

— Nos hát, még mindig nem akarsz szabad lenni, 
Szavelyics? — kérdezte Pierre. 

— Kegyelmes uram, minek nekem a szabadság? 
Megvoltam én a megboldogult gróf mellett is, Isten nyug
tassa szegényt, és ön mellett se görbült meg a hajam 
szála sem. 

— Nos, és a gyermekeid? 
— Majd csak meglesznek a gyermekeim is, ke

gyelmes uram! Ilyen uraságok mellett, — könnyű 
az élet. 

— Hát az örököseim? — szólott Pierre. — Hátha 
egyszerre megházasodom... Ez is megeshetik ám, — 
tette hozzá önkéntelen mosolylyal. 

— Bátor vagyok megjegyezni, hogy az nagyon jó 
is volna, kegyelmes uram. 

„Milyen könnyűnek képzeli ő ezt, — gondolta Pierre. 
— Nem tudja, milyen rettenetes, milyen veszedelmes do
log ez. Vagy nagyon korán, vagy nagyon későn... Ret
tentő!" 

— Hogy' méltóztatik rendelkezni? Méltóztatik hol
nap utazni? — kérdezte Szavelyics. 

— Nem, elhalasztom az utazásomat. Majd szólok 
annak idején. Ne vedd rossz néven, hogy annyi gonddal 
terhellek, — mondotta Pierre, és Szavelyics mosolyát 
látván, elgondolta: milyen furcsa is az, hogy ő nem tudja, 
hogy most szó se lehet Pétervárról, s hogy mindenek
előtt ennek kell eldőlnie. Egyébiránt alkalmasint tudja is, 
csak úgy tesz, mintha nem tudná. Vájjon beszéljek vele? 
Hogy lássam, hogy' fogja fel a dolgot?" — gondolta 
Pierre. — Nem, majd talán később valamikor. 

Reggelinél Pierre közölte a herczegnővel, hogy teg
nap Marja herczegnőnél volt, és nem is képzeli, kit talált 
ott nála. Rosztova Natasát. 

A herczegnő úgy tett, mintha semmi különösebbet 
se látna ebben a hírben, mint abban, hogy Pierre látta 
Szemjonovna Annát. 
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— ösmeri? — kérdezte Pierre. 
— Láttam már a herczegnőt, — felelte. — Hallot

tam, hogy szeretnék őt a fiatal Rosztovval összeboro
nálni. Ez persze Rosztovékra nézve nagyon kívánatos 
volna; beszélik, hogy egészen a tönk szélén állanak. 

— Nem, Rosztovát kérdem, hogy ösmeri-e? 
— Akkoriban hallottam valamit arról a históriáról. 

Szörnyű eset. 
„Nem, nem ért engem, vagy csak alakoskodik", — 

gondolta Pierre. — „Jobb lesz, vele se beszélni tovább 
a dologról". 

A herczegnő szintén készített elemózsiát Pierre 
utazására. 

...Miiven jók is valamennyien, — gondolta Pierre, 
hogy most, a mikor már nyilvánvalóan nem állhat 

többé»az érdekükben, mégis úgy foglalkoznak mindennel. 
És mind én érettem, ez a csodálatos." 

Ugyanaznap eljött a rendőrfőnök Pierre-hez azzal 
az ajánlattal, nu&y küldje el valami meghatalmazottját a 
moszkvai czári palota nagy IO&U^L termébe, a hol ma fog
ják a holmikat tulajdonosaiknak visszaadni. 

„Lám, még ez is, — gondolta Pierre, a mint bele
nézett a rendőrfőnök arczába, — milyen derék és kedves 
tiszt, és milyen jó is! Most, ilyen aprólékosságokkal fog
lalkozik. És még azt mondják róla, hogy nem tisztességes 
és megvesztegethető. Micsoda badarság! Egyébiránt, 
miért ne volna megvesztegethető? Hiszen így nevelke
dett. Manapság mindenki az. De olyan kellemes és jó az 
arcza, és ha rám néz, mindig mosolyog." 

Pierre Marja herczegnőhöz ment ebédre. 
A mint a leégett házak között végigment az utczán, 

elcsodálkozott ezeknek a romoknak a szépségén. A há
zaknak a Rajnára és a Colosseumra emlékeztető kémé
nyei és rombadölt falai egymást eltakarva, festőileg vo
nultak el a szemei előtt a város leégett negyedeiben. A 
kocsisok és lovasok, a gerendákat ácsoló ácsok, a kofák 
és szatócsok, a kikkel csak találkozott, mind derülten ra
gyogó arczczal néztek Pierre-re, és mintha csak így szól
tak volna: „Aá, itt van ő! Majd meglássuk, mi sül ki 
mindebből." 

Tolsztoj : H á b o r ú és béke. I I I . 28 
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Mikor Marja herczegnő házába belépett, kétségek 
fogták el Pierre-t az iránt, vájjon igaz-e az, hogy ő teg
nap itt járt, s Natasával találkozott, sőt még beszélt is 
vele. „Lehet hogy csak úgy képzelem. Lehet, hogy 
most bemegyek, és nem találok itt senkit." De alig hogy 
a szobába lépett, már is egész lényén, és szabadságá
nak hirtelen elvesztésén megérezte az ő jelenlétét. Ugyan
abban a puha ránczokban leomló, fekete ruhában és 
ugyanazzal a hajviselettel volt, és mégis valami egészen 
másnak látszott. Ha tegnap is ilyen lett volna, mikor ő 
a szobába lépett, egy pillanatra se tudta volna őt fel nem 
ismerni. 

Olyan volt, a minőnek őt még mint szinte gyerme
ket, és mint Andrej herczeg aráját ösmerte. Vidám és 
kérdő fény csillogott a szemeiben; valami szelid és fur
csán csintalan kifejezés ült az arczán. 

Pierre megebédelt, s akár estig elüldögélt volna ná
luk; de Marja herczegnő veqsemyére ment, a hová Pierre 
is elkísérte őt. 

Másnap Pierre már korán elment hozzájuk, ott ebé
delt náluk és ott töltötte az estét is. Mindamellett, hogy 
Marja herczegnő és Natasa szemlátomást örültek a ven
dégüknek, mindamellett, hogy Pierre életének minden 
érdeke most ebben a házban futott össze, egész estig 
össze-visszafecsegtek, s a társalgás csupa jelentéktelen 
haszontalanság körül forgott és nem egyszer fönn is 
akadt. Pierre akkor este olyan sokáig ottfeledkezett ná-' 
luk, hogy Marja herczegnő és Natasa minduntalan össze
néztek, és szemlátomást alig várták már, hogy elmenjen. 
Pierre ezt észrevette ugyan, de még se tudott elmenni. 
Kényelmetlen, nyomasztó érzés fogta el, de azért még 
mindig ott ült, mert képtelen volt fölkelni és elmenni. 

Marja herczegnő már nem tudván tovább várni, 
fölkelt és főfájás ürügye alatt elkezdett búcsúzni tőle. 

— Tehát holnap ön elutazik Pétervárra? — kér
dezte tőle. 

— Dehogy' is utazom, — mondotta Pierre szaporán, 
szinte csodálkozva és sértődötten. — Hja úgy, Péter
várra? Holnap; de azért nem búcsúzom. Eljövök még az 
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esetleges megbízásokért, — mondotta, a mint pirulva állt 
Marja herczegnő előtt, s még mindig nem mozdult. 

Natasa kezet adott neki és kiment. Marja herczegnő, 
ellenkezőleg, a helyett, hogy kiment volna, beleült egy 
karosszékbe és az ő mélységes, sugárzó tekintetével szi
gorúan és figyelmesen nézett Pierre-re. Az a fáradság, 
mely az imént tisztán meglátszott rajta, egyszeriben el
tűnt. Mélyen és hosszasan felsóhajtott, mintha valami 
hosszas beszélgetésre készült volna. 

Az a zavar és elfogultság, mely Natasa távozásakor 
Pierre-en erőt vett, egy pillanat alatt eltűnt és helyet 
adott valami izgatott élénkségnek. Szaporán odahúzta a 
székét Marja herczegnő mellé. 

— Igen, még csak azt akartam mondani, — szólott, 
mintegy válaszul a pillantására. — Herczegnő, segítsen 
rajtam. Mitévő legyek? Remélhetek? Herczegnő, kedves, 
jó barátnőm, hallgasson meg. Én mindent tudok. 
Tudom,'hogy nem vagyok hozzá méltó; tudom, hogy 
most még beszélni se lehet a dologról. De én a testvére 
akarok lenni. Nem, nem azt akarom, nem akarom, 
nem tehetem . . . 

Elhallgatott s a kezével végigsimította az arczát és 
a szemeit. 

— Lássa, — folytatta, szemlátomást minden ere
jét megfeszítvén, hogy értelmesen beszéljen. — Idejét 
se tudom, mióta szeretem már. De egyedül őt, 
csakis őt szerettem egész életemben és szeretem most is/ 
még pedig úgy, hogy ö nélküle el se tudom képzelni ma
gamnak az életet. Arra, hogy most megkérjem a kezét, 
nem tudom magamat rászánni; de az a gondolat, hogy 
ő az enyém lehet, és hogy elszalaszthatom ennek a lehe
tőségét . . . a lehetőségét... az rettenetes. Mondja hát, 
remélhetek? Mondja, mitévő legyek? Kedves herczegnő, 
— mondotta rövid hallgatás után, s miután nem felelt, 
megérintette a kezét. 

— Azon gondolkodom, mit is mondott ön most ne-
^ e r n > — felelt Marja herczegnő. — Ime, az én nézetem. 
Abban teljesen igaza van, hogy most szerelemről beszélni 
neki... — A herczegnő elhallgatott. Azt akarta mondani: 
most szerelemről beszélni neki lehetetlen; de elhallgatott, 



436 TOLSZTOJ 

mert már harmadnapja észrevette a Natasában végbe
ment változáson, hogy Natasa nemcsak hogy nem venné 
sértésnek, ha Pierre most bevallaná neki a szerelmét, ha
nem ez volna az egyetlen kívánsága. 

— Erről beszélni neki, most.. . lehetetlen, — mon
dotta mégis Marja herczegnő. 

— De hát mitévő legyek? 
— Bízza rám a dolgot, — mondotta Marja her

czegnő. — Én tudom... — Pierre belenézett Marja her
czegnő szemeibe. 

— Nos, nos. . . — szólott Pierre. 
— Én tudom, hogy szereti . . . meg fogja szeretni 

önt, — igazította magát helyre Marja herczegnő. 
Alig hogy ezeket a szavakat kimondotta, Pierre 

felugrott és ijedt arczczal megkapta Maria herczegnő 
kezét. 

— Honnan gondolja? Azt hiszi, hogy remélhetek? 
Csakugyan azt hiszi?!.. . 

— Igen, hiszem, — szólott Marja herczegnő moso
lyogva. — írjon a szüleinek. A többit bízza csak rám. 
Majd ha lehet, szólok neki. Magamjs óhajtom ezt. És a 
szívem úgy érzi, hogy úgy is lesz. 

— Nem, ez lehetetlen! Oh milyen boldog vagyok! 
De ez lehetetlen... Milyen boldog vagyok! Nem, nem, 
lehetetlen! — mondotta Pierre és elkezdte Marja her-

« czegnő kezét csókolgatni. 
^ — Menjen csak el Pétervárra; az lesz a legjobb. 

Majd én írok önnek, — szólott a herczegnő. 
— Pétervárra? Elutazzam? Jó, utazom. De holnap 

még eljöhetek önhöz? 
Másnap Pierre elment búcsúzni. Natasa nem volt 

olyan eleven, mint az előző napokban; de aznap Pierre, 
mikor időnként a szemébe nézett, úgy érezte, hogy se 
Natasa, sem ő nincs többé, s csak a boldogság érzése 
van a világon. — Lehetséges volna? Nem, ez lehetetlen, 
— mondotta magában minden pillantása, minden moz
dulata és minden szava után, mely örömmel árasztotta 
el a lelkét. 

Mikor, búcsúzván tőle, megfogta finom és sovány 
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kezét, önkéntelenül is valamivel hosszabban tartotta a 
kezét a kezében. 

„Lehetséges volna, hogy ez a kéz, ez az arcz, ezek 
a szemek, szóval a nöi bájnak mindez a reám nézve ide
gen kincse, lehetséges volna, hogy mindez az enyém lehet 
ölökké, úgy, mint akár én magam? Nem, ez lehe
tetlen . . ." 

— Isten önnel, gróf,— mondotta Natasa hangosan. 
— Nagyon fogom önt várni, — tette hozzá suttogva. 

És ezek az egyszerű szavak, s az a tekintet és az 
az arczkifejezés, mely azokat kísérte, két teljes hónapon 
át, az emlékek, találgatások és boldog ábrándok kiapad
hatatlan forrásává lettek Pierre előtt. „Nagyon fogom 
önt várni!" Igen, igen, hogy' is mondta csak? Igaz, „na
gyon fogom önt várni!" Oh, milyen boldog is vagyok! — 
Mi lelt, hogy olyan boldog vagyok! — mondotta 
magában Pierre. 

XIX. 

Pierre lelkében most semmi olyas nem ment végbe, 
mint Elennel való mátkaságának a mostanihoz hasonló 
időszakában. 

Nem ismételgette, mint akkor, beteges szégyenke
zéssel azokat a szavakat, a melyeket hozzá intézett, és 
nem mondogatta: oh, miért nem mondhatom ezt meg 
ezt, és miért mondtam neki akkor „én önt szeretem." 
Mo§t, ellenkezőleg, mindkettőjöknek minden szavát, az 
arczkifejezés, a kísérő mosoly minden legaprólékosabb 
részletével ismételte a képzeletében, és se hozzátenni, 
sem belőle elvenni nem akart semmit, csak ismételgetni 
akarta. Az arra vonatkozó kétségeknek, vájjon helyes-e 
az a dolog, a mibe kapott, vagy nem, árnyéka se volt meg 
benne. Csak egyetlen egy rettenetes kétség gyötörte 
időnkint. Vájjon nem álom-e mindez? Nem tévedett-e 
Marja herczegnő? Nem vagyok-e nagyon büszke és el
bizakodott? Én most hiszek, de egyszerre, a mint hogy 
be is fog következni, Marja herczegnő megmondja neki 
a dolgot; ő pedig elmosolyodik és így felel: „Milyen 
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furcsa! ö alkalmasint téved. Tán nem tudja, hogy ő 
ember, egyszerűen csak ember, és én? — Én valami 
egészen más, magasabbrendü lény vagyok." 

Ez az egy kétség volt az, mely Pierre-t gyakorta 
nyugtalanította. Terveket most egyáltalában nem csinált 
agjövőre. A küszöbönálló boldogság olyan hihetetlennek 
lmzott előtte, hogy ha ez csakugyan megvalósul, utána 
mar nem következhetik semmi. Mindennek vége. 

Valami olyan örömteljes és váratlan őrület szállotta 
meg Pierre-t, a minőre nem is tartotta magát képesnek. 
Nemcsak ö rá magára, hanem az egész világra nézve is, az 
életnek egyedüli jelentősége a szerelmében, és Natasa 
ő iránta való szerelmének a lehetőségében foglalódott 
össze. Olykor úgy tetszett neki, mintha az emberek mind 
csak egygyel, az ő jövendő boldogságával volnának el
foglalva. Úgy tetszett neki olykor, hogy valamennyien 
épp úgy örülnek, mint ő maga, s csak iparkodnak ezt 
az örömet elpalástolni, úgy mutatván, mintha más dol
gokkal volnának elfoglalva. Minden szóban és mozdulat
ban a maga boldogságára való czélzást látott. Sokszor 
meglepte az embereket, a kikkel találkozott, az ö jelentő
ségteljes, belső összhangot eláruló, boldog pillantásaival 
és mosolyaival. De mikor rájött, hogy az embereknek 
nem is lehet tudomásuk az ő boldogságáról, egész lelké
ből sajnálni kezdte őket, és elfogta a vágy, hogy valami
képpen megmagyarázza nekik, hogy mindaz, a mivel ők 
foglalkoznak, tiszta ostobaság, mely szót sem érdemel. 

Mikor arról beszéltek neki, hogy miért nem vállal 
valami hivatalt, vagy mikor általános érdekű, állami, 
vagy a háborúra vonatkozó kérdéseket fejtegettek előtte, 
úgy okoskodván, hogy az események ilyen vagy amolyan 
alakulásától függ az emberek boldogsága, ő szelid és 
szánakozóan részvétteljes mosolylyal hallgatta őket, és 
furcsa észrevételeivel bámulatba ejtette azokat, a kik 
vele beszéltek. De valamint azok az emberek, a kik lát
szólag megértették az élet valódi jelentőségét, vagyis az 
ő érzését, úgy azok a szerencsétlenek is, a kik ezt szem
látomást nem tudták megérteni, — ebben az időszakban 
az emberek mind a benne sugárzó érzelmeknek olyan 
átható fényében tűntek föl előtte, hogy ő, ha bármiféle 
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emberrel találkozott is, egyszeriben meglátta mindazt, 
a mi benne jó és szeretetreméltó volt. 

Mikor elhunyt feleségének az iratait és ügyeit át
nézte, semmi más érzéssel nem viseltetett az emléke 
iránt, mint csak szánalommal azért, hogy ő nem ösmerte 
azt a boldogságot, mely most föltárult előtte. Vaszilij 
herczeg, a ki most különösen büszke volt új állására és 
arra a kitüntetésre, a melyet kapott, jóságos, megható és 
szánalmas öreg embernek tünt föl előtte. 

Pierre később is nagyon sokszor visszaemlékezett 
a boldog őrületnek erre az időszakára. Mindazok a néze
tek, a melyeket életének ebben a szakában az emberekről 
és a viszonyokról magának alkotott, mindörökre helye
seknek látszottak előtte. Nemcsak hogy nem tagadta meg 
később az emberekre és a viszonyokra vonatkozó ekkori 
nézeteit, sőt ellenkezőleg, ha belső kétségek vagy ellent
mondások gyötörték, ahhoz a nézethez fordult megol
dásért, a melyet az őrületnek ebben az időszakában al
kotott magának, s a mely mindenkor helyesnek bizonyult. 

„Lehet, — gondolta magában, — hogy én akkor fur
csának és nevetségesnek látszottam; de voltaképpen 
nem is voltam olyan eszeveszett, a minőnek látszottam. 
Ellenkezőleg, akkor okosabb és tisztábban látó voltam, 
mint valaha, mindent megértettem, a mi csak megértésre 
érdemes az életben, mert. . . boldog voltam." 

Pierre esztelensége abban állott, hogy nem várt, 
mint annakelőtte, egyéni okokat, — a melyeket ő az 
emberek erényeinek mondott, — arra, hogy őket sze
resse, hanem a szívét egészen megtöltötte a szeretet, és 
akkor, a mikor az embereket minden ok nélkül szerette, 
mindig minden kétséget kizáró okokat is talált, a me
lyekért érdemes is volt őket szeretni. 

XX. 

Attól az első estétől kezdve, a mikor Natasa, Pierre 
távozása után, örömteljesen-gúnyolódó mosolylyal azt 
mondta Marja herczegnőnek, hogy ö szakasztott olyan, 
mintha most kelt volna ki a fürdőből, s beszélt a kurta 



440 TOLSZTOJ 

kabátjáról meg a hajviseletéről, ettől a pillanattól kezdve 
valami rejtett, és még saját maga előtt is ösmeretlen, de 
ellenállhatatlan érzés ébredt föl benne. 

Minden: az arcza, járása, a tekintete, a hangja, — 
mindez mintha egyszerre megváltozott volna. Neki 
magának is szinte váratlanul — a fölszínre került benne 
az élet és a boldogságra való remény ereje, és kielégítést 
kívánt. Natasa az első estétől kezdve, mintha megfeled
kezett volna mindenről, a mi csak történt. Azóta egyet
len egyszer se panaszkodott a helyzetére, egyetlen szót 
sem ejtett a múltjáról és nem félt immár vidám terve
ket kovácsolni a jövőre. Keveset beszélt Pierre-ről, de 
mikor Marja herczegnő említette őt, rég elhamvadt fény 
gyúlt ki a szemeiben, és valami furcsa mosolytól rán-
czosodott meg az ajka tája. 

Az a változás, a melyen Natasa keresztülment, 
eleinte meglepte Marja herczegnőt; de mikor megértette 
a jelentőségét, elkeserítette ez a változás. Hát lehet
séges, hogy csak oly kevéssé szerette a bátyámat, hogy 
ilyen hamarosan meg tud róla feledkezni, — gondolta 
Marja herczegnő, mikor ezen a változáson eltűnődött. De 
a mikor együtt volt Natasával, nem haragudott rá és 
nem illette szemrehányásokkal. Az életnek az az 
újraébredő ereje, mely Natasát a hatalmába kerítette, 
szemlátomást, még ő rá magára is annyira ellenállhatat
lan, annyira váratlan volt, hogy Marja herczegnő Natasa 
jetefíT€|*|̂ ya úgy érezte, neki még a lelkében sincs 
joga arra, TTogy őt ezért szemrehányásokkal illesse. 

Natasa olyan teljesen és olyan őszinteséggel en
gedte át magát ennek az új érzésnek, hogy meg sem is 
próbálta elpalástolni, hogy most nem szomorúsággal, 
hanem örömmel és vidámsággal van tele. 

Mikor az után az éjszakának idején Pierre-el foly
tatott társalgás után Marja herczegnő visszatért a szo
bájába, a küszöbön találkozott Natasával. 

— Beszélt? Igen? Beszélt? — kérdezte ismétel
ten. És valami örömteljes, de egyúttal szánalmat ger
jesztő, és mintegy az örömért bocsánatot kérő kifeje
zés ült ki Natasa arczára. 
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— Akartam az ajtónál hallgatózni, de tudtam, hogy 
úgy is el fogsz nekem mondani mindent. 

Bármennyire érthető, bármennyire megható volt is 
Marja herczegnőre nézve az a pillantás, a melylyel Na
tasa reá nézett, bármennyire megesett is a szíve rajta, 
mikor az izgatottságát látta, Natasa szavai azért az első 
pillanatra mégis sértették Marja herczegnőt. Eszébe 
jutott a bátyja és a szerelme. 

„De hát mitévők legyünk! ö nem tehet másként, — 
gondolta Marja herczegnő; és szomorú s valamelyest 
szigorú arczczal elmondott Natasának mindent, a mit 
Pierre csak mondott. Natasa, mikor hallotta, hogy Pierre 
Pétervárra készül, elcsodálkozott. — Pétervárra! — is
mételte, mintha nem értette volna. De mikor Marja her
czegnő jobban megnézte bánatos kifejezését, kitalálta 
szomorúságának az okát, és egyszerre elsírta magát. — 
Mari, — mondotta, — taníts meg rá, mitévő legyek: én 
attól félek, hogy rosszul cselekszem. A mit te mondasz, 
azt fogom tenni, taníts meg rá . . ." 

— Szereted? 
— Igen, — suttogta Natasa. 
— Akkor hát miért sírsz? En is olyan boldog va

gyok . . . — szólott Marja herczegnő, a ki azokért a 
könnyekért immár teljesen megbocsátotta Natasának az 
örömét. 

— Ez nem egyhamar, majd csak valamikor fog be
következni. Csak gondold meg, milyen boldogság lesz 
az, majd ha én az ő felesége leszek, te pedig hozzámégy 
Nicölas-hoz. 

— Natasa, már kértelek, hogy ne beszélj erről. Be-

Elhallgattak. 
— De hát miért megy Pétervárra? — kérdezte 

egyszerre Natasa, és mindjárt szaporán meg is felelt ma
gának. — Nem, nem, ennek így kell lenni . . . Ugy-e 
Mari? így kell lenni . . . 



EPILOG. 

ELSŐ RÉSZ. 

I. 

Elmúlt hét esztendő. Európa történetének háborgó 
tengere visszavonult a partjai közé. Ügy látszott, mintha 
lecsillapodott volna; de azok a titokzatos erők, melyek 
az emberiséget mozgatják (titokzatosak azért, mert a 
mozgásukat szabályozó törvények előttünk ösmeretle-
nek), folytatták működésüket. 

Annak ellenére, hogy a történelem tengerének a 
felszíne mozdulatlannak látszott, épp oly szakadatlanul, 
mint az idők múlása, folyt tovább az emberiség mozgása. 
Osszealakultak, majd ismét szétbomlottak az emberi 
társulás különféle csoportjai; készültek az államik ala
kulásának és felvonulásának, valamint a nemzetek ván
dorlásának az okai. 

A történelem tengere nem áradt kisebb-nagyobb 
rohamokban, az egyik parttól a másik felé, mint annak
előtte, hanem a mélységében háborgott. A történelmi 
egyéniségeket nem sodorták a hullámok, mint annak
előtte, az egyik parttól a másikhoz, hanem úgy látszott, 
mintha most egy helyben keringtek volna. A történelmi 
egyéniségek, a kik azelőtt csapataik élén tükrözték 
vissza a tömegeknek a háborúk, a hadjáratok és az üt
közetek szabályai szerint való mozgását, most ezt a 
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mozgást politikai és diplomatiai okoskodásokban, törvé
nyekben és tárgyalásokban juttatták kifejezésre. 

A történelmi egyéniségeknek ezt a tevékenységét a 
történetírók reactio-nak hívják. 

A történetírók, a mikor leírják ezeknek a történelmi 
egyéniségeknek a működését, a kik az ö nézetük szerint 
annak, a mit ők reactio-nak hívnak, okai voltak, szigo
rúan elítélték őket. Annak a kornak közismert egyéni
ségei, kezdve Alexandron és Napóleonon, egészen ma
dame Staél-ig, Schelling-ig, Chateaubriand-ig stb., mind 
elvonulnak az ő szigorú Ítélkezésük előtt, s fölmentő 
vagy marasztaló ítéletet kapnak a szerint, a mint a 
haladás- vagy a reactio-nak voltak-e szószólói. 

Az ő leírásaik szerint ebben az időben Oroszor
szágban is bekövetkezett a reactio, és ennek a reac-
tiö'-nak legfőbb részese I. Alexandr volt,— ugyanaz az 
I. Alexandr, a ki ugyancsak az ő leírásaik szerint leg
főbb okozója volt az ő uralkodása alatt fölmerült sza
badelvű kezdeményezéseknek, és Oroszország megmen
tésének. 

Az egykorú orosz irodalomban, kezdve az utolsó 
gymnasistától a tudós történetíróig, egyetlen ember sin
csen, a ki uralkodásának ebben az időszakában tanúsí
tott helytelen viselkedéseért rá ne dobta volna 
Alexandr-ra a maga kövecskéjét. 

,,Neki így meg így kellett volna cselekedni. Ebben 
az esetben helyesen járt el, amabban pedig helytelenül. 
Gyönyörűen viselte magát uralkodásának a kez
detén és 1812-ben; de helytelenül cselekedett, a mikor 
Lengyelországnak alkotmányt adott, a mikor megcsi-' 
nálta a szent szövatséget. a mikor Arakcsejev-nek ha
talmat adott, a mikor Goliczynt és a mysticizmust to
vábbá Siskovot és Photiust serkentette. Rosszul csele
kedett, a mikor beleártotta magát a hadsereg vezeté
sébe; rosszul cselekedett, a mikor a Szemjonovszkij-
ezredet föloszlatta stb." 

Tíz ívet is tele kellene írni, ha mindazokat a 
szemrehányásokat föl akarná sorolni az ember, a me
lyekkel őt a történetírók az emberiség jólétének amaz 
ösmerete révén illették, a mely az ő erősségük. 
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Mit jelentenek ezek a szemrehányások. 
Vájjon azok a cselekedetek, a melyekért a tör

ténetírók I. Alexandr-t megdicsérik, — úgymint: uralko
dásának szabadelvű kezdetei, Napóleonnal való küz
delme, 1812-ben tanúsított szilárdsága, és az 1813. évi 
hadjárat, nem ugyanazokból a forrásokból, — a vérmér
séklet, a nevelés és az élet körülményeiből, a melyek 
Alexandr egyéniségét olyanná tették, a minő volt, — fa
kadnak-e, mint a melyekből azok a cselekedetei is fa
kadnak, a melyekért öt a történetírók elítélik, mint: a 
szent szövetség, Lengyelország visszaállítása, a húszas 
évek reactio-ja. 

Mi tehát voltaképpen ezeknek a szemrehányások
nak a lényege? 

Az, hogy egy olyan történelmi egyéniség, mint I. 
Alexandr, egy olyan egyéniség, a ki az emberi hatalom 
lehető legmagasabb fokán, úgyszólván az ö benne össz
pontosuló történelmi sugarak vakító fényének a gyú-
pontjában állott; egy olyan egyéniség, a ki alá volt 
vetve a hatalomtól elválaszthatatlan fondorlatok, ámí
tások, hízelgés és önnagyítás a világon legerősebb hatá
sának; egy olyan egyéniség, a ki életének minden pilla
natában érezte a felelősséget mindazért, a mi Európában 
csak történt, egy nem képzelt, hanem bármelyik más 
emberhez hasonló élő egyéniség, az ö egyéni szokásai
val, szenvedélyeivel, jóra, szépre és igazra való törekvé
seivel, — hogy ez az egyéniség, ötven esztendővel ez
előtt, nem hogy nem volt erényes (ezzel a történetírók 
vádolják), de nem úgy vélekedett az emberiség boldog
ságáról, mint a hogy' ma egy tanár vélekedik, a ki ser
dülő kora óta a tudománynyal foglalatoskodik, vagyis 
könyveket olvas, előadásokat tart, és ezeket a könyve
ket és előadásokat egy-egy füzetkében összeírja. 

De még föltéve, hogy I. Alexandr, ötven eszten
dővel ezelőtt az emberiség boldogságáról táplált felfo
gásában csakugyan tévedett, önkéntelenül föl kell ten
nünk azt is, hogy idők múltán arról a történetíróról, a ki 
Alexandr felett pálczát tör, szintén kiderülhet, hogy az 
emberiség boldogságának a megítélésben ő is tévedett. 
Ez a föltevés annyival is inkább természetes és elkerül-
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hetetlen, mert hiszen figyelemmel kísérvén a történelem 
fejlődését, azt látjuk, hogy minden új írónak a föllépésé
vel, évről-évre, változik a föliogás az iránt, vájjon mi
ben rejlik az emberiség boldogsága; úgy, hogy az, a mi 
tíz esztendővel ezelőtt még boldogságnak látszott, most 
rossznak látszik és viszont. Sőt még egy és ugyanab
ban az időben is egymással homlokegyenest ellenkező 
nézetekkel találkozunk arról, mi a jó és mi a rossz: 
vannak, a kik Lengyelország alkotmányát és a szent 
szövetséget érdemül, mások ismét bűnül róják föl 
Alexandr-nak. 

Alexandr és Napóleon működéséről nem lehet azt 
mondani, hogy hasznos volt vagy káros, mert nem 
mondhatjuk meg, hogy mire volt hasznos és mire káros. 
Ha ez a működés nem tetszett valakinek, úgy csak azért 
nem tetszett, mert nem fedi azt a korlátolt fölfogást, a 
melyet az illető az emberiség boldogságáról magának al
kotott. Bármennyire üdvösnek látszik is előttem az, hogy 
1812-ben Moszkvában az apám háza épségben maradt, 
vagy az orosz csapatok dicsősége, vagy a pétervári vagy 
más egyetemek fölvirágzása, vagy Lengyelország sza
badsága, vagy Oroszország hatalmi állása, vagy Európa 
egyensúlya, vagy az európai fölvilágosodás egy bizo
nyos iránya, haladása, azért mégis be kell ösmernem, 
hogy ezeken a czélokon kívül minden történelmi egyé
niség működésének még más, általánosabb, de én rám 
nézve hozzáférhetetlen czéljai is voltak. 

De tegyük föl, hogy az úgynevezett tudománynak 
meg van adva a lehetőség arra, hogy az ellentmondáso
kat egymással kibékítse és a történelmi egyéniségek és. 
események megítélésében a jónak és rossznak csal
hatatlan zsinórmértékével rendelkezzék. 

Tegyük föl, hogy Alexandr mindent másként is csi
nálhatott volna. Tegyük föl, hogy azoknak az előírása 
szerint, a kik őt most vádolják, és a kik az emberiség 
mozgalmainak a végső czéljairól szóló tudományt adják 
elő, a szabadság, a nemzeti szempont, az egyenlőség és 
a haladás ama programmja szerint (más úgy tetszik 
nincs is) járhatott volna el, a melyet mostani vádlói ter
jesztettek volna elé. Tegyük föl, hogy a programm lehet-
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séges lett volna, össze is lett volna állítva, és Alexandr 
is a szerint járt volna el. Vájjon mi lett volna akkor mind
azoknak az embereknek a tevékenységével, a kik az 
akkori kormányzat működésével szembe helyezkedtek, 
azzal a tevékenységgel, mely a történetírók ítélete sze
rint helyes és üdvös volt? Ez a tevékenység egyszerűen 
nem lett volna; az élet se lett volna; semmi se lett 
volna. 

Ha megengedjük azt, hogy az emberi életet az ész 
irányíthatja, akkor megszűnik az élet lehetősége. 

II. 

Ha megengedjük azt, mint a hogy' a történetírók 
teszik, hogy az emberiséget a nagy emberek vezetik bi
zonyos czélok eléréséhez, a melyek vagy Oroszország, 
vagy Francziország nagyságában, vagy Európa egyen
súlyában, vagy a forradalmi eszmék terjesztésében, vagy 
az általános haladásban, vagy bármi más egyébben csú
csosodnak ki, úgy lehetetlen a történelem jelenségeit a 
véletlen és a lángelme fogalma nélkül megmagyarázni. 

Ha a mi századunk elején lezajlott európai háborúk 
czélja Oroszország nagysága volt, úgy ezt a czélt az 
összes előző háborúk és a napóleoni betörés nélkül is el 
lehetett volna érni. Ha Francziaország nagysága volt a 
czél, ezt a forradalom és a köztársaság nélkül is el lehe
tett volna érni. Ha az eszmék terjesztése volt a czél, 
ezt a katonáknál sokkal jobban előmozdította volna a 
könyvnyomtatás. Ha pedig a czél a czivilizáczió haladása 
volt, úgy nyilvánvaló, hogy a czivilizáczió haladásának, 
az emberek életének és vagyonának az elpusztításán kí
vül még más, sokkal czélirányosabb eszközei is vannak. 

Miért történt hát mindez így, és nem másként? 
Egyszerűen azért, mert így történt. A véletlen te

remtette meg a helyzeteket; a lángelme pedig fölhasz
nálta őket, — mondja a történelem. 

De hát mi az a véletlen? Mi az a lángelme? 
Ez a két szó: véletlen és lángelme, semmi tényle

gesen létezőt nem jelent, és éppen azért meg sem is hatá-
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rozható.Ezek a szavak csak a jelenségek megértésének egy 
bizonyos fokát jelentik. Nem tudom, hogy ez vagy az a 
jelenség miért megy végbe; azt hiszem, hogy nem is 
tudhatom: mert nem akarom tudni, és rámondom: vélet
len. Látok egy erőt, mely az általános emberi tulajdon
ságokkal meg nem mérhető hatást idéz elő; nem értem a 
dolgot és rámondom: lángelme. 

Az a birka, a melyet a pásztor az etetéshez minden 
este külön akolba zár, és a mely kétszerte jobban meg
hízik, mint a többiek, kell, hogy a birkanyáj szemében 
lángelmének lássék. Es ez a körülmény, hogy minden 
este éppen ez a birka az, mely nem kerül a közös akolba 
és hogy ez, éppen ez a birka az, mely elhájasodik és 
meghízik, okvetlenül a lángelméjűségnek és a szokatlan 
véletienségek egész sorozatának valami megdöbbentő 
összejátszásaként tűnik föl a többi birka előtt. 

De nem kell egyéb, mint hogy a birkák megszűnje
nek azt gondolni, hogy mindaz, a mi velük történik, csak 
az ő birka-czéljaik elérésére szolgál, nem kell egyéb, mint 
hogy belássák annak a lehetőségét, hogy a velük végbe
menő eseményeknek más egyéb, ö előttük érthetetlen 
czéljaik is lehetnek, és legott fölfedezik az egységet és 
a következetességet abban, a mi azzal a hizlalt birkával 
történik. Ha nem fogják is megtudni, hogy mi czélból hiz
lalják azt a birkát, azt legalább mégis csak tudni fogják, 
hogy mindaz, a mi vele történt, nem puszta véletlenség
ből történt, és nem lesz szükségük sem a véletlen, sem a 
lángelme fogalmára. 

A történelmi egyéniségek életében csak akkor fe
dezhetjük föl a czélszerűséget, ha a közelfekvő és érthető 
czélokat nem tekintve beösmerjük, hogy a végezel 
reánk nézve hozzáférhetetlen; feltárul előttünk annak, az 
általános emberi sajátságokkal meg nem mérhető cselek
vésnek az oka, a melyet ők létrehoznak, és nem lesz 
többé szükségünk a véletlenre és a lángelmére. 

Nem kell egyéb, mint hogy tudatára ébredjünk an
nak, hogy az európai népek izgatottságának az 
okát nem ösmerjük, csak tényeket ösmerünk, a minők az 
öldöklések, eleinte Francziaországban, később Olasz
országban, Afrikában, Poroszországban, Ausztriában, 
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Spanyolországban, Oroszországban, és hogy az esemé
nyek lényege és czélja a nyugatról keletre és keletről 
nyugatra való vándorlás, és egyszeriben érezzük, hogy 
semmi kizárólagosságot és lángelmüséget nem kell lát
nunk Napóleon és Alexandr jellemében, de szinte lehetet
len lesz őket másként elgondolnunk, mint olyanoknak, a 
minők a többi emberek; és nemcsak hogy nem fog kel
leni a véletlennel magyarázni azokat az apró eseménye
ket, a melyek ezeket az embereket azzá tették, a kik vol
tak, de világossá lesz előttünk, hogy mindezek az apró 
események elkerülhetetlenül szükségesek voltak. 

Ha a végezel tudásától eltekintünk, úgy tisztán meg 
fogjuk érteni, hogy valamint a hogy' nincs a világon 
olyan növény, a melyhez mi megfelelőbb virágot vagy 
magot tudnánk kieszelni, mint az, a mely kivirul és te
rem rajta, éppen úgy lehetetlen elképzelni két más em
bert, a ki annyira a legapróbb részletekig megfelelt volna' 
annak a hivatásnak, a melynek a betöltése reájuk várt. 

III. 

A jelen század elején végbement európai esemé
nyek alapvető és lényeges jelentőségét az európai nem
zetek tömegeinek előbb nyugatról keletre, majd keletről 
nyugatra történt harczias vándorlása adja meg. Ennek a 
vándorlásnak első mozzanata a nyugatról keletre való vo
nulás volt. Ahhoz, hogy a nyugat népei azt a Moszkváig 
való harczias vándorlást véghezvihessék, a melyet 
véghez vittek, feltétlenül szükséges volt: 1. hogy egy 
olyan méretű csoporttá tömörüljenek, mely képes legyen 
a kelet csoportjával való összeütközést kiállani; 2. hogy 
szakítsanak megrögzött hagyományaikkal és szokásaik
kal; és 3. hogy hadi vándorlásuk közben olyan ember 
álljon az élükön, a ki úgy a maga, mint az ő érdekükben 
igazolhassa azokat a megvalósítandó fortélyokat, rablá
sokat és öldökléseket, a melyek ennek a vándorlásnak a 
kísérői voltak. 

És a franczia forradalomtól kezdve, megbomlik a 
régi, nem eléggé nagy csoport; megsemmisülnek a régi 
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hagyományok és szokások; lépésről-lépésre létrejön egy 
új arányú csoportosulás, új szokások és hagyományok 
támadnak, és fejlődik az az ember, a kinek majd a jö
vendő mozgalom élén kell állania és magára kell vennie 
a felelősséget mindazért, a mi be fog következni. 

Ez a meggyőződések, szokások, hagyományok nél
kül való, sőt névtelen ember, a ki még hozzá nem is 
franczia, látszólag a legfurcsább véletlenségeken ke
resztül megy előre a Francziaországban forrongó pártok 
között és egyikhez se csatlakozván, szembetűnő helyre 
küzdi fel magát. 

Bajtársainak a tudatlansága, ellenségeinek a gyön
gesége és hitványsága, és ennek az embernek a hazug
ságban való őszintesége, s ragyogó és öntelt korlátolt
sága, a hadsereg élére állítják őt. Az olasz hadsereg ka
tonáinak ragyogó összeállítása, ellenségeinek a vereke
déstől való idegenkedése, gyerekes merészsége és önbi
zalma megszerzik neki a hadi dicsőséget. Az úgynevezett 
véletlenségeknek végtelen sorozata kíséri őt mindenhol. 
Az, hogy elveszti a franczia vezérférfiak kegyét, csak 
hasznára válik. Arra irányuló kísérletei, hogy a szá
mára kijelölt útról letérjen, nem sikerülnek: nem fogadják 
be őt Oroszország szolgálatába és Törökországba se sí- I 
kerül magát kiküldetnie. Az olaszországi háború folya
mán ismételten a romlás szélére jut és mindannyiszor 
váratlan módon menekül meg. Az orosz csapatok, ugyan
azok, a kik leronthatnák a dicsőségét, mindenféle diplo-
mácziai tekintetek révén mindaddig nem lépnek be Euró
pába, a míg ö ott van. 

Mikor Olaszországból visszatér Parisba, ott a 
kormányt a feloszlás azon folyamatában találja, a mely
ben azok az emberek* a kik ennek a kormánynak a tagjai, 
feltartóztathatatlanul lejárják magukat és megsemmisül
nek. Neki pedig magától kínálkozik ebből a veszedelmes 
helyzetből a menekülés és ez nem más, mint az esztelen 
és oktalan afrikai expediczió. Itt megint csak az úgyneve
zett véletlenségek szegődnek a kíséretébe. A megköze
líthetetlen Málta egyetlen lövés nélkül megadja magát; 
legszeleburdibb intézkedéseit siker koronázza. Az ellen
séges hajóraj, mely később egyetlen ladikot se bocsát ke-

Tolsztoj : H í b o r u és béke. I II . 29 
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resztül, az ö egész hadseregét átereszti. Afrikában, a 
szinte fegyvertelen lakosságon egész sereg gonosztettet 
visz véghez. És azok az emberek, a kik ezeket a gonosz
tetteket végrehajtják és különösen a vezetőjük, elhitetik 
magukkal, hogy ez gyönyörű, ez olyan dicsőség, akár 
Caesar vagy Nagy Sándor dicsősége, szóval, hogy ez 
szép. 

A dicsőségnek és a fönségnek ez az eszményképe, 
mely abból állott, hogy ne csak hogy ne tartson magára 
nézve semmit rossznak, de minden bűnével, érthetetlen és 
természetfölötti jelentőséget tulajdonítván neki, büszkél
kedjék, — ez az eszménykép, mely ezt az embert és a 
vele összeköttetésben lévőket vezérelte, Afrikában pa
zarul kifejlődött. A mibe csak kap, minden sikerül neki. 
A pestis sem fog rajta. A foglyok lemészárlásának a 
kegyetlenségét nem róják föl bűnül neki. Ellenben Afri
kából, bajba került bajtársai mellől való gyermekesen 
vigyázatlan, oktalan és nemtelen távozását érdemül tud
ják be neki, s az ellenséges hajóraj megint kétszer is át
bocsátja őt sorai közt. Abban az időben, a mikor sze
rencsésen véghezvitt gonosztetteitöl immár teljesen el-
kábultan visszatér Parisba, annak a köztársasági kor
mánynak a felbomlása, mely őt egy esztendővel azelőtt 
még tönkretehette volna, a legmagasabb fokra hágott, és 
a jelenléte, miután a pártoktól teljesen érintetlen volt, 
csak elősegíthette az emelkedését. 

Nincsen semmiféle terve; fél mindentől; de a pártok 
kapva kapnak rajta és követelik a közreműködését. 

ö az egyetlen, a ki a dicsőségnek és fönségnek 
Olaszországban és Egyiptomban kidolgozott eszményé
vel, az ő esztelen önimádásával, a gonosztettekben való 
merészségével s a hazugságban való őszinteségével, — 
igazolhatja azt, a minek be kell következnie.^ 

Szükség van rá azon a helyen, a mely várt rá, s így 
az ő akaratától szinte függetlenül és határozatlanságának, 
tervtelenségének és minden hibáinak ellenére is bele
gabalyodik abba az összeesküvésbe, melynek czélja a ha
talom birtokának a megszerzése és az összeesküvést si
ker koronázza. 

Belevonják őt a vezérek gyülekezetébe. Megré-
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mülve, menekülni akar, mert elveszettnek tartja magát; 
ájúlást színlel; badarságokat beszél össze, a melyeknek 
romlásba kellene őt sodorniok. De Francziaország vezé
rei, a kik annakelőtte éberek és büszkék voltak, most, 
érezvén, hogy a szerepüknek vége, még nagyobb zavar
ban vannak, mint ő, és nem úgy beszélnek, a mint be
szélniük kellene, ahhoz, hogy a hatalmat megtartsák és 
őt tönkretegyék. 

A véletlenség, a véletlenségek milliói hatalomra jut
tatják őt, és az emberek mind, mintha csak összebeszél
tek volna, közreműködnek abban, hogy a hatalmát meg
erősítsék. A véletlenségek jellemzik Francziaország ak
kori vezéreit, a kik teljesen alárendelik magukat neki; a 
véletlenségekböl alakul össze I. Pável jelleme, a ki az ő 
hatalmát elismeri; a véletlenség szövi ellene azt az ösz-
szeesküvést, a mely nemcsak hogy nem árt neki, de még 
inkább megszilárdítja a hatalmát. A véletlen juttatja a 
kezébe Enghien herczeget, és a véletlen indítja őt arra, 
hogy a herczeget megölje, és ezzel, a minden másnál ha
talmasabb eszközzel győzi meg a tömeget arról, hogy 
miután hatalma van, tehát joga is van. A véletlen okozza 
azt, hogy ő minden erejét az angolországi expediczióra 
összpontosítja, mely nyilván tönkretette volna őt, de ezt 
a szándékát soha meg nem valósítja, és véletlenül bukkan 
rá Mack-ra az ő osztrákjaival, a kik kardcsapás nélkül 
megadják magukat néki. A véletlen és a lángelme juttat
ják őt az austerlitzi győzelemhez, s puszta véletlen 
az is, hogy a gonosztetteitől való irtózás ellenére is 
nemcsak a francziák, de, persze Angliát kivéve, mely nem 
is ve6Z részt a bekövetkezendő eseményekben, mindenki, 
egész Európa elismeri a hatalmát és azt a czímet, a mely
lyel magát megajándékozta, valamint a fönségről és a di
csőségről megalkotott eszményképét is, melyet most 
mindenki gyönyörűnek és észszerűnek tart. 

A nyugat erői próbaképpen, s mintegy készülődve 
a küszöbönálló vándorlásra, az 1805., 6., 7. és 9. években 
néhányszor is megindulnak kelet felé, miközben állan
dóan erősödnek és gyarapodnak. 1811-ben az emberek 
egy csoportja, mely Francziaországban tömörült össze, 
egyesül a közbeneső népek egy hatalmas csoportjával. 
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Az emberek eme csoportjának a gyarapodásával annak 
az embernek a meggyőző ereje is fokozódik, a ki a moz
galom élén áll. Ezt a nagy mozgalmat megelőző és elő
készítő tízesztendős időszakban ez az ember összekerül 
Európa minden koronás fejével. A világ leleplezett ha
talmasságai semmiféle okos eszményt sem tudnak 
szembeállítani Napóleonnak a f-önségrül és a dicsőségről 
megalkotott eszményével. Versengve iparkodnak előtte 
semmiségüket igazolni. A porosz király elküldi a fele
ségét, hogy a nagy ember kegyeit megnyerje; Ausztria 
császárja különös kegyképpen fogja föl, hogy ez az em
ber az ágyába fogadja a császárok leányát; a pápa, a 
nemzetek szentélyének az őre, a vallás eszközeivel járul 
hozzá a nagy ember fölmagasztalásához. Nem annyira 
maga Napóleon készíti magát elő a reá váró szerep be
töltésére, mint inkább azok, a kik őt körülveszik, azok 
készítik elő őt arra, hogy mindazért, a mi történik és tör
ténni fog, a felelősséget magára vegye. Nincs az a csele
kedet, nincs az a gonosztett vagy apró fortély, a melyet 
véghezvitt, a mely az őt körülvevők szájában ne öltene 
magára valami nagy tettnek a formáját. A legszebb ( 

ünnep, a mit számára a germánok ki tudnak eszelni, Jena 
és Auerstedt ünneplése. Nemcsak ő nagy, de nagyok az 
ősei, a testvérei, a mostoha fiai és a sógorai is. Minden 
csak azért történik, hogy őt okosságának még a marad
ványaitól is megfoszsza, és előkészítse őt rettenetes sze
repére. Es mikorra ő készen volt, készen voltak az erői is. 

A betörés kelet felé iparkodik, eléri végső czélját — 
Moszkvát. A fővárost elfoglalják; az orosz csapatok sok
kal inkább meg vannak semmisítve, mint az előző had
járatokban Austerlitztöl kezdve Wagramig ellenséges 
csapatok valaha voltak. De egyszerre azok helyett a vé
letlenségek és lángelméjűség helyett, a melyek őt eddig 
a sikerek és az előre kitűzött czélok szinte szakadatlan 
sorához juttatták hozzá, egyszerre megjelenik a borodinoi 
náthától kezdve a fagyokig és*a szikráig, melyek 
Moszkvát lángba borították, az ellenkező véletlenségek 
szinte végtelen sora; a lángelméjűség helyett pedig meg
jelenik a szinte határtalan butaság és az alávalóság. 

A betörés megfutamodik, megfordul, megint futás-
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nak ered, és a véletlenségek most már nem javára, ha
nem ellene dolgoznak mind. 

Megkezdődik, a megelőző, nyugatról keletre való 
vándorláshoz feltűnően hasonló ellenvándorlás keletről 
nyugat felé. Ugyanazok a keletről nyugatra irányuló 
próbavándorlások, a melyek 1805—1807—1809-ben a 
nagy vándorlást megelőzték; ugyanaz a hatalmas méretű 
tömörülés; a közbeneső népeknek a vándorláshoz való 
ugyanaz a csatlakozása; az út derekán ugyanaz az inga
dozás, és a gyorsaságnak a czélhoz való közeledés mér
vében való ugyanaz a fokozása. 

Paris, — a végezel, el van érve. A napóleoni kor
mány és a csapatok meg vannak bontva. Magának Na
póleonnak sincs többé semmi jelentősége; minden csele
kedete nyilvánvalóan szánalmat keltő és alávaló; de 
megint beköszönt valami földeríthetetlen véletlenség: a 
szövetségesek gyűlölik Napóleont, mert benne látják 
nyomorúságuknak az okát; erejétől és hatalmától meg
fosztva, gonosztetteiben és csalafintaságaiban leleplezve, 
olyannak kellett volna előttük látszania, a minőnek tíz 
esztendővel azelőtt, vagy egy évvel később látszott, — 
egy minden törvényen kívül álló rablónak. De valami 
furcsa véletlen folytán senki se látta őt ilyennek. A sze
repe még nem ért véget. Azt az embert, a kit tíz évvel 
azelőtt és egy évvel később minden törvényen kívül álló 
rablónak tartottak, elküldik egy Paristól két napi járásra 
lévő szigetre, a melyet tulajdonul engednek át neki, még 
testőrséget is adnak mellé és milliókat fizetnek ki neki, 
az Isten tudja miért. 

i 

IV. 

A népek mozgalma kezd visszatérni a partjai közé. 
A nagy mozgalom "hullámai visszahúzódtak és a tenger 
lecsendesült fölszínén körök képződnek, amelyeken ott 
úszkálnak a diplomaták, azt képzelvén, hogy a mozgalom 
lecsillapodását ők idézték elő. 

De a lecsendesült tenger egyszerre ismét háborogni 
kezd. A diplomatáknak úgy rémlik, hogy ők és az ő egye-
netlenkedésök az oka az erők amaz ujabb feszülésének; 
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várják az uralkodóik közt kitörendő háborút; a helyzet 
megoldhatatlannak látszik előttük. De a hullám, a mely
nek az emelkedését érzik, nem onnan jön, a honnét vár
ják. Megindul ugyanaz a nullám a mozgásnak ugyanazzal 
a kiindulási pontjával, — Parissal. Megindul a nyugatról 
való vándorlás utolsó hullámcsapása, — az, a mely a 
megoldhatatlanoknak látszó diplomácziai nehézségeket 
meg kell oldania és véget kell vetnie e korszak háborús 
mozgalmainak. 

Az az ember, a ki Francziaországot letarolta, min
den összebeszélés, egy szál katona nélkül, egyedül be
állít Francziaországba. Minden őrszem hoppon foghatja 
őt; de valami furcsa véletlen folytán nemcsak hogy ke
zet nem emel rá senki, de sőt mindenki lelkesedéssel fo
gadja azt az embert, a kit előtte való nap még átkoztak, 
s egy hónap múlva megint csak átkozni fognak. 

Erre az emberre még szükség van, az utolsó együt
tes cselekedet igazolására. 

A cselekedet megtörténik. 
Az utolsó szerepnek is vége. A szinész levetkőzik 

és lemossa magáról a szénfeketét és a pirosítót: többé 
nincs rá szükség. 

És eltelik néhány esztendő abban, hogy ez az em
ber az ő magányában ott azon a szigeten, eljátszik maga 
maga előtt egy szánalmas komédiát, fondorkodik és ha
zudik, megpróbálván igazolni a tetteit akkor, a mikor erre 
az igazolásra már semmi szükség, és az egész világ
nak megmutatja, hogy mi volt az, a mit az emberek 
erőnek tartottak, akkor, a mikor egy láthatatlan kéz irá
nyította őket. 

A rendező, befejezvén a drámát és levetkeztetvén a 
színészt, megmutatja őt nekünk. 

— Nézzétek, kinek hittetek! íme itt van! Belátjá
tok-e most, hogy nem ő, hanem én mozgattalak benne
teket? 

De a mozgás erejétől elvakult emberek sokáig nem 
értették meg ezt. 

Még nagyobb következetességről és szükségszerű
ségről tesz tanúságot I. Alexandr élete, a ki a keletről 
nyugat felé irányuló ellenmozgalom élén állott. 
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Mire volt szüksége annak az embernek, a ki a töb
bieket a háttérbe szorítván, ennek a keletről nyugat felé 
irányuló mozgalomnak az élére állott? 

Szüksége volt igazságérzetre és Európa ügyeinek 
széleslátkörű és apró egyéni érdekek által el nem ho
mályosított ösmeretére, szüksége volt arra, hogy erköl
csileg magasabb színvonalon álljon, mint társai, az akkori 
uralkodók; szüksége volt szelid és vonzó egyéniségre; 
Napóleon ellen való egyéni elkeseredésre. És mindez 
megvolt I. Alexandr-ban; az ő egész elmúlt életének tö
mérdek, úgynevezett véletlensége: a nevelése, szabad
elvű kezdései, az őt körülvevő tanácsosok, Austerlitz, 
Tilsit és Erfurt, mindezt gondosan előkészítették. 

Ez a személyiség a nemzeti háború idejében tétle
nül vesztegel, mert nincsen rá szükség. De a mint föl
merül az általános európai háború szükségessége, az 
adott pillanatban megjelenik a maga helyén, és Európa 
népeit egyesítvén, czélhoz vezeti őket. 

A czél el van érve. Az 1815. évi utolsó háború után 
Alexandr ott áll a lehető emberi hatalom tetőpontján. De 
vájjon hogy' használja föl ezt a hatalmat? 

I. Alexandr, Európa békeszerzője, a ki fiatal kora 
óta állandóan csak népeinek a boldogságára törekedett, 
hazájában a szabadelvű újítások első szószólója, most, a 
mikor úgy tetszik, hogy elérte a képzelhető legnagyobb 
hatalmat és így a képzelhető legnagyobb lehetőségét, 
annak, hogy népeit boldogítsa, azalatt, mialatt Napó
leon a számkivetésben gyermekes és hazug terveket 
sző arra, hogy' boldogítaná ő az emberiséget, ha 
hatalma volna, I. Alexandr, miután a hivatását betöltötte, 
és az Isten kezét magán érezte, egyszerre beismeri ennek 
az állítólagos hatalomnak a semmi voltát, elfordul tőle, 
leteszi azt általa most és a múltban megvetett embe
rek kezébe, s csalrennyit mond: 

— Ez a hatalom nem illet bennünket, hanem csak a 
Te szent nevedet! Én is csak ember vagyok, mint ti; 
hagyjatok hát, hadd éljek úgy, mint ember, és hadd gon
doljak a lelkemre és Istenre. 

Valamint a nap és az aether minden atomja egy-egy 
önmagában befejezett gömb, de a mellett csak egy-egy 



456 TOLSZTOJ 

atomja a rengetegsége révén az ember számára hozzá 
nem férhető nagy egésznek, minden egyéniség is 
önmagában hordja a czéljait, hordja pedig azért, hogy 
az egyes ember számára hozzáférhetetlen közös czélokat 
szolgálja. 

Egy ágacskán ülő méh megszúrt egy gyermeket. 
És a gyermek fél a méhektől, azt mondja, hogy a méhnek 
az a czélja, hogy az embereket megszúrja. A költő gyö
nyörködik a méhecskében, mely beszívja magát a virág 
kelyhébe, és azt mondja, hogy a méh czélja az, hogy 
a virágok illatát magába szívja. A méhész, látván, hogy 
a méh a virágport összegyűjti és behordja a kaptárba, 
azt mondja, hogy a méhnek a czélja a mézgyűjtés. Egy 
másik méhész, a ki közelebbről tanulmányozta a rajok 
életét, azt mondja, hogy a méh azért gyűjti a virágport, 
hogy a fiatal méheket táplálja és magának királynőt ne
veljen, s hogy így a fajfentartás a czélja. A botanikus 
észreveszi, hogy a méh, a mikor a kétlaki-virág porával 
rászáll a termére, azt megtermékenyíti, és íme, a bota
nikus ebben látja a méh czélját. Egy másik, a ki a növé
nyek vándorlását tanulmányozza, azt látja, hogy a méh 
elősegíti ezt a vándorlást, és ez az új búvár azt mond
hatja, hogy a méhnek ez a voltaképpeni czélja. De a méh 
végczélját sem az egyik, sem a másik, sem a harmadik 
czél nem meríti ki, a melyeket az emberi elme fölfedezni 
képes. Minél magasabbra emelkedik az emberi elme ezek
nek a czéloknak a földerítésében, annál nyilvánvalóbbá 
válik előtte a végső czél hozzáférhetetlensége. 

V. 

Natasa házassága, a ki 1813-ban lett Bezuchij fele
ségévé, volt az utolsó örvendetes esemény az öreg Rosz
tovék családjában. Andrejevics Ilya gróf még ugyanabban 
az esztendőben meghalt, és az ő halálával, mint ez ren
desen lenni szokott, az addigi család teljesen szertehullott. 

Az utolsó év eseményei: Moszkva égése, és a falai 
közül való menekülés, Andrej herczeg halála és Natasa 
kétségbeesése, Petya halála, a grófné bánata, — mindez, 
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mint a csapások egész sorozata zúdult rá az öreg gróf 
fejére, ö , úgy látszott, nem értette, és nem is érezte ma
gát képesnek arra, hogy megértse mindezeknek az ese
ményeknek a jelentőségét, és öreg fejét erkölcsileg le-
horgasztván, szinte várta és áhítozta az újabb csapáso
kat, a melyek azután végezzenek vele. Hol rémültnek 
és kétségbeesettnek, hol szinte természetellenesen élénk
nek és vállalkozó szelleműnek látszott. 

Egy időre lekötötték a figyelmét Natasa házassá
gának a külsőségei. Ebédeket és vacsorákat adott, és 
szemlátomást iparkodott jókedvűnek látszani; de a jó
kedve nem ragadt át többé másokra, mint annakelőtte, 
hanem ellenkezőleg, azokban az emberekben, a kik őt 
ösmerték és szerették, csak részvétet keltett. 

Miután Pierre elutazott a feleségével, az öreg gróf 
elcsöndesedett és keserűen panaszkodni kezdett. Pár nap 
múlva megbetegedett és ágyba került. Az orvosok meg
nyugtató biztatásai ellenére is, betegségének mindjárt a 
legelső napjaiban fölismerte, hogy nem fog többé fölkelni 
soha. A grófné, a nélkül, hogy levetkőzött volna, két 
hetet töltött az ágya mellett egy karosszékben. Vala
hányszor orvosságot adott be neki, az öreg gróf szót
lanul szipogva csókolgatta a kezét. Utolsó nap zokogva 
kért bocsánatot a feleségétől, és közvetve a fiától is va
gyoni romlása miatt, — melyet élete legnagyobb hibájá
nak éizett. Miután meggyónt és megáldozott, csöndesen 
meghalt, és másnap az ösmerősöknek, a kik eljöttek, 
hogy az elhunytnak a végső tisztességet megadják, nagy 
tömege töltötte be Rosztovék bérelt lakását. Mindezek az 
ösmerősök, a kik oly sokszor ebédeltek és tánczoltak 
nála, a kik oly sokat nevettek rajta, most a benső szemre
hányásnak és megindulásnak egy és ugyanazon érzésével 
eltelve, mintegy valakivel szemben mentegetőzve, így 
szólottak: „bizony, szó a mi szó, pompás ember volt 
szegény. Manapság már nincsenek is ilyen emberek . . . 
És végre is, ugyan kinek nincsenek gyöngeségei?..." 

Egész váratlanul, éppen akkor halt meg, a mikor 
a dolgai úgy összegabalyodtak, hogy el se tudta kép
zelni senki, mi lesz a dolog vége, ha még csak egy esz
tendeig is így tart. 
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Nikolaj az orosz csapatokkal Parisban volt, mikor 
az apja halála hírét megkapta. Tüstént beadta a lemondá
sát, s az elintézést be se várva szabadságot vett és el
utazott Moszkvába. A pénzügyi viszonyok az öreg gróf 
halálát követő egy hónap alatt teljesen kialakultak, és 
mindenkit megleptek a mindenféle apróbb adósságok ren
geteg összegével, a melyeknek a létezéséről még csak 
sejtelme se volt senkinek. Az adósságok a vagyon ér
tékének a kétszeresét is meghaladták. 

A rokonok és a barátok azt tanácsolták Nikolajnak, 
hogy ne fogadja el az örökséget. De Nikolaj az örökség 
el nem fogadásában apja szent emlékének a megsérté
sét látta, és azért hallani sem akart róla, hanem a tarto
zások kiegyenlítésének a kötelezettsége mellett átvette 
az örökséget. 

A hitelezők, a kik a gróf életében az által a meghatá
rozhatatlan, de hatalmas befolyás által, melyet az ő laza 
jósága reájuk tett, kötve érezték magukat és oly hosszú 
ideig hallgattak, most egyszerre mind pörre vitték a 
követeléseiket. Mint rendesen, most is megkezdődött 
a versengés azért, hogy ki jusson előbb pénzhez, és 
éppen azok az emberek, a kik, mint Mityenka és mások, 
pinczeváltóikat ajándékul visszakapták, most mint a leg-
követelőbb hitelezők léptek föl. Nikolajt még lélekzethez 
sem engedték jutni, és azok, a kik az öregen, a ki vesz
teségeiknek az okozója volt (ha ugyan voltak vesztesé
geik), szemlátomást sajnálkoztak, most kíméletlenül 
megrohanták a velük szemben minden kétséget kizárólag 
teljesen ártatlan fiatal örököst, a ki önként vállalta ma
gára a hitelezők kielégítését. 

A Nikolaj által tervbe vett kísérletek egyike se si
került, a birtok dobra került és jóval az értékén alól kelt 
el, úgy hogy a tartozások fele fedezetlen maradt. Nikolaj 
elfogadta a sógora, Bezuchij által neki fölajánlott 30.000 
rublt azoknak az adósságoknak a rendezésére, a melye
ket tényleges pénzbeli tartozásoknak ösmert el. Hogy 
pedig a fennmaradó tartozások révén el ne csukhassák, 
a mivel a hitelezői tényleg megfenyegették, újra hivatalt 
vállalt. 

Az, hogy visszamenjen a hadsereghez, a hol az első 
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üresedés alkalmával ezredparancsnok lett volna belőle, 
lehetetlen volt, mert az anyja most, mint életének 
utolsó reményéhez, úgy ragaszkodott a fiához; és így, 
mind a mellett, hogy nem akart Moszkvában maradni, 
azok között, a kik őt azelőtt is ösmerték, s annak elle
nére, hogy valóságos undorral viseltetett az állami szol
gálat iránt, valami hivatalt vállalt Moszkvában, és le
vetvén kedvenc egyenruháját, anyjával és Szonyával 
megtelepedett egy kis lakásban a Szivczevaja Vrazskán. 

Natasa és Pierre ekkor Péterváron éltek, és fogal
muk se volt Nikolaj helyzetéről. Nikolaj, mikor a sógorá
tól a pénzt fölvette, iparkodott előtte nyomorúságos hely
zetét lehetőleg eltitkolni. Nikolaj helyzete annyival is nyo
masztóbb volt, mert az ő ezerkétszáz rubl fizetéséből 
nemcsak hogy el kellett tartania magát, Szonyát és az 
édes anyját, de úgy kellett eltartania az anyját, hogy ne 
vegye észre a nyomorúságukat. A grófné, a fényűzésnek 
gyermekkora óta megszokott föltételei nélkül el se tudta 
képzelni magának az életet, és így, a nélkül, hogy sej
telme lett volna róla, milyen nehezen esik ez a fiá
nak, szüntelenül hol fogatot kívánt, a mely persze nem 
volt, hogy elküldje egyik-másik ösmerőséért, hol drága 
ételek vagy a fia számára drága borok után áhítozott, hol 
pedig pénzt kért, hogy Natasának, Szonyának vagy ma
gának Nikolajnak meglepetést szerezzen valami aján
dékkal. 

Szonya vitte a háztartást, gondját viselte a nénjé
nek, felolvasott neki, eltűrte a szeszélyeit és leplezett 
ellenszenvét, és a kezére járt Nikolajnak abban, hogy az 
öreg grófné előtt eltitkolja a szegénységnek azt az állá* 
potát, a melybe jutottak. Nikolaj úgy érezte, hogy soha le 
nem róható hálával tartozik Szonyának mindazért, a mit 
az ő anyjáért tett, csodálkozott a türelmén és a ragasz
kodásán, de azért iparkodott távol tartani magát tőle. 

^ lelke fenekén mintha szemrehányást tett volna 
neki azért, hogy nagyon is tökéletes volt és azért, hogy 
nem volt benne semmi kifogásolni való. Minden meg 
volt benne, a miért az embereket becsülni szokták; de 
kevés olyan, a mi őt szerelemre indította volna iránta. 
És érezte, hogy minél inkább becsüli, annál kevésbbé 
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szereti. Annak a levélnek kapcsán, a melyben vissza
adta neki a szabadságát, szaván fogta őt, s most úgy 
viselte magát vele szemben, mintha mindaz, a mi valaha 
köztük volt, már rég feledésbe merült és soha, semmi 
körülmények közt többé vissza nem térhetett volna. 

Nikolaj helyzete mind rosszabbra és rosszabbra for
dult. Az a terve, hogy a fizetéséből majd félrerak valamit, 
hiú ábrándnak bizonyult. Nemcsak, hogy nem rakott félre 
semmit, de az anyja igényeinek a kielégítése után még 
holmi apróbb tartozásai is voltak. És kétségbeesett hely
zetéből semmi menekvés se kínálkozott. Az a gondolat, 
hogy, a mit a rokonai ajánlottak, nőül vegyen valami 
gazdag leányt, visszataszítónak látszott előtte. A másik 
eshetőség, mely a helyzetet megoldhatta volna, — az 
anyja halála, eszébe se jutott soha. Semmire se vágyó
dott, semmit se reménylett, s a lelke fenekén valami 
komor és szigorú örömet talált abban, hogy zúgolódás 
nélkül tűrte a helyzetét. Iparkodott elkerülni régi ösme-
rőseit, a kik részvéttel voltak iránta és bántóan fel-fel
ajánlgatták neki a támogatásukat, került minden mulat
ságot és szórakozást, még otthon se foglalkozott semmi
vel sem, legfeljebb kártyát vetett az édes anyjával, ma
gányosan föl és alá járt a szobájában, és szívta az egyik 
pipát a másik után. Szinte szándékosan ápolta magában 
azt a komor hangulatot, mert úgy érezte, hogy csakis ez 
teszi őt képessé arra, hogy a helyzetét elviselje. 

VI. 

Marja herczegnő a tél elején eljött Moszkvába. A 
városi pletykákból értesült Rosztovék helyzetéről és ar
ról, „hogy' áldozta föl magát a fiú az anyjáért", — mint 
a hogy' a városban beszélték. — „Nem is vártam tőle 
mást", — mondotta magában Marja herczegnő, érezvén 
iránta való szerelmének örömteljes megerősítését. Eszébe 
jutott az a bizalmas és szinte rokoni viszony, a melyben 
az egész családdal állott, és kötelességének tartotta, hogy 
őket fölkeresse. De viszont eszébe jutván Nikolajhoz való 
viszonya ott Voronezsben, félt ettől a találkozástól. 



HÁBORÚ ÉS BÉKE 461 

Végre is erőt vett magán és pár héttel a megérkezése 
után mégis csak elment Rosztovékhoz. 

Elsőnek Nikolajjal találkozott, mert a grófnéhoz 
csak az ő szobáján keresztül lehetett bejutni. Nikolaj 
arcza, mikor őt megpillantotta, az öröm helyett, a melyre 
Marja herczegnő számított, hideg, száraz és büszke ki
fejezést öltött. Nikolaj kérdezősködött a hogyléte felől, 
bevezette az anyjához, de alig volt ott öt perczig, s 
kiment a szobából. 

Mikor a herczegnő a grófnétól kijött, Nikolaj megint 
találkozott vele, és feltűnően száraz szertartásossággal 
kísérte ki az előszobába. Arra a megjegyzésre, a me
lyet a herczegnő a grófné egészségére vonatkozólag tett, 
egy árva szót se felelt. Mi köze hozzá? Hagyjon nekem 
békét, — mintha csak ezt mondta volna a tekintete. 

— És ugyan mit settenkedik itt? Mit akar? Nem 
szenvedhetem ezeket az úrinőket és a szeretetreméltó
ságaikat! — mondotta hangosan Szonya előtt, szemláto
mást nem lévén képes a bosszúságán erőt venni, mi
után a herczegnő kocsija elrobogott a kapu elől. 

— Jaj, hogy' lehet már így beszélni, Nicolas, — 
mondotta Szonya, a ki viszont alig tudta az örömét el
palástolni. — Olyan áldott jó teremtés, és mama any-
nyira szereti. 

Nikolaj semmit se felelt és egyáltalában nem akart 
többé a herczegnöről beszélni. De az öreg grófné a lá
togatása óta naponta többször is említést tett róla. 

A grófné dicsérte őt, követelte, hogy a fia menjen el 
hozzá, kifejezést adott annak az óhajtásának, hogy őt 
gyakrabban láthassa, de azért mindig rosszkedvű lett.v 
valahányszor csak beszélt róla. 

Nikolaj iparkodott hallgatni, mikor az anyja a her
czegnöről beszélt, de a hallgatása csak ingerelte a grófnét. 

— Nagyon kiváló és pompás leány, — mondotta, 
— s el is kell menned hozzá. Legalább találkozol va
lakivel, úgyis agyonúnod magadat itt mi köztünk. 

— Teljességgel nem kívánkozom hozzá, anyácskám. 
— Egyszer látni akarod, most meg nem kívánkozol 

utána. Kedvesem, én teljességgel nem értelek. Hol unat
kozol, hol meg hallani sem akarsz senkiről. 
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— De hiszen soha se mondtam, hogy unatkozom. 
— Dehogy' is nem, hiszen magad mondtad, hogy 

látni sem akarod őt. Pedig olyan kiváló leány s mindig 
tetszett is neked, most meg egyszerre holmi kifogásaid 
vannak ellene. Mindig csak titkoltok előlem mindent. 

— Legkevésbbé se, mamácska. 
— Még ha valami kellemetlent kérnék tőled, de 

egyszerűen arra kérlek, add vissza a látogatását. Azt 
tartom, ezt az illedelem is megkívánja... Megkértelek, 
de ha titkaid vannak az anyád előtt, többé nem avatko
zom semmibe. 

— Ha éppen akarja, hát elmehetek. 
— Nekem tökéletesen mindegy; én csak te végetted 

kívántam. 
Nikolaj az ajkába harapva felsóhajtott, és kirakta 

a kártyákat, iparkodván másra terelni az anyja figyelmét. 
Másnap, harmadnap és negyednap ugyanez a szó

váltás megismétlődött. 
Marja herczegnő az után, hogy Rosztovékat meg

látogatta és Nikolaj részéről olyan hideg fogadtatásra 
talált, belátta, hogy igaza volt, a mikor nem akarta Rosz
tovékat elsőnek meglátogatni. 

— Nem is várhattam egyebet, — mondotta magá
ban, segítségül híván a büszkeségét. — Nekem végre is 
semmi dolgom vele, én csak az öreg asszonyt akartam 
meglátogatni, a ki mindig olyan jó volt hozzám, s a kinek 
sok tekintetben lekötelezettje is vagyok. 

De nem tudott belenyugodni ezekbe az alakosko
dásokba; valami a megbánáshoz hasonló érzés gyötörte 
őt, mikor a látogatására visszagondolt. Mind a mellett, 
hogy erősen föltette magában, hogy nem megy el többé 
Rosztovékhoz, és elfelejti mindazt, a mi történt, állan
dóan valami olyan bizonytalanságban érezte magát. És 
mikor megkérdezte magától, vájjon mi az, a mi gyötri, 
be kellett vallania, hogy Rosztovhoz való viszonya az. 
Hideg és udvarias hangja nem az ő iránta való érzés
ből fakadt (ezzel tisztában volt), hanem valami rej
lett mögötte. Ezt a valamit ki kellett derítenie, s úgy 
érezte, hogy mindaddig, míg ezt el nem éri, nem lesz 
képes megnyugodni. 
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A tél derekán egy ízben ott ült a tanuló-szobában 
és felügyelt az unokaöcscse tanulására, mikor jelentet-, 
ték neki, hogy Rosztov van itt. Azzal az eltökélt szán
dékkal, hogy nem árulja el a titkát, és elpalástolja a za
varát, magához vette m-elle Bourienne-t és vele együtt 
ment be a fogadó-szobába. 

Egyetlen pillantás Nikolaj arczára meggyőzte őt 
arról, hogy csak azért jött, hogy az illedelem követelmé
nyeinek eleget tegyen, s eltökélte, hogy szilárdan meg
marad a mellett a modor mellett, a melyet ő fog tanú
sítani iránta. 

Elkezdtek a grófné egészségéről, közös ösmerőseik-
ről, a háború utolsó híreiről beszélgetni, és mikor letelt 
az a bizonyos tíz perez, a melynek multán a vendég az 
illedelem megsértése nélkül távozhatik, Nikolaj fölkelt és 
búcsúzni kezdett. 

A herczegnő m-elle Bourienne segítségével nagyon 
jól kiállotta ezt a látogatást; de a legutolsó pillanatban, 
a mikor Nikolaj fölkelt, a herczegnő már annyira bele
fáradt volt az olyasmikről való beszélgetésbe, a mikhez 
voltaképpen semmi köze se volt, és az a gondolat, hogy 
miért van éppen neki olyan kevés öröme az életben, 
annyira elfoglalta őt, hogy szórakozottságának egy ro
hamában, sugárzó szemeit maga elé meresztve, mozdu
latlanul ült a helyén, és nem vette észre, hogy a vendége 
fölkelt. 

Nikolaj ránézett és iparkodván úgy viselkedni, 
mintha nem vette volna észre a szórakozottságát, pár 
szót váltott m-elle Bourienne-el, és megint rápillantott 
a herczegnőre. Epp oly mozdulatlanul ült ott, mint addig, 
s valami szenvedő vonás jelent meg a szája körül. Niko
laj egyszerre megsajnálta és úgy homályosan azt kép
zelte, hogy úgy lehet, ő az oka annak a szomorúságnak, 
a mely most az arezán tükröződött. Szeretett volna rajta 
segíteni és valami kellemeset mondani neki, de semmi 
se jutott az eszébe, 

— Isten önnel, herczegnő, — mondotta. Marja her
cegnő felocsúdott, elpirult és mélyen felsóhajtott. 

— Jaj, bocsánat, — mondotta, mintha álmából éb-
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redt volna fel. — ön már megy, gróf; Isten vele. De a 
párnát a grófnénak? 

— Várjon csak, tüstént elhozom, — mondotta 
m-elle Bourienne és kiment a szobából. 

Mindaketten hallgattak, s csak néha vetettek egy
másra egy-egy pillantást. 

— Bizony, herczegnő, — szólott végre Nikolaj szo
morúan elmosolyodva, — olyan közeinek látszik, pedig 
mennyi ideje már annak, hogy mi Bogucsarovo-ban elő
ször találkoztunk. Milyen boldogtalanoknak látszottunk 
akkor valamennyien, pedig mit nem adnék érte, ha az az 
idő még egyszer visszatérne . . . de hát nem tér vissza 
soha. 

A herczegnő, a mikor Nikolaj ezt mondotta, sugárzó 
tekintetével merően a szeme közé nézett. Mintha csak 
iparkodott volna szavainak azt a titkos értelmét kihá
mozni, a mely világot vetett volna ő iránta táplált érzel
meire. 

— Ügy bizony, — felelt neki, — de önnek, gróf, 
semmi oka sincs rá, hogy a multat sajnálja. A hogy' én 
most az ön életét látom, ön mindig élvezettel fog vissza
gondolni rá, mert az az önfeláldozás, a melyben ön 
most él . . . 

— Nem fogadhatom el az ön dicséretét, — vágott 
közbe Nikolaj szaporán; — ellenkezőleg, szüntelenül 
szemrehányásokat teszek magamnak; no de ez teljes
séggel érdektelen és meglehetősen szomorú beszédtárgy. 

És a tekintete újra felöltötte az előbbi száraz és hi
deg kifejezést. De a herczegnő megint megtalálta benne 
azt az embert, a kit ösmert és szeretett, és mostantól 
kezdve csakis ehhez az emberhez szólt. 

— Azt hittem, nem veszi ezt tőlem rossz néven, — 
mondotta. — Mi olyan közel állunk egymáshoz . . . 
a családjával, hogy azt hittem, az én részvétemet 
nem fogja félreérteni; de tévedtem, — mondotta. Egy
szerre megrezzent a hangja. — Nem tudom, miért, — 
folytatta, mikor kissé magához tért, — de ön azelőtt 
egészen más volt . . . 

— Ezer oka van annak, hogy miért. (Különösen 
hangsúlyozta a miért szót.) Köszönöm, herczegnő, — 
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mondotta halkan. — Olykor igazán nehéz sora van az 
embernek. 

— Ez tehát az ok! íme, ez az! — mondotta egy 
benső hang Marja herczegnő lelkében. — Nem, én nem 
csak azt a vidám, jóságos és nyílt tekintetet s nem csak 
a szép külsőt szerettem meg benne; az ö nemes, szilárd, 
önfeláldozó lelkét is megértettem, — mondotta magában. 

— Igen, ő most szegény, én meg gazdag vagyok. . . 
Igen, ez az oka mindennek . . . Ha ez nem volna . . . 
— És eszébe jutván azelőtti gyöngédsége, a mint most 
elnézte jóságos és szomorú arczát, hidegségének az oka 
egyszeriben tisztán állott előtte. 

— De hát miért, gróf, miért? — kérdezte egyszerre 
szinte kiabálva, és önkéntelenül közelebb húzódott hozzá. 
— Miért, mondja meg. Meg kell mondania. — Nikolaj 
hallgatott. — Nem ösmerem, gróf, az ön miért-]é\, 
— folytatta. — De olyan nehezemre esik . . . Be
vallom önnek, ön engem valamiért meg akar fosztani 
régi barátságától. És ez nekem fáj. — Könnyek csillog
tak a szemében és a hangjában. — Nekem oly kevés 
boldogságban volt részem az életben, hogy minden 
veszteség fáj . . . Bocsásson meg, Isten önnel. — Egy
szerre sírva fakadt és kiment a szobából. 

— Herczegnő, az Istenért, megálljon! — kiáltott 
utána Nikolaj, föl akarván öt tartóztatni. — Herczegnő! 

A herczegnő visszanézett. Pár pillanatig szótlanul 
farkasszemet néztek, és az, a mi oly távol volt tőlük és 
olyan lehetetlennek látszott, egyszerre közelinek, lehető
nek, sőt elkerülhetetlennek tünt fel előttük. 

VII. 

1813 őszén Nikolaj feleségül vette Marja herczegnőt 
s a feleségével, az anyjával és Szonyával átköltözött 
Lyszija Gory-ba. 

Négy esztendő alatt, a nélkül, hogy a felesége bir
tokát eladta volna, rendezte hátralévő adósságait, és 

Tolsztoj : Háború és béke. I II . 30 
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miután egyik unokatestvére halála révén egy kis örök
séghez jutott, Pierre-nek is kifizette a tartozását. 

Még három esztendő múlva, 1820-ban Nikolaj any-
nyira rendbehozta az anyagi viszonyait, hogy Lyszija 
Gory mellett egy kis birtokot vásárolt, és tárgyalásokat 
folytatott az apai Otradnoe megvásárlása iránt is, a mi 
régóta kedvencz ábrándja volt. 

Kényszerűségből elkezdvén gazdálkodni, csak
hamar annyira megszerette a gazdálkodást, hogy ez ked
vencz, sőt kizárólagos foglalkozásává vált. Nikolaj egy
szerű gazda volt, nem szerette az újításokat, különösen 
az angol eredetűeket nem, a melyek akkoriban divatban 
voltak, mosolygott a gazdaságról szóló elméleti műve
ken, nem szerette a gyárakat, a drága termékeket, a 
drága vetőmagvakat és egyáltalában nem foglalkozott 
külön a gazdaság egyetlen ágával sem. Mindig a birtoka, 
a maga egészében állott előtte, nem pedig annak egy-egy 
része. A birtokán pedig nem a légeny, sem az éleny volt 
a fő, a mi a talajban és a levegőben rejlik, nem is a külö
nös fajta eke és a trágya, hanem az a legfőbb eszköz, a 
melynek a révén a légeny, az éleny, az eke és a trágya 
működik, vagyis a dolgozó paraszt. Mikor Nikolaj el
kezdett a gazdasággal foglalkozni és belepillantott annak 
különböző ágaiba, a paraszt különösen lekötötte a figyel
mét; a parasztban nemcsak eszközt, hanem czélt és bírót 
is látott. Eleinte elnézte a parasztot, iparkodván meg
érteni, mire van szüksége, mit tart jónak és rossznak, és 
csak úgy mutatta, mintha parancsolna és intézkednék, 
voltaképpen pedig próbálta a parasztok szokásaiból, sza
vaiból és ítéleteiből megtanulni, hogy mi a jó, és mi a 
rossz. És csak akkor, mikor a paraszt törekvéseit és haj
landóságait megértette, mikor megtanult beszélni a nyel
vén és megérteni mondásainak a titkos jelentőségét, mi
kor szinte rokonságban lévőnek kezdte magát érezni 
vele, csak akkor kezdett el velük bátran rendelkezni, 
vagyis teljesíteni velük szemben azokat a kötelességeket, 
a melyeket tőle vártak. És Nikolaj gazdasága a legfénye
sebb eredményekkel dicsekedhetett. 

Mikor Nikolaj a maga kezelése alá vette a birtokot, 
valami prófétai ihlettől vezéreltetve ugyanazokat az em-
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berekét tette meg falusi bíróvá, sztarosztává és az elül-
járóság tagjaivá, a kiket maguk a parasztok választottak 
volna, és így az ő tisztviselői és elöljárói soha se vál
toztak. Mielőtt a trágya vegyi alkotórészeit vizsgálta, 
mielőtt a „tartozik és követeP'-be belemerült volna 
(mint tréfásan mondani szokta), kifürkészte a parasztok 
marháinak a számát, és ezt a számot minden rendelkezé
sére álló eszközzel gyarapította. A parasztok családjait 
a legnagyobb mértékben támogatta, és nem engedte meg 
a családi osztályt. A renyhéket, feslett életűeket és gyen
géket egyformán üldözte és iparkodott tőlük mielőbb 
megszabadulni. 

A vetésnél, a szénagyűjtésnél és az aratásnál tel
jesen egyformán őrködött a maga és a parasztok föld
jein. És kevés olyan gazda volt, a kinél olyan korán és 
olyan szépen bevetették és learatták volna a földeket, s 
a kinél olyan nagy lett volna a jövedelem, mint Niko
lajnak 

A házicselédekkel nem igen szeretett bíbelődni, 
éhenkórászok-nak hívta őket, s az volt az általános vé
lemény, hogy rontja és kényezteti őket; mikor valami 
házi cselédről kellett intézkednie és különösen mikor 
büntetni kellett őket, a legnagyobb határozatlanság fogta 
el, s a ki csak a házban volt, mindenkinek kikérte a ta
nácsát; csak ha arról volt szó, hogy paraszt helyett cse
lédet soroztasson be katonának, akkor ezt a legcseké
lyebb habozás nélkül megcselekedte. De a parasztokra 
vonatkozó rendelkezéseiben soha, legkevésbbé sem inga
dozott. Tudta, hogy bármit tesz is, azt egy vagy néhány 
emberrel szemben a többiek valamennyien helyeselni 
fogják. 

Épp oly kevéssé engedte meg magának azt, hogy 
valakit túlhalmozzon munkával, vagy megbüntessen csak 
azért, mert úgy tetszik neki, mint azt, hogy valakin 
könnyítsen vagy valakit megjutalmazzon csak azért, 
mert az illető így szeretné. Hogy mi volt a zsinórmértéke 
abban, hogy mi a jó és mi a rossz, azt nem tudta volna 
megmondani; de ez a zsinórmérték szilárdan és meg-
ingathatatlanul élt a lelkében. 

Sokszor bosszúsan beszélt valami kudarczról vagy 
30 
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rendetlenségről, s: „a mi orosz népünk"-ti emlegette, s 
azt képzelte, hogy nem szenvedheti a parasztot. 

De azért lelke egész erejével szerette ezt a mi 
orosz népünket és ennek a népnek az életét, s csak ennek 
a révén fogta föl és sajátította el a gazdálkodásnak azt 
az egyetlen útját és módját, mely igazán szép eredmé
nyekre vezetett. 

Marja grófné féltékenykedett az urára ezért a szere
tetért, és sajnálta, hogy nem vehetett benne részt; de 
képtelen volt megérteni azokat az örömöket és keserű
ségeket, a melyeket az urának ez a külön és ő reá nézve 
teljesen idegen világ szerzett. Nem tudta megérteni, miért 
volt mindig olyan szokatlanul eleven és boldog, a mikor 
hajnalban fölkelvén s az egész reggelt a földeken vagy 
a szérűskertben töltvén, a vetéstől, szénagyüjtéstől 
vagy aratástól hazajött teázni. Nem tudta fölfogni, miért 
lelkesedett olyan nagyon, mikor valóságos elragadtatás
sal beszélt egy Jermisin Matjej nevű gazdag parasztról, 
a ki a családjával együtt egész éjszaka hordta be a ké
véket, s elmondta, hogy míg mások még el se kezdték a 
behordást, nála már asztagokban állott a gabona. Nem 
tudta megérteni, miért járt-kelt az ablak és az erkély közt 
olyan örömmel, s a bajusza alatt mosolyogva és vidáman 
hunyorgatva, mikor künn langyos esö esett a száraz zab
vetésre, vagy mikor szénagyűjtés vagy aratás idején 
egy-egy fenyegető felhőt elhordott a szél, s ő kipirulva, 
leégve és verejtékezve, az üröm és a keserű galócza il
latával a hajában hazajött a szérűs-kertböl, miért mon
dotta örömmel dörgölgetve a kezeit: „No, még egy nap, 
s az enyém is, meg a parasztoké is mind együtt lesz a 
szérűs-kertben". 

Még kevésbbé tudta megérteni azt, miért volt az, 
hogy ő, az ö jó szívével s arra való állandó készségével, 
hogy a kívánságait szinte a szeméből kiolvassa, szinte 
kétségbeesett, valahányszor Marja grófné közölte vele 
egy-egy parasztnak vagy parasztasszonynak azt a hozzá 
intézett kérését, hogy mentse fel őt a munkától, s miért 
volt az, hogy ö, a jóságos Nicolas, ilyenkor makacsul 
kosarat adott neki, és bosszúsan kérte, hogy ne avat
kozzék az ő dolgaiba. Érezte a grófné, hogy az ura valami 
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egészen külön világban élt, a melynek megvoltak a maga, 
ő előtte érthetetlen, külön törvényei. 

Mikor néha, iparkodván őt megérteni, beszélt neki 
arról az érdemről, mely abban rejlik, ha jót cselekszik 
az alárendeltjeivel, Nikolaj felpattant és így felelt: „leg-
kevésbbé sem; eszem ágába se jut soha; az ő jóvoltukért 
még ennyit se teszek, ni; ez mind csupa poézis és asz-
szonyi badarság, — ez az embertársaink jólétéről szóló 
mese. Nekem csak az kell, hogy a gyermekeim ne jus
sanak koldusbotra, rendbe kell hoznom a vagyonunkat, a 
míg élek; ennyi az egész. Ehhez pedig rend kell és szigo
rúság . . . Ügy ám! — mondotta és hevesen ökölbe szo
rította a kezeit. — És persze, méltányosság, — tette 
hozzá: — mert ha a paraszt rongyos és éhes, és egyet
len gebéje van, akkor se magának, se nekem nem fog 
dolgozni." 

És alkalmasint éppen azért, mert Nikolajnak esze 
ágába se jutott soha, hogy ő valamit másokért, vagy az 
erény kedvéért tesz, mindaz, a mit csak tett, meghozta 
a maga gyümölcseit: a vagyona rohamosan gyarapodott; 
folyton jártak hozzá a szomszéd parasztok és kérték, 
hogy vásárolja meg a földjeiket, és a nép körében, még 
halála után is, hosszú ideig fennmaradt az ő gondolko
dásának az emléke. „Jó gazda volt. Előbb a paraszté, 

' aztán az övé. De azért nem hunyt szemet soha. Szó, a 
mi szó — jó gazda volt!" 

VIII. 
Az egyetlen, a mi Nikolajt olykor a gazdálkodása 

közben bántotta, a hevessége, és az a megrögzött huszá
ros szokása volt, hogy nagyon is könnyen szabadjára 
engedte a kezét. Eleinte ugyan semmi elítélendőt nem 
látott ebben, de házasságának a második esztendejében 
a büntetésnek erre a módjára vonatkozó nézetei egy
szerre megváltoztak. 

Egyszer nyáron maga elé idéztette a bogucsarovoi 
sztarosztát, a ki az elhalt Dron helyét töltötte volt be, s 
a ki mindenféle rendetlenséggel és hunczutsággal volt 
vádolva. Nikolaj kiment hozzá a lépcsőre, s a sztaroszta 
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első pár szava után kiabálás, ütlegelés zaja hallatszott 
az előszobába. Mikor hazajött reggelizni, odament a fele
ségéhez, a ki mélyen a kezeire horgasztott fejjel ült, és 
szokása szerint elkezdte neki mesélni mindazt, a mi az
nap reggel foglalkoztatta, és egyebek közt a bogucsaro-
vói sztarosztáról is megemlékezett. Marja grófné pirulva 
és sápadtan, összeszorított ajakkal és lehorgasztott fej
jel ült ott és semmit se felelt az ura szavaira. 

— Gyalázatos gazember, — mondotta, már puszta 
említésére is feldühödve. — Mondotta volna meg, hogy 
részeg volt . . . nem látott semmit . . . De mi lelt, 
Mari? — kérdezte egyszerre. 

Marja grófné fölemelte a fejét, akart valamit mon
dani, de megint hirtelen lesütötte a szemét és össze
harapta az ajkát. 

— Mi bajod? Mi lelt, szívecském . . . — Marja 
grófné, bár nem volt szép, mindig megszépült, ha sírt. 
Fájdalomtól és bosszúságtól soha se sírt, mindig csak bá
natában és szánalmában. Es mikor sírt, valami ellenáll
hatatlan báj költözött sugaras szemeibe. 

Alig hogy Nikolaj megfogta a kezét, nem birta to
vább és sírva fakadt. 

— Nicolas, én láttam . . . igaz, hogy hibázott, de 
hát miért . . . Nicolas! — s eltakarta az arczát a ke
zeivel. 

Nikolaj elhallgatott, fülig elpirult, és elmenvén mel
lőle, föl és alá kezdett járni a szobában. Megértette, hogy 
miért sírt; de a lelke fenekén nem tudott olyan hirtelen 
igazat adni neki abban, hogy az, a mibe gyermekkora óta 
beleélte magát, s a mit a legközönségesebb dolognak tar
tott a világon, hogy az rossz. — Vájjon ez is csak asszo
nyos kényeskedés, vagy csakugyan igaza volna? — kér
dezte magától. Nem tudván magában eldönteni ezt a kér
dést, még egyszer ránézett szeretetteljes és szenvedő 
arczára, és egyszerre megértette, hogy igaza volt, s hogy 
ö már régóta bűnös önmaga előtt. 

— Mari, — mondotta halkan és odalépett hozzá; — 
ez többé soha se fog megtörténni; szavamat adom neked. 
Soha, — ismételte reszkető hangon, mint a gyermek, a 
ki bünbocsánatért rimánkodik. 



HÁBORÚ ÉS BÉKE 471 

A könnyek még sűrűbben potyogtak a grófné sze
meiből. Megfogta az ura kezét és megcsókolta. 

— Nicolas, mikor törted el azt a kameát? — kér
dezte, hogy másra vigye át a szót, és rápillantott a ke
zére, a melynek egyik ujján Laokoón fejével díszített 
gyűrű volt. 

— Ma; ugyanakkor. Oh Mari, ne is emlékeztess 
többé erre. — Megint fölpattant. — Becsületszavamat 
adom neked, hogy ez többé nem fog megtörténni. Ez 
pedig hadd szolgáljon nekem emlékeztetőül örökre, — 
mondotta és rámutatott az összetört gyűrűre. 

Ettől az időtől fogva, mikor a sztárosztákkal vagy 
az intézőivel tárgyalt, valahányszor a fejébe szökött a 
vér, s ökölbe kezdtek szorulni a kezei, Nikolaj megfor
dította az ujján a gyűrűt, és lesütötte a szemeit az előtt 
az ember előtt, a ki megharagította. De azért évente 
vagy kétszer megfeledkezett magáról, és ilyenkor oda
állván a felesége elé, bevallott neki mindent, és megint 
ígéretet tett, hogy ez csakugyan az utolsó eset volt. 

— Mari, te alkalmasint megvetsz engem, — mon
dotta neki, — de meg is érdemlem. 

— Menj el, menj el szaporán, ha érzed, hogy nincs 
elég erőd magadon uralkodni, — mondotta Marja grófné 

, szomorúan, és iparkodott őt megvigasztalni. 
A kormányzóság nemesi köreiben Nikolajt tisztel

ték, de nem szerették. A nemesi érdekekkel nem sokat 
törődött. Ezért némelyek büszkének, mások pedig osto
bának tartották. A tavaszi vetéstől kezdve az aratásig, 
gazdasági teendőivel telt el az egész nyár. öszszel épp 
oly buzgó komolysággal, a minővel a gazdaságával fofo 
lalkozott, átengedte magát a vadászatnak, s olykor egy, 
sőt két hónapot is töltött hazulról távol a kutyafalkájá-
val. Télen sorra járta a falvakat és olvasgatott. Az olvas
mányai legnagyobbrészt történelmi könyvek voltak, a 
melyekre évente nagyobb összeget költött. Mint mon
dotta, komoly könyvtárt akar magának összeállítani, és 
szabályul állította föl, hogy mindazt, a mit vásárol, el 
is olvassa. Jelentőségteljes ábrázattal üldögélt a dolgozó
szobájában az olvasmányai mellett, a melyeket eleinte 
mint kötelességet rótt ki magára, de később megszokott 



472 TOLSZTOJ 

foglalkozásává váltak s valami egészen különös gyö
nyörűséget okoztak neki, s megszerezték számára azt a 
tudatot, hogy komoly dologgal foglalkozik. Télen, a 
hivatalos utazásoktól eltekintve, idejének a legnagyobb 
részét otthon, a családja körében töltötte, és mind jobban 
beleélte magát az anyának és a gyermekeinek aprólékos 
életviszonyaiba. Mind közelebb és közelebb férkőzött a 
feleségéhez, és napról-napra újabb lelki kincseket födö-
zött föl benne. 

Szonya Nikolaj házassága óta ott lakott nála. Ni
kolaj magát vádolva és Szonyát magasztalva, még a há
zassága előtt elmondott a feleségének mindent, a mi 
közte és Szonya közt volt. Megkérte Marja herczegnőt, 
hogy legyen gyöngéd és jó az unokahuga iránt. Marja 
grófné teljes mértékben átérezte az ura hibáját; és Szo-
nyával szemben magát is vétkesnek érezte; arra a gon
dolatra jött, hogy az ő vagyona is befolyásolhatta Niko
laj választását, semmi szemrehányást se bírt tenni Szo-
nyának és iparkodott őt szeretni; de nemcsak hogy nem 
szerette, hanem gyakorta valósággal ellenséges érzel
meket födözött fel a lelkében iránta, a melyeken nem 
volt képes erőt venni. 

Egyízben a barátnőjével, Natasával beszélgetett 
Szonyáról, és iránta való igazságtalanságáról. 

— Tudod-e, — mondotta Natasa: — lám te sokat 
olvastad az Evangéliumot; van ott egy hely, mely egye
nesen Szonyáról szól. 

— Melyik az? — kérdezte Marja grófné csodál
kozva. 

— „Mert mindennek, a kinek vagyon, adatik és 
megszaporíttatik; a kinek pedig nincs, a mije vagyon is 
elvétetik tőle." Emlékszel? ö is olyan, a kinek nincs: 
hogy miért, nem tudom; lehet, hogy nincs benne önzés, 
— nem tudom; de tőle minden elvétetik és el is vétetett. 
Olykor igazán, rettenetesen sajnálom szegényt; azelőtt 
borzasztón szerettem volna, hogy Nicolas öt nőül vegye; 
de valahogy' mindig éreztem, hogy ez soha se fog be
következni. 0 afféle meddő virág, mint az áfonya. Olykor 
sajnálom, olykor meg azt hiszem, hogy ő aligha érzi 
ezt úgy, mint a hogy' mi éreznők. 
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És Marja grófné, bár váltig mondta Natasának, 
hogy az Evangéliumnak azok a szavai másként érten
dők, a mint ránézett Szonyára, legott egyetértett azzal 
a magyarázattal, a melyet nekik Natasa adott. Csak
ugyan úgy látszott, hogy Szonya nem érzi terhesnek a 
helyzetét, és teljesen megbékült a meddő virág hivatá
sával. Ügy látszott, hogy nem annyira az egyes embe
reket, mint inkább az egész családot becsülte. Mint a 
macska, nem az emberekhez szokott hozzá, hanem a 
házhoz. Gondot viselt az öreg grófnéra, beczézgette és 
kényeztette a gyerekeket, minden pillanatban kész volt 
azokra az apró szolgálatokra, a melyekre képes volt; de 
mindez, önkéntelenül is, vajmi kevés hálával találkozott. 

A lyszija gory-i udvarházat újból átépítették, de 
már nem olyan méretekben, mint a boldogult herczeg 
idejében volt. 

A nyomorúság idejében megkezdett épületek igen 
egyszerűek voltak. A régi, kőalapon fölépített nagy 
ház fából épült és csak belülről volt bevakolva. A festet
len, deszkapadozatú nagy és tágas ház, a saját nyírfái
ból házilag készült é s lehető legegyszerűbb, kemény 
pamlagokkal, asztalokkal és karszékekkel volt bebúto
rozva. A ház tágas volt, szobákkal a cselédség, és külön 
lakosztályokkal a vendégek számára. Rosztovék és Bol-
Konszki jék rokonai olykor családostul, tizenhat lóval és 
t ö m é r d e k cseléddel eljöttek vendégül Lyszija Gory-ba, é s 
hónapokat töltöttek ott. Ezenkívül évente négyszer, a 
háziak születése és nevenapján mindig vagy száz ember 
verődött össze náluk két-három napi vendégségre. Az év 
többi részében azonban zavartalan rendben folyt a z é le t 
a mégszokott foglalkozások, teázások, házi termékekből 
készített reggelik, ebédek és vacsorák kerékvágásában. 

IX. 

1820 deczember ötödike a téli Miklós-nap előestéje 
v o l t . Natasa ebben a z évben a z urával és a gyermekei
v e l együtt a z ősz eleje ó t a vendége v o l t a bátyjának. 
Pierre Péterváron volt, a hová sürgős magánügyekben 
utazott vo l t el, mint mondta, három hétre, de i m m á r hete-
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dik hete is elmúlt, hogy távol volt. Minden pillanatban 
várták. 

Deczember ötödikén Bezuchijék családján kívül 
még Nikolaj régi barátja, Deniszov Fedorovics Vaszilij 
nyugalmazott tábornok is vendége volt Rosztovéknak. 

Hatodikán, az ünnepély napján, a mikor a vendé
gek összejövendök voltak, Nikolaj tudta, hogy le kell 
vetnie a zekéjét, föl kell vennie az ünneplőjét, hegyesorrú 
és szűk czipőit, és el kell mennie az általa épített új 
templomba, utána pedig fogadnia kell az üdvözléseket, 
harapnivalót kell fölkínálnia és a nemesi választásokról 
és a termésről kell társalognia: de arra feljogosítva érezte 
magát, hogy a megelőző napot még a szokott módon 
töltse el. Ebéd előtt Nikolaj átnézte a felesége unoka-
öcscsének a birtokáról, Rjazanból való felügyelő szám
láit, írt két üzleti levelet, azután végigjárta a szérűs
kertet, a major-udvart és az istállókat. Miután intézke
déseket tett a holnapi búcsú alkalmával várható általános 
berúgás ellen, bement az ebédlőbe, s a nélkül, hogy a 
feleségével négyszemközt beszélhetett volna, leült a húsz
terítékes hosszú asztalhoz, a melynél a házbeliek mind 
összegyűltek. Ott voltak az asztalnál: az anyja, a vele 
együtt lakó Bjelova nevű öreg asszony, a felesége, há-

»rom gyermek, a nevelő és a nevelőnő, az unokaöcscse 
a nevelőjével, Szonya, Deniszov, Natasa a három gyer
mekével s ezek nevelőnőjével, és az öreg Ivanycs Mihail, 
a herczeg építésze, a ki nyugdíjban élt Lyszija Ooryban. 

Marja grófné az asztal túlsó végén ült. Alig hogy az 
ura leült a helyére, Marja grófné már abból a mozdulat
ból, a melylyel a szalvétáját kibontva szaporán elkezdte 
átrakosgatni az elébe odaállított poharakat és palaczko-
kat, kiolvasta, hogy nem a legjobb hangulatban van, a 
mi nem egyszer megesett vele, különösen a leves előtt 
és olyankor, a mikor közvetlenül a gazdaságból jött 
ebédhez. Marja grófné nagyon jól ösmerte ezt a hangula
tát, és a mikor ö maga jókedvű volt, nyugodtan bevárta, 
míg megette a levest, de azután legott elkezdett vele be
szélgetni, és beösmertette vele, hogy minden igaz ok 
nélkül volt rosszkedvű; de ma teljesen megfeledkezett 
volt erről a megfigyelésről; fájt neki, hogy minden ok 
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nélkül haragszik rá, és boldogtalannak érezte magát. 
Megkérdezte tőle, hol járt. ü felelt. Majd ismét megkér
dezte tőle, rendben van-e minden a gazdaságban. Nikolaj 
a felesége természetellenes hangjára kellemetlenül össze
ránczolta a homlokát és szaporán megfelelt neki. 

„Tehát nem tévedtem, — gondolta Marja grófné; 
— de vájjon miért haragszik reám?" — Abból a hangból, 
a melyen az ura felelt, Marja grófné azt olvasta ki, hogy 
az ura ellenséges indulattal van iránta, és szeretné, ha 
a beszélgetésnek vége szakadna. Érezte, hogy természet
ellenesek voltak a szavai; de nem tudta megállani, hogy 
még néhány kérdést ne intézzen hozzá. 

Ebéd után, Deniszov révén, csakhamar általános 
és élénk társalgás fejlődött ki, és Marja grófné nem be
szélt többé az urával. Mikor az asztaltól fölkeltek és oda
mentek az öreg gróinéhoz, hogy kezet csókoljanak neki, 
Marja grófné az ura állát simogatva megcsókolta öt, és 
megkérdezte tőle, miért haragszik rá. 

— Neked mindig olyan furcsa gondolataid vannak: 
eszem ágában sincs haragudni, — mondotta. 

De a mindig szó így felelt meg Marja grófnénak: 
igenis, haragszom, de hogy miért, azt nem akarom meg
mondani. 

i Nikolaj olyan jól élt a feleségével, hogy még Szonya, 
'és az öreg grófné se találhattak rajtuk kifogásolni valót, 
a kik pedig már puszta féltékenységből is szerettek 
volna egy kis konkolyt hinteni közéjük; de azért ő kö
zöttük is előfordultak súrlódások. Olykor, és különösen 
a legboldogabb időszakok után őket is el-elfogta hirtelen 
valami idegenkedő ,és ellenséges érzés; ez az érzés leg
többször Marja grófné várandóságának az idejében buk
kant föl. Most is éppen ilyen időszakot éltek. 

— Nos, messieurs et mesdames, — szólalt meg 
Nikolaj hangosan ó« valami feltűnő vidámsággal (Marja 
grófnénak úgy tetszett, hogy ez a vidámság czélzatos 
volt, csakhogy őt sértse). — Én hat óra óta talpon va
gyok. Ha már holnap meg kell szenvednem, ma legalább 
menjünk pihenni. — És a nélkül, hogy ezenkívül csak egy 
szót is szólt volna Marja grófnénak, bement a kis pam-
lagos szobába és ledőlt a pamlagra. 
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„Lám, ez mindig így van, — gondolta Marja gróiné. 
— Mindenkivel beszél, csak én velem nem. Látom már, 
látom, hogy ellenszenves vagyok neki. Különösen a mos
tani állapotomban." A tükörben megnézte erősen dom
borodó hasát és sárgásán halavány, megsoványodott ar
czát, a melyben a szemek most nagyobbaknak látszottak, 
mint valaha. 

És kellemetlenül érintette őt minden: Deniszov ka-
czagása is, Natasa beszélgetése is, de különösen az a 
futó pillantás, a melyet Szonya vetett rá. 

Szonya volt mindig a legelső ürügy, a kit Marja 
grófné a bosszúságára előrántott. 

Miután még egy darabig ott ült a vendégei közt és 
egy szót sem értett abból a mit beszéltek, szép csöndesen 
fölkelt és átment a gyerekszobába. 

A gyerekek a székekre fölkapaszkodván Moszkvába 
utaztak és öt is hívták magukkal. A grófné leült, elját
szott velük, de eszébe jutott az ura, a kinek minden ok 
nélkül való haragja szüntelenül gyötörte öt. Fölkelt és 
lábujjhegyen lépve, nagynehezen besompolygott a kis 
pamlagos szobába. 

„Lehet, hogy nem is alszik, s akkor beszélek vele, 
— mondotta magában. Andrjusa, a legidősebb fia, őt 
majmolván, ugyancsak lábujjhegyen sompolygott utána. 
Marja grófné észre sem vette. 

— Kedves Mari, úgy tetszik, alszik, olyan fáradt, 
— mondotta neki a nagy pamlagos szobából Szonya, a 
ki (mint Marja grófnénak rémlett) mindenütt az útjába 
akadt. — Nehogy' Andrjusa felköltse. 

Marja grófné hátrapillantott, meglátta maga mögött 
Andrjusát, érezte, hogy Szonyának igaza van, és éppen 
ez annyira felingerelte őt, hogy csak nagynehezen tudta 
megállani, hogy valami durvaságot oda ne mondjon neki. 
Nem szólt semmit, de nehogy mégis engedelmeskedni 
Játszassák neki, intett Andrjusának a kezével, hogy 
csöndben legyen, de azért csak hadd jöjjön utána, és oda
lépett az ajtóhoz. Szonya bement a másik szobába. Abból 
a szobából, a melyben Nikolaj aludt, kihallatszott egyen
letes, és a felesége előtt a legfinomabb árnyalatokig ös-
mert lélekzése. A mint ezt a lélekzést hallotta, maga előtt 
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látta szép, sima homlokát, a bajuszát és egész arczát, a 
melyet oly soká el szokott volt nézni, a mikor az éjszaka 
csöndjében aludt. Nikolaj egyszerre megmozdult és egyet 
nyögött. És Andrjusa abban a pillanatban elkiáltotta ma
gát az ajtó mellől: „Apuska, ott áll anyuska!" Marja 
grófné a rémülettől elsápadt és mindenféle jelet csinált 
a fiának. El is hallgatott a fiú, és egy perezre újra beállt 
a Marja grófnéra nézve borzasztó csöndesség. Jól tudta, 
mennyire nem szereti Nikolaj, ha felköltik. Egyszerre 
újabb nyögés, mozgolódás hallatszott, és megszólalt Ni
kolaj bosszús hangja: 

— Egy pillanatra sincs az embernek békessége. Mari, 
te vagy az? Miért hoztad ide. 

— Csak be akartam nézni egy pillanatra, nem lát
tam . . . bocsáss meg . . . 

Nikolaj egyet köhintett és elhallgatott. Marja grófné 
kiment a szobából és visszavezette a fiát a gyerekszo
bába, öt perezre rá a bogárszemű, háromesztendős kis 
Natasa, az apja kedvencze, megtudván a bátyjától, hogy 
apuska alszik, anyuska pedig a pamlagos szobában van, 
a nélkül, hogy az anyja észrevette volna, befutott az ap
jához. A bogárszemű kis leány bátran benyitotta a csi
korgó ajtót, gyenge lábacskáinak erélyes lépteivel oda
ment a pamlaghoz, és látván az alpját, a ki neki hátat for
dítva aludt, lábujjhegyre állott és megcsókolta az apjá
nak a feje alá dugott kezét. Nikolaj meghatott mosoly
lyal fordult oda felé: 

— Natasa, Natasa! — hallatszott kívülről Marja 
grófné ijedt suttogása. — Apuska aludni akar. 

— Nem, mama, nem akar aludni, — felelt a kis 
Natasa mélységes meggyőződéssel. — Hiszen mosolyog. 
— Nikolaj leeresztette a lábait, fölkelt, s kézen fogta a 
kis leányát. 

— Qyere be, Masa, — szólt a feleségének. Marja 
grófné bejött a síbbába és odaült az ura mellé. 

— Nem is vettem észre, hogy utánam sompolygott, 
— szólott bátortalanul. — Csak néztem . . . 

Nikolaj, a ki egyik kezével a leányát fogta, rápil
lantott a feleségére, és észrevévén arczának a bűnbánó 
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kifejezését, másik kezével átölelte öt és megcsókolta a 
haját. 

— Szabad megcsókolnom a mamát? — kérdezte a 
kis Natasától. Natasa elfogultan elmosolyodott. — „Még 
egyszer", — szólott, s egy parancsoló mozdulattal oda
mutatott arra a helyre, a hol Nikolaj a feleségét meg
csókolta. 

— Én nem tudom, honnan gondolod te, hogy rossz 
kedvem van, — szólott Nikolaj, mintegy felelvén arra a 
kérdésre, a melyről tudta, hogy ott settenkedik a felesége 
lelkében. 

— Nincs róla fogalmad, milyen boldogtalannak és 
elhagyatottnak érzem magamat, a mikor ilyen vagy. 
Mindig azt hiszem . . . 

— Mari, elég legyen az ostobaságból. Hogy' nem 
szégyenled magadat, — mondotta vidáman. 

— Mindig azt hiszem, hogy nem szerethetsz, hogy 
olyan csúnya vagyok . . . és mindig . . . most . . . 
ebben az álla.. . 

— Oh milyen furcsa vagy te! Nem az a kedves, 
a ki szép, hanem az szép, a ki kedves. Csak a Malviná-
kat s a hozzá hasonlókat szeretik azért, mert szépek; 
de a feleségemet tán csak nem azért szeretem? Nem is 
szeretem, hanem úgy, . . . azt se tudom, hogy' mondjam 
meg neked. Ha te nem vagy velem, vagy a mikor úgy 
összekapunk, olyan vagyok, akár az eszeveszett ember, 
és képtelen vagyok mindenre. Aztán meg mondd csak, 
szeretem én az ujjamat? Nem szeretem, de azért pró
báld csak meg és vágd le . . . 

— Nem, nem úgy gondoltam, de azért értelek. Te
hát nem haragszol rám? 

— Borzasztóan haragszom, — felt Nikolaj moso
lyogva, s miután fölkelt, rendbeszedte a haját s elkezdett 
föl és alá járni a szobában. 

— Tudod-e, Mari, mire gondoltam, — szólalt meg, 
és miután szent volt köztük a béke, legott elkezdett han
gosan gondolkozni a felesége előtt. Nem is kérdezte, haj
landó-e őt meghallgatni, ez tökéletesen mindegy volt neki. 
Egy gondolat villant meg a fejében, következésképpen 
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azt hitte, hogy neki is. És elmondta neki azt a szándékát, 
hogy rábeszéli Pierre-t, maradion náluk tavaszig. 

Marja grófné meghallgatta őt, megtette a maga ész
revételeit s most ő kezdett el hangosan gondolkodni. A 
gyerekeiről gondolkozott. 

— Most is már, hogy' kilátszik belőle a nő, — mon
dotta francziául és rámutatott a kis Natasára. — Ti ben
nünket, asszonyokat, logikátlansággal vádoltok. Íme, itt 
van — a mi logikánk. Azt mondom neki: apa aludni akar, 
ő meg azt feleli: nem, hiszen mosolyog. És igaza van, 
— mondotta Marja grófné boldogan mosolyogva. 

— Igen, igen, — és Nikolaj izmos karjaira vette a 
kis leányát, jó magasra fölemelte őt, ráültette a vállára, 
átnyalábolta a lábacskáit és elkezdett vele föl és alá járni 
a szobában. Az apának is, meg a kis leánynak is vég
telen boldogságtól sugárzott az arcza. 

— De lehet ám, hogy te nem vagy egészen igaz
ságos. Nagyon is szereted ezt az egyet, — mondotta 
Marja grófné suttogva francziául. 

— Lehet, de mitévő legyek? Iparkodom nem mu
tatni . . . 

Ekkor az előszobában megszólalt a csengettyű, s 
mintha léptek közeledtek volna. 

— Valaki jött. 
— Biztos vagyok benne, hogy Pierre. Elmegyek 

és megnézem, — mondotta Marja grófné és kiment a 
szobából. 

A távollétében Nikolaj megengedte magának, hogy 
vágtatva hordozza körül a kis leányát a szobában. Mikor 
elfáradt, szaporán lekapta a válláról a kaczagó kis leányt 
s a keblére szorította. Az ugrándozásai eszébe juttatták 
a tánczot, és a mint belenézett gyermeke kerek és bol
dog arczocskájába, arra gondolt, milyen lesz majd a 
leánya akkor, a mikor ő mint öreg ember majd bevezeti 
a világba, és mint a hogy' az ő megboldogult apja 
Danilo Kuport tánczol a leányával, ő is majd mazurkát 
fog tánczolni vele. • 

— ö az, ő az, Nicolas, — mondotta pár pillanat 
múlva Marja grófné, mikor visszatért a szobába. — 
Bezzeg most új életre kel a mi Natasánk. Látni kellett, 
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hogy' el volt ragadtatva és hogy' kikapott Pierre azért, 
hogy úgy megkésett. No gyerünk, gyerünk már szaporán! 
Váljatok el már végre, — mondotta mosolyogva és rá
pillantott a kis leányára, a ki odasimult az apjához. Niko
laj kiment s kezénél fogva vezette a kis leányát. 

Marja grófné ottmaradt a pamlagos szobában. 
— Soha, soha se hittem volna, — suttogta magá

ban, — hogy ekkora boldogság is lehet a világon. — 
Mosolyra derült az arcza; de ugyanakkor fölsóhajtott 
és csöndes fájdalom áradt szét mélységes tekintetéből. 
Mintha csak azon a boldogságon kívül, a melyet most 
érzett, még egy másik, ebben az életben elérhetetlen bol
dogság is lett volna, mely ebben a pillanatban önkénte
lenül eszébe jutott. 

X. 

Natasa 1813-ban kora tavaszszal ment férjhez és 
1820-ban már három leánya és egy fia volt, a ki után 
annyira vágyódott, s a kit már maga szoptatott. Megtelt 
és kiszélesedett, úgy, hogy igazán bajos lett volna ebben 
az erőteljes anyában az egykori fürge és vékony Natasát 
fölismerni. Az arczvonásai megállapodtak, s nyugodt 
lágyság és derültség kifejezését öltötték magukra. Az 
arczában nem volt meg többé, mint annakelőtte, az ele
venségnek az a szakadatlanul lobogó tüze, mely őt olyan 
bájossá tette. Mostanában nagyon gyakran az arcza és 
a teste látszott csak, a lelke pedig teljességgel nem volt 
látható. Olyan volt, mint egy erőteljes, szép és termé
keny nőstény. Az egykori tűz csak nagyon ritkán lobbant 
lángra benne. Ez csak olyankor esett meg, a mikor, mint 
most is, visszatért a férje, meggyógyult egy-egy gyer
meke, vagy a mikor Marja grófnéval Andrej herczeget 
emlegette (az urával soha se beszélt róla, mert azt hitte, 
hogy féltékenykedik Andrej herczeg emlékére) és na
gyon ritkán, még olyankor is, a mikor valami véletlen 
következtében ráfanyalodott az éneklésre, a melyet a 
férjhezmenetele óta teljesen elhanyagolt. Es azokban a 
ritka pillanatokban, a mikor kifejlett, szép testében lángra 
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lobbant a régi tűz, még sokkal elragadóbb volt, mint 
annakelőtte. 

A férjhezmenetele óta Natasa az urával fölváltva 
Moszkvában, Péterváron és a Moszkva melletti birtokon 
és az anyjánál, vagyis inkább Nikolajnál lakott. Társa
ságban a fiatal Bezuchája grófnét nagyon keveset látták, 
s a kik látták, azok se voltak vele megelégedve. Se ked
ves, se szeretetreméltó nem volt. Nem mintha Natasa 
szerette volna a magányosságot (maga se tudta, szereti-e 
vagy sem, sőt majdnem úgy tetszett neki, hogy nem) de 
miután folyton hordozta, szülte és szoptatta a gyermekeit, 
s résztvett az urának minden pillanatában, ezeket az igé
nyeit nem tudta másként kielégíteni, mint hogy a világ
nak búcsút mondott. Mindazok, a kik Natasát a férjhez
menetele előtt ösmerték, mint valami egészen rendkívüli 
dolgot, úgy megbámulták azt a változást, a melyen Na
tasa keresztülment. Egyedül az öreg grófné volt az, a ki 
anyai szimatjával megérezte, hogy Natasa minden fel
buzdulásának az a vágy volt a czélja, hogy családja és 
ura legyen, mint a hogy' ő azt nemcsak tréfából, de egé
szen komolyan is, Otradnoeban nem egyszer ki is mon
dotta. Az anya csodálkozott azoknak az álmélkodásán, 
a Kik Natasát nem értették, és váltig ismételgette, hogy 
ő mindig tudta, hogy Natasából példás feleség és anya 
válik. 

— Csak túlzásba viszi az ura és a gyermekei iránt 
való szeretetét, — mondotta a grófné, — annyira, hogy 
ez már szinte ostobaság. 

Natasa nem követte azt az aranyszabályt, a melyet 
az okos emberek és különösen a francziák hirdetnek, s 
mely abban áll, hogy a leánynak, ha férjhez megy, nem 
szabad magát elhagynia és a tehetségeit elhanyagolnia, 
sőt ellenkezőleg, még gondosabban kell külsejével fog
lalkozni, mint leány korában, s még jobban el kell ra
gadnia az urát, mint a hogy' annakelőtte elragadta őt, 
a mikor még nem volt az ura. Natasa, ellenkezőleg 
egyszerre mindazt elhanyagolta, a mi őt olyan 
igézővé tetté, még az énekét is. Tán éppen azért is ha
nyagolta el ezt, mert nagyon is nagy varázserő rejlett 
benne. Natasa nem törődött sem a modorával, se be-

Tolsz to j : H á b o r ú es béke. I I I . 31 
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szédének a tapintatosságával, sem azzal, hogy lehetőleg 
a legkedvezőbben mutassa be magát az urának, sem az 
öltözetével, sem azzal, hogy ne feszélyezze az urát a kö
vetelőzésével. Sőt csupa olyasmit tett, a mi ezzel a sza-
bálylyal ellenkezett. Érezte, hogy a hódításnak mindazok 
az eszközei, a melyeket annakelőtte ösztönszerűleg hasz
nált, most csak nevetségesek volnának az ura szemeiben, 
a kinek ő magát mindjárt az első pillanatban teljesen, 
egész lelkével átengedte, úgy, hogy egyetlen zug se ma
radt a lelkében, melyet az ura ne ösmert volna. Érezte, 
hogy azt a kapcsot, mely őt az urához fűzte, nem azok 
a költői érzések tartották össze, a melyek az urát ő hozzá 
vonzották, hanem valami egészen más meghatározhatat
lan, de szilárd valami, olyan, mint az a kapocs, a mely 
a lelkét a testével összefűzte. 

Fürtöket viselni, czifra ruhákat hordani, és román-
czokat énekelni csak azért, hogy az urát meghódítsa, 
épp oly furcsának tűnt volna föl előtte, mint az, hogy 
csinosítsa magát csak azért, hogy meg legyen elégedve 
saját magával. Csinosítani magát azért, hogy másoknak 
tessék, ez még talán kellemes lett volna neki, — ő maga 
se tudta, hogy' van vele, — de teljességgel nem volt rá 
ideje. Annak pedig, hogy sem az énekkel, sem az öltöz
ködéssel, sem a szavainak a megfontolásával nem törő
dött, az volt a legfőbb oka, hogy teljességgel nem ért rá 
ilyesmikkel foglalkozni. 

ösmeretes az embernek az a tulajdonsága, hogy 
egész lelkével képes elmerülni valamibe, bármily jelen
téktelen dolog legyen is az. ösmeretes az is, hogy nincs 
az a jelentéktelen tárgy, a mi, ha az ember minden figyel
mét ráfordítja, ne nőhetne szinte a végtelenségig. 

Az a tárgy, a melybe Natasa teljesen belemerült, — 
a családja volt, vagyis az ura, a kit úgy kellett tartania, 
hogy egészen és osztatlanul az övé legyen, és a gyer
mekei, a kiket ki kellett hordoznia, meg kellett szülnie, 
végig kellett szoptatnia és nevelnie. 

És minnél inkább belemélyedt, nem az eszével, ha
nem egész lelkével, egész lényével abba a dologba, mely 
őt foglalkoztatta, annál nagyobbra nőtt előtte az a dolog, 
és annál gyengébbeknek és hitványabbaknak tűntek föl 
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előtte a maga erői, úgyannyira, hogy bár minden erejét 
ugyanarra a tárgyra összpontosította, még se volt képes 
megtenni mindazt, a mi szükségesnek látszott előtte. 

Az asszonyok jogairól, a házastársak viszonyáról, 
szabadságaikról és jogaikról szóló eszmecserék és okos
kodások, bár még nem hívták őket, mint most, kérdések
nek, akkor is csak szakasztott olyanok voltak, mint most; 
de ezek a kérdések nemcsak hogy nem érdekelték Na
tasát, hanem határozottan meg sem értette őket. 

Ezek a kérdések akkor is, mint most, csak azokra 
az emberekre nézve léteztek, a kik a házasságban csak 
azt a gyönyörűséget látják, a melyben a házastársak egy
mást részesíthetik, más szóval csak a házasság alapját, 
nem pedig annak, a családban kifejezésre jutó jelentő
ségét. 

Ezek az okoskodások, és más kérdések, melyek 
olyanok, mint az is, hogy hogy' találhat az ember minél 
nagyobb gyönyörűséget egy ebédben, mint akkor, úgy 
most se léteznek az olyan emberek számára, a kiknél 
az ebéd czélja a táplálkozás, a házasság czélja pedig a 
család. 

Ha az ebéd czélja a test táplálása, úgy annak, a ki 
egyszerre két ebédet eszik meg, lehet, hogy nagyobb él
vezetben van része, de a tulajdonképpeni czélt nem éri 
el, mert a gyomor egyszerre fcét ebédet nem tud meg
emészteni. 

A házasság czélja a család, míg az az ember, a ki 
sok feleséget vagy sok férjet szeretne, lehet, hogy sok 
élvezetet szerez magának, de semmiesetre se lesz csa
ládja. 

Ha az ebéd czélja a táplálkozás, a házasság czélja 
pedig — a család, akkor az egész kérdés súlypontja ab
ban van, hogy az ember ne egyék többet, mint a meny
nyit a gyomra meg tud emészteni, és ne legyen több fe
lesége vagy férje, mint a mennyi a családhoz szükséges, 
vagyis: egy. Natasának szüksége volt férjre. Ezt a férjet 
meg is kapta. A férje családot is adott neki. És így o, 
nem csak hogy nem érezte szükségét egy más, jobb férj
nek, miután lelkének minden ereje oda volt irányítva. 

31* 
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hogy ennek az egy férjnek és családnak szolgáljon, de 
sőt el se tudta volna képzelni, de meg nem is érdekelte 
öt az a kérdés, mi lenne akkor, ha más ura volna. 

Natasa általánosságban nem szerette a társaságot, 
de annál többre becsülte a rokonai, — Marja grófné, a 
bátyja, az anyja és Szonya társaságát. Sokra becsülte 
azoknak az embereknek a társaságát, a kikhez kóczo-
san, hálóköntösben bemehetett nagy lépteivel a gyerek
szobából s örömteljes arczczal megmutathatta nekik a 
zöld folt helyett sárga folttal ékes pelenkát és meghall
gathatta vígasztalásaikat, hogy a gyerek most már sok
kal jobban van. 

Natasa annyira elhanyagolta magát, hogy a ruhái, 
a hajviselete, rosszkor alkalmazott szavai és a félté
kenysége — féltékeny volt Szonyára, a nevelőnőre, min
den szép és nem szép asszonyra, — immár állandó tár
gyai voltak a hozzá közelállók tréfáinak. Az általános vé
lemény az volt, hogy Pierre papucs alatt van, a mint 
hogy úgy is volt. Natasa, házasságának első napjától 
kezdve, mindenféle követelésekkel állt elő. Pierre-t rend
kívül meglepte a feleségének ez az ő rá nézve teljesen 
új felfogása, mely abban csúcsosodott ki, hogy életének 
minden pillanata csak az övé és a családjáé lehet; 
Pierre-t meglepték a felesége követelései, de mert rá 
nézve hízelgőek voltak, szívesen alárendelte magát nekik. 

Pierre függése abban állott, hogy nem csak udva
rolni nem mert senkinek, de még mosolyogva beszélni 
se mert más nővel, nem mert csak úgy, puszta időtöltés
ből elmenni a clubba ebédelni, nem mert pénzt kiadni a 
kedvteléseire, nem mert elutazni hosszabb időre, kivéve, 
ha dolga volt, a mibe a felesége a tudománynyal való 
foglalkozását is beleértette, a melyhez ugyan nem is ko
nyított, de a melynek nagy fontosságot tulajdonított. Vi
szonzásul ezért, Pierre-nek joga volt otthon nemcsak a 
maga személyével, de az egész családdal is szabadon 
rendelkezni. Natasa otthon az urával szemben a rabnő 
álláspontjára helyezkedett; és az egész ház lábujjhegyen 
járt, a mikor Pierre foglalkozott, — olvasott vagy írt a 
dolgozó-szobájában. Csak valami legkisebb hajlandósá
got kellett Pierre-nek elárulni, hogy mindaz, a mit ki-
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vánt, legott teljesedésbe menjen. Csak valami vágyat 
kellett nyilvánítania, és Natasa legott felugrott és sietett, 
azt teljesíteni. 

Az egész házat urának állítólagos parancsai, vagyis 
Pierre óhajtásai igazgatták, a melyeket Natasa iparko
dott a szeméből ellesni. Natasa életmódja, ösmeretségei, 
összeköttetései és foglalkozásai, a gyerekek nevelése stb. 
— nemcsak hogy mind Pierre kifejezett akarata sze
rint igazodtak, de Natasa mindenképpen azon volt, hogy 
kitalálja mindazt, a mi Pierre-nek társalgásuk közben ki
fejezett gondolataiból esetleg következhetik. És mindig 
pompásan eltalálta Pierre óhajtásainak a lényegét, és ha 
egyszer eltalálta, szilárdan alkalmazkodott is ahhoz. És 
a mikor Pierre maga akarta módosítani egyik-másik kí
vánságát, Natasa a saját fegyvereivel küzdött ellene. 

Így abban a Pierre előtt örökre emlékezetes időben, 
mikor első, vézna kis gyermekük megszületett, a mikor 
háromszor is kellett dajkát változtatniuk és Natasa bele
betegedett a kétségbeesésbe, Pierre egyszer közölte vele 
Rousseaunak a dajkák természetellenes és káros vol
tára vonatkozó eszméit, a melyekkel teljesen egyetértett. 
A következő gyermektől kezdve az anyja, az orvosok, 
sőt maga az ura ellenkezése ellenére is, a kik kifogásolták 
azt, hogy a gyermekeit ő maga szoptassa, a mi abban 
az időben szinte hallatlan és károsnak/tartott dolog volt, 
attól az időtől fogva minden gyermekét ő maga szoptatta. 

Az ingerültség pillanataiban gyakran megesett, hogy 
a házastársak összekaptak, de Pierre hosszú idővel az 
ilyen összetűzések után, legnagyobb örömére és meg
lepetésére, a feleségének nemcsak a szavaiban, de a cse
lekedeteiben is megtalálta ugyanazt az alapgondolatot, 
a mely ellen a felesége oly elkeseredetten küzdött. De 
nemcsak hogy megtalálta ezt az alapgondolatot, hanem 
úgy látta, hogy ez mindattól a fölindulás és a vita hevé
ben hozzátapadt fölösleges sallangtól megtisztult, a 
melylyel azt Pierre szavai felruházták. 

Hat esztendei házasélet után Pierre örömteljes és 
szilárd tudatában volt annak, hogy ő nem rossz ember, 
tudta pedig ezt azért, mert a maga egyéniségének a tükör
képét megtalálta a feleségében. Magamagában, úgy 
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érezte, hogy a jó és a rossz, egymást elhomályosítva, 
össze van keveredve. De a feleségében csak az tükrö
ződött vissza, a mi igazán jó volt benne. Mindaz, a mi 
nem volt egészen jó, elmaradt mellöle. És ez a tükröző
dés nem a logikus gondolkozás révén, hanem valami 
egészen más, titokzatos és közvetlen módon jött létre. 

XI. 

Két hónappal azelőtt, már Rosztovéknál való ven
dégeskedése idejében, Pierre levelet kapott Fedor her-
czegtől, a ki meghívta őt Pétervárra, holmi fontos kérdé
sek megbeszélésére, a melyek egy olyan társaság tag
jait foglalkoztatták, a melynek Pierre egyik legkiválóbb 
alapítója volt. 

Natasa, a ki az ura minden levelét el szokta olvasni, 
a mikor ezt a levelet elolvasta, mind a mellett, hogy az 
ura távolléte rendkívül nehezére esett, maga ajánlotta 
neki, hogy utazzék el Pétervárra. Natasa mindannak, a 
mi az urának észbeli vagy elvont foglalkozása volt, a nél
kül, hogy abból csak egy kukkot is értett volna, rend
kívül nagy fontosságot tulajdonított, és állandó rémület
ben volt azért, nehogy az urának ezirányú tevékenysége 
elé akadályokat gördítsen. Arra a bátortalanul kérdő pil
lantásra, a melyet Pierre a levél elolvasása után reá ve
tett, azzal a kéréssel felelt, hogy csak menjen el Péter
várra, de állapítsa meg egészen pontosan, hogy mikor 
tér vissza. És így történt, hogy Pierre négy hétre szabad
ságot kapott. 

Attól az időtől kezdve, hogy Pierre szabadságának 
a lejárta óta két hét is eltelt, Natasa a rémületnek, a szo
morúságnak és az ingerültségnek állandó állapotában le
iedzett. 

Deniszov, az akkori helyzettel elégedetlen nyugal
mazott tábornok, a ki ennek az utolsó két hétnek a fo
lyamán érkezett oda, mint valami kedves emberének tel
jességgel nem hasonlító arczképét, csodálkozva és mély 
szomorúsággal nézte Natasát. Szomorú és bánatos pil-
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lantása, s a gyerekszobából odavetett össze-vissza felele
tei és beszédei, ez volt minden, a mit az egykori kis bo
szorkányból hallott és viszontlátott. 

Natasa ez alatt az egész idő alatt szomorú és in
gerült volt, különösen akkor, a mikor az anyja, a bátyja, 
Szonya vagy Marja grófné, hogy őt megvigasztalják, 
iparkodtak Pierre-t a védelmükbe venni, és késedelmének 
valami okát kieszelni. 

— Eh, csupa badarság, mind csupa semmiség, — 
mondotta Natasa, — mindazok az ő elmélkedései, meg 
azok a hóbortos társaságok egy fabatkát sem érnek, — 
mondotta ugyanazokról a dolgokról, a melyeknek a nagy 
fontosságában olyan erős volt a hite. És bevonult a gye
rekszobába, hogy megszoptassa egyetlen kis fiát, Petyát. 

Senki sem tudott olyan okos és csillapító dolgokat 
mondani, mint ez a háromhónapos kis teremtés, a mikor 
ott hevert a keblén, és Natasa érezte ajkainak a moz
gását és orrocskájának a szipogását. Ez a kis lény így 
szólt hozzá: te haragszol, féltékenykedel, szeretnél bosz-
szút állani rajta, te félsz, pedig hát íme, én is csak ő 
vagyok. Én is ő vagyok . . . Erre nem tudott mit felelni. 
Ez több volt, mint igaz. 

Natasa a nyugtalanságnak ez alatt a két hete alatt 
olyan sokszor fordult megnyugtatásért a kis babájához, 
annyit foglalkozott vele, hogy túltáplálta őt és a gyermek 
megbetegedett. Ettől a betegségtől aztán megrémült, bár 
másrészről szinte kapóra jött neki. A mikor őt ápolta, 
könnyebben viselte el azokat a gondolatokat, melyek az 
ura révén gyötörték. 

Éppen szoptatta őt, mikor fölhangzott a kapu alatt 
Pierre kocsijának a robaja, és a dada, meg akarván ör
vendeztetni az úrnőjét, nesztelenül, de szaporán és ra
gyogó arczczal belépett a szobába. 

— Megjött? — kérdezte Natasa gyors suttogással, 
de félt megmozdulni, nehogy a keblén elszunnyadt gye
rekét fölébreszsze. 

— Megjött, matyuska, — suttogta a dada. 
Natasának a fejébe szökött a vér, s önkéntelenül 

megmozdultak a lábai; de fölugrania és elszaladnia lehe
tetlen volt. A kis baba megint kinyitotta a szemeit és 
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körülnézett. „Itt vagy", — mintha csak így szólt volna 
s lassan megint elkezdett nyámogni az ajkaival. 

Natasa csöndesen elhúzta a szájától a mellét, elrin
gatta s átadta őt a dadának, azután gyors léptekkel ki
ment. De az ajtóban, mintha lelkiismereti furdalást érzett 
volna azért, hogy örömében nagyon is hamar letette a 
gyermekét, megállt és visszanézett. A dada a könyökét 
fölemelve beleemelte a babát az ágyacskájába. 

— No, menjen már, matyuska, menjen, legyen nyu
godt és menjen, — suttogta a dada mosolyogva azzal a 
bizalmassággal, a mely idők folytán közte és úrnője 
közt kifejlődött. 

És Natasa könnyed léptekkel kiszaladt az elő
szobába. 

Deniszov, a ki pipával a szájában lépett ki a dol
gozó-szobából a terembe, ekkor ösmert rá először a régi 
Natasára. Ragyogó, csillogó és örömteljes fény áradt szét 
hirtelen elváltozott arczán. 

— Megjött! — szólt oda neki szaladás közben, és 
Deniszov maga is úgy érezte, hogy egészen el van ra
gadtatva Pierre megérkezésétől, a kit pedig nem valami 
nagyon szeretett. Natasa, mikor kifutott, az előszobában 
megpillantott egy magas, bundás alakot, a ki éppen akkor 
csavarta le a nyakáról a kendőt. 

„ ö az, ő az! Csakugyan! ö az", — mondogatta 
magában, s odarepüvén hozzá, megölelte őt, odaszorította 
a fejét a kebléhez, majd hátrábbhúzódva belenézett Pierre 
zúzmarás, piros és boldog arczába. „Igen, ő az; boldogan 
és elégedetten..." 

És egyszerre eszébe jutottak a várakozásnak mind
azok a kínjai, a melyeket az utolsó két hét alatt átélt. 
Arczáról eltűnt a sugárzó ragyogás, elkomolyodott s a 
szemrehányások és haragos kifejezések egész áradatát 
zúdította Pierre-re. 

— Igen, neked könnyű, te örülsz, te jól mulattál... 
De mit szóljak én! Legalább gondoltál volna a gyerme
kekre. Én szoptatom őket, megromlott a tejem . . . Petya 
halálos beteg volt. Te meg jókedvű vagy. Igen, jókedvű... 

Pierre tudta, hogy nem hibás, mert lehetetlen volt 
előbb hazajönnie; tudta, hogy a feleségének ez a kitörése 
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nem szép, de azt is tudta, hogy két perez múlva vége lesz, 
és a mi a fő, azt is tudta, hogy ö nagyon örül és jókedvű. 
Szeretett volna mosolyogni, de még csak gondolni se 
mert rá. Siralmas, ijedt arezot csinált és lehorgasztotta 
a fejét. 

— Nem jöhettem, Istenemre mondom. De Petya 
hogy' van? 

— Most már semmi baja. Gyerünk. Hogy' nem bánt 
a lelkiismeret. Ha láthattad volna, milyen helyzetben vol
tam nélküled, hogy' gyötrődtem?... 

— Te jól vagy? 
— Gyerünk csak, gyerünk, — mondotta a nélkül, 

hogy eleresztette volna a kezét. És bementek a szobáikba. 
Mikor Nikolaj a feleségével elment, hogy Pierre-t 

fölkeresse, ez ott ült a gyermekszobában, hatalmas jobb 
tenyerén tartotta éppen akkor fölébredt csecsemő-fiát és 
totojgatta. Szélesen kitátott, fogatlan szája körül derült 
mosoly lebegett az arczán. A zivatar már régen elült, s 
derült, örömteljes nap sugárzott Natasa arczárói, a ki 
megindultan nézett az urára és a fiára. 

— Nos és alaposan megbeszéltetek mindent Fedor 
herczeggel? — kérdezte Natasa. 

— Igen, pompásan. 
— Lásd, hogy' tartja (a fejét, értette Natasa). — 

No de hogy' rám ijesztett. 
— Hát a herczegnőt láttad? Igaz, hogy szerelmes 

ebbe a. . . 
— Bizony, képzeld csak . . . 

Ekkor lépett be Nikolaj Marja grófnéval. Pierre, a 
nélkül, hogy letette volna a kezéből a fiát. össze-
csókolkozott velük és felelt a kérdéseikre. De nyilvánvaló 
volt, hogy annak a sok érdekes dolognak ellenére, a 
mit meg kellett volna beszélniök, Pierre egész figyelmét 
az az imbolygó fejű, sipkás kis baba kötötte le. 

— Milyen kedves! — mondotta Marja grófné, a 
mint a kis babát nézte és játszott vele. — Lásd, én meg 
nem foghatom, Nicolas, — fordult oda az urához, — hogy 
hogy' nem érted te a gyönyörűségeknek ezt a gyö
nyörűségét. 

— Nem értem, képtelen vagyok rá, — mondotta 
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Nikolaj és hideg pillantással nézett végig a kis babán. — 
Egy darab hús. Gyerünk, Pierre. 

— De az az érdekes, hogy a mellett a leggyöngé
debb apa, — mondotta Marja grófné az urát mentegetve, 
— de csak akkor, a mikor a gyerek már elmúlt egy 
é v e s . . . 

— Na, Pierre pompásan ért a dajkáláshoz, — szó
lott Natasa, — azt mondja, mintha csak az ilyen kis po
ronty alá volna temetve a keze. Nézzenek csak oda. 

— Igen, de nem ez alá, — szólott egyszerre Pierre 
nevetve, miközben fölkapta a gyermeket és átadta a 
dadának. 

XII. 

Mint minden igaz családban, a lyszija-gory-i ház
ban is, néhány egymástól teljesen különböző világ élt 
együtt, a melyek, bár mindegyikük megőrizte a külön
legességét és engedményeket is tett egymásnak, egyet
len összhangzatos egészszé olvadtak össze. Minden ese
mény, mely a házban lejátszódott, egyformán örvende
tes vagy szomorú, egyformán fontos volt mindeme vilá
gok számára; de azért minden egyes világnak megvoltak 
a maga, minden mástól független okai az eseményeken 
való örömre vagy a bánkódásra. 

így Pierre megérkezése örvendetes és fontos ese
mény volt, mely mint ilyen tükröződött is vissza mind
annyiukon. Q 

A cselédek, a kik a legcsalhatatlanabb birái a gaz
dáiknak, mert nem a szavaik és érzelemnyilvánításaik, 
hanem a cselekedeteik és az életmódjuk alapján ítélik 
meg őket, örültek Pierrer hazaérkezésének, mert tudták, 
hogy a mikor ő itthon van, a gróf nem fog mindennap 
kijárni a gazdaságba, vidámabb és jobb lesz, de legfő
képpen azért, mert az ünnep alkalmából gazdag ajándé
kokra számítottak. 

A gyermekek és a nevelönők azért örültek Pierre 
megérkezésének, mert senki jobban nem tudta őket a 
közös életbe belevonni. Egyedül ö volt az, a ki el tudta 
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játszani a zongorán azt az ecossaist (az ö egyetlen darab
iát), a melyre, az ő nézete szerint, minden képzelhető tán-
czot el lehetett járni, s ezenkívül minden bizonynyal vala
mennyiük számára hozott valami ajándékot. 

Nikolenyka, a ki most tizenötesztendös, vézna, be
teges, szőkefürtös és gyönyörű szemű, okos fiú volt, azért 
ürült, mert Pierre bácsi, — mint a hogy' őt hívta, — 
volt az ő lelkesedésének és szenvedélyes szeretetének 
állandó tárgya. Senki se késztette Nikolenykát Pierre 
iránt valami különös szeretetre, és egyáltalában csak 
nagyon ritkán találkozott vele. A nevelő-anyja, Marja 
grófné minden erejét fölhasználta, hogy rávezesse Niko
lenykát arra, hogy éppúgy szeresse az urát, mint a hogy' 
ü szerette, és Nikolenyka szerette is a bácsit; de a lené
zésnek valami alig észrevehető árnyalata is volt ebben 
a szeretetben. De Pierre-t, azt valósággal imádta. Nem 
akart se huszár, sem a György-rend lovagja lenni, mint 
Nikolaj bácsi, hanem tudós, okos és jó akart lenni, mint 
Pierre. Pierre jelenlétében mindig örömteljesen sugárzott 
az arcza, s legott elpirult és elkezdett pihegni, valahány
szor Pierre odafordult hozzá. Egyetlen szót se szalasztott 
el abból, a mit Pierre beszélt és később Desalle-al együtt 

" Pierre minden szavát újra meg újra átgondolta magában. 
Pierre múltja, az 1812-ben őt ért szerencsétlenség (a 
melyről a hallottakból homályos és poétikus fogalmat 
alkotott magának), moszkvai "kalandjai, a fogsága, Kara-
tajev Platón (a kiről oly sokat hallott Pierretől), Natasa 
iránt való szerelme (a kit a fiú szintén valami különüs 
szeretettel vett körül) és a mi a fő, édesapja iránt való 
barátsága, a kire persze Nikolenyka nem is emlékezett, 
valóságos hőst és szentséget iormáltak a szemében 
Pierre-ből. 

Az apjáról és Natasáról elejtett szavakból, abból az 
izgatottságból, a melylyel Pierre az elhunytról beszélt, 
abból az óvatos és áhítatos gyöngédségből, a melylyel 
Natasa beszélt róla, a fiúcska, a ki csak most kezdett 
valamit sejteni a szerelemről, azt magyarázta ki, hogy 
az ö apja szerette Natasát, és mielőtt meghalt, rábízta 
őt a barátja gondjaira. Az apja pedig, a kire persze nem 
emlékezett, valósággal istenségnek tűnt föl előtte, a mi-
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nőt képzelni sem igen képzelhet el magának az ember, 
és a kire szivszorongás, fájdalom és elragadtatás nélkül 
még csak gondolni se tudott soha. És a fiú boldog volt, 
hogy Pierre megérkezett. 

A vendégek örültek Pierre-nek, mint olyan ember
nek, a ki minden társaságot föl tudott élénkíteni és össze 
tudott tartani. 

A felnőtt háziak, a feleségéről nem is szólva, örül
tek a jó barátnak, a kinek az oldalán könnyebb és nyu
godtabb volt az élet. 

Az öregek ugyan az ajándékoknak is örültek, de 
főképpen annak, hogy Natasába megint visszatér az élet. 

Pierre teljesen átérezte ezeknek a különböző vilá
goknak ő rá vonatkozó különböző felfogását, és azon 
volt, hogy mindenkinek a várakozását kielégítse. 

Pierre, a ki különben a világ legszórakozottabb és 
legfeledékenyebb embere volt, most, a felesége által 
összeírt lajstrom alapján, mindent megvett, és nem fe
ledkezett meg sem az anyja és a testvére megbízásairól, 
sem a Bjelovának szánt ruhaszövetről, sem az unoka-
öcscsei játékjairól. Házas életének első időszakában meg
lepte őt a feleségének az a kívánsága, hogy semmiről se 
feledkezzék meg abból, a mit a számára vásárolnia kel
lett, és megdöbbent attól a komoly elkeseredéstől, mely 
őt első kirándulása alkalmával, a mikor csaknem minden
ről elfeledkezett, elfogta. De később ehhez is hozzászo
kott. Tudván, hogy Natasa a maga számára soha semmi 
megbízást sem adott neki, és mások számára is csak 
akkor, ha ő maga ajánlkozott, most valósággal váratlan 
és gyerekes örömet lelt az egész ház számára való aján
dékok összevásárlásában, és soha se feledkezett meg 
senkiről sem. Ha rászolgált is Natasa szemrehányásaira, 
csak azzal szolgált rá, hogy drágán vásárolt, és sok fölös
leges holmit is összehordott. Natasa, mindama fogyatko
zásain, vagy Pierre szerint tulajdonságain kívül, a melye
ket a többség tulajdonított neki, mint: a rendetlenség és 
zabolátlanság, Pierre szemében még fukar is volt. 

Attól az időtől kezdve, hogy Pierre, mint aféle csa
ládos ember, nagy házat kezdett vinni, mely tömérdek 
pénzbe került, legnagyobb meglepetésére azt vette észre. 
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hogy félannyit sem költött, mint annakelőtte, és hogy az 
utóbbi időben, különösen első feleségének az adósságai 
révén zilált anyagi viszonyai mindinkább kezdtek rendbe-
iönni. 

Olcsóbb volt az élete, mert szigorú határok közt 
mozgott: az a bizonyos drága fényűzés, mely együttjárt 
azzal az élettel, a melyen minden pillanatban lehetett vál
toztatni, immár ösmeretlen volt Pierre előtt, és nem is 
vágyódott utána. Érezte, hogy az életmódja most szint' 
a halála napjáig egyszer és mindenkorra meg van álla
pítva, hogy azon változtatni nem áll a hatalmában, s 
azért is volt ez az életmód olyan olcsó. 

Pierre vidám és mosolygó arczczal válogatta szét 
a bevásárlásait. 

— Hogy' tetszik?! — kérdezte, miközben mint va
lami boltossegéd, kiterített egy darab szövetet. Natasa, 
a ki a legidősebb leányával az ölében ott ült vele szem
ben, legott elfordította ragyogó szemeit az urától arra, 
a mit éppen mutatott. 

— Ezt ugy-e Bjelovának hoztad? Pompás. — Meg
tapogatta a szövetet. — Volt legalább egy rúbl? 

Pierre megmondta az árát. 
— Drága, — szólott Natasa. — No, de hogy' fognak 

örülni a gyerekek és mama. De ezt kár volt ám meg
venned nekem, — tette hozzá, nem bírván elfojtani egy 
mosolyt, a mint abban a gyöngyökkel ékesített arany-
fésűben gyönyörködött, a mely csak akkoriban kezdett 
divatba jönni. • 

— Engem Adél ugratott be: vegyem meg, vegyem 
meg, — szólott Pierre. 

— De hát ugyan mikor viselném? — Natasa bele
illesztette a hajába. — Ezt majd félreteszszük Masenyká-
nak; lehet, hogy akkor majd megint hordják. No, gyerünk. 

És összeszedvén az ajándékokat, bementek előbb 
a gyerekszobába, azután pedig a grófnéhoz. 

Mikor Pierre és Natasa a csomagokkal a hónuk 
alatt a fogadó-szobába beléptek, a grófné szokása sze
rint ott ült Bjelovával a grand patience fölött. 

A grófné már túl volt a hatvanon. Egészen ősz volt 
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és főkötőt viselt, mely rüss-sel övezte körül egész arczát. 
Ránczos volt az arcza, a felső ajka beesett s a szemei 
homályosak voltak. 

A fiának és az urának oly gyors egymásutánban 
bekövetkezett halála után úgy érezte magát, mint a kit 
véletlenül felejtettek itt ezen a földön, s a kinek immár 
semmi czélja nincsen. Evett, ivott, aludt, tengődött, de 
nem élt. Az élet immár semmiféle benyomást se tett rá. 
Nyugodalmon kívül semmit se várt az élettől, ezt a nyu
godalmat pedig csak a halálban találhatta meg. De addig 
is, míg a halál el nem jön érte, élnie kellett, vagyis föl 
kellett használnia az életerőt, ö benne a legnagyobb mér
tékben észrevehető volt az, a mi a nagyon kis gyerme
kekben meg a nagyon öregekben észrevehető szokott 
lenni. Az ő életének semmi külső czélja se látszott, csak 
az a szükségesség, hogy mindenféle hajlandóságait és 
képességeit gyakorolja. Kellett, hogy egyék, aludjék, gon
dolkozzék, beszéljen, pityeregjen, dolgozzék, bosszankod
jék stb., de csak azért, mert volt gyomra, agyveleje, vol
tak izmai, idegei és volt mája. Mindezt meg is cselekedte 
a nélkül, hogy valami külső indító oka lett volna rá, nem 
úgy, mint azok az emberek, a kik életerejöknek a teljes
ségében vannak, a mikor az a czél, a mely felé törnek, 
eltakarja azt a másik czélt, erejöknek az alkalmazását, 
ö csak azért beszélt, mert testileg szüksége volt rá, hogy 
munkát adjon a tüdejének, a nyelvének. Sírt, mint a gyer
mek, mert szüksége volt rá, hogy kifújhassa az orrát, 
ö nála csak ürügy volt az, a mi a teljes erőben lévő em
bereknél mint czél jelentkezik. 

Így reggelenkint, különösen, ha előtte való este 
valami zsírosat evett, szükségét érezte annak, hogy bosz-
szankodjék, és ilyenkor előrántotta a legközelebb kínál
kozó ürügyet, — Bjelova süketségét. 

A szoba másik végéről halkan elkezdett mondani 
neki valamit. 

— Ma, lelkem, mintha kissé melegebb volna, — 
mondotta szinte suttogva. És mikor Bjelova így felelt: 
„Hogyne, megjöttek", — bosszúsan elkezdett zsörtölődni. 

— Istenem, milyen süket és ostoba! — A másik 
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ürügy a burnót volt, mely hol száraznak, hol nyirkos
nak, hol nagyon darabosnak tűnt föl előtte. Az ilyen inge
rültségek után elöntötte az arczát az epe, s a komornái 
a csalhatatlan előjelek után már előre meg tudták mon
dani, mikor lesz megint süket Bjelova, mikor lesz ned
ves a burnót, és mikor fog megint megsárgulni az arcza. 
Valaminthogy szüksége volt olykor arra, hogy az epéjét 
foglalkoztassa, épp úgy szüksége volt arra is, hogy mun
kát adjon egyéb képességeinek is, például, hogy gondol
kozzék, s erre kitűnő ürügy volt a patience. Ha sírni kel
lett, ott volt az elhunyt öreg gróf. Ha aggódni kellett, ürü
gyül szolgált rá Nikolaj és az egészsége. Ha csípősen kel
lett beszélni valakiről, ott volt Marja grófné. Ha arra volt 
szüksége, hogy a beszélöszerveit foglalkoztassa, — ez 
rendesen hét órakor, a sötét szobában eltöltött és az 
emésztést előmozdító pihenés után szokott bekövetkezni, 
— erre nagyon alkalmas volt az, hogy ugyanazoknak 
a hallgatóknak ismételten, az Isten tudja hányszor, el
mondta ugyanazokat a históriákat. 

Az öreg asszonynak ezt az állapotát, bár soha 
senki se beszélt róla, a házban mindenki megértette és 
minden erejét megfeszítette, hogy az igényeit kielégítse. 
Csak olykor egy-egy szomorú mosolyban vagy pillan
tásban, melyet Nikolaj, Pierre, Natasa ás Marja grófné 
egymással váltottak, jutott kifejezésre ennek a helyzet
nek a kölcsönös megértése. 

De ezek a pillantások ezen kívül még másról is 
beszéltek; arról is beszéltek, hogy ő az életben már 
megtette a magáét, hogy az, a mi most belőle látszik, 
nem az ő egész lénye, arról, hogy mi is ilyenekké le
szünk valamennyien, és hogy örömmel kell magunkat 
neki alárendelnünk, és ennek az egykor oly drága, de 
most oly szánalmas teremtésnek a kedvéért, a ki azon
ban valamikor épp úgy duzzadt az élettől, mint mi, erőt 
kell venni magunkon. Mementó mori, — mondották ezek 
a néma pillantások. 

Ezt csak az egészen rossz és ostoba emberek, 
meg az apró gyerekek nem értették meg a háziak kö
zül, és ezek idegenkedtek is tőle. 
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XIII. 

Mikor Pierre a teleségével a fogadó-szobába lépett, 
az öreg asszony megint éppen abban a megszokott ál
lapotban volt, a mikor szükségét érezte a grand pa-
tience-al együtt járó szellemi munkának s éppen azért, 
bár most is elmondotta azokat a jól ösmert szavakat, 
a melyeket Pierre meg a fia visszaérkezésekor rend
szerint el szokott mondani: „Ideje, ideje volt már, ked
vesem; nagyon türelmetlenül vártunk. No de hála Isten
nek". Az ajándékok átadásakor pedig más megszokott 
szavakat darált le: „Ez, lelkem, igazán nem volt drága. 
Köszönöm, hogy rólam, öreg asszonyról is megemlékez
tél . . . " — nyilvánvaló volt, hogy Pierre érkezése eb
ben a pillanatban kellemetlen volt neki, mert elterelte 
a figyelmét a még be nem fejezett patience-tól. Előbb 
befejezte hát a patience-t s csak azután nyúlt hozzá az 
ajándékokhoz. Az ajándékok, a kártyái számára egy gyö
nyörű tokból, egy világoskék, födeles sévres-i csészéből, 
a melyet pásztorleányok képe ékesített, és egy, a gróf 
arczképével díszített arany burnót-szelenczéből állottak, 
a melyet Pierre Péterváron egy miniaturistánál csinál
tatott. (A grófné erre már régóta vágyódott.) Most nem 
akart sírni, és így közönyösen nézte az arczképet, s in
kább a kártya-tokkal foglalkozott. 

— Nagyon köszönöm, lelkem, igazán nagy örömet 
szereztél nekem, — mondotta, mint a hogy' mindig 
szokta. — De a legjobb mégis csak az, hogy magad is 
megjöttél. Mert az már igazán hallatlan, meg is pirongat
hatnád érte a feleségedet. Micsoda dolog az? Ha nem 
vagy itt, olyan ám az, mint az őrült. Se lát, se hall, 
— mondotta. — Nézd csak, Timofejevna Anna, — tette 
hozzá, — milyen szép kis tokocskát hozott nekünk az 
én fiacskám. 

Bjelova nyakra-főre dicsérte az ajándékokat és el 
volt ragadtatva a ruhaszövete által. 

Ámbár Pierre, Natasa, Nikolaj, Marja gróiné és De
niszov sok olyasmit szerettek volna egymással meg-
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beszélni, a miről a grófné előtt nem szólhattak, nem azért, 
mintha titkolni akarták volna előtte, hanem azért, mert 
sok tekintetben annyira elmaradott volt, hogy ha valami
ről elkezdtek volna előtte beszélni, úgy előbb az ő fonák 
kérdéseire kellett volna megfelelni, és újra el kellett 
volna mondani olyasmiket, a miket már százszor is el
mondottak neki, hogy ez meghalt, az megházasodott, a 
mire ő már persze nem emlékezett, azért, szokás szerint 
leültek a fogadó-szobában a tea-asztal mellé, és Pierre 
hűségesen megfelelt a grófné fölösleges és senkit sem 
érdeklő kérdéseire, elmondta, hogy Vaszilij herczeg meg
öregedett, hogy Alexejevna Marja grófnő az üdvözletét 
küldi stb . . . 

Ilyen, senkit sem érdeklő, de azért elkerülhetetlen 
társalgás folyt a teázás egész ideje alatt. Teához a körül 
a kerek asztal körül, a melyen a szamovár duruzsolt, s a 
mely mellett Szonya ült, a család összes felnőtt tagjai 
összeverődtek. A gyerekek, a nevelők és a nevelőnők 
már előbb megteáztak, s behallatszott a hangjuk a szom
széd pamlagos szobából. Az asztalnál mindenki a szokott 
helyén ült: Nikolaj odahúzódott a kályha mellé egy kis 
asztalkához, a melyen neki a teát fölszolgálták. Milka, 
a vén agár, az első Milka leánya, teljesen ősz pofával, a 
melyből nagy, fekete szemei csak még jobban kidülled
tek, ott hevert mellette egy karosszéken. Deniszov, a ki
nek göndör haja, bajusza és pofaszakálla szintén már 
erősen deresedett, kigombolt tábornoki kabátban Marja 
grófné mellett ült. Pierre a felesége és az öreg grófné 
mellett foglalt helyet. Olyasmiről beszélt, a miről tudta, 
hogy a grófnét érdekli, s a mit meg is érthet. Olyan 
külső, társadalmi eseményekről, olyan emberekről be
szélt, a kik valamikor, mint kortársak, a grófné társa
ságához tartoztak, a kik valamikor egy valóságos és 
külön kört képeztek, de a kik most legnagyobbrészt 
épp úgy ki voltak dobva a világba, mint ő, és utolsó 
kalászait szedegették össze annak, a mit életükben ve
tettek. De az öreg grófné kizárólag ezeket a kortársait 
tartotta komolyan számbavehető és valóságos világnak. 
Natasa Pierre élénkségén látta, hogy érdekes volt az 
utazása, hogy sok mindenfélét szeretett volna elbe-

Tolfztoj : H á b o r ú s béke. III. 32 
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szelni, de a grófné jelenlétében nem mert belekapni. De
niszov, a ki nem tartozott a családhoz, és így nem ér
tette Pierre tartózkodását, és még hozzá, mint a féle 
elégedetlen ember, nagyon érdeklődött az iránt, mi tör
ténik Péterváron, szüntelenül próbálta Pierre-t beug
ratni, s hol egy a Szemjonovszkij-ezredben legutóbb 
történt esemény, hol Arakcsejev, hol a bibliai társaság 
felől kérdezősködött tőle. Pierre olykor lépre ment és 
elkezdett beszélni, de Nikolaj és Natasa mindannyiszor 
visszazökentették öt Ivan herczeg és Antonovna Marja 
grófné egészségi állapotának a kerékvágásába. 

— Nos, és Oosznevnek és Tatavinovnak azok az 
ostobaságai, — kérdezte Deniszov, — még egyve tav-
tanak? 

— Hogy tartanak-e? — kiáltott föl Pierre. — Job
ban, mint valaha. A bibliai társaság ma annyi, mint 
akár a kormány. 

— Hát ez mi, mon cher ami? — kérdezte a grófné, 
miután megitta a teáját, és nyilván ürügyet keresett 
arra, hogy az evés után kissé bosszankodhassék. — 
Hogy' mondhatod azt, hogy akárcsak a kormány: ezt 
én nem értem. 

— Tudja, mama, — szólt közbe Nikolaj, a ki tudta, 
hogy' kell ezt a grófné nyelvére lefordítani, — Galiczyn 
N. A. herczeg alapított egy társaságot, és Pierre azt 
akarja ezzel mondani, hogy milyen hatalmas ez a tár
saság. 

— Arakcsejev és Galiczyn, — szólt Pierre óva
tosan, — ezek ketten most a kormány. Még pedig mi
lyen! Mindenben összeesküvést szimatolnak és minden
től félnek. 

— De hát Nikolajevics Alexander herczegnek váj
jon mi a bűne? Hiszen ő rendkívül szeretetreméltó em
ber. Én akkoriban Antonovna Marjánál találkoztam 
vele, — mondotta a grófné sértődötten, és még jobban 
megsértődvén az által, hogy valamennyien hallgattak, 
így folytatta: — manapság már mindenki fölött pálczát 
törnek. Egy evangéliumi társaság, ugyan mi rossz van 
abban? — ezzel fölkelt (a többiek is fölkeltek mind) és 
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szigorú arczczal betipegett a pamlagos szobába az ő 
asztalához. 

A beállott komor csönd közepett behallatszott a 
szomszéd szobából a gyerekek kaczagása és csacso-
gása. Nyilván valami örömteljes izgalom lett úrrá a gyer
mekek közt. 

— Kész, kész! — hallatszott ki a többi hang kö
zül a kis Natasa örömteljes kiabálása. Pierre egy pil
lantást váltott Marja grófnéval és Nikolajjal (Natasát 
mindig látta) és boldogan elmosolyodott. 

— Lám, ez mégis csak a legszebb zene! — mon
dotta. 

— Makarovna Anna befejezett egy harisnyát, — 
jegyezte meg Marja grófné. 

— Oh, elmegyek és megnézem, — szólott Pierre és 
felugrott. — Te tudod, — mondotta s megállt az ajtó
ban, — hogy miért szeretem én annyira ezt a zenét, — 
ez a legelső jele annak, hogy rendben van minden. Ma 
is, a mint jövök hazafelé: minél jobban közeledem a 
házhoz, annál nagyobb félelem fog el. A mint belépek 
az előszobába, hallom, hogy Andrjusa teli torokkal kia
bál; no, — gondolom, — akkor rendben van minden. 

— ösmerem, én is ösmerem ezt az érzést, — tódí-
tot.a Nikolaj. — Én, sajnos, nem mehetek be, mert az 
a harisnya éppen az én számomra akar meglepetés 
lenni.' 

Pierre bement a gyermekekhez, mire még hango-
sabbá lett a kaczagás és a kiabálás. 

— Nos, Makarovna Anna, — hallatszott Pierre 
hangja, — gyere csak ide a középre, és a vezényszóra, 
— egy, kettő, és mikor azt mondom három, ideállasz 
majd szépen. Vigyázz! Nos tehát, egy, kettő . . . — 
szólott Pierre hangja; hallgatás következett. — Három! 
— és a gyerekhangok ujjongó lármája támadt föl a szo
bában. 

— Kettő, kettő! — kiabáltak a gyermekek. 
Két harisnyáról volt szó, a melyeket Makarovna 

Anna egy féltékenyen őrzött titok révén egyszerre kö
tött, és a melyeket, a mikor elkészültek, mindig ünne
pélyesen vett szét a gyerekek jelenlétében. 

3 2 » 
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XIV. 

A gyerekek csakhamar ezután elkezdtek búcsúz
kodni, összecsókolóztak mindenkivel, a nevelők és ne-
velönök meghajtották magukat és kimentek. Csak De-
salle maradt ott a növendékével. De ez is suttogva 
hívta be a növendékét. 

— Nem, m-r Desalle, majd megkérem a nénit, 
hogy még maradhassak, — felelt szintén suttogva Bol-
konszkij Nikolenyka. 

— Ma tante, engedje meg, hogy még maradhas
sak, — szólott Nikolenyka a nénjéhez lépve. — A ké
rés, az izgatottság és az elragadtatás kifejezése ült az 
arczán. Marja grófné rápillantott és odafordult Pierre-
hez. 

— Mikor ön itt van, — nem tud megválni innen, 
— mondotta neki. 

— Majd leviszem én öt tüstént, m-r Desalle; Isten 
önnel, — mondotta Pierre kezet nyújtván neki, és moso
lyogva Nikolenykához fordult: — Mi még jóformán alig 
láttuk egymást. — Mari, hogy' kezd hasonlítani hozzá, 
— tette hozzá Marja grófnéhoz fordulva. 

— Apára? — kérdezte a fiúcska, fülig elpirult és 
ujjongva csillogó szemeivel alulról fölfelé végignézett 
Pierre-en. Pierre bólintott a fejével és folytatta a gyer
mekek által megszakított elbeszélését. Marja grófné a 
kanavászon dolgozott; Natasa le nem vette a szemét 
az uráról. Nikolaj és Deniszov fölkeltek, pipát kértek, 
rágyújtottak, elfogadták Szonya kezéből a teát, a ki 
szomorúan és állhatatosan ült a szamovár mellett, és 
faggatták Pierre-t. A göndörfürtös, beteges kinézésű 
fiúcska, az ő ragyogó szemeivel, észrevétlenül meg
húzta magát egy szögletben, s csak lehajtott gallérja alól 
kinyúló göndör fejét forgatta arrafelé, a hol Pierre ült; 
olykor-olykor összerezzent, valamit motyogott magá
ban, és szemlátomást valami új és erőteljes érzés hatása 
alatt állott. 

A társalgás azok körül a legmagasabb kormány
körökből kiszivárgott pletykák körül forgott, a melyek-
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ben az emberek legnagyobb része rendesen a belső po
litika legfontosabb érdekét látja. Deniszov, a ki az ő 
szolgálatbeli kudarczai révén elégedetlen volt a kor-
mánynyal, örömmel hallotta mindazt a sok ostobaságot, 
a mit most, — az ő nézete szerint, — Péterváron csinál
tak, s erőteljes és csípős kifejezésekkel tette meg az 
észrevételeit Pierre szavaira. 

— Annakelőtte németnek kellett lenni, most pedig 
úgy kell tánczolni, a mint Tatavinova és m-me Kvjudnev 
fütyölnek... és a szent könyveket kell olvasni. Oh! 
Vajuk kellene eveszteni megint a mi devék Bonapavtén-
kat. Hejh, beh kivevne a fejükből minden bolondságot. 
Ugyan micsoda gondolat annak a Schwavz-nak adni a 
Szemjonovszkij-ezvedet? — kiáltott föl. 

Nikolaj, bár nem volt meg benne az a vágy, mint 
Deniszovban, hogy mindent rossznak találjon, szintén 
nagyon érdemes és fontos dolognak tartotta a kormány 
cselekedeteinek a bírálatát, és az, hogy A-t kinevezték 
miniszternek, B-t pedig főkormányzónak, és hogy a csá
szár ezt mondta, a miniszter meg azt, nagyon jelentős 
dolognak látszott előtte. És így szükségesnek tartván, 
hogy mindezek iránt érdeklődjék, Pierre-t alaposan ki
kéi dezte. Ennek a két embernek a kérdezősködései ré
vén sehogy' se tudott kizökkenni a társalgás a magasabb 
kormányköröknek eme pletykái közül. 

De Natasa, a ki ösmerte az urának minden szo
kását és gondolatát, látta, hogy Pierre már régóta sze
rette volna, de nem tudta a társalgást más irányba te
relni, és benső gondolatát, ugyanazt, a miért elutazott 
Pétervárra, hogy új barátjával, Fedor herczeggel tanács
kozzék, kimondani, s így Natasa azzal a kérdéssel: hogy' 
áll a dolga Fedor herczeggel? — megpróbált rajta se
gíteni. 

— Miről van szó? — kérdezte Nikolaj. 
— Mindig csak egy és ugyanarról, — szólott Pierre 

és körülnézett. — Mindenki látja, hogy olyan rosszul 
mennek a dolgok, hogy ez így nem maradhat tovább, 
és hogy minden tisztességes embernek kötelessége ennek 
teljes erővel ellenszegülni. 
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— De hát mit tehetnek a tisztességes emberek? 
— kérdezte Nikolaj, könnyedén összeránczolva a hom-
iokát, — mit tehetnek? 

— Mit tehetnek, hát... 
— Gyerünk be a dolgozó-szobába, — mondotta 

Nikolaj. 
Natasa, a ki már régen várta, hogy szoptatni hív

ják, meghallván a dada hívását, bement a gyermek
szobába. Marja grófné is vele tartott. Az urak bevonultak 
a dolgozó-szobába, és Bolkonszkij Nikolenyka, a nélkül, 
hogy a bácsikája észrevette volna, szintén utánuk som
polygott, és meghúzódott az árnyékban az ablaknál az 
íróasztal mellett. 

— Nos, mit akav hát tenni? — kérdezte Deniszov. 
— örökké csak ábrándozik, — szólott Nikolaj. 
— Hogy mit? — szólalt meg Pierre a nélkül, hogy 

leült volna s hol föl és alá járt a szobában, hol meg
állott, miközben gyors taglejtésekkel kísérte a beszédét. 
— Ime, hogy mit. Péterváron a helyzet most a követ
kező: a császár nem törődik semmivel. Teljesen át
engedte magát annak a mysticizmusnak (a mysticizmust 
Pierre senkinek sem bocsátotta meg), ö csak a nyugal
mat keresi, és ezt a nyugalmat csak azok a hitetlen és 
lelkiösmeretlen emberek adhatják meg neki, a kik min
dennek a nyakát akarják szegni. Magniczkij, Arakcsejev 
és tutti quanti... Azt csak belátod, hogy ha te magad 
nem foglalkoznál a gazdasággal, hanem csak nyugalom 
után áhítoznál, minél keményebb volna a felügyelöd, 
annál hamarább czélt érnél, — fordult oda Nikolajhoz. 

— Nos, és miért mondod ezt nekem! — szólott 
Nikolaj. 

— Mert e mellett pusztulásnak indul minden. A 
törvényszékek tele vannak lopással, a hadseregben a 
bot lett az úr: gyakorlatokkal és kitelepítésekkel gyöt
rik a népet, fojtogatják a fölvilágosodást. A mi csak fiatal 
és becsületes, azt romlásba kergetik! Mindenki látja, 
hogy ez így nem tarthat tovább. Minden húr túl van 
feszítve, és föltétlenül elpattan, — mondotta Pierre 
(azóta, hogy a világon kormányok vannak, mindig így 
beszélnek azok az emberek, a kik egy-egy kormány 
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működésébe bepillanthatnak). — Azt az egyet meg
mondtam nekik Péterváron . . . 

— Kinek? — kérdezte Deniszov. 
— Hiszen jól tudják, hogy kinek, — szólott Pierre, 

jelentőségteljes pillantást vetve maga körül, — Fedor 
herczegnek és a többieknek. Buzgólkodni a felvilágo
sítás és a jótékonyság érdekében, — ez mind szép és 
jó. Gyönyörű czél ez is; de a mostani viszonyok közt 
másra van szükség. 

Nikolaj ekkor észrevette, hogy az unokaöcscse is 
ott van a szobában. Elkomolyodott az arcza, odament 
hozzá. 

— Mit keresel te itt? 
— Mit? Ugyan hadd el, — mondotta Pierre és meg

fogván Nikolaj kezét, így folytatta: — ez mind kevés, 
mondom; most másra van szükség. Mikor önök állanak 
és lesik, mikor pattan el ez a túlfeszített húr; mikor min
denki az elodázhatatlan átalakulást várja, akkor minél 
nagyobb számmal és minél sűrűbben össze kell fogózni 
a népnek, hogy elhárítsa az általános katasztrófát. Min
den, a mi csak fiatal és erős, oda húzódik és elzüllik. Az 
egyiket az aranyak csábítják el, a másikat a tisztességek, 
a harmadikat a hiúság, a pénz, és egyszerre átcsapnak 
a másik táborba. Független és szabad emberek, mint ön 
és én, nem is igen vannak már. Én csak azt mondom: ki 
kell szélesíteni a társadalom körét; a Mot d'ordre ez: ne 
csak erény, hanem függetlenség és tevékenység is legyen. 

Nikolaj nem törődvén többé az unokaöcscsével, 
bosszúsan előrehúzott egy karosszéket, beleült, és a 
mint Pierre-t hallgatta, elégedetlenül köhécselt és mind 
jobban és jobban elkomolyodott. 

— De miféle czélra irányuljon az a tevékenység? 
- kiáltott föl. — És miyen viszonyba akartok lépni a 
kormány nyal? 

— Segítőtársaivá akarunk szegődni. A társaságnak, 
a mint a kormány engedélyezi, nem kell többé titkosnak 
lennie. És ez a társaság nemcsak, hogy nincs ellenséges 
indulattal a kormány iránt, sőt az igazi konzervativek 
társasága. A szó legszorosabb értelmében: a gentlema
nek társasága. Mi csak azért nyújtunk egymásnak kezet. 
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hogy megakadályozzuk azt, hogy esetleg eljöjjön Puga-
csov és lemészárolja a gyermekeinket, vagy hogy Arak
csejev engem vagy téged valami katonai telepre inter
náljon, a mi összefogózásunknak egyetlen czélja a köz
biztonság és a közjó. 

— Igen ám, de ez a társaság titkos társaság és kö
vetkezésképpen ellenséges indulatú és káros, a mely csak 
rosszat hozhat létre. 

— Miért? Talán bizony a Tugendbund, mely meg
mentette Európát (akkoriban még nem merték azt hinni, 
hogy Oroszország mentette meg Európát), csinált valami 
károsat? A Tugendbund — az az erények szövetsége, ez 
maga a szeretet, a kölcsönös támogatás, ez az, a mit 
Krisztus a heresztfáról hirdetett . . . 

Natasa, a ki a beszélgetés kellő közepén lépett a 
szobába, örömmel nézte az urát. Nem annak örült, a 
mit beszélt. Ez tán nem is érdekelte őt, mert úgy tetszett 
neki, hogy mindez roppant egyszerű s hogy ő mindezt 
már régóta tudja, (azért tetszett így neki, mert mindazt 
ösmerte, a miből ez fakadt, ösmerte Pierre lelkét), de 
örült, a mint elnézte élénk és lelkes alakját. 

De még örömteljesebb lelkesedésssel nézett 
Pierre-re a mindenki által elfelejtett fiúcska, az ő vékony 
nyakával, mely a lehajlott gallérja közül kinyúlt. Szinte 
perzselte a szívét Pierre minden szava, és ujjainak ideges 
mozdulataival, a nélkül, hogy maga is észrevette volna, 
összetördöste a pecsétviaszt és a tollakat, melyek ott az 
asztalon, a keze ügyébe estek. 

— A német Tugendbund éppenséggel nem az volt, 
a minek te tartod, majd én megmondom neked mi volt 
az, és mi volna az, a mit én ajánlok. 

— No lelkem, az ilyen Tugendbund jó lehetett a kol
bászfalóknak, de én bizony nem évtem és beszélni sem 
akavok vóla, — hallatszott Deniszov erőteljes és hatá
rozott hangja. — Mindez utálatos, és gyalázatos, azt 
megengedem, de a Tugendbund-ot ezévt még sem évtem 
és magát ezt a szót se szevetem: Je suis vot'e homme! 
Pierre elmosolyodott, Natasa elnevette magát, de 
Nikolaj még jobban összehúzta a szemöldökeit és el
kezdte bizonyítgatni Pierre előtt, hogy szó sincsen 
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semmiféle átalakulásról, s hogy mindez csak az ő képze
letének a szüleménye. Pierre az ellenkezőt bizonyítgatta, 
és miután az ő szellemi képességei erősebbek és gyor
sabbak voltak, Nikolaj érezte, hogy le van győzve. Ez 
még jobban bosszantotta, mert nem ugyan az okos
kodás, de ennél valami sokkal erőteljesebb folyamat 
révén, a lelke fenekén meg volt győződve a maga néze
tének a helyességéről. 

— Ide hallgass, mit mondok neked, — szólalt meg 
és fölkelt. Ideges mozdulattal le akarta állítani a pipáját 
a szögletbe, de végre is csak úgy odalökte. — Bizonyítani 
persze nem tudom. Te azt mondod, hogy nálunk gyalá
zatosan megy minden s hogy átalakulások vannak kü
szöbön; én azt nem látom; de te azt mondod, hogy a 
fogadkozás banális dolog, én meg erre azt mondom ne
ked: jól tudod, hogy te legjobb barátom vagy nekem, de 
ha valami titkos társaságot alapítanál és elkezdenél a 
kormány ellen dolgozni, annyit tudok, hogy bármilyen 
volna is az a kormány, én kötelességemnek tartanám, 
hogy neki engedelmeskedjem. És ha Arakcsejev azt 
parancsolná nekem, hogy egy századdal rohanjalak meg 
benneteket és vágjak közétek, — egy pillanatig se ha
boznám és mennék. Gondolj ezek után, a mit akarsz. 

Ezek után a szavak után kínos hallgatás követke
zett Natasa szólalt meg elsőnek, védelmébe vette az 
urát és rátámadt a bátyjára. A védelme gyönge volt és 
ügyetlen, de a czélját azért elérte. A társalgás újra meg
indult, de többé nem abban a kellemetlen és ellenséges 
modorban, a melyben Nikolaj utolsó szavait mondta. 

Mikor valamennyien fölkeltek, hogy vacsorához 
menjenek, Bolkonszkij Nikolenyka sáppadtan, csillogó 
és sugárzó szemekkel odament Pierre-hez. 

— Pierre bácsi . . . maga . . . nem . . . Ha a papa 
élne, vájjon egyetértene magával? — kérdezte. 

Pierre egyszeriben megértette, hogy az érzés és a 
gondolat milyen különös független, szövevényes és erő
teljes munkájának kellett végbemennie az iménti beszél
getés alatt ennek a fiúnak a lelkében, s visszaidézvén az 
emlékezetébe mindazt, a mit mondott, bosszankodni kez-
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dett azon, hogy a fiú ezt mind hallotta. De azért mégis 
csak felelnie kellett neki. 

— Én azt hiszem, hogy igen, — mondotta kellet- , 
lenül és kiment a szobából. 

A fiúcska lehorgasztotta a fejét, s mintha csak akkor 
vette volna észre először, hogy mit művelt azon az asz
talon. Elpirult és odament Nikolajhoz. 

— Bácsi, bocsáss meg, ezt én csináltam — véletle
nül, — mondotta és rámutatott az összetördelt pecsét-
viaszkra és tollakra. 

Nikolaj bosszúsan összerezzent. 
— Jól van, jól, — mondotta, s a pecsétviaszt 

meg a tollakat ledobta az asztal alá. És szemlátomást 
csak nagynehezen birván föltámadó haragjával, elfor
dult tőle. 

— Neked egyáltaljában nem is lett volna szabad itt 
lenned, — mondotta. 

XV. 

Vacsoránál már nem beszéltek többé politikáról és 
társaságokról, hanem ellenkezőleg, Deniszov kezdéséből 
Nikolaj nagy megelégedésére fölelevenítették az 1812. év 
emlékeit, a melyeknek az elbeszélése közben Pierre 
olyan kedves és mulatságos tudott lenni. És a rokonok 
a Iegkedélycsebb hangulatban oszlottak szét 

Mikor Nikolaj vacsora után a dologzó-szobájában 
levetkezett és kiadván a parancsokat reá várakozó inté
zőjének, hálóköntösben bement a hálószobába, a felesé
gét még ott találta az íróasztal mellett, a hol valamit írt. 

— Mit írsz, Mari? — kérdezte Nikolaj. Marja grófné 
elpirult. Félt, hogy az ura se megérteni, se helyeselni nem 
fogja azt, a mit írt. 

Szerette volna eltitkolni előtte, a mit írt, de egy
úttal örült, hogy rajtakapta, s hogy most el kell neki 
mondani mindent. 

— A naplóm, Nicolas, — mondotta és átnyújtotta 
neki azt a kis füzetet, mely tele volt az ő határozott 
és nagybetűs kezeírásával. 

— A naplód? . . . — szólott Nikolaj a gúny vala-
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melyes árnyalatával és kezébe vette a füzetet. Francziául 
volt írva: 

„December 4-ike. Andrjusa (az idősebb fia) ma, 
mikor fölébredt, nem akart felöltözni, és m-lle Louise el
küldött értem. Rájött a szeszély és a makacsság. Meg
próbáltam megfenyegetni, de erre még dühösebb lett. Ek
kor fogtam magamat és otthagytam őt s a dadával hozzá
láttam a többi gyerekekhez, neki meg azt mondtam, hogy 
nem szeretem. Jó darabig hallgatott, mintha csodálkozott 
volna; később egy ingben odaugrott hozzám és olyan 
keservesen elkezdett zokogni, hogy sokáig nem tudtam 
lecsillapítani. Látszott rajta, hogy az bántja legjobban, 
hogy engem megkeserített; mikor aztán este megint ad
tam neki czédulát, újra keservesen elkezdett sírni és 
össze-vissza csókolt. Gyöngédséggel mindent el lehet 
érni vele". 

— Mi az a czédula? — kérdezte Nikolaj. 
— Az idősebbeknek esténkint czédulát szoktam 

adni arról, hogy hogy' viselték magukat. 
Nikolaj belenézett a rámeresztett sugárzó szemekbe 

és tovább lapozgatta és olvasgatta a füzetet. A naplóban 
minden fel volt jegyezve a gyerekek életéből, a mi csak 
az anya előtt figyelemreméltónak látszott, a mennyiben 
bepillantást engedett a gyermekek jellemébe, vagy a ne
velés módszereire vonatkozó általános gondolatokat éb
resztett benne. Legtöbbnyire jelentéktelen apróságok 
voltak benne, de sem az anya, sem pedig az apa előtt 
— most, a mikor először olvasta ezt a gyerekes naplót, — 
nem látszottak olyanoknak. 

December ötödikéről ez volt bele írva: 
„Mitya az asztalnál csintalankodott. A papa meg

tiltotta, Itbgy pástétomot kapjon. Nem is kapott; de olyan 
keservesen és mohón nézte a többieket, mialatt ettek. Én 
az hiszem, hogy az, ha az ember büntetésből nem ad 
édességet a gyermekeknek, csak fokozza bennük a mo
hóságot. Ezt meg kell mondani Nicolas-nak". 

Nikolaj félretette a füzetet és ránézett a feleségére. 
Sugárzó szemei kérdőleg néztek rá (vájjon helyesli-e a 
naplót vagy sem). De semmi kétség se lehetett az iránt, 
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hogy Nikolaj a naplót nem csak hogy helyeselte, sőt való
sággal el volt ragadtatva a feleségétől. 

„Lehet, hogy tán' nem kellett volna olyan aprólé
kosan csinálni a dolgot, lehet, hogy egyáltalában nem 
is volt rá szükség", — gondolta Nikolaj, de azért az a 
szüntelen és örökös lelki éberség, melynek egyetlen 
czélja gyermekeinek az erkölcsi java volt, mégis elra
gadta őt. Ha Nikolaj tiszta tudatára ébredhetett volna a 
maga érzésének, azt találta volna, hogy a felesége iránt 
érzett állhatatos, gyöngéd és büszke szerelmének legfőbb 
alapja az ő lélekteljessége, és ama magasztos és Nikolaj 
előtt szinte megfoghatatlan világ iránt való bámulatnak 
az érzése volt, a melyben a felesége állandóan élt. 

A lelki dolgokban való semmiségének a tudatában 
büszke volt rá, hogy a felesége olyan okos és olyan jó, 
s így annál inkább örült annak, hogy a felesége a lelké
vel nemcsak hogy az övé, de a saját lényének is úgy
szólván egy része. 

— Nagyon, de nagyon helyesnek tartom, kedvesem, 
— mondotta jelentőségteljes arczczal. És rövid hallgatás 
után hozzátette: — de én ma csúnyán viseltem maga
mat! Te nem voltál ott a dolgozó-szobában, összetűz
tünk Pierre-el s én heveskedtem. De igazán nem csoda. 
Olyan az az ember, mint egy gyerek. Igazán nem tudom, 
mi lenne belőle, ha Natasa nem tartaná kissé féken. Nem 
is képzeled, miért járt Péterváron? . . . Csináltak ott 
valami . . . 

— Igen, tudom, — szólott Marja grófné. — Natasa 
már elmondta. 

— Nos tehát tudod, — folytatta Nikolaj, a vitára való 
puszta visszaemlékezéstől is fölpattanva: — El akarja 
velem hitetni, hogy minden tisztességes embernek köte
lessége a fcormány ellen dolgozni, mikor esküje és köte
lessége . . . Csak azt sajnálom, hogy nem voltál ott. 
Erre aztán valamennyien megrohantak, Deniszov is, 
Natasa is . . . Natasa igazán nevetséges. Hiszen tudod 
mennyire papucs alatt tartja őt, de a mint eszmecserére 
kerül a dolog, — neki nem lévén szavai — elkezd az ő 
nyelvén beszélni, — tette hozzá Nikolaj, átengedvén ma
gát annak az ellenállhatatlan törekvésnek, mely az em-



HÁBORÚ ÉS BÉKE 609 

bert arra csábítja, hogy még a hozzá legközelebb álló és 
legkedvesebb embereiről is ítéletet mondjon. Nikolaj 
megfeledkezett róla, hogy azt, a mit ő Natasáról mondott, 
a feleségéhez való viszonya tekintetében, szórói-szóra el 
lehetett volna mondani róla is. 

— Igen, ezt magam is észrevettem, — mondotta 
Marja grófné. 

— Mikor azt mondtam neki, hogy a kötelesség és 
az eskü mindenek fölött áll, elkezdett nekem az Isten 
tudja mit bizonyítgatni. Kár, hogy nem voltál ott, kí
váncsi vágyok, mit szóltál volna? 

— Szerintem, neked teljesen igazad van. Meg is 
mondtam Natasának. Pierre azt mondja, hogy mindenki 
szenved, elzüllik, s hogy kötelességünk embertársainkon 
segíteni. Ebben persze igaza van, — mondotta Marja 
grófné, — de elfelejti, hogy nekünk sokkal elöbbrevaló 
kötelességeink is vannak, a melyeket Isten maga rótt 
ránk, s hogy mi magunkat koczkára tehetjük ugyan, de a 
gyermekeinket nem. 

— No lásd, én is csak ugyanezt mondtam neki, — 
kapta föl Nikolaj, a kinek csakugyan úgy tetszett, hogy 
ö is ugyanezt mondotta. — De ők csak hajtogatták a 
magukét az emberbaráti szeretetről és kereszténységről, 
s mindezt Nikolenyka előtt, a ki szintén belopózott a 
dolgozó-szobába s ott összetördösött mindent. 

— Jaj, Nicolas, tudod-e, hogy sokszor aggódom Ni-, 
kolenykáért, — mondotta Marja grófné. — Olyan rend
kívüli egy fiú ez. Es én félek, hogy az enyémek mellett 
megfeledkezem róla. Nálunk mindenkinek vannak gyer
mekei, rokonai; neki senkije sincs. Mindig csak egyedül 
van a gondolataival. 

— No, azt hiszem, hogy ö miatta nincs okod szemre
hányásokat tenni magadnak. A mit csak a legyöngédebb 
anya megtehet a saját gyerekéért, azt te megtetted és 
meg is teszed érte. És ennek én persze csak őrülök. 
Nagyon, de nagyon derék fiú. Ma szinte magánkívül hall
gatta Pierre-t. És képzeld csak, mikor lemegyünk a va
csorához és szétnézek, látom, hogy ízzé-porrá zúzott 
mindent az asztalomon, de tüstént be is vallotta. Soha 
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nem tapasztaltam, hogy ne mondott volna igazat. Pom
pás, pompás egy fiú! — ismételte Nikolaj, a ki a lelke 
fenekén nem igen szerette Nikolenykát, de a kit azért 
mégis pompás fiúnak tartott. 

— Azért még se vagyok az, a mi az anyja, — mon
dotta Marja grófné, — érzem, hogy nem vagyok az, s 
ez gyötör. Nagyszerű fiú, de én mindig féltem, rettenete
sen féltem. — Jó lesz neki egy kis társaság. 

— No hiszen, nem tart már soká, mert a nyáron el
viszem Pétervárra, — mondotta Nikolaj. 

— Bizony, Pierre mindig ábrándozó volt és az is 
marad, — folytatta a dolgozó-szobában lefolyt beszél
getésre visszatérve, mely úgy látszott izgatta őt. — Node 
mi közöm volt nekem mindehhez, — hogy Arakcsejev 
meg a többiek milyen emberek, — mi közöm volt nekem 
mindehhez akkor, a mikor megnősültem és annyi volt 
az adósságom, hogy majdnem börtönbe kerültem, és 
ott volt az anyám, a ki ezt nem nézhette és nem is ér
tette. Aztán jöttél te, a gyerekek, a gondok. Talán bi
zony a magam kedvéért eszem magamat reggeltől estig 
a dolgaimmal s az irodáimban. Nem, én tudom, hogy 
dolgoznom kell, hogy megnyugtassam az anyámat, 
megfizessek néked, s a gyerekeket ne hagyjam olyan 
koldusszegényen, a milyen én voltam. 

Marja grófné szerette volna megmondani neki, 
hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hogy nagyon is 
nagy fontosságot tulajdonít ezeknek az w<7yeA:-nek, de 
tudta, hogy ez fölösleges és hiábavaló volna. Csak 
fogta a kezét és megcsókolta. A feleségének ezt a cse
lekedetét ő úgy fogia föl, mint gondolatainak a helyes
lését, és rövid gondolkodás után megint hangosan fűzte 
tovább te gondolatait. 

— Tudod-e, Mari, — mondotta, — ma megjött 
Mitrofanycs Ilya (ez volt a jószágigazgatója) a tatnbovi 
jószágról, és azt mesélte, hogy az erdőért már hajlandók 
a nyolczvanezeret is megadni. — És Nikolaj élénk arcz
czal kezdett beszélni annak a lehetőségéről, hogy na
gyon rövid időn belül már visszavásárolhatják Otrad-
noe-t. — Még csak vagy tíz esztendöcskét ha élek . . . 
pompás helyzetben hagyhatom hátra a gyerekeket. 
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Marja grófnő csak hallgatta az urát, és mindent 
megértett, a mit csak mondott. Tudta, hogy a mikor 
így hangosan gondolkozott, olykor meg szokta kérdezni 
tőle, vájjon mit mondott, és bosszankodott, ha azt látta, 
hogy másfelé gondolt. De ez persze nagy megerőlteté
sébe került, mert az, a mit mondott, teljességgel nem 
érdekelte őt. Ránézett és bár nem gondolt másra, de 
egészen mást érzett. Alázatos, gyöngéd szerelmet ér
zett ez iránt az ember iránt, a ki soha se fogja megér
teni mindazt, a mit ő megértett, és éppen ezért tán még 
jobban, a szenvedélyes gyöngédség bizonyos árnyalatá
val szerette őt. Ezen az érzésen kívül, mely öt teljesen 
lefoglalta és megakadályozta abban, hogy az ura ter
veinek a részleteibe behatoljon, még olyan gondolatok 
is megvillantak a fejében, melyek azzal, a mit mondott, 
semmi kapcsolatban sem állottak. Az unokaöcscséröl 
gondolkozott (az urának az az elbeszélése, hogy milyen 
izgatott volt, mikor Pierre beszélt, nagyon meglepte őt) 
s finom és érzelgős természetének mindenféle vonásai 
bukkantak föl előtte; s mikor az unokaöcscsére gondolt, 
a gyerekei is eszébe jutottak. Nem hasonlította ugyan 
össze az unokaöcscsét a gyerekeivel, de irántuk való 
érzését fürkészte, és nagy szomorúságára úgy találta, 
hogy Nikolenyka iránt való érzéséből hiányzott valami. 

Olykor az a gondolata támadt, hogy tán a kor
különbség teszi ezt a különbséget; de azért érezte, hogy 
ebben ő is hibás, és megfogadta a lelkében, hogy meg
javul és minden lehetőt el fog követni arra, hogy eb
ben az életben az urát is, a gyerekeit is, Nikolenykát 
is, és mindazokat, a kik hozzá közel állanak, úgy sze
resse, mint a hogy' Krisztus szerette az emberiséget. 
Marja grófnő lelke mindig a végtelenség, az örökké
valóság és a tökéletesség felé tört és éppen azért soha 
nem is lehetett nyugodt. Kiült az arczára a nagy lelki 
szenvedések komor kifejezése, a melyek a testének is 
terhére voltak. Nikolaj ránézett. „Istenem! Mi lesz belő
lünk, ha ő meg talál halni, a mi mindig eszembe jut. 
valahányszor ilyennek látom az arczát", — gondolta 
magában, és a szentkép elé állva, elkezdte mondani az 
esti imádságot. 
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XVI. 

Natasa, mikor az urával egyedül maradt, szintén 
elkezdett vele beszélgetni, úgy, a hogy' csak a férj és 
feleség szoktak egymással beszélgetni, vagyis szokat
lan biztossággal és gyorsasággal ösmervén föl és kö
zölvén egymással a gondolataikat, még pedig a logika 
legelemibb törvényei ellenére, minden bírálat, minden 
okoskodás és mindennemű következtetések nélkül, va
lami egészen különös módon. Natasa már annyira meg
szokta volt, hogy ebben a modorban beszéljen az urá
val, hogy annak, hogy valami nincsen rendben köztük, 
az volt előtte a legbiztosabb jele, ha Pierre gondolatai 
logikusan követték egymást. Mikor elkezdett bizonyít
gatni, elkezdett okoskodva és nyugodtan beszélni, és 
mikor ő, az ő példáján fölbuzdulva, elkezdte ugyanezt 
cselekedni, akkor már tudta, hogy a dolognak okvetet
lenül valami pörpatvar lesz a vége. 

És éppen attól az időtől kezdve, a mikor egyedül 
maradtak, és Natasa tágra nyitott és boldog szemekkel 
csöndesen odament hozzá és egyszerre gyorsan meg
kapván a fejét, odaszorította a kebléhez és így szólt: 
„Most megint egészen, egészen az enyém vagy! Nem 
szabadulsz tőlem!" — éppen ettől az időtől kezdve kez
dődött közöttük az, a logika minden törvényével már 
csak azért is homlokegyenest ellenkező társalgás, mert 
e%y és ugyanabban az időben egymástól teljesen elütő 
tárgyakról beszélgettek. De ez a mindenféléről egyidejű
leg való társalgás nemcsak hogy nem zavarta a meg
értés tisztaságát, sőt ellenkezőleg, legbiztosabb jele volt 
annak, hogy tökéletesen értik egymást. 

Valamint az álomban minden helytelen, esztelen 
és ellentmondó szokott lenni az érzést kivéve, mely az 
álmot irányítja, ebben a gondolkodás minden tör
vényével ellenkező szellemű közlekedésben is nem a 
szavak voltak következetesek és világosak, hanem csak 
az az érzés, mely őket irányította. 

Natasa beszélt Pierrenck a bátyja életmódjáról, 
arról, hogy mennyit szenvedett és mennyire szinte nem 
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is élt az ura távollétében, valamint arról, hogy azóta 
még jobban megszerette Marit, a ki minden tekintetben 
külömb, mint ő. Natasa, a mikor ezt mondotta, teljes 
őszinteséggel bevallotta, hogy tisztában van Mari fölé
nyével, de egyúttal azt kívánta Pierre-től, hogy ő azért 
mégis többre becsülje őt, mint Marit, és a többi asszo
nyokat mind, és hogy ezt most, különösen az után, hogy 
Péterváron megint tömérdek asszonyt látott, újra meg
ismételje előtte. 

Pierre, Natasa szavaira felelve, elmondotta neki, 
milyen kiállhatatlan volt neki Pétreváron hölgyek tár
saságában azt a sok ebédet és vacsorát végigenni. 

— Teljesen kijöttem a hölgyekkel való társalgás
ból, — mondotta, — s a szó szoros értelmében unatkoz
tam. Különösen, mikor annyira el voltam foglalva. 

Natasa merően nézett rá, és így folytatta: 
— Mari olyan pompás teremtés! — mondotta. — 

Hogy' meg tudja érteni a gyerekeket. Mintha belelátna 
a lelkükbe. Tegnap például Mityenka elkezdett szeszé-
lyeskedni . . . 

— De hogy' hasonlít az apjához, — szúrta közbe 
Pierre. 

Natasa megértette, hogy az ura miért tette ezt az 
észrevételt a Mityenka és Nikolaj közt való hasonlatos
ságról: kellemetlen volt neki visszaemlékezni a sógorá
val lefolyt vitára, és szerette volna erről Natasa vélemé
nyét hallani. 

— Nikolenykának meg van az a gyöngéje, hogy 
olyasmivel, a mit nem mindenki tart helyesnek, a világért 
se tud egyetérteni. De én értelek, te meg éppen azt be
csülöd csak, ha módodban van ouvrir une carriére, — 
mondotta, ismételvén azokat a szavakat, a melyeket 
Pierre-től egyszer hallott. 

— Nem, a fődolog az, hogy Nikolaj szemeiben, — 
mondotta Pierre, — a gondolatok és okoskodások — 
szórakozás, szinte puszta időtöltés. Lám, ő például 
könyvtárt gyűjt és szabályul állította föl magának, hogy 
addig nem vásárol új könyvet, míg a régieket, — akár 
Sismondi, akár Rousseau, akár Montesquieu, — el nem 
olvasta, — tette hozzá Pierre mosolyogva. — Hiszen te 

Tolsztoj : H Sorú és béke. III . 33 
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tudod, hogy én öt mennyire . . . — kezdte cl, enyhíteni 
akarván a szavait; de Natasa közbevágott, értésére akar
ván adni, hogy erre nincsen szükség. 

— Tehát te azt mondod, hogy nála a gondolatok 
puszta szórakozás . . . 

— Igen, nálam pedig minden egyéb, — szórakozás. 
Én Péterváron egész idő alatt, mintha csak álmomba lát
tam volna mindenkit. Mikor engem valami gondolat fog
lalkoztat, akkor én előttem minden egyéb csak szóra
kozás. 

— Jaj beh sajnálom, hogy nem láttam, hogy' üdvö
zöltétek egymást a gyerekekkel, — mondotta Natasa. — 
Melyik örült legjobban? Alkalmasint Liza? 

— Igen, — mondotta Pierre és folytatta azt, a mi 
öt foglalkoztatta. — Nikolaj azt mondja, nem kell gon
dolkoznunk. De erre én képtelen vagyok. Arról nem is 
szólok, hogy Péterváron éreztem (s ezt neked megmond
hatom), hogy nélkülem széthullanék minden és mindenki 
a maga útján haladna tovább. De nekem sikerült vala
mennyiüket egyesíteni, aztán meg az én eszmém olyan 
egyszerű és világos. Lám, én nem mondtam azt, hogy 
nekünk ellene kell dolgoznunk ennek vagy ennek. Mi 
tévedhetünk is. Hanem én azt mondom: fogjatok kezet 
mindazok, a kik szeretitek a jót, és legyen zászlótok a 
tevékeny erény. Szergej herczeg pompás és okos ember. 

Natasa nem kételkedett volna abban, hogy Pierre 
eszméje nagy eszme, csak egy dolog ejtette zavarba. Ez 
pedig az volt, hogy Pierre az ő ura. „Lehetséges az, hogy 
egy ilyen, a társaságra nézve fontos és szükséges ember, 
— egyúttal az én uram? Hogy' történhetett ez?" — Sze
rette volna közölni vele ezt a kétséget. — „Vájjon, kik 
azok az emberek, a kik eldönthetnék azt, hogy ő csak
ugyan annyival okosabb a többieknél", — kérdezte ma
gában, és felsorolta képzeletében azokat az embereket, a 
kiket Pierre különösen tisztelt. A beszédéből ítélve, sen
kit annyira nem becsült, mint Karataev Platónt. 

— Tudod, kire gondoltam most? — kérdezte, — 
Karataev Plafonra, ö , vájjon mit gondolsz, egyetér
tene-e veied? 
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Pierre legkevésbbé se csodálkozott ezen a kérdésen. 
Megértette a feleségének a gondolatmenetét. 

— Karataev Platón? — kérdezte és eltűnődött, 
szemlátomást buzgón iparkodván elképzelni Karatajev-
nek erről a tárgyról való véleményét. — ö nem is értené 
meg, egyébiránt, lehet, hogy igen. 

— Én borzasztóan szeretlek téged! — mondotta 
egyszerre Natasa. — Borzasztóan! Rettenetesen! 

— Nem, nem értene velem egyet, — mondotta 
Pierre rövid gondolkodás után. — A mi tetszenék neki, az 
a mi családi életünk, ö mindenben annyira vágyódott a 
szép, a boldogság, a nyugalom után, s én igaz büszke
séggel mutattam volna rá előtte magunkra. Te az el
válást említetted. Nem is hiszed, milyen furcsán érzek én 
irántad az elválás után . . . 

— No tessék, még ez is . . . — szólalt meg 
Natasa. 

— Nem, nem úgy. Én soha sem szűnök meg téged 
szeretni. És még jobban szeretni, teljes lehetetlenség; de 
ez valami más . . . Hát igen . . . — nem fejezte be, 
mert egymással összevillant pillantásaik elmondták a 
többit. 

— Milyen badar beszéd az, — mondotta Natasa 
egyszerre, — hogy a mézeshetek s az első idő a legbol
dogabb. Ellenkezőleg, most a legjobb. Csak te ne men
nél el soha. Emlékszel, hogy' összetűztünk. És mindig 
én voltam a hibás. Mindig csak én. És miért kaptunk 
össze, én már nem is emlékszem rá. 

— Mindig csak egyen, — szólalt Pierre mosolyogva. 
— a félték . . . 

— Hallgass, nem szenvedhetem, — kiáltott föl Na
tasa. S hideg és kaján fény villant meg a szemeiben. — 
Láttad őt? — tette hozzá rövid hallgatás után. 

— Nem, de ha láttam volna sem ösmertem 
volna meg. 

Elhallgattak. 
— Jaj, tudod-e? Mikor ott a dolgozó-szobában be

széltél, úgy elnéztelek, — szólalt meg Natasa, a ki szem
látomást iparkodott elhessegetni a közelgő felhőt. Ügy 
hasonlítasz ahhoz a f»>hoz, mint egyik vízcsepp a másik-33* 
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hoz. (Fiúnak nevezte a fiát.) De ideje, hogy bemenjek, 
hozzá. . . Elvonult... De sajnálok elmenni. 

Pár pillanatra . . . elhallgattak. Azután egy és 
ugyanabban az időben egymáshoz fordultak és elkezdtek 
valamit beszélgetni. Pierre önelégülten és elfogultan be
szélt; Natasa, — csöndes és boldog mosolylyal. Mikor 
összeakadtak, mindaketten megállottak, hogy kitérjenek 
egymás elöl. 

— Mit is akartál mondani? — beszélj, beszélj. 
— Nem, mondd meg csak te, én holmi ostobasá

got, — szólott Natasa. 
Pierre elmondta azt, a mibe belekapott. Ez csak 

folytatása volt a Péterváron elért sikereiről tovább fű
zött önelégült okoskodásainak. Ebben a pillanatban úgy 
tetszett neki, arra volt hivatva, hogy új irányt szab
jon az orosz társadalomnak és az egész világnak. 

— Én csak azt akartam mondani, hogy mindazok az 
eszmék, a melyeknek óriási következményei vannak, 
mindig egyszerűek. Az én eszmém abban csúcsosodik 
ki, hogy ha a bűnös emberek szövetségben vannak egy
mással és erőt alkotnak, úgy a becsületes embereknek 
is csak ugyanezt kell cselekedniük. Lám, milyen egy
szerű ez. 

— Igen. 
— Hát te mit akartál mondani? 
— Semmit, ostobaságokat. 
— Nem, de mégis. 
— Semmi, ostobaság, — mondotta Natasa még de

rültebb mosolylyal; — csak Petyáról akartam valamit 
mondani: ma bejött a dada, hogy elhívja öt tőlem, ő el
mosolyodott, összehunyorította a szemeit és odasimult 
hozzám, — alkalmasint azt hitte, hogy ezzel elbújt. Ret
tentően kedves. Hallod, hogy' ordít. Nos, Isten veled! — 
S ezzel kiment a szobából. 

Ugyanakkor odalenn, Bolkonszkij Nikolenyka lak
osztályában, mint mindig, égett a lámpa (a fiúcska félt a 
sötétségtől, s nem tudták őt leszoktatni erről a gyönge-
ségéröl). Desalle jóízűen aludt magasra tetézett négy 
párnáján és római metszésű orra egyenletesen hortyogó 
bangókat hallatott. Nikolenyka, a ki csak az imént ébredt 
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föl, hideg verelytékkel elborítva, tágra nyitott szemekkel 
ült az ágyon és bámult maga elé. Rettenetes álomra riadt 
föl. Látta magát és Pierre-t olyan sisakban, a minők 
Plutarchosban voltak lerajzolva. Pierre bácsival együtt 
egy hatalmas sereg élén haladtak. Ez a sereg ferde, fehér 
vonalakból volt összeillesztve, a melyek olyan pókháló
szerű szálakkal töltötték meg a levegőt, a minők őszszel 
szoktak úszkálni a levegőben, s a melyeket Desalle le 
fii de la Vierge-nek szokott nevezni. Elől ment a dicső
ség, éppen olyan, mint a többi szálak, csak valamivel 
erösebb. ö és Pierre, könnyedén és örömmel közeledtek 
mindinkább a czél felé. Egyszerre azok a szálak, a me
lyek őket mozgatták, gyengülni kezdtek és összegaba
lyodtak, nehezek lettek. És llyics Nikolaj bácsi fenyegető 
és szigorú állásban állt meg előttük. 

— Ezt maga csinálta? — mondotta és rámutatott 
az összetördelt pecsétviaszra és a tollakra. — Én sze
rettem önt, de nekem Arakcsejev parancsol és én leütöm 
azt, a ki csak egy lépést is tesz előre." Nikolenyka rá
nézett Pierre-re; de Pierre már nem volt. Pierre, mintha 
az apja, Andrej herczeg lett volna, de az apjának sem 
alakja, sem formája, de azért ott volt, és Nikolenyka, a 
mint ránézett, érezte szeretetének a gyöngeségét: erőt
lennek, csont nélkül valónak és folyékony testűnek érezte 
magát. Az apja beczézte és sajnálta öt. De llyics Nikolaj 
bácsi mind közelebb és közelebb nyomult hozzájuk. Ré
mület fogta el Nikolenykát és fölébredt. 

„Az apám, — gondolta. — Az apám (mind a mellett, 
hogy a házban két hasonló arczképe is volt, Nikolenyka 
soha se képzelte el Andrej herczeget emberi formájában) 
az apám ott volt mellettem és gügyösgetett. Meg
dicsért és megdicsérte Pierre bácsit. — Bármit paran
csoljon is, én meg fogom tenni. Mucius Scaevola tűzbe 
tette a kezét. Miért ne fordulhatna elő az én életemben 
is valami ilyen? Tudom, azt akarják, hogy tanuljak. 
És fogok is tanulni. De valamikor csak abba hagyom; és 
akkor cselekedni fogok. Csak egyre kérem az Istent: 
hogy az történjék velem is, a mi a Plutarchosbeli em
berekkel történt, és akkor én is ugyanúgy fogok csele
kedni. Sőt még jobban. Mindenki meg fog ösmerni, meg 
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fog szeretni, el lesz ragadtatva általam. — És Nikoleny-
kát egyszerre zokogás kezdte fojtogatni, mely szoron
gatta a keblét és sírva fakadt. 

— Talán baja van? — hallatszott Desalle hangja. 
— Nem, — felelt Nikolenyka és visszafeküdt a pár

nájára. — ö olyan derék és jó, szeretem őt, — gondolta 
magában Desalle-ról. — De Pierre bácsi! Oh, milyen 
csodálatos ember! És az apám! Apám! Apám! Igen, úgy 
fogok cselekedni, hogy még ö is meg legyen elégedve 
velem. 



MÁSODIK RÉSZ. 

I. 

A történelem tárgya a nemzetek és az emberiség 
élete. Közvetlenül ellesni és szavakba foglalni, nem az 
egész emberiség, de akár csak egyetlen nemzet életét is, 
lehetetlenség. 

A régi történetírók, ahhoz, hogy egy-egy nemzet 
megfoghatatlannak látszó életét leírják és ellessék, egy 
és ugyanazt a módszert használták. Leírták azoknak az 
egyes embereknek a tevékenységét, a kik a nemzetet ve
zették, és ez a tevékenység volt az, a mely előttük az 
egész nemzet tevékenységét kifejezte. 

Azok közül a kérdések közül: vájjon az egyes em
berek mi módon vették rá a nemzeteket, hogy az ő aka
ratuk szerint cselekedjenek és hogy mi vezette ezeknek 
az embereknek az akaratát, a régiek az első kérdésre 
úgy feleltek, hogy elösmerték az Istenség akaratát, mely 
a nemzeteket egy-egy kiválasztott ember akaratának 
veti alá, a másodikra pedig úgy, hogy elösmerték ugyan
azt az Istenséget, a ki a kiválasztottnak az akaratát a 
kitűzött czél felé irányította. 

A régiek mindezeket a kérdéseket azzal a hittel ol
dották meg, hogy az Istenség közvetetlenül résztvesz az 
emberiség ügyes-bajos dolgaiban. 

Az újabb történelem elméletben e két föltevés 
mindenikét teljesen megdöntötte. 

Az ember azt hihetné, hogy az ujabb történelemnek, 
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a mikor a régieknek azt a hitét, hogy az emberek alá 
vannak vetve az Istenségnek és hogy a népek egy. hatá
rozottan kitűzött czél felé törnek, megdöntötte, nem a 
hatalom nyilvánulásait, hanem az azt létrehozó okokat 
kellett volna tanulmányozni. De az ujabb történelem 
ezt nem cselekedte. Ugyanakkor, a mikor a régiek föl
fogását elméletben megdönti, a gyakorlatban mégis 
követi. 

Az isteni hatalommal fölruházott és közvetlenül a z i 
Istenség akarata által vezérelt emberek helyett az ujabb 
történelem vagy rendkívüli és szinte emberfölötti képes
ségekkel megáldott hősöket, vagy egyszerűen a császá
roktól kezdve le az újságírókig a legkülönfélébb embere
ket állította oda, mint a kik a tömeget irányították. A 
nemzeteknek, mint a zsidó, a görög, a római nemzetnek 
azelőtti és az Istenségnek tetsző czéljai helyébe, a me
lyek a régiek előtt az emberiség vándorlásának a czél-
jaiként is tűntek föl, az ujabb történelem a maga czéljait, 
és pedig: — a franczia, a germán, az angol nemzet, és 
legnagyobb lelkesedésében, az egész emberiség műkö
désének a czélját állította oda, emberiség alatt rendesen 
azoknak a nemzeteknek az összeségét értvén, a melyek 
a nagy szárazföld kis, északnyugati szögletét foglalták el. 

Az ujabb történelem megdöntötte a régiek hitét, a 
nélkül, hogy ujabb hitet állított volna a helyébe, és a tör
ténetírókat, a kik állítólag megdöntötték a császárok 
isteni hatalmát és a régiek fatum-át, a helyzet logikája 
belekényszerítette abba, hogy más úton jussanak el 
ugyanoda, vagyis annak az elismeréséhez, hogy: 1. a 
nemzeteket egyes emberek irányítják; 2. hogy van egy 
bizonyos czél, a mely felé a nemzetek és az egész em
beriség iparkodnak. 

Gibbon-tói kezdve Buckle-ig az ujabbkori történet
írók művei, látszólagos nézeteltéréseik és felfogásuknak 
látszólagos újszerűsége ellenére is, mind ennek az el
kerülhetetlen és régi két tételnek az alapján állanak. 

Először is, a történetíró leírja azoknak a különálló 
személyiségeknek a működését, a kik az ő nézete sze
rint az emberiséget irányítják (az egyik csak az uralko
dókat, hadvezéreket és művészeket tartja ilyeneknek; a 
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másik az uralkodókon és szónokokon kívül — a tudó
sokat, reformátorokat, bölcsészeket és költőket is). Má
sodszor, az a czél, a mely felé az emberiség tör, ösmere-
tes a történetíró előtt (egyiknek szemeiben ez a czél: a 
római, a spanyol, a franczia állam nagysága, a másiké
ban a szabadság, az egyenlőség, és a világ amaz Euró
pának nevezett kis sarkának a művelődése). 

1789-ben forrongás támad Parisban; ez a forrongás 
növekszik, terjed és a nemzeteknek nyugatról keletre 
való vonulásában jut kifejezésre. Ez a vándorlás néhány
szor is megindul kelet felé; összeütközik a keletről nyű
göt felé irányuló ellenvándorlással; 1812-ben eléri leg
szélső határát, — Moszkvát, és feltűnő részarányosság
gal megkezdődik utána az ellenvándorlás keletről nyu
gat felé, mely, éppen úgy, mint az első, magával ragadja 
a közbeneső nemzeteket. Az ellenvándorlás visszajut a 
kiindulási pontra, — Parisba, s ott lecsillapodik. 

_ Az időnek ebben a húszesztendős szakában a föl
dek óriási mennyisége hever parlagon; házak lesznek 
a lángok martalékává; a kereskedelem irányt változtat; 
sok millió ember tönkrejut, meggazdagszik, áttelepszik, 
és sok millió keresztény, a ki az embertársaink iránt 
való szeretet törvényét hirdeti, irgalmatlanul öldösi 
egymást. 

Vájjon mit jelent mindez? Miért történt mindez? 
Mi késztette ezeket az embereket arra, hogy egymás 
házait fölégessék, és egymást öldössék? Mik voltak ezek
nek az eseményeknek az okai? Miféle erő késztette az 
embereket arra, hogy így cselekedjenek? — íme, ezek 
azok az önkéntelenül fölbukkanó, egyszerű és legjogo
sabb kérdések, a melyeket az emberiség föltesz magá
ban, a mikor e mozgalom elmúlt időszakának az emlé
keire és hagyományaira bukkan. 

Az emberiség józan esze ezekben a kérdésekben 
a történelem tudományához fordul megoldásért, a mely
nek a czélja a nemzetek és az emberiség önismerete. 

Ha a történelem ma is a régiek fölfogásán volna, 
azt mondaná: az Istenség, az ő nemzetének jutalmául 
vagy büntetéséül Napóleonnak hatalmat adott, és az ő 
isteni czéljainak az elérésére irányította az akaratát. S 
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ez a válasz teljes és világos volna. Lehetne hinni, vagy 
nem hinni Napóleon isteni jelentőségében; azokra nézve, 
a kik hisznek benne, minden érthető volna ennek az idő
szaknak a történetében, és egyetlen ellentmondás se 
volna benne. 

De az újabb történelem nem felelhet így. A tudo
mány nem ösmeri el a régieknek azt a felfogását, hogy 
az Istenség közvetlen részt vesz az emberiség dolgaiban, 
és így más feleleteket kell adnia. 

Az újabb történelem, mikor ezekre a kérdésekre 
felel, azt mondja: ti tudni akarjátok, mit jelent ez a ván
dorlás, miért ment végbe, és milyen erő idéete elő eze
ket az eseményeket? Ide hallgassatok. 

„XIV. Lajos nagyon gőgös és elbizakodott ember 
volt; ilyen meg olyan szeretői, ilyen meg olyan minisz
terei voltak, s rosszul kormányozta Francziaországot. 
Lajos utódai szintén gyönge emberek voltak, és szintén 
rosszul kormányozták Francziaországot. Nekik is meg? 
voltak a maguk kendvenczeik s a maguk szeretőik. Ezen
kívül bizonyos emberek akkoriban holmi könyveket Íro
gattak. A tizennyolczadik század vége felé összeverődött 
Parisban vagy két tuczat ember, a kik arról kezdtek 
beszélni, hogy az emberek mind egyenlöek és szabadok. 
Erre azután Francziaországban elkezdték az emberek 
egymást ölni és pusztítani. Ezek az emberek megölték 
a királyt és sok mást. Ugyanebben az időben volt Fran
cziaországban egy lángelméjű ember, — Napóleon. Ez 
az ember mindenhol és mindenkor diadalmaskodott, 
vagyis tömérdek embert megölt, mert — lángelméjű volt. 
És elment öldösni az afrikaikat is, és olyan szépen öl
döste őket, és olyan ravasz és okos ember volt, hogy 
mikor visszatért Francziaországba, ráparancsolt min
denkire, hogy neki engedelmeskedjék. Ez meg is tör
tént. Mikor császár lett, megint elment öldösni az em
bereket Olaszországba, Ausztriába és Poroszországba. 
És ott is sokakat megölt. Oroszországban Alexander 
császár uralkodott, a ki elhatározta, hogy visszaállítja 
a rendet Európában, s azért hadat viselt Napóleonnal. 
De 1807-ben egyszerre összebarátkozott, 1811-ben pedig 
megint összetűzött vele, és megint elkezdték tömegesen 
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gyilkolni az embereket. És Napóleon hatszázezer embert 
vezetett be Oroszországba és elfoglalta Moszkvát; 
és akkor Alexander, Stein és mások tanácsára, egyesí
tette Európát egy fölkelésben, melynek az volt a czélja, 
hogy a béke megzavaróját megfenyítse. Napóleon 
szövetségesei egyszerre az ellenségeivé lettek vala
mennyien; és ezek az egyesült seregek megindultak 
Napóleon ellen, a ki újabb haderőt gyűjtött. A szövet
ségesek legyőzték Napóleont; bevonultak Parisba; kény 
szerítették Napóleont, hogy a trónról lemondjon, és 
száműzték őt Elba szigetére, de császári rangjától nem 
fosztották meg, sőt minden tisztességgel körülvették, 
bár öt esztendővel azelőtt, és alig egy évvel azután, 
törvényen kívül álló gonosztévőnek tartotta őt mindenki. 
És elkezdett uralkodni XVIII. Lajos, a kin addig a fran
cziák, meg a szövetségesek csak nevettek. Napóleon 
pedig, könnyeket hullatva a régi gárda előtt, lemon
dott a trónról és számkivetésbe ment. Azután ügyes 
államférfiak és diplomaták (különösen Talleyrand, a ki 
másokat megelőzve bele tudott ülni abba a bizonyos 
karosszékbe, és ezzel kiterjesztette Francziaország hatá
rait), összeültek Bécsben tanácskozni, és ezekkel a ta
nácskozásokkal tették boldogokká vagy boldogtalanokká 
a nemzeteket. Egyszerre az uralkodók és a diplomaták 
kevés híja, hogy össze nem vesztek; már készen állot
tak, hogy újra egymás gyilkolására küldjék a csapatai
kat; de ekkor Napóleon egy zászlóaljjal megérkezett 
Francziaországba, s a francziák, a kik gyűlölték őt, egy
szeriben meghunyászkodtak előtte. De a szövetséges 
uralkodók ezért megint megharagudtak, és megint hábo
rút kezdtek a francziákkal. És a lángelméjű Napóleont 
legyőzték és egyszerre gonosztévőnek kiáltván ki öt, 
elvitték Szent-Ilona szigetére. És a száműzött a szívéhez 
közelállóktól és szeretett Francziaországától elválasztva, 
lassú halállal pusztult el ott egy sziklán, és nagy tet
teit hagyta örökségül az utókorra. Európában pedig be
következett a visszahatás, és a császárok újra elkezd
ték mind sanyargatni népeiket." 

Kár volna azt hinni, hogy ez csak tréfa, — a törté
nelmi leírások torzképe. Ellenkezőleg, ez csak a leg-
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szelídebb példája azoknak az ellentmondó és a kérdé
sekre meg nem felelő válaszoknak, a melyeket az egész 
történelem ad. Kezdve az emlékíratok és az egyes nem
zetek történelmének a szerzőitől, a világtörténetek és 
az akkori idők új fajta művelődéstörténeteinek az íróiig. 

Ezeknek a feleleteknek a furcsasága és fonák volta 
onnan származik, hogy az újabb történelem olyan, mint 
a süket ember, a ki olyan kérdésekre felel, a melyeket 
senki sem intéz hozzá. 

Ha a történelem czélja csakugyan az emberiség és 
a nemzetek mozgalmainak a leírása, akkor az első kér
dés, a melyre ha nem kapunk választ, a többit sem 
értjük meg, a következő: milyen erő mozgatja az em
bereket? Erre a kérdésre az újabb történelem aggodal
masan elmeséli vagy azt, hogy Napóleon nagy. lángész 
volt, vagy azt, hogy XIV. Lajos nagyon gőgös volt, vagy 
azt, hogy ezek meg ezek az írók ilyen meg ilyen köny
veket írtak össze. 

Mindez nagyon meglehet, és az emberiség kész 
ezt jóvá is hagyni; de nem ez után érdeklődik. Mindez 
nagyon érdekes lehetne akkor, ha mi elismernök a sa
ját magából folyó, és mindig egyforma isteni hatalmat, 
mely a nemzeteket a Napóleonok, a Lajosok és az írók 
által vezetteti; de mi ezt a hatalmat nem ismerjük el, 
és azért, mielőtt a Napóleonokról, a Lajosokról és az ' 
írgkról beszélünk, ki kell derítenünk azt az összekötte
tést, a melyben ezek az emberek a nemzetek mozgal
maival állanak. 

Ha az isteni hatalom helyébe más erő lépett, ak
kor ki kell mutatnunk, miben áll ez az új erő, mert ép
pen ebben az erőben fekszik a történelemnek egész ér
dekessége. 

A történelem, úgy látszik, mintha abból a felfogás
ból indulna ki, hogy ez az erő magától érthető és min
denki előtt ismeretes. De minden arra irányuló törek
vés mellett is, hogy ez az új erő ismertnek föltételez-
tessék, az, a ki nagyon sok történelmi művet olvas 
össze, önkéntelenül is kételkedni fog abban, hogy ez 
az új erő, a melyet maguk a történetírók oly sokféle
képpen magyaráznak, mindenki előtt teljesen ismeretes. 
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II. 

Miféle erő mozgatja a népeket? 
A specziális életrajzírók és az egyes nemzetek tör

ténetének feldolgozói ezt az erőt a hősökben és a ha
talmasokban meglevő hatalomban látják. Az ö leírásaik 
szerint az események kizárólag a Napóleonok, az Alexan-
dcrok és általában amaz emberek akarata szerint men
nek végbe, a kiket a specziális történetíró leír. Azok 
a feleletek, a melyeket arra a kérdésre, vájjon melyik az 
az erő, mely az eseményeket mozgatja, az ilyenfajta 
történetírók adnak, ugyan kielégítők, de csak addig, a 
míg minden eseménynek csak egy történetírója van. 
De a mint különböző nemzetbeli és felfogású történet
írók kezdik leírni egy és ugyanazt az eseményt, az ál
taluk adott feleletek legott elveszítik minden jelentő
ségüket, mert ezt az erőt mindenikük nemcsak hogy 
másként, de sokszor egymással homlokegyenest ellen
kezően fogja föl. Egyik történetíró azt állítja, hogy egy 
bizonyos eseményt Napóleon hatalma idézett elő; a 
másik azt erősítgeti, hogy Alexander hatalmának a ki
folyása; a harmadik pedig valami harmadik személyi
ségnek a hatalmát hozza föl. Ezenkívül az ilyen törté
netírók még annak az erőnek a magyarázatában is el
lentmondanak egymásnak, a melyen egy és ugyan
annak a személyiségnek a hatalma alapszik. Thiers, a 
Bonapartista azt mondja, hogy Napóleon hatalma eré
nyein s lángelméjén alapult; Lanfrey, a republikánus, 
azt vitatja, hogy hatalma a gazságára s a népcsalására 
volt alapítva. Ügy, hogy az ilyen történészek, a kik egy
más állításait kölcsönösen megdöntik, éppen ezek meg
semmisítik magának annak az erőnek a fogalmát is, mely 
az eseményeket létrehozza, és semmiféle választ sem 
adnak a történelem legfontosabb kérdésére. 

A világtörténelem-írók, a kik az összes nemzetek
kel foglalkoznak, mintha elösmernék, hogy a specziális 
történetírónak az eseményeket létrehozó erőkre vonat
kozó felfogása helytelen, ök nem ismerik el azt, hogy 
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ez az erő nem más, mint a hősökben és a hatalmasok
ban meglévő hatalom, hanem azt állítják, hogy az több, 
különféle irányban működő erőnek az eredménye. A 
világtörténelem-író, a mikor egy háborút, vagy egy 
nemzet kirázását leírja, nem egy egyes ember hatal
mában, hai.^m az illető esemény által összekötött sok 
ember egymásra való kölcsönhatásában keresi annak 
az eseménynek az okát. 

E szerint a felfogás szerint úgy látszik, mintha a 
törté:,elmi személyiségek hatalma, mely, mint sok erő 
eredménye jelentkezik, nem volna olyan erőnek tekint
hető, mely maga hozza létre az eseményeket. Pedig a 
világtörténelem-írók a legtöbb esetben a hatalom fogal
mát mégis mint olyan erőt tüntetik föl, mely maga ma
gából fejleszti ki az eseményeket és azok okaként jelent
kezik. Az ő magyarázataik szerint, hol a történelmi 
személyiség a maga korának a szülötte, a hatalma pe
dig csak különféle erőknek az eredménye, hol pedig a 
hatalma maga az az erő, mely az 'eseményeket létre
hozza. Gervinus, Schlosser és mások például, hol azt 
bizonyítják, hogy Napóleon a forradalom és az 1789-iki 
eszmék stb. szülötte, hol pedig egyenesen kimondják, 
hogy az 1812. évi hadjárat és más nekik nem tetsző 
események csak Napóleon rosszul irányított hatalmá
nak az dfedményei. és hogy éppen az 1789-iki évnek 
fejlődését is csak Napóleon akarata akasztotta meg. A 
forradalom eszméi, az általános hangulat szülték Napó
leon hatalmát, Napóleon hatalma pedig elfojtotta a for- ' 
radalom eszméit és az általános hangulatot. 

Ez a furcsa ellentmondás nem puszta véletlen. 
Nemcsak hogy lépten-nyomon találkozunk vele, de a 
világtörténet-írók leírásai mind az ilyen ellentmondások 
következetes sorozatából vannak összeállítva. Ez az el
lentmondás onnan származik, hogy a világtörténet-irók 
az elemezés terére lépve, rendesen a félúton megállanak. 

Ahhoz, hogy a kiható erővel, vagyis az eredővel 
egyenlő oldalerőket megtaláljuk, föltétlenül szükséges, 
hogy az oldalerők összege a kiható erővel egyenlő le
gyen. Ez az a föltétel, a melyet a világtörténet-írók soha 
se tartanak be, és éppen azért, hogy az eredő erőt meg-
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magyarázzák, föltétlenül szükséges, hogy a hiányzó 
oldalerökön kívül még egy a kiható erőre ható és eddig 
föl nem derített erő létezését is elösmerjék. 

A specziális történetíró, a mikor az 1813. évi had
járatot, vagy a Bourbonok visszahelyezését leírja, ke
reken kimondja, hogy ezeket az eseményeket Alexander 
akarata hozta létre. De a világtörténet-író Qervinus, 
megdöntvén a specziális történetírónak ezt a fölfogását, 
iparkodik bebizonyítani, hogy az 1813. évi hadjáratnak 
és a Bourbonok visszahelyezésének az okai közt, Ale
xander akaratán kívül, ott van még Stein, Metternich, 
m-me Staél, Talleyrand, Fichte, Chateaubriand és má
sok tevékenysége is. Ez a történetíró Alexander hatal
mát nyilván szétbontja a kiható erőire: Talleyrandra, 
Chateaubriandra, stb., ezeknek a kiható erőknek az ősz-
szege, vagyis Chateaubriandnak, Talleyrandnak, m-me 
Staelnak és másoknak egymásra való hatása, nyilván
valóan nem egyenlő az eredővel vagyis azzal a jelenség
gel, hogy a francziák milliói meghódoltak a Bourbonok
nak. Annak, hogy Chateaubriand, m-me Staél és mások 
ilyen meg ilyen szavakat mondottak egymásnak, csak 
az ő egymáshoz való viszonyuk a folyománya, de ko
rántsem a milliók meghódolása. Éppen azért ahhoz, hogy 
a történetíró megmagyarázza azt, hogy ebből az ő egy
máshoz való viszonyukból hogy' következett a milliók 
meghódolása, vagyis, hogy az egy A-val egyenlő kiható 
erőkből, hogy alakult össze az ezer A-val egyenlő eredő, 
föltétlenül meg kell engednie a hatalom amaz erejének 
a létezését, a melyet megtagad akkor, a mikor azt az erő 
eredményeként tünteti föl, vagyis meg kell engednie an
nak a még föl nem derített erőnek a létezését, mely a ki
ható erőre hat. És ezt a világtörténet-írók meg is teszik. 
Következésképpen nemcsak a specziális történetírókkal, 
de egymással is ellentmondásba keverednek. 

A falusi emberek, a szerint, a mint esőre vagy 
szép időre van szükségük, nem lévén tiszta fogalmaik az 
eső okáról, azt mondják: a szél szétkergette a felhőket, 
vagy a szél összeterelte a felhőket. Szakasztott ilyenek 
a világtörténet-írók is, olykor, a mikor kedvük tartja, s 
a mikor az az elméletükkel összevág, azt mondják, hogy 
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a hatalom — az események eredménye, másszor pedig, 
a mikor valami mást kell bebizonyítaniok, azt mondják, 
hogy a hatalom hozza létre az eseményeket. 

A harmadik fajta történetírók, a kiket a művelődés 
történetíróinak szokás nevezni, a kik azon az úton ha
ladnak, melyet a világtörténet-írók tapostak ki, a kik 
időnkint az írókat és a nőket is mint eseményeket létre
hozó erőket ösmerik el, megint másképpen fogják föl 
ezt az erőt. ök ezt az erőt az úgynevezett művelődés
ben, az észbeli tevékenységben látják. 

A művelődés történetírói ősapáikkal, a világtörté
net-írókkal szemben teljesen következetesek, mert ha a 
történelmi eseményeket ki lehet magyarázni abból, hogy 
ilyen és ilyen emberek ilyen és ilyen viszonyban állot
tak egymáshoz, miért ne lehetne őket abból is kimagya
rázni, hogy ilyen és ilyen emberek ilyen és ilyen köny
veket írtak össze? Ezek a történetírók az ismérveknek 
abból az óriási tömegéből, mely az életnek minden je
lenségét kísérni szokta, kikapják a szellemi tevékeny
séget és azt mondják, hogy ez az ismérv annak a bizo
nyos jelenségnek az oka. De minden arra irányuló ipar-
kodásuk mellett is, hogy bebizonyítsák, hogy a szellemi 
tevékenység volt az esemény oka, csak a legnagyobb 
engedékenység mellett lehet elfogadni, a szellemi tevé
kenység és a nemzetek mozgalmai közt fönnálló kapcso
latot, azt azonban már semmi szín alatt se lehet elfo
gadni, hogy a szellemi tevékenység irányította az em
berek cselekvését, mert az olyan jelenségek, mint a, 
franczia forradalom legborzalmasabb gyilkosságai, me
lyek az emberek egyenlőségét hirdető beszédeknek, és 
a leggonoszabb háborúk és kivégzések, melyek a szere
tet hirdetésének voltak az eredményei, teljességgel nem 
erősítik meg ezt a föltevést. 

De még ha elfogadjuk is azt, hogy mindazok a ra
vaszul kieszelt okoskodások, a melyekkel ezek a törté
nelmek tele vannak, helyesek, még ha elfogadjuk is azt, 
hogy a nemzeteket valami meghatározhatatlan erő irá
nyítja, a melyet eszmének hívunk, a történelem volta
képpeni főkérdése azért mégis vagy válasz nélkül ma
rad, vagy pedig az uralkodók addigi hatalmához és a 
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tanácsadóknak és más személyeknek a világtörténet-írók 
által tényezővé emelt befolyásához még egy új erő, az 
e*zme ereje csatlakozik, melynek a tömegekhez való 
viszonya még megvilágításra szorul. Azt meg lehet ér
teni, hogy Napóleonnak volt hatalma, s azért ment végbe 
valami esemény; némi engedékenységgel még azt is meg 
lehet érteni, hogy az eseménynek, más befolyásokkal 
egyetemben, Napóleon volt az oka; de hogy a Contrat 
Social czímü könyv hogy' idézhette elő azt, hogy a fran
cziák elkezdték egymást pusztítani, — ezt teljes lehe
tetlen megérteni a nélkül, hogy az illető esemény és e 
közt az új erő közt fönnálló okozati összefüggést meg 

ne magyarázzuk. 
Annyi kétségtelen, hogy minden közt, a mi egy 

és ugyanabban az időben él, van valami összefüggés, és 
így megvan a lehetősége annak, hogy az emberek szel
lemi tevékenysége és történelmi mozgalmai közt épp úgy 
megtaláljuk a kapcsolatot, mint a hogy' meg lehet 
találni ezt az összetartozást az emberiség mozgalmai és 
a kereskedelem, az ipar, a kertészet és bármi más között 
is. De azt, vájjon miért tartják a művelődéstörténet-írók 
az emberek szellemi tevékenységét minden történelmi 
mozgalom okának vagy kifejezésének, bajos megérteni. 
A történetírókat csak a következők megfontolása vihette 
rá erre a következtetésre: 1. hogy a történelmet tudósok 
írják, és így természetesnek és kellemesnek látszik előt
tük az a gondolat, hogy az ő czéhük tevékenysége az 
alapja az egész emberiség mozgalmainak, a mint hogy 
ez épp oly kellemesnek és természetesnek tűnhetnék föl 
a kereskedők, a földmívesek, a katonák előtt is (ez csak 
azért nem jut kifejezésre, mert a kereskedők és a kato
nák nem írnak történelmet), és 2. hogy a szellemi tevé
kenység, a fölvilágosodás, a polgáriasodás, a művelődés, 
az eszme, — ezek mind csupa homályos és határozatlan 
fogalmak, a melyeknek a zászlója alatt nagyon könnyű 
olyan szavakat alkalmazni, a melyeknek a jelentésük 
még homályosabb, s azért minden elméletbe könnyen 
beleilleszthetők. 

De nem is szólva az ilyesfajta történetnek a belső 
értékéről (lehet, hogy valakinek vagy valaminek szük-

Tolsztoj : H á b o r ú és béke. I II . 34 
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sége is van az ilyen történelemre), a művelődéstörténe
tek, a melyek a világtörténeteknek is mindinkább kez
denek kiindulási pontul szolgálni, még arról is neveze
tesek, hogy miközben részletesen és komolyan osztá
lyozzák a különféle vallási, bölcseleti és politikai tano
kat, mint az események okait, valahányszor valami tény
leges történelmi eseményt, mint pl. az 1812. évi had
járatot kell leírniok, önkéntelenül is úgy írják azt le, mint 
a hatalom eredményét és kereken kimondják, hogy ez 
a hadjárat Napóleon akaratának a szüleménye. A műve
lődéstörténet-írók, a mikor így beszélnek, önkéntelenül 
saját maguknak is ellentmondanak, vagy pedig bebizo
nyítják, hogy az az új erő, a melyet ők kieszeltek, nem 
fejezi ki a történelmi eseményeket, és hogy a történelem 
megértésének egyetlen eszköze az a hatalom, a melyet 
ők nem hajlandók elösmerni. 

m. 

Megy egy mozdony. Az a kérdés merül föl. vájjon 
miért mozog? A paraszt azt mondja: az ördög az, a ki 
mozgatja. A másik azt mondja, hogy a mozdony azért 
mozog, mert a kerekei mozognak. A harmadik váltig erő
sítgeti, hogy a mozgás oka a füst, melyet elkapdos a szél. 

A paraszt fölfogása megdönthetetlen. Ahhoz, hogy 
az ő fölfogását valaki megdöntse, szükség volna valakire, 
a ki bebizonyítja előtte, hogy nincsen ördög, vagy arra, 
hogy egy másik paraszt megmagyarázza neki, hogy nem' 
az ördög, hanem a német az, a ki a mozdonyt mozgatja. 
Csak akkor, ebből az ellentmondásból fogják belátni mind 
a ketten, hogy egyiküknek sincs igazuk. De az, a ki azt 
mondja, hogy a kerekek mozgása az ok, saját magát 
dönti meg, mert ha már rálépett az elemzés terére, 
mind tovább és tovább kell haladnia rajta: meg kell 
magyaráznia a kerekek mozgásának az okát. És mind
addig, míg a mozdony mozgásának végső okához, a ka
zánban összesűrített gőzhöz el nem jut, nem lesz joga 
az ok kutatásában megállani. Az pedig, a ki a mozdony 
mozgását a hátrafelé tovaillanó füstből magyarázta, lát-
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ván, hogy a kerekek mozgása nem az igazi ok, fogta 
az első jelensége*,, mely a keze ügyébe esett, és egysze
rűen megtette oknak. 

Az egyetlen fogalom, mely a mozdony mozgását 
megmagyarázhatja, annak az erőnek a fogalma, mely 
a Játható mozgásnak megfelel. 

Az egyetlen fogalom, a melylyel a nemzetek ván
dorlása megmagyarázható, annak az erőnek a fogalma, 
mely a nemzetek vándorlásának megfelel. 

Csakhogy a különféle történetírók teljesen külön
böző és a látható mozgásnak éppenséggel meg nem 
felelő erőket értenek e fogalom alatt. Egyesek közvet
lenül a hősökben rejlő erőt értik alatta, mint a mozdony
nál a paraszt az ördögöt; mások — egy más, néhány erő
ből összetett erőt látnak benne, mint a kerekek mozgása; 
ismét mások — az észbeli befolyást, mint a szél által el
hordott füst. 

Mindaddig, a míg egyes, különálló emberek, — le
gyenek azok akár Caesarok és Alexanderek, akár Luther
ek és Voltaire-ek, — és nem amaz emberek összességé
nek, kivétel nélkül az összességének a történetét írják a 
történetírók, a kik egy bizonyos eseményben résztvettek, 
addig teljes lehetetlenség az emberiség mozgalmait annak 
az erőnek a fogalma nélkül leírni, mely az embereket 
arra indította, hogy egész tevékenységüket egyetlen 
czélra irányítsák. És az egyetlen ilyen, a történetírók 
előtt is ösmert fogalom: a hatalom fogalma. 

Ez a fogalom az egyetlen fogantyú, melynek a se
gítségével a mai alapon föl lehet ölelni a történelem anya
gát, és az, a ki ezt a fogantyút letörné, a nélkül, hogy a 
történelmi anyag kezelésének egy más módját kieszelte 
volna, a mint ezt Buckle cselekedte, csak megfosztaná 
magát a vele való foglalkozás egyetlen lehetőségétől. 
Azt, hogy a hatalom fogalma elengedhetetlenül szük
séges a történelmi jelenségek magyarázatához, minden
nél jobban bizonyítják maguk a világtörténet-írók és a 
művelődéstörténet-írók, a kik állítólag megtagadják a 
hatalom fogalmát, és mégis lépten-nyomon elkerülhetet
lenül élnek vele. 

Az eddigi történelem-tudomány az emberiség kér-
34* 
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déseihez való viszonyában hasonlít a forgalomban lévő 
pénzhez, — a bankóhoz és a pengő-pénzhez. Az élet
rajzok és az egyes nemzetek részleges történelmei olya
nok, mint a bankók. Mindaddig forgalomban lehetnek, és 
minden kár nélkül, sőt haszonnal kielégíthetik bárkinek 
is az igényeit, a míg föl nem merül az a kérdés, vájjon 
mi által vannak biztosítva. Csak arról az egy kérdésről 
kell megfeledkezni, hogy' idézi elő a hősök akarata az 
eseményeket, és a Thiers-féle történelmek legott érde
kesek és tanulságosak lesznek, s azonkívül még a köl
tészet zamatja is föllelhető lesz bennük. De valaminthogy 
a bankók valódi értékében való kétség vagy abból tá
mad, hogy könnyű lévén a készítésük, esetleg sokan 
elkezdik gyártani, vagy abból, hogy az emberek helyet
tük aranyat szeretnének, — éppen úgy az ilyesféle törté
nelem valódi jelentőségében való kételkedés vagy abból 
támad, hogy nagyon is sok ilyen történelem akad, vagy 
abból, hogy valaki a maga együgyűségében megkoczkáz-
tatja azt a kérdést: vájjon milyen erő révén csinálta ezt 
Napóleon? — vagyis a forgalomban lévő bankót, a tény
leges fogalmak csengő aranyára akarja fölváltani. 

A világ- és művelödéstörténelem-írók azokhoz az 
emberekhez hasonlatosak, a kik fölismervén a bankók 
hátrányait, rászánják magukat arra, hogy a papírpénz, 
helyett pengő-pénzt csinálnak valami olyan érczböl, 
a melyben nincs meg az arany keménysége. És ez csak
ugyan pengő-pénz lesz. A papírpénz még megtévesztheti 
azokat, a kik nem értenek hozzá, de a pengő-pénz, a 
melynek nincsen értéke, nem téveszthet meg senkit". 
Valaminthotry az arany csak akkor arany, ha a bevál
táson kívül még az üzleti életben is használható, a 
világtörténet-írók is csak akkor érnek föl az igazi arany
nyal, ha képesek lesznek a történelemnek arra a leg
fontosabb kérdésére, hogy: mi az a hatalom? — meg
felelni. A világtörténet-írók erre a kérdésre egymásnak 
ellentmondó feleleteket adnak, a művelődéstörténet-írók 
pedig ezt a kérdést teljesen mellőzik, és valami egészen 
másra felelnek. És valamint az aranyhoz hasonló játék-
pénzek csak olyan embereknek a társaságában használ
hatók, a kik hajlandók azokat aranypénz gyanánt el-
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fogadni, vagy a kik nem ösmerik az arany sajátságait, 
úgy a világ- és müvelődéstörténet-írók, a kik az emberi
ség legfontosabb kérdését, miért, miért nem, de válasz 
nélkül hagyják, csakis az egyetemeken és az olvasók tö
megében, — vagy mint ők mondják, a komoly könyvek 
kedvelői közt, — szerepelhetnek készpénz gyanánt. 

IV. 

A történelem, ha a régieknek azt a fölfogását, a 
mely szerint a nemzetek akarata egyes kiválasztottak 
akaratának, ez az akarat pedig közvetetlenül az Isten
ségnek van alárendelve, visszautasítja, úgy egyetlen 
lépést se tehet a nélkül, hogy ellentmondásokba ne keve
redjék, ha csak nem választ egyet e kettő közül: vagy 
visszatér a régiek ama hitéhez, hogy az Istenség közvet
lenül részese az emberiség dolgainak, vagy határozottan 
körülírja annak az erőnek a jelentőségét, mely a törté
nelmi eszményeket létrehozza s a melynek a neve: ha
talom. 

Az elsőhöz vissza térni lehetetlen: az a hit meg van 
döntve, és így föltétlenül a hatalom jelentőségét kell meg
magyarázni. 

Napóleon kiadta a parancsot, hogy gyűjtsék össze 
a csapatokat és menjenek háborúba. Annyira megszok
tuk ezt így elképzelni, annyira beleéltük magunkat ebbe 
a fölfogásba, hogy az a kérdés, vájjon hatszázezer ember 
miért megy háborúba, mikor Napóleon ilyen meg ilyen 
szavakat mondott, szinte ostobaságnak tűnik föl előttünk. 
Volt hatalma és azért teljesült be az, a mit pa
rancsolt. 

Ez a felelet teljesen kielégítő, ha az a hitünk, hogy 
ezt a hatalmat Isten adta neki. De abban a pillanatban, 
a mint ezt nem fogadjuk el, föltétlenül meg kell határoz
nunk, mi az az egyes embereknek a többiek fölött való 
hatalma. 

Ez a hatalom nem lehet az erős lénynek a gyen
gébb fölött való testi fölényéből származó közvetlen ha
talom, mely a testi erő alkalmazására, meg az ezzel való 
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fenyegetésre van alapítva, — mint Hercules hatalma; de 
az erkölcsi erő fölényére se lehet alapítva, mint azt a 
maguk együgyűségében egyes történetírók hiszik, azt 
mondván, hogy a történelmi személyiségek hősök, vagyis 
olyan emberek, a kik a léleknek és az észnek azzal a 
különös erejével vannak megáldva, a mit lángelmének 
hívnak. Nem alapulhat ez a hatalom az erkölcsi erő fö
lényén, mert nem is szólva az olyan hősökről, mint • a 
Napóleonok, a kiknek az erkölcsi erőiről nagyon is elté
rők a vélemények, a történelem azt bizonyítja, hogy sem 
a XI. Lajosok, sem a Metternichek, a kik az emberek 
millióit irányították, a lelki erőnek semmi néven neve
zendő különös sajátosságaival nem voltak fölruházva, 
sőt ellenkezőleg, legtöbbnyire erkölcsi tekintetben sok
kal gyengébb lábon állottak, mint bárki azok közül a 
milliók közül, a kiket irányítottak. 

Ha a hatalom forrása annak az embernek, a ki vele 
rendelkezik, se testi, se lelki tulajdonságaiban nem gyö
kerezik, nyilvánvaló, hogy ezen hatalom forrásának az 
illető személyiségen kívül kell esnie, — azokban a vi
szonyokban, a melyekben a hatalommal rendelkező em
ber a tömegekkel áll. 

Éppen így értelmezi a hatalmat a jogtudomány, a 
történelemnek az a váltó-pénztára is, mely azt ígéri, 
hogy a hatalom történelmi fölfogását tiszta aranyra 
váltja föl. 

A hatalom a tömegek akaratának az összessége, 
mely kifejezett vagy hallgatólagos megegyezéssel a tö
megek által választott vezetőkre száll át. 

A jogtudomány körében, mely arra vonatkozó el
mélkedésekből van összeállítva, vájjon hogy' kellene az 
államot és a hatalmat berendezni, ha mindez csak úgy 
tervszerűen berendezhető volna, mindez teljesen világos; 
de a történelemre alkalmazva a hatalomnak ez a meg
határozása még magyarázatra szorul. 

A jogtudomány az államot és a hatalmat, mint a 
régiek a tüzet, valami abszolút létezőnek fogja föl. A tör
ténelem előtt azonban az állam és a hatalom csak egy
szerű jelenség, éppen úgy, mint a mai kor természettudo
mánya előtt a tűz már nem elem, hanem jelenség. 
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A történelmi és a jogtudományi fölfogás közt fönn
álló emez alapvető különbségből származik az, hogy a 
jogtudomány teljes részletességgel beszélhet arról, hogy 
az ő nézete szerint hogy' kellene a hatalmat berendezni 
és voltaképpen micsoda az a hatalom, mely az időn kívül 
mozdulatlanul létezik; de a történelemnek az idővel 
együtt változó hatalomra vonatkozó kérdéseire, már 
semmit se tud felelni. 

Ha a hatalom az akaratoknak a vezetőre átruhá
zott összesége, akkor Pugacsev vájjon képviselöje-e a 
tömegek akaratának? Ha nem, akkor miért az — I .Napó
leon? Miért volt III. Napóleon; mikor Boulogne-ban el
fogták, gonosztévő, később pedig azok voltak a gonosz
tévők, a kiket ő elfogott? 

A palotaforradalmak alkalmával, a melyekben oly
kor mindössze két-három ember vesz részt, a tömegek 
akarata átszáll-e vájjon az új emberekre is? A nemzet
közi viszonyokban a néptömegek akarata átszáll-e váj
jon arra, a ki azokat a tömegeket leigázta? Vájjon 
1808-ban a Rajnai-szövetség akarata átszállott-e Napó
leonra? Átszállott-e az orosz nemzet tömegeinek az aka
rata Napóleonra 1809-ben, a mikor a mi csapataink a 
francziákkal szövetségben harczoltak Ausztria ellen? 

Ezekre a kérdésekre háromféleképpen lehet meg
felelni: 

Vagy úgy, hogy az ember 1. elfogadja, hogy a tö
megek akarata mindig és föltétlenül átszáll arra vagy 
azokra a vezető egyéniségekre, a kiket a tömegek vá
lasztottak, és hogy ennek következtében minden ujabb 
hatalomnak a fölbukkanása, minden, az egyszer átruhá
zott hatalom ellen irányuló küzdelem úgy tekintendő, 
mint a valódi hatalom megbontása. 

Vagy úgy, hogy az ember 2. elfogadja, hogy a tö
megek akarata csak bizonyos, határozottan megállapí
tott és ösmert föltételek mellett száll át a vezetőkre, és 
bebizonyítja, hogy a hatalomnak minden megszorítása, 
sőt esetleges megsemmisítése is csak onnan származik, 
hogy a vezetők nem tartják meg azokat a föltételeket, a 
melyek mellett a hatalmat átvállalták. 

Vagy úgy, hogy az ember 3. elfogadja, hogy a tö-
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megek akarata ugyan föltételesen, de ösmeretlen és meg 
nem határozott föltételek mellett száll át a vezetőkre, és 
hogy több hatalom felbukkanása, a hatalmak küzdelme 
és bukása, csak onnan ered, hogy a vezetők többé vagy 
kevésbbé tartják-e meg azokat az ösmeretlen föltétele
ket, a melyek mellett a tömegek akarata egyik emberről 
a másikra átszáll. 

És a történetírók csakugyan ezen a három módon 
is magyarázzák a tömegeknek a vezetőkhöz való vi
szonyát. 

Egyes történetírók, a kik az ő lelki együgyűségük-
ben nem értik meg a hatalom jelentőségére vonatkozó 
kérdéseket, azok a részleges- és életrajz-író történészek, 
a kikről fönnebb volt szó, azt vallják, hogy a tömegek 
akaratának az összesége föltétlenül száll át a történelmi 
személyiségekre, és így, a mikor egy bizonyos hatalmat 
leírnak, abból indulnak ki, hogy egyedül ez a hatalom 
a föltétlen és igazi hatalom és hogy minden más erő, 
mely ennek az igazi hatalomnak ellenszegül, nem is hata
lom, hanem csak a hatalmat megbontó — erőszak. 

Az ő elméletüknek, mely a történelem kezdetleges 
és békés időszakaira nézve beválik, a nemzetek életének 
bonyolult és viharos időszakaira alkalmazva, a mikor 
egyidejűleg különböző hatalmak bukkannak föl és küz
denek egymással, az a bibije, hogy a legitimista történet
író azt fogja bizonyítgatni, hogy a convent, a directórium 
és Bonaparte csak a hatalom megbontói voltak, a köz
társasági ellenben azt erősítgeti majd, hogy a convent, 
a bonapartista pedig, hogy a császárság volt az igazi ha
talom, a többi pedig mind csak a hatalom megbontása. 
Nyilvánvaló, hogy ilyenformán, egymást kölcsönösen 
megdöntve, ezeknek a történetíróknak a hatalomról adott 
magyarázatai csakis a legzsengébb korban lévő iskolás
gyerekek igényeit elégíthetik ki. 

A történetíróknak egy másik válfaja, belátván a tör
ténelem ilyetén módon való fölfogásának a helytelensé
gét, azt mondja, hogy a hatalom alapja, a tömegek aka
ratának a vezetőkre történt föltételes átruházása, és hogy 
a történelmi személyiségek csakis annak a programnak a 
megtartását föltételezve rendelkeznek hatalommal, a me-
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lyet hallgatólagos megegyezés alapján a nép akarata 
szabott eléjük. De hogy ez a programm milyen, azt ezek 
a történetírók sem mondják meg nekünk, vagy ha meg
mondják is, állandóan ellentmondanak egymásnak. 

Ezt a programmot minden történetíró a szerint, hogy 
a nemzetek mozgalmainak a czéljáról mi a fölfogása, 
Francziaország vagy valami más állam nagyságában, 
gazdagságában, szabadságában és fölvilágosodottságá-
ban látja. De a történetíróknak e programm lényegére vo
natkozólag táplált és egymásnak ellentmondó nézetei
ről nem is szólva, sőt azt is elfogadva, hogy csakugyan 
van egy ilyen mindenkivel közös, általános programm, 
a történelmi tények ennek az elméletnek csaknem min
dig ellentmondanak. Ha például az a föltétel, a mely 
mellett a hatalom valakire átszáll, a gazdagság, miért 
van az, hogy a XIV. Lajosok és a IV. Jánosok békésen 
töltik el uralkodásuk idejét, a XVI. Lajosok és az I. Ká-
rolyok pedig népeik akarata révén jutnak a vérpadra. 
Erre a kérdésre ezek a történetírók azt felelik, hogy 
XIV. Lajosnak a programmal ellentétes működése XVI. 
Lajosra is befolyással volt. De miért nem volt befolyással 
XIV. és XV. Lajosra, miért kellett éppen XVI. Lajosra be
folyással lennie? És mi az időtartama ennek a befolyás
nak? Ezekre a kérdésekre nincs és nem is lehet felelet. 
Épp oly kevéssé világítja meg ez a fölfogás annak az 
okát, hogy egymásután, néhány század akaratának az 
összessége nem száll át a vezetőkre és azok utódaira, 
egyszerre meg alig ötven esztendő lefolyása alatt, átszáll 
a conventre, a directóriumra, Napóleonra, Alexander-ra, 
XVIII. Lajosra, megint Napóleonra, X. Károlyra, Lajos 
Fülöpre, a köztársasági kormányra, III. Napóleonra. Az 
akaratoknak egyik személyről a másikra való átszállá
sában tapasztalható eme gyors egymásután magyaráza
tában, különösen ha nemzetközi viszonyokról, hódítások
ról és szövetségekről van szó, ezeknek a történetíróknak 
önkéntelenül is be kell ösmerniök, hogy ezeknek a je
lenségeknek egy része már az akaratnak nem természe
tes átruházása, hanem puszta véletlenség, mely egy-egy 
diplomatának, császárnak vagy pártvezérnek hol a ra
vaszságától, hol a baklövéseitől, hol az ármányosságá-
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tói vagy a gyöngeségétől függ. Ügy, hogy a történelem 
jelenségeinek legnagyobb része — a belvillongások, a for
radalmak, a hódítások, ezeknek a történetíróknak a sze
meiben már nem mmt a szabad akaratok átruházásának 
az eredményei, hanem mint egy vagy néhány ember 
helytelen irányba terelt akaratának a gyümölcsei, vagyis, 
mint a hatalom csorbításai tűnnek föl. Innen van az, 
hogy a történetírók előtt az ilyesfajta történelmi esemé
nyek is mint az elmélettől való eltérések jelentkeznek. 

Ezek a történetírók olyanok, mint az a botanikus, 
a ki látván, hogy egyes növények két lebernyeggel haj
tanak ki a magból, azon erősködnek, hogy minden, a mi 
csak növény, két lebernyeggel búvik ki a földből; és hogy 
a pálma, a gomba, sőt még a tölgyfa is, mely mikor tel
jes lombdíszét felölti, éppenséggel nem emlékeztet a ket
tős lebernyegre, csak eltérnek az elmélettől. 

A történetíróknak egy harmadik fajtája elismeri 
ugyan, hogy a tömegek akarata csak föltételesen szállt 
át a történelmi személyiségekre, de azt mondja, hogy 
ezek a föltételek előttünk ösmeretlenek. Azt állítja, hogy 
a történelmi személyiségeknek csak azért van hatalmuk, 
mert megvalósítják a tömegeknek reájuk átruházott aka
ratát. 

De ebben az esetben, ha az az erő, mely a nemze
teket mozgatja, nem a történelmi személyiségekben, ha
nem magukban a nemzetekben van, akkor miben rejlik 
vájjon ezeknek a történelmi személyiségeknek a jelen
tősége? 

A történelmi személyiségek, — mondják ezek a 
történetírók, — kifejezői a tömegek akaratának; a törté
nelmi személyiségek tevékenysége képviselője a töme
gek tevékenységének. 

De ebben az esetben megint az a kérdés merül föl, 
vájjon a tömegek akaratának a történelmi személyiségek 
egész tevékenysége-e a kifejezője, vagy annak csak egy 
bizonyos része? Ha a tömegek akaratának a történelmi 
személyiségek egész tevékenysége a kifejezője, a mint 
azt sokan hiszik, akkor a nemzetek életének a kifejezője 
a Napóleonok, a Jekaterinák életrajza, az emberi plety
kák minden legkisebb részleteivel együtt, a mi nyilván-
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való képtelenség; ha pedig a történelmi személyiségek 
tevékenységének csak egyes részei szolgálnak a nemze
tek életének a kifejezésére, a mint azt más, állítólag böl
csész-történetírók hiszik, akkor annak a megállapításá
hoz, vájjon egy-egy történelmi személyiség tevékeny
ségének melyik része az, mely a nemzet akaratának a 
kifejezője, előbb tudnunk kell, hogy micsoda voltaképpen 
egy nemzetnek az élete. 

Az ilyesfajta történetírók ezzel a nehézséggel szem
ben a leghomályosabb, a legmegfoghatatlanabb és a leg
általánosabb elvontságokat emelik ki, a melyek alá az 
események legnagyobb számát be lehet sorozni, és azt 
mondják, hogy ezekben az elvontságokban van az embe
riség mozgalmainak a czélja. A legszokásosabb és csak
nem az összes történetírók által elfogadott ilyen elvont
ságok: a szabadság, az egyenlőség, a fölvilágosodottság, 
a haladás, a czivilizáczió és a művelődés. Az emberiség 
mozgalmainak a czéljául valami ilyen elvont fogalmat 
állítván oda, a történetírók, azokat az embereket, a kik 
a legtöbb emléket hagyták maguk után, — a czárokat, 
a minisztereket, a hadvezéreket, az írókat, a reformáto
rokat, a pápákat és az újságírókat a szerint tanulmá
nyozták, vájjon ezek a személyiségek, az ő nézetük sze
rint, mennyiben működtek közre annak az elvont foga- -
lomnak az érdekében, vagy mennyiben dolgoztak ellene. 
De miután semmivel sincs bebizonyítva az, hogy az em
beriség czélja a szabadság, az egyenlőség, a fölvilágoso-
dás vagy a czivilizáczió, és miután a vezetőknek és az 
emberiség fölvilágosítóinak a tömegekhez való viszonya 
csak arra az önkényes föltevésre van alapítva, hogy a 
tömegek akaratának az összessége mindig azokra az em
berekre száll át, a kik a többiek közül kiválnak: az 
emberek ama millióinak a tevékenysége, a kik ide s tova 
vándorolnak, házakat gyújtanak föl, otthagyják a föld
művelést, és irtják egymást, soha sem fejeződik ki ama 
pár tuczat ember tevékenységének a leírásában, a kik 
nem gyújtanak föl házakat, nem foglalkoznak földműve
léssel és nem gyilkolják egymást. 

A történelem ezt lépten-nyomon igazolja. A nyugat 
nemzeteinek a múlt század végén tapasztalható forrón-
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gását és kelet felé iparkodását vájjon megmagyarázhat
ják-e a XIV., XV. és XVI. Lajosok tevékenysége, a sze
retőik, a minisztereik, Napóleon, Rousseau, Diderot-, 
Beaumarchais és mások élete? 

Az orosz népnek kelet felé Kazán-ba és Szibériába 
való áramlása kifejezésre jut-e vájjon IV. János beteges 
jellemének a részleteiben, vagy Kurbszkijval való levél
váltásában? 

A nemzeteknek a keresztes hadjáratok idejében 
való mozgalmait megmagyarázza-e a Qottfriedek és 
Lajosok, vagy a hölgyeik élete és tevékenysége? Előt
tünk érthetetlen maradt a nemzeteknek ez a minden czél 
és minden vezetés nélkül, egy sereg csavargóval és 
Pusztynnik Pjotrral, nyugatról keletre való áramlása. És 
még érthetetlenebb maradt ennek a mozgalomnak a félbe
szakítása akkor, a mikor a történelmi személyiségek vi
lágosan kitűzték a hadjárat okos és szent czélját — Jeru
zsálem fölszabadítását. A pápák, a királyok, és a lovagok 
lelkesítették a népet a Szentföld fölszabadítására, de a 
nép nem állott rúdnak, mert az az ösmeretlen ok, mely 
őt azelőtt a mozgásra buzdította, immár nem létezett. 
A Qottfriedek és Minnesángerek története nyilván nem 
tudja felölelni a nemzetek életét. És a Gottfriedek és 
Minnesángerek története megmaradt a Gottfriedek és a 
Minnesángerek történetének, a nemzetek életének és vá
gyódásainak a története pedig megmaradt ösmeret-
lennek. 

Még kevéssé magyarázza meg nekünk a nemzetek 
életét az írók és a reformátorok története. 

A művelődés története elmondja nekünk az írók és 
reformátorok vágyódásait, életkörülményeit és gondo
latait. Megtudjuk, hogy Luther lobbanékony természetű 
ember volt,- s ilyen és ilyen beszédeket tartott, meg
tudjuk, hogy Rousseau bizalmatlan ember volt s ilyen s 
ilyen könyveket írt, de nem tudjuk meg azt, hogy a re-
formáczió után miért öldösték egymást az emberek, és a 
franczia forradalom idejében miért küldték a vérpadra 
egymást. 

És ha ezt a kétféle történelmet egyesítjük, a mint 
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azt a legújabb történetírók cselekszik, úgy ez az uralko
dóknak és íróknak, nem pedig a nemzetek életének lesz 
a története. 

V. 

A nemzetek élete nem fér bele néhány embernek 
az életébe; mert nincs meg a kapcsolat e pár ember és a 
nemzetek között. Az az elmélet, a mely szerint ez a 
kapcsolat az akaratok összeségének ez egyes történelmi 
személyiségekre való átruházására van alapítva, csak 
föltevés, a melyet a történelem tapasztalata még nem 
erősített meg. 

Az az elmélet, a mely arról szól, hogy a tömegek 
akaratának az összesége, egyes történelmi személyisé
gekre száll át, lehet, hogy a jogtudomány terén nagyon 
sokat megmagyaráz és a maga czéljaira lehet, hogy nél
külözhetetlen is; de a történelemre alkalmazva, a mint 
fölbukkannak a forradalmak, a hódítások, a belvillongá-
sok, a mint elkezdődik az igazi történelem, — ez az el
mélet nem magyaráz meg semmit. 

Ez az elmélet éppen azért látszik megdönthetetlen
nek, mert a nemzetek akaratának az átruházása, mely 
nem is létezett soha, nem ellenőrizhető, mert soha nem is 
létezett. 

Bármily esemény adja is magát elő, bárki is álljon 
az események élén, az elmélet mindig előállhat azzal, 
hogy azért állott éppen az a személyiség az esemény 
élén, mert ő reá szállott át az akaratok összesége. 

Azok a feleletek,, a melyeket ez az elmélet a törté
nelmi kérdésekre ad, olyanok, mint annak az embernek 
a felelete, a ki egy vonuló nyájat látva, és nem vévén 
figyelembe sem a legelőnek különböző helyeken való 
különböző minőségét, sem a pásztor hajszolását, a nyáj 
ilyen vagy olyan irányának az okát abban keresné, hogy 
milyen állat megy a nyáj élén. 

„A nyáj azért megy ebben az irányban, mert az 
élén ballagó állat vezeti, és a többi állatok akaratának az 
összesége átszállott a nyájnak erre a vezérére". így felel 
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a történetíróknak az az első válfaja, mely a hatalom föl
tétlen átruházásának az elmélete mellett foglal állást. 

„Ha a nyáj élén haladó állat változik, ez azért 
történik, mert a többi állatok akaratának az összessége az 
egyik vezetőről a másikra száll át, a szerint, vájjon meg
tartja-e ez az állat azt az irányt, a melyet magának az 
egész nyáj választott". Így felelnek azok a történetírók, 
a kik azt a nézetet vallják, hogy a tömegek akaratának 
az összessége olyan föltételek mellett száll át a vezetőkre, 
a melyeket ők ismeretleneknek tartanak. (A búvárkodás 
ilyetén módja mellett gyakran megesik, hogy a búvár, az 
általuk választott iránynyal számolva, azokat tartja ve
zetőknek, a kik a tömegek irányának a megváltozása 
alkalmával már nem legelői, hanem valahol oldalt, sőt 
olykor egészen hátul állanak.) 

„Ha a vezető állatok folyton változnak, és folyton 
változik az egész nyáj iránya is, ez onnan van, hogy az 
állatok annak az iránynak az elérésére, a mely előttünk 
ösmeretes, azokra az állatokra ruházzák át az akaratu
kat, a melyek nekünk feltűnőek, és ahhoz, hogy a nyáj 
vonulását tanulmányozzuk, meg kell figyelni mindazokat 
a nekünk feltűnő állatokat, a melyek a nyáj minden ré
szében ballagnak". Így beszélnek a harmadik válfajhoz 
tartozó történetírók, a kik a császároktól kezdve az új
ságírókig a történelmi személyiségeket ösmerik el a 
maguk korának a kifejezőiül. 

Az az elmélet, mely a tömegek akaratának a tör
ténelmi személyiségekre való átruházásáról szól, csak kö
rülírása, — más szavakkal való kifejezése a kérdés sza
vainak. 

Mi az oka a történelmi eseményeknek? — A ha
talom. Mi a hatalom? — A hatalom az akaratoknak 
egyetlen személyiségre átruházott összessége. — Milyen 
föltételek mellett ruházzák át a tömegek az akaratukat 
egyetlen személyre? — Azzal a föltétellel, hogy az 
az egyetlen személyiség, az összes többi emberek akara
tának a kifejezője legyen. Vagyis a hatalom, az hatalom. 
Vagyis a hatalom olyan szó, a melynek a jelentése előt
tünk ösmeretlen. 
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Ha az emberi tudás köre pusztán az elvont gondol
kodásra szorítkoznék, úgy a hatalomnak azt a magyará
zatát, a melylyel a tudomány szolgál, bírálat tárgyává 
tevén, az emberiség arra a következtetésre jutna, hogy 
a hatalom csak puszta szó, mely a valóságban nem is lé
tezik. De a jelenségek megösmerése terén az elvont gon
dolkodáson kívül még a tapasztalás fegyvere is rendelke
zésére áll az embernek, a melylyel a gondolkodás ered
ményeit ellenőrizheti. És a tapasztalás azt mondja, hogy 
a hatalom nem puszta szó, hanem tényleg létező jelenség. 

Arról nem is szólva, hogy a hatalom fogalma nélkül, 
az emberek együttes működéséről szóló egyetlen leírás 
se boldogulhat, a hatalom létezését nem csak a történelem, 
hanem az egykorú események megfigyelése is igazolja. 

Mindig, a mikor egy esemény végbemegy, megjele
nik egy vagy több ember, a kinek az akarata az esemény 
forrásául jelentkezik. III. Napóleon elrendeli, és a fran
cziák mennek Mexicó-ba. A porosz király és Bismarck 
elrendeli, és a csapatok bevonulnak Csehországba. I. 
Napóleon kiadja a parancsot s a csapatok mennek Orosz
országba. I. Alexandr úgy akarja és a francziák behódol
nak a Bourbonoknak. A tapasztalás azt bizonyítja, hogy 
bármily esemény menjen végbe, az mindig egy vagy több 
ember akaratával áll kapcsolatban, a kik parancsolnak. 

A történetírók ama régi szokás szerint, mely az 
Istenségnek az emberiség dolgaiban való közvetlen rész
vétét vallja, az események okát a hatalommal felruházott 
személyiség akaratának a megnyilatkozásában akarják 
látni; de ezt a következtetést sem az elmélet, sem a ta
pasztalás nem igazolja. 

Egyrészről az elmélet azt mutatja, hogy az ember 
akaratának a kifejezése, — a szavai, csak részei annak 
az általános tevékenységnek, mely az eseményben, mint 
például a háború vagy a forradalom, kifejezésre jut és 
azért valami megfoghatatlan és természetfölötti erő, va
lami csoda elösmerése nélkül lehetetlen elfogadni azt, 
hogy puszta szavak milliók megmozdulásának a közvet
len okai lehessenek; másrészről még ha megengedjük is 
azt, hogy szavak is lehetnek eseményeknek az okai, a 
történelem azt bizonyítja, hogy a történelmi' személyi-
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ségek akaratának a megnyilatkozása a legtöbb esetben 
semmiféle cselekedetet sem von maga után, vagyis, hogy 
sokszor nem csak, hogy a parancsaik nem hajtatnak 
végre, de sőt olykor, éppen homlokegyenest ellenkezője 
valósul meg annak, a mit parancsoltak. 

Ha az Istenségnek az emberiség dolgaiban való 
részvételét nem ismerjük el, nem tekinthetjük a hatalmat 
az események okának. 

A hatalom, a tapasztalás szempontjából nem egyéb, 
mint az a függés, a mely egy személyiség akaratának a 
kifejezése, és az akarat más emberek által leendő végre
hajtása közt fönnáll. 

Ahhoz, hogy ennek a függésnek a föltételeivel tisz
tába jöjjünk, mindenekelőtt meg kell állapítanunk az 
akarat kifejezésének a fogalmát, még pedig az emberhez 
és nem az Istenséghez viszonyítva. 

A mikor az Istenség parancsot ad, kifejezi az akara
tát, a mint ezt a régiek története igazolja, akaratának ez 
a kifejezése nem függ az időtől, és semmi által sincsen 
fölidézve, mert az Istenség semmi tekintetben sincs kap
csolatban az eseménynyel. De az idő korlátai közt mű
ködő és egymással kapcsolatban álló emberek parancsai
ról, akaratnyilvánításairól szólva, ahhoz, hogy a paran
csoknak az eseményekkel való kapcsolatával tisztába 
jöjjünk, meg kell állapítanunk: 1. azt a föltételt, meiy 
minden végbemenő eseménynél elkerülhetetlen; úgy ma
gának az eseménynek, mint a parancsoló személyiségnek 
az időben való szakadatlan mozgását és 2. annak az el
kerülhetetlen kapcsolatnak a föltételét, a melyben a pa
rancsoló személyiség azokkal az emberekkel áll, a kik az 
ö parancsát végrehajtják. 

VI. 
Csakis az Istenség az időtől független akaratának 

a kifejezése vonatkozhatik az eseményeknek egész soro
zatára, a melyeknek néhány esztendő vagy évszázad le
forgása alatt kell lejátszódnia, és csakis az Istenség ké
pes, pusztán a maga akaratával irányt szabni az embe-
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riség mozgásának; az ember az időben cselekszik és 
maga is részt vesz az eseményekben. 

Ha az első mellőzött föltételt, az idő föltételét 
visszahelyezzük a jogaiba, azt látjuk, hogy egyetlen 
parancs se teljesíthető a nélkül, hogy ne volna előtte 
egy másik parancs, mely az utóbbinak a teljesítését le
hetővé teszi. 

Soha, egyetlen parancs se jelentkezik önkényesen, 
és nem foglalja magában az események egész sorozatát; 
ellenben minden parancs egy másikból folyik, és soha se 
vonatkozik az események egész sorozatára, hanem min-
dik csak az eseménynek egy-egy mozzanatára. 

A mikor mi például azt mondjuk, hogy Napóleon 
kiadta a parancsot a csapatoknak, hogy háborúba men
jenek, mi egyetlen, egy időben kifejezett parancsba fog
laljuk össze az egymástól függő és következetes paran
csoknak egész sorozatát. Napóleon nem parancsolhatta 
és nem is parancsolta soha az Oroszországba való be
vonulást, ö csak azt parancsolta ma: hogy ilyen és ilyen 
jegyzéket írjanak Bécsbe, Berlinbe és Szent-Pétervárra; 
holnap, — hogy ilyen és ilyen rendeleteket intézzenek a 
hadsereghez, a hajórajhoz, a hadbiztossághoz stb. stb., — 
ebből a sok millió parancsból alakult össze a parancsok
nak az a sorozata, mely megfelelt az események ama so
rozatának, mely a franczia csapatokat elvezette Orosz
országba. 

Ha Napóleon, uralkodásának egész ideje alatt 
egyre-másra adja ki az angliai cxpedíczióra vonatkozó 
parancsokat, a vállakózásai közül egyetlen egyre se 
fordít annyi időt és fáradtságot, és mégis uralkodásának 
egész ideje alatt egyetlen egyszer, még csak meg se 
kísérli szándékainak a megvalósítását, ellenben meg
csinálja a hadjáratot Oroszországba, a melylyel ismétel
ten kifejezett meggyőződése szerint a szövetséges vi
szonyt előnyösnek tartja: úgy ez onnan ered, hogy 
az előző parancsok nem voltak összhangban az esemé
nyek sorozatával, az utóbbiak pedig igen. 

Ahhoz, hogy egy parancs pontosan teljesíthető le
gyen, szükséges, hogy az ember olyan parancsokat ad
jon, a melyek egyáltaljában teljesíthetők. Azt pedig, 

Tolsztoj : H á b o r ú és béke. III 35 
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hogy mi teljesíthető és mi nem, nemcsak a Napoleon-
féle oroszországi hadjáratban, a melyben milliók vesz
nek részt, de még a legegyszerűbb eseményben se le
het előre tudni, mert egyiknek is, a másiknak is meg
valósítása közben millió és millió akadály merülhet iöl. 
Minden teljesített parancs csak egy, a teljesítetlen pa
rancsok nagy tömegéből. A lehetetlen parancsok mind 
teljesítetlenek maradnak és nem vonnak maguk után 
eseményeket. Csak azok, a melyek lehetségesek, azok 
vonják maguk után az események sorozatának meg
felelő parancsok sorozatát, és csakis azok szoktak meg
valósulni. 

Az a mi helytelen felfogásunk, hogy az esemény
nek az azt megelőző parancsok az okai, onnan szár
mazik, hogy a mikor egy esemény végbemegy és ezrek 
közül azon egyes parancsok, a melyek az esemé
nyekkel összekapcsolódtak, teljesedésbe mentek, meg
feledkezünk azokról a parancsokról, a melyek nem tel
jesültek, mert nem is teljesülhettek. Ezenkívül ezen a 
téren a mi legfőbb eltévelyedésünknek a forrása onnan 
ered, hogy a történelmi fejtegetések során azoknak a 
számtalan, mindenféle és legaprólékosabh események
nek, mint például azoknak, a melyek a franczia csa
patokat elvezették Oroszországba, egész sorozatát egy-
egyetlen eseménybe foglalják össze, még pedig annak 
az eredménynek az alapján, a mely az eseményeknek 
ezt a sorozatát létrehozta, és ennek az általánosításnak 
megfelelően, a parancsok egész sorozata is az akarat 
egyetlen nyilvánításában tömörül össze. 

Mi azt mondjuk: Napóleon akarta az oroszországi 
hadjáratot és meg is csinálta. A valóságban mi Napó
leon egész működésében semmi olyast nem találunk, 
a mi ennek az akaratnak a nyilvánulásához hasonló 
volna, hanem látjuk a legkülönfélébb-és leghatározat-
lanabb irányú parancsoknak és akaratnyilvánításoknak 
egész sorozatát. A teljesített Napoleon-féle parancsok 
végtelen sorozatából nem azért alakult össze az 1812-ik 
évi hadjáratra vonatkozólag teljesített parancsok soro
zata, mintha ezek a parancsok bármi tekintetben is 
különböztek volna más, nem teljesített parancsoktól, 
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hanem azért, mert ezeknek a parancsoknak a sorozata 
egyezett az eseményeknek ama sorozatával, mely a íran-
czia csapatokat elvezette Oroszországba; éppen úgy, 
mint a hogy' a mázoló-mintánál nem a szerint rajzo
lódik le ilyen vagy amolyan ábra, hogy így vagy úgy, 
ilyen vagy olyan irányban mázoljuk el rajta a színeket, 
hanem a szerint, hogy a kivágott mintát minden irány
ban jól bemázoltuk-e festékkel. 

Ügy, hogy ha az időben vizsgáljuk a parancsok
nak az eseményekhez való viszonyát, azt találjuk, hogy 
a parancs semmi körülmények közt se lehet az esemé
nyek oka, hanem hogy egyik a másikkal egy bizonyos, 
meghatározottan függő viszonyban van. 

Ahhoz, hogy azt, hogy ez a függés miben áll, meg
érthessük,' föltétlenül szükséges, hogy fölállítsuk minden 
parancsnak azt a másik, elhanyagolt föltételét is, mely 
riem az Istenségtől, hanem az embertől származik, s 
mely abban áll, hogy az eseményben maga az is, a ki 
a parancsot kiadta, részt vesz. 

És éppen az a viszony, a melyben az, a ki paran
csol, azzal, a kinek parancsol, áll, éppen ez a viszony 
az, a mit hatalomnak nevezünk. Ez a viszony pedig a 
következő. 

Az együttes tevékenység czéljából az emberek 
mindig csoportokba szoktak összeverődni, a melyekben 
azoknak az embereknek egymáshoz való viszonya, a 
kik a cselekvésben részt vesznek, ama czélok különös
sége ellenére is, a melyek az együttes működés elé 
kitűzettek, mindig egyforma szokott lenni. 

Ilyen csoportokba verődve az emberek mindig 
olyan viszonyba lépnek egymással, hogy az emberek 
legnagyobb része leginkább, legkisebb része pedig a leg-
kevésbbé vesz közvetlen részt abban az együttes mű
ködésben, a melyre egyesültek. 

Mindazok közül az egyesülések közül, a melyekbe 
az emberek együttes működés czéljából tömörülni szok
tak, a leghatározottabbak és legkörvonalazottabbak 
egyike a hadsereg. 

Minden hadsereg a katonai hivatás szempontjából 
3 5 ' 
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legalacsonyabb rendű tagokból, — a közlegényekből, a 
kik mindig a legnagyobb számmal vannak, a következő, 
a katonai hivatás szempontjából magasabb rangú tagok
ból — káplárokból és altisztekből, a kiknek a száma 
már az előzőkénél csekélyebb, és még magasabb ran-
gúakból, a kiknek a száma még csekélyebb stb. alakul 
össze, föl egészen a legmagasabb katonai hatalomig, 
mely egyetlen személyiségben összpontosul. 

A hadsereg szervezetét teljes szabatossággal ki 
lehet fejezni a kúppal, melynek a legnagyobb átmérőjű 
alapját a közlegények alkotják; a rákövetkező kisebb 
átmérőjű réteg — a hadsereg magasabb rangú embe
reiből alakul össze stb. föl a kúp tetejéig, a melynek 
legfelső pontján a hadvezér áll. 

A katonák, a kiknek legnagyobb a számuk, a kúp 
legalsóbb részét, az alapját alkotják. A katona mindig 
közvetlenül szúr, vág, gyújt és rabol, és ezekre a cse
lekedetekre mindig a magasabban álló személyiségektől 
kapja a parancsot; ő maga pedig soha se parancsol. 
Az altiszt (az altisztek száma már csekélyebb) már rit
kábban vesz részt magában a cselekményben, de már 
parancsol. A tiszt még ritkábban vesz részt a cselek
vésben és még gyakrabban parancsol. A tábornok már 
csak parancsokat ad a csapatoknak a mozdulatokra, 
miközben megjelöli a mozdulatok czélját, de már csak
nem soha se használ fegyvert. A hadvezér pedig már 
egyáltaljában nem vehet közvetlen részt a cselekvésben, 
s csak általános rendelkezésekkel irányítja a tömegek 
mozdulatait. Az embereknek egymáshoz való ugyanilyen 
viszonya alakul ki az együttes működésre .létrejött többi 
egyesülésekben, mint a földművelésben, a kereskedelem
ben és minden más szervezetben is. 

És így, a nélkül, hogy a kúpnak és a hadsereg 
rangfokozatainak, vagy bármi néven nevezendő szerve
zet hivatásainak és helyzetének az egymásba folyó pont
jait mesterségesen szétválasztanók, maga magától is ki
alakul egy törvény, a mely szerint az együttes műkö
désre tömörült emberek mindig olyan viszonyba lépnek 
egymással, hogy minél közvetlenebb részt vesznek az 
emberek egy cselekménynek a végrehajtásában, annál 
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kevésbbé parancsolhatnak, és annál nagyobb számmal 
vannak; és minél kisebb az a közvetlen részvétel, a 
melylyel az emberek a cselekvésben szerepelnek, annál 
inkább parancsolnak és annál csekélyebb a számuk: és 
így jutnak el a legalsóbb rétegektől addig az egyetlen 
utolsó emberig, a ki legcsekélyebb mértékben vesz köz
vetlen részt magukban az eseményekben és a kinek a 
működése leginkább a parancsolásra van irányítva. 

A parancsoló személyiségeknek ez a viszonya azok
hoz, a kiknek parancsolnak, a lényege annak a fogalom
nak, a melyet mi hatalomnak hívunk. 

Visszaállítván az idő föltételét, a mely mellett az 
események mind lejátszódnak, azt találtuk, hogy a pa
rancsok csak akkor mennek teljesedésbe, ha az esemé
nyek megfelelő sorozatára vonatkoznak. És visszaállít
ván annak a kapcsolatnak az elengedhetetlen föltételét, 
a mely a parancsolok és az engedelmeskedők közt fönn
áll, azt találtuk, hogy a parancsolok, már ebből kifo
lyólag is legkevésbbé vesznek részt magukban az ese
ményekbén, és hogy a tevékenységük kizárólag a pa
rancsolásra van irányozva. 

VII. 

Mikor egy-egy esemény lejátszódik, az emberek 
kifejezést adnak az eseményről táplált nézeteiknek és 
óhajtásaiknak, és így, miután az esemény sok ember 
együttes működésének az eredménye, a kifejezett néze
tek vagy óhajtások egyike, habár csak megközelítőleg 
is, de okvetetlenül teljesedik. Mikor a kifejezett nézetek 
egyike megvalósul, akkor ez a nézet olyan forma kap
csolatba lép az eseménynyel, mintha egy arra vonat
kozó és azt megelőző parancs lett volna. 

Emberek egy gerendát czipelnek. Mindenikük el
mondja a véleményét arról, hogyan és hová kellene a 
gerendát elczipelni. Az emberek el is hurczolják a ge
rendát valahová, és akkor kisütik, hogy az egész do
log úgy történt, a mint azt egyikük megmondotta. Te-
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hát ő parancsolta. Ime a parancs és a hatalom a maga 
kezdetleges formájában. 

Az, a ki többet dolgozott a kezével, kevesebbet 
gondolkozott azon, hogy mit csinál, hogy mi sülhet ki 
az együttes tevékenységből, és kevesebbet parancsol
hatott. Az, a ki többet parancsolt, a szavakkal való te
vékenysége révén nyilvánvalóan kevesebbet dolgozha
tott a kezeivel. Az egy czélra törekvő embereknek egy-
egy nagyobb gyülekezetében még élesebben kiválik 
azoknak az embereknek az osztálya, a kik annál ke-
vésbbé vesznek közvetlen részt az általános tevékeny
ségben, minél inkább kimerül a tevékenységük a pa-
rancsolásban. 

Az ember, a mikor egyedül cselekszik, mindig 
magában hordja az eszméknek egy bizonyos sorozatát, 
melyek, mint neki tetszik, irányt szabtak az ő eddigi 
működésének, igazolásául szolgálnak a jelenben való 
tevékenységének, és vezérelni fogják őt jövendő csele
kedeteiben. 

Éppen így tesznek az emberek gyülekezetei is, a 
melyek az eszmék kieszelését és az együttes működés 
szabályozását és igazolást azokra bízzák, a kik magá
ban a cselekvésben nem vesznek részt. 

Előttünk ismert vagy ismeretlen okokból a fran
cziák elkezdik gyilkolni és pusztítani egymást. És az 
eseménynek megfelelően, kíséri azt az emberek ki
fejezett akaratából kifolyólag az az igazolás, hogy erre 
Francziaország jóléte, a szabadság és az egyenlőség 
szempontjából szükség van. Az emberek megszűnnek 
egymást gyilkolni, és ezt az eseményt nyomon kíséri 
az az igazolás, hogy szükség van a hatalom egységére, 
Európa ellenállására stb. Az emberek öldökölve a ma
gukhoz hasonlókat, megindulnak nyugatról keletnek, és 
ezt az eseményt nyomon kisérik a Francziaország di
csőségéről, Anglia aljasságáról stb. szóló szólamok. A 
történelem arra tanít bennünket, hogy az események 
ilyetén módon való igazolásainak semmi általános je
lentőségük sincsen, mert egymással ellentmondásban 
állanak, mint egy ember meggyilkolása azért, hogy a 
jogai elismertessenek és Oroszországban milliók le-
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mészárlása azért, hogy Anglia megaláztassák. De azért 
ezeknek az igazolásoknak, az akkori kor szempontjá
ból, tagadhatatlanul van jelentőségük. 

Ezek az igazolások leveszik az erkölcsi felelőssé
get azoknak az embereknek a válláról, a kik az ese
ményeket előidézik. Ezek az időleges czélok olyanok, 
mint azok a seprők, melyek az út megtisztítása czéljából 
a vonat előtt a síneken tovasiklanak: kitisztogatják az 
emberek erkölcsi felelősségének az útját. Ezek nélkül 
az igazolások nélkül az események megfigyelése köz
ben fölmerülő ama legegyszerűbb kérdés se volna meg
oldható: az emberek milliói hogy' hajtanak végre együt
tes bűncselekményeket, háborúkat, gyilkosságokat stb.? 

Európa állami és társadalmi életének mai, bonyoló
dott formái mellett, vájjon lehetséges-e olyan eseményt 
elképzelni, melyet nem a császárok, a miniszterek, a 
parlamentek meg a lapok írtak volna elő, parancsoltak 
volna? Van-e olyan együttes cselekmény, mely ne ta
lálná meg az igazolását az állami egységben, a nem
zetiségben, Európa egyensúlyában, a művelődésben? 
Ogy, hogy minden végbemenő esemény elkerülhetetle
nül összeesik valami kifejezett óhajtással, és megsze
rezvén a maga igazolását, egyetlen, vagy néhány em
ber akaratának az eredményeképpen jelentkezik. 

Bármilyen irányt vegyen is egy mozgásban levő 
hajó, előtte mindig látható lesz az általa átszelt habok 
árja. Azokra az emberekre nézve, a kik a hajón vannak, 
ennek az árnak a mozgása lesz az egyetlen észrevehető 
mozgás. 

Csak ha közelről, mozzanatról-mozzanatra figye
lemmel kísérjük ennek az árnak a mozgását és össze
hasonlítjuk ezt a mozgást a hajó mozgásával, csak ak
kor győződhetünk meg róla, hogy az ár mozgásának min
den mozzanatát a hajó mozgása állapítja meg, s hogy 
bennünket az ejtett tévedésbe, hogy észrevétlenül bár, 
de mi magunk is mozogtunk. 

Ugyanezt látjuk, ha mozzanatról mozzanatra követ
jük a történelmi személyiségek mozgását (vagyis beállít
juk minden végbemenő eseménynek elengedhetetlen föl
tételét — az időben való mozgás szakadatlanságának a 
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föltételét) és nem tévesztjük szem elöl a történelmi sze
mélyiségeknek a tömegekkel való szükségszerű viszo
nyát. 

Bármi történjék is, mindig az sül ki, hogy éppen az 
történt, a mit előre láttak és parancsoltak. Bárminő 
irányt vegyen is a hajó, az az ár, mely se nem irányítja, 
se nem fokozza a hajó mozgását, mindig háborog előtte 
és távolról úgy fog látszani előttünk, mintha nem önké
nyesen, hanem a hajó mozgása által irányítva mozogna. 

* 

A történetírók, a történelmi személyiségek akaratá
nak csak azokat a megnyilatkozásait vizsgálván, a me
lyek mint parancsok vonatkoztak az eseményekre, arra 
lyukadtak ki, hogy az események a parancsoktól függ
nek. Mi pedig magukat az eseményeket és a tömeghez 
való azt a viszonyt vizsgálván, a melyben velük a tör
ténelmi személyiségek állanak, azt találtuk, hogy a tör
ténelmi személyiségek és a parancsaik függnek az ese
ményektől. Ennek a következtetésnek kétségtelen bizo
nyítékául szolgál az, hogy bármennyi legyen is a pa
rancs, az esemény azért nem megy végbe, ha csak más 
okok is nem működnek közre; de a mint egy esemény 
végbemegy — bármilyen esemény legyen is az, — a kü
lönféle személyiségek szakadatlanul megnyilvánuló aka
ratai közt mindig akadnak olyanok, a melyek úgy lé
nyegben mint időbelileg, mint az eseményre vonatkozó 
parancsok jelentkeznek. 

Erre a következtetésre jutva, egyenesen és hatá
rozottan megfelelhetünk a történelemnek arra a két lé
nyeges kérdésére: 

1. Mi a hatalom? 
2. Miféle erő hozza létre a nemzetek mozgalmait? 
1. A hatalom egy bizonyos személyiségnek a többi 

személyiségekhez való olyatén viszonya, a melyben az 
illető annál kevésbbé vesz részt a cselekvésben, minél 
inkább kifejezést ad a végbement együttes cselekvésre 
vonatkozó nézetének, föltevéseinek és igazolásainak. 

2. A nemzetek mozgalmait nem a hatalom, nem a 
szellemi tevékenység, sőt még nem is e kettő együttesen 
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idézi elő, mint azt a történetírók gondolták, hanem igenis 
mindazoknak az embereknek a működése, a kik az illető 
eseményben részt vesznek, és a kik mindig úgy egyesül
nek, hogy azok, a kik leginkább vesznek közvetlen részt 
az eseményekben, a legkevesebb ielelősséget veszik ma
gukra; és viszont. 

Erkölcsi tekintetben az események okául a hata
lom jelentkezik; fizikai tekintetben pedig — azok, a kik 
magukat a hatalomnak alárendelik. 

De miután erkölcsi tevékenység fizikai tevékeny
ség nélkül nem képzelhető, az események oka sem az 
egyikben, sem a másikban, hanem a kettőben együttvéve 
keresendő. 

Vagyis, más szavakkal, a jelenségre, a melyet 
vizsgálunk, az ok fogalma nem alkalmazható. 

Végső elemzésben eljutunk az örökkévalóság köré
hez, ahhoz a végső határhoz, a melyhez a gondolkodás 
minden terén eljut az emberi elme, ha csak nem űz játé
kot a tárgyával. A villamosság hőt hoz létre, a hő villa
mosságot. Az atomok vonzzák és taszítják egymást. 

A hő és a villamosság kölcsönhatásáról, az ato
mokról, szólva, azt, hogy ez miért van így, nem mond
hatjuk meg, és azt mondjuk, hogy azért van így, mert 
másként nem is képzelhető, mert így kell lennie, mert 
ez a törvény. Ugyanígy áll a dolog a történelmi jelen
ségekkel is. Hogy miért zajlik le egy-egy háború, vagy 
forradalom, azt nem tudjuk; csak azt tudjuk, hogy úgy az 
egyik, mint a másik cselekvés végrehajtására az embe
rek bizonyos csoportba tömörülnek, a melyben vala
mennyien résztvesznek; és azt mondjuk, hogy ez így 
van, mert másként nem képzelhető s mert ez törvény. 

VIII. 

Ha a történelemnek csak a külső jelenségekkel 
volna dolga, akkor ennek az egyszerű és nyilvánvaló 
törvénynek a megállapítása elegendő volna, és fejtege
téseinket be is fejezhetnők. De a történelem törvénye az 
emberre vonatkozik. Az anyagnak egy kis részecskéje 
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sem mondhatja nekünk, hogy ő teljességgel nem érzi a 
vonzás és eltaszítás szükségét, és hogy ez nem igaz; az 
ember pedig, a ki tárgya a történelemnek, egyenesen ki
mondja: én szabad vagyok és így nem vagyok törvé
nyeknek alávetve. 

Az emberi akarat szabadságára vonatkozó, bár ki 
nem mondott kérdés létezése a történelemben lépten
nyomon érezhető. 

A komolyan gondolkodó történetírók mind eljutot
tak ehhez a kérdéshez. A történelem ellentmondásai, ho
mályosságai és az a téves irány, a melyben ez a tudo
mány halad, mind ennek a kérdésnek a megoldatlansá
gából származnak. 

Ha minden egyes ember akarata szabad volna, 
vagyis ha mindenik azt tehetné, a mit akar, akkor a tör
ténelem nem volna egyéb, mint az összefüggéstelen vé-
letlenségek sorozata. 

Sőt ha milliók közül és az időnek egy ezer eszten
dőre terjedő szakában csak egyetlen emberre nézve 
meg volna a lehetősége annak, hogy úgy cselekedjék, a 
mint akar, akkor nyilvánvaló, hogy ennek az embernek 
egyetlen szabad és a törvényekkel ellenkező cselekedete 
az egész emberiségre nézve megszüntetné bármi néven 
nevezendő törvények létezésének a lehetőségét. 

Ha pedig csak egyetlen egy olyan törvény van, a 
mely az emberek cselekvését irányítja, úgy a szabad 
akarat képtelenség, mert az emberek akarata kénytelen 
magát ennek a törvénynek alárendelni. 

Ebben az ellentmondásban rejlik az akarat szabad
ságának a kérdése, mely a legrégibb idők óta foglalkoz
tatja az emberiség legkiválóbb elméit, s mely a legrégibb 
idők óta előttünk áll, a maga egész óriási jelentőségében. 

Á kérdés abban áll, hogy ha az embert mint a meg
figyelés tárgyát tekintjük, még pedig bármiféle szempont
ból — hittudományi, történelmi, erkölcstani, bölcseleti 
szempontból, — mindenütt ráakadunk a szükségszerűség 
törvényére, a melynek ő épp úgy alá van vetve, mint 
minden más, a mi létezik. Ha pedig magunkból kifelé az 
öntudat alapján nézzük az embert, akkor valamennyien 
szabadoknak érezzük magunkat. 
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Ez a tudat az észtől teljesen különálló és független 
forrása az önismeretnek. Az ész által az ember csak 
megfigyeli magát; de megösmerni, csak az öntudat által 
ösmerheti meg magát. 

Az önmegismerés nélkül az ész alkalmazása, min
den megfigyelés elképzelhetetlen. 

Ahhoz, hogy az ember megérthessen, megfigyel
hessen, következtethessen, kell, hogy élőnek tudja ma
gát. Élőnek pedig nem tudhatja magát másként, mint 
hogy ha egyúttal az akaratra képesnek tudja magát, 
vagyis tudatára ébred akaratának. Az akaratának 
pedig, mely életének a lényege, nem ébred és nem is éb
redhet tudatára az ember másként, mintha azt szabad
nak érzi. 

Ha az ember magát a megfigyelésnek alávetvén, 
azt látja, hogy az akarata mindig egy- és ugyanazon tör
vény után igazodik (akár a táplálkozás szükségét, akár 
az agy működését, akár mást figyel is meg) akaratának 
ezt a mindig azonos irányát nem foghatja föl másnak, 
mint akarata korlátozásának. Az, a mi nem volna sza
bad, korlátolt se lehetne. Az ember akarata éppen azért 
látszik előtte korlátoltnak, mert nem tudja azt másként 
elképzelni, mint szabadnak. 

ön azt mondja: én nem vagyok szabad. Pedig 
ugy-e, fölemeltem és leeresztettem a karomat. Mindenki 
be fogja látni, hogy ez a nem észszerű felelet megdönt
hetetlen bizonyítéka a szabadságnak. 

Ez a válasz olyan tudatnak a kifejezése, mely 
nincs alárendelve az észnek. 

Ha a szabadság öntudata nem volna az önmeg
ismerésnek különálló és az észtől független forrása, akkor 
alá volna rendelve az észlelésnek és a tapasztalásnak; 
de a valóságban ilyen alárendeltség soha se szokott elő
fordulni és nem is képzelhető. 

A tapasztalások és észlelések egész sora minden 
ember előtt világossá teszi, hogy ő, mint a megfigyelés 
tárgya, alá van vetve bizonyos törvényeknek, s az em
ber alá is rendeli magát nékik, és soha se száll szembe 
a nehézkedés vagy az áthatatlanság általa egyszer fel
ismert törvényével. De a tapasztalásoknak és észlelések-
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nek ugyanez a sorozata azt is megmutatja neki, hogy az 
a teljes szabadság, a melyet ö magában lát — lehetetlen
ség, hogy minden cselekedete az ő szervezetétől, jelle
métől és a reá ható indító okoktól függ; de az ember a 
tapasztalatokból és észlelésekből levont következteté
seknek soha se rendeli magát alá. 

Az ember a tapasztalás és az észlelés révén tudja, 
hogy a kő lefelé esik, és így minden kételkedés nélkül 
hisz ebben, és minden esetben várja az általa megismert 
törvény teljesülését. 

De bár épp oly kétséget kizárólag tudja azt is, hogy 
akarata is törvényeknek van alávetve, ezt már nem 
hiszi és nem is hiheti. 

Bármennyiszer bebizonyítsa is az ember előtt a 
tapasztalás és az elmélkedés azt, hogy ugyanolyan 
körülmények közt és ugyanolyan természet mellett min
dig ugyanazt fogja cselekedni, a mit azelőtt cselekedett, 
azért ha ezredszer jut is ugyanazok közé a körül
mények közé, s fog hozzá ugyanazzal a természettel va
lami cselekvéshez, mely mindig egyformán végződik, 
minden kételkedés nélkül és épp oly határozottan meg 
van győződve róla, hogy azt tehet, a mit akar, mint a 
hogy' annak előtte meg volt győződve. Minden, akár vad, 
akár gondolkodó ember, bármily kétségtelenül bebizo
nyítsa is előtte a tapasztalás és az elmélkedés azt, hogy 
ugyanolyan körülmények közt kétféle cselekvés nem 
képzelhető, érzi, hogy e nélkül a badar képlet nélkül 
("mely a szabadság lényegét alkotja) el se tudja magának 
képzelni az életet. Érzi, hogy bármily képtelenség legyen 
is ez, azért mégis van, mert a szabadság eme képzete 
nélkül nemcsak hogy nem értené meg az életet, de egyet
len perczig se tudna élni. 

Nem tudna élni azért, mert az emberek minden tö
rekvése, az élet minden vágyódása nem egyéb, mint a 
szabadság gyarapítására való iparkodás. A gazdagság 
— szegénység, dicsőség — ösmeretlenség, hatalom — 
alárendeltség." erő — gyöngeség, — egészség — beteg
ség, — műveltség — műveletlenség, munka — henyélés, 
jóllakottság — éhség, erény — bűn, itt mind csak a 
szabadságnak magasabb vagy alacsonyabb fokai. 
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Olyan embert, a kinek nincs szabadsága, nem kép
zelhetünk el másként, mint ha halottnak képzeljük. 

Ha az észre nézve a szabadság fogalma értelmet
len ellentmondásnak látszik, mint akár annak a lehető-
sége^hogy az időnek egy- és ugyanabban a pillanatá
ban két cselekedetet hajtsunk végre, vagy hogy ok nél
kül cselekedjünk, ez csak azt bizonyítja, hogy a tudat 
az észnek nincs alárendelve. 

A szabadságnak ez a megingathatatlan, megdönt
hetetlen és sem a tapasztalásnak, sem az észlelésnek alá 
nem vetett tudata, melyet minden gondolkodó elismer 
és kivétel nélkül minden ember érez, ez a tudat, a mely 
nélkül az ember el se képzelhető, ez a kérdésnek egy 
másik oldala. 

Az ember a mindenható, mindentudó és legkegyel
mesebb Isten teremtménye. Vájjon mi hát a bűn, a 
melynek a fogalma az ember szabadságának a tudatából 
ered? — ime ez a hittudomány kérdése. 

Az emberek cselekvése általános és változhatatlan 
törvényeknek van alávetve, melyek a statisztikában jut
nak kifejezésre. Vájjon miben áll az embernek a társa
dalom előtt való felelőssége, melynek fogalma a szabad
ság tudatából ered? — ime ez a jog kérdése. 

Az ember cselekedetei az ö veleszületett jellemé
ből és azokból az indító okokból folynak, a melyek reá 
hatnak. Vájjon mi a lelkiismeret s a cselekedetek jó vagy 
rossz voltának a tudata, mely a szabadság tudatából 
folyik? — ime ez az erkölcstan kérdése. 

Az ember, az emberiség közös életével kapcsolat
ban úgy jelentkezik, mint a ki alá van vetve azoknak a 
törvényeknek, a melyek ezt az életet meghatározzák. 
De ugyanaz az ember, ettől a kapcsolattól függetlenül, 
szabadnak jelentkezik; vájjon a nemzetek és az emberi
ség elmúlt életét, mint az emberek szabad vagy nem 
szabad tevékenységének az eredményét kell-e fölfogni? 
— ime, ez a történelem kérdése. 

Csak a tudás népszerűsítésének mai önbizalommal 
teljes korában, s a tudatlanság ellen küzdő legerőtelje
sebb eszköznek, a könyvnyomtatásnak a terjedése ré
vén jutott el a szabadság kérdése arra a térre, a melyen 



566 TOLSZTOJ 

már nem is lehet kérdésről szó. A mi korunkban az úgy
nevezett vezető emberek legnagyobb része, vagyis egy 
sereg tudatlan ember, a természetbúvárok munkáját, a 
kik a kérdésnek csak egyik oldalával foglalkoznak, mint 
az egész kérdés megoldását elfogadta. m 

Lélek és szabadság nincsen, mert az ember élete 
izom-mozgásokban jut kifejezésre, az izom-mozgások 
pedig ideg-tevékenységet föltételeznek; lélek és szabad
ság nincsen, mert mi az időnek egy ösmeretlen szaká
ban a majomtól származtunk le, hirdetik ők szóval, írás
ban és nyomtatásban, nem is álmodván róla, hogy év
ezredekkel azelőtt minden vallás, minden gondolkodó 
nemcsak hogy elösmerte, de soha nem is tagadta a szük
ségszerűségnek azt a törvényét, a melyet most az élettan 
és az összehasonlító álattan segítségével oly buzgón 
iparkodnak bebizonyítani. Nem látják, hogy ebben a kér
désben a természettudományok szerepe mindössze az, 
hogy eszközül szolgáljon a kérdés egyik oldalának a 
megvilágítására. Mert az, hogy a megfigyelés szempont
jából az ész és az akarat csak az agyvelő váladékai 
(sécrétion) és az, hogy az ember az általános törvényt 
követve az időnek egy ismeretlen szaka alatt a legalsóbb
rendű állatokból kifejlődhetett, csak más oldalról világítja 
meg azt az évezredekkel ezelőtti vallások és bölcseleti 
elméletek által elfogadott igazságot, hogy az ón szem
pontjából az ember alá van vetve a szükségszerűség tör
vényeinek, de egy hajszállal se viszi előbbre a kérdés 
megoldását, a melynek egy másik, ellenkező oldala is 
van, mely a szabadság tudatára van alapítva. 

Az, hogy az ember az idő egy ösmeretlen szakában 
a majomtól származott, épp oly érthető, mini az, hogy 
az idő egy ösmert szakában egy marék földből szárma
zott (az első esetben az idő, a másodikban a származás 
az ösmeretlen) és azt a kérdést, hogy' egyeztethető össze 
az ember szabadságának a tudata a szükségesség tör
vényével, a melynek az ember alá van vetve, az össze
hasonlító élettan és állattan sem döntheti el, mert a bé
kában, a házinyúlban és a majomban mi csak az izom
ideg-tevékenységet figyelhetjük meg, az emberben pedig 
ezen kívül meg az öntudatot is. 
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Azok a természetbúvárok és híveik, a kik ezt a kér
dést meg akarják oldani, olyanok, mint azok a kőmű
vesek, a kiknek egy templom egyik falát kellene beva
kolniuk, és a kik fölhasználva a felügyelő távollétét, buz-
góságuknak egy rohamában bevakolnák az ablakokat, 
a képeket, a freskókat, sőt még a ki nem száradt falakat 
is bevakolnák és örülnének rajta, hogy az ő kőműves-
szempontjukból milyen simán és egyenletesen sikerül 
minden. 

IX. 

A szabadságra és a szükségszerűségre vonatkozó 
kérdés megoldásának, a tudás más ágaival szemben, a 
melyekben ez a kérdés már meg is oldatott, a történe
lemre nézve még az az előnye is van, hogy a történelem 
előtt ez a kérdés nem vonatkozik az ember akaratának 
a lényegére, hanem csak annak az elgondolására, hogy 
ez az akarat a múltban bizonyos körülmények közt hogy' 
nyilatkozott meg. 

A történelem ennek a kérdésnek a megoldásánál 
olyan helyzetbe kerül a többi tudományokhoz, a minőben 
a tapasztalati tudományok az elméleti tudományokkal 
állanak. 

A történelem tárgya nem maga az ember akarata, 
hanem a mi képzetünk erről az akaratról. 

És éppen azért a szabadság és a szükségszerűség 
két ellentétes fogalmának az összeegyeztetése kapcsán 
felbukkanó megoldhatatlan titok, a történelem előtt, nem 
úgy, mint a hittudomány, az erkölcstan és a bölcselet 
előtt, nem létezik. A történelem az ember életéről alko
tott képzetet vizsgálja, a melyben ennek a két ellentmon
dásnak az összeegyeztetése már megtörtént. 

A valóságos életben minden történelmi esemény, 
az emberek minden cselekedete rendkívül tisztán és 
határozottan megérthető, még pedig mind a mellett, hogy 
minden esemény részben szabadnak, részben pedig szük
ségszerűnek látszik, a legcsekélyebb ellentmondás érzése 
nélkül. 
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Annak a kérdésnek a megoldásánál, vájjon hogy' 
egyeztethető össze a szabadság és a szükségszerűség 
és mi a lényege ennek a két fogalomnak, a történelem 
azzal az úttal teljesen ellentétes útat követhet és kell 
követnie, mint a melyen a többi tudományok haladtak. 
A történelemnek, a helyett, hogy a szabadság és a 
szükségszerűség fogalmát magukban véve meghatároz
ván, e meghatározások alá csoportosítaná az élet jelen
ségeit, a rendelkezésére álló jelenségek óriási tömegé
ből, a melyek mindig a szabadságtól és a szükségszerű
ségtől függőknek jelentkeznek, kell a szabadság és a 
szükségszerűség fogalmának a meghatározását le
vezetnie. 

Egy vagy több ember működéséről alkotott kép
zeteink bármelyikét vizsgáljuk is, azt nem foghatjuk föl 
másként, mint részben az ember szabadságának, rész
ben pedig a szükségszerűség törvényeinek az eredményét. 

Akár a nemzetek vándorlásáról, akár a barbárok 
betöréseiről, akár III. Napóleon intézkedéseiről, akár egy 
egyes embernek egy órával ezelőtt véghezvitt áma cse
lekedetéről beszélünk is, hogy a sétájára kínálkozó több 
útirányból egyet kiválasztott, sehol semmi ellentmondást 
nem látunk. Az ezeknek az embereknek a cselekedeteit 
irányító szabadság és szükségszerűség mérve reánk nézve 
tisztán meg van határozva. 

Nagyon gyakran megesik, hogy a szempontok kü
lönbözősége szerint, a melyekből egy-egy jelenséget vizs
gálunk, egymástól elütnek a szabadság kisebb vagy na
gyobb mérvéről alkotott képzeteink; de azért az ember 
minden cselekedete mindig és mindenütt, mint a szabad
ság és a szükségszerűség együttes eredménye jelentkezik 
előttünk. A vizsgálatunk tárgyát képező minden cselek
ményben úgy a szabadságnak, mint a szükségszerűség
nek egy-egy részét megtaláljuk. És mindig minél több 
szabadságot látunk valamely cselekedetben, annál keve
sebb szükségszerűséget födözünk föl benne, s minél több 
benne a szükségszerűség, annál kevesebb a szabadság. 

A szabadságnak és a szükségszerűségnek egymás
hoz való viszonya a szerint a szempont szerint csökken 
vagy nagyobbodik, a melyből az illető cselekedetet vizs-
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gáljuk; de ez a viszony egymással mindig fordított arány
ban áll. 

A fuldokló ember, a ki belekapaszkodik egy má
sikba é s azt is a vízbe fojtja, vagy a gyermeke szopta
tása révén kimerült éhes anya, a ki valami ennivalót lop, 
vagy a fegyelemhez szokott ember, a ki a sorban állva 
egyetlen vezényszóra védtelen embert öl, az előtt az 
ember előtt, a ki ösmeri azokat a körülményeket, a m e 
lyek közt ezek az emberek voltak, kevésbbé b ű n ö s n e K , 
vagyis kevésbbé szabadnak és a szükségszerűség t ö r 
vényének inkább alávetettnek, az előtt pedig, a ki nem 
tudja, hogy az az ember maga is fuldoklott, hogy az az 
anya éhes volt, az a katona pedig a sorban állott, i n k á b b 
szabadnak látszik stb. Éppen így az az ember, a ki húsz 
esztendővel ezelőtt gyilkosságot követett el, s azóta 
békésen és ártalmatlanul élt, a társaságban kevésbbé 
bűnösnek, cselekedete pedig a szükségszerűség t ö r 
vényének inkább alávetettnek látszik az előtt, a ki a bű
nét a húsz év leforgása után vizsgálja, és sokkal szaba
dabbnak az előtt, a ki ugyanazt a bűnt az elkövetését kö
vető napon vizsgálta. És éppen úgy az őrül**, részeg, vagy 
erős fölindulásban lévő ember minden cselekedete ke
vésbbé szabadnak és inkább szükségszerűnek látszik az 
előtt, a ki ösmeri annak a lelkiállapotát, a ki a cseleke
detet elkövette, és inkább szabadnak és kevésbbé szük
ségszerűnek az előtt, a ki ezt nem ösmeri. Mindezekben 
az esetekben a szabadság fogalma gyarapszik vagy csök
ken, és ennek megfelelőleg a szükségszerűség fogalma 
gyarapszik vagy csökken a szerint az álláspont szerint, 
a melyből a cselekedetet vizsgáljuk. Ügy, hogy minél na
gyobbnak látszik a szükségszerűség, annál kisebbnek 
látszik a szabadság, és viszont. 

A vallás, az emberiség józan esze, a jogtudomány 
és maga a történelem is, teljesen egyformán fogják föl 
a szabadságnak és a szükségszerűségnek ezt az egymás
hoz való viszonyát. 

Mindazoknak az eseteknek, a melyekben a szabad
ságról és a szükségszerűségről alkotott képzeteink gyara
podnak vagy csökkennek, kivétel nélkül három alap
juk van: 

Tolszto : H á b o r ú és b é k e III . M 
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1. annak az embernek, a ki a cselekedetet végrehaj
totta, a külső világhoz való viszonya; 

2. az időhöz, és 
3. a cselekedetet előidézett okokhoz való viszonya. 
Az első alap, az embernek a külvilághoz való vi

szonya, annak a meghatározott helynek, a melyet a vele 
egyidejűleg létező minden egyéb lénynyel való viszonyá
ban minden ember elfoglal, többé vagy kevésbbé tiszta 
fogalma. Ez az az alap, a melynek a következtében nyil
vánvalóvá válik, hogy a fuldokló ember kevésbbé sza
bad, és inkább alá van vetve a szükségszerűségnek, mint 
az az ember, a ki künn áll a szárazon; az az alap, a mely
nek a következtében annak az embernek a cselekedetei, 
a ki egy sűrűn lakott helyen szoros kapcsolatban áll a 
többi emberekkel, annak az embernek a cselekedetei, a 
ki a családja, a hivatala, a vállalatai által kötve van, 
kétségkívül kevésbbé szabadaknak és a szükségszerű
ségnek inkább alávetetteknek látszanak, mint az egyedül
álló és az egyes ember cselekedetei. 

Ha mi az embert, a környezetéhez való viszonyát 
figyelmen kívül hagyva, egymagában nézzük, min
den cselekedete szabadnak látszik előttünk. De a mint 
ahhoz való bármely viszonyát veszszük, a mi őt körül
veszi, ha bármivel, egy másik emberrel, a ki beszél vele, 
egy könyvvel, a melyet olvas, azzal a munkával, a mely
lyel foglalkozik, sőt a levegővel, a mely őt körülveszi, 
vagy a világossággal, mely az őt körülvevő tárgyakra 
esik, való kapcsolatot látjuk, azt is látnunk kell, hogy 
ezeknek a körülményeknek mindenike befolyással van rá, 
és tevékenységének legalább egy bizonyos részét irá
nyítja. És abban a mértékben, a mint mi ezeket a be
folyásokat látjuk, abban a mértékben csökken bennünk 
az ő szabadságának a képzete, ellenben gyarapszik an
nak a szükségszerűségnek a képzete, a melynek alá van 
rendelve. 

2. A második alap: az embernek a világhoz való 
látható, tágabb vagy szűkebb időbeli viszonya: és annak 
a helynek többé-kevésbbé világos fogalma, a melyet az 
ember cselekvése az időben elfoglal. Ez az az alap, a 
melynek következtében az első ember bűnbeesése, a 
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melynek az emberi nem létrejötte volt a következése, 
nyilvánvalóan kevésbbé szabadnak látszik előttünk, mint 
egy mostani embernek a házasságra lépése. Ez az az 
alap, a melynek a következtében azoknak az embereknek 
az élete és tevékenysége, a kik századokkal én előttem 
éltek, s a kik csak az idő révén vannak velem némi kap
csolatban, nem látszhatik annyira szabadnak előttem, 
mint a most élő emberek élete, a melynek a következmé
nyei még ösmeretlenek előttem. 

Ebben a tekintetben a több-kevesebb szabadság 
vagy szükségszerűség képzeteiben tapasztalható fokoza
tosság annak az időnek a rövidebb vagy hosszabb tarta
mától függ, mely a cselekedet véghezvitele és a mi íté
letünk közt eltelt. 

Ha egy olyan cselekedetemet vizsgálom, a melyet 
egy perczczel ezelőtt, megközelítőleg ugyanolyan körül
mények közt vittem véghez, a milyenek közt most va
gyok, a cselekedetem minden kétséget kizárólag szabad
nak tűnik föl előttem. De ha olyan cselekedetet vizsgálok, 
mely egy hónappal ezelőtt történt, akkor, most más kö
rülmények közt lévén, önkéntelenül beösmerem, hogy 
ha az a cselekedet nem történt volna meg, akkor az a sok 
hasznos, kellemes, sőt szükségszerű dolog, mely abból 
a cselekedetből folyt, szintén nem következett volna be. 
Ha' emlékezetemben még messzebbre, tíz esztendővel 
vagy még tovább megyek vissza, akkor cselekedetemnek 
a következményei még nyilvánvalóbban állanak előttem; 
és szinte nehéz lesz elképzelnem, mi lett volna, ha azt 
a cselekedetet nem hajtottam volna végre. Minél mesz-
szebb megyek vissza az emlékezetemben, vagy minél 
messzebbre tekintek előre a jövőbe, a mi teljesen egyre 
megy, annál nagyobb kétségeim lesznek az illető cseleke
det szabadsága iránt. 

A szabad akaratnak az emberiség közös dolgaiban 
való részvételét illetőleg, a nyilvánvalóságnak ugyanezt 
a haladványát tapasztaljuk a történelemben is. Egy a 
jelenben történt esemény, minden kétséget kizárólag 
mint az összes ismert emberek működésének az ered
ménye tűnik föl előttünk; de a távolabb álló események
ben már látjuk azokat az elkerülhetetlen következmé-

M 
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nyéket, a melyeken kívül mást már el se tudunk képzelni. 
És minél messzebbre megyünk vissza az események 
vizsgálatában, annál kevésbbé látszanak azok önkénye
seknek. 

A porosz-osztrák háború mint a ravasz Bismarck 
működésének kétségtelen következménye tűnik föl előt
tünk stb. 

A napóleoni háborúk, bár már kétségesen, de még 
mindig mint a hősök akaratának eredményei jelentkez
nek előttünk; de már a keresztes hadjáratokban olyan 
eseményt látunk, mely egészen határozottan elfoglalta 
a maga helyét a történelemben, s a mely nélkül Európa 
újabbkori történelme már szinte elképzelhető se volna, 
bár a keresztes hadjáratok egykori írói ezt az eseményt 
is csak néhány ember akaratának a kifolyásaként fogták 
föl. A népvándorlás kapcsán a mi korunkban már senki
nek se fog eszébe jutni azt hinni, hogy az európai világ 
újjászületése Attila önkényétől függött. Minél messzebb 
keressük a történelem múltjában vizsgálódásunknak a tár
gyát, annál kétségesebbé válik előttünk az eseményeket 
létrehozó emberek szabadsága és annál nyilvánvalóbbá 
válik a szükségszerűség törvénye. 

3. A harmadik alap az ész elkerülhetetlen követel
ményeként jelentkező okok ama végtelen lánczolatának 
reánk nézve több-kevesebb hozzáférhetősége, a melyben 
minden érzékelt jelenségnek, tehát minden emberi csele
kedetnek, mint az előzmények következményének és 
mint a következmények okának el kell foglalnia a maga 
meghatározott helyét. 

Ez az az alap, a melynek a következtében úgy a mi 
cselekedeteink, mint más emberek cselekedetei, egyrész
ről, annál szabaddabbaknak és a szükségszerűségnek 
annyival kevésbbé alávetetteknek látszanak, minél ösme-
retesebbek előttünk azok a megfigyelésből levezetett 
élettani, lélektani és történelmi törvények, a melyeknek 
az ember alá van vetve és minél helyesebben fölismertük 
a cselekedetek élettani, lélektani vagy történelmi okait; 
másrészről, minél egyszerűbb maga a megfigyelés tár
gyát képező cselekmény, és minél egyszerűbb jellemű és 
eszű ember az, a kinek a cselekedetét vizsgáljuk. 
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A mikor valami bűntett, erényes cselekedet vagy 
akár a jó és rossz szempontjából teljesen közömbös csele
kedet esetében, teljességgel nem ösmerjük a cselekedet 
okait, rendesen a szabadságnak tulajdonítjuk benne a leg
nagyobb részt. Ha bűntettről van szó, mindennél jobban 
kívánjuk az ilyen cselekedetnek a megbüntetését; ha eré
nyes cselekedetről van szó, mindennél jobban megbe
csüljük az ilyen cselekedetet. Egy közömbös cselekedet
nél a legnagyobb egyéniséget, eredetiséget és szabad
ságot föltételezzük. De ha a számtalan ok közül csak 
egyet is ösmerünk, akkor már elösmerjük a szükségszerű
ségnek is bizonyos szerepét és kevésbbé kívánjuk a bűn 
bűnhödését, kevésbbé ösmerjük el az erényes cselekedet 
érdemét, és kevesebb szabadságot föltételezünk abban az 
eredetinek látszó, közömbös cselekedetben. Az, hogy a 
bűnös gonosztévők közt nevelkedett, már enyhíti a bűnét. 
Az apának vagy az anyának valami jutalom reményében 
tanúsított önfeláldozása sokkal kevésbbé látszik szabad
nak. Egy vallás- vagy párt-alapító, egy föltaláló sokkal 
kevésbbé lep meg bennünket, ha tudjuk, hogyan és mi
képpen lett a tevékenysége előkészítve. Ha a tapaszta
latok hosszú sora felett rendelkezünk, ha megfigyeléseink 
állandóan arra vannak irányítva, hogy az emberek cse
lekedeteiben az okok és az okozatok közt való össze
függést megtaláljuk, az emberek cselekedetei annál 
szükségszerűbbeknek és annál kevésbbé szabadoknak 
tűnnek föl előttünk, minél teljesebben kapcsolatba tudjuk 
hozni az okozatokat az okokkal. Ha a vizsgálódás tár
gyául szolgáló cselekedetek egyszerűek, és ha a cseleke
deteknek nagy mennyisége állott rendelkezésünkre, akkor 
azok szükségszerűségéről alkotott képzeteink még telje
sebbek lesznek. Egy becstelen apa fiának becstelen csele
kedete, egy bizonyos körbe tévedt nőnek csúnya maga
viselete, egy iszákos embernek az iszákosságba való 
visszaesése, stb., olyan cselekedetek, a melyek annál ke
vésbbé látszanak előttünk szabadoknak, minél világosab
bak előttünk az okok, melyek a cselekedetet előidézték. 
Ha még hozzá az az ember, a kinek a cselekedetét vizs
gáljuk, az észbeli fejlődés legalacsonyabb fokán áll, mint 
a gyermek, az őrült, a félkegyelmű, akkor a cselekvés 
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okait s a szóban forgó jellem és az ész egyszerűségét 
ösmervén, a szükségszerűségnek már oly nagy szerepét, 
s a szabadságnak oly csekély részét látjuk az illető cse
lekedetben, hogy a mint az okot ösmerjük, mely a cselek
vést előidézendő volt, akár magát a cselekedetet is előre 
megmondhatjuk. 

Csakis ezen a három alapon építhetők föl a beszá-
míthatatlanságnak és az enyhítő körülményeknek minden 
törvényhozásban föltalálható fogalmai. A beszámítható-
ság kisebb vagy nagyobb, a szerint, minél többé vagy 
kevésbbé ösmerjük azokat a körülményeket, a melyek 
közt az az ember volt, a kinek a cselekedete fölött ítéletet 
mondunk, minél hosszabb vagy rövidebb az az idő, mely 
a cselekedet elkövetése és az ítélkezés közt letelt, s minél 
többé vagy kevésbbé értjük meg a cselekedet okait. 

X. 

Es így a szabadságról és a szükségszerűségről al
kotott képzeteink fokozatosan tágulnak vagy szűkülnek 
a külvilággal való kapcsolat nagyobb vagy kisebb mérve, 
az időnek több-kevesebb eltávolodása, és az okoktól 
való több-kevesebb függés szerint, a melyben mi az em
ber életének a jelenségét vizsgáljuk. 

Ügy, hogy ha mi egy embernek olyan helyzetét 
vizsgáljuk, a melyben a külvilághoz való viszonya leg
jobban ösmeretes, a tett elkövetése és megítélése közt 
eltelt idő a leghosszabb és a cselekedet okai a leginkább 
hozzáférhetők, akkor a legnagyobb mérvű függés és a 
legkisebb mérvű szabadság képzete ver gyökeret ben
nünk. Ha pedig az embert a külső körülményektől való 
legcsekélyebb függésben tekintjük, ha cselekvése a jelen
hez legközelebb eső pillanatban megy végbe, és cselek
vésének az okai reánk nézve hozzáférhetetlenek, akkor 
a legcsekélyebb szükségszerűség s a legnagyobb szabad
ság képzete támad föl bennünk. 

De sem az egyik, sem a másik esetben, bármeny
nyire megváltoztassuk is az álláspontunkat, bármennyire 
tisztába jöjjünk is azzal a kapcsolattal, a melyben az 
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illető ember a külső világgal áll, vagy bármennyire 
hozzáférhetőnek lássék is előttünk ez a kapcsolat, bár
mennyire megnyújtsuk vagy megkurtítsuk is az idő sza
kát, bármennyire érthetők vagy érthetetlenek legyenek 
is előttünk az okok, sem az egyik, sem a másik esetben, 
sem a teljes szabadságot, sem a teljes szükségszerűséget 
nem fogjuk tudni soha elképzelni. 

1. Bármennyire kizártnak képzeljük is el az embert 
a külvilág befolyásától, soha se fogunk tudni magunk
nak fogalmat alkotni a térben való szabadságról. Az em
berek minden cselekedete elkerülhetetlenül függ mind
attól is, a mi öt körülveszi. Fölemelem a karomat és 
leeresztem. Ez a cselekedet szabadnak látszik előttem; 
de ha megkérdezem magamtól: vájjon bármely irányban 
fölemelhettem volna-e a kezemet, azt fogom látni, hogy 
abban az irányban emeltem föl a karomat, a melyben ez 
a cselekvés a legkevesebb akadályba ütközött, az 
engem környező testek, s az én testem szervezete 
részéről. Ha az összes lehető irányok közül egyet kivá
lasztottam, csak azért választottam éppen azt, mert 
ebben az irányban gördü?t elém a legkevesebb akadály. 
Ahhoz, hogy a cselekedetem szabad legyen, feltétlenül 
szükséges, hogy az semmiféle akadályba sem ütközzék. 
Ahhoz, hogy az embert szabadnak képzelhessük, a téren 
kívül kell őt elképzelnünk, a mi nyilvánvaló lehetet
lenség. 

2 . Bármilyen közel hozzuk is az ítélet idejét a cse
lekedet elkövetésének az idejéhez, soha se fogunk tudni 
magunknak fogalmat alkotni az időben való szabadságról. 
Mert ha egy, az előbbi pillanatban véghezvitt cseleke
detet tekintek, akkor be kell ösmernem, hogy az a csele
kedet nem volt szabad, mert hozzá van kapcsolva az 
időnek ahhoz a pillanatához, a melyben megtörtént. Föl
emelhetem-e vájjon a kezemet? Fölemelem; de meg
kérdezem magamtól, vájjon megtehettem volna-e azt is, 
hogy az időnek abban az immár elmúlt pillanatában ne 
emeljem föl a kezemet? Hogy erről meggyőződjem, a 
következő pillanatban nem emelem föl a kezemet. De 
ekkor már nem abban az első pillanatban nem emeltem 
föl a kezemet, a melyben a szabadságra vonatkozó kér-
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dést magamhoz intéztem. Elmúlt az idő, a melyet föltar
tóztatni nem állott hatalmamban és az a kéz, a melyet 
akkor fölemeltem, és az a levegő, a melyben akkor ezt a 
mozdulatot tettem, már nem az a levegő, a mely most 
körülvesz engem, és nem az a kéz, a melylyel most nem 
csinálhatom azt a mozdulatot. Az a pillanat, a melyben 
az első mozdulat megtörtént, visszahozhatatlan, és abban 
a pillanatban én csak egy mozdulatot tehettem, és bár
milyen mozdulatot tettem volna is, az a mozdulat csak 
egy lehetne. Az, hogy a következő pillanatban nem 
emeltem föl a kezemet, nem bizonyítja azt, hogy azt is 
megtehettem volna, hogy ne emeljem föl. Es miután az 
idő egy pillanatában ez az én mozdulatom csak egy le
hetett, tehát nem lehetett volna más. Ahhoz, hogy azt a 
mozdulatot szabadnak képzeljem, a jelenben, a mult és 
a jövő határán, vagyis az időn kívül kellene azt elkép
zelnem, a mi lehetetlen. 

3. Bármennyire gyarapodjék is az okok megértésé
nek a lehetősége, soha se juthatunk el a teljes szabad
ságnak vagyis az okok teljes hiányának a képzetéhez. 
Bármennyire megfoghatatlannak lássék is előttünk egy 
saját vagy idegen cselekedetben az akaratnyilvánítás 
oka, az ész legeslegelső követelménye az, hogy valami 
okot föltételezzünk, vagy keressünk, mely nélkül semmi
féle jelenség se képzelhető el. Fölemelem a kezemet 
azért, hogy egy minden októl független cselekedetet 
hajtsak végre, de az, hogy olyan cselekedetet akarok 
végrehajtani, a melynek nincsen oka, már is oka a cse
lekedetemnek. 

De még ha elképzelvén egy olyan embert, a ki 
minden befolyás alól ment, és csak a jelenben véghez
vitt és semmiféle ok által elő nem idézett cselekedetét 
vizsgálván, a szükségességnek csak egy végtelenül ki
csiny és szinte a nullával egyenlő maradványát enged
nők is meg, még így sem juthatnánk el az ember teljes 
szabadságának a fogalmához, mert az a lény, a mely 
nem fogékony a külvilág befolyásai iránt, mely kívül áll 
az időn és nem függ az okoktól, az már nem ember. 

Ügyszintén soha se tudunk elképzelni olyan emberi 
cselekedetet, mely teljes híjjával volna a szabadságnak, 
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és kizárólag a szükségesség törvényének volna aláren
delve. 

1. Bármennyire gyarapodjék is bennünk azoknak a 
térbeli föltételeknek az ösmerete, a melyek közt az ember 
él, ez az ösmeret soha se lehet teljes, mert ezeknek a 
föltételeknek száma éppen olyan végtelen, mint a mi
lyen végtelen maga a tér. És azért abban a pillanatban, 
a mint az emberre való befolyások föltételei nincsenek 
mind megállapítva, nem is lehet szó teljes szükségszerű
ségről, hanem a cselekedetekben a szabadságnak is meg 
van a maga bizonyos része. 

2. Bármennyire elnyújtsuk is az időnek azt a szakát, 
mely attól a jelenségtől, a melyet vizsgálunk, Ítéletünk 
kimondásáig lefolyik, ez az időszak mégis csak véges 
lesz, az idő pedig végtelen marad és így abban az esetben 
se lehet szó soha teljes szükségszerűségről. 

3. Bármennyire hozzáférhető legyen is reánk 
nézve az okoknak az a lánczolata, a mely egy bizonyos 
cselekvést előidéz, az egész lánczolatot még se fogjuk 
megösmerhetni soha, mert ez a lánczolat végtelen, s így 
megint csak nem jutunk el soha a teljes szükségszerű
séghez. 

De ezenkívül', még ha a szabadságnak egy legkeve
sebb, szinte a nullával egyenlő maradványát föltételez
vén egy bizonyos esetben, mint például a haldoklónál, 
a méhmagzatnál, a hülyénél, a szabadság teljes hiányát 
állapítanék is meg, már magával ezzel megsemmisítenők 
annak az embernek a fogalmát, a kit vizsgálunk; mert a 
mint nincs szabadság, ember sincsen. És azért az ember 
olyan cselekedetének a képzete, mely kizárólag a szük
ségszerűség törvényének van alárendelve, éppen olyan 
lehetetlenség, mint az emberi cselekedetek teljes szabad
ságának a képzete. 

És így ahhoz, hogy az ember cselekvését kizárólag 
a szükségszerűség törvényétől függőnek és minden sza
badság nélkül valónak képzeljük el, föl kell tételeznünk 
a térbeli föltételek végtelen sokaságának, az idő végtele
nül hosszú szakának és az okok végtelen lánczolatának 
az ösmeretét. 
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Ahhoz pedig, hogy az embert teljesen szabadnak és 
a szükségszerűség törvénye alól teljesen mentnek képzel
hessük el, őt egyedül, a téren, az időn és az okoktól 
való függésen kivül állónak kell elképzelnünk. 

Az első esetben, ha ugyanis a szükségszerűség le
hetséges volna szabadság nélkül, a szükségszerűségnek 
ugyancsak a szükségszerűség törvényei által leendő 
meghatározásához, vagyis egy formához jutnánk el, a 
melynek nincsen tartalma. 

A második esetben pedig, ha ugyanis a szabadság 
lehetséges volna, minden szükségszerűség nélkül, eljut
nánk az időn, a téren és az okokon kívül álló föltétlen 
szabadsághoz, — mely éppen azáltal, hogy föltétlen és 
semmi által sem határolt volna, annyi volna, mint a 
semmi, — vagyis egy tartalomhoz, a melynek nincsen 
formája. 

Egyáltaljában eljutnánk ahhoz a két alaphoz, a 
melyből az ember egész világnézete kialakul, — az 
élet lényegének a megfoghatatlanságához, és azokhoz a 
törvényekhez, a melyek azt a lényeget meghatározzák. 

Az ész azt mondja: 1. A tér mindazokkal a formák
kal együtt, melyeket a láthatósága — az anyag — köl
csönöz neki, végtelen és másként el se képzelhető. 2. Az 
idő egyetlen pillanatnyi pihenés nélkül való végtelen 
mozgás, és másként el se képzelhető. 3. Az okok és oko
zatok lánczolatának se kezdete nincs, se vége nem lehet. 

Az öntudat azt mondja: 1. Én vagyok csak, és min
den a mi van, csak én vagyok; következésképpen a tér 
is én bennem van; 2. én a tovatűnő időt a jelen mozdulat
lan pillanatával mérem, a melyben egyedül magamat ér
zem élőnek; következésképpen én kívül állok az időn, 
és 3. én kívül állok az okokon is, mert magamat érzem 
életem minden jelenségének az okául. 

Az ész a szükségszerűség törvényeit, az öntudat a 
szabadság lényegét fejezi ki. 

Az ember öntudatában a semmivel sem korlátozott 
szabadság az élet lényege. A tartalom nélküli szükség
szerűség az ember esze, három formájával. 

A szabadság az, a mi a vizsgálat tárgya. A szük-
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ségszerűség az, a mi vizsgál. A szabadság — tartalom. 
A szükségszerűség — forma. 

Csak a megösmerés két formájának, — a melyek 
úgy viszonylanak egymáshoz, mint a forma a tartalom
hoz, — a szétválasztása révén érhető el külön-külön a 
szabadságnak és a szükségszerűségnek megfoghatatlan 
és egymást kölcsönösen kizáró fogalma. 

Csak a két forma egyesítése révén jöhet létre az 
ember életének tiszta képzete. 

Ezen a két fogalmon kívül, melyek egymással, mint 
a forma a tartalommal, egyesíttetvén, egymást kölcsö
nösen meghatározzák, az életnek semmiféle elképzelése 
se lehetséges. 

Mindaz, a mit mi az emberek életéről tudunk, nem 
egyéb, mint a szabadságnak a szükségszerűséghez 
vagyis az öntudatnak az ész törvényeihez való bizonyos 
viszonya. 

Mindaz, a mit a természet külső világáról tudunk, 
csak a természet erőinek a szükségszerűséghez, vagy az 
élet lényegének az ész törvényeihez való bizonyos vi
szonya. 

A természet életének az erői rajtunk kívül vannak 
és nem is élnek az öntudatunkban, .és mi elnevezzük eze
ket az erőket: nehézkedésnek, tehetetlenségnek, villa
mosságnak, eleven erőnek stb; de az emberi élet erejének 
tudatában vagyunk és azt szabadságnak hívjuk. 

De éppen úgy, mint a hogy' a nehézkedésnek min
den ember által érzett, de magában véve megfoghatat
lan erejét csak annyiban értjük meg, a mennyiben ös
merjük a szükségszerűség törvényeit, a melyeknek alá 
van vetve (attól az első tételtől kezdve, hogy minden 
test nehéz, Newton törvényéig) éppen úgy a szabadság
nak mindenki által fölismert, de magában véve megfog
hatatlan erejét csak annyiban értjük meg, a mennyiben 
ismerjük a szükségszerűség törvényeit, a melyeknek alá 
van vetve (kezdve azon, hogy minden ember meghal, a 
legbonyolultabb gazdasági vagy történelmi törvények 
ösmeretéig). 

Minden tudás csak az élet lényegének az ész tör
vényei alá való bevonása. 
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Az ember szabadsága abban különbözik minden 
más erőtől, hogy ennek az erőnek az ember a tudatában 
van; de az ész előtt ez a szabadság semmiben sem külön
bözik bármely más erőtől. A nehézkedés, a villamosság 
vagy a vegyrokonság törvényei csak abban különböznek 
egymástól, hogy az ész különféleképpen határozza meg 
ezeket az erőket. Éppen úgy az ember szabadságának az 
ereje is az ész előtt csak az által a meghatározás által 
különbözik a természet többi erőitől, a melyet ez az ész 
ad. De a szükségszerűség nélkül, vagyis az észnek őt 
meghatározó törvényei nélkül való szabadság semmiben 
sem különbözik a nehézkedéstől, a hőtől vagy a tenyész-
erőtől, — az ész előtt a szabadság csak az életnek egy 
pillanatnyi és meghatározhatatlan érzete. 

És valamint hogy' az égitesteket mozgató erők 
meghatározhatatlan lényege, a hő, a villamosság, a vegy
rokonság erőinek és az életerőnek meghatározhatatlan 
lényege a csillagászattannak, a természettannak, a vegy
tannak, a növénytannak, az állattannak teszi a foglalatát 
stb., úgy a szabadság erejének a lényege teszi a törté
nelemnek a foglalatát. De valamint minden tudo
mánynak, az élet emez ismeretlen lényegének csak a 
nyilvánulása a tárgya, míg maga ez a lényeg csak az 
érzék fölötti bölcseletnek lehet a tárgya, — a törté
nelemnek csak az emberi szabadság erejének a térben, 
az időben és az okoktól függésben való nyilvánulása, 
a tárgya; maga a szabadság pedig csak az érzék fölötti 
bölcseletnek lehet tárgya. 

A tapasztalati tudományokban azt, a mit ösmerünk, 
a szükségszerűség törvényeinek hívjuk; azt pedig, a mi 
ösmeretlen előttünk, életerőnek kereszteljük el. Az élet
erő csak ama tudás ösmeretlen maradékának a kifeje
zése, a melylyel az élet lényegéről rendelkezünk. 

Éppen úgy a történelemben is, azt, a mit ismerünk, 
a szükségszerűség törvényeinek, azt pedig, a mit nem 
ismerünk, — szabadságnak hívjuk. A szabadság a tör
ténelem előtt csak ama tudás ismeretlen maradványá
nak a kifejezése, a melylyel az ember életének a törvé
nyeiről rendelkezünk. 
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XI. 

A történelem az ember szabadságának a külső 
világgal kapcsolatos jelenségeit az időben és az okoktól 
való függésükben vizsgálja, vagyis ezt a szabadságot 
az én törvényeivel határozza meg, és ezért a történe
lem Csak annyiban tudomány, a mennyiben ez a sza
badság ezekkel a törvényekkel egyáltalában meghatá
rozható. 

A történelemre nézve az emberek szabadságának, 
mint erőnek az elismerése, mely befolyással lehet a tör
ténelem eseményeire s mely nincsen törvényeknek alá
vetve, ugyanaz, mint a csillagászattanra nézve az égi 
hatalmak mozgásának mint szabad erőnek az elismerése. 

Ez az elismerés a törvények létezésének, vagyis 
bármi néven nevezendő tudásnak a lehetőségét semmivé 
teszi. Ha csak egyetlen szabadon mozgó test van is a 
világon, úgy Kepler és Newton törvénye nem létezik 
többé, és nem létezik többé az égi testek mozgásának 
semmi néven nevezendő elképzelése sem. Ha az ember-
Rek csak egyetlen szabad cselekedetete van is, nincs 
többé egyetlen történelmi törvény sem, és nincs a törté
nelmi eseményeknek semmi néven nevezendő elképze
lése sem. 

A történelemre nézve meg vannak az emberi aka
ratok mozgásának a vonalai, a melyeknek az egyik 
vége belevész az ismeretlenbe, a másik végén pedig 
ott mozog a térben, az időben és az okoktól való füg
gésben az emberek jelenben való szabadságának a tudata. 

Minél jobban szétterpeszkedik a szemeink előtt a 
mozgásnak rz a pályája, annál nyilvánvalóbbakká lesz
nek előttünk ennek a mozgásnak a törvényei. Ellesni 
és meghatározni ezeket a törvényeket, ez a történelem 
feladata. 

Abból a szempontból, a melyből a tudomány ma 
a tárgyát nézi, és azon az úton, a melyen akkor, a mi
kor a jelenségek okait az emberek szabad akaratában 
keresi, halad, a törvényeknek a kifejezése a tudományra 
nézve lehetetlen, mert bármennyire megszorítsuk is az 
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emberek szabadságát, a mint azt erőnek ismertük el, 
mely nincs alávetve törvényeknek, a törvények létezése 
legott lehetetlenné válik. 

Az okok teljes hozzáférhetetlenségéről csak akkor 
győződünk meg, ha ezt a szabadságot a végtelenségig 
megszorítjuk, vagyis végtelenül kis nagyságnak vesz-
szük, és akkor a történelem az okok kutatása helyett a 
törvények kutatását teszi feladatává. 

Ezeknek a törvényeknek a kutatása már régen 
megkezdődött és a gondolkodásnak azok az új módsze
rei, a melyeket a történelemnek el kell sajátítania, azzal 
az önmegsemmisítéssel egyidejűleg fejlődnek ki, a mely 
felé a régi történelem halad, a mikor a jelenségek okait 
mind jobban és jobban elaprózza. 

Ezen az úton halad az emberiségnek minden tu
dománya. A mennyiségtan, mely a tudományok közt a 
legszabatosabb, eljutván a végtelen kicsihez, az elap-
rózás folyamatát abban hagyja és belekezd egy új folya
matba, az ösmeretlen és végtelenül kicsiny nagyságok 
összegezésébe. Az ok fogalmától elfordulva, a mennyi
ségtan a törvényt, vagyis azokat a sajátságokat ku
tatja, a melyek az ismeretlen és végtelenül kis elemek 
mindenikével közösek. 

Bárha más formában is, de a gondolkodásnak 
ugyanazon az útján haladtak a többi tudományok is. 
Mikor Newton kimondotta a nehézkedés törvényét, nem 
azt mondotta, hogy a napban vagy a földben meg van 
a vonzás sajátsága: azt mondotta, hogy minden testben, 
a legkisebbtől kezdve a legnagyobbig, megvan az a sa
játság, hogy egyik a másikát vonzza, vagyis a testek 
mozgásának az okára vonatkozó kérdés mellőzésével 
egy olyan sajátságnak adott kifejezést, mely a végtelen 
nagytól kezdve a végtelen kicsinyig minden testtel kö
zös. Ugyanezt cselekszik a természettudományok is: 
az okokra vonatkozó kérdés mellőzésével a törvényeket 
kutatják. Ugyanezen az úton halad a történelem is. És 
ha a történelem tárgya a nemzetek és az emberiség 
mozgalmainak a tanulmányozása, nem pedig az emberek 
életéből vett kisebb jelentőségű események leírása, ak
kor az okok fogalmának a félretételével olyan törvénye-
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ket kell kutatnia, a melyek a szabadságnak egymással 
elválaszthatatlanul összefűzött és végtelenül kis elemei
vel közösek. 

XII. 

Attól az időtől kezdve, hogy Copernicus törvénye 
fölmerült és be is bizonyosodott, az az egyetlen tétel, hogy 
nem a nap mozog, hanem a föld, a régiek egész világ
leírását megdöntötte. Ezt a törvényt megdönteni, és az 
égi testek mozgására vonatkozó régi felfogást föntartani 
tán lehetséges lett volna, de az ember azt hinné, 
hogy ennek a törvénynek a megdöntése nélkül a Ptolo-
meusi világok tanulmányozását tovább folytatni már 
teljességgel lehetetlenség volt. Pedig a Ptolomeusi vi
lágok, Copernicus törvényének a föltalálása után még 
hosszú ideig tanulmány tárgyát tették. 

Attól az időtől fogva, a mikor az első ember ki
mondotta és bebizonyította, hogy a születések vagy a 
bűntettek száma mennyiségtani törvényeknek van alá
vetve, és hogy ezt vagy azt a kormány-formát bizo
nyos földrajzi és nemzetgazdaságtani föltételek hatá
rozzák meg, hogy" a nemzetek mozgalmait a népesség
nek a földterülethez való bizonyos aránya idézi elő. at
tól az időtől kezdve azok az alapok, a melyeken a törté
nelem épült, lényegükben megdőltek. 

Az még lehetséges lett volna, hogy az új törvények 
megdöntésével megmaradjunk a történelem eddigi fel
fogása mellett, de az ember azt hihetné, hogy nem dönt-
vén meg ezeket a törvényeket, lehetetlen volt a törté
nelmi eseményeket tovább is mint az emberek szabad 
akaratának az eredményét tanulmányozni. Mert ha ilyen 
és ilyen földrajzi vagy gazdasági viszonyok következté
ben ilyen és ilyen kormányforma lépett életbe, vagy a 
nemzetek ilyen és ilyen mozgalma volt észlelhető, úgy 
azoknak az embereknek az akarata, a kik úgy jelentkez
nek előttünk, mint a kik azt a kormányformát behozták, 
vagy a nemzetnek azt a mozgalmát fölidézték, oknak 
immár nem tekinthető. 
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Pedig hát a régi történelem, a statisztika, a földrajz, 
a politikai gazdaságtan, az összehasonlító nyelvészet és 
a geológia törvényeivel együtt, a melyek az ő törvényei
vel homlokegyenest ellenkeznek, továbbra is tárgya a 
tanulmányozásnak. 

A természettani bölcseletben hosszú időn át és ma
kacsul folyt a harcz a régi és az új felfogás között. A hit
tudomány állt őrt a régi felfogás mellett, és az őszinteség 
eltörlésével vádolta az újat. De mikor az igazság diadal
maskodott, a hittudomány az új alapon is épp oly szilár
dan rendezkedett be. 

Épp oly hosszú idő óta és épp oly makacsul folyik 
a harcz a jelenben a történelem régi és új felfogása kö
zött, s épp úgy őrt áll ma is a hittudomány a régi fel
fogás mellett és vádolja az újat az őszinteség eltörlésével. 

A küzdelem mindkét esetben, mindkét részről 
szenvedélyeket kelt és elfojtja az igazságot. Az egyik 
részről a rémület és a sajnálkozás küzdelme folyik a szá
zadokon át emelt egész épületért; a másik részről pedig 
a rombolás szenvedélyének a küzdelme észlelhető. 

Azok az emberek, a kik a természettani bölcselet 
felbukkant igazsága ellen harczoltak, azt hitték, hogy ha 
ezt az igazságot elösmerik, legott rombadől az Istenbe, 
a föld teremtésébe és Jézus csodáiba vetett hit. Coper-
nicus és Newton törvényeinek a védői, mint például Vol
taire, pedig azt hitték, hogy a csillagászat törvényei 
rombadöntik a vallást és éppen Voltaire volt az, a ki a 
nehézkedés törvényeit használta föl fegyverül a vallás 
ellen. 

Éppen úgy, most is úgy látszik, hogy nem kell 
egyéb, csak elösmerni a szükségszerűség törvényét, és 
legott megdőlnek a lélek, a jó és a rossz fogalmai, vala
mint az ezekre a fogalmakra alapított összes állami és 
egyházi intézmények. 

Ma is éppen úgy, mint a maga idejében Voltaire, a 
szükségszerűség törvényének a be nem vallott védői, a 
szükségszerűségnek ezt a törvényét használják fegyverül 
a vallás ellen; pedig éppen úgy, mint a csillagászatban 
Copernicus törvénye, a történelemben a szükség-
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szerűség törvénye nemcsak hogy nem dönti meg, de sőt 
megszilárdítja azt a talajt, a melyen az állami és egyházi 
intézmények épülnek. 

Valamint akkor a csillagászat kérdésében, épp úgy 
most a történelem kérdésében iŝ  a fölfogások különböző
sége csakis annak a föltétlen egységnek az elösmerésén 
vagy el nem ösmerésén alapszik, mely a látható jelensé
gek zsinórmértékéül szolgál. Ez az egység a csillagá
szatban: a föld mozdulatlansága volt; a történelemben 
pedig az egyéniség függetlensége, a szabadság. 

Valamint a csillagászatban a föld-mozgás elösmc-
résének az volt a nehézsége, hogy szakítani kellett a föld 
mozdulatlanságának és a bolygók mozgásának közvetlen 
érzésével, épp úgy a történelemben is annak, hogy az 
egyéniségnek, a tér, az idő és az okszerűség törvényei
nek való alárendeltségét elösmerjük, az volt a nehézsége, 
hogy egyéniségünk függetlenségének közvetlen érzéséről 
le kellett mondanunk. 

De valamint a csillagászatban az új fölfogás azt 
mondotta: „az igaz, hogy a föld mozgását nem érezzük, 
de ha azt állítjuk, hogy mozdulatlan, akkor badarságra 
lyukadunk -ki; ha pedig a mozgás mellett foglalunk állást, 
a melyet ugyan nem érezünk, eljutunk a törvényekhez", 
— szintúgy a történelemben is az új fölfogás azt mondja: 
„az igaz, hogy függőségünket nem érezzük, de ha a sza
badságunk mellett foglalunk állást, badarságra lyuka
dunk ki; ha pedig elismerjük a külvilágtól, az időtől és 
az okoktól való függésünket, eljutunk a törvényekhez". 

Az első esetben le kellett volna mondanunk a tér
ben való nem létező mozdulatlanság öntudatáról és el 
kellett volna ösmernünk a mozgást, a melyet nem ére
zünk; ebben az esetben jiedig épp oly föltétlenül szük
séges, hogy lemondjunk a szabadságról, a mely nincsen, 
és elismerjük a függést, — a melyet nem érzünk. 

Tolsztoj: H á b o r ú cs béke. I II . 
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