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Bartók Béla 
 

Napóleon, Isten ostora1 
 

„(…) A Napóleonról szóló népmesék, amelyeket itt bemutatunk2, ha a történész vagy az 
életrajzíró szempontjából ítéljük meg, képtelenül és groteszk módra hamisak. De az ant-
ropológusoknak és az emberi természet tanulmányozójának rendkívül értékesek, mint a 
nemzeti jellem önkinyilatkoztatásai, és talán a történészt és az életrajzírót is érdekli egy 
kicsit, mint egy olyan mélységes mély benyomás bizonyítékai, amelyet Napóleon szemé-
lyisége tett két nagy népre – az oroszokra és a franciákra.  

Az első történet, amelynek címe: Napoleonder3, orosz eredetű és először Alekszandr 
Amfityeatrov4 öntötte irodalmi formába és adta ki Szentpétervárott. Eredetileg cikkso-
rozatként (feuilleton) jelent meg 1901. december 13-án a pétervári Gazette című lap-
ban. Mint az orosz paraszti folklór jellemző példája úgy tűnik számomra, hogy nem kö-
zönséges érdekessége és értéke van. Úgy tűnhet a nyugati olvasó számára, hogy a ter-
mészetfeletti kezelése nagyfokú merészség és tiszteletlenség, de tökéletesen összhangban 
van az orosz parasztnak az Istenről vallott antropomorfisztikus koncepciójával és ennyi 
megengedhető a mesemondó és hallgatói nevelési korlátainak. Az orosz muzsik gyakran 
beleszőtte népmeséibe Istent és az angyalokat, és így tett a velük szemben való udvari-
atlanság legkisebb szándéka nélkül. Saját nyelvén beszélteti őket, mert nem volt más 
nyelve, és ha úgy tűnik, hogy egy kicsit groteszkül és tiszteletlenül beszélnek, ez a me-
semondó alacsony irodalmi műveltségének tulajdonítható és nem bármiféle olyan szán-
déknak, amely komolytalanul bánik Istennel és az angyalokkal. A mese összes célja er-
kölcsi és vallási. A mesélő megpróbálja megmutatni, hogy a rokonszenv és a részvét ér-
tékesebb mint az önző becsvágy, és a háború nemcsak immorális, de irracionális is. A 
beszélgetés Isten, az angyalok és az Ördög között egyszerű prológus, amelynek az a cél-
ja, hogy felvezesse a színre Napoleondert és Iván angyalt, és lefektesse a cselekmény 
alapját. A mesélő tréfás és humoros kedve sok kis ecsetvonásban megmutatkozik, de so-
sem lényegtelen. Az egész legenda az egyszerű orosz paraszt erősen zamatos, nyelvjá-
rási és kihagyásos nyelvezetén nyugszik és ezért különösen nehéz fordítani, de megpró-

báltam amennyire lehetséges megtartani eredeti szellemét és ízét.(…)”5  

                                                 
1 Folk-Tales of Napoleon: Napoleonder – From The Russian, The Napoleon of The People From The 

French of Honore de Balzac, Translated With Introduction By George KENNAN, 1902. 
http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/1/1/2/7/11278/11278.htm, letöltés: 2009.10.20. 

2 A másik mese Balzac „A vidéki orvos” című regényének önálló életre kelt fejezete, amely ma-
gyarul régebben már megjelent a regény keretében, ezért ennek bemutatásától ezúttal eltekintünk.   

3 „Az orosz paraszt neve Bonaparte Napoleonra. A végső –der szótagot talán azért tették hozzá, mert a 
parasztok fülének a „Napoleon” csonkának és befejezetlennek hangzik, ahogy számunkra is ilyen az Alexan a 
–der nélkül.” (KENNAN).  

4 Alekszandr Valentyinovics Amfityeatrov (1862-1938) orosz író és történész volt, aki újságíró-
ként kezdte pályafutását és eleven stílusa, jó megfigyelőképessége és cinikus hangja miatt hamar 
népszerű lett. Először az őskereszténység koráról írt regényt, majd a cári családról szóló 1902-ben 
megjelent szatirikus regénye miatt száműzték Franciaországban és Olaszországban élt, 1916-ban 
hazatért, de kormányellenes írásaiért Szibériába internálták. 1917-ben Pétervárra ment, a bolsevi-
kokat bírálta, és 1921-ben önként Nyugat-Európába emigrált. 

5 Részlet a rövid könyv előszavából, amelyet egy régi amerikai Oroszország -kutató, 
George Kennan írt. George Kennan (1845-1924) amerikai újságíró és felfedező 1864-ben uta-

http://infomotions.com/etexts/gutenberg/dirs/1/1/2/7/11278/11278.htm
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Napóleonder6 
 
Régen – de nem olyan nagyon régen, nagyapáink még emlékeznek rá - az 

Úristen meg akarta büntetni a világ népeit gonoszságukért. Ezért gondolkodni 
kezdett, hogyan és milyen eszközökkel tudná megbüntetni őket, és összehívta 
tanácskozásra az angyalokat és arkangyalokat, hogy megbeszélje velük. 

Azt mondja Mihály arkangyal az Úrnak: 
- Rázd fel a hitszegőket egy földrengéssel! 
-Próbáltuk már – mondja az Úr – Egyszer régen földig romboltuk Szodomát 

és Gomorrát, de semmit sem tanultak belőle. Azóta minden város egy kicsit 
olyan lett, mint Szodoma és Gomorra. 

- Mit szólsz az éhínséghez? – mondja Gábor arkangyal. 
- Az túl szörnyű lenne a csecsemőknek – válaszolja az Úr – Az éhínség 

megölné a csecsemőket. És amellett az ökröknek is kell takarmány – azok pedig 
nem bűnösek. 

- Söpörd el őket egy vízözönnel! – javasolja Rafael. 
- Teljesen lehetetlen – mondja erre az Úr – Mert, először is egyszer tettem 

egy fogadalmat, hogy nem lesz többé özönvíz, és bizonyítéknak szivárványt 
helyeztem az égre. Másodszor: a hitvány bűnösök ravaszabbak lettek, felszáll-
nak a gőzhajókra és elhajóznak a hullámok tetején. 

Ezután minden arkangyal összezavarodott és forgolódni kezdett a székén, 
hogy megpróbáljanak kitalálni néhány csapást, ami észre térítené a bűnös em-
beri fajt, és felrázná a lelkiismeretét. De ők már hozzászoktak időtlen idők óta, 
hogy inkább jót tesznek mint rosszat, teljesen megfeledkeztek a világ gonosz-
ságáról, és nem tudtak kitalálni olyan büntetést, ami használható lett volna. 

Akkor hirtelen feláll Iván angyal, egy egyszerű lélek, akit az Úr arra jelölt 
ki, hogy vigyázzon az orosz muzsikokra. Felkel, és azt mondja: 

- Uram, kint van a Sátán, kérdezd meg őt. Nem mer bejönni, mert büdös,7 
ezért a bejáratnál várakozik.  

Az Úristen megörül. 
- Hívjátok be a Sátánt! – parancsolja - Tudom, hogy a legnagyobb zsivány, 

de a legjobb pillanatban jön. Egy olyan betyár mint ő biztosan ki fog találni 
valamit. 

                                                                                                                       
zott először távírót építeni Kamcsatkába, majd megismerte a kaukázusi népeket is. Kezdetben 
támogatta a cári kormányzat civilizáló politikáját, de miután politikai foglyokkal találkozott 
megváltozott a véleménye és 1886-tól élesen bírálta a kormányt. Kiállt a kisebbségek mellett, a 
forradalom híve lett, ezért kitiltották Oroszországból, 1917-ben pedig élesen elítélte a bolsevi-
kokat és Wilson elnöktől katonai beavatkozást sürgetett. Unokaöccse, George F. Kennan 
(1904-2005) diplomata és történész volt az amerikai feltartóztatási politika kiépítője a hideg-
háború idején.     

6 „Az orosz paraszt neve Bonaparte Napoleonra. A végső –der szótagot talán azért tették hozzá, mert a 
parasztok fülének a „Napoleon” csonkának és befejezetlennek hangzik, ahogy számunkra is ilyen az Alexan a 
–der nélkül.” (KENNAN) 

7 „Azért, mert magával hozza a pokol kénes szagát.” (KENNAN) 
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A sátán bejött. Az arca olyan fekete volt mint a cserzett borjúbőr, hangja re-
kedt volt, és egy hosszú farok lógott ki a hosszú kabátja alól. 

- Ha úgy parancsolod – mondja – saját kezemmel fogom szétosztani csapásaidat. 
- Kezd el a büntetést! – mondja az Úr – Senki sem fog akadályozni téged. 
- Meg fogod engedni, - mondja a sátán – hogy idegenek támadását idézzem elő? 
Az Úr megfenyegette a Sátánt és azt kiáltotta: 
- Ez minden, amit kitaláltál? És még te vagy ravasz? 
- Bocsáss meg – mondja a Sátán – Miért nem látszik okosnak a tervem? 
- Azért – válaszolja az Úr – mert azt javasoltad, hogy háborúval gyötörjük 

az emberiséget, és a háború éppen az, amit akarnak. Állandóan harcolnak 
egymással, az egyik nép a másik ellen, és pont ezért akarom őket megbüntetni.  

- Igen – mondja a Sátán – háborúra éheznek, de csak azért, mert még sosem 
láttak egy igazi harcost.  Küldj hozzájuk egy tökéletes hódítót, és hamarosan 
behúzzák a farkukat a lábuk közé és azt fogják kiabálni: Kegyelmezz, Uram! 
Szabadíts meg minket ettől a vérszomjas embertől! 

Az Úristen meglepődött. 
- Miért mondod azt öcsém, hogy a nép még nem látott igazi hadvezért? He-

ródes8 király hódító volt, Sándor cár9 leigázott nagyszámú népet, Iván cár le-
rombolta Kazanyt10, a dühöngő Mamáj kán11 eljött az összes hordájával és Pé-
ter cár12 és Anika13 is nagy harcos volt.  Hány hódítót akarsz? 

- Napóleondert akarom – mondja a Sátán.  
- Napóleonder! – kiáltott fel az Úr –Ő kicsoda? Honnan származik? 
- Ő egy bizonyos alacsony ember – mondja a Sátán – aki lehet, hogy nem 

elég ravasz, hogy kárt okozzon, de szörnyen heves természetű. 
Az Úr azt mondja Gábor arkangyalnak: 
- Tekints bele, Gábor az Élet Könyvébe14 és nézd meg, beleírtuk-e 

Napóleondert. 
Az arkangyal nézte és nézte, de nem talált semmiféle ilyen személyt. 
- Nincs semmiféle Napóleonder a Könyvben – mondja – A Sátán hazudik. 

Sehova sem írtuk be Napóleondert. 
A Sátán azt feleli: 
- Egyáltalán nem furcsa, hogy nem találjátok Napóleondert az Élet Könyvé-

ben, mert csak azoknak a nevét írtátok bele, akik apától és anyától születtek, és 
köldökük van. Napóleondernek sosem volt sem apja, sem anyja, és azonkívül 
köldöke sincs – és ez annyira meglepő, hogy pénzért is mutogathatnátok. 

Az Úr nagyon meglepődött. 

                                                 
8 Nagy Heródes a Rómával szövetséges Júdea királya (Kr.e.73-Kr.e.4.)   
9 Nagy Sándor (Kr.e.356-Kr.e.323.) Makedónia királya. 
10 IV.(Rettegett) Iván (1530-1584) orosz cár 1552-ben foglalta el Kazanyt a tatároktól. 
11 Mamáj kán tatár vezér volt, akit 1380-ban győzött le Dimitrij fejedelem Kulikovónál. 
12 I.(Nagy) Péter (1672-1725) orosz cár.  
13 Ismeretlen származású hadvezér.  
14 Az Élet Könyve a zsidó hagyomány szerint egy jelképes könyv, amelybe Isten felírja az iga-

zak nevét és tetteit. Itt inkább az emberek névsorát jelenti. 
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- Akkor hogy jött a világra te Napóleondered? –kérdezte. 
- Úgy – felelte a Sátán – hogy én alkottam meg mint egy játék babát, csak 

szórakozásképpen, a homokból. És egyszer, amikor te, Uram megmostad szent 
arcodat, és nem voltál elég óvatos, az élet vizének néhány cseppje kiloccsant. 
Ezek a mennyországból lehullottak egyenesen Napóleonder fejére, aki azonnal 
levegőt vett és emberré vált. Most ott él nem túl közel és nem is túl távol Buan15 
szigetén az óceán közepén. Ez egy versztánál16 kisebb sziget, Napóleonder ott 
él és a libákat őrzi. Éjjel és nappal a ludakra vigyáz evés és ivás nélkül, alvás és 
pipázás nélkül és egyetlen gondolata az, hogyan hódítsa meg az egész világot. 

Az Űr gondolkodott, gondolkodott és aztán azt parancsolta:  
- Hozd ide hozzám! 
A Sátán nyomban elvitte Napóleondert a fényes mennyországba. Az Úr rá-

nézett és látta, hogy katona fényes kabátgombokkal. 
- Azt hallottam, Napóleonder – mondja az Úr – hogy meg akarod hódítani 

az egész világot. 
- Pontosan így van – feleli – ez az, amit nagyon akarok. 
- És azt gondolod – kérdezi az Úr – hogy ha hódítani kezdesz, szétmor-

zsolsz sok népet, és vérfolyókat fogsz ontani? 
- Az nekem teljesen mindegy – mondja Napóleonder – a legfontosabb szá-

momra az, hogyan tudom leigázni az egész Földet. 
- És nem fogsz sajnálatot érezni a meggyilkoltak, a sebesültek, a halottak, 

felégetett és lerombolt falvak iránt? 
- Nem, egyáltalán nem – feleli Napóleonder – Miért éreznék sajnálatot? 

Nem szeretem a könyörületet. Amióta csak emlékszem, senkit és semmit nem 
sajnáltam életemben és soha nem is fogok. 

Ezután az Úr az angyalokhoz fordul, és azt mondja:  
- Angyal uraim, úgy néz ki, hogy ez a tervünknek megfelelő ember. 
Aztán azt mondja Napóleondernek: 
- A Sátánnak tökéletesen igaza volt. Méltó vagy arra, hogy a haragom esz-

köze légy, mert egy könyörtelen hódító rosszabb, mint a földrengés, az éhín-
ség, vagy az özönvíz. Menj vissza a földre, Napóleonder, felforgatom számod-
ra az egész világot és általad az egész világ meg lesz büntetve. 

Azt mondja erre Napóleonder:  
- Adj nekem seregeket és szerencsét, és mindent elkövetek. 
Aztán azt mondja az Úr:  
- Lesznek seregeid és lesz szerencséd is, és amíg irgalmatlan leszel, sosem fog-

nak csatában legyőzni, de emlékezz, hogy abban a pillanatban, amikor sajnálatot 
érzel a kiontott vér miatt – akár saját népedről akár más népekről van szó – abban a 
pillanatban a hatalmad véget fog érni. Attól a pillanattól kezdve ellenségeid le fog-
nak győzni téged és végül még fogságba is vetnek, láncra vernek és vissza fognak 
küldeni Buan szigetére, hogy a libákat őrizd. Megértetted? 

                                                 
15 Képzeletbeli sziget Korzika vagy Elba nyomán. 
16 Orosz hosszmérték, 1066 méter. 
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- Tökéletesen – mondja – megértettem és engedelmeskedni fogok. Sosem 
fogok könyörületet érezni.  

Aztán az angyalok és arkangyalok azt mondják az Úrnak.  
- Uram, miért adtál neki egy ilyen szörnyűséges parancsot? Ha teljesíti, ir-

galmatlanul el fog pusztítani minden eleven lelket a földön, még magnak sem 
fog hagyni senkit! 

- Csend legyen! – feleli az Úr – Nem fog sokáig hódítani. Túl vakmerő, mert 
eddig nem félt sem magától, sem mástól. Azt gondolja, távol fogja magát tarta-
ni az irgalomtól, és nem tudja mi az, pedig az emberi szívben ez erősebb mint 
minden más, és egyetlen ember sem él teljesen anélkül.   

-De – mondják az arkangyalok – ő nem ember, homokból van. 
Az Úr így válaszol: 
- Azt hiszitek, hogy nem kapott lelket, amikor az élet vize a fejére csöppent? 
Napóleonder hamarosan összegyűjtött egy tizenkét nyelven beszélő 

nagy hadsereget és sietve harcba indult. Meghódította a németeket, meg-
hódította a törököket, leigázta a svédeket és a lengyeleket. Kaszált, amerre 
elvonult és pusztán hagyta az országokat, amelyeken átkelt. És egész idő 
alatt emlékezett sikerének titkára – arra, hogy ne adjon kegyelmet senkinek. 
Fejeket vágott le, falvakat égetett fel, nőket gyalázott meg és gyermekeket 
dobott lova patái alá. Elpusztította az egész muzulmán világot - és még 
nem lakott jól.17 Végül egy keresztény királyság ellen vonult –a Szent 
Oroszország ellen.   

Oroszországban akkor az Áldott Sándor18 volt a cár – ugyanaz a cár, aki 
most Szentpétervárott áll az oszlop tetején és egy kereszttel megáldja a népet, 
ezért hívják Áldottnak.19 

Amikor látta, hogy Napóleon ellene vonul tizenkét nyelven beszélő seregé-
vel az Áldott Sándor úgy érezte, hogy közel van Oroszország vége.20 Összehív-
ta tábornokait és tábornagyait, és azt mondta nekik: 

- Tábornok és tábornagy uraim, hogyan tudom megállítani ezt a 
Napóleondert? Iszonyú erősen támad bennünket. 

A tábornokok és tábornagyok azt felelik: 
- Semmit sem tehetünk, felség, hogy megállítsuk Napóleondert, mert Isten 

adott neki egy szót. 
- Miféle szót? 
- Azt hogy Bonaparty.21 

                                                 
17 „Nem tagadhatta meg tetteit, amelyet a fél világ dicsőített, így hát az igazságot, a jót kellett megta-

gadnia és mindent, ami emberi.” Lev TOLSZTOJ: Háború és béke, Budapest-Uzsgorod, 1965. 325. (to-
vábbiakban: Háború és béke) 

18 I. Sándor orosz cár (1777-1825) akit az orosz nép nevezett így, oroszul: Alekszandr 
Blagoszlovennij  

19 A Sándor-oszlop Szentpétervárott a Téli Palota melletti téren áll. 1830-1834 között építették 
Franciaország legyőzésének emlékére. A 47,5 m magas oszlop tetején álló angyalszobor arca I Sán-
dor arcára hasonlít. 

20 „Tizenkét európai nép erői betörtek Oroszországba. Az orosz hadsereg és lakosság kerüli az összecsa-
pást, visszavonul Szmolenszkig és Szmolenszktől Borogyinóig.” Háború és béke 336. 
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- De mit jelent az, hogy Bonaparty, és miért annyira borzasztó ez az egyetlen szó? 
- Ez jelenti, Felség, a hatszázhatvanhatot, a fenevad számát22 és borzalmas, 

mert amikor Napóleonder a csatában látja, hogy az ellenség nagyon bátor, az 
ereje nem elég és az emberei gyorsan hullanak23 azonnal varázsol a Bonaparty 
szóval, és amint a szót kiejti, minden katona, aki neki szolgált és meghalt érte a 
csatamezőkön, visszajön a síron túlról. Újra az ellenség ellen vezeti őket, mint-
ha elevenek volnának, és semmi sem tud nekik ellenállni, mert ez egy kísértet-
csapat, nem evilági sereg. 

Az Áldott Sándor elszomorodott, de egy pillanatnyi gondolkodás után azt 
mondta: 

- Tábornok és tábornagy uraim, mi oroszok, bármelyik bátor népnél jobbak 
vagyunk. Harcoltunk minden nemzettel de soha egyikük előtt sem fektettük 
arcunkat a porba. Ha Isten végül azt adta nekünk, hogy hullák ellen harcoljunk 
– legyen meg szent akarata! Szembe fogunk szállni a halottakkal!  

Így Kulikova24 mezejére vezette seregét és ott várta a hitetlen Napóleondert. 
És nem sokkal később Napóleonder, a gonosz lélek elküld hozzá egy küldöttet 
egy levéllel, amelyen az áll: „Hódolj meg, Blagoszlovennij (Áldott) Sándor, és meg 
fogom mutatni jóindulatomat mások iránt.” 

De Áldott Sándor büszke ember volt, aki keményen védelmezte önbecsü-
lését. Nem szólt a küldötthöz, de elvette a levelet, amit hozott és egy sértő raj-
zot rajzolt rá a következő szavakkal. „Ez az, amit akarsz?” majd visszaküldte 
Napóleonderhez. 

Aztán ütötték vágták egymást Kulikova mezején és hosszú idő múlva em-
bereink kezdték visszaszorítani az ellenség erőit. Egyesével lelőtték, vagy le-
vágták Napóleonder összes tábornagyát, végül magához Napóleonhoz közelí-
tettek. 

- Eljött a te időd! – kiáltották neki – Add meg magad! 
De a gazember ott ült lován dülledt szemét forgatva mint egy bagoly és vi-

gyorgott. 
- Várjatok egy percet – mondta nyugodtan – Ne siessetek annyira! Rövid a 

tervezés, hosszú a munka. 
Aztán kimondta a varázsszót: „Bonaparty” – hatszázhatvanhat, a fenevad száma. 
Azonnal egy morajló hang hallatszott, és a föld megmozdult mint földren-

géskor. Katonáink bámultak és leeresztették karjukat. A mező minden részén 

                                                                                                                       
21 Turgenyev 1854-ben kiadott novelláskötetében említ az egyik főhős egy Napóleonról szóló 

gúnydalt, amelyben a császár Bonaparty néven szerepel. 
22 Utalás a Jelenések könyvére: „A vadállat száma egy emberi szám és ez a szám a hatszáz hatvan és 

hat, Jel 13: 18” (KENNAN) Lev Tolsztoj Háború és béke című regényében Pierre Bezuhov is kiszá-
molja egy kis ügyeskedéssel, hogy Napóleon a vadállat. „A francia betűknek, a zsidó számíráshoz ha-
sonlóan – amely szerint az első tíz betű egyeseket, a többiek pedig tízeseket jelölnek – a következő jelentésük 
van: (…) Ha eszerint az ábécé szerint számokkal leírjuk e szavakat: l’empereur Napoléon – kiderül, hogy e 
számok összege 666-tal egyenlő, tehát Napóleon az  fenevad, akiről az Apokalipszis jövendöl.” Háború és 
béke, III. 100-101.   

23 „Szó szerint: csontjaikkal fekszenek le” (KENNAN) 
24 Kulikovo mezején győzte le 1380-ban Dimitrij moszkvai fejedelem Mamaj kánt. 
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félelmetes zászlóaljak tűntek fel, szuronyaik csillogtak a napfényben, szakadt 
zászlók lobogtak prémes kucsmáik fölött, és bumm, bumm, bumm, közeledtek 
a kísértetkatonák ezrei olyan sárga arccal mint a kamilla és bozontos szemöl-
dökük alatt üres lyukakkal. 

Sándor az áldott cár, megdermedt a félelemtől. Megijedt minden tábornoka 
és tábornagya. Rettegett az egész orosz hadsereg. A félelemtől reszketve meg-
remegtek az ellenség támadása elől, hirtelen utat engedtek a pániknak, és végül 
menekülni kezdtek amerre a szemük látott. 

A briganti Napóleon meg a lován ülve az oldalát fogta a nevetéstől és azt 
kiabálta: 

- Hahaha! Nem ízlenek nektek az öreg embereim! Gondoltam én! Ez nem 
olyan mint egy játék gyerekekkel és öregasszonyokkal! Nos, tisztelt Halott Ura-
im, még sosem éreztem könyörületet senki iránt és nektek sem kell kegyelmet 
adni az ellenségeimnek. Bánjatok el velük kedvetek szerint!   

- Ameddig így van – válaszolták a halott katonák – mindig hűséges szolgáid 
vagyunk. 

Embereink elmenekültek Kulikova mezejéről Poltava25 mezejére, a híres 
csendes vizű Donhoz26 és a békés Dontól Borogyino27 mezejére, Moszkva falai 
közelébe. És amint embereink egymás után ezekre a mezőkre érkeztek újra és 
újra szembefordultak Napóleonderrel, és olyan ádázul küzdöttek ellene, hogy 
a briganti maga is örömét lelte benne. 

- Isten óvjon minket! – kiáltotta – Micsoda katonák ezek az oroszok! Nem 
láttam ilyen férfiakat egy országban sem! 

De csapataink bátorsága ellenére képtelenek voltunk megállítani 
Napóleonder menetelését, mert nem volt olyan szavunk, amely az övéhez fog-
ható. Minden csatában megállítottuk, visszaszorítottuk és csapdába csaltuk, de 
épp amikor megszorongattuk, és majdnem elfogtuk, ennek a piszkos bálvány-
imádó tolvajnak eszébe jutott a varázsszó és azt kiáltotta: Bonaparty! Akkor a 
halottak kimásztak a sírjukból, teljes felszerelésben, betették a fogukat, tisztje-
ikre szegezték tekintetüket és rohamoztak! És amerre elhaladtak, a fű elszáradt 
és a kövek meghasadtak. És embereink annyira rettegtek ezektől a tisztátalan 
testektől, hogy egyáltalán nem akartak ellenük harcolni. Amint meghallották 
azt az átkozott szót, meglátták a holtak nagy szőrős kucsmáját és sárga arcát, 
eldobták puskájukat és rohantak az erdőkbe elrejtőzni. 

- Mondd meg, mit akarsz Blagoszlovennij Sándor – kiáltották – holtakra 
nem vagyunk felkészülve. 

Az Áldott Sándor szemrehányást tett embereinek és azt mondta: 
- Várjatok egy kicsit, testvérek mielőtt elfuttok. Erőltessük meg magunkat 

még egy kicsit. A kutya vigye el, nem tud mindig legyőzni minket. Isten vala-

                                                 
25 1709-ben Poltava mellett győzte le I.Péter cár XII.Károly svéd király seregét 
26 A Don torkolatánál Azov váráért folyt hosszú háború Oroszország és Törökország között, 

ami azzal ért véget, hogy 1774-ben végleg az oroszoké lett.  
27 1812-ben Borogyinónál volt a hatalmas áldozattal járó csata Napóleon és Kutuzov orosz had-

vezér között.  
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hol határt szab neki. Ma talán győz, holnap talán győz, de egy kis idő múlva a 
szerencse meg fog fordulni.  

Aztán a cár elment a kijevi barlangok28 öreg remete szerzeteseihez és 
Valaam29 szigetére, meghajolt az összes archimandrita30 és metropolita lába 
előtt és azt mondta: 

- Imádkozzatok értünk, szent atyák és könyörögjetek az Úristenhez, hogy 
fordítsa el haragját, mert nem vagyunk elég erősek, hogy megvédjünk benne-
teket ettől a Napóleondertől. 

Akkor az öreg remete szerzetesek, az archimandriták, a metropoliták köny-
nyes szemmel mind imádkoztak az Úristenhez, és a földre borultak, amíg a 
térdük teljesen fekete és kék lett és nagy púpok voltak a homlokukon. Az egész 
orosz nép a cártól kezdve az utolsó koldusig sírva imádkozott Istenhez kegye-
lemért és segítségért. És fogták a Szmolenszki Szent Istenanyának31, a szomo-
rúak közbenjárójának ikonját és kivitték Borogyino híres mezejére, sírva lebo-
rultak előtte, és azt kiáltották. 

- Ó, legszentebb Istenanya, Te vagy az éltünk és a reményünk! Könyörülj 
rajtunk és járj közben értünk! 

És az ikon sötét arcán, az ezüst kereten lévő gyöngyöktől nagy könnycsep-
pek csöpögtek. És az egész hadsereg és Isten egész népe látta, hogy a szent 
ikon könnyezik. Szörnyű volt látni, de mégis megnyugtató volt. 32 

Akkor Isten meghallotta az orosz nép sírását és a Szmolenszki Szent Szűz 
Istenanya imáit, szólt az arkangyaloknak és az angyaloknak.  

- Haragom órája elmúlt. A nép eleget szenvedett bűneiért és megbánta go-
noszságát. Napóleonder elég sok nemzetet elpusztított. Itt az idő számára, 
hogy könyörületet mutasson. Ki lesz az, szolgáim, aki elmegy hozzá a földre, ki 
fogja megpuhítani a hódító szívét?  

Az öregebb angyalok és arkangyalok nem akartak menni. 
- Meglágyítani a szívét! – kiáltották – Homokból van! Nincs köldöke! Kö-

nyörtelen! Félünk tőle! 
Akkor Iván angyal előre lépett és azt mondta: 
- Én elmegyek. 

                                                 
28 A kijevi barlangkolostor, a Pecserszka Lavra az orosz ortodox egyház fontos központja, 1051-

ben alapították. 1911-ben közelében temették el Pjotr Sztolipin miniszterelnököt. 
29 A kolostor orosz Karéliában, a Ladoga tavon Valaam szigetén fekszik. 
30 Kolostori elöljáró a bizánci egyházak területén. 
31 A szmolenszki Istenanya ikonról azt tartják, hogy maga Szent Lukács apostol festette és 

Konstantinápoly 1453-as eleste után került Oroszországba. A francia támadás előtt a helyi szé-
kesegyházból Moszkvába szállították, ahol más ikonokkal együtt körbevitték a városban a boro-
gyinói győzelem napján. A szmolenszki katedrálisról pedig az a beszélik, hogy annyira lenyű-
gözte Napóleont, hogy megfenyegette katonáit, ha ellopnak belőle valamit, személyesen fog vé-
gezni a tolvajjal. 

32 „A poros úton közeledő zászlóalj mögött miseruhás papok haladtak, meg egy süveges öreg pap a lelké-
szi karral és az énekesekkel. Mögöttük katonák és tisztek egy fémbetétes, fekete arcú nagy Mária-képet hoztak. 
Ez az a szentkép volt, amelyet kimentettek Szmolenszkből és azóta állandóan magával vitte a hadsereg. A 
szentkép mögött de körülötte és előtte is minden oldalon födetlen fejű katonák lépdeltek vagy siettek csapato-
san, és földig hajlongtak.” Háború és béke 246-247.  
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Napóleonder éppen akkor aratott egy nagy győzelmet és körbelovagolt a 
csatamezőn agárszínű lován. Lova patája halottak testén lépkedett könyörület 
vagy megbánás nélkül és az járt a fejében: 

- Amint végeztem Oroszországgal, a kínaiak és a fehér arabok33 ellen vonu-
lok, és akkor teljesen meghódítom az egész világot. 

De abban a pillanatban meghallotta, hogy valaki azt kiáltja: 
- Napóleonder, ó, Napóleonder! 
Körbenézett és nem túl messze tőle egy bokor alatt egy kis dombon meglá-

tott egy sebesült katonát, aki a kezével odahívta őt. Napóleonder meglepődött. 
Mit akarhat tőle egy sebesült orosz katona? Megfordította a lovát és odalova-
golt a helyszínre.  

- Mit akarsz? – kérdezte a katonától. 
- Nem akarok semmit sem tőled – felelte a sebelült katona – csak választ egy 

kérdésre. Mondd meg, kérlek, miért öltél meg engem! 
Napóleonder még jobban meglepődött. Hódítása számos éve alatt megse-

bezte és meggyilkolta emberek tömegeit, de sosem tették fel neki ezt a kérdést. 
És ezen az orosz katonán sem látszik, hogy több lenne neki a közönséges érte-
lemnél. Ő csak egy fiatal fiús legény világos lenszőke hajjal és kék szemmel – 
nyilvánvalóan egy friss újonc valamelyik orosz faluból. 

- Hogy érted, hogy „megöltelek”? – kérdi Napóleonder – Meg kellett hogy öl-

jelek. Amikor beléptél a seregbe, nem tettél esküt, hogy meghalhatsz? 
- Tudom, hogy milyen esküt tettem, Napóleonder, de nem a halállal van ba-

jom. Te – miért öltél meg engem? 
- Miért ne öltelek volna meg – mondta Napóleonder – ha ellenségem voltál 

– vagy az ellenfelem – és kiálltál küzdeni velem Borogyino mezejére?     
- Vess keresztet, Napóleonder! – mondta a fiatal katona – Hogyan lehetnék 

az ellenfeled, amikor sosem volt semmiféle ellenségeskedés köztünk? Amíg 
nem jöttél a hazánkba és be nem léptem a seregbe sosem hallottam rólad. És 
íme megöltél – és milyen sok embert még rajtam kívül!  

- Öltem – mondta Napóleonder – mert ez kell ahhoz, hogy meghódítsam a 
világot. 

- De mi közöm van nekem ahhoz, hogy te meghódítod a világot? – felelte a 
sebesült – Hódítsd meg, ha akarod – nem akadályozom meg. De miért öltél 
meg engem? A halálom adja neked a világot? A világ nem az enyém. Nem 
vagy bölcs, Napóleonder testvér. És lehet, hogy tényleg azt hiszed, hogy meg 
tudod hódítani az egész világot? 

- Nagyon azon a véleményen vagyok – felelte Napóleon. 
A kiskatona elmosolyodott. 
- Tényleg ostoba vagy, Napóleonder – mondta – Nagyon sajnállak. Bárcsak 

meg lehetne hódítani az egész világot! 
- Le fogok igázni minden királyságot – válaszolta Napóleonder – minden 

népet láncra verek és aztán az egész föld cárjaként fogok uralkodni.34 

                                                 
33 Egyes nézetek szerint Észak-Afrika lakóit nevezték fehér araboknak. 
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A katona megrázta a fejét. 
- És Isten? – tudakolta – Őt is le akarod győzni? 
Napóleonder összezavarodott.  
- Nem – mondta végül – Isten mindannyiunk fölött áll és az ő tenyerében 

élünk. 
- Akkor mi a haszna a világ meghódításának? – mondta a katona - Isten van 

mindenben, ezért a világ nem a tiéd lesz, hanem az övé. És csak addig élsz, 
amíg türelmes veled és tovább nem. 

- Tudom, hogy úgy van, ahogy mondod – mondta Napóleonder. 
- Nos, akkor – válaszolta a katona – ha tudod, miért nem számolsz Istennel? 
Napóleonder összevonta szemöldökét. 
- Ne mondj nekem ilyeneket! – kiáltotta – Hallottam már ezt az álszent be-

szédet régebben! Nem működik. Nem tudsz megbolondítani! Nem ismerem a 
kegyelmet.  

- Csakugyan így van? – kérdezte a katona – Légy óvatos, Napóleonder! Nagyon 
hencegsz. Hazudsz, amikor azt mondod, hogy tud az ember irgalom nélkül élni. Ha 
van lelked és érzel részvétet az egy és ugyanaz a dolog. Van lelked, igaz? 

- Természetesen van – felelte – az ember nem élhet lélek nélkül. 
- Látod, így van – mondta a katona – Van lelked és hiszel Istenben. Akkor 

hogy mondhatsz olyat, hogy nem tudod, hogy mi a könyörület. Tudod, mi az! 
És hiszem, hogy éppen ebben a pillanatban lenn a szíved mélyén halálosan saj-
nálsz engem, csak nem akarod kimutatni. Akkor miért öltél meg?  

Napóleonder hirtelen dühbe gurult. 
- Hogy vágnák ki a nyelved, te gazember! Megmutatom, mennyi könyörület 

van bennem!  
Napóleonder hirtelen előhúzott egy pisztolyt és keresztül lőtte a sebesült fiú 

fejét. Aztán odafordult halott katonáihoz és azt kérdezte: 
- Láttátok ezt? 

      - Láttuk – válaszolták – és amíg így lesz, a hűséges szolgáid leszünk. 
Napóleonder tovább lovagolt. 
Végre eljött az éjszaka és Napóleonder egyedül ült aranyozott sátrában. A 

feje zavaros volt, és nem értette, mi az, ami a szívét rágja. Évekig volt háború-
ban és ez volt az első eset, hogy ilyen történt vele. Azelőtt még sosem volt tele 
nyugtalansággal a lelke. És holnap reggel el kell kezdenie egy újabb csatát – az 
utolsó szörnyű küzdelmet az Áldott Sándor cár ellen Borogyino mezején. 

- No – gondolta – meg fogom mutatni nekik holnap, milyen hadvezér va-
gyok! Fel fogom tűzni lándzsám hegyére a cár katonáit, és lovaim lábaim alá 
fogom vetni a holttestüket. Rabul ejtem a cárt és legyilkolom vagy szétszóróm 
az egész orosz népet. 

De egy hang azt súgta a fülébe: 

                                                                                                                       
34 „Ő, akit a gondviselés a népek hóhérának szomorú és kényszerű szerepére szemelt ki, azzal áltatta ma-

gát, hogy cselekedeteinek célja a népek üdve, hogy tudja irányítani milliók sorsát, és hatalmát jótéteményekre 
használhatja fel.” Háború és béke 327.  
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- És miért? Miért? 
- Ismerem ezt a cselt – gondolta – Ez újra ugyanaz a sebesült katona. Rend-

ben. Nem fogok válaszolni. Miért? Miért? Bárcsak tudnám, hogy miért! Talán 
ha tudnám, miért, nem háborúznék. 

Lefeküdt az ágyába, de nehezen tudta lehunyni a szemét, amikor meglátta ágya 
mellett a sebesült katonát – fiatal volt, angyalarcú, szőke hajú, a bajusz első halvány 
árnyékával. Homloka sápadt volt, az ajka ólomszínű, kék szeme tompa és a bal ha-
lántékán volt egy kerek fekete lyuk, amelyet Napóleon pisztolyának golyója okozott. 
És úgy látszott, hogy a szörnyű alak újra azt kérdezi: Miért öltél meg?  

Napóleonder újra és újra megfordult az ágyban egyik oldaláról a másikra. 
Látta, hogy ez rossz dolog. Nem tudott megszabadulni attól a katonától. És ek-
kor elcsodálkozott önmagán. „Milyen különös eset! – gondolta – Emberek millióit 
öltem meg minden országban a legkisebb megbánás nélkül, és most hirtelen jön egy 
nyomorult katona és minden gondolatomat a szemétbe dobja!” 

Végül Napóleonder felkelt, mert arany sátrának fogsága nyomasztó volt. 
Kiment a friss levegőre, nyeregbe szállt és odalovagolt arra a helyre, ahol 
agyonlőtte a bosszantó katonát.  

„Azt hallottam – mondta magának – hogy ha halott jelenik meg egy látomásban, 
földet kell szórni a holttest szemére aztán békében fog nyugodni.” 

Napóleonder tovább lovagol. A hold fényesen ragyog és a holttestek halomba 
rakva feküdtek a csatamezőn. Mindenhol rothadást látott és rothadást érzett. 

- És ezeket mind – gondolta – én öltem meg. 
És furcsa mondani, de úgy látszott számára, mintha minden halottnak 

ugyanolyan arca lett volna – fiatal arc kék szemekkel, szőke hajjal és a bajusz 
halvány árnyékával –és úgy tűnt, hogy mind őt nézik kedves, könyörgő sze-
mükkel és vértelen ajkuk csak annyira mozgott, hogy megkérdezze harag és 
szemrehányás nélkül: „Miért? Miért?” 

Napóleonder tompa erős nyomást érzett a szívében. Nem volt elég bátorsá-
ga, hogy elmenjen a kis halomhoz, ahol a katona holtteste feküdt, ezért meg-
fordította lovát és visszalovagolt a sátrához, de úgy tűnt, hogy minden halott, 
aki mellett elhaladt azt kérdezi: „Miért? Miért?” 

Nem érezte többé a vágyat, hogy az orosz katonák holttestén lovagoljon és 
vágtasson. Épp ellenkezőleg, óvatosan lépkedett közöttük, tisztelettel lovagolt 
minden ember maradványa mellett, akik becsülettel haltak meg azon a véres 
mezőn, akkor még keresztet is vetett és azt mondta. 

- Jaj, annak az egynek élni kellene! Micsoda szép legény volt! Nagyon bát-
ran harcolhatott. Én pedig megöltem. Miért? 

A nagy hódító sosem tapasztalta, hogy a szíve lágyabb és melegebb lesz, de 
most ez történt. Végül megsajnálta halott ellenfeleit, a gonosz lélek pedig akkor 
elszállt belőle és teljesen tiszteletben tartotta mint más embereket.35 

                                                 
35 „Az egyéni emberi érzés egy pillanatra fölébe kerekedik az élet ama mesterséges árnyképének, amelynek 

oly sokáig szolgált. A magáénak képzeli azt a szenvedést és halált, amelyet a csatatéren lát. A nyomasztó fej- 
és mellfájás arra int, hogy ő is szenvedhet még, és ő is meghalhat.” Háború és béke, 324. 
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Másnap kezdődött a csata. Napóleonder lépésről lépésre vezette seregét Bo-
rogyino mezejére, de reszketett mintha fázna. Tábornokai és tábornagyai rá-
néztek és elteltek félelemmel. 

- Innod kell egy kis vodkát, Napóleonder – mondják – nem vagy magadnál. 
Amikor az orosz csapatok Borogyino mezején megtámadták Napóleonder 

hordáit, a nagy hódító katonái meghátráltak. 
- Rosszul áll a csata, Napóleonder – mondják a tábornokok és a tábornagyok 

– Valami miatt az oroszok ma erősebben küzdenek mint máskor. Jobb lesz, ha 
hívod a halottaidat. 

Napóleonder a legharsányabb hangon felkiáltott:  
- Bonaparty! – hatszázhatvanhat – a fenevad száma. 
Kiáltott, ahogy csak tudott, de csak a hollókat riasztotta el. A halottak nem 

jöttek elő sírjukból, hívására sem válaszoltak. És Napóleonder egyedül maradt 
Borogyino mezején. Minden tábornoka és tábornagya elmenekült, ő pedig 
egyedül ült a lován és azt kiáltozta: 

- Bonaparty! Bonaparty! 
Akkor hirtelen megjelent mellette a szép arcú, kékszemű, szőke hajú orosz 

újonc, akit az előző napon ölt meg. És a fiatal katona azt mondta: 
- Hiába kiabálsz, Napóleonder. Senki sem fog visszajönni.  Tegnap sajnála-

tot éreztél irántam és halott fivéreim iránt és irgalmasságod miatt halott kato-
náid nem jönnek elő többé a hívásodra. Véget ért a hatalmad fölöttük. 

Akkor Napóleonder sírni és zokogni kezdett és azt kiáltotta: 
- Tönkre tettél, te szerencsétlen nyomorult katona! 
De a katona (aki valójában Iván angyal volt és nem egy katona) azt felelte: 
- Nem tönkre tettelek, hanem megmentettelek, Napóleonder. Ha folytattad volna 

irgalmatlan és könyörtelen utadat, nem lenne bocsánat számodra sem ebben, sem 
eljövendő életedben. Most Isten időt adott neked a bűnbánatra. Ezen a világon bűn-
hődni fogsz, de ha megbánod bűneidet, a túlvilágon bocsánatot nyersz.  

Ezután az angyal eltűnt. 
Aztán a mi doni kozákjaink nekiestek Napóleondernek, lehúzták lováról és 

az Áldott Sándor elé vitték. Néhányan azt mondták: 
- Agyon kell lőni! 
Mások azt kiáltották: 
- Küld Szibériába! 
De az Úristen meglágyította az Áldott Sándor szívét, és a kegyes cár nem 

engedte agyonlőni, vagy Szibériába küldeni Napóleondert. Megparancsolta, 
hogy a nagy hódítót tegyék egy vasketrecbe, vigyék körbe és mutogassák a 
népnek a vidéki vásárokban. Így aztán Napóleondert hurcolták az egyik vásár-
ról a másikra harminc és két nyáron keresztül – amíg eléggé megöregedett. 
Amikor öregember volt, visszaküldték Buan szigetére a ludakat nézni.36 
                                                 

36 „Arra a kérdésre, hogy mi a történelmi eseményeknek oka – egy másik válasz is kívánkozik: ennek a lé-
nyege az, hogy a világméretű események menetét felsőbb erők határozzák meg, ez az ilyen eseményekben részt 
vevő emberek szabad akaratának teljes egybeesésétől függ, és Napóleon befolyása az események menetére csak 
külsőleges és fiktív.” Háború és béke, 278.   


