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1

– No, herceg, Genova és Lucca most már nem egyéb, mint a Buonaparte 
család birtoka. Figyelmeztetem, ha még most sem jelenti ki, hogy ez háború, 
ha még most is képes védelmébe venni ennek az Antikrisztusnak – mert én 
hiszem, hogy Antikrisztus – összes aljasságát, minden rémtettét, akkor többé 
nem ismerem magát, nem a barátom, nem hű rabszolgám, ahogy mondani 
szokta. De isten hozta, isten hozta! Látom, megijedt tőlem, üljön le, és me
séljen!

Így szólt 1805 júliusában a híres Anna Pavlovna Scherer, Marija Fjodo
rovna anyacárné udvarhölgye és bizalmasa a magas rangú és befolyásos Vaszilij 
Kuragin herceghez, aki a vendégek közül elsőként jelent meg az estélyén. 
Anna Pavlovna már napok óta köhécselt, grippeje volt, ahogyan ő mondta 
(a grippe akkoriban még új szó volt, csak kevesen használták). A meghívók
ban, amiket piros libériás lakájával küldött szét, mindenkinek ugyanazt írta 
franciául:

„Ha nincs jobb dolga, gróf (vagy herceg), és nem ijeszti meg a gondo
lat, hogy egy szegény betegnél töltsön egy estét, örömmel látom ma 
hét és tíz között. Annette Scherer.”

– Uramisten, micsoda heves kirohanás! – válaszolta fesztelenül a herceg, 
aki hímzett udvari egyenruhában, térdnadrágbanharisnyában, csatos cipő
ben, mellén érdemrendekkel, lapos arcán derűs kifejezéssel lépett be a szo
bába.

Azon a választékos francia nyelven beszélt, amelyen eleink beszéltek, sőt 
gondolkodtak, azoknak a tekintélyes férfiaknak a nyugodt, leereszkedő tónu
sában, akik az előkelő társaságban és a cári udvarnál öregedtek meg. Odament 
Anna Pavlovnához, kezet csókolt neki, orra alá hajtva illatos, fénylőkopasz 
fejét, majd higgadtan letelepedett a pamlagra.

– Először is árulja el, hogy szolgál az egészsége, kedves barátném. Nyugtas
son meg! – mondta ugyanazon a hangon és ugyanabban a tónusban, amely
ből az illendőség és a részvét ellenére sütött a közömbösség, sőt a gúny is.
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– Hogy lehetne egészséges az ember… ha a lelke szenved? Lehete manap
ság nyugodt valaki, akiben van érzés? – felelte Anna Pavlovna. – Remélem, 
egész este nálam marad.

– Hát az angol követ ünnepélye? Ma szerda van. Oda is be kell néznem – 
közölte a herceg. – A lányom majd értem jön, és elvisz.

– Azt hittem, a mai ünnepélyt lemondják. Bevallom, ezek az ünnepélyek 
meg tűzijátékok hovatovább már elviselhetetlenek számomra.

– Ha tudták volna, hogy ez az óhaja, bizonyára lemondták volna – felelte 
a herceg, akár a felhúzott óra; merő megszokásból gyakran mondott olyasmi
ket, amiket egyáltalán nem gondolt komolyan.

– Ne kínozzon! Nos, milyen döntés született Novoszilcev sürgönyével kap
csolatban? Maga mindent tud.

– Hogy is mondjam? – felelte a herceg hideg, unott hangon. – Milyen 
döntés született? Úgy döntöttek, hogy Buonaparte felégette maga mögött  
a hidakat, és úgy tetszik, mi is arra készülünk, hogy felégessük magunk mö
gött a mieinket.

Vaszilij herceg mindig lomhán beszélt, mint a színész, ha rég ismert szöve
gét mondja fel. Anna Pavlovna Scherer, épp ellenkezőleg, negyven éve dacára 
csupa élénkség volt, csupa tűz.

Jóformán társasági szerepévé vált a rajongás, néha még akkor is ömlengett, 
ha semmi kedve sem volt hozzá, nehogy csalódást okozzon azoknak, akik 
ismerik. A halvány mosoly, amely mindig ott játszott az arcán, noha egyálta
lán nem illett fonnyadt külsejéhez, azt tükrözte, hogy akár az elkényeztetett 
gyerek, tisztában van kedves gyarlóságával, de nem akar, nem tud változtatni 
rajta, és nem is tartja szükségesnek.

Anna Pavlovna egészen tűzbe jött, miközben a politikáról beszélgettek.
– Ah, ne beszéljen nekem Ausztriáról! Lehet, hogy nem értek hozzá, de 

Ausztria sohasem akart és most sem akar háborút. Elárul bennünket. Orosz
országnak egyedül kell megmentenie Európát. Jótevőnk tisztában van magas 
küldetésével, és hű lesz hozzá. Ebben az egyben biztos vagyok. Jóságos és 
nagyszerű uralkodónkra vár a legmagasztosabb szerep a világon, és ő oly eré
nyes, oly erkölcsös, hogy nem hagyja el az Úr, betölti rendeltetését, eltiporja 
a forradalom hidráját, amely ennek a gyilkosnak, ennek a gonosztevőnek a ké 
pében most rettenetesebb lett, mint valaha. Nekünk, egyedül nekünk kell 
megbosszulnunk az igaznak vérét. Mert kiben bízhatnánk, kérdezem én… 
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A kalmárlelkű Anglia nem érti, nem értheti Sándor cár nemes lelkületét. 
Nem volt hajlandó kiüríteni Máltát. Minden tettünkben hátsó szándékot lát, 
azt keres. Mit mondtak Novoszilcevnek? Semmit. Nem értették meg, nem 
is érthetik uralkodónk önfeláldozását, aki önmagának semmit sem kíván, 
csakis a világ javát nézi. És mit ígértek? Semmit. És amit ígértek, abból se 
lesz semmi. Poroszország máris kijelentette, hogy Buonaparte legyőzhetetlen, 
Európa semmit sem tehet ellene… Hardenbergnek, Haugwitznak egy szavát 
sem hiszem. Az a híres porosz semlegesség csapda. Én csak Istenben és drága 
uralkodónk magas küldetésében hiszek. Ő meg fogja menteni Európát!… – 
Hirtelen elhallgatott, mint aki maga is megmosolyogja hevességét.

– Szerintem – mondta mosolyogva a herceg – ha magát küldik a mi ked
ves Wintzingerodénk helyett, egyetlen rohammal kicsikarta volna a porosz 
király beleegyezését. Maga olyan ékesszóló. Kaphatok teát?

– Mindjárt. Apropó – fűzte hozzá lecsillapodva Anna Pavlovna –, ma 
két igen érdekes ember fog vendégeskedni nálam, Mortemart vikomt, aki  
a Rohanokon keresztül a Montmorencykkel, Franciaország egyik legjobb csa
ládjával van rokonságban. A jó, vagyis igazi emigránsok közül való. A másik 
Morio abbé, ismeri ezt a ragyogó koponyát? Az uralkodó is fogadta. Ismeri?

– Á! Nagyon fogok örülni – mondta a herceg. – Mondja csak – fűzte 
hozzá hanyagul, mint akinek csak úgy mellékesen jut eszébe, holott elsősor
ban ezért jött –, igaz, hogy az anyacárné Funke bárót akarja kineveztetni első 
titkárnak Bécsbe? Nekem úgy tűnik, elég jelentéktelen ember ez a báró.

Vaszilij herceg a fiát akarta kineveztetni erre a posztra, amelyet most va
lakik Marija Fjodorovna anyacárnén keresztül a bárónak próbáltak kijárni.

Anna Pavlovna félig lehunyta a szemét, annak jeléül, hogy sem ő, sem más 
nem ítélhet arról, mit parancsol vagy mit óhajt az anyacárné.

– Funke bárót az anyacárné nővére ajánlotta húga figyelmébe – mondta 
kurtán, bánatos és száraz hangon. Amint az anyacárnét megnevezte, Anna 
Pavlovna arca mélységes és őszinte odaadást és tiszteletet tükrözött, amibe 
némi bánat vegyült – mindig így történt, ha beszélgetés közben szóba hoz
hatta magas pártfogóját. Kijelentette, hogy őfelsége volt kegyes nagyrabecsü
lésében részesíteni Funke bárót, és az arcán ismét elömlött a bánat.

A herceg közönyösen elnémult. Anna Pavlovna a rá jellemző udvarhölgyi 
és női ravaszsággal és fürge tapintattal meg akarta dorgálni a herceget, amiért 
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így merészelt utalni valakire, akit az anyacárné figyelmébe ajánlottak, ugyan
akkor szerette volna megvigasztalni is.

– De ami a maga családját illeti – mondta –, a lánya, mióta bevezették  
a társaságba, mindenkit elbűvöl. Olyan szép, akár a nap.

A herceg tisztelettel, hálásan meghajtotta a fejét.
– Gyakran elgondolom – folytatta Anna Pavlovna percnyi szünet után, 

közelebb húzódva a herceghez, és kedvesen rámosolyogva, amivel azt jelezte, 
hogy a politikai és társasági csevegésnek vége, és kezdődhet a bizalmas beszél
getés –, gyakran elgondolom, milyen igazságtalanul van néha elosztva a sze
rencse. Miért adott magának a sors két ilyen megnyerő gyermeket (Anatolet, 
a legkisebbet nem számítom ide, őt nem szeretem – szúrta közbe megfelleb
bezhetetlenül, felvonva a szemöldökét), két ilyen elbűvölő gyermeket? Igen, 
maga semmire sem becsüli, ezért meg sem érdemli őket.

És elmosolyodott azzal az elragadtatott mosolyával.
– Mit csináljak? Lavater azt mondaná, nincs szülői koponyadudorom – 

felelte a herceg.
– Ugyan ne tréfáljon! Komolyan akarok beszélni magával. Tudja, nem 

vagyok megelégedve a kisebbik fiával. Köztünk legyen mondva – arca ismét 
felöltötte azt a bánatos kifejezést –, az anyacárné jelenlétében is szóba került 
a neve, és sajnálják magát…

A herceg nem felelt, Anna Pavlovna azonban némán, jelentőségteljes pil
lantással válaszra várt. Vaszilij herceg összevonta szemöldökét.

– Mit tehetnék? – mondta végül. – Én mindent elkövettem, amit egy apa 
elkövethet, hogy felneveljem őket, de kiderült, hogy mindkettő félkegyelmű. 
Hippolyte legalább csendes bolond, Anatole viszont izgága. Ez az egyetlen 
különbség köztük – mondta szokatlanul zavart és felindult mosollyal, amitől 
a szája körüli ráncok hirtelen megfeszültek, s egészen durva és kellemetlen 
lett az arckifejezése.

– Miért születnek gyerekei egy ilyen embernek, mint maga? Ha nem volna 
apa, semmi kifogásom nem lehetne maga ellen – mondta Anna Pavlovna,  
és tűnődve ráemelte tekintetét.

– Hű rabszolgája vagyok, ezért magának bevallom. A gyerekeim az életem 
megkeserítői. Ez az én keresztem. Én így magyarázom magamnak. Mit tehet
nék?… – Elhallgatott, és csak egy kézmozdulattal jelezte, hogy beletörődik 
a kegyetlen sorsba.
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Anna Pavlovna eltűnődött.
– Még sohasem gondolt rá, hogy megházasítsa azt a tékozló Anatolet? 

Mondják – folytatta –, hogy a vénkisasszonyok megrögzött házasságszerzők. 
Én ugyan még nem érzek magamban ilyen gyarlóságot, de van egy kis te
remtés, aki igen boldogtalan az apja mellett… rokonunk, egy Bolkonszkaja 
hercegnő.

Vaszilij herceg nem felelt, de a kiváló memóriájú nagyvilági emberek gyors 
felfogásával biccentett, jelezve, hogy megfontolja a felvetést.

– Képzelje csak, nekem ez az Anatole évi negyvenezrembe kerül – mond
ta, láthatólag nem tudva megálljt parancsolni gondolatai gyászos menetének. 
Elhallgatott. – Mi lesz öt év múlva, ha ez így megy? Hát ez a haszna, ha apa 
az ember. És gazdag ez a maga hercegnője?

– Az apja nagyon gazdag és fukar. Lenn él falun. Tudja, ez az a híres 
Bolkonszkij herceg, akit még a megboldogult előző cár alatt helyeztek nyug
állományba; csak úgy emlegették, hogy a porosz király. Igen okos ember,  
de furcsa és bogaras. Szegény kislány rettenetesen boldogtalan. A bátyja Ku
tuzov segédtisztje, nemrég vette feleségül Lise Meinent. Ő is itt lesz.

– Ide hallgasson, kedves Annette – mondta a herceg, hirtelen megragadva 
és ki tudja, miért, lefelé nyomva beszélgetőtársa kezét –, szervezze meg nekem 
ezt a dolgot, és én örökké a leghívebb rabszolgája leszek, rapszolgája, ahogy  
a sztarosztám szokta írni a beszámolójában, pt írva b helyett. Jó családból 
való, gazdag lány. Éppen erre van szükségem.

És a rá jellemző fesztelen, bizalmas kecsességgel megfogta az udvarhölgy 
kezét, megcsókolta és meghimbálta az udvarhölgyi kezet, miközben hátra 
dőlt, és elfordította a fejét.

– Várjon csak – mondta némi gondolkodás után Anna Pavlovna. – Beszé
lek ma este Lisével, a fiatal Bolkonszkij feleségével. Hátha összejön valami.  
A maga családján fogom kitanulni a vénkisasszonyi mesterséget.

2

Anna Pavlovna szalonja lassan megtelt. Ott volt az egész pétervári elő
kelőség, korra és jellemre egészen különböző emberek, de ugyanazokhoz  
a körökhöz tartozók; megérkezett Vaszilij herceg lánya, a szépséges Hélène is, 
aki az apjáért jött, hogy együtt menjenek a nagykövet ünnepélyére. Hímzett 
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monogramos báli ruhában volt. Megérkezett a Pétervár legigézőbb asszonyá
nak számító, fiatal kis Bolkonszkaja hercegné, aki múlt télen ment férjhez, 
és terhes lévén már nem járt nagy fogadásokra, de az ilyen kisebb estélyeken 
még megjelent. Beállított Hippolyte herceg, Vaszilij herceg fia, Mortemartral 
együtt, akit mindenkinek bemutatott, megérkezett Morio abbé, és még sokan 
mások.

– Még nem találkozott a nénikémmel, ugye? – Vagy: – Még nem ismeri 
a nénikémet, ugye? – mondta Anna Pavlovna rendre a vendégeknek, nagy 
komolyan odavezette őket egy kis öregasszonyhoz, aki nagy masnikat viselt  
a hajában, és a szomszéd szobából imbolygott elő, amint a vendégek gyüle
kezni kezdtek, megmondta a nevüket, a vendégekről lassan a nénire fordította 
tekintetét, és odébbment.

A vendégek szertartásosan üdvözölték a senki által nem ismert, senkit 
sem érdeklő és senkinek sem kellő nénikét. Anna Pavlovna bánatosünnepé
lyes részvéttel, néma helyesléssel követte a fejleményeket. A néni ugyanazok 
kal a szavakkal érdeklődött mindenkinek az egészségi állapotáról, számolt be  
a magáéról, majd őfelségééről, az anyacárnééról, amely mostanában, hála  
istennek, már sokkal jobb. Az elébe járulók udvariasságból leplezték ugyan 
türelmetlenségüket, de miután nehéz kötelességüket teljesítették, megköny
nyebbülve álltak odébb, és egész este nagy ívben elkerülték.

A fiatal Bolkonszkaja hercegné magával hozta arannyal hímzett bársony 
kézimunkatáskáját. Bájos, enyhén pihés kis felső ajka nem fedte el egészen 
a fogait, de annál kedvesebb volt, amikor felhúzódott róluk, vagy amikor 
rázárult az alsóra. Mint egészen vonzó asszonyokkal gyakran megesik, úgy 
tűnt, épp ebben a kis hibájában – kurta ajkában és félig elnyílt szájában – 
rejlik sajátos, csakis őrá jellemző szépsége. Mindenki kedvtelve nézegette ezt 
a kicsattanóan egészséges és eleven, bájos kis leendő anyát, aki oly könnyedén 
viseli állapotát. Az öregeknek és az unatkozó, mogorva fiatalembereknek úgy 
tetszett, ők maguk is hasonlóvá válnak hozzá, ha akár csak kis időt a társa
ságában töltenek, és beszélgetnek vele. Aki csak szót váltott vele, és látta, 
amint léptennyomon derűsen elmosolyodik, és fehér fogai kivillannak, úgy 
gondolta, ma ő maga is különösképpen szeretetreméltó. Mindenki így volt  
ezzel.

A kis hercegné, kezében hímzőtáskájával, apró, enyhén kacsázó léptekkel 
megkerülte az asztalt, vidáman megigazgatta a ruháját, és odatelepedett az 
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ezüstszamovár mellé, a pamlagra, de úgy, mint aki tudatában van, hogy min
den egyes mozdulata külön élvezetet jelent a maga és a többiek számára is.

– Elhoztam a hímzésemet – mondta, kinyitva a retikült, s egyszerre for
dulva az egész társaság felé. – Figyeljen csak, Annette, máskor ne űzzön velem 
ilyen gonosz tréfát! – fordult a háziasszonyhoz. – Azt írta, egészen kis estély 
lesz; nézze meg, micsoda rongyba öltöztem.

Azzal széttárta karját, hogy mutassa elegáns, szürke, csipkés ruháját, ame
lyet magasan a mellei alatt széles selyemöv fogott össze.

– Nyugodjon meg, Lise, mindig maga a legcsinosabb – felelte Anna Pav 
lovna.

– Képzelje csak, a férjem elhagy engem – folytatta a hercegné ugyanazon 
a hangon, egy tábornokhoz fordulva. – Megy meghalni. Ugyan magyarázza 
meg, kérem, mire való ez a csúnya háború! – mondta Vaszilij hercegnek,  
de válaszra sem várva máris Vaszilij herceg lánya, a szép Hélène felé fordult.

– Milyen elbűvölő teremtés ez a kis hercegné! – súgta Vaszilij herceg Anna 
Pavlovnának.

A kis hercegné után nem sokkal egy hatalmas, kövér, rövidre nyírt hajú, 
szemüveges fiatalember érkezett divatos, világos nadrágban, magas zsabóval, 
barna frakkban. Ez a kövér fiatalember annak a nevezetes, Katalinkorabeli 
nagyúrnak, Bezuhov grófnak a törvénytelen fia volt, aki éppen ez idő tájt 
haldoklott Moszkvában. Még nem lépett állami szolgálatba, nemrég érke
zett haza külföldről, ahol a neveltetését befejezte, s most először jelent meg 
társaságban. Anna Pavlovna olyan meghajlással fogadta, amely a hierarchia 
legalacsonyabb fokán állóknak járt ki a szalonjában. Ám bármilyen felülete
sen üdvözölte is, Pierret megpillantva Anna Pavlovna arcára olyan nyugta
lanság, sőt rettegés ült ki, mint amikor valami irdatlan, nem odavaló dolgot 
lát az ember. Tény, hogy Pierre minden férfinál magasabb volt a teremben, 
de a rettegés mégis inkább okos, habár félénk, figyelmes és nyílt tekintetének 
szólhatott, amely minden vendégtől megkülönböztette őt a szalonban.

– Igazán kedves öntől, Monsieur Pierre, hogy eljött meglátogatni egy sze
gény beteget – mondta Anna Pavlovna, és ijedt pillantást vetett a nénikére, 
akihez odavezette. Pierre valami kivehetetlent dörmögött, és keresett valamit 
a tekintetével. Aztán boldogan, jókedvűen elmosolyodott, közeli ismerősként 
hajolt meg a kis hercegné felé, és odalépett a nénikéhez. Nemhiába rettegett  
Anna Pavlovna: Pierre végig sem hallgatta a nénike beszámolóját őfelsége 
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egészségi állapotáról; egyszerűen faképnél hagyta. Anna Pavlovna ijedten meg
állította.

– Ismeri Morio abbét? Igen érdekes ember… – mondta.
– Hogyne, hallottam az örök békével kapcsolatos tervezetéről, nagyon 

érdekes, habár aligha megvalósítható…
– Gondolja?… – mondta Anna Pavlovna, csak hogy mondjon valamit, 

azután tovább játszhassa háziasszonyi szerepét a többi vendég között, de Pi
erre ekkor az előbbivel ellentétes udvariatlanságot követte el. Az imént nem 
hallgatta végig beszélgetőtársát, hanem továbbállt, most pedig feltartotta be
szélgetőtársát, aki tovább akart állni. Lehajtotta a fejét, szétvetette nagy lábát, 
és magyarázni kezdte Anna Pavlovnának, miért gondolja úgy, hogy az abbé 
tervezete agyrém.

– Majd később beszélünk erről – mondta mosolyogva Anna Pavlovna.
Azzal, miután megszabadult ettől a fiatalembertől, aki nem tudott vi

selkedni, visszatért háziasszonyi kötelezettségeihez, fülelt, figyelt, készen rá, 
hogy besegítsen, ha valahol lankadna a társalgás. Akár a művezető, aki he
lyükre ülteti a munkásokat a fonóüzemben, azután felalá jár, ügyelve, ne
hogy leálljon vagy furcsa, sivító hangokat adjon ki valamelyik orsó, mert 
akkor rögtön ott terem, és visszafogja, vagy a szükséges sebességre igazítja 
– ugyanígy járt felalá a szalonjában Anna Pavlovna, odalépett egyegy elcsen
desedő vagy éppen túl sokat beszélő csoporthoz, és egyetlen szóval vagy egy 
kis átrendezéssel újraindította az egyenletes és kívánatos társalgási gépezetet.  
De munkálkodása közben is állandóan látszott rajta, hogy retteg Pierre miatt. 
Gondterhelten nézte, amint odalép a Mortemart körül csoportosulókhoz, 
hogy meghallgassa, miről beszélnek, majd továbbmegy oda, ahol az abbé szó
nokolt éppen. A külföldön nevelkedett Pierre számára Anna Pavlovna estélye 
volt az első, amelyet Oroszországban láthatott. Tudta, hogy az egész pétervári 
intelligencia összegyűlt itt, és akár a gyerek a játéküzletben, ideoda kapkodta 
a fejét. Egyfolytában attól félt, hogy lemarad valamilyen okos beszélgetésről, 
amelyet meghallgathatna. A magabiztos, kifinomult arcokat nézve az össze
gyűlt társaságban, minden percben azt várta, hogy valami kivételesen okosat 
fog hallani. Végül odament Morióhoz. Érdekesnek találta a beszélgetést, ott 
maradt, és leste, mikor nyílik alkalma, hogy ő is előhozakodjon az elképzelé
seivel, már ahogy szokása ez a fiatal embereknek.
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Javában zajlott Anna Pavlovna estélye. Mindenfelől egyenletesen surrogtak 
az orsók. A néni kivételével, aki mellett egyetlen idős, kisírt és sovány arcú 
hölgy üldögélt, igencsak elütve ettől a ragyogó társaságtól, a vendégek három 
csoportra oszlottak. Az egyik többnyire férfiakból állt, és az abbé körül tö
mörült, a másiknak, a fiatalabbaknak a szépséges Hélène hercegnő, Vaszilij 
herceg lánya volt a középpontja, meg a bájos, rózsaszín arcú, korához képest 
nagyon is telt kis Bolkonszkaja hercegné. A harmadik Mortemart és Anna 
Pavlovna körül verődött össze.

A vikomt megnyerő, finom arcú és modorú fiatalember volt, láthatólag 
nevezetességnek tekintette magát, de merő jólneveltségből szerényen és kész
ségesen rendelkezésére állt minden társaságnak, amelybe csak belecsöppent. 
Anna Pavlovna láthatólag büszkélkedett vele a vendégei előtt. Ahogy a jó 
főpincér egészen rendkívüli fogásként tünteti fel a marhaszeletet, amelybe 
bele sem kóstolna senki, ha látta volna a koszos konyhában, úgy szolgálta fel 
az estélyén Anna Pavlovna előbb a vikomtot, majd az abbét, mint egészen 
rendkívüli csemegét. Mortemart csoportjában Enghien hercegének meggyil
kolásáról folyt a szó. A vikomt kijelentette, hogy Enghien hercegét a saját 
nagylelkűsége vitte sírba, s hogy Bonaparte gyűlölködésének megvolt a maga 
különleges oka.

– Ah, igen! Contez-nous cela, vikomt! – mondta Anna Pavlovna, elégedet
ten, amiért sikerült némiképp XV. Lajos korát idéző módon kifejeznie magát 
franciául. – Regélje el, kérem!

A vikomt engedelmessége jeléül meghajolt, és előzékenyen elmosolyodott. 
Anna Pavlovna kört formált a vikomt körül, és mindenkit odahívott, hogy 
hallgassák az elbeszélést.

– A vikomt személyesen ismerte a herceget – súgta oda az egyik vendég
nek. – A vikomt csodás előadó – mondta egy másiknak. – Rögtön látni, 
milyen előkelő ember – közölte a harmadikkal, a lehető legragyogóbb és 
legelőnyösebb fényben tálalva fel a vikomtot, mint valami rosztbifszeletet 
előmelegített tálcán, zöldségkörítéssel.

A vikomt finom mosollyal máris belekezdett volna az elbeszélésbe.
– Jöjjön maga is, kedves Hélène! – szólt oda Anna Pavlovna a szépséges 

hercegnőnek, aki távolabb ült, a saját köre közepén.
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Hélène hercegnő elmosolyodott, a nagyon szép nőknek azzal a változatlan 
mosolyával, ahogyan a szalonba is belépett. Repkény és mohadíszes fehér báli 
ruhája halkan suhogott, fehér válla, fénylő haja, briliánsai ragyogtak, miköz
ben végigment a férfiak között, akik félreálltak az útjából, és egyenesen, sen
kire sem nézve, de mindenkire mosolyogva, s mintegy kedvesen engedélyezve, 
hogy megcsodálják szép alakját, telt vállát, az akkori divat szerint majdnem 
fedetlen keblét és hátát, s jóformán uszályként húzva maga után az egész 
báli csillogást, odament Anna Pavlovnához. Olyan elragadó volt, hogy nem
csak nyoma sem látszott benne kacérságnak, hanem mintha egyenesen szé 
gyellte volna kétségbevonhatatlan, szinte túlzó, mindenkit meghódító szép
ségét. Mintha mindhiába igyekezett volna csökkenteni a szépsége keltette 
hatást.

– Milyen gyönyörű teremtés! – mondta mindenki, aki csak látta. A vi
komtnak, mint akit valami szokatlan ejt ámulatba, megrándult a válla, és le 
sütötte a szemét, miközben a hercegnő elhelyezkedett előtte, és rávillantotta 
azt a mindig egyforma mosolyát.

– Hölgyem, attól félek, ilyen publikum előtt eláll a szavam – hajtotta meg 
mosolyogva a fejét a vikomt.

A hercegnő telt, meztelen karjával a kis asztalra könyökölt, és nem érez
te szükségét, hogy bármit is mondjon. Mosolyogva várt. Egyenes tartásban 
ült az egész elbeszélés alatt, csak néha pillantott rá szép, telt karjára, amely 
könnyedén feküdt az asztalon, vagy még szebb keblére, amelyen megmeg 
igazította a nyakéket; néhányszor a ruhája redőit is megigazította, s amikor 
a beszámoló egyegy része feltűnő hatást keltett, odanézett Anna Pavlovnára, 
felöltötte ugyanazt az arckifejezést, amelyet az udvarhölgyön látott, majd is
mét folytatta nyugodt mosolyának ragyogtatását. Hélène után a kis hercegné 
is átjött a teaasztaltól.

– Várjanak, ide kell hoznom a hímzésemet! – mondta. – Hát maga mit 
mereng ott? – fordult Hippolyte herceg felé. – Hozza ide a retikülömet!

Mindenkire mosolyogva, mindenkihez beszélve átrendezte a társaságot, 
azzal leült, és eligazgatta a ruháját.

– Most már készen vagyok – mondta mintegy a vikomtnak, hogy kezd
heti, és hozzáfogott a hímzéshez.

Hippolyte herceg, miután odahozta a retikült, hátrakerült, közelebb hú
zott egy széket, és leült mellé.




