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Isined Tiszaújlakot, ezt a csinos ugocsamegyci kisvá·· 
rost? Ha nem Magyarországon született, akkm még: nyil
ván nem vetődött el a tiszaparti kis fészekbe, sőt talán még 
a nevét sem hallotta. Pedig kár, mert ha ismemé Tiszaúj
lakot, akkor bizonyára többször megfordult volna folyó
parti S·Zép sétányán, ahol igaz szivvel elgyönyöriködött volna 
a város feketehajú, szép lányaiban, akik itt délben és este 
édes kacagásukkal felveri!< a kisváros csendjét A kocsmába 
1s biztosan ellátogatott volna, ahol a legények cigányzene 
mellett szila.l és mélabús dalokat énekelnek, sőt azt is tudná, 
hogy, Tiszaújlaknak ugyan csak egy főutcája, de igen szép 
piaca van, amelynek ódon házaiban érdekes férfiak és. nijk 
laknak. S ha vasárnap fmdult volna meg Tiszaújlakon, 
láthatta volna a mágnások és a zsentrik szép hintóit is, 
amint a sorbanálló, kiváncsian bámészkodó tö1neg , köze
pette a Piac-téren át lassan elhajtanak a t,emplom felé, 
amely előtt tarka népvi.seletében tolong a nép .. 

De nehéz időket élün!~ s esténként, amikor az osztrák 
policáj ügynökei már aludni tértek, a város borozójában 
a tiszaújlaki polgárok törzsasztalaik körül gondterhelt 
arcokkal össze-ö&szehajolva suttogó, izgatott vitrukba kez
denek. 

Roykó uram - de genere Roykó, akinek ősei már. 
Mátyás •király idejében nemesi státusba emeltetrek -
Roy_kó uram sincs megelé@edve sem az idők járásával, sem 
önmagával, sem életével~ ZsiÚóros doln1ányában, szorosan 
testhez tapadó nadrágjában és csizmájában mo,st épp dol
gozószobájának széles, parasztos szekrényéhez támaszko
dik; vastag szemöldökei közölt kemény ráncot húzott 
a gond a szikrázó fekete •zemek és merészen ívelt orr fölé. 
Ideges ~kézzel tépdesi gondosan kisodort, hosszú bajts\Zájl\ 
és hol felesége, hol vendége felé fordulva élénken beszél. 
Vendége híres személyiség, ismert l{üHöldi orvos, Conneau~ 
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nak hívjálc Hogy miért vetődött el ebbe az Isten hátamö
götti kisviirosba, azt csak a jó Isten tudja! ... jobban mondva 
Hoykó urrm1 is- tudJa s felesége is érlesült már a dologról! 
E sokat utazott férfiú, aid széles szakállával és magas hom
lokával úgy fest, mint egy quáker, mindenféle és minden 
nyelvű bibliá1tat keres és útközben 1negtudta, hogy Royl(ó 

·uramnak is van néhány régi kiadású szentkönyve. A Vas
tag kötetek rnost előtte fekszenek, csendesen nézegeti őket 
s közben kényelmesen hallgatja, amint Roykó elé"edetle-
nül panasz-kodik a nehéz időkre. 

0 

. Roykó SzeraJina .asszonyság szoros fűzőjéhen, ijú~s"" 
.keny dere~ú fek~te selyemruhájában, amely fölé egy bo:i
tos, hosszu kendot vetett, egyenesen ül az ablak mellett. 
Telt arcán, amelynek homlokába göndör fürtök ereszked
nek, síma, szeretetreméltó mosoly ragyog. Csak a figyel
mes szemlélő vehet.né észre, hogy milyen szórakozott.'1n 
hallgatja férjét, aki széles gesztusokkal kíseri indulatos 
szavait; azonban a két férfi, aki a régi bibliákbar~ 
lapozgat, egyáltalán nem figyelmes. Szerafina asszony 
annál Jobban élvezi a helyzetet. Benső megelégedéssel go;.
~?1 arra, hogy milyen jól sikerült az ebéd, milyen puhára 
fott az erős és édes papTikával fq-szerezett csirkepör:költ; 
a gyerekek' is tisztességesen viselkedteat, nem hango,<;jkodtak, 
egyszóval minden úgy alakult, ahogy rendes úriházban ala
·~mlnia kell . : . ami s•ajnos, nem mindig történik meg! S most 
Ime a franera úr itt ül az, ura dolg:ozószobájában - egv 
~rancia úr, aki eljött Tiszaújlakra, hogy meglátogassa fé;_ 
Jét. Senki mással itt Tiszaújla:kon nem fog beszélni. Lent 
a Pi.a~-tércn ;dváncsian álldQgálnak az .emberek, a posla
lwcs1fol beszelgetnek, amely az idegent városukba hozta 
a fejüket törik, ·hogy vajjon mi szél vetette őt ide és a nya~ 
kukat nyujtogatják, hogy bekukkanthassanak az ablakon. 

Bizony szép pillanat ez az ember életében és az ablak 
~ellet~ üldögélő fiatalasszony már szinte látni véli, milyen 
mgyseg és ámuldozó kiváncsiság tölti be körülötte a kis
városi lelkeket. úgy hat rá most ez az élvezetes perc a sok 
megaláztatás után, amelyben itt része volt, mint egy erős 
részegítő ital. Már bizonyára Ferenczyl'k is tudnak a dolog~ 
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ról; Roykóné asszony szinte 1naga elölt látja Ferenczy pati ... 
kárius úr gőgös feleségének hosszailkadó és csodálkozó 
arcát. 

Hirtelen feliiti fejét és félénk tekintetet vet az urára, 
aki beszéd közben isn1ét tüzbe jött, learjaival hevesen hado
nászva az idegen úr. fölé hajlik és indulatosan szónokol. 
Connea u úr életéről és véleményeiről mitsem tudni itt Tisza~ 
újlakon, mindazonáltal valószínü, hogy előkelő ~származása 
folytán hagyományhii ember és ennek megfelelöen az örö
költ előjogok Ineggyőződéses védelmezője, annak ellenére, 
hogy ne-m nemesi szánnazású, an1i mellesleg megjegyezve, 
kissé meghökkentelte Roykó asszonyt. Mi értelme van tehát 
annak, hogy Sámuel első látásra elmondja ennek a vad" 
idegen embernek féktelen politikai véleményeit, mncJyeket 
még a felesége sem szível, ha ezt el is titkolja az ura elől. 
Tudnunk kell, hogy Roykóné asszony ~ legfőbb ideje, 
hogy ezt közöljük az olvasóval ~ fiatal lánykorában gyak
ran meglátogatta bécsi nagynénjét és a császárvárosban 
nem egyszer tanuja volt a Burg előtti őrségváltás ragyogó 
látványának -~ de m.é:g n1agát Ferdinánd császárt :Ls meg
pillantotta egy ízben, amikor ez hintóján elhajtott mellette. 
A Bécs melletti Schönbrunnban is járt és hallomásból jól 
ismeri az osztrák császári udvar életét ... és1 akárn1ilyen 
elkeseredetten és vadul szánokol is Kossuth úr, ezektől a 
szép lánykori emlékeitől és· a hozzájukfüződö ábrándoktól 
neilll fogja megfosztani Roykóné asszonyt. 

~ Az olyan ember ~ hallja a férje hangját - aki 
mint Ön is, világot látott, az valószíniíleg tapasztalta már, 
hogy a népek idővel fellázadnak elnyomóik ellen. Nem 
tűrik a zsarnokságot sem Lengyelor.s·zágban, sem_ a dunai 
tartományokban, ahol az őrült cár suhog.t.atja ostorát, sem 
Olaszországban, ahol a karbonúri mozgalmn egyre jobban 
!erjed, de legkevésbbé nálunk Magyarországon! Tudnia kell, 
tisztelt ura:m, -hogy mi semmi egyebet nem kívánunk, 1nint 
alko·tmányos jogainkat, amelyeket már rég iinnepé~yesen 
megadtak nekünk, de ismét elraboltak. Egyiittérzünk mind
azokkal a népekkel; amelyek a szabadságért és a jogért har
colnak. . . Ezért fogadtuk be a lengyel forradalom emig-



ránsait, ezért vendégeltük 1neg szívesen az olasz nienekülő
keL .. 

A teltidomú fiatal a.sszony,ka szernrehányóan nézegeti 
tér jét,-- üres moso-lya, mnely mint a. gyorsan 1negme~·~vedő 
zománc bevonja egés,z arcát, egy pillanatra sem Inuhk el 
ajkairól. Hogy is juthat Sámuelnek eszébe, . hogy el~~m;: 
szónoklatokat Larison! 1\tli lesz, ha az osztrak rendor1s'ets. 
tudOinást szerez róla! Hajjaj, n1ennyi baja volt n1ár az ura 
miiatt, mennyit. szenvedett már azóta, hogy a~ a ke~le1netl~n 
kalandja volt a főispán fiával, aki valóban tisztessc~telenul, 
ó.gy van, tisztességtélenül viselkedett ~ele s~e:·n~1en, ugyhogy 
kénytelen volt férjhez n1enni Royko 1;at1kanus ~~rmnho~, 
a tiszaújlaki régi, sötét házba. Lánykoraban SzeraLina arrol 
ábrándozott hogy államhivatalnok lesz az ura, olyan 
ember aki~-ck mindenki előre köszön és· aki előbb-utóbb 
egy s;ép csillogó aranygallért kanyarít a nya,ka, köré .. ]o~
ban illett volna egy ilyen férfihez, ehhez kets~g sem. fer, 
de ha az einbernek már Inint egy lánynak n1ncs penze, 
akkor 1"e kell száll~ia a lóhátról, ezt Szerafina a fö~spán 
fiával való ügyében egyszersmindenkorra megtannlta. Ha 
jól meggondolja, nen1 is oly nagy baj, Inert _Sámuel e~vé?~·e 
nemes cinber! Ezért is határozta el maga t. atmakideJ~n 
a fiatal leány, hogy hozzá1negy feleségül ... n~:n pe~1g 
azér-i Inert a feszes tartású, csillogó f'eketes,zemu, n1eresz 
bajsz'ú szenvedélyes férfi egyébként is jól megfelelt izlé
sénelc 

Az a kérdés azonban, vajjon Sámuel megérti-e a lel
két? Hogy méltányolja-e ábrándjait, amelyek magasan 
föléje emelkednek a ldno:s. szegénységben ten.gő~ő. pat~kus
család szi1rl<e köznapjainak? Ha így folytalJa ut.Jal, ~lyen 
szabadszájuan é's féktelen vadsággal, akkor soha senu~ulye~ 
titulushoz nem fog jutni l Bezzeg Sámuel gyakra~ kinevet~ 
r, 81s,zonykáját, mert ez betéve tudja az .. osz~I:ák hiVatalno-ln 
statutun1o1kat és a hivatalos lapot. De hat h1aba nevet, mert 
elvé<1re illik tudni hocry nlÍ uj",ság az elökelő uraknak abban 

b ' b • • al~ 
a világában,. amelyhez egyébként~ az apJa ,Is ta~toz?U• . ~ar-
milyen kis hivatalnok is volt. Samuel meg. azert .'s k_~figu-

. met·t ·.1. körnvék nem-es földhiriokosatt: beszed kozben razza, ,} 
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keresztnevükön emlegeti, úgy ahogy az urak közöU általá
nos szokás. Most pedig, amikor hála a vélctleruwk, egy 
világotjá-rt s világot isn1erö ernber vetödik el a házu.kha, 
Sámuel úgy beszél, tnint egy közönséges forradahnár! 
Milyen rossz fényt fog ez vetlli .Inindkettejükre, az egész 
családra, az egész házra! 

Hoykót most m_ár kötéllel sen1 lehetne elhúzni vendége 
mcllől. Ho.szú léptekkel ide-oda szaladgál a' szobában, aztán 
hadonászva ismét megáll az idegen előtt, a hajszát tépdesi, 
Sodorgatja, előre hajol, majd újra kiegyenescdi'k. Igaz, hogy 
nem szabad elszalasztani ezt a re.ndrkíviili foJUtosságú pilla~ 
natot! Roykó uram úgy tartja, kutyakötclessége, hogy el
nyomatásban tengődő, szerencsétlen hazája állapotaival 
megismertcs1s·e e:r,t a férfiút, aki a nyugtalan. frank földröl 
vetődött el hozzá, abból az országból, ahol 1ninden tavasz
szal új lázadás tör ki. Arról nem is s?.ól va, hogy az idegen 
úrnak bizonyára nagy összekötte-tós-ei is vam1ak! Francia
ország hatalmas ország és egy alkalomnull már bebizonyí-
totta, hogy szívén viseli a magyar szabadságh:u·{:o1sok ügyét. 
Roykó uram egyébként észrevette, hog-y dr. ConneDu ne.rn 
a reakciós cilindert viseli, hanéin a ·sZabadon gond()lkodó, 
szabadságszeretö férfiak széles karimájú puha kalap jál. 

- Magyarországon is erjed Inár! ~ jelent~ kL ~ 
Ferdinánd király trónralépése óta szakadatlan pártviszá
lyok dúlnak, amelyek talán nem érdeklik túlságosan p küJ .. 
világot, de mégis osak - IVIctternich 1ninden n1esterkedése 
ellenére is --- felé'hresziik és politikailag felvilágosítják 
népünket. Minden ellentállás dacára egyik győzelmet 
a másik után aratjuk. Hat évvel ezelött a császár mnnesz
tiUrendeletet boc:sótott ki, mn€ly visszaadta nekünk legérdev 
mesebb vezetőinket, Kossuthot is. Később elérti.lk, hogy egy
szeríí polgárokat is befogadtak olyan hivatalokba, amelye
ket eddig a nemesség számára tartottak fenn. KereSizLülhaj
tottuk a nyelvtörvényt S minthogy a cseh gyári érdekekre 
való tekintettel semmi sem történt Magyarország iparosí
tása terén, K01s,suth meg_ulapította a Védegyletet, atnelynek 
tagjai ... minden igaz magyar e1nber a tagja ... csak ma
gyar árukat vás{trolna•k. De a küzdelem továbbfolyile Köve-
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teljük, ismerjék ·el a parlameriti principiumot, az alkotmá
nyunkali Egyébként június hatodikán pontosan meP·állapí-
tottuk egész programmunkat. a 

.. , R~ykóné asszony nagyot sóhajt s újra kézimunkája 
fole haJoL De Sámuel most végre kifogyott a szuszból 
abbahagyja az átko:s1 politizálást és a ké1i férfi újra az aszta~ 
Ion fekvő vastag bibliák fölé hajoL Az idegen úr elvégre 
a bibliák kedvéért ~ött el Ti_szaújlakra. Milyen különös egy 
~~b<;r leh~t, gondolJa Szerafma asszony: most épp azt a hib' 
hat fo_r~atJa, hangos letszésnyilvánításnkkal, amelyet a gon
doSJ h.az~a·s~.zony ósdi, csunya kötése miatt már r0g ki Hkart 
csen:'' a konyvszekrényből, hogy elajándékozza valamilyen 
szegeny ~n;t~ernek. Ur~m Istenem! ... a fiatalasszonynak 
szor?s fuző.Je alatt .maJd eláll a szívverés~, amikor meg
ha:IJa, hogy a franCla vendég mennyi rengeteg pénzt ajánl 
nr~n~k az, óos·ka bi~liáért. Uram Istenem, hisz ennyi pénzt 
mar e:v;k ota. nem lattak a házbani Szerafina asszon1y nyom
ban szamolm ·kezd: - most végre ki lehet fizetni a szabó
nőt és a tavalyi szénszámlát. Sámuelnek már rég szüksége 
YOlna egy új kabátra, régi báránybőrbekecse már igazán 
kopott. A gye~el,<ekről ~em is beszélve, szinte elképzelhetet
len, _hogy az oleves LaJos mennyi ruhát szaggat, de a há
romev~s Iza_ sem marad el mögötte. Ha az ernher jól 
beos;-:tJa a pe~zt, akkor talán még egy szép új kendőre ]s· 
futna, gondolJa Szerafina asszony, de talán ... még egy ... 
Jobb .. arra, nem ~s gondolni1 az ember csak megzavarodi'k! 
Tegyunk ugy, mmtha nyugodtan iilnénk és a férfiak beszé
dére figyelnénk! Egyébként ki ez a dr. Conneau? Hátha 
összeköttetésben van az osztrák rendörséggel? Szerafina 
assz~nYI1ak sehogysem tetszik, hogy oly körülményesen 
gyuJt rá vastag szivarjára é~ kérdéseket intéz az urához 
Hogy mikép fajnit el ennyire a viszony Magyarország é~ 
a Habsbu~gok között? Hogy az ·ellenzék június hatodiki 
pi·ogrammJa pontosan mit .. tartalmaz? Hogy Roykó uram 
ne~, m,esélne"'~,. n~ki e?y:.tmást a magyar ~azafiak mozgal
marol es~ vezeton·ol. 1\h koze van egy francia orvosnak ezek
hez a dolgokhoz? Az is gyanus, hogy olyan rengeteg pénzt 
akar a dm ezekért a bibliákért! 
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De Sámuel természetesen még csak nem is sejti a 
veszélyt. Felesége szemrehányóan néz rá az emberére, amint 
ez készségesen megfelel a hozzá intézett kérdésekre. 

~ A Habsburgok centralisztikus alapon szeremének 
kw :myozni országaikban. De abban a pillanatban, hogy· 
. dlamilyen veszély fenyegeti a Monarchia létét, nyomban 
eszükbe jut, hogy csak a szabad népek hoznak áldozatot 
kormányaikért, akár életük árán is ás ilyenkor nem fukar
kodnak engedményeikkeL Ez történt, amikor a Habsburg 
háznak ,szüksége volt ránk Bonaparte Napoleon ellen, aki 
el akarta választani az országot a császfu·i háztól s rneg
igéTte, hogy egy szabad, független Magyarol!S'zágot teremt. 
De mi tudni sem akartunk Napoleon egyetemleges monar
chiájáról és katonáikat adtunk Ausztriának. Hálából Met
ternich feloszlatta a magyar nemzetgy(ílést. A mostani csá, 
szár trónralépése után újra kezdetüket velték az iildözések," 
de amikor Melternichnek a lázadó olasz tartományok ellen 
szük·sége volt a magyar ujoncokra, természetesen új anmesz
tiát bocsátott ld. úgy bizony Conneau uram, a Habsburgok 
nem változnak, Mctternich uram pedig Bécsben nagyon is: 
lebecsül bennünket, amikor azt mondja, hogy - az erd
bemi kertemen túl már Ázsia következik. 

o A francia orvos nyugodtan eregeti a füstőt szivarjá
ból s hallgatja a szót. Csak egyetlen egyszer mosolyodott 
el igen titokzatosan, akkor, amikor Roykó Bonaparte Napo
leon nevét említette. 

~ Nyilván ön is résztvesz a polit~kai életben, M?~
sieur Roykó? ~ kérdezte s lmtató tekmtetet vetett hazi
gázdájára. . . : . 

Szerafina asszony hevesen megrázkódik karosszéké
ben. úgy megrémül, hogy szinte hallani szűk selyemújjának 
I"opogását és a számtalan alsószÓknya és lószőrbetét fölött 
a bő szolmya ijedt susogását. Kell-e elll';él a kérdésnél._vilá
gosabb bizonyiték arra, hogy a franem orvos valójában 
~sztrák ügynök? Hát Sámuel még mindig nem gyanakszik,, 
még mindig nem nyilt 1d \a szeme? . . . ~ 
· Roykó uratn pedig tetszelegve snnogatJa baJSZat. 
A világo.t bejárt francia orvos, úgy látszik, mégis csak .~sz-
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:revette, hogy nem akárkivel van dolga, J\.ülönhen nem 
intézte volna hozzá ezt a kérdést! 

- Hogy szabatosan megfelelhessel< kérdésére, beve
zetőkép meg kell említenem, hogy politikánkban mindig 
két főáramlat uralkodott. Az egyikhez tartoztak azok a fér
fiak, akik tudni sem akartal< a hálátlan Habsburg házról 
és· akik ezért mindig számíthattak a külfőld segítségére. 
Többek között Franciaországra is, mint. már említettem. 
De még a német m·alkodók között is akadt, aki szívesen 
sietett volna segítségünkre. Német költő is szerepet játs·zott 
politikánkhan, amiről csak kevesen tudnak. Amikor II. 
József urahn3 alatt a 1nagyar Szabadságszervezet a weimari 
Ágos•ton Károly hercegnek ajánlotta fel Szent István koro
náját, államminisztere, Goethe tárgyalt velünk az uralkodó 
nevében. Igaz ugyan, hogy amikor II. József meghalt, utódja 
H. Lipót császár nyomban kiegyezett Poroszörszággal és 
azontúl sem Goethe állruntanácsos úr, sem a herceg nem 
akart többé tudni rólunk. Országunkban a Habsburgellenes 
elemekn<ll< többnyire azokkal az emberekkel gyűlik meg 
a baja, akik ugyan szintén a nyugateurópai kultúrát ked
velik s Magyarország önállóságára törekednek, de ezt a 
Habsburgokkal való kiegyezés árán akarjá!< megvalósítani. 
Mágnásainlk közül sokan kibékültek I. Ferenc alatt a bécsi 
politikával, sőt :m:Jr Mária Terézia udvarában is .szép szám
mal szerepeitek Ezek palotákat vásároltak Bécsben és uem 
törődtek löhbé a politikával. ne a kurtanemesség bovább
küzdött és a mágnások egy része is. Egy magyar huszár
tiszt, - gróf Széchenyi Istvún, - birtol{ának egész jö-ve
delmét a Magyar Tudományo~ Akadémia alapítására for
dította, amely a•kadémia nemzeti kultúránk őrzője lett. Ló
tenyé<.sztésűnket, iparunkat, földreformunkat is nagyban elő
mozdította ... 

Ez a vezetőjük? ~ kérdezi dr. Conneau, de Szerafina 
aS;szony úgy érzi, hogy a francia vendég 1nár rég tudja 
mindazt, amit Sámuel most elmondott neki és hogy újabh 
dolgokal akarna kivenni belőle. 

- Sajnos, ő a mi vezetőnk! - kiáltja Roykó uram. 
_- Azért sajnos, mert Széchenyi gróf is azo-khoz a nyugat-
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európai árarnlatoU< által mcgmérelyezett férfiakhoz tartozik, 
aldkről az előbb beszéltem. Angliát csodálja, fél a tettek· 
től, elmélkedő természet, aki kastélyában ülve hosszan 
rágódik tervein. Mi pedig, a tíz évvel fiatalabb Kossuth 
hivei, ellene fordultunk. J(ossuth Lajos - és e szavalmái 
Roykó hangja ldterebélyesedik és dörögni kezd, mintha 
népgyiílésen beszélne, ~ Kossuth Lajos igaz magyar, tisz
lelt uram l U js-ágo t alapított, amelyet ő maga szerlkesztett 
s diákjainkat, elsŐsorban a jogi fakultás diákjai!, a jurátu
sokat egy külön klubba törnörítette, amelyben a. magyar 
alkotmány hű védelmezőivé nevelik őket. Fiatalságunk 
istelliti s joggal, mert hiszen három ével töltött nemzeti 
ügyünk védelméhen a budai börtönben. Amióta ~kiszabadult, 
a Pesti Hírlapot szel'lkeszti s elnyomatásunk ellen viaskodik. 
Célja nemzetünk önállósítása. Tiszaújlakan én vagyok a 
képviselője. 

Dr. Conneau fürkészve nézegeti házigazdája arcát, 
vonásaiban szemmellátható érdeklődés tükröződik. De még 
mindig nem szólal meg és ez Roykó Sámuelnek alkalmat 
ad arra, hogy tovább beszéljen. 

- Június hatodikán lefektettük progranununkat, 
amelynek lényegéről rnostanában · gyakran elbeszélgetek 
városunk és környékének buzgó honfiaivaL Népképviseletet 
követelünk s. független minisztériumot Azt kívánjuk, hogy 
egyesítsenek Erdéllyel. Sajtószabadságot, vallási szabadsá
got, törvény előtti egyenlőséget követelii.nk, valamint a 
jobbágyság eltörlését és a földesurak illő kártalanítását ... 

- És Széchenyi gróf? - kérdezi a francia. - Hisz 
ön azt mondta, hogy ő is Magyarország függetlenítésére 
törekszik! 

Hoykó uram megvetűen vállat von. 
- Széchenyi gróf világfi és a Nyugat kultúráját 

akarja átültetni Magyarországba. Az "ördögbe is, minek 
uekűn!d a Nyugat, amikor van nekünk saját népi kultúránk l 
Széchenyi Kossuth eszméiben a forradalom csiráit véli fel
fedezni, holott őmaga fél a forradalomtól s. utálja. Hát 
ebben az egy dologban igaza van: mi forradalmat akarunk! 

Elhangzott a szörnyűséges szó. 
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- _ Szerafina asszOny még mélyebben hajlik kézimun
kája fölé, mintha arra várna, hogy a következő pillanatbarJ, 
tarkójára zuhan a végső, halálos csapás. Gyűlölködve néz 
urár:'. Hát Sámuel elfelejti, hogy felesége van? Hogy gye
rek~! vannak? Teljesen tönkre akarja tenni a családját? 

. . Ugyan-':gyan Sámuel! Érthe~etlen egy ember! Hogy 
IS j~tott. eszebe, hogy életük legtitkosabb, legmeghittebb 
ugyei_t kiterege;;se egy idegen előtt! Ha a gondolatoku k 
hangjuk v?lna, ~a kiabálni tudnának, akkor Sámuei m::St 
megha~~a~a !elc~ege véleményét. A kis', gömbölyű fiatalasz
szony Ije t es rimánkodó pillantásokkal méregeti uráÍ de 
kozben .egy percre sem veszti el szem elől az idecren ~rat 
sem, akt .Ro~kó szónok1atát hallgatva keskeny, áp~lt kezé- · 
v:el ·kabatja fmom posztóját simogatja és magába mélyedve 
f~gyel. . Royleó uram még mindig a könyvszekrénynek 
t~masztja hátát és űgyet sem vet felesége rosszaló tekinte-
t~re. . 
_ - _Lehet, hogy két l'.atika ne~ fér meg Tiszaújlakorr 

mondj.~ .. :---:.É:' .:'kkor koltaztern Ide, amikor elődöm meg- . 
h~lt. Az orokosellol _vettem meg a patilrát és ezt a Tég;i kis 
hazat. Ferenczy pati!k:ust akkor már jól ismerték a város
ban," s .. ~ondano;n se~ kell, hogy nyomban ellenségemmé 
sz~god~f!t. Fele\Sege- tJS,zti nemesi családból származik 'és 
~~ep penzt hozott ": h~zasságba, így hát Ferenc~ynek mód
j~han volt; ?ogy kifejlessze az űzletét. Fínom művíí szek
ren~eket alhtott be a patikába, új tégelyekkel ra'kta tele 
a k~rakatot,, neu; csoda, hogy az emberek megbámulják. 
Ar~~l ';em IS ~z?lva, hogy a felesége osztálytársnöje volt 
>; f01span felesegenek ... el nem tudja képzelni hogy ez mit 
jelent! A környék minden mágnása nála vásá;·ol és termé
s~etesen a~.ok ~s ~övetik példájukat, akik hozzájuk dörgö
lo~nek, elokelo~~od'_J.Ck ;s fínomkodnak. Ferenczy uram 
m;n.?e,nnek tetey;b<; Itt naluiJJk Tiszaújlakan azt a bizonyos 
bekulékeny polillkat képviseli, amely úgy véli, hogy a Habs
burgok uralma alatt is elérhetjük nemzeti céljainkat. Sorba 
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majmolják nálunk az összes nyugateurópai divatokat ... 
én mondom önnek uram, nem igazi magyar! De a mágná .. 
sok mégis mind ·hozzá járnak, ha vadászni jönnek a kör
nyékre ... s én még ezt sem bánnám, de ha az en1ber úgy 
dolgozik arca verejtékében naphosszat, ahogy én és még 
a családját sem tudja rendesen eltartani, ... - Elhallgat 
s idegesen tépdesi tömött hajszát. 

Lehetetlen ember! Mi jut eszébe, hogy ilyen dolgok
kal traktálja az előkelő idegent, aki rengeteg málháva! pos
takocsin érkezett Tiszaújlakral Hát ezért fáradoztam annyit 
az ebéddel, gondolja Szerafina asszony, ezért dolgoztam 
úgy, hogy még a főispán felesége sem vendégelhetné meg 
jobban a francia urat, ezért tereltem a szót, liiintegy vélet
lenségből az új keleti szőnyegünkre (amelyet egyébként 
Sámuel egy lusta adósától kapott fizetségkénl, merl a jöve
delemből bizony nem futotta volna keleti szőnyegekre) . o"o 

ezért hívtam. fel rá a francia úr figyehnét, hogy az uram 
most kiteregesse a szennyes· fehé~neműnket? 

__. Beszélni szeretnék önne} valamiről, ami mostaná~ 
banl sokat foglalkoztat - kezd neki újra Roykó, rövid habo
zás után és már megint a hajszát tépegeti. - Lehet, hogy 
ön is ki fog nevetni, mint ahogy itt mindnyújan kinevet-
nek ... De hát én valóban ... nekem van egy találmányom, 
amely .. . 

Roykó asszony legszívesebben sirva fakadna, mert 
m,nst már bizonyos, hogy Sámuel nevetség tárgyává teszi 
valamennyiüket. Gömbölyded puha kezeivel zavartan huzo
gatja fökötője pántlikáit. Milyen rossz véleménnyel lesz 
ez a francia orvos Sámuelről, hogy ilyen közönséges dolc 
goklml foglalkozik l Ferenczy ék már úgyszólván a köszön
tésüket sem fogadják, amióta hire terjedt Roykó találmá
nyának! 

Dr. Conneau figyeimét nem kerülik el Szerafina asz
szony aggódó pillantásai. De félremagyarázza öket. 

- Megbizhatik bennem! - mondja Sámueinek. 
- Él itt a városban egy régi barátom és politikai 

hivem, Halász doktor - mondja Roykó -· neki köszön-
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hetjük, hogy valahogy megúsztuk a leggonoszabb eszten'" 
dCket, nlert valamennyi betegét hozzám küldi. Persze, ne1n 
a gazdag, finom emberek tartoznak klienturáj~hoz, h:<ne~ 
a környékheli szegény nép, a parasztok, munkasok, luspol
gárok, a pásztorok és csikósole Hálából néha egy-e~y kisér
letet véozek szá1nára a labora toriumomban ... Halasz dok-

" - l tor t. i. újfajta gyógyszereket talált fel. Nos, egy szona < 
is ;száz a vége, e kisérletek közben hosszú bajszorn fölötte 
akadályozott a rnunkában, a vége rninduntalan beleeresz
kedett a pomádés tégelyekbel Abba pedig sehogysem tud
tam belenyugodni, hogy bajuszkötővel dolgozzam ... fur
csán festett volna, igaz? És egyébként is be kell vallanom .. · 
hút igen, az a véleménye1n, hogy egyenes· lelkű ember visel
jen bajuszt . . . , . 

Szeraf1na ,asszony ijedt t~1dntetet vet. a vendcgre, aki-
;lek quaker arca fölött könnyű mosoly suhan el. . 

- Így jutottam arra a gondolatra - folytatja Royk.ó 
gátlás nélkül - hogy egy olyan pomádét keveqek, amelytol 
~ hu az einber felkeni a bajszára, ennek vége mereven 
felkunkorodik. Sok kísérlelet végeztem ebben az iránY,h~~ 
és vécrlil is 1neatalállam amit kerestem. Olyan kenocsot 
l~észH~hen1, tis~telt úT,' arnilyennek párját nem találja 
a világon. Célomat tehát elérten1 ... de ezzel nem értem be. 
A pomádéból adtam parasztok;1"k és pásztoremberek_n";k 
-- a legmakacsabb bajszokkal lS megbukóztam .. A csüw: 
sok nlindnntalan a sarkmnban vannak, mert hiszen. Illi 

tagadás, máskép festenek, ha szép egyenesre sodort bajus_z
szal ügethetnek a ménes mögött. Nen1 resteltem ~ munkat, 
továhb javítgattam pom.ádémat, de ezzel :sem. ertern be, 
n pomádé 1ne1lé terveket' is kovácsoltam. Ig·~: u~y~n, h~?Y 
dr. Halász kinevet, a fe1eségem 111eg a haJat !epi, arntert 
annyi időt töltök a laboratm·iumban .. : dehat · · .: tudom 
én, hogy nüt csinálok ... és ha valan1enny1 ordog osszefog 
is ellenem, akkor is . . . , 

1 Az idegen orvo:s- keresztbevetett lábakkal ül az aszta . 
előtt, amelven a vastag bibliák hevernek. Nem mosolyog 
gunyo~San, 'u1int ahogy azt H?.yl~ó assz~o.ny vrá~t:, h,~~em 
cllcnh:.czöleg, kmnoly aTccal, tlnlodve teKint hdZigazd<.lJt-lra. 

18 

- Tisztelt úr, úgyebár nem fontos, hogy az ember 
milyen eszközökhöz nyúl, hogy megkeresse mindennapi 
kenyerét? - folytatja Roykó. - Akármennyi beteget küld 
is hozzám Halász. baráto'1n, mégsem tudom felvenni a ver
senyt Ferenczyvel Ha így folytatom, örök időkre szegé
nyek maradunk. Azon kell tehát gondolkodnom, hogy 
bajuszpomádémmal miként tudnék hozzáférni a megfelelő 
emberekhez! Févfias korszakban élünk és a szakáll és 
bajuszviselet Európaszerte egyre jobhan terjed. Néhány 
évvel ezelőtt az angol ármádiában hevezették a bajuszt. 
A szakáll ma a politikai meggyőződés egyik jelvénye. Euró
paszerte minden országban a szabadságszerető férfiak 
szakállt viselnek, a borotvált arc pedig az. államfenntartó 
eszme követőjére valL Nyilván ezért történt, hogy az elmúlt 
esztendőben a porosz postahivatalnokokat eltiltották a 
bajusz viselésétőL Nálunk Magyarországon a bajusz való
sággal nemzeti jelvény ... Így hát, ha jól meggondoljuk 
" dolgot ... politikai jelentősége is van vállalkozásomnali 
és ha alaposan nekilátna az ember ... óriási űzietet lehetne 
belöle kanyaritanil Visszafizethetném házam jelzálogkölcsö
neit, a gyerekeimet is jobban, gondosabban neveltethetném, 
arról nem is szólva, hogy magamnak is• több idő jutna, 
hogy a világot mozgató nagy kérdésekkel foglalkozzam. 
Ogy foglalkozzam, ahogy kedvem volna rá és ... és tehet
ségem engedné'! - Roykó úr e szavakkal könyvszekrényébe 
nyúl, egy vastag kontákönyvet vesz, ki belöle és• dr. Conneau 
elé helyezi az asztalra. 

- Ma még szegény ember vagyok'; tisztelt úr, de azért 
tudom, amit tudok. Ebben a könyvben lefektettem haditer
vemet. Minden adatot összegyüjtöttem, amelyek Európa 
vezető férfiainalt szakállviseletéről szólnak. Tudom, hogy 
melyikük festi a szakállát, hogy melyikük bodoríttatja, hogy: 
ki növeszti hosszúra a hajszát és ki szeretne, ha sürűhb 
lenne. Királyokat és hercegeket, tábornokokat, politilmso
kat, művészeket, bankárokat és' kalandorokat találhat ebben 
a könyvben; aki számottevő ember él Európában, azt mind 
összegyüjtöttem benne. Összegyüjtőttem Európa valamennyi 
szakállát, minden hajszát! S el fog érkezni az jdő, amjkor 
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eljutok hozzájuk. Ha ön úgy akarná ... segítségemre 
lehetnel . . ' 

A vendég kiveszi Roykó uram kezéből a könyvet. Sze-
rafina asszony, aki attól félt, hogy ~r. Comie":u .. gunyosan 
elfintorodik, vagy tiltakozva felemelt kezét, f?lott~ elcso
dállwzik mikor azt látja, hogy az idegen egyaltalan nem 
neveti kl az urát, sőt ellenkezőleg, komoly, kívánesi arccal 
lapoz a könyvben. 

ügy látszik, Sámuel mégsem olyan bolond, mint ami
lyennek tartotta, amíóta teslestől-lelkestől belevetette magát 
találmányába. 

- Minthogy ön francia, nyilván az érdekli a legjob
ban, amit az ön országáról jegyeztem fel ~ mondja Roy~ó 
és egy gyors mozdulattal fellapozza a köny~et. - Franci~
országban sajnos az a helyzet, hogy találmanyom épp poh
tikai barátomat fogja legkevésbbé érdekeillL J ul es Fa vr~· 
ügyvéd úr nyilván vajmi keveset törődik azzal, hogy nu 
történik bozontos szakállával, Thiers nem visel szakállt. 
Igaz, hogy ezzel szemben Fülöp Lajos udvarárJál sokan visel
nek bajuszt, ugyanúgy, mint az angol követség tagjai. Poli
tilmsokat is talál itt. Ön nyilván ismeri Charles Auguste 
de Morny képviselö urat ... származásáról is tud bizonyárll, 
Hortense királyné s Talleyrand törvénytelen fiának viszo
nyából születettl Kecskeszakállt és bajuszt visel. s mint~10gy 
ismert dendi Párisban, bizonyára sok pénzt fizetne titkos 
szeremért. Ugyanígy Stendhal író úr is, akivel talán már 
találkozott Párisban; tudtommal •ez az úr barnára festi 
pofasza'kállát. Hát még Alfred de Mussetl Talán ismeri 
a szöke szakállú Nienwerkerque szobrászt is, aki állítólag 
oly nagy szerepet játszik fövárosukban. Sok magasrangú 
katonatiszt is megtalálható névjegyzékemben. Amint látja, 
én, aki sohasem voltam Párisban, elég. jól kiismerern magam 
a szép városban. Ha Ausztriát lapozza fel könyvemben, 
tucatjával talál ott szakállas föhercegeket, diplomatákat 
és szabadsághösöket. Poroszországban gárdatiszteket és szo
cialistákat, Oroszországban magát a cárt, a csinos trónörö~ 
kösse!, de legélesebb ellenfeleiket is ... 

Dr. Cmme.au tünődve nézi házigazdáját, U könyvben 
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lapozgat, majd némán újabb szivarra gyujt. Szerafina asz
szony legnagyobb csodálkozására azonban még mindig nem 
mosolyodott el. ' 

- Ismerek egy bajszot, amelynek hamarosan külőn 
lapot fog nyitnil - jelenti ki 'a francia orvos fakó hangon. 
Szerafina _asszonynak most mégis csak úgy rémlik, mintha 
dr. Conneau titokban ugratui akarná ferjét. - Egy bajnot, 
amelyet I'Övidesen egész Európa meg fog ismernil - foly
tatja a vendég s most végre elmosolyodik. De mosolya egyál
talában .nem gunyos, inkább titokzatosan hat. 

Roykó uram a szeme közé néz az idegennek·, az asz
kéta jellegű homlok mögött a férfi rejtett gondolatait 
kutatju. Vajjon ez az ember is csak Jóvá teszi, úgy, aliogy 
Halász barátja szokta? Bizony Roykó eddig még, nem talál· 
kozott egyetlen egy olyan emberrel sem, aki követni tudta 
volna gondolatainak magas röptét, mindenki egy-egy többé
kevésbbé sikerült tréfával üti el nagy terveit. 

A francia úr keres.ztbe veti lábát és nagyot szippant 
szivarjából. 

- Most rajtam a sor, hogy beszéljek és megnyerjem 
bizalmát - mondja, Szerafina asszony legnagyobb megle
petésére. - Abban a szerencsében részesültem, hogy össze
barátkozhattam egy egészen rendkívüli emberrel, egy királyi 
vérből származó férfival, aki Európa leghíresebb, sőt bátran 
mondhatom, legfélelmetesebb családjából való ... 

A háziass.zony ölébe ejti kézimunkáját és zavartan 
végigsimít tenyerével ruhája suhogó selymérL fgy hát most 
olyan férfivel ul egy szobában, aki egy élő hercegnek 
a barátjal · 

- Barátom neve Lajos herceg ... az egykori holland 
király fia ... - folytatja az orvos. Szerafina asszony nem 
tud erőt venni magán, hangosan felsikít. 

- Uramistenem ... egy Bonapartel 
Az ura azonban úgy látszik hűvösebben fogadja a hírt. 

Fejcsóválva lapoz könyvében, 
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-~ Elteldntve attól - szólal rneg kis.sé gunyoros han
gon -, hogy Európában minden liberális gondolkodású 
ember már becsületből is ellensége kell hogy legyen ennek 
a családnak, meg, kell állapítanom, hogy tagjaik közül sen
kit sem tartok nyilván kartotékomhan. Napoleon herceg, 
Jerome király fia és a császár unokaöccse ... a párisiak 
úgy tudom Plonplon-nak nevezik ... nem visel szakállt, 
ugyanígy vValewsky sem, Bonapm·~e törvénytelen fia. 
Egyesegyedül Morny gróf szerepcl jegyzékemben. 

Cormean doktor most újra elmosolyodik. 
- Lajos Napoleon nem csak szakállviseletéhen külön

hözik a császári család többi tagjától - feleli kissé fölényes 
hangon. - Ön itt ebben a kisvárosban bizonyára még keve
set hallott harátomról, aid egyébként sem .él Párisban. Az 
anyját, Hortense királynőt én kezeltem Svájcban, Arenen
he~g kastélyában és ott ért az a különleges szerencse, hogy 
összebarátkozhattam a herceggel és megismerkedhettem 
kíváló tehetségével és nagy céljai val ... 

Szerafina asszony haragos pillantást vet az urára, aki 
nem átall gúnyos' megjegyzéseket tenni ily magas személyi
ségekre. i l 1 : 

- Herceg ... és Bonaparte ... és' nagy céljai vanna!<? 
- Barátom egészen rendkívüli ember - feleli dr. 

Conneau szelíd, de határozott hangon. - Tudja, hogy ren
deltetése magas célok felé viszi. Énnekem személy · szerint 
pedig az a meggyőződésem, hogy nemcsak a saját népe 
és orezága jólétét fogja nézni ... 

Roykó uram konokul csóválja fejét. 
- Franciaország épp oly boldog, mint Európa többi 

része, hogy végre megszabadult a BonapartéktőL Erős a gya
num, hogy barátja is csak kalandor, aki diktaturáról és 
császárságról ábrándozik! 

A vendég még csak fel sem háborodik, fölényes 
mosollyal ingatja fejét. 

- Lajos Napoleon nem lenne a barátom, ha ilyen 
gondolatok foglalkoztatnák - mondja. - Mert tudja meg, 
Hoykó uram, hogy én is úgy gondolkodom, mint ön és, hogy 
a herceget is ugyanezek az eszmék lelkesítik. Lajos Napo-
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leon tneggyőzödéses köztár.sasági! Svájci tartózkodása idejé
ben, Bernben, lengyel, olasz. é·s nérnetországl fm·radahnároh_·
lial érintkezett és Franciaország n1inden szabadságszerctfí 
szerfiélyiségével ldLerjedt levelezési: folytatott. lVIindencsetre 
itt hagyom önne}<. egyik sajrttn1aga fogal:mazta írúsát ... az 
Idées Napoleonicunes-t ... abban rnegtalálhatja n1jndazt, 
mnit e korszak legjobb elméi a társa(b.lmn újjárendezésétől 
remélheinele Gazdasági refornwkat kíván, a parlago.L~ he
verő föld szétosztúsát a n1unk3sr:k között olykép, hogy 
mindcgyiknek Ineglegyen a rnaga földje és házhclyc, enen
őrző intézkedéseket a vállalkozók önkénye ellen, az elnyo
mott nemzetek felszabadHúsát! Úgy van, igen i'iszt.-2H úrj 
Lajos Napoleon n1ásfaj-Ea e1nber, nlint híres nagybátyja .. , 
HalJgassa n1cg, hogy nüt tart a háborúról! 

Dr. Connea u hangosan olvas: 
A háború az e1nheri~ég lPgnagyo-bb csapása " .. A hódí

tások ideje végérvényes·en chnl1H .. , 
Roykó Ineglepctt arccal hallgatja vendégét. 
- Úgy van, ezeket az eszméket vallja a herceg 

folytatja dr. Connemi - a refortnpúrt egész progran1mjút 
magáévá tette. Hányszo_r beszél ő tnaga is híveinek ezekről 
az elengedhetelleni.U szükség,es reformokróll 

~ i\1indenckcHHt azonhan Lajos Napolcon az eh:yo-
Inott nemzetek felszabadításáért kíván harcha szállni ___ , 
folytatja a francia orvos és a hangja hir'iekn elmélyül é-3 
zengövé válik. - Önt, mint n1agyart nyilván ez érdekE 
a legjobban. A herceg 1nég az. életét is kockár[l tette eszn1é"A 
nyeiért l ... Ugyanúgy, 1nint bátyja, aki cleseÜ a harctércn, 
Lajos Napoleait is önkéntesként l~.;üzdött Obszor.szúg sza
badságáért és függetlenségéért. Úgy van Roykó urmn ... a 
herceg karhonúri l 

- Hát most 1nár ... ér l em! - dadogja izgatottan 
a patilulrius. Lajos Napoleon tehát karbonúri? Hoykó uTain 
most n1úr sejti, hogy a francia. orvost n1ilyen szél ho.zta 
Tiszaújlakra. 

Dr. Conneau pedig folytalja mondóltúját. 
- A herceg attól sen1 riadt vissza, hogy sajút orszá

.gában verbuváljon .híveket egy forradalmi államcsiny vég~ 



t·ehn,jtásához. Egy októberi napon tört ki a zendülés ... 
Strassburgban. . . De Fülöp Lajos csapatai túlerőben vol
tak. A herceget Arnerikába száműzték. Ha olvasná az an.gol 
lapokat, Roykó uram, arkkor bizonyára ismemé azokat 
a megrendítő tudósításokat, amelyek a herceg Arnerika és 
Enrópa közti odisszeájáról szóltak, arnikor Bonaparte hal
dokló anyjához sietett vissza. Mert tudnia kell, hogy Lajos 
Napoleon n eincsak kitünő ember, hanem anyjának is sze~ 
rető fia. Engern az arenenbergi kastélyba hívtak a rákbeteg 
királynőhöz. Hogy a herceget ellenségei is milyen veszélyes 
ellenfélnek tartják, kiderül abból is, hogy a francia kormány 
Metternich segítségével azt követelte Svájctól, utasítsa ki 
területéről a haldokló királynőt. Sze1·encsére Svájc nem tel
jesítette kérésüket. Lajos Napoleon még egy második Jor
radalmi államcsínnyel is megpróbálkozott Franciaország
ban ... és ezúttal ... Boulogneban ... én is ott voltam .... 

Szerafina asszony ugyan nem szereti a forradalmáro
kat, dehát természetesen egészen máskép fest a helyzet, ha 
a forradalmár császári házból származik. Egyre hódolóbb 
pillantásokat vet vendégére, aki rnost már az urát is telje
sen levette a lábáról. 

- De ez a kisérlele is balul iitött ki - folytatta dr. 
Conneau - és a reakció .kemény itélettel sujtotta baráto
mat. Napoleon herceget életfogytiglani várfogságra ltél!ék. 

·- Uram Istenem, életfogytiglani várfogságral -- kiál. 
totta megdöbbenve a fiatal háziasszony, 

- Az idén májusban azonban hercegi barátom meg
szőkött börtönéből - nyugtatta meg az udvarias francia 
Szerarina asszonyt - és e pillanatban már teljes bizton
ságban van Angliában. . Mindazonáltal be kell vallan om, 
hogy nem volt könnyú dolga Ham várában ... és nekem 
sem l . . . Én tudniillik bűntársként ugyancsak három hó
napra ítéltettem ... egy tábornok pedig teljes húsz é'Tel 
A három hónap letelte után önként még további hat évig 
megmaradtam a herceg mellett ... hat hosszú évig .. , 

~ Meséljen. kérem l - kéri a meghatott fiatalasszony. 
H.oykó uram hajszát pödörve vizsgálg::dja vendégét, uld ezek 
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szerint ugyancsak. bátor, szabadságszerető ember leh'et. 
A széleskarilnájú, puha kalap iehát nem csalla meg. 

- Hmn vára Picardieban, a St. Quentin csatorna 
mellett fekszik, magasan a hasonnevií város felett - foly
tatja a vendég. - A hercegnek két szobát osztottak ki, 
a tábornok és én ugyanazon az emeleten szálltunk meg. 
Együtt is étkeztünk és ha a hen.eg nem dolgozott, hármas
ban kártyáztunk. Lajos Napoleon rengeteget dolgozott. 
Nemzetgazdaságtant tanult, Prondhon, Saint-Simon é• 
Fourier könyveit olvasgatta. És minthogy megengedték 
neki, hogy vendégeket fogadjon saját választása szerint ... 
nos mit gondol, kit választott elsőnek? , 

- No mondja meg! - kérlelte az egyre lel!wsebb 
házigazda. 

__, Louis Blanc·-t, a francia munkásvezért - vála ... 
szolta dr. Conneau diadalmasan. - Később egy harmadik 
helyisége! is kapott a herceg, amelyben ... s ez önt külö
nösen érdekeini fogja ... egy laboratoriumot rendeztetett 
be magának vegytani, fizikai és elektrotechnikai kisérJetei 
számára. A herceg valóban csodálatos tehetség, nincs az 
életnek olyan területe, amelyen sikeresen meg ne próbál
lwzott volna. Így több dolgozatot !rt a gépek tulzott alkal
mazásáról, amelyek munkanélküliséget idéznek elő, tanul
mányt tett közzé Franciaors·zág túlmagas katonai költség
vetéséről ... 

- És a hosszú évek alatt ... nem engedtek be hozzá 
... egyetlenegy nőt sem? - kérdezte szerényerr Szerafina 
asszony. - Egy nőt, aki gondját viselhette volna? 

Dr. Conneau szemmelláthatóan habozott. Ez nem 
alkalmas hely arra, állapltotta meg magában, hogy megem-
1ftsem a rohamosan hízó, nagytestíi miss Gordon!, a•kivel 
a herceg még a strassburgi államcsíny előtt bűnbe esett 
és aki kétszer meglátogatta hami börtönében. Eleonóráról, 
a vasalónöről sem igen beszélhetek, aki az egyik porkoláb 
feleségének keze alatt dolgozott, s a hercegnek ajándékozta 
húszéves fiatalságát s rövidesen ugy;ancsak hatalmasan 
meghízott, mint mi valamennyien ahban az időben, gon
dolja az orvos, mint- maga a herceg is, én is. Nem . .. min-



dent nem lehet ,elmondani, ha az ember egy hőst ír le. 
Nem számolhatok be a börtönben töltött utolsó esztendőfc
ről sem, aiTiiitor a herceg egész nap állnosan botoi'kált lom
pos hálóköntösében, teljesen elfeledkezve arról, hogy egy
kor London legelegánsabb férfiának nevezték 

- Mi sem természetesebb, mint hogy a nők körül
rajongják - felelte végül is fennhangon. - De a herceg 
annyira eljegyezte magát magasztos céljaival, hogy nem 
maradt ideje a szerelemre. Én magan1 csak egyszer láttam 
nála nőt ... egy keresztlányát és fiatalkori badtnőjét, egy 
igen csnnya, torzszülött teremtést. Ezt a nőt önnek is meg 
kellene ismernie Roykó uram l La croix Hortense fonadal
már harcosnő, aki Lengyelország s Magyarország felszaba
dításáért küzd l 

- Még azt mcsélje el kérem, hogy a herceg hogy 
szabadult ·ldl __, kérlelte Szerafina asszony, alki ·csalódva 
állapította meg, hogy e szép és izgalmas életben nem maradt 
hely egy nagy, boldogtalan szerelern romantikus története 
számára. 

- A francia kormány természetesen több alkalom
mal is megkísérelte, hogy megszabaduljon veszélyes foglyá
tól, felelte az orvos. - Szabad szilkést ajánlottak fel neki, 
ha kötelezően megígéri, hogy soha többé nem tér vissza 
Franciaországba és jegyet vált Mexikóha ... 

- Milyen sze1·encse, hogy nem fogadta el az aján
latot! - kiáltotta Roykó., 

- Természetes, hogy nem fogadta el! Amíkor az idén 
májushan tatarozási munkálatokat kezdtek a várban, a her
ceg nyomban elhatározta, hogy megszökík. Leboratválla 
a szakállú!, fekete parókát öltött és munkásnak öltözött. 
S rnialatt én leitattam az, igazi munkásolmt, a herceg egy 
súlyos pallóval a vállán, egyszeriíen kisétáJt a várból. 

- Csodálatos! - sóhajtott Roykóné asszony. 
- S most Angliában van! - monnogta tünődve 

a :házigazda. 
- Úgy van, most Angliában van és arra vár, hogy 

elérkezzék az ő órája - bólogatott dr. Conneau. - Az a 
meggyőződésem, hogy már nem sok időbe fog) telni! A fran-

ciák már alig várják, hogy lerázzá]( Lajos Fülöp igáját, aki 
megtagad tőlük minden jelentőségteljes reformot és ellen
ségévé tette a nemzet valamennyi szellemi vezetőjét. A fran
ciák köztársaságot akarnak, ugyanúgy, Inint Napoleon herN 
eeg. Eszes és hatalmas barátai vannaik, akik mindent elkö
vetn,;k az érdekéhen ... A forradalmi felkelés• órája hama
rosan ütni fogi 

Az idegen figyeimét nem kerüli el, hogy két lelkesen 
ragyogó szempár figyeli minden mozdulatát. Tovább beszél, 
hisz ezt várják tőle házigazdái. A herceg titkos összeesküvő 
társairól .számol be, akiknek soraiban ő is harcol. - Igaza 
van Roykó uram, - mondja - nyugtalanul vajudó, válto
zásra éhes korhan élünk. A világ már alig várja azokat 
a férfirrkat, akik meg fogják formálni a jövő arculatát l 

A nemes nemzetes Roykó patikárius uram dolgozó
szahájában egy •zélesvállú férfi elgondolkodva néz, maga 
elé, hosszú, vékonyra sodort bajsza m-egftmegrezzen töp
rengése közben. Kiváncsian figyeli az idegen urat, ezt a dr. 
Conneaut, aki annyi új érdekes dolgot mcsélt és hírt hozott 
egy Bonaparte hercegről, aki nem császárságra és diktatu
rára vágyik, hanem a béke és az igaz.ság új rendjét kívánja 
szolgálni. Az ablal< mellett, fekete selyemruhájáhan nyug
talanul fészkelődik a teltidomú fiatal Szcmfina asszony 
s fehér hom,lokára hulló fekete fürtjei meg-megreszket
nek nagy izgalmában. A nagyvilág átlépte a kis tiszaújlal1i 
laká~ küszöbét. 

- Én most visszatérek Londonba, Napoleon herceg
hez - közli dr. Conneau. - Az ő megbízásából utaztam 
Lengyelországba és Magyarországba, hogy megismerjem 
a közállapotokat ezekben az elnyomott országokban és meg
tudjam, kik azok a férfiak, akiknek a S'egitségére számit
hatunk. A hihliagyi\jtés természetesen ·egyéni üzletern és 
szenvedélyem. Nem kell külön 'hangsúlyoznom, hogy Pes
ten is megfordultam és ott találkoztam a mozgalom min
den vezetőjével. Be fogok számolni róluk a hercegnek ... és 
önről is kedves barátom l Önről ... és a hajúszpomádé járól! 
Mert a herceg pofaszakállán és kecskeszakállán kívül a 
francia nyugdíjas tiszlek mintájára, bajuszt iS visel, szép 
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hosszú bajuszt. Leghííbb barátjának, Persigny vioomtenak, 
aki Arenenberg) óta egy pillanatra sem hagyta el, ugyancsak 
vékonyra sodort hosszú bajsza van s ilyet visel sok más 
tiszt is Franciaországban, a herceg iránt érzett rokonszen .. 
vük jeléü!. Nem fér hozzá kétség, Roykó uram, hogy ezek 
a férfiak mihamarabb a kliensei lesznek. 

Roykóné asszony felugrik sz~kéről. Úgy siet, hogy 
fekete selyel1ll'uhájának miudeu varrása hirtelen megrop
pau. Egy üveg tokajit fog behozni vendégének, a legrégib
bet pincéjéből, mert ez az ember valóban megérdemli! 
Meleg szeretettel néz Sámueire is. Lelke mélyén már régen 
remélte és tudta, hogy az ura idővel mégis csak ki fog 
kerülni ooböl a nyomorult kisvárosból, melyben mindenki 
megsavanyodik. Sámuel meg fogja találni a módját annak, 
hogy a világ hatalmasainak közelébe kerüljön! Szerafina 
asszony most arról is meg van győződve, hogy az urából 
egykor még nagy ember lesz! Ez is milyen remek ötlet volt, 
hogy katalogusba fogta Európa valamennyi hajszát é• sza
kállát. Ö maga sem tudott erről a munkájáról, amely szem
meliáthatóan nagy hatással volt az idegcure is l Ki tudja, 
hátha az ura igazi zseni! ... Talán még élettársnak {Js férj
nek is többet ér, mint egy államhivatalnok ... vagy egy 
főispán fia l 

Ferenczyéknek még sejtelmük sincs róla, hogy a Tisza
újJukra érkező poros postakocsi milyr)n sorsfordulatot fog 
előidézni az ő életiikben is. Csillagu'k lehullóban van. Az 
ember szinte sfrni szeretne a boldogságtól! Milyen okosan 
beszélt Sámuel gondolatairól és eszméiről francia vendé
génele Ugyanazokról a gondolatokról, amelyeket dr. 
Connea u barátja, a titokzatos herceg is kedvel ... a herceg, 
akiből talán hainarosan Franciaország uralkodója lesz! 

AZ ELLENSÉGES CSALÁDOK. 
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Az orvos háza nem Tiszaújlak Piac-terén áll, ahol 
a város legelőkelöbb üzletei sorakoznak, többek közölt 
Ferenczy&k széles homlokzatú patikája és Roykóék régies 
kúriája is. Az orvos egyemcletes, kis lakóháza szerényen 
visszahúzódik az egyik csendes, egyenetlen kövezetű mel
lékutcába; elől egy kis kert díszíti, amelyben tavasztól késő 
őszig gondosau ápolt tarka virágok illatoznak. Dr. Halász 
kűlönösen szereti a virágokat. Ezt Ilonka is tudja, aki most 
félénken befordul a keskeny utcába, egy pillanatra még 
hátra is néz, vajjon nem követik-e, majd habozva m~gáll 
a napban tündöklő, szép virágágyak előtt. Nem sokáig této
vázik, gyorsan felszalad az esőtől simára moso!t három 
kőlépcsőn és hekopog az ajtón. A házvezetőnő nyitja ki 
a kaput és a hosszú folyosón át az orvos dolgozószobájába 
vezeti. -

-Ilonka! 
A villogó szemüveggel felfegyverzett, szakállas, bar

nára sült arc felragyog, amikor meglátja csinos tarka .ruhá
jában a tizennégy éves lányt. Ilonka félénken nyújtja feléje 
kezét. 

~ Ritka vendég lettél nálunk! - mondja az orvos. 
- O doktor úr! 
Ennél többet Ilonka nem tud mondani, de az orvos 

ennyiből is szót ért. A kis Ferenczy lánynak nem könnyű 
a dolga. Halász doktor tehát fel{tll, kinyitja a g,zekrényt, 
amelynek tetején furcsa kitömött madarak porosodnak, 
kenyeret, vajat és aranysárga ákácmézet szed ki belőle. 

Ilonka ezalatt szétnéz a meghitt szobában. J ól ismeri 
minden részét, a napban villogó kémcsőveket, melyek a szé
les asztalon állnak, a fali polcokon elhelyezett vastag köny
veket, az orvos különös utiemlékeivel megrakott íróasztalt, 
s a keskeny vaságyat, melyre Halász doktor olykor ledől 
egy.egy órára, ha átdolgozta az egész éjszakát. 
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\ -- Nos Ilonka? 

Az orvos kntató tekintetet vet a feketehajú kislányra, 
aki az imént még teljesen elmerült a mé!Zes vajas kenyér 
örömeiben és most kissé szomorú, nagy szemével feltekint rá. 

Ilonka habozilL De hisz a jó Halász doktor amúgyis 
annyi rnindent tud; már akkor is az ágyánál ült, arnikor 
Ilonka öt éves korában bárányhimlős volt, majd vörheny
ben feküdt. Segítségére volt akkor is, amikor egyik osztály
társnőjének szülei meghivták birtokukra, az apja nem 
akarta elengedni, de dr. Halástz kijelentette, hogy okvetlen 
szükség•e van levegőváltozásra. Meg lehet bizni az öreg 
Halászban l Már sokszor kiöntötte előtteszíve keservéti 

- Szüleirn egyébről sem beszélnek, mint Roykóékról 
- lát végül is n"ki a feladatnak. - Régebben ... arnikor 
még kicsi voltam .. , . be jó dolgom volt akkor, doktor úr,· 
milyen szép volt minden ... jól emlékszem még! Délben 
az édesapám 'idám történeteket mesélt a patikából, aztán 
kikérdez•ett, hogy mi njság az iskolában. Terveket ková
csoltunk, hogy vasárnap hova fogunk kirándulni. Esténként, 
ha már ágyban feküdtem, szüleim nyitva hagyták a lal<ó
szobába nyiló ajtót, hogy ne érezzem magarn oly egyedül, 
amikor elalszom! A hangjnkat hallgattam, édesapám rnély, 
meleg hangját s anyám csengő nevelését, amely úgy szólt, 
rnint a csengetyű a szánon, ha télen kikocsiztunk. Most pe
dig ... - A fiatal homlokba egy gonosz, kemény ránc véső
dik, a süldőlány arca egy csapásra koraéretté válik. 

- Fel a fejjel, lionkal - bátorítja az orvos. 
Ilonka most már könnyebb s.zfvvel folytatja mondó-

káját. ' ' ' ! 
- Szüleim sohasern szerették Roykóékat - pana

szolja. - De azelőtt csak édesanyám nézte rossz szernmel, 
ba Lajossal játszottam, vagy látogatóba rnentem a Piac-téri 
házba! Nem akarta azt sem, hogy Lajos jöjjön hozzánk. 
Tudtam én már akko"·· hogy Roykóélmak rossz sornk van! 
A patikájuk nem ér egy fabatkát sem, mondta édesapám, 
Roykóék szegény ördögök, hallottam másoktól is. Dehát 
mi köze volt rnindennek Lajoshoz! Én csak annyit tudtam, 
hogy olykor, n1ég té] kezdetén, novemberben sem volt me leg 
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kabátja, ki is nevenék a gyerekek az iskolában. Pedíg semn1i 
baja nem1 lett, mert az édesanyja 1neleg zekét húzott rá s 
Lajos nem fázott. Nem fázott, de szégyelte magát. Talán 
nem is bánta volna az egész dolgot, ha az anyja nem hiva
talnoklány ... ,s nen1 oly 1nértéktelenül gőgös l Ne1n akarta 
elengedni Lajost az iskolába, nehogy észrevegyék, hogy 
nincs kabátja. 

- Értem l - bólogatolt az orvos. - A :szegénység 
csak akkor nehezen elviselhető baj, ha az ember szégyeli. 
De drága Ilonkám, hisz mind-ez már rég elrnult! Ma Roykó 
uramnak találmánya révén már jól megy a so•ra, olyan jó!, 
hogy ... 

- Hisz épp ez a baj, doktor úr! 
~ Roykó patikárius uram sok pénzt keres - fo}y

h\tja az orvos. - Aki valamircvaló Cinber él Ina Európá
ban, az. mind nála vásárol be. Nincs· hét, hogy ne érkezne 
hozzá egy-egy küliöldi nagyúr futár ja ... Szüleidnek most 
már nincs miért eltiltaniok té'ged Lajostóli 

Ilonka kissé fáradtan elmosolyodik s kerek homloká
ból kisimítja fekete fürtjeit. 

- Egész nap egyébről .s•em beszélnek, csak Roykóék
rőll - mondja. - Hoykóné asszonynak fejébe szállt a dí
csőség, mondják odahaza ... Hiszen meg lehet érteni, hogy 
elfordult anyámtól és ... most ki akarja tölteni bosszúját 
rajta. fvlegvan hozzá a ha talina! Meg is teszi l 

- Az Istenért, gyermekem, hát ezt honnan veszed? 
- kérdezi felpattanva. az orvos és szemügyre veszi a fiatal 
lány sápadt arcát, m11elyben haragos nedvesen csillognak 
a nagy fekete szemek. 

- Másról sem hallok odahaza egé.sz nap - feleli 
halkan Ilonka. ---c Roykóné asszony nem feledkezett meg 
arról, hogy mikép bántak vele, amikor rosszul ment a somk. 
Semmiről sem feledkezett meg. Üldözőbe vette a péket, aki 
túlsokat járt a nyakára, amikor adósa· volt s elérte azt 
is, hogy elmozdították az alispán titkárjá t. ... Roykóék ezt 
protezsálják, Roykóék azt üldözik, ezt hallom nap mint nap. 
Nem· tűrik el, hogy barátaik a sarki cukrászdáha járjanak, 
vagy hogy egy bizonyr}s szahónál dolgoztassanak. S amí 
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a leNrosszabb, az egész város szót fogad nekik ... Roykóék
nak0nagyi befolyásuk van, jóban kell velük lenni, ezt hallom 
mindnntalan. Mindenütt vannak összeköttetéseik, Pesten 
épp úgy, mint Béesben és Párisban ... Emitt egy miniszter, 
an1ott egy követ, udvari urak ... és Inind, mind szívesen 
vannak szolgálatukra. Az édesapám gunyolódik Roykóék 
felelt és, szidja őket, mint a bokrot, anyám meg, sír, ~ert 
az alispán felesége most már Roykóéknál kávézik és nem 
nálunk, s mert 1nég az osztálytársnője, a főispán felesége 
is elhidegült tííle. Édesapám azon panaszkodik, hogy a pati
kája rosszul n1egy, n1ert akinek protekeióra van sz.üksége ... 
- és kinek nincs? - ... az mind Roykóéknál vásárol. Néha 
öklével veri az asztalt és úgy kiáltja, hog,y Roykó szégyene 
a patikárius céhnek, inkább lett volna belőle borbély! 

Dr. Halász többé-kevésbbé ismeri a helyzetet, tudja 
mindazt, amit a kislány elmond neki. Mégh meghökken, hogy 
egy gyerekszájból hallja a dolgokat. Az is fáj neki, hogy 
a kél csalúd viszálya ennyire megmérgezi Ilonka fiatal éle
tét. Egy mézesikenyérrel próbálja megédesíteni a leányka 
bánatát. 

- Hát Lajos? - kérdezi. - Az idén nem jött cl 
vakációzni Tiszaújla~l~.ra? 

A süldőlány homlokán ismét megjelenik a o·ánc, a 
sötét szemek villognalc 

- Eltiltottak attól, hogy érintkezzem vele -- feleli. 
____. :Éil.esapán1 még ma is a lellwmre kötötte, hogy egy szó 
nem sok, de annyit c;e beszéljek Lajossal, ha találkozom 
vele. 

Az orvos felhúzza balszemöldökét a homloka köze
péig, homloka vastag ráncokba húzódile 

- Talán azért tiltottak cl tőle - véli - mert ... no 
iaen, mert n1:ír megnőttél ldslányom, Lajos n1eg legénnyé 
s~rdült s l)en1so'kára egyeten1re fog járni. Hátha ezért til
toltak el tőle? 

Ilonka egyideig csodálkozva és fölényesen bámul dr. 
Hahísz arcába. 

- Nem azért, doktor úr! - feleli. - Más fiúktól 

nem tiltottak el, azokat még uz.sonnára is 111eghivhatom, 
szlileim házába. É.pp csak Lajossal nem engednek beszélni. 

- És te ... te sz ó t\ :fogadsz? - kérdezi az orvos. -
Tényleg nem beszéltél még Lajo,ssal, aki úgy tudom, hogy 
már jó egynéhány napja hazaérkezett? 

- Dehogyne1n beszéltem, doktor úr - vallja be 
Ilonka s barna orcái mélyen elpirulnak. - Lajos muU héten 
ér:J..:.ezett haza é.s- azóta gyakran látjuk _ egyn1ást... Azelőtt is 
jóbaráton1 volt és mi nem tehetünk arról, hogy a szüleink 
ös,szekülönhöztek. De hát majd eljön a nap, anlikor m.i ket-
ten is a Inagunk módján élhetünk! " 

Ilonka dacosan elhúzza a száját, határozottan, komo
lyan néz maga elé. 

Hát Inár ennyire vagytok! - n1osolyodik el fej
csóvúlva az orvos. ~- Hogy a magatok 1nódján akart9'k 
élni? ... Egyelőre még van időtök! ... Ilonka, én is kér
deznék valamit.. Lajos elfeledkezett arról, hogy hol lakik 
az öreg doktor bácsi? Azelőtt nem mnlt el nap, hogy ... 

- Nem feledkezett el róla - feleli Ilonka gyorsan, 
aztán kissé n1egzavaroUHi, újra elpirul. - Nem szabadna 
róla heszé'lnein ... de azért ne1n szerelném., ha rossz véle
ménye lenne Lajosról. Az a haj tudniillik ... hát igen, 
Roykóné asszony nem szereti, ha Lajos ... :Ért már engem, 
úgye doktor úr? 

- Ettől féltem én is l - feleli az orvos keserű száj
ízzel s hirtelen fájdalmában elfelejti, hogy most neki kellene 
megnyugtatnia -ezt a kislányt s m·egszépíteni számára a 
nyers valóságot. - Egyszóval Roykóllé asszony nen1 szc
ret.i ... hát persze! Azért barátkoztak ,Telem tizenöt évig ... 
az egyetlen!' barátjuk voltam ... az orvosuk és meghitt bizal
masuk! De hát pe!'sze Roykóék most kapaszkodnak ... most 
más isn1eretségekre fenik a fogukat. Roykóné asszony nyil~ 
ván már arról ábrándozik, hogy az ura udvari szállító lesZ 
Bécsben, hát per'sze, hogy akkor az öreg Halász nem alkal
mas barát a fia sz:llnáral ]~rlem, én a dörgést! Még nincs 
egy hete, hogy az apja a betegeimet, akiket hozzáküldtem, 
kiutasította a patikájából, n1ert 6rzett rajtuk az islál1ószag 
és :sáros vol t a csizm_ájuk! Persze~ nem is valók ők o.1yD n 



patikába, mnelybe n1:ignások járnak ... Hát ma.}d niegn1on~ 
dom neki a véleményemet, ma este amúgyis találkazam 
vele! __.. Az orvos máskor oly vidám, ráncOSf arca hirtelen 
úay elkomorodik, hogy Ilonka szinte megijed, amikor vadul 
vlllogó szemébe néz. 

_ S mindez azért történik, meTt RoykÓ patikáTius 
urarnnak császári kliensei vannak - folytatja mo,g:orván 
az 'Orvos. - Azért, mert a francia császár is nála vásárol. 
No mindegy, ne beszéljünk róla! Az a baj kislányom, hogy 
derék Lajos barátod csak akkor tagadja meg szüleinek az 
engedeln1ességet, an1ikor Ilonka barátnőjéről van szó, de 
bezzeg nyomban szófogadó gyerekrké válik, ha az öreg 
Halász bácsitól tiltják el. Mert azért egyszer mégis csak 
eljöhetett volna hozzám! 

~ Nincs igaza, doktor úr! - kiáltja a lány. - Igaz
ságtalan Lajoshoz! ... Meglátja, hogy hamarosan meg fogja 
látogatni!... Dehát meg kell értenie ... his.z még cs~tk 
néhány napja van itt ... s mi oly rég neul láttuk egy_mást 
és most minden szabad időnket együtt töltjük ... 

Halász doktor most már újra nevet, az arca mosoly~ 
góssá válik, a sok apró ránc homlokán és az orra körül hir- · 
telen rezegni kezd. _ 

- Hát ha igy áll a bál, Ilonka - mondja mosolyogva 
- akkor nem haragszom rá, hogy, még nem jött el hozzám l 

Ugyanaznap este történt, hogy a két régi barát, Roykó 
patil1árius uram és dr. Halász alaposan összeszólalkoztak. 
S valljuk be, hogy ha az orvos ezúttal különösen harcias
nak mutatkozott, annak egjdk oka, hogy sehogysem birt 
elfeledkezni Ilonka szomorú, nagy gyermekszemeirőL 

A régi forradalom harcosai, a "Negyvennyolcasok" 
esténként a Piac-téri kis borozóban találkozna:k. Egyszerű, 
fehérre meszelt szaba, könnyen áttekinthető és Tibor, a 
gazda gondoskodik róla, hogy az osztrák belügyminis.zter
nelk, a hirhedt dr. Bach úrnak egyik bcsúgója se hallga
lódzzék az ajtónál, val!v az ablak előtt. A:kármilyen finom, 
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szimatJuk van a ,)Bach-huszároknuk~", Kossuth üzenetei 
mégis kézről-kézre járnak. Hoykó patikárius uram és dr. 
Halász épp most olvassa az egyik levelét. 

~ De holdog vagyok, hogy végre a frukétpnél hagy
hatta Törökországot és Kisázsiát! - ujjong Roykó uram. 
-- Milyen .sivár élete lehetelt ott! EmlékSzem, majd kibuj
tmn a bőrömböl örömÖinhen, amikor meghallottam, hogy 
az Egyesült Államok hajót küldenek érte. EHetted azt az 
ujságot, amely leírja diadalmenetét az Egyesült Álla
mokban? 

- Persze, hogy eltettern ... De úgy, hogy senki sem 
találhat rá! - nevet az orvos. ~ Én sen1 hittem volna, 
hogy Angliába ]s• eljut és lord Palmersion asztalánál fog. 
íilni! -· Újra előveszi Kossulh; üzenetét. ~ "Sza·bad vagyok, 
mert Anglia igy akarta! Az az Anglia, amely a szabadság 
nemtőjét választotta saját nagysága jel'l!:épének" ~ olvassa 
hangosan. - Milyen lelkesen fr! Nem sok időbe telik és · 
Angliát is meg fogja nyerni a mi ügyünknek. 

- Emlékszel még? 
- Tudod-e még ... 
S újm elindul a régi, meghitt beszélgetés, az, amelyik 

mindig új erőre kap, valahányszo1, a negyvennyolcas évek 
férfiai poharazgatni kezdenek és sötét homlokkal, izzó 
szemmcl felelevenítik azokat az eseményeket, amelyek az 
országot az egész világ előtt magasba lendítették ... de 
későhb vesztét okozták l Az alkotmány eltöröltetett, Magyar
ország részévé vált az osztrák 1nonarchiának s tartomá
nyokra osztatott fel, amelyekben osztrák beamterek kor
mányoznak. 

- Emlékszel még? 
- Tudod-e még ... 
Valamennyiök lelkében eltö1·ölhetetlen nyoma maradt 

a nemzeti balsors nagy napjainak. 
- Emlékszel· még, amikor a februári francia forra

dalom egész Európának megadta a jelt? Amikor a németek 
felkeltek, az olaszok fellázadtak? Amikor Ferdinánd király 
megrettent a bécsi barrikádokon ömlő vértől, elbocsátotta 
Mctterniehet és márciusban visszaadta nekiink alkotrná-



nyunltat?' Ak1wriban én a budai lJo"r·to''rr·ben ''l ll tem r --· 
1nondja Halász orvos. 

Roykó uram nagyot húz poharábóL 
, , ·- Hogyne en:Iékeznékl - mondja s megpödri baj

szat. - A~nap, am1~wr kiklildötteink vi.ssza.szerezték Bécs
be? az ősi alkolmállyt, a hazaHakkal együtt a Nen1Zeti 
Muzeumhoz vonultam. Onnét szavalla el Petőfi halhatatlan 
versét! S utána valarnennyien részeaülten és ujjonava fel
~on~l.tu~k a L~ndeTer~nyomda elé~. . Jókai i~ o~ t volt, 
I etofl IS ... ,s kinyomattuk a ,/!'alpra n1agyart". Bizon 
taJpra magyar, talpra! y, 

., -- Ne kürbálj Sámuel, a hangod kihaHalszik az utcára' 
figyehnezteti az óvatos orvos. · 

_ _ .. - Igazad van, az ördögbe is! Akkorr bezzeg ne1n kér"' 
dcztuk n1eg ~ cenzurát s ezrivel osztp.aattuk a verset a néD-
nek... 0 

' .~ 

- s felvonultatok a börtönökhö.zl ' ' 'adnyitolil!átoik 
.. , s én is ki:sq;abadultam! 

~ - S ös;o;;zeölelkeztünk az uleán, ujjongtunk, ordítöt .. 
!un!, s megcsakoltuk egymást! Milyen szép idők voltak 1 

- Einlékszel még? · 
- Tudod-e n1ég ... 

,_ . ,Hogy,ne ;miékeznénekl Azt se1h felejtették el, hogy 
a lur,~ly Becsb~l Innsbruckba menekült és ott Zsófia főher
ce~o .. sugaUatm:a ':isszavonta mindcn engedményét azzal 
az urugg?'cl, hogy kcnyszer alatt vették ki belőle aZ/ icréretet 
Arr~ az r dőre is einlékezncl{, mnikor a szon1szédos' ál'~amok 
fellazadtak Magyarország ellen s Radetzky led özt , 
ohsz sz l d , h" "k o Y c az ._ · a Ja sag oso et. Ne1n feledikeztek mcQ' azokról a 
napokról s 'l I- " ' 

c <; • • :,_ e1n, a~ru {Or •. '· i.?ss,uth parancsá-ra megyéröl 
megyere JUrtak, osszegyuJtottek a honfiakat, s hív-eket 
toboroztak :{o~suthna'lc Ferdinánd király akkoriban mon
dott le a tronrol unokaöccse, Ferenc József javára. 

,---; Ott voltunik _____, mondja az orvos - amÜ{_or Görge 
vez~te~~vel fel~onultunk Tokaj előtt és az osztrákokat visZ 
szauztuk a gahlciai határig. Aztán eltüntél a szemern elől 
, - ~gen, m~gseb;sültem 's kórházba kerültem _ hó·!~: 

gat Royko lll'anl es HlC'r>e!J-..:Tszcr f,::oPr1i:·zr' 1'1naa nli'f-~ - t" . · 0 ~JJ" - ~ -'-'---'-~- -'-~'t>" ,__._,_o.L an1a un-
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döklő szép napokat. A' szeme ragyog. _, Perczel alatt küz~ 
döttem. A Kossuth-nótát énekeltük, amHwr a horvátok 
ellen vonultunk . , o 

Én Buda os~ron1ában vettein részt ... 
- Emlél<"zel még? 
- Tudod-!' még , , . 
Tudják ők azt is, sajnos, de milyen jól tudják, hogy 

mint következett be a vég. Hogy Ferenc József császár 
segítségül hívta az oroszokat és az idegen .seregekkel legyőzte 
saját alattvalóit. Hogy Petőfi elesett a segesvári harctéren l 
S hogy a bécsi győzehnet annyi kapitális executióval ünne-
pelték 1neg, hogy 1né'g a cár is· megsokalta és azt kívánta 
a császártól, hogy hagyják már abba. 

- Ma pedig, Roykó barátom? - Halász kutatva 
néz régi bajtársa a-rcába, mert most ime az emlékek vilá
gából hirtelen visszacsöppent a Valóságba. - Híveket ~vcr
buválsz, lelkesíted a hazafiakat, Kossuthért ·küzdesz s bizol 
ügyünk_ győz~l~nében; n1hü 1n.i Inindcmnyhn! ... De ugyan
alikor nemcsak a szállítója vagy ... ezt még sen~d sem 
venné tőled rossz néven! ... nemcsak a szállítója, :hanem 
lelkes híve i.s1 vagy egy embernek, aki ]óvá tette saját népét 
s megfosztotta negyvennyolc édes gyümölcseitöl. Mi 1nindent 
n1eséltél nekcin egykor erről a republikánusJ•ól és fo-rradal
mán·ól, akt aztán ... tudjuk ezt. 1ni valamennyien ... gyanus 
pénzekikel 'kierőszakolta uralkodó herccggé való Inegváhmz~ 
tását, heüH a hatalonrha s végül munkás vértől beszennye
zetlen császárrá kiáltatta ld n1agát. 

Hahísz 1nég soha ilyen nyiltan ne1n nw;ndta ki 
a francia csúszárról való véleményét. De szántszándékkal 
teszi, mcrt fel akarju Tiasztani régi bará~ját,. aki veszélyes 
utakra kanyarodott. 

Roykó urmnat m.eghökkentik az éles· szavak~. 
- Értsd' meg Jenő o •• -kezdi habozva. 
- Igaz-e, hogy Napoleon hercegesküvel ,fogadta meg, 

hogy hü n1arad az osztatlan köztársasághuz s lojálisan tel~ 
jesiti minden alkotmányos kötelezettségét? 

- Ugyan Jenői 
Roykó uram tiirelmetlcnül int a kezével. Oly nagy 
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ideje van n1ár ennek! A krin1i háború óta egész Európa 
tiszteli a császárban a jog védein1ezőjét. r~iost ül os,s.ze a 
párisi kongresszus és Európa izgatottan figyel Franciaor
s.zágra. .l\1inden el,nymnott nen1zet a császárba vetette 
bizalmá t. 

- Igaz-e, hogy Napoleon hííséget esküdött a köztár
saságnak, igaz, vagy nem igaz? - kérdezi Halász kihí
vóan. 

- Hát igen ... -- Roykó uram türelmetlenííl tépdesi 
bajuszát. - Te magad is tudod, hogy mily gyalázatos hely
zetben volt Franciaország, mie]őtt Napoleon hatalomra 
került l A csőcselék megrohamozia a Tuilleriákat, a Palais 
Royal lángokban állt, gyárakat gyujtogattak, kolosloTokat 
fosztogattak, felrobbantották a vasúti hidakat. Nem az 
a ne1nzeti forradalom volt ez, ami nálunk törrt 'ki, hanem 
a csőcselék lázadása, mnely egész Európát veszélyeztette. 
Nem szólva arról, hogy milyen tapasztalatlan, gyerekes. poli

'tikusok igazgatták az ország sorsát ... 

- Igaz, a politikusok egyenetlenkedtek - bólongat 
a doktor elkomorodott arccal. - Valóban ez a veszélye 
1ninden lázadásnaki Cavaignac, a hóhér egyengette Napo
leon herceg útját. S később is hány ember akadt, akik abban 
reménykedtek, hogy a herceg szószegése fel fogja hizlalni 
öket, pénzt, vagyont és karriert teremt szá1nukra. Aki nem 
tartolt velük, azt elhallgattatták a börtönökben, ha ugyan 
nem menekült kíílföldre hóhérai elől. Nem így volt? Las· 
sanként a pénz s a rang elfeledtette a véríürdőt, a cinkos .. 
társak elnyomtálc rnssz emlékeik·et, s nemsokára egész 
Európa elismerte a császárt. Nem is telt hosszú időbel 
Európa elfelejtette, hogy a DonapaTie családot nem szabad 
többé francia trónra engedni. ... Rendben van l De te 
Sámuel ... neked mi dolgod lehet császári diktátomkkal? 
... Te nem szégyeled magad? 

- N em éTted te ezeket a dolgokat, J en ő l - felelte 
noykó uram. - Ha kigyullad a ház, a esaládfő nem kér
dezheti n1eg előbb a feleségét s a gyerekeit, hogy rnitévöK 
legyenek, hanem parancsolnia s cselekednie kell. Napoleon 
herceg sem tehetett má.skép. S m.int aho.gy a hajókapitány 
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feltétlen engedelmességet l<övetcl a legénységtől, különben 
nem vezethetné révbe a viharos tengeren hánykolódó hajó· 
ját, úgy a hercegnek is gondoskodnia kellett arról, . hogy 
eltegye útjából azokat az embereket, akik nem értik meg 
Inagasztos céljait s· ügyetlen kézzel ves·ztébe vezetnék a ncnl
zet hajóját. Kapitány csak egy ember leheli Ezt az igaz" 
ságot nálunk is tapasztalhattad, Jenő l Mennyivel jobb volna, 
ha csak Kossuth vezetné a mi harcunl<at . . . Deák és 
Széchenyi utódai nem avatkoznának a dolgába? 

H~lász elgondollwdik. Fogas kérdés, nem egyköny· 
nyen lehet megfelelni rá! 

- Tudod, hogy én sem vagyok a kongresszusi párt 
híve -. feleli végííl i,s·. - De a nép, s mi magunk is abból 
okulunk igazáu, ha minél több véleményt ismerünk meg. 

· -- Mi itt, Tiszaújlakan talán nem sinyle!!ííl< meg, 
hogy két pártra oszlottunk? - kiáltja dühösen Roykó uram. 
- Ferenczy nem akadálya-e a nemzeti sors jobbrafordulá
sának és felemelkedésének? Nem kelt-e zavart a hazafiak 
svraiban? N em volna -e jobb, ha mindenki csak a mi gyíí
léseinl<et látogatná? 

- Attól tartok, hogy túlságosan azonasitod magadat 
a párttali - jelenti ki szókimondóan dr. Halász és a bal 
szemöldőke újra felngrik, a homloka vastag ráncokba 
húzódik. 

- Módját fogom ejteni annak, hogy Ferenczynek ne 
legyen több szava Tis,zaújlakonl - kiáltja Roykó. - Egye
siteni fogom1 a hazafiakat Kossuth nevében, egységes véleQ 
ményt fogok teremteni a városban. Ha mindenütt így cse
lekednének az egész országban, akkor mo!St az átkos bel~ 
viszály helyett egy_ nagy nemzeti pártban egyesíílhetnénl< 
valamennyien. S én úgy tartom, Jenő, hogy- ez a cél minden 
eszközt szentesít! 

- Ugyan-ugyan Sámuel! - ingatja fejét ai öreg 
orvos. - Célodat csaik úgy érheted el igazsággal; ha meg· 
győzöd ellenfeledet ... de nem úgy ám, hogy jobb belátása 
ellenére, erőszakkal más útra kényszeríted, mint amelyen 
járni kíván. Nem úgy, hogy ííldözöd, mint ahogy ezt sze
mélyes ellenfeleiddel teszed l Deiik követői is igaz jó magya-
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rok ·ha más úton járnak is, 1nint mi. Hát nem ~ szen1élyes 
meggyőződés szabadságáért küzdünk valamenn r'~!'~ , . 

_ Nem kiizdök érle, ha az a meggyazodes art a 
közösséanek - feleli gőgösen Roykó uram. - ~apoleon 
cs_ászár bebizonyította, hogy a cél érdekében semmilyen esz-. 
köztől sen1 szabad· visszariadni. . 

_ Akkor sem, Sámuel, ha a nép ellen kellene fnrd':l
nod? - kérdezi 1negdöbbenve az orvos. - Hát nem a nep 
a legfelsőbb úr? . .. . ._, , 1 

~ Franciaországban az! r·-< Inalt Ja Roy1~o _Samu e 
diadalmasan. ~ Franciaországban Napol:on csasz;tr csak 
a népnek felelős. Hat évenként megkCI'dt az orszag véle
ményét! 

__ Gyönyörül - gunyolódik Halász; 
1 

Mi;>tha 
te nem tudnád, hogy igéretekkel és fenyegetesekKel mdyen 
könnyen meg lehet ingatui a tömeget! Te nem t~d?d, de 
Persigny úr, Napoleon ·miniszterelnöke bezzeg annal Jobban 

tndjal -
1 

, • k' 
- Mi bajod. velem? - kérdezi a pa h ~anus: ~ 1 nem 

tndja mire vélni barátja váratlan hara~OS' tama~asat ~ las
sanként maga is. felbosszankodik. - Hisz Frane1aorszagban 
a nép a legfőbb instancia! Ujjongva fogad_ta Nap?leon!, 
ujjongva koronázta meg császárrá. SzaVazTatmva~ bebiZonyi-
totta, hogy egyetért Nap?leon vezetésével es: elveivel. .. 
. De 111ost már az orvos szeme is megvillan a szem.u~eg_ 
mögött. ' . 

- Sániuel, te magad is épp oly jól h~dod,, m•_nt .~?'· 
hogy a népn~k szabadon kell megválasztama kepvtselmtl 
Olyan ügyet véds-z, amelyben magad sem hiszel. A nagy 
tömeget, az ostobák gyülekezetét ígéretekkel, na~gy ha~~gal! 
ünnepé:lvekkel ]e lehet venni a lábáról, ehhez mar a cezar?k 
is értett~k. A franciák császára csalás és ·szósze~és, áran 
jutott hatalonira 15, ma akasztófával s ostorral kon;aa?,-yoz . ; · _ 

De Hoykó uram most már végleg elves~tl .turelmet: 
Mit tud ez az elvakult szektárlánus- Napoleon csasTzarról, ak1 
csak azért hódította meg a hat<;tlmat s csak azert raga~z" 
kodik hozzá, hogy a .maga.sabb értelemben vet~ :szabadsag
nak szolgáljon! Aki megigérte, hogy felszabadltJa Olaszor ... 

szágot, Lengyelországot és I\1agyarországot! 1Ud a párisi 
kongresszuson újjú akarja rendezni Európát! 

-- Megtiltom neked, hogy egy embert káromolj, akire 
ma Európa legjobbjai csak tisztelettel és áhitattal néznek 
fell - kiált]'a és öklével akkorát vág az asztalr\. hocry 

' ' ' b a sárga hor kifröccsen a poharakból. 
- Megtiltod? -· mo.solyodik el az orvos és feláll sz é· 

kéről. - Úgy látmn, beszélgetésünk véget értt Remélem, 
hogy Európa legjobbjai nen1 fognak egy nap arra ébredni, 
hogy az új Napoleon felvonul ellenük ... De itt, Tiszaájia
kon nincs szükségünk Napoleonocskákra ... ezt jól vésd az 
eszedbe1 Sti.n1uel! 

Tiszaújlak a Ti:sza jobbpartjún fekszik, de a város 
fialalsága jobb szerali a balr>artot, amelyen végeláthalatla· 
nul nyúlnak el a virágz.ó, illatos mezők s a járl~alatlan ingod 
ványok. A Inezökön Híszeresen illatozó, különös fonnájú 
vjrágokat szcdhetni, mnilyeneket sehol másutt ne1n talál 
az ember, az ingoványokban rengeteg szárnyas iizi szívvi
dámitó kedves játékait, a vizek fölött szitakötök libegnek 
ércfényü szárnyaikkal és a nádashan jó búvóhelyekre talál
nak a· halászok. Nen1csak a halászok, de a szerehnespá
rok is. 

Ha az olyan kis városban, mint Tiszaújlak, két 
nagy család -- mint amilyenek Roykóék és Ferenczyélc 
- hajbakap egymással, ha Roykóéknak van egy . fiúk, 
Ferenczyéknek pedig egy lányuk, aki épp egy évvel fiata
labb amannál, ak1kor ezek ketten jól teszik, ha e]kerülik 
a Tisza jobbpartját, amelyen magws templomaivai, iskalái
val és tágas Piac-terével kissé hangosan él a városka, jól 
teszik, ha elkerülik az ósdi házakkal szegélyezett utcákat és 
a kiváncsi járókelők tö1neg.ét, akik között bizonyára nern 
egy akadna, llki tüstént meg.súgná Roykó papának, vag~ 
Ferenczy mamának, hogy kit láttak az imént édes kettes
ben ahdalogni. Lajos . és Ilonka tehát a halpa:rton, a híd 
mellelt találkoznak, ott, ahol a halászok kesl,eny ösvé· 



nyel a szomorúfűzek felé kanyarodnak Lajos átkarolja 
barátnője JS.zögletes sovány vállát és 1nost lassan, meggon
doltan járnak egymás mellett, oly komolyan, mintha már 
felnőtt emberek volnának. Lehet, hogy azért olyan komo
lyak, mert a beszédjük is az, fontos, súlyos dolgokkal teli, 
mint a felnőttek beszéde. 

- Tudod úgye, Ilonka, hogy mindig arról álmodoz· 
tam, hogy beiratkazam az egyetemre és orvos leszek -
mondja Lajos•, aki egy fejjel magasabb Ilonkánál s azon 
van, hogy Iehetöleg mély hangon, férfiasan beszéljen. -
Pedig az anyám egyre arra buzdított, hogy jogot tanuljak 
s hivatalnoknak menjek. Az apám is beszélt velem nemrég, 
hosszan, komolyan tárgyaltunk s az a kívánsága, hogy 
hamarosan döntsek. Ö azt akarná, hogy tanuljam ki a pati
kádus mesterséget . .. 

- S te mit feleltél neki? -- kérdezi Ilonka. 
Lajos kissé megzavarodik, elfordítja fejét. 
- Apámnak sok mindenben igaza van - mondja 

habozva. - Sok érv szól amellett, hogy tanuljam ki a phar· 
maceutikátl A mi patikánk nem mindennapi patika . ·. ; 
apámnak nemsokára segítségre lesz szüksége. Hisz most is 
akárhányszor előfordul, hogy hónapokra elutazik hazulról. 
Három évvel ezelőtt járt először Párisban, ak1kor, amikor 
Napoleon császár épp a lakodalmát ülte. Jól emlékszem, 

· hogy milyen gyönyörű dolgokat hozott haza útjáról, édes
anyám még ma is viseli az ajándékba kapott spanyol csip
kemantillát ... te is bizonyára láttad már ra,jta a templom
ban! D <l valamennyiük közölt a legszebb az a .fénykép volt, 
amit apám Párisban készíttetett magáról, a fényes cilinder
rel a fején. Úgy fest rajta, mint a francia császár, akinek 
fényképe ki van téve a kira;katunkba. Azóta viseli apám 
a cilinder!! Mult évben is járt Párisban és· olyan érdekes 
dolgokat beszélt az útjáról, hogy az ember még az iskolai 
feladatairól is megfeledkezik izgalmában. Tudod. úgy-e, 
hogy az udvarnál is járt! Királyok, hereegek érkeztek 
ai<J!wr Párisba, hogy megnézzék a világkiállítás!. Persze, 
ha az utcán járnak, nem viselnek koronát a fejükön, mint 
a Iuesekönyvekben. Az angol királyné korona helye-rt egy 

marabumadárral ékesített kalapol viselt, a fia pedig rövid 
szokoyában Járt ... skót szaknyának nevezik, mert Skóciá
ban állítólag még a felnőtt férfiak is szoknyát viselnek. 
S rncnnyit beszélt nekünk apám az Ipari Palotában látot
takról! Ha az ember tudomástszerez ezekről az új dolgok
ról, új találmányokról, amelyek gyökerestől meg fogják 
változtatui az emberek életét és boldoggá teszik majd őket 
. .. s ha az en1her azt hallja, hog,y ezután a vas lesz a világ 
ura , .. akkor bizony cln1egy a kedve az orvostudonlány
tól, de még a patikájától is és legs.zívesebben mérnökké 
lenne'. De. azért mégis csak patikárius lesz belől ern, úgy, 
ahogy az apám kívánja. Tegnap megint Párisról mesélt, az 
öszi vidám hetekről ... s a jókedvű Vittorio, Emánuele 
királyról. lviert az apámat az olasz királynak is bemutat
ták s azt hiszem, hogy rövidesen annak is udvari szállítója 
lesz ... Hát így vagyunk Ilonka! Apám azt akarja, ·hogy 
helyettesitsem a patikában, minél előbb, annál jobb l N em 
bizhatja idegen0kre az üzletel, amelyben annyi nagyúr 
futárja fordul meg. A patikánk ma már világhíres ... s én 
is• sokat fogok utazni idegen országokban, be fogo1n járni 
a nagyvárosokat és közelről fogom látni azokat a férfiakat 
és asszonyokat, 3'kikről más ember csak ujságban olvashat. 
Meg fog:om látni a franciák szép császárnéját, az orosz 
cárt, a porosz királyt, meg fogom ismerni Píirist, amelyet 
most Napoleon uralma alatt a világ legszebb városává fog
uruk kiépíteni, ahogy édesapám mondja . . . De mi ütött 
beléd Ilónka, miért szomm-odtál el hirtelen? 

Ilonka lerázza válláról a kamasz nehézkes kezét. 
- Hogy megváltoztál, te Lajos! - mondja szmrio

rúan. - Régebben sohasem törödtél ilyen dolgokkal. Azelőtt 
mindig csak arról besz.éltél, hogy milyen szt\p dolog az, ha 
az ,ember orvos és ,segít embertársain ... milyen felemelő 
érzés az, ha az embert szeretik~ úgy mint Halász bácsit. 
Most pedig ... 

- Az apám akarja így - feleli Lajos -- s tudom 
azt is, hogy miért rukarja. Nem lesz az rossz dolog, ha átve
szem a patikát és kedvemre dolgozhatarn bennel Felfelé 
megy most a mi dolgunk Ilonka! Valahányszor hazajövök 
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Pestől, a lakásunkban mindig valami ujílást találok. Így 
kell annak lennil A világkiállításról apám egy sisakol 
hozott haz:,>, amelyben most anyám a kézimunkáját tartja, 
a maga íróasztalára pedig egy szivarállványt vett, am_ely 
egy lovasszabrot ábrázol. Hogy hol áll ennek a szabornak 
az eredetije, azt nem tudom, de nagyon szép darab. Iza _egy 
luu·ikát kapott, én pedig Napoleon császárnak egy képét ... 
szappanbóL Egyszer majd elhozom neked. A legszebb aJán
dékot azonban anyám kapta ... egy kis kalitlkát acélpán-

. tokból, amelyet a szaknyája alatt visel. Krinolinnak hív-; 
ják. Nem láttad még benne? A francia császárné is ilyet 
vis·el. Édesapám egy szép fejdíszt is hozott neki, tarka tol
JakhóL Akkor vette fel először, amikor tneghívtak heniliin~ 
ket a főispánékhoz és a többi asszony mind elné1nult az 
irigységtől, amiko~ 1neglátta. Apámnak egyÍ-e nagyobb a 
tekintélye, p1-ivelhogy annyit utazik és olyan előkelő isme~ 
rets1~gei vannak. Tudod úgy-e, hogy akánnit is elérhet 
Párisban és Pesten, de még Bécsben is! 

-- Tudom, Lajos! 

Ilonka Roykóné asszonyra gondol és a szíve elszorul. 
- Elfelejtetted már, Ilonka, hogy milyen Tossz sora 

volt a szüleimnek még. néhány évvel ezelőtt is? - folytatja 
Lajos. - Amikoo· semmi pénzünk nem volt, de annál több 
adósságunk! Sohasein fogom elfelejteni, hogy n1ennyi vesze
kedés volt otthon, mert anyámnak kevés volt a szűken 
mért háztartáspénz s mindene hiányzott. Nen1 jutott pénz 
a házbérre, az iskolára, az adóra ... bizony én 1nár gyerek
koromban megtanultam, hogy Init tesz szegénynek lenni. 
Amit más gyerekek úgy Inegszoktak, mint a mindennapi 
kenyeret,_ abban nekéln sohasem volt részem ... scm nya
lánl(ságban, \sem új ,ijátéko•kban .· ... még korcso;lyánl s-em 
volt sohase1n. De a legrosszabb mégis az volt, amit csak
hamar én is n1egértettem, Inert az iskolában a fiúk 
éreztették velem: - hogy milyen megvetendő dolog ·sze
génynek lenni, hogy milyen szégyenletes! A szegény ember 
rabszolgai A száját sem szabad kinyitnia és ha az utcán 
szel'nbetalállwzik egy gazdag emberrel, akkor félre kell áll
nia az útból. Ezt jól a fejembe véstem, amikor megtndtam, 
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hogy a auzda-cr szülők nem .szívesen látják, ha a ls,zegény 
ember g;ereke

0 

az ő gyerekeikkel játszile Vagy már elfelej
tetted Ilonka, hogy mit mondtak neked a szüleid? Hogy 
azt mondták: - ilyen szegény fiút ne hozzál a házba! .. · 
~ A világOs szürke szemek szenvedélyesen ízzanak a fiatal 
fiúarcban és a. hangja oly izgatottan remeg, hogy a vad
kacsák rémülten szállnak fel a bokrok alól. 

~ Rér!en volt az 111ár LaJ'os ... altl<::or még kis gyew 
c> 

re kek voltunk! 
Az izgalom n1ost már nem cs,ak a torokban ül, már 

nem csak a hangot rezegteti és tompítja, hanem könnyeket 
oldozva a kislány szép fekete 'Szemébe száll. 

- Igaz Ilonka, rég volt! De nem olyan rég, b'ogy 
elfeledhettem volna. Hoykó vagyok, nem felejteid De rnost 
aztán megfizetünk a sok rnegaláztatá!s,ért ... 1nost azok1 aláz~ 
kodnak meg előttünk, akik régente szóha scm. akartak állni 
velünk. 

-· Lajos! 
Mi ütött a barátjába? Nem, nem szabad eltürnic, 

hogy Lajos is megromoljon, úgy, mint az anyjal 
- Lajos, hisz én is örülök, hogy a rO!ssz időknek 

vége van számotokra s hogy apádnak sikerült a találmá
nya! De hát te semilli másra nem tudsz már gondolni? 
Tudod jó], hogy az apám sznrgalma:s munkájának köszön" 
heti jóhírét. Mennyit dolgozott, mennyit fáradozott a labo
ratoriumban, amíg kitalált egy-egy új gyógyszert. Ha tebe
lőled patikárius lesz ... akkor úgye te is ilyen kisérleteket 
fo&sz végezni? 

Ezúttal a hosszú, sovány fiú maga veszi le a :kezét 
Ilvnka válláról, zsebébe gyömöszöli vörös tenyerét és es~t- 1 

len léptcld<el, hallgatagon ballag mellette. A fiatal arcban 
kemény, makacs gyűlölet izzile 

- Tudom, tudmn Ilonka! Ainikor gyerek voltam, az 
apám sokat mGsélt Ferenczy patirkárius úr 1nunkájáról és 
kisérleteirőL Irigykedve, szamarúan emlegette. Ebből is 
tanultam. Az ember csak akkor láthatja el hivatását, ha 
ideje van ... az idő pedig pénz. Szegény embernek nincs 



ideje, illetv.~ csak arra jut ideje, ami gyo_rsan célhoz segíti, 
hogy megtolthesse a maga és családja gyomrát. Nem így 
van, Ilonka? ~z apá d gazdag asszonyt vett feleségül, hát 
~ersze _v?l! IdeJe, hogy év~kig ~isérletczzék és gyógyszere
J,et !alalJon fel, amelyek penzt es dícsőséaet hoztak a k · _ 
h. A ·t h' d . l' l b ony 
-~r~. z tSzc ta ~n, 10gy az én apámhól azért lett pati-
~:anus, . ~ogy napszamr~ mixturákat katyvasszon ... hngy 
o nem . to~t magasa? b celok fel~, épp úgy, mint az apá d? . 
D~ neki nm_n volt ,penze, az anyarnnak n1cg nen1 volt hozo
n~anya. Ezer! gyartotta a !yukszemirtókat és a hashajtó 
P~_rulákat, csupa olyan holmit, amit az apád a szíve mélyé
bol megvetett és: a segédeivel készíttetett el. 

· . Ilonka rémülten néz, pajtása haragos, felindult arcába. 
Sejtelme sem volt arról, hogy a fiú ennyit szenvedett és 
g?ndolkodott! lviiért nem szólt neki soha egy szót sem ezek
ro~ a . do_lgokról?. Ö nem tudhatta, hogy szegénynek lenni 
rnast IS' Jelent, ~Int hogy az embernek kevés az ennivalója 
és kopot~ a rnhaJa. Lehet, hogy az ő apjának sem volt tudo
mása, mmdezek~ől "; ~olg~król é~ ezért nem értette meg 
.Roykot. _no_nka ugy erz1, mmtha hrrtelen távoli idegen terü
letek, n~Ilnanak me? előtte, elszorul a szíve, bűnösnek érzi 
maga t es nem tudJa, hogy miért. Mit feleljen Lajosnak? 
Nem t€ihet egyebet, min~ ho,gy megfogja az iz:gatott, kemeny 
kamasz~e~et 

1
. : . megfogJa es fogva tartja. S lám, a fiú 

arca mans u~símul és a következő pillanatban jópa "tási 
mozdulattal már újra átöleli a vállát. J 

. ~ ,J ól van, már elhallgatok Ilonka! De egyszer ki 
kellett adnom magamból a mérgemet! 

~ L:"jos, --~~gis" csa~. azt szeretnéin, hogy máskép 
gondolkodJ, a J<~vodrol, minJt ahogy ... miut ahogy moiSt 
te_szed. Talan '';_egsem ?lyan fontos, hogy patikárius, vagy 
mvos I;sz-e heloled? H1sz neked annyival köm1yebb sorod 
les~, mmt az apádnak, neked van pénzed, tehát időd is van 
arnnit, mondod, hogy rendes, szép munkát végezz, olya~ 
munkat,_ amely_ neked !s őrömőt okoz. Én úgy megrémül
tem; LaJos, m;nl~or, arro] ~eszéltél, hogy te is a nagyurakat 
kivanod szolgalm, ugy, mmt az apád ... és hogy a szállító
juk leszel ... és a közelükben fogsz élni! Hls.zen én még 

csak kislány vagydk, Lajos, de én úgy érzem, hogy nem 
a pénz és a hefolyás boldogítja az embert. Én nem is őrül" · 
nék annak, ha olyan hányatott életünk lenne és neked 
minduntalan Pádzsba, vagy Szentpétervárra, vagy: Rómába 
kellene utaznod ... 

~ De hiszen én mindenhova magammal vinnélek, 
Ilonkal 

Lajos nem nagyon érti meg kis barátnőjét. 
- Te is meg fogod látni Franciaország ragyogó fővá

rosát és el fogsz jutni a Tuilleries-be, amelybe egyébként 
csak nagy uralkodóknak és az udvari népnek van szabad 
bejáratul<. Az apámat beengedik . . . Már mcséltem róla, 
úgye? . . . Néha még ·a francia császár hálószobájába is 
beeresztették . , . 

Hogyne, beeresztették, hogy elhozza a pomádéját, 
gondolja Ilonka. De nem mondja ki hangosan. Gondolatai
ban semmi gúny nincs, csak sok szomorúság. Szüleik gyű
lölete, mint egy hatalmas- fal áll közöttük Emitt a Roykó 
család ... amott a Ferenczy család, ezen nem !"het változ
tatnil 

Hallgatva járnak egymás mellett az a1konyati csend
ben. A hid felé közelednek, amely majd visszaviszi őket 
a folyó jobbpartjára. Késő van már, a 1szülök várnak. 
A Roykó sziilők is, a Ferenczy szülők is. A két gyerek cgy
mácshoz bujik, mintha védelmet keresne egymás közelében . 

- Tudom biztosan, a végén majd C5ak jóra fordul 
minden! ~ mondja Ilonka hirtelen. Lajos• megcsókolja, 
aztán átszalad a hídon a tulsó partra. 

Roykó uram épp paszianszkártyáit rakosgatja. Első 
pádsi útja alkalmával szakott rá erre a játékra, mert tudja, 
hogy a francia császár i& szivesen elbibelődik az apró kár
tyalapakkal. A gyerekek már aludni té_rtek, Szerafina asz· 
szony egyideig még eiüldögélt az ura mellett, aki útjairól 
mcsélt neki, aztán ö is lefeküdt. Roykó uram magára 
maradt. Ide-oda járkál a szobában és közben ... élszre sem 

Irv. Gre1e von Urbanitzky: A nagy álom. 49 



veszi ... ugyanúgy leejti a jobbvállát, mint ahogy Napoleon 
császár teszi járás közben. 

Alapjában véve csak egy ember érti meg őt igazán: 
- a felesége. Szcrafina asszony órákhosszat is. elhallgatja, 
ha a nagyvilágról beszél neki, mnelyet megismert. úgy van, 
amelyet Inegismert és amelyen átlátott! 

Roykó uram, arnióta az Isten felvitte a dolgát, már 
nem 1szivesen jár a borozóba, a tiszaújlaki polgárok társa
ságába. A derék tiszaújlaki burgerek egyre kevésbbé alkal
masak arra, hogy kövessék gondolatainak 1nagas röptét, 
nem értenek a világ bonyolult ügyleleihez. Csak a •saját 
biztonságukra gond.olnak, azt féltik :szörnyűsé:g-esen. Hogy 
örüBek ·valam,ennyien, amikor Ferenc József a krhni 
háború alaH végül mégis csak megtagadta a nyugati nem
zetekkel kötött szerződés teljesítését és "n1egmentette népei 
szán1áru a békét", ahogy a burgerek mondják. Ostoba nép
ség! Csak a polgári kényeln1éhez, az életéhez ragaszkodik 
s rnitse1n tud a vilá~g nagy esernényeiről! Amióta azoknak 
a férfiaknak közelébe· került, akik a történelmet enkezük
kel igazgatják, Roykó uram sen1mi szükségét nem érzi 
nnnak, hogy kileregesse lelkét Tiszaújlak előtt. Ha az em
bernek Párissal vannak összeköttetései, akkor sok mindent. 
megtud a világról; még olyat is, ami hét lakattal őrzött 
ajtók mögött a Tuiileries-beli dolgozószoba ajtaja mögött 
lÖi'ténik, ahol Napoleon császár cigarettázva ide-oda járkál 
és ha i:ahnas hajszát pödörgeti. A hajszát, an1ely jócskán 
megnőtt, amióta Napoleon herceg egyszerü képviselöböl 
esász:J.rrá lett. · 

Dr. Conneau, Napoleon barátja és udvari orvosa meg
tartotta szavát. Elhivta Párisha Roykó uramat, bemutatta 
a császáTnak. Tioykó uram 1nég a szép, fiatal Eugenia_ csá
szárné előtt is tiszteletét tehette. A császár megkedvelte 
pomádéjút, s Ina már nem csak nagyhajszú belügymr.inisz
tere, Persígny úr ha:s,ználja azt, hanem a legtöbb udvaronc 
é.s magas1·angú tiszt, ne1nszólva az elegáns IVIorny grófról. 

De hogy Roykó uram a Imiisszák mögé is bepillant
hatott és hogy ott alaposan megi•smerkedett a politikus urak 
tizelmeivel, amelyekről az ujságok csak hetekkel, hóna-

50 

pokkal később - vagy pedig egyáltalán nem - tudósít
hatták a népet, azt már csak önmagának köszönhette. Mert 
hát nem szemé!yi érdeme·c, hogy összeba-rátkozott Leroy 
urammal, az udvari fodrásszal? És a cs.jnos Pepával, ezzel 
a drága, fekete, vidáru leányzóval, aki ugya11: sokak szerint 
megvesztegethető és pletykás, de mégis csak jószívü, ked· 
ves teremtés. Pepa a császárné udvari komnrnája; Eug-enia 
maga hozta el sziilövárosából, Madridból a heves• vérmér
sékletíí, bájos, •spa111yo! leányt. Bizony Pepáról, aki nem 
sokáig maradt érzéketlen a magyar férfiszépség iránt, sok 
mindent lehetne mesélni, gondolja Roykó uram •omolyogva, 
amint ide·oda járkál dolgozószobájában. Sok mindent 
köszönhet neki; lcár, hogy Szerafina asszonynak erről netn 
számolhat be. 

·Vajjon akad-e még ember Európában, a nagyhatal
ma:k kabinettjeiben, a követségek irodá>iban, aki oly jól 
ismerrné a császár Iegtitlcosabh kívánságait Í:S1, mínt Roykó 
uram? Hogy lenézi csúszó-mászó udvari báb jait, akik 
földig hajlonganak előtte, egész •saját udvarát, az ide
gen követeket és• minisztereketl Annál nagyobb tisztelettel 
viseltetik a St James palota, az angol udvar iránt, s !eg
tit[wsa:bb vágya, hogy a gőgös britek is elismerjék. Ezt is 
Pepától tudta meg Royk6 uram, a kis andaluziai leányzótól, 
aki kiJeste úrnőjének é.s· a császárnak nem egy titkos beszél
getését Napoleon császár csak az alkalomra várt, hogy 
eUsn1ertesse magát a gőgös angol uraldraJ ... és ez az alka
lom nem sokáig váratott magára. 

A gyönge, halálo:san beteg Törökországról már akkor 
is sokat beszéltek Párisban, amikor Roykó uram először 
fordult meg a francia fövárosban. Arról is sok szó esett, 
hogy Törökország Miklós cár és. erőszakos követe előtt már 
rég beadta volna a derekát, ha az utolsó pillanatban Anglia 
a kulisszák mögött nem siet segítségére. Mert az angolo!< 
semmikép sem akartak beleegyezni abba, hogy Törökorszá·· 
got felosszák, akárhogy sürgette is a cár. 
. Nos Royikó uram már rég elhagyta Párist, már rég 
visszaérk~zett Tiszaújlalua, an1il~or az ujságokból arról 
értesül, hogy az orosz !<övet nagy dühre gerjedve, csalódol· 
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tan hagyta el a szultán fogadószobáját, mert ez - nyilván 
Anglia és !<""ranciaország biztatására ~ visszautasította az 
orosz ultimátumot. És mikor a cári csapatok bevonultak 
a dunai tartományokba, n1ajd Töröko1~szág háborrút üzent 
az oroszaiknak és rövid idő múlva döntőn megverfék a törö'k 
hajóhadat, - akkor Roykó uram is felfigyelt, s eszébe 
jutottak Pepa szavai, hogy most ime itt az alkalom Napo
leon császár számára, hogy megnyerje magának Anglia 
barátságát. : · 1 1 ' : 

Hát n ern volt ig.aza? Franciaország ultimátumot ldil
dött Oro:szországnaik, de a cár elutasította. A franciák n,m.es 
császára pedig trónbesz,é1déhcn feletnelte szavát a vil:3_g 
fennhéjázó urai ellen és óva figyelmeztette őket arra, hogy 
ezután már hiába igyekeznének területi hódítácsokikal gya
rapflani hatalmukat, igaz tekintélyre csak azok a nemzetek 
fognak szert tenni, a1nelyek a nemes eszmék :szolgálatában 
állana1c 

Hogy kigyúllak az arcok akkor a tiszaújlaki borozó
ban! A Fm·enczy-féle párt ujjongva fogadta a hírt,· hogy 
Ferenc József sem osztja a cár nézetét, nem egyezik bele 
Törökország feldarabolásába s adott esetben nem szavatol
hat birodalma semlegességéé1·t. Ujjongva terjesztették a 
városban, hogy Erdély határán felvonultatták a hadsereget. 
Milyen igaz ,szívvel és lélekkel vettek volna részt ők maguk 
is a cár elleni' hadjáratban, hogy megbosszuljál< 48-at. 
Dc Roykó uram tudta azt, amit ők nem tudtak - ho§'y 
az osztrák reakciósoknak nincs ínyére Buol Ininisz-ter orosz
ellenes politikája és hogy a cárt pártolják, aki a keresztény 
nemzetek érdekeit tartja szem előtt, ellentétben Franciaor
szággal és Angliával, amelyek a török félholdat támogatják. 

Minden úgy történt, ahogy Roykó uram előrelátta. 
Anglia és Franciaország háborút üzent a cárnak és 

szövetséget kötött TörökODszág védelmére. De Buol úr még 
akkor is ingadozott, mnikor az angol-francia hajóhad már 
Kronstadt előtt horgonyzott. Igaz, hogy kevés eredménnyel! 
A szövetségesek elhatározták, hogy megtámadják a Krime!, 
Varna lángokban állt és az ujságok ujjongva hozták a hírt 
o.~ airnai hatalmas győzelemrőL S nem sok időbe telt és 
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Szebasztoj:JOl is elesett. Tiszaújlakorr a hazafiak a ny~It 
utcán összeölelkeztek azon való örömükben, hogy levertek 
a gyűlölt cárt. Ferenc József császár pedig elküldte Párisba 
s'Zerencseldvánatait. 

Igaz, hogy Szebaszlopol mégsem esett el. Csal< a: 
egyik külvárosát vettéik be, de az ostrom továbbfo~y~. Royk~ 
uram személyesen isn1·erte Saint-Arnand urat, a reg1 afrikai 
harcost, az almai győztest, aki szinté1n a Krim félszigeten 
halt meg. Régi szfvbajának esett áldozatul. Roykó uram 
a napbarnította szikár férfit első párisi útja alkalmával 
ismerte meg, a~ikor főistállómesterként szolgálta a csá
szárt és e{syidejüleg n1ég három rnás címen is húzott fize
tést -az udvartól: - hadügyminiszteri, :szenátori és tábor~ 
szemagyi fizetést. A császár nem sajnálta híveitől a pénzt! 
Roykó uram mosolyogva pödri. bajuszát. A ~zebacszto!'~lt 
ostromló francia seregben Royko uramnak meg egy mas>k 
ismerőse szolcrált a fiatal gascognei Canrober, aki ugyan
csak meg va~. eÚgedve Roykó uram magyar pmnádéjával. 
Koromfekete bajuszának két vége a csodatevő 1~:enöcs segít
ségével most meredeken ég felé áll. Roykó uram az angol 
ármádia hetvenéves parancsnokáról, lord Raglanról is sokat 
hallott Párisban. Furcsa ember híréhen állt. Waterloonál 
elvesztette a félkarját I. Napoleon ellen és még ma is meg_
szokásból "franciát" kiált, ha ellenséget akar mondan1. 
Mennyit nevettek rajta Párisban l 

A cár kivonult a dunai tartományokból. A Ferenczy
féle párt megvolt győződve arról, hogy háború I.e~z. Ferenc 
József megállapodott a törökökkel s paktu_mot kolott .a nyu
gati államokkal Oroszország ellen. ~kk?r~ban Royko u:am 
is azt hitte, hogy Ausztria most mar ro':IQ.escn hadat 1zen 
Oroszorszáanak Halász doktor már régi negyvennyolcas 
egyenruháj~t is kiszedte a szekrényből és. kipo.roltatta. 
Bizony valamennyien szíve:sen ehncntek volna a car ellen. 

Ferenc József császá!r, acid épp akkor vette feleségül 
Erzsébetet, a fiatal bajor hercegnőt, akinek 1Szépsé1géröl cs?
dákat meséltek a bécsi lapok, sehogysem tudta magat 
rászánni az utol,só lépésre. 1gy hát Cavour miniszterének 
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sürgetésére Piemont ugrott be Ausztria helyébe és csapato
kat küldött Szebasztapol alá. 

Az osztrák császár úgy látszik nem sejtette, hogy 
habozásáért s szós.zegéseért nagy árat fog fizetni, Lombar
dia és Velence elveszitéséveL ru. Napoleont már semmi sem 
köti, Inost már nyiltan is segítségére siethet az olasz_ szabad
sághősöknek! S ha ez"k csatasorba vonulnak, Magyarország 
is fel fog kelni! 

A szomszéd .szobában Szerarina asszony nagyot nyög 
álmában. Roykó uralll/ úgy látja, itt az ideje, hogy ő is nyu
govóra térjen. Milyen remek felesége is van! Hogy megérti 
az urá~ hogy lesi minden kívánságát, hogy tudja, hogy 
mi kedvére való, mi nem t Ha Roykó uram estére otthon 
marad; s·zerafina as-szony felves,zi szép, fekete selyemruhá
ját és a tarka kasmirkendőt borítja föléje, amelyet az ura 
hozott Párisból. Ilyenkor aztán jól esik, mindenféléről elbe
szélgetni. Szerafina asszony azt is megtanulta, mint keil 
vendégü! látni az előkelő urakat és oly ügyesen "társalog" 
Tiszaújlak és környékének máguásaival, minlha köztük nőtt 
volna fel. Azt is megtanulta, hogy a házutáját szépen rend
bentartsa, úgy ahogy az Roykóék megváltozott körülmé
nyeihez illik. 

Egyebekben Roy~kó patikárius egyszerü, közvetlen 
ember maradt ... ugyanúgy, mint imádott példaképe, a 
francia császár, a•kinek udvartartását sokan megmosolyog
ták Európában. Roykó uram ugyan most már megtehetn&, 
hogy olykor egy-egy napra kimaradjon a pa tikából; de 
a világért sem hanyagolja el munkáját, s mint azelőtt, reg
gelenként 1nost is bevonul pontosan .üzletébe, mag,a szol
gálja ki vevöit, s egy percre sem hagyja maguikra a segé
deket. 

Mosolyogva látja, hogy vevőinek köre egyre előkelőbb, 
egyre több a patlkája küszöbét átlépő mágnás. 

·- Hashajtót a kis komtessz számára ... hát hogyne, 
kedves grófnő! 

De igazi nagy élményben Roykó uramnak csak máso-

dik párisi útja alkalmával volt része. Futár. hozta az üze
netet, hogy nyo·mban induljon Párisba, a világkiállításra, 
amely kezdetben ugyan csőddel fenyegetett, de aztán annál 
nagyszerűbb eredménnyel zárult. Ötmillió látogatója volt! 

Hosszú, fáradságos út volt az. Egy hétnél h to v{ l;b 
tartott és Roykó uram az utazás egy részét nyitott vasúti 
kocsikban tette 111eg, szenrüvcggel védekezve a ltorotn~ és 
szikraeső ellen. Párlsba érve nu~gúllapítolta, ho.g.y az egész 
város forrong az, izgalmntúl. Akkor vették J\tliklós cár halál
hírét. Bolond egy cá,r volt, sze:ntigaz, re·rneteként élt I1atalu 
mas palotájában, deszkapricesen aludt és katonaköpenye
gével tal(arózott. Párisban az einberek ne.n1 .bántá•k, hogy 
meghalt; abban bizakodtak, hogy utódjával, a békés, szelíd 
Sándor' cárral hmnarabb fognak ldegyezni. 

Roykó uram alig ho.gy szembekerült a Tuiileries-ben 
csúszúri vevűjével, megragadta az ideges) fehér kezet, \S1 alá
zatosan 1neesókolta. Hát igaz, el szabad ~dsérnie a császári 
párt Angliába! Roykó uram. szólni se.m tudott örömében. 
S vele együtt az egész udvar majd kibújt a bőréből, olyan 
boldogok voltak l 

De dr. Conneau n1ost S'Cm vesztette el hidegvérét, 
mosolyogva nézte a lelkendező embereket. -A St. James-nek 
nagy érdekei fűződnek ahhoz, hogy Oroszországnak kelet 
felé elállják az útját - magyarázta higgadtan. - Már 
ágyuzzwk Szebasztopolt ... 

Roykó uram sohascm fog elfeledkezni arról a pilla
natról, amikor Auglia felé való utaztukban a hajó fedél
zetén megpillantotta a császárt és a császárnét. KözvetJen 
közelről tern1észetesen l A császár hosszú hajszát pödörve 
csendesen elnézett a szürke hullámok fölött, felesége pedig 
skót kendőjével a vállán, fázósan összehúzózkodva állt mel
lette. Windsorban esett meg a találkozás, s. Viktória királynő 
megölelte a császárnét. ·A gyerekek is vele voltak, a szöke, 
sovány Eduárd és a félénk kis Viktória. 

Leroy fodrász tengeribeteg lett a hajón, már ez nagyon 
felbosszantotta a császárnét. De még ennél is jobban fel
idegesedeH, amikor kiderült, hogy máihái nem é~keztek 
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meg Windsorba. A császárné is csak nő, ezt Ro}"kó uram 
Inegtanulta ezen az angliai útján. A császárné ugyanúgy 
kikeit magából, minl amilyen kétségbeeseH lett volna Sze
rafina asszony is, ha tiszaújlaki szabónője, a Pospischil 
divatszalon nem készült volna el idejében az új ruhájával, 
amellyel a főispánékat akarta volna megörvendeztetni. De 
akármilyen nagy bajb3.n vannak, a császárnéknak is segíte
niük kell 1nagukon: - így hát Eugénia császárné kölcsön
kérle egyik ndvarhö!gyétől ennek egyszerű kék selyemrn
háját, amelyet gombos tűkl<el kellett ráigazítani. Olyan nagy 
volt az izgalom, hogy még Roykó nramtól is tanácsot kér· 
tek. Milyen szép nők a csás.zárnék, gondolta a patikárius, 
amikor megpillantotta Eugenia nemesen metszett, büszke 
arcát és vörhenyes, fényes haját. Igaz, hogy Pepa jól kine
vette ezért a gondolatáért Késöbb mégis elmesélte neki, 
mint zajloU le.a fogadás az angol királynőnél; a kis Vik
tória, drágakö·vektől ragyogó ruhájában, homlokán a híres 
Koh'i-noor-ral lépett a francia császárné elé, aki egyszerű 
ruhájában, egy kis nefelejcs csokorral a hajában és a dere
kán, vonult be a terembe. Hát Istenem, Roykó nram házas• 
ember és van egy-két tapasztalata a nők körüli Így hát 
nem csodálkozott el azon, hogy az angol királynőnek meg
tetszett a sze1·ény felléptű fiatal csá:s,zárné és nyomban szí
vébe zárta. A nők mind egyformák, még ha korona villog 
is a fejükön. 

Ha az ember pomádékészítő, úgy, mint Roykó uram, 
udvari fodrász, mint Leroy, vagy császári komorna, mint 
Pepa s ennélfogva bejáratos a nagyurak hátsó szobáiba is, 
akkor sok mindent megtud, amiről más embereknek sej
telmült sincs. Leroy uram például kilesett egyetmást a csá
szárnak az angol régenssei folytatott beszélgetéséből, Pepa 
pedig személyesen hallotta a császárnétöl, hogy ez megnyi
totta sz! vét ViktóTia királynő előtt és el panaszolta neki, hogy 
már két gyerekét is elvetélte. Viktória királynő azt taná
csolta neki, hogy óvakodjék a forró fürdöktőL 

Igaz, hogy a bálokban, a vendégek tiszteletére rende
zett ünnepélyeken, a Guiidbaliban teritett banketten, a wind
sori park q<atonai parádéján és a Térdszallagrend gyűlésén, 
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amely Viktória ·királynő elnöklele alatt zajlott le, a meghitt 
barátok közül egyik sem jelenhetett meg. De Roykó uram 
azért szemtől-szembe láthatta a császárt fényes gálaruhájá
ban és sajátkezűleg fésülte meg hosszú hajszát. Azt is látta, 
hogy az angol királynő valósággal beleszeretett a franciák 
zseniális császáo·jába és elbűvölő feleségébe. Ezt mindenki 
tudta az udvarnál! Holott Napoleonnak nem volt könnyű 
dolga Windsorban, mert tudvalevő, hogy ott a Idrálynö 
kívánságára mindenki számára tilos a dohányzás. Roykó 
uram nem egy vidám történetet tud arról, hogy Napoleon 
mint játszotta ki mégis a szigorú tilalmat. 

Pepától tudta meg Roykó uram azt is, amit Viktória 
kiTálynő Engénia császárnénak mondolt, hogy t. i. milyen 
jói jár a nép, ha a• császári, vagy királyi házaspár megosztja 
egymásközt az uralkodás, nehéz gondját. Ezért történt, hogy .. 
a császárné hazatérése után nyomban két egyenruhát var· 
ralott magának: -- a császári gárda és a spahi ezred szol
gálati egyenruháját 

Ha Hoykó uram mcstanában dolgozúszobája ablaká
ban áll s lenéz a Piac-térre, amelyen a tiszaújlaki burgerek 
járnak dolguk után, bizony sokszor eszébB jut párisi útja 
és angliai kirándulása! Mit tudnak róla ezek az egyszerű 
emberel<! Ha az ember egyszer bekerül egy császári udvar
hoz, akkor úgy jár, mint az analfabéta, aid valamilyen 
csoda folytán hirtelen megtanult imi-olvasni. A titkokról 
lehull a fátyol. Bizony, ha a tiszaújlaki derék családapák 
tudnák, hogy mi minden esett meg vele Párisbani Hogy 
milyen mulatóhelyeket látott ott és hogy milyen titkos élve
zetekben volt részel Roykó uram jókedvűen pödörgeti haj
szát, ha eszébe jut a kis Pepa. A magyar vérmérséklet hamar 
Idegyezik a spanyollal ... ezt Pepa is rövidesen megállapi
tottal Jól meg.értették egymást! 

Roykó uram lelke mélyén sajnálja, hogy nem mond
hatja el feleségének, milyen jól megértették egymást a fran
cia császárné komomájávaL Szerafina mégis csak polgár
asszony maradt és Roykó uram úgy érzi, hogy alaposan 
túlnőtt rajta. A franciák császára is gyakTan került abba 
a helyzetbe, hogy egynémely dolgokat el kellett titkolnia 
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felesége elől ... politikus dolgokat is, miut amilyen az olasz
pápaellenes· hazafia·kkal való barátsága ... de magánügye
ket is! Hányszor történt meg, hogy Roykó uramat kül
dönc hívta valamelyik csendes mellékutcába, egy kis palota 
hátsó bejáratához, hogy ott sebtiben helyreigazítsa az agyon- . 
csókolt száj fölött összekuszálódott bajuszt. Holott szebb 
asszonyt, mint antilyen a felesége, az eg:ész világon ne1n 
találhatott volna a császár. Mégis megesalja. Aki férfit 
a Sül'1S1 a magaSba emel, az alacsony nyüzsgő világ fölé, az 
nem maradhat hü a feleségéhez; ezt állapítja meg magában 
Roykó uram. Örá ilS vonatkozik ez! 

Bizony, a kis fekete Pepa! Hogy szikrázott szenie 
a pa:jkos jókedvtől és a mesemondás édes• élvezetétől, ha 
szülövárosáról, Madridról beszélt neld, Eugenia császárné 
örökké sárgára puderezett anyjáról, akit gyöngéd kötelékek 
fűztek Merim@e francia író úrhoz, ahhoz a derék emberhez, 
aki később megfogalmazta Eugeniának Napoleon császárhoz 
írt szerelmcs leveleit. S mily kaján örömmel mesélte el, hogy 
úrnöje mint győzte le a spanyol udvar ellenállását s fogta 
be hálójába a francia császáTt, akit már nem egy európai 
udvarnál · ki!wsaraztak volt. 

Hasznos és szórakoztató dolog, ha az ember megis, 
merkedik a nagyurak szerelmi történeteiveL S mint ahogy 
Szerafina asszonynak is volt egyszer egy csunya kalandja 
valamilyen főispán fiával (Roykó uram természetesen erről 
is' tud, habár soha nem teszi szóvá), úgy a szép Eug:enia 
császárné is szerelembe esett még lánykorában egyH< udva
roncával,, Alcanizes herceggel, akinek familiáját azonban 
nem taTtotta elég nobilisnak arra, hogy férjhez is menjen 
hozzá. 

Nem sok időbe telt és az aranyozott üveghintó 
úrnömmel és a császárral a Palais Royal-ból a Notre Dame 
elé vonult ... - mesélte Pepa gondtalanul fecsegő, gyorsan 
pergő nyelvecskéjével. Hajaj, Roykó uram nem tud elfe
ledkezni a fiatal spanyol lányról és a víg: udvari életről! 

Szerafina a:sszony természetesen' nem is sejti, [dnek 
köszönheti, hogy az ura oly jólmeg tud felelni kívánesi 
és mindamellett áhitatos kérdéseire. 
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- Milyen ruhát viselt a császárné az esküvőjén? -
kérdezi. 

Roykó uram erre is tud feleletet. 
- Gyémántokkal éldtett, fehér rips·zbársonyból való 

ruhát fu, hozzá angol csipkéből varrt hosszú uszály!. Homlo" 
' kán diadém ragyogott. 

Bizony Roykó uram Pepának köszönhette, hogy ennyi 
mindent tud mesélni feleségének, Pepának és Leroy fodrász 
uramnak Így például tudja azt h, hogy Eugenia Rachel
nél, a híres színésznőnél tanulta meg, hogy mint !kell visel
kednie császári férje oldalán. Pepátó~ tudta meg azt is, hogy 
az úrnője kissé bolond; olykor álruhába öltözik, beugrik 
szürke hintajába és bejelentés, nélkül meglátogatja a kórhá
zakat. Pepa sajátkezüleg öltözteti fel minden reggel és e~te 
pontosan be tud !Számolni arról, hogy mint mult el a napja.o 
Mire besötétedik, a császárné már oly kimerült az udvari 
élet egés.z napi fáradalmaitól, hogy gyöngysorait, diadémait 
egyszeríien bedobálju Pepa eléje tartott kötényébe é!s indu
latosan tépi le magáról a ruhát. 

Royl<ó uram el nem fárad a mesélésben, Szerafina 
asszony pedig a hallgatásban. 

- A császárné ruhái sohasem kerülnek többe ezer 
franknál .. , legfeljebb a "politikai" köntösei. A ruhákat 
többnyire átdolgozzák a kastélyban. Annál nagyobb fény
űzést fejt ki cipőkben. Nagyou szereti a fehér atlaszselyem
ből készült cipőket, de csak egyszer veszi fel mindegyiket. 
A lába azonban oly kicsiny, hogy senki más nem viselheti 
a cipőjét; a császárne tehát az árvalányoknak adományozza 
/lket, akiknek legfőbb védnölmője, 

Akármennyire élvezte is Sámuel uram a párisi udvar 
deri.is· örömeit és a világkiállítás ta·rka mámorát, azért 
figyeimét nem kerüli el semmi. A kiállítás kulisszáiba is 
betekintett · 

- i\1ialatt az udvarnál egyik ünnepség a másikat 
követte, s ragyogóbbnál ragyogóbb bálok váltogatták egy
mást, s rnia1att a párisiak Franconi cirkuszálban· hazafias 
katonai parádékban gyönyörködtek, - azalatt Szebasztapol 
előtt tovább tombolt a véres harc. Az ostromlók seregében 
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kolera ütötte fel a fejét. Jól tudtál< Párisban azt :is, hogy 
a katonáknak nincs kenyeTük, hogy sózolt ts,zalonnán és 
férges, kétszersültön élnek . . . Skorbut tört [d soraikban, 
mert nem jutottak friss élelemhez. Húszezer fTancia pusz
tul el így. Az élehnezési tisztviselők nem tudtak megbir
kózni feladalukkal. Saját fülemmel hallottam ezeket, a 
párisi biszlrokhan, ahol a polgárok egymásnak olvasták fel 
hadbavonult fiaik leveleit. 

- S mit szólt ehhez Napoleon császár? 
- Tudnod !tell, hogy a császár legszívesebben olyan-

kor fogadja a látogatókat, amikor reggeli öltözködésével 
van elfoglalva. Ilyenkor tt?Tmészetesen én is ott voltam. Ott 
voltam akkor is, amikor egyszer Napolcon herceg járt nála, 
aki olivazöld római ábrázatával sokkal jobban hrusonlít 
a nagy korzikaira, mint maga a császár. A heTeeg bizony 
nem fogta be a száját! Úgy szidta az angol hadsereget, mint 
a hokrot, Európa legelmm·adottabb hadseregének nevezte 
s nem restellette Viktor Rugót idézni. "A francia hadsereg 
haldoklik -- az angol meghalt!" mondta ez a ozabad
szájú író. 

- S a császár? - kérdezte Szerafina asszony. 
Roykó uram vállat von. 
~ Hát Istenem ... rosszkedvü volt l Mégsem törődhe

tik azzal, hogy hány ernheréletbe kerül, amíg elé~i célját! 
Az a fontos, hogy elérje! 

Szerafina asszony hallgat. Ez núndig azt jelenti, hogy 
nem ért valamit, vagy nein osztja az ura véleményét. Roykó 
uram tehát másról kezd beszélni. 

- A császárnénak egy unokaöccsével is találkoztarn 
az egyik ilyen reggeli audiencián, egy Lesseps neyű n1érnök· 
lrel, aki valmnilyen konces$zióról beszélt ... valami csator
naépftésről! Mihaszna dolog, azt hiszeill, de a császár mégis 
adott neki pénzt. Aztán egy angol futár bejelentette, hogy 
az angol királyi pár vissza fogja adni Párisban a császári 
vizitet. S amikor Viktória királynő s férje, Albert a walesi 
herceggel együtt megél'kezett Párisba, újm fellángolt az 
ünnepélyek tüze. Az udvaroncok mindegyre csak arról 
beszéltek, hogy az angol királynő hogy odavan a franciák 
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csás,zárjáért, amit elvégre könnyen meg lehet érteni. 
S micsocia izgalom fogta el az egész udvart, amikor híre 
jött, hogy Pelissier póruljárt Keresnél ... igaz, hogy a csá
szár akarata ellenére próbálkozott meg az átkelésseU ... 
s hogy újra megkezdte Szehaszlapol homházását. A császár 
türhetetlenül ideges volt ezekben a napokban! Aztán híre 
kelt, hogy az oroszok kiürítik Szebasztopol!. De Icivonulá
suk előtt mindent felégettek, a város lángokhan állt, amikor 
Pelissier, akit aznap Franciaország marsalljává neveztek 
ki, bevonult a várba. Páris záJ"lódíszt öltött. Bár aikadtak 
egynéhányan, akik azzal hozakadtak elő, ,hogy drágán 
vásároltuk meg a győzelmet. Bizony mindig vanmrk embe
rek, akik ne~ a célt nézik, nem a végső győzelmet, 
hanem ... 

- Sá1nucl, te nem gondolsz a szegény apákTa és 
anyákra! 

- Bolondság! - morogja Roykó uram. - Aki meg 
akarja hódítani a világot ... - Kitárja karjait. - III. Napo
leon császár közhírré tette hékenyilatkozatát, amikor ünne
pélyesen bezárták a világkiállítást. Néhány nappal késöbb 
meg.érkezett Vittorio Emánuele kiTály és Cavour. Nem vol
tam ugyan ol!, amikor megindultak a tárgyalások, de azért 
tudtam, amit tudnom kellett ... El fog érkezni a nap, ami
kor Napoleon nyiltan is segítségére fog, sietni az olasz sza
badsághősölmek . . . Európa elvárja tőle! Ausztria akkor 
meg fogja járni s végre elé;·kezik a mi időnk is. Szabad 
lesz :rvlagyarország, szabad lesz Lengyelország, minden 
elnyomott nép visszakapja régáhított szabadságát. 

- Uram Istenem, hát akkor megint csruk háború lesz, 
Sámuel? 

Szerafina asszony már nem tudja mit gondoljon 
Napoleon császárróL Alig hogy vége van az egyik hadjárat
nak, már új háborúba akarja sodorni a világot. 

Roykó uram nem felel. Vannak dolgok a világon, ame
lyeket a fehérnépek nem értenek meg. Még: a felesége sem, 
aki pedig egyéibként hüen elldséri magasröptü gondolatait. 
Eszébe jut az a Tosszkedvü komor nap, arniiikor ·Párisban 
bezá1·ták a világkiállítást és neki vissza !<ellett térnie Tisza-
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újlak:ra. A vidéki kisvárosba, a Piac-téri ósdi házba, ahol 
a felesége várta. Igaz, hogy derék asszony, kedves asszony, 
de akármilyen kedves és derék is, mégsem értheti meg, 
hogy mi dolgu,k, kötelességük van a férfiairnak odakünn 
az idegen, nagy világban. 

- En is szerelnék egyszer . . . - mondja Szerafina 
asszony vágyakozón, gondolataiba n1erülve. 

Roykó uram pedig kemény bajszál pödörgetve nagy
Ielküen megigéri: 

- Igen ... egyszer majd téged is elviszlek ... Párisb a! 

Tiszaújlak templománalr bejárata tulajdonkép elég 
szélles ahhoz, hogy egyszerre több hívő is Iti-bejárhasson 
rajta. Így hát nem nagyon érthető, hogy Roykóné asszony, 
aki reggeli mise után krinoliujában épp rnost libben ki 
a templomból, miért nyomja a falnak a 'sovány Ferenczyné 
asszonyt. Szerencse, ·hogy a magyar nyelv tömör és kifejező 
s így Szerafina asszony egyetlenegy rövid ,szóba sürítheti 
a l<eb!ében hullámzó nagy szenvedélyeket. Ellenfele, a oovány 
patikáriusné a maga módján bosszulja meg magát: - tető
től talpig gőgösen végigméri Szerafina asszonyt s közben 
megvetőerr elbiggyeszti száját. 

Szerafina asszony keblében még nem ült el a felhá
borodás vihara, amiko<r belép a mészáros boltjába: szeren
cse, hogy a fogadtatás, atnelyrben itt r,észe van, csakhamar 
lecsillapítja. Mint általában szombaton, a holt most is tömve 
van vevökkel s az asszonyok. gyors, mérlege,Jö . tekintetekkel 
vizsgálgatják azt a húsból és vérböJ komponált piros s.zim
fóniát, amely a pulton kináigalja magát s fél dis~n6kat 
s lenyúzott bárányokat, amelyek a fal vaskampóin függe
nek. Mi sem term<íi'zete.sebh, mint hogy a polgárasszonyok 
közül egy sem szólal fel, amikor a més,záros hil,telen abba
hagyja a kiszolgálást s a várakozók sorfala fölött Roykóné 
asszony felé fordul. Hát igen, ilyen az élet! Most is ibetel
jesült a bibliai szó: -- utolsókból lesznek az elsők! Szera
fina asszony erre gondol, amikor mosolyogva megrcndeli, 
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nmi.re szüksége van, majd harátságo_san .. bólogatva elköszön 
az, Illedeln;esen hajbókoló asszonyoktól. Jó egynéhány éve 
n;a.~ a I.~gJo?b, vevője a mészárosnalr, megérdemli tehát a 
ki,tunteto hanasmódot, gondolja. Egész disznókat vásárol 

.ne?a, ha nagyobb társaságat lát v.endégül, arról nem is 
szolva, hogy az ura nemrég ingyen helyet szerzett a mészá
ros egyetlen _fiá,nak a pesti gimnáziumban. Az igazat 
?evallv~,- ~ m~szaros nem szo:rulna rá arra, hogy a fia 
mgyen JafJOn Iskolába, de kedves, jóravaló ember és inkább 
megérdemli ezt a kis könnyítés!, mint a foltozószabó fia 
aidtől R~ykó uram kivánságára megvonták az ingyen helyet: 
mert apJa. Ferenczy ék patikájában vásároita az ópiumcsöp- . 
p~ket,, amikor a felesége gyomorgörcsöket kapott. Lusta 
diszno, azért vá~árolt Ferenczyéknél, mert á pa tikájult ki\ze
lebb ~~~ a Iakasukhoz,! Van azért még a ti&zaújiaki polgá
rok kezott egy-kettő, akinek el kell húzni a nótájáll 

.. . Sze_rafina asszony ~gy érzi, hogy tulajdonkép jóte
vo.Je ~ varo~nak. Joggal erzi úgy! Az őrmester felesége pél
dául Jól tudja, hogy miért köszönti olyan alázatosan a nem
zetes . ~s.s,zonyt: - ha Roykó uram nincs a segítségére, 
a férJeből sohasem lett volna őrmester. Igaz, hogy megér
demelte, mert amikor Sámuel egyízben üsszekiilönbözött 
egy kocsissal, a derék rendőr azonnal Sámuel pártját fogta, 
nem soka~ teketóriázott s őrizetbe vette a goromba korsist. 
An?ayné Js tudja, hogy miért hajol meg olyan mélyen Sze
rafma ass.zony el~tt s hogy miért lép félre ~z útból, hogy, 
helyet adJon neki. Az ura pénztáros a helyheli bankban 
s a maga sz aJkállára is szivesen seftel olykor; Sámuelt is 
gyakra~ kisegilelte a régi rossz ictiíkben a bajuszpomádé
b~n b~zakodva, türelme.sen. kivárta, amíg Roykó uram 
VISszafizetbette neki adósságát. Már most az történt vele 
h?gy hirt~l~n bajba jutott. Csak azért jutott hajba, mert 
penztán:eviZIÓt ta.rtottak és Yéletleniil· épp aznap hiány volt 
a _Jrasszaban, amit persze Anday úr már n1ásnap k0nnyen 
potalhatott volna. Sámuelnek köszönheti, hogy nem lett 
belöle na.g_,yobb baj. Sámuel nemesen gondolkodó ember, 
nem felejti el, ha szalgálatot tesznek neki. Ezt tapasztalta 
Anday úr is. 
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Egyébként szinte hihetetlen, h 0gy az embereknek 
mennyi bajuk és kívánságuk van! Szerafiua asszony ezt 
régebben nem is vette észre. Régebben neki is sok kisebbé 
nagyobb kívánsága volt, amelyeket ~enki sem teljesített. 
Az ember olykor már-már azt hinné, hogy császárnak nézik, 
annyi kérelemrnel járninak eléje az emberek és nem tágl
tanak, amíg nem teljesítik öket. Hány hivatalnok van, a'ki 
már évek óta vár arra, hogy előléptessék, s ha az ember 
egy szót szólna fölötteseiknek, hő vágyuk nyomban telje
s_ülne;. H~ny kereskedő van, aki ha kölcsönt kaphatna a 
hszaujlaki bankban, megnagyíthatná üzletét, készleteket 
szerezheme be, megszabaduina nyomasztó kötelezettségei
töli Hány, asszony van, aki nem tudom mit adna érte, hogy 
belekukkanthasson a párisi divatlapokba, amelyek Szera
fina asszony asztalfiókjában hevernek, aki maga is s-zívesen 
viseine krinolint, vagy férjét, sógorát, unokaöccsét szeretné 
beajánlani. Nincs ember, aki ne a magasba törne, ald ne 
akarna jobb körülmények közé kerülni, több pénzt keresni, 
nagyobb tekiutélyre szert tenni! Néha kömiyű a segítség, 
néha hosszú utánjárásra van szűkség. · 

. Az ember persze miuden tőle telhetőt elkövet, hogy 
segit:.sen emh.ertársain, mert az em=ber igyekszik igazságos 
lenm és megjutalmazni azokat, kik tisztességesek és jóindu
latnak hozzá. S minthogy az ember nagylelkű is, t,;hát nem 
feledkezik meg azokról sem, akik emelkedése kezdetén 
ugyan még ellenségei voltak, de aztán meggondolták magu
kat s ellenség<lkböl barátokká lettek, mert belátták, hogy 
Sámuel méltó a barátságukra. Van köztük olyan, akinek 
az ember a legszívesebben a szeme 1tözé neveme. Példának 
okáért Kis titkár Úrna'k, aki még néhány évvel ezelőtt szi
goruan eltiltotta a fiát attól, hogy segítsen Lajosnak iskolai 
feladatainál s aki soha nem köszönt Roykóéknak. De most 
mindezt jóvátette, sőt, bátran állíthami, hogy a Roykó csa
lád legbuzgóbb barátjává szegődött és aho~ szükséN van 
rá, lelkesen ~elytáll értük. Hűségesen szolgálja Sá~uelt, 
P?ntosan felvilágosítja arról, hogy kiben bízhatik meg, 
krben nem s ami beszélgetést, pletykát az utcán, vagy 
a korcsmában ki tud lesni, anól mind lelkiismeretesen 

beszárnol Sán1uelnek. N<:nl fogja megbánni, nem leSZ' kárárai 
J gazságosnak •kell lenni és nemeslelkiinek l 

Persze vm:u'lak mások is ... de hát Sámuel majd csak 
nlegbjrkózik azokkal is! Szerafina asszony rosszal ón r án~ 
colja homlokát. Sámuelnek vasból van az ökle, ahogy 
ő nwga 111011dja s e vasöklével sujt le ellenségeire. Tisza
újlalton már vannak egynéhányan, akik tudj:il<, hogy mit 
tesz az, ha az ember, összeakaszkodik a város legnagyobb 
potentátun1ával. Vannak hivat~lnokok, a:kik legnagyobb 
meglepetésükre azon vették magukat észTe, hogy nem része
sültek a nekik kijáró elöléptetésben, kereskedők, akik cso
dálkozva .látták, hogy vevőik kimaradoznak Aki nem okul, 
aki például Ferenczyék pa\ikájában vá8árol s Ferenczyék 
házában vendégeskedik, vagy egyéb szalgálatokat tesz nekik, 
azt előbb-utóbb rnenthetetlenül utóléri Roykóék igazságo! 
osztó hatalma. Mi sem természetesebb, mint hogy a tiszaliJ
laki bank az ilyen emberektől megvonja a hitelt, aminek 
következtében már nem egy kereskedő kénytelen volt 
bezárni az üzletét. Nagyon is rendjén van az, ha a végre
hajtó különös szigorral jár el azoknál, akik még mindig 
nem ismerik fel, hogy ki az úr Tiszaújlakon. Aki vak. 
annak ki kell nyimi a szemé!. 

Az ernber annyit szenvedelt a rnultban, hogy nem 
csoda, ha nem feledkezik meg egykönnyen keserveiről, sem 
azokról, akik méltatlanul bánta'k vele. Könnyelmüség 
voln·a, ha az ember most, amikor végre feljutott a város 
legmagasabb polcára, egyszerűen félretenné azokat a sérel
meket, amelyek a multban érték. Ha egyszerűen elnézné, 
hogy még ma is akadnak, akik kinevetik, vagy szembehe
lyezkednek vele. Sajnos, ilyen is van még bőven, ha nem 
is mutatják ki nyiltan,. hanem ellenkezően, telletett alázat
tal nagyokat hajlongva, udvarolnak az embernek, rnint pél
dául az i.skola igazgatója is, az álnok csirkefogó, ki épp 
e pillanatban mélyen megemeli kalapját Szerafina asszony 
előtt. Hát hiszen emelg·ethetil Szerencse, hogy akadnak hű 
barátok, akik elmondj:il< az embernek, amit a városban 
hallanak. Iga'z, hogy az iskola igazgatójáról Szerafina asz
szanynalt már niu~s szülrnége további birekre és tájélwz-
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!atásra, köszönhet neki akármilyen alázatosan is, Szerafina 
osszony nem felejti el, hogy egy alkalommal a hátralékos 
iskolai heiratási d!j miatt felszólító levelet küldött neki. 
Dé!hen meg fogja kérdezni Sámuelt, mikép lehetséges az, 
.hogy ez az ember még mindig a helyén van. 

Noha Szerafina asszony azt hiszi, hogy a tiszaújlaki 
polgárok és feleségeik nlinden titkos vágyát 1jól ismeri, még
sem tud mindent. Mert ha mindent tudna, akkor nem 
diesérné oly meggyőződéssel a föntcai kis cukrászdá
ban, -,- amelybe egy pillanatra belépett, hogy kipihenje 
magát, - az ablakok előtt lógó csinos szövetfüggönyöket. 
Mert különös történetük van ezeknek a függönyöknek s ezt 
a tulajdonnsnő félszegen, savanykásan mosolygó arcáról 
is leolvashatjuk Behárné maga szolgálja ld. Szerafina asz
szony!, de azért a világért sem mcsélné el neki, hogy mikép 
jutott ·ezekhez a valódi francia függönyökhöz. 

Az törlént ugyanis, hogy néhány héttel ezelőtt 
Ferenczyné beállított a cukrászdába és szomoi'kásan 
mesél!e, hogy legjobb barátnője, egykori osztálytársnője 
Pestről jövet meg fogja látogatni s · egy kevés süte
tnényt szeretne .venni. Ha ugyan nem túl drága, tette hozzá. 
Behárné megsajnálta a lesoványodott, elkeseredett asszonyt, 
aki régente jó vevöje volt. Részvétböl, féláron eladott neki 
egy féltucat pozsonyi dióspatkót, miközben beszédbe elegye
dett vele. Szó-szót követett, többek 'között emlegették 
Roykóékat is, akik annyi tisztességes embernek szegödtek 
a sarkába s addig nem nyug.s.zanak, amíg teljesen tönkre 
nem teszik őket. Istenem, az embernek olykor eljár a· szája, 
főkép, ha egy olyan derék asszonnyal van együtt, mint 
Ferenczyné s ilyenkor nem figyel arra, hogy ... de hova 
is tette a szmnét, hogy ne1n vette észre! ... ne1u figyel arra, 
hogy Idnek a füléhez juthat el a· szava. B"hárné is csrrk 
utólag vette észre, hogy az ablak mellett a tiszaújlaki szö
vetkereskedő ül, az, aid Roykóék szalonjának új butorait 
kárpltozta s aki ennélfogva természetesen szőröstől-bőröstől 
eladta magát Roykóélmak. Ott ült az ablak mellett és hall
gatózott. 

Persze, hogy igaza volt a derék embernek, amikor 
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FeTenczyné távozása után odavetőleg megjegyezte, hogy 
Behárné óvatlan beszédjének fölötte kár.os következményei 
lehetoek, ha véletlenül eljutca Roykóék füléhez. Ki tudja, 
az urának nen1 kellene-e kiválnia a községi tanácsból, arról 
nem is szólva, hogy a cukrászda holtbizonyosan elvesztené 
legjobb veyőit. A derék em.ber ncn1 fenyegetőzött, szó sincs 
róla, de arniko•r néhány perc mulva előszedie táskájából 
a legújabb párisi szövetmintákat, egyben megjegyezte, hogy 
a cukrászda függönye'i már jócskán ·elkophrk. Behárné 
nyomban megértette a ravasz célzást. 

- Tényleg csinosak a függönyök! - mondja Szera
fina asszony és elindul az ajtó felé. - Sokba keriiitek? 

Behárné csak a fejével int, zavarában így felel: 
-- Hát ... igen , .. elég sokba kerültek! 

Ha dr. Conneau ma meglátná Roykó uram dolgozó
szobáját, nem is1nerne rá. Az új fínom butorok Pest
ről valók, a súlyos függünyöket pedig Roykó uram maga 
hozta Párlsból. Lehet, hogy a háromablakos, nagy szoha 
már nem olyan n1eghitt, mint abban az időben, anTikor 
Sámuel n1ég sóhajtozva nézegette a kifizetetlen számlákat, 
s esténként barátaival s politikai híveivel me@hitt beszélge
tést folytatott a nemzet sorsáról. Persze, a történte!< után 
a dolgozószoba is megváltozott; érhető, ha a gazdájának 
Isten .felvitte a dolgát; a dolg'ozószobának i,; meg kell adni 
az illő tiszteletet. A hosszú fali polcokon már nem állnak 
könyvek és dr. Conneau hiába keresne régi bibliákat. 
A ISzakállkatalógus azonban, amelyet Roykó uram tíz :é!vvel 
ezeHitt először .mutatott meg előkelő vendégének, alaposan 
megdagadt!, számtalan kötetre oszlott s !CSaknem 1dtú1·ta 
helyéből az egész régi könyvtárat. A ,katalógus n1ost már 
a világ valan1ennyi nemzetét és ,ezeken belül n1inden híres 
ember szakállát és hajszát felöleli. A katalógussal való fog.
lalatoskodás legkedvesebb szórakozása Roykó uramnak. 

Roykó uram íróasztalán, amely fölött a falon 48-as 
csákója és atillája függ, egy hatalmas térkép fekszik, az 
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i róasztal _mellett pedig a földön egy óriási földgömb áll, 
(Imely nyikorogva fordul meg tengelyén, ha az ember csak 
e~gy újjal ·ér ,is· hozzá. Vannak emberek, akiknek szátnára 
n té:l~épek és földgömbök nagyobb veszélyt jelenienek, mint 
t; pahnka~ ... lloykó uram üres óráiban is velük áln1odik. 
[i?lmse~ ~rtette.Ineg jobban Tuilleries-hdi barátját, a fran
eut c.~as~art, 1n1nt amikor, ceruzával a kezében, felhúzolt 
nzern0ldok'kel nézegeti a vi1ág térképeit. Első tekintete tenné
fjZ~ie~en m.~ndig Franciaországnak szól, amely UL Napoleon 
CS~l~zar eros k~,ze ~l~U vir~?z~. fejlőrdésnek indult. Roykó 
~zn~ :~,maga e! ott latja ~ surgonydrotok húlózat:ít, amely 
~1~ Lhesz orszagot befon,Ja; mert Napoleon az addig csak 
hiv~ü:.tlos szükséglelekre szo1gáló táviróhálózatot a közönsé-cr 
ren~~lkez~:sére bocsát~tta. Hoykó urmn ceruzájával bejegyzi 
az UJ v~sutvonalakat 1s, melyek most keresziül-kasul szelik 
:l. fran~1a földet; a !-:anciák császára: t i. vasúti társaságnkat 
IS alapito:t és sok UJ vonalat építtelelt népe számára. Roykó 
':'ram tekmtete most tovább vándom l: - az olasz államok 
felé, am·elyek Napolcon jóvoltáhól han1arosan ecryesülni foaM 

nak. A 48-as vad forradalmi év óta olasz földö~ látszólaa~s 
lrlyugalmn honol. A savoyai dinasztia uralkodik Pien1Ü~1t-
2Jan, Savoyában, Nizzában, Genovában és Szardlniában 
ll ~onrb?n ház N~polyban és Szici!iáimn. ToscánábaU: Pár: 
n1aba~1, e~ lVI odenahan hercegek konnányoznak, Ausztria 
me~b1zasából. ~1a még ez a helyzet! De Roy.kó uran1 jól 
tudJa,, ~o~y ,nut tesz, amikor kezének megvető nwzdulatá
>val vegigS!mll az olasz föld térképén, szinte eltörli az itáliai 
t~llamok ~:_>lár;t~t. Tu?ja, hogy az olasz hazafiak összegyüj
totték ereJnket es tudja azt, hogy Napoleonnak mik a tervei. 
Eddig a '":~~zár minde~lt ,elért, amit a fejébe vett. Roykó 
most cemzaJ~va~ beleszur Szebasztopolba. Közeledik a párisi 
kongressz~s >de je, a császár fog ott elnökölni ... s Roykó 
uram tudja, hogy Napoleon a felszabadított dunai tarto
m~nyokat egy nagy, független államban akarja egyesíteni. 
Mmden népnek meg akarja adni a függetlenséget :és a sza
badságot. 

. Roykó uram tűnődve áll a földgömb előtt és lassan 
JObbra-balra fo,·gatja, mialatt kislánya az lróasztalkája előtt 
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il! ve szó!T:mul dolgozik. Hosszu, szőkefürtű fefecsl<éje ugyan. 
csak egy térkép fölé hajlile - valami ujságból másol. 

A császár bizonyára nem fogja beérni Európa ujjá, 
rendezésével, gondolja ·Roykó uram. a földgömb előtt állva 1 

ceruzájával hos.szú vonalakat húz a tengerben, ezeken h 
vonalakon francia hajók fognak közlekedni és összekötil i 
Franciaországot a tengerentúli országok,kal. Mostanábr~l l 
sokat írnak erről az ujságok. Egyébként is iSOk esemél1J ,l 

zajlik a világban, mnellyel az európai polgár nem igen törö., 
dik. Afrikában, a fekete földrészen lázadások törnek ki; 
francia katonaság veri le a lázadást és egyúttal új területe·• 
ket hódít nemzete számára. Ken1ény katonák ezek, akn : 
hazájuk hatalmának növekedésén dolgozna'lc A ceruza las ' 
san átviindorol Algir hegyláncain: - ott nemrég egy fran 
eia tábornok új Lerüle!eket hódított el a lázadó kahilokt.\l . 

Roykó uram most végre visszaül az íróasztal elé. lzl 
felüli fejecskéjét és várakozva néz apjára. · 

- Hol marad ma Lajos? ·-- kiáltja Roy'k6 uram 6 
az órájára néz. - Odakünn már besötétedett! 

- Vakációja van édesapám l Ki akarja hli~r:nálni a: 
időt, ne sajnáld tőle! Hisz oly jó bizonyítványt hozott 'haza, 

- Igaz-igaz!-· hólagat az apa. - Azért mégis csal i 
tudni akarom, hogy kivel tölti az idejét. Vigyáznia kell 
magára ... nem szahad elfclejtenie, hogy Roykó a neve 

A kis, Iza hallgat. Fél az apjától. Osztálytá>rsnői anny; : 
beszélnek róla, annyit kérdeznek rá, hogy Izának m't; : 

szinte ugy ti\nik fel, hogy nincs is nála hatalmasahb e~1be1: 
a világon. l\iiinden szava törvény a gyerek számára, mf-! 
olyankor is, ha nem érti meg teljesen. 

- Sol<a! nézegesd ezeket a könyveket ... addig olva" 
gasd öket, amíg hetéve nem tudod valamennyit! - para n' 
csolja l'á az apja és közben elfelejti, hogy egy tizenháronl -. 
éves gye,·ekhez beszél, akinek épp elég baja van már n:; 
iskolával is. De Roykó uram, mint általába~ a magyar haza • 
fiak, nem sokra becsülik az iskolát, amelyben a gyerekel 
amiigysem tudják meg az igazat nemzetük sorsáról. 

- Vedd elő Itáliát, Iza! 



- Igenis apán1f 
A kislány felkapja az egyik kőtctcl. 
- Szardiniq. királya Vittorio En1ánuele! - Iza .kicn1el 

a kötetből egy kemény kartonlapot s alaposan megnézi 
a rajta. lévő képet, a fiatal király bozontosfejü ho:s·szú sza._ 
~ftllú, hos~zú bajuszú arckép ét. Aztán vékony' gyei·ekhang, . 
Jan olvasni kezd: 

)r •. - Jószívű, becs-vágyó . ernberr, bár kissé faragatlan. 
l.dnsban sokat mtllatnak raJta, mert még attól sem riad 
VI:S~za, hogy ~ n1aga esetlen módján a császárnénak udva
ro_I.J?n. Sok htkos megbeszélése volt Napoleon császárral 
Pansbap., Cavour minisztere jelenlétében. Ha ötezer francot 
kell adnm P_.gy táncosnőnek, amiért az el=szóra.koztatja irtó
zalos~n felháborodi!k, .sokalja a kiadást. A pomádét ;nagá-, 
val VItte; szemmel~áLhatóan nagy hatással voH rá, hog·y 
Napoleon. császár IS a~t. _használja. Szeret inni, jó lovas. 
O!a~;orszagban, MandriSiaban él egy birtokon, egy Rosina 
ne.;u asszonnyal, egy testőr Iányá val, akitől három. gyereke 
nzulete.tt 1 c 

~ Édesapám, miért nem írtad úgy, hogy Rosina 
királynő? ~ kérdezi Iza. 

- Azt még nem érted Iza!. . . Lapozd fel gróf 
Cavourt! ~rancia-angol müveltség, úgye? Matematika, ne1n
zetgazda~a?tan,. sokat utazott idegen or.szágO'kban. Földbir
tol\:os:. kesob~ Iparral foglalkozott, alacsony, kövér ember, 
szemuveget VISel. A párisi kongresszuson! Napoleonnal barát
Iwzott. Megvan minden, Iza? ... helyesl ... Majd emlékez
t':"': h?g.Y néh.ány sort diktáljak neked unokahugáról, Cas
l!gho!telrol, ;>Int Cavour Párisba küldö!t, hogy elcsábltsa 
~ csaszárt es, megnyerje az olasz szabadságharcnak. Sok 
ekszert és• penzt kap Napoleontól és egy szép háza van 
Passyban ... Ott van Ratazzi? Mazzini? a szakállas Gari
b~l?i? ~:>I_asz~rszág nagyon fontos. számunkra, mert a szardi
mm" Iuraly ,1S· sz~kállt. visel .... Vedd elő Oroszországot! 
A Sandor carra es bajuszára vonatkozó jegyzetek' annak 
a _lapnak a hátán vannak, amely a mult évben elhalálozotb 
MII<lós cár ,ad~.ia~t tartalmazza. Ezeket a jegyzeteket külön 
lapra kell atvmm, mert ép a napokban járt itt egy futár 

70 

az orosz cári nilvartól s bevilsátoit a kenőcsből ... Megvan
nak a nagyhercegek? 

Iza alig hallhatóan sóhajt, miközben gyors egymiis
utánban előráncigálja a köteleket és mappákat. Szőke fürt
jei az arcát verdesik. Még meddig akarja dolgoztatui az 
apja? Még az iskolai feladatait sem végezte ell 

~ Egyszer még hálás leszel nekem mindezért! 
1nondja . .Roykó uram, akinek ne1n kerliHe el a figyeimét 
kislányának fáradt arckifejezése. -- Ezekbe a mappákba 
befogtam az egész világot és a nemzetek sorsát. Megtaláltad 
a francia n1appát, Iza? 

A kis Iza ijedten néz fel Roykó uramra. A francia 
mappa a legnehezebb vab.me1myi között! 

--- Tegnap mindent átkönyveltcm - mondja. -
Látod már milycn nehéz ez a kötet! A császári titkos kabi- .. 
nettel már végezten1, a szárnysegédjeivel is, a legfontosabb 
tábornokokkal is, akik vevőink és ... 

- Persigny vicomteról és sza1kálláról n1a nincs, újabb 
mondanivalóm. Nlorny grófról jegyezd fel, hogy szőkc 

barátnője, Le Hon révén ... aki a belga követ felesége, ... 
sok pénzt keres. Morny gróf champs·eliséesi pa'.otája mel
lett külön nyaralót. építtetett neki, arr .. elyet a párLsb_k "ku
tyaólnak"' neveznek. Hogy miért? Istenen1, ne1n magy::.U'áz~ 
hatok el neked mindent. Inkább jegyezd fel, hogy Le Hm' 
grófné; Masselmann bankárnak a lánya. 

Roykó uram feláll, mert Szerafina asszony lép be 
a szobába. 

- Tudom, kész a vacsora! Lajos már hazajött? 
- Most jött haza, néhány perce. 
- El nem tudmn képzelni, hol kótS.zál egész nap l 

morogja Roykó uram és gondterhelten uézi lzát, aki he
Iyükre rakja a vastag köteteket. 

De Szcrafinri. asszonynak Inost rilás gondjai vannak, 
fontosabbak, mint az, hogy Lajos hol tölti idejét. 

- Ma végre niegn1ondtan1 a magamét a szabónőneki 
-- meséli izgatottan. ~ Tudod-c, hogy mit vagott a sze· 
n1embe? Hogy Ferenczyné ruháját kell előbb mef:;varrnia, 
mert előbb rendelte meg, mint én. Hát nem teszi kl az 
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ah lakna, f!IDÍ! mondta.m neki l Megkérdeztem tőle, hogy 
tudja-e, ki vagyok én és hogy kicsoda Ferenczyné? Hogy 
tudja~e, ki az én férjem? Hogy tisztában van-e azzal, hogy 
ha egy szót szólok, a főispán felesége többé be nem teszi 
lábát a Pospischil szalonba? Láttad volna, mennyire meg
réinültJ Használt a rendreutrtsítás, most aztán az én ruhá
mat varrja meg előbb. Az ember el :sem hiszi, hogy még~ 
núndig akadnak emberek, akii< nem tudnak kiilönbséget 
tenni köztiink és Ferenczy ék közölt l . 

Szerafina asszonynak. nehezen jár a lélekzete, mialatt 
nz urával és Izával átvonul az ebédlőbe. Ez a sok Jdizdelem 
tönkreteszi idegeit. . 

- Gyerekes dolgok ezek, nem érdemes róluk beszélni 
sem! - feleli Rovkó uram unott arccal. Jóval fontosabib 
az. hogy a főispá~ már nem meri meghívni Ferenczyéket, 
xnert megtudta, hogy Buol őexcellenciája a párisi kongresz
szusra való utazása előtti napon hosszan tárgyalt Napoleon 
császár futárjával ... tudod, azzal, aki nálunk is járt. A 
főispán diplomatát szerelne nevelni fiából, !gy hát ... 

Lajos a terített asztal mellett áll, amikor szülei belép
nek. RoyJkó 'uram és felesége egyideig még elmulutnak tisza-_ 
újlaki ellenségeik viselt dolgain, aztúh jóizüen nekilátnak 
a füstölgő, rózsapiros halászlének, amelyet a cseléd eléjük 
rakott. 

- Te meg hol kószáltál? - kérdezi Roykó uram 
nwgorván Lajostól. 

- A tulsó parton sétáltam, a mezőllön - feleli 
Lajos. · 

- Jobban tennéd, ha a tár·saságot frekventálnádi -
feleli komoran apja. - Nem ártana, fiam, ha a vaká
ciódat 'is hasznosítanád jövőd érdekében. Nekem sincs se 
vasárnaporn, se .s-zabad estém, mert szernmel kell tartanmn 
'l világot. Te persze fütyülsz a világra! ·Te nem gPndolsz 
arra, hogy mit j elen t a te jövőd szempontjából is, hogy 
a nagy kongres;szus kezdete óta két képviselőt tartok 
Párisban. 

Dühös mozdulattal szeleteli a húst. 
- Énnekem mindenen :rajt van a szemem, fiac~-
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kám! -- folytatJa. - Van·e még ember Tiszaújlakon, aid 
tudja, hogy a kongresszus! csak azért szakitolták félbe, 
mert megszületett a trónörökös? Ki tudja még rajtam kívül 
Tiszaújlakon, hogy a császárné majd hogy bele nem halt 
a szülésbe és hog:y barátunknak, dr. Conneaunak köszön
heti, hogy megmentették az életét. Ö ajánlotta az. ű'rvosi 
konziliumon, hogy császármetszést alkaln1azzanak, holott 
Napoleon császár egy politikailag fontos· dátum miatt épp 
ellenkezőleg azt forgatta fejében, hogy ópiummal késleltetui 
kellene a szi\lés! ... 

- Uramisten, hisz ez szörnyü! - kiáltja Szerafina 
asszony éiS gondterhelt tekintetet vet a 13 éves Izára, aki 
- amióta a Roykó család összeköttetést létesített a világ
történelemmel - sok olyan dolgot hall. ami tulajdonkép
peu ... 

De Roykó uram türelmetlenül legyint. 
- Nagy célok érdekében a természetet is engede!· 

me~ségre kell szorl!ani! - jelenti ki széles kézmozdulattal. 

- Napoleon herceg egyébként minősíthete!lenül vi
selkedett ezekben a napokban. Dühös volt, hogy a császár
nénak fiúgyermeke született és ... De hát ez már állam
titok 1 - Hoykó uram hosszabb ideig pödri bajuszát, aztán 
újra felveszi elejtell beszéde fonalát. A család tisztelettel
jesen várakozott. 

- úgy van, - folytatja - a keresztelő alkalmával 
rendezett hatalmas iinnepségek után újra megnyitották a 
kongresszus!, amelyen nagy eredményeket fogunk ... úgy 
értem, nagy eredményeket .fog a császár elérni. Az angol 
ellentállás dacára fel akarja vetni az olrus"; és a lengyel kér
dést. S minthogy most fontos emberek tartózkodnak Páris
ban, C!arendon, Orloff, Buol, Ali pasa és Cavour, ... hát 
képviselőimnek meggyült a munkája, éjjel-nappal dolgoz
nak. Remek üzleteket kötöttünk. De a fiam fütyül arra, 
hogy az apja arca verejtékével dolgozik, a .fiamnak sej
tel~e si nos arró,!, hogy milyen nagy időkben élünk! A me
zök et járja és a levegőbe hámrtl, ahelyett, hogy· a mágnások 
fiaival barátkoznék 
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- Még mindig nem tudod, Lajos, liogy manapság 
összeköttetések nélkül semtnire sen1 megy az en1ber? 

- Nekem tanulnom kell. Számomra ma ez a Jegfon
loMbb! - feleli Lajos. Hirtelen keserí\ lett a szája, ahogy 
édesapját. hallgatta, aki a nagyvilági politikát oly utála
losan összelwveri saját üzleteiveL Lajos hangjából kiérezni 
a lázadást. Furcsa, tegnap még nem így feleJt volna 
apjának. 

. Roykó uram csodálkozva, némán néz a rS.ihederre, de 
ez nem tér ki a tekintete elől. Boykó uram nem tud mit 
felelni arra, hogy Lajosnalk most tanulnia kell. Mert mit 
is mondhatna? A fia bangjából azonban ki érezte az ellen
kezést és ez mélyen sérti. Hát azért dolgozott éjt nappá 
téve a család felemelkedésén, azért . hajtotta igájába egész 
'Dszaújlakot, hogy a. saját vére lázadjon ellene? 

Roykó uram rosszkedvüen, hallgatagon kanalazgatja 
a halászlé!. 

Mire l.Jonka elvált Lajostól s. izmos fiatal lábával 
gyorsan végigfutott a Piac-térre vezető hosszú Fő-utcán 
szeme ismét ragyogott. Sötét szemöldökét ugyan még töp: 
rengve összehúzza, de azért barátságosan, illemtudóan kö
szönti ismerőseit. Igaz, hogY: gondolatai messzejárnak, 
Lajosnál kalandoznak 

Ilonka jól ismed Lajost, talán jobban, mint ahogyan 
a kamasz önmagát ismeri. Együtt töltötték gyermeklwru
ltat, azokat a hol vidám, hol szommkás esztendőket amé
Iyek a Ikét családi visziilyának súlyojs•, sötét árnyilkában 
leltek el. Ilonka ugyan Halász doktor előtt úgy telt, mintha 
neki s Lajosnak semmi közük sem volna sziileik viszályá
hoz és, csak arra várnának, hogy elszabaduljana-k hazulról 
s a maguk módjára élhessenek, de azért tudja, hogy való
jában a fejük fölött függő konok gyiílöletet mégsem lehet 
olyan könnyen elintézni, mint valami rossz álmot. Bizony 
nem. lehet s ma már Ilon1<a azt is tudja, hogy a Roykó 
és Ferenczy család vÍ!szályát olyan idegen, nagyhatalmú 
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erők szítják
1 

amelyeket még csak sokárd- fog .. tnegérte~1i~ 
Az a legnagyobb baj, hogy ezek az idegen erok a .gyer 8 

keikre is ráterítik hálójukat! Ilonka ezt csak most ért.ette 
meg tisztán; most, amikor Lajo,ssal elbeszélg~tett ~ult!,uk
ról és jövőjükrőL Lajos a Roykó családboi valo, o a 
Ferenczy családból. De ha az ember tizcnnéi!JY éves, ak~o'; 
nem fél az akadályoktól! Miért is ~élne, amikŰ'r egyr,e ~rz1 
ereje és- értehne növekedését. Ilonkanak m?JS>t az az erzes~i 
mintha egy kis őrangyallá ;á~~ volna, alunek hadba ke 
indulnia egy lélek megmenteseert. . 

Az őrangyaloknak persze könnyebb ,a dolgok, :nmt 
Ilonkának. Az Őrangyalok csak mennyet es pol~l~t, 1ge~t 
va cry nemet ismernek ezzel szemben Ilonka belalJa, hogy 
Lajosnak Ls, igaza va~1 olykor, h~ I?yiltU~ ne~l.j is hely.esel 
neki. Ferenczy tuam például nyilvanvaloa~ te;1ed~ am1k~r 
szégyenteljesnek tartja Roykó uram talab:~mnyat s azt, 
hogy hírnévre tett szert általa. Az sem bizon.\:'os, hogy 
Lajosnak kárára lesz a b:ír~év és a. jómód_; pedig. Ilo~ka 
épp ettől félti. Nagyobb baJ lett volna talan m~gi& .cs~, 
h Roykóélk szegények maradnal<! Merf, azt mar Ilon:ka 
isa tudja, hogy a szegénység nem válik javára az. ernbern~:(~ 
Ezzel szemben aonosz szellemek leselkednek most Roykoél, 
h' za körül az;k a szellemek, amelyekről Ilonka oly lszi
v:sen olvas'ott meséskönyveiben. A bosszú gonosz szellen:e, 
az úrhatnámság 1s,zellerne, az igazságtalanág szelleme. LaJOS 
sem tud felejteni s Ilonkának is sok dolga lesz, hogy meg,-
akadályozza Lajos romlását! , 

A kis lány a szülői ház, elé ért, de a kapuhan meg 
egy pillanatra megáU t§s, tovább tünődik. Nem szab~d 
magára hagynom Lajost, - gondolja,· - ~oka~ kell meg 
ve1e beszélnem, Inielőtt visszatér Pestre, az ~~k?lab~. .. 

Amikor belép a lakószobába, ahol szulei m~r turel
metlenül vár ják, a helyzet egyszeriben, megválto~Ilc Os,:'k 
egy pillantást vet apja gondterhelt arca~a s lelke! meg1;'t 
eltölti az a mély aggodalom, amely LaJossal vaJo beszel
getése közben egy percre sem hagyta el. , 

- Nem volna szabad ily későn hazajárnodl --
mondja az anyja szelíd szemrehányással. 
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- Ugyan, hagyd! mondja Ferenczy. halkan, 
engesztelően. - Hadd (lvezze az időt, anlikor 1llég nen1 
férnek hozzá az élet gondjai! - Megsimogatja kislányá
nak fekete haját. Ferenczyné fejét csóválja, aztáÍl mégis 
elmosolyodik és telerakja llonka tányérját. 

A tizennégy éves lánynak nen1 sokáig kell várnia 
a besz.élgetós1 1negindulására. Csendesen, lassan kezdődik, 
mintha apjának s anyjának erőt kellene gyííjtenie hozzá. 
Term~szetesen n1egint Hoykóékról van szó, akik a multhan 
felgyíílemlett, tehetetlen dühüket most alaposan kitöltik 
a Ferenczy családon ,és .(Szüntelenül l]dnfozzák, ugratják, 
alattomosan győtfik az elszegényedett vetélytársat. 

Ilonka hallgatagon ííl szülei mellett, akik most hol 
rén1üldözve, hol haragosan veszik sorra mindazökat, akik 
Roykóélc szolgálatába szegődtek, akik testestül-lelkestül 
eladták magukat nekik, vagy azért, mert protekciójukra 
van iSZÜkségük, vagy pedig mert félnek tőlüle Hányan van
n(lk, wkik egyáltalán nem örültek Roykóék szerencséjének, 
u pokolba kívánták 'őket, dc most hizelegnek nekik s min
den kívánságukat teljesítik! S minthogy mindenki tudja, 
hogy Roykóélk és Ferenczyélc ellenséges viszonyban vannak 
egymfussal, az emberek, hogy a hatalmas Roykóéknak ked
vében j\í,~janak, lassanként min\1 visszahúzódnak Feren:· 
czyéktől. 

- Ha ez így megy tovább, nem lehetünk mást, mint 
hogy eladjuk a patikát, amely már mnúgysem hoz sokat 
a konyhára és elköltözünk TiszaújlakróL Elhurcolkodunk 
valahova, ahol az embert békén, hagyják - moudja az apa. 
Ilonka főinéz rá; úgy rémlik neki, mintha néhány hét óta 
erősen megö,s.zült volna. Édesanyja szeme piros és fáradt 
Talán csak nem sír t? 

Elköltöznének Tiszaújlakról? Ilonka szíve gürcsösen 
összehúzódik. Hát már itt tartunk? Elhagynák a me[!hitt, 
;zeretett fészket, ahol egykor valamennyien oly boldogok 
voltak? Elköltöznének a vároisból, amelyben már Ilonka 
nagyapja is patilcárins volt? Itthagynák a szép Piac-téri 
házat, a Fö~utcát, vidám kiral{ataival? A n1ezőket, a Tisza 
balpartját, ahol annyit koozált Lajossal'l S mi lenne Lajos-
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sal? El fog érkezni az idő, amikor Lajos megjön a vak á· 
ci óra s őt nem fogja itthon találni? A kislány szomorú, 
nagy szemét szüleire függeszti, a'kik rosszkedvüen, halltan 
beszélgetnek. Hoykóékról folyik a szó! Mindig Royl<óékról, 
nap mint nap csak Roykóékról! 

-- Csak hallanád, Roykó hogy henceg a törzsrusztal
nál! - 1neséli az apja. - A jó polgárok pedig tátott száj
jal ülnek körülötte és úgy hallgatják, mintha legalábbis 
núniszter volna. Roykó, Istenenne mondom, úgy tesz, 
mintha h.ebelbarátja volna a francia császárnak, holott 
csa1lt- azért rendelik a Tuilleries~he, ,hogy elhozza a bajnsz
pomádéját! A tyukszemvágót is beengedik a császári palo
tába! Soha m.élg ilyen nagyzási h óbortot nem látott a világ, 
mint amilyenbe ez a szegény Roykó esett! Azzal persze nem 
törődik, hogy patikáját már teljesen a segédei látj:ik el .. , 
s ·hooy ő maga minden idejét azzal tölti, hogy az ördög 
portél~áját keveri ... Ezt fogjuk tenni .. , azt fogjuk tenni, 
hirdeti Royleó a korcsmában és hadvezéri gesztnsoMcal vag
dalkozik a levegőbe. Lengyelországgal emígy fogunk cse
lekedni, ·az olrus,zokkal amúgy, Lombardiában ez fog tör
ténni Vel1enlcében az .\ .. a magyamk meg le kell, hog,y 
rázzáit a Habsburg igát! Az tennészetesen eszébe SB jut, 
hogy mennyi vérbe kerülne ezeknek az ostoba ábrándok
nak megvalósulása l Roykó fejében rnindig ilyen gondolato!~ 
főttek, a sovinizm_us n1ajd fölvetette, leg;s~zívesehben apro 
részekre daraholta volna fel egész Európát, "helyett, hogy 
eggyé forrasztotta volna, ahogy azt a legjobbak kívánták! 

- Roykó szemében én terrnészetesen sohasem vol
tam jó hazafi ~ folytatja Ferenczy uram és• egy pillanatra 
felidézi magában régmult! idők pártviszályai t. -' Azért, mert 
48-ban rnás~~ép gondolkodtan1, 1nint azok a hevesvérü urak, 
akiknek forradalma végül is csak azt érte el, hogy ma 
ross·zabb a helyzet, mint valaha. Könnyebb e1hinteni a gyii; 
!ölet és zavar magvát, mint békésen Iciegyezni és megértem 
egymást! 

Ilonka szívesen hallgatja apját, ha az ország sorsá
ról beszél, az iskolában amúgysem .tudja meg az ember, 
hogy mi hogyan történt. A tanítók a régi görögökről és 



rómaiakról adnak elő és az. ernbernek évszámokat kell bif
láznia. Érzelmes törté,t1eteket hall a jóságos FerdináJ.1d csá
szárról és a fiatal Ferenc József cs,ászárról és feleségéről; 
aztán meg császárhű dalokat kell tanulni a Habsburg-ház 
tiszteletére. Legfeljebb osztálytársnőitől hall egyetmást az 
ember! Az egyikné,l például házlmtatást tartott az osztrák 
poli cá j, . a másiknak elvitték az apját; vannak leányok, 
akiknek apja a magyar szabadságharcban elesett, az oro
szok, a szerbek, v3'gy vVindisohgratz csapatai elleni küzde
lemben. És van egy leány az osztályban, akinek apját, ki 
magasrangú katonatiszt volt, a forradalom után felakasz
tották az osztrák hóhérole A nemzet sorsáról az ember 
tulajdonkép csak édesapjától tud meg egyetmást, a magyar 
apák tanítják történelemre gyerekeiket. 

- S minderről az olyan emberek tehetnek, mint 
Roykó? ·- kérdezi Ilon1ka. · 

- Kossuth hívei sokban felelősek nemzetünk pu;s,z
!ulásáért - világosítja fel édesapja. - Nem vagyok rosz
szabb hazafi, mint ő, de bűnnek és ostobaságnak tartom, 
ha egy .:':ép többre tartja magát a többi népnél, s ha tÖbb 
JO'got ko~etel a maga részére ... Tudnod kell, Ilonka, hogy 
a nemzell felkelés napjaiban az egész világ abban a hiszem
ben volt, hogy a török birodalom összeomlik. A török ura
lom alatt élő románok és 1szerbek nyn«talankodni kezdtek 
mozgalmuk átterjedt a Magyarországb: bev án dornit romá: 
nokra és szerbekre is. Tapintatosan kellett volna velük 
báJ.mi, de ehelyett elnyomluk népi aspirációikat s korlátoz
tuk szabadságukat ... Így keletl<ezett a ,szláv nemzeti moz
galom, amely valamennyi délsz)áv egyesülését tartotta szem 
előtt, mialatt Oroszország a pánszláv eszn1e érdekében izga
tott a 1Szerbek, horvátok, szlové'nek és szlovákok között. 
1848-ban aztán az innsbrucki osztrák udvar is elkővette azt 
a hibát, hogy pártfogásába vette az illyr mozgalmat. Az 
osztrák ügynökök felfedezték a szép .Jellasich báró!, akit 
hazafias költőként ünnepeltek a bécsi szalonole S minthogy 
mi felbosszantottuk magunk ellen a horvátokat és romá
nokat, a nyomor perceiben ezek a népek ránk' vetették 
magukat. Nyugatról az osztrák ármádia fenyegetett, délen 
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J eliasich horvát seregei gyülekeztek, Erdélyben a _ _romár;ok 
keltek fel ellenünk. Amikor pedig Kossuth gyozelmemk 
után a nemzetgyűlésen megszavaztatta a Habsburgok ~etro
nizációját, ami által a nemzet elhagyta b~zt?salk~tmanyos 
alapját, Ferenc József természetesen segrtsegul h1vta elle~ 
nünk az oroszoltat ... 

Ilonka maga elé néz és elgondolkodik. Nem nagyo_n 
könnyű dolog ezt megérteni, de annyit ':'ár. kivett édesapJa 
beszédjéből, hogy az igazságtalanság mmdig új igazságta-
lanságokat szül. , .. 

_ Minket pedig, - folytatja ~ akik a tisz~es~eges 
kiegyezés ·hívei vagyunk, rnert békén akarunk élm a_z 
osztrákokkal épp úgy, mint a horváto~~al, sz~rb~kk~l es 
romáJ.10kkal s ezért azt tartjuk, hogy eroszak nelkul, ertel
mesen ki kell egyemünk minden kérdésben a Habsbnrg~k
kal minket Roykó és barátai árulóknak neveznek. S lu;e 
tán'.aszkodnak ezek az okos politik:'.sok? ~gy .másik 
bolondra ald titkos tervei érdekében UJ hábnrnba e..S' bol; 
dogtalan~ágba ,;karja dönteni egé.~z ~urópát: .. a R~yko 
imádott francia császárjára, aki sajal nepének m;mepeiy;
sen szabadságot, békét és kenyeret igért. akk?r, amikor. ~eg 
s•züksége vo,lt a nép jóakaratára ... s alu az~an, ho?Y !Ionra 
k ült szabadsáa béke és kenyér helyett diktatnrat hozott, 

er ' b' • 'l , l k krimi háborút és olyan gazdasági va sagot, ame yen csa 
a knfárok é's speknláusok híznak meg. 

~ Roykó és' hívei, - folytatja Ferenczy uram -
Halász orvoS s a többi forradalmár, akik tudni se~ a:l:.ar
nak a békés kiegyezésről, nem látják be, hogy a tulhaJlott 
nacionalizmus a szabadság legnagyobb akadálya. Ök vala
mennyien, Kossuthtal az élükön, határainkon túl keresnek 
segítséget. Hol Poroszorszá~gal kac~rk,odnak, hol ~ran:m
országgal, éjszakánként pedig azon Imadkoznak, vaJha JO?
szerinti uralkodónk minél több háborút veszítene . . . Meg 
nem tanulták meg, hogy a kormányok 1nily~~1, szív~~s·e;1 
főzík meg ebédjüket idegen forradalmak ~s zendulese.a< tn':e
nél. Nagyon félek attól, hogy ezzel a fektelen ?acwnah:
mnssal Európa új cézára egy olyan katasztrófa! fog elo
idézni, amelynek levét majd mi isszuk meg. 
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Ilonka édesapJa nyugtalan kezeit nézegeti. Érzi, hogy 
~pja nagyon szenved. Az is nagy baj, gondo.lja, hogy ez 
a Roykó politikailag is ellenfele apjának, ez még jobban 
felmérgesíti őket egymás ellen. 

- De . hát a franciák miért tűrik 1neg ezt a császárt) 
aki boldogtalanná teszi őket? - kérdezi Ilonka csodál
kozva, - Ha azért választották meg, mert azt hitték, hogy 
jobb és okotsabb, mint a többiek, s mert mindenfélét igért 
nekik ... most meg nem tartja meg az igéretét, hát aikkor 
miért nem kergetik d? 

Ferenczyné· asszony is kérdő tekintetet vet az urára, 
mert úgy látja, hogy kislánya kérdésével fején találja a 
szöget. Ö maga sem kérdezhetelt volna okosabbat. A férfi 
azonhan különös• egy fajzat! Okosan, értelmesen beszél 
mindenféle dologról, olyan okosan, hogy az ernber valóság
gal csodálja, aztán hirtelen megzavarodik a legegyszerííbh 
kérdéstő!. 

-· Hát erre nem könnyü a felelet - mormolja 
Ferenczy uram, kislánya felé fordulva. - Nem lehet ezt 
olyan könnyen megmagyarázni! Nagyon fiatal vagy még, 
nem érted a nagy ,összefüggéseket . : . És egyébként i• ... 
ha valakit igéretei nyomán és a személyéhez fűződő remé
nyek alapján megválasztottak, úgy, mint Nap{\leont ... s 
aztán császárrá lett ... hát akkor övé a hatalom, érted 
úgye? ... 

Ilonka az anyjára néz. Nem .s.zól egy szál sem. De 
azért mégsem, érti meg, hogy a franciák Iniért ne1n ker
getik el szószegő császárukat! 

A borozó a Piac-térre torkolló Fő-utcának egyik öreg 
házában található; itt, a söntés mögötti a<ülönszobában 
találkozik esténitént a tiszaújlaki értelmiség. Szombat van, 
ilyenkor hamar megtelik a különszoba. A gazda zsinóros 
dolmányában s szarosan testhez tapadó nadrágjában .ide
oda siet az a:sztalok között; sok a dolga, rengeteg gulyás, 
pörkölt és tiszai halból főtt halászlé fogy, nem szólván. 

Sil 

a borról, amelynek messzi földön híre ~an, mert a gazda. 
a napsütötte Tiszaparton fekvő saját "zőllőjéhen neveli. 
De akármennyi dolga is van, azért időnként oda-odalép 
az ablak melletli üresen maradt asztalhoz és kendőjével 
letörli sötéten csillogó, súlyo:s tölgyfalapját. 

Ha kilép. a különszobúból s kinyitja a söntés ajtaját, 
vidátn lárma hangjai esapnak b8 a tiszta fehérre rneszelt 
falak közé. A söntésben a környékről hetérő parasztok, a 
pásztornép s a cigányok borozgainak. Tavasz felé jár n1ár 
az idő, de azf!rt még vas-tng báránybőrbekeesek s nehéz 
hundák lógnak a falakon. A férfiak kinyújtják csiz1nás 
lábukat s buzgón poharazgatnalt a n1ellcttük ülö lányok
kal és a;s::;zonyokkal, akii>;:_ tarka ünncplőjükben, Hyenkor 
vásár idején szintén belátogatnak a városhEL Időnként a 
fogadósné is benéz n konyhúhó.l a söntéshe, arca s köv!~l'" 

karja- vörösen ízzik a tiízhcly 1nelegétöl ,s kíséretéhen íny
csiklandozó filszeres illatok szállnak a konyhából. Egy 
tenyeres-talpas, szélesvállú lány nagy 1\ancsókhan hordja 
a férfh"lk a;Sztalára a bort. 

Mialatt Halász doktor szokásúhoz híven a söntésen 
át igyekszik a különszoba felé s közben hol egy parnszttal 
fog kezet, hol egy juhászbojtárral vált néhány M~ó!, Ferenczy 
patikáriüs uram csendesen kinyítja a különszoba utcfl.ra 
nyíló keskeny ajtaját és szerényen köszöngetve n1egindul 
asztala felé. Az ablak n1ellett álló ÜJ'es· asztal felé, amely~ 
nek beláthatatlan idök óta törzsvendége. Ebhcn a pilla
natban eléje áll a fogadós s mélyen 1neghajl:ih: elüUe. 

~ Nen1 erre, Ferenczy uran1 ... n1ajd 1násutt készi
tek helyet! 

·- De hiszen ez az én asztalom ... itt ülnek a hará_ .. 
tahn l - Ferenczy uran1 hangja reszket a méltatianko~ 

dástól. 
- Elnélzését kérem -- mondja a gazda. - De ... 

kérem ... Roykó uram már néhál~Y napja ... nagyobb tár
saságot vár ... Ferenczy uram m_egérti, úgyebár, az is n1eg~ 
lehet, hogy a szalgabíró úr ... és 1nég Inúsok is ... - Udva
riasan, de kérlelhetetlenül mosolyog. 
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Ferenczy uram egy szót .scm szól. Az első pillanat
ban legjobb szerelett volna cgyszerííen sarkon fordulni 
s fal<épnél hagyni a fogadást, de aztán mást gondolt. Nem 

·Hir heti, hogy mindenhonnan kitúrják. Szétnéz maga körül. 
Amott annál az aszlalnál ismerősök ülnek, az egyik már 
integet is feléje ... de épp abban a pillanatban, Halász 
orvos ül Ic az üres helyre. Halász régi kebelbarátja Roykó
rrak a Deáik-pártnak tehát Ferenezynek is esküdt ellen
sélg~! A Jogadós FereU:czy uramat ahhoz az asz~.alhoz vezeti, 
amelynél néhány kereskedő és egy ügyvéd ul. Ferenczy 
uram kezet fog az uraldcaL . 

S bizony ezek az urak nem tes·znek lalmtot a szájuk 
elé. Ferenczy előtt bátran lehet beszélni! Akármit monda
nának is er~ől az őrült Roykóról, Ferenczy! nem sértenék 
meg vele. Mert hiába, mégis csal< türhetetlen, ahogy ez 
a patikárius az egész várost ki:1ozza, ?em szólva feles~gé
ről, akinek a dicsőség úgy a fejéibe szallt, hogy már szmte 
meghibbant tő,lel Tiszaújlakon már div~.ttá vá~t, ~~gy az 
emberek nagy halkan, óvatosan, a szemuke,t korheJart~tva 
anekdotákat mcsélnek egymásnak a Royko család VISelt 
dolgairól. Kimeríthetetlen téma! Most például új kapube
járatot csináltattak a házukra márványból és olasz stuka
túrából Hoykó uram pedig. a saját fényképét kitette a patika 
kiralmt~ba, kőz•vetlenül III. N a po leon császár fényképe 
mellé! Sz emfina asszony is jól fest lyoni taftselyemből 
készült új ruhájában, amely félig magyar divat, félig fran
cia módi szerint készült. - Nemrég arról beszéltek náluk, 
- mcséli nevetve az egyik úr - hogy feketelistákat és fehér 
lisfákat fognak készíteni Tiszaújh>król. Ott aztán valameny
nyien rajtleszünk, a:s,zerint, ho·gy mennyire kedvel bennün
ket a tisztelt szakállfinomító úr! 

De Ferenczy uram szemmelláthatóan nem örül ezek
nek a történeteknek, nem is nevet rajtuk, úgy, mint a 
többiek. 

- Mit használ a wk szóbeszéd! v éli elkeseredet-
ten. - A vé"e mégis• csak az lesz, hogy valamennyien kéz
zel-lábhal fogtok hadakozni, hog.y a fehér listára kerüljetek 
és nem a feketére. Mindent el fogtok követni, hogy Roykóélc 
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és híveik nálatok vásároljanak.. S meg fogjátok fizetni az 
árat, amit Roykó nram ezért kér ... 

A kereskedők meghökkenve nézik a patikáriust. Na
gyon megöregedett az utóbbi időben, már nem érti a tréfát. 
S lehel, hogy akad a kereskedő urak kőzött, aki titokban 
azt gondoJja: - hát bizony igaza van, ilyenek vagyunk mi l 

-· Mit is tehetnénk? - mondja hang0san az ügyvéd, 
aki úgylátszrk, s·zinten ilyen gondolatokkal foglalkozptt. -
Az embernek élnie kell ... az embernek családja van. S az 
Ís igaz, hogy Roykó sokat tesz barátai érdekében. Ha a 
fiam az egyetemről hazajön val<ációra, én is meg fogom 
kérni Roykót, hogy ... 

Halász asztala felől hangos nevetés hallatszik. A dok
tor bizonyára megint tele van vidám tőrténetek'kell Sokfelé 
fordul meg a doktor úi·, núndenkinél jobban ismeri a föld
birtokosok és a kisparasztok sokféle ügyét-·haját. Az embe
rek bizalma:sak hozzá, Halász nemcsali betegségekről, szü
lésekröl s haldoklásokról tud, melyeknek közvetlen szem
tanúja a kisváros és környéke egyszerííhb viskóiban és eme
letes· házaihan ... a családok benső meghitt életéről is ren
geteget tudna mesélni. Bizony sokat tapasztalt, sokat látott 
ember ez. a Halász l Egyike azolmak a keveseluwk, akik 
ülve maradnak, amikor most Roykó benyit a különszobába, 
néhány földbirtokos bal'átja kíséretében. HaJá:s.znalt nines 
szüksége protekeióra, a betegei ismerik és ha valal<i beteg, 
csak ahhoz fordu,!, akiben bizalma van. 

Amikor aztán megérkezik Roykó uram is, csendesebbé 
válik a zsufolt szoba. Főkép az abla!< melletti asztal szom
szédságában figyelnek fel arra, amíg Roykó uram megiszik 
pár pohár bort és mcsélni kezd a nagyvilág dolgairól ... 
Szívesen hallgatják, mert mindenld kiváncsi, mi történik 
odakünn a párisi és bécsi udvarnáL S valóban, a patikárius 
máris pödri bajuszát s hozzálát .. . 

-·Hát igen, a Tuilleries-k ... a császár mindent újra 
bearanyoztatott s mindenhová bevés•ette a nagy Napoleon 
N betüjét. A folyosókont újra a gárda áll őrt, csupa jólmeg
termett legény, ragyogó egyenruhákban, a császár személyes 
szalgálatára rendelve. Hányszor iártam meg én is a nagy 
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lépcsőt/ amely a "Galerie des Travéesn~be és a marsallok 
tcrm_ébe vezet! Tudnotok kell, hogy a termek négy sarká
hnn SDsokkal cHszHett hatahnns győzelmi emlékeket állítot
tak fel s arauyhetüldtel jelöHék rncg a győzeln1ck he,lyét 
i:s idejét. A falak mentén a marsallak mellszobrai álla
nak ... Egyszer bekukkantottarn az "első konzul" szalon
júba is, anükor a császár épp "nagy" ünneplőben, azaz 
rüvid fehér kasrnírnadrághan, selyen1harisnyáhan és tábor
noki kabátban fogádta az eléje járulókaL Körülötte bíbor
Yörps frakkokban álltak a kmnaní.sok arannval kivurrt 
egyenruhákban a tisztek, a hölgyek peclig bö k~·inolinszokm 
nyákhan ... Hát igen, ilyen lálványról ne1u feledkezik 1ncg 
egykönnyen az e1nherl 

A szon1SZl~dsághan, az asztalok Inellett elhallgatnak 
az urak és Roykó urarn 1nosolyogva és hajszát pödörgetve 
élvezi a hatást. 

~ És a csá.nárné? - kérdezi az egyik földbirtokös. 
- Alz_ bizony egyilee a világ legszebb asszonyainak l 

feleli a patikúrius s fekete szeme villogni kezd. - Estén~ 
ként a nagy fogadásoknál .<>úlyo.s atlaszselyBn1 ruhát, bro·· 
kútruhái:, vagy csipkeruhát ölt. Roskadozik az ékszerek alatt 
s a fehér válla Inez l elen ... -~ Hoykó urmn élvetegen elmo
solyodik. ~ Gyünyörü, habfehér, keskeny válla van, olyan 
.szépet tné:g nen1 is láttarn . . . S nc1ncsak a válJa marad 
csupaszon_ ... 

Roykó uran1 asztalánál a férfiak 1neg-n1egcresztenek 
egy-egy Inerészebb élcet. Hogy az ő 2sszonyaik bizony ne1n 
n1utatkozhatnának mezteleniil J A fogadós n1osolyog. Roykó 
uran1 történetei nlindig felvidítják a vendégeket és e1ő1noz
dít,iák u borfogynszlást, jobban, Ininl a cigányok~ akik oda
künn, a söntéshcu várják, hogy behívják őket a különszo
b~ba. úgy ,látszik, 111a hi/i_ba Várna'kl A gazda pedig egyre 
ÚJahb kancsókban szállHja a hort az a:sztalokra. 

- Hoykó uran1-l ~ kiáltja az egvik szmnszéd, asztal~ 
núl ülő úr, egy gazdag földbir!o,kos. ~ Í-Ia nen1 sértern 1neg, 
n1egkérnéin, világosítana fel bennünket, 'lU iként é~nek, ·a 
császárok? Az einher ISZívesen meg, tudna eoyet~mást arról 

.l. 'l o n VI agto . 
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Roykó uran1 szeretetren1éltóan mosolyog. Szive,o:;cn: 
rnegfe1el a hozzáintézcit kérdésekre, csak az bántja, hogy 
Halász nen1csak ne1n figyel rá, hane111 épr) ellcnkczől~.q, 
1naga is jó hango.san, vidám történetekkel szóndwztatja 
!úrsaságát. Roykó uran1 azóta sen1 találkozott tégi b:uú.t
jáva1, an1ióta a francia császár n1iatt 1najd hogy hajba ncn1 
.kaptak e{~fymfts-snl. A patikáriusnak_ az u gyanuja, hogy 
Halász titokban kineveti. 

- .Jól is1nere1n őfelsége élctét ~ kezdi el a történetet. 
--- Ha Párlsban vagyok, én 1nagmn is az udvarnál élek. 
A császár a földszinten lakik, a császárné lakosztálya pedig 
az első en1elct-en terül el, ugyanott, ahol a fogadótennele 
Heggt:lenként sok dolgon1 van a császár szen1élye körill 
s ilyenkor, persze, hallok én is egyehnást, mnit nem árul
halok el, 1nert úllmntitok ... 

Roykó nran1 egy pillanatra ingerülten felveti fejét, 
mert Halász orvos úr aszin.la felől újabb hangos hahota 
hallatszik, de azért felel a kérdésre. 

- Délben a császár és császárné egy XIV. Lajos 
sHlü .szalonban, egy kis asztal n1ellett, egynutssal szen1ben 
foglal helyet, s ugyanolt fogyasztja el vacsoráját is, amely
hez legfeljebb, ha tíz embert szaktak meghívni. A salon 
cl'Apollon-ban tálalják a feketét. A császár paszianszot 
rakosgat ... ezt esténként én is 1negleszcn1, rnert jól pihen
teti az embert. Olykor a gépzongorával eljátszatnnk egy 
Sfrauss-valcert ... este tizenegy órakor pedig a császár és 
a császárné aludni tér. 

Hát nen1 csodálatos, hogy egy en1ber, aki Tiszaúj
lakon, ebben az Istenháta niögötti kisvárosban él, ilyen 
messzirc elkerülhetett? l Bizony, Isten felvitte a dolgát, ezt 
gondolják Inindazok, akik H.oykó urmn szavait figyelik. 

Hoykó uram n1ost Púrisröl beszél. IIaussnwnn bárú
ról, aki a császár parancsára leromboltatta Párisnak néhány 
régi negyedét s most új boulevardokat és utcúkat tervez 
és építtet. 

~ Aki nen1 volt Párisban, az nen1 tudja, 1ni1ycn 
hatalmas munka folyik ott. Lerombolják a régi házakat, 
egész utcákat bontanak Je, hogy helyet teremtsenek a ter~ 
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vezett új boulevardoknak. Haussmann báró akkora piaco
kat építtetett, hogy egész Tiszaújlak elférne bennök. ö épít
tette az új Ipari Palotá~ is. Hát még a világkiállítás! ... 
Amikor májusban megnyitották, még félig sem készült el, 
a kiállítandó tárgyak még mind el voltak csomagolva l 
De már néhány béttel később mindennel elkészültek ... 
Húszezer munkás dolgozott a kiállításon! Hogy mi min· 
dent lehetett ott látni ... még festményeket is, olyanokat, 
amelyeket messzi idegen földről küldtek Párisbal Nekem 
a legjobban az új találmányok tetszettek, amelyeket ott 
a helyszínen bemutattak a közönségnek. Bizony uraim, az 
emberiség sokra vitte, szinte hihetetlen, hogy milyen sokra l 
Láttam ott bronzokat, amelyek pléhből k@szültek, remekbe 
készült fafaragásokat, amelyek gipszből valók ... és hoztam 
is egyetmást onnét. A főispán feleségének egY! kis kézimunka
kosarat ajándékoztam, amely úgy fest, mint egy söröskan
csó, nem is lehet megkülönböztetni az igazitóL S hogy Páris 
milyen szép volt ezekben a hetekben ... hogy mennyi szép 
asszonyt lehetett ott látni, nappal a Bois de Boulogneban, 
négylovas hintókon, esténként pedig ékkövektöl ragyogva 
az opera páholyaiban. Szó, ami szó, sok mindent láttam, sok 
mindent tapasztaltam , .• 

Senkisem kételkedik abban, hogy Roykó uram sok 
mindent látott, sok mindent tapa;sztalt. 

De abban a pillanatban, ahogy a patikárius elnallgat, 
mert móndókájának végére jutott, a szoba túlsó oldaláról 
idehallatszik Ferenczy uram hangja. 

- Roykó arról persze nem számol be, - mondja 
a körülötte ülö kereskedőknek - hogy Franciaország gaz
dagsága papírból való " hogy olyan gazdasági válság foj
togatja, amilyet még nem láttak Európában. Arról nem 
beszél, hogy vidékről tömeg.esen szökdösnek el az emberel< 

' ' hogy, a rossz termés éhinséggel fenyeget és hogy a világkiál-
lítási után elktlpzelhetetlenül megdrágult mindenl -A keres
kedők felfigyelnek Ferenczy uram szavára. - Arról sem 
beszél, hogy imádo t~ császár ja miként tett szert a hatalomra 1 
Hogy csak az segítette a trónusra, hogy az emberek a for
radalomtól féltek. Lajos Fülöp bukása után a radikálisak 
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segítettéli nyeregbe a reakció!, mert azok, akik birtoiion 
belül vannak, még az ördögnek is eladják a lelküket, ha 
a pénzük veszélyben forog. Napoleont azért tettél< meg csá
szárrá, mert a polgárság a kommüntől félt. Ez az igazság, 
de Roykó erről nem szól egy szót .S'el 

Ferenczy uram gyors pillantást vet Roykóék as"tala 
felé, amelynél ellenfele III. Napoleon világholilogító nagy 
terveiről ad elő. , 

Roykó uram azonban úgy tesz, 1nintha ne1n halluná, 
mit beszélnek a kereskedők asztalánál. Nyilvári nem is sokat 
törődik azzal, hogy legyőzött vetélytársa mi véleménnyel van 
a világ dolgairól. Roykó uramat legfeljebb az boss;cdntja, 
ahogyan Halász, a barátja viselkedik. Mcrt az orvos hátra
hajol székén, élceket ad elő, vagy a támlánalt dől és érdek
telenül hallgatja, hogy régi barátja mit mesél a franda 
császái' politikájáról. Roykó kedve hirtelen elsavanyodik. 
Nincs annak semmi értelme, gondolja, hogy idejárjon 
a borozóba. Itt úgy sem értik meg őt. 

Ekkor Halász doktor hirtelen feláll és elindul az asz
tala felé. Vajjon mit tervez? 

- Megengeded, hogy leül jek? - kérdezi az orvos 
és széket húz az asztalhoz. Aztán kezet fog a földbirtokos 
umkkal, akiknek házában gyakran megfordul. 

- Nem akartalak zavarni, -· mondja Halász - amíg 
barátaidat a francia udvar pletykáival szórakoztattad. Igaz, 
elég hangosan beszéltél, olyan hangosan, hogy mindenki 
meghalljon és megosodáljon. De a végén aztán, előhozakadtál 
nagy ... hogy is nevezzük ... hát igen, nagy vevöd hőstet
teiveli Hát én úgy tartom, barátom, hogy nem ártana, ha 
olyasvalakivel beszélnél ezekről a dolgokról, aki azt tudja 
é& érti, ho·gy alapjában véve miért ragaszkodsz ennyire ehhez 
a ... hát igen ... ehhez a császárhoz! Nemcsak a kereset 
miatt, ahogy az ellenségeid mondják, tudom én azt jól! 
Európában sokan voltak és nem a legrosszabbak, akik -
amikor meghallották Napoleon herceg első beszédeit - azt 
hitték, hogy új, szebb kom,zak virrad Európára. Nem szégyen 
az, ha az ember hitt és bizott ... S nemtelen ostoba e1nber 
az, aki csak a maga sorával törődik s fütyül a világra. De 
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még nem.teienebb s ustohább, ha az mnber nem ismeri el, 
hogy c~aló-dott, s tévedései elő] behunyja a szemét. Barátmn, 
te .is 48·"as vagy, 1nint én, hát hogy a csodába érthetsz akkor 
egyei a francia császár terrorista 1nódszereivel, a1nelyek 
kegyetlenebbek 1nég az osztrákokénál is? l Az osztrákokénál, 
alü.ket pedig annyira gy-Lll ölsz! Azt akarod velem elhitetni, 
hogy te egyetértesz azzal, hogy Franciaországhan mindenki 
befogja a száját, mert fél a policájtól, mnely 1nég a _legmeg:
hittebh magúnbeszólgeté~~cket is ellenőrizteti? Hisz ehhez 
képest 111ég l\1etternich i3 .kisnliska, aki pedig ellopta si lerná
soHaHa az ernberek nmgún1evcleitl Azt akarod velem elhi
tetni, hogy egyetértesz egy e1nberrcl, akinek uralkodása alatt 
nemzete legjobbjai elhagyják az országot ... s aki fegyházba 
akarja juttatni a Goncourt lestvéreket . o • 

- Megtiltom ... - dadogja Ro.ykó uran1, ájult dühé-
ben. ~ Megtiltom ... Mert bármit hozol is fel ellene, az 
.o;;emmit sen1 számít, ha arról van szó, hogy végre rendet 
lehet teremteni Európában s fel lehet szabadítani minden 
elnyOinait népet. 

~ Hogy megtiltod? ... Ezt már hallottam egyszeri ~ 
mondja az orvos s keserűn nevet. -- Jellemző rád, hogy 
ennél jobb érvet nem tndsz felhozni ... 

A fogadós hogy-hogy nem, hirtelen az asztal mellett 
termett. Hisz itt veszekednek az urak, - gondolja magában 
- itt alighanein hajba fognak kapni! Hát nem az ő dolga, 
hogy ebbe beleavatkozzék, nem, Isten látja lelkét, nem az 
ő dolga l Hiszen ő Roykó uramnak épp oly szívesen tölti 
meg poharát, mint Halásznak ... A gazda tehát eloldalog, 
majd :ílsiet a söntésbe és. jelt ad a cigányoknak A cigányok 
1nég nlindig megsegítették, ha bajba került. Ma ls meg fog
ják segíteni! 

Roykó épp felelni készl\1 Halásznak, de a cigánymu
zsika elfojtja hangját. De meg odakünn a söntésben 'is fel
élénkülnek a kedélyek. A legények kérdő tekintetekkel néze
getik a 'lányokat. Kezdődbetik a tánc l 

A borozó ajtaja előtt is álldogál még egy-két fiatal 
lány. KözÜik Roykóék cselédje is, aki épp Ferericzyék cse· 
lédlányával társalog. 
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-o Hát neked jó dolgod 'van, - mondja ~ mert jó 
az asszonyod és kevés a munka! Neke111 az én nagyságám~ 
mal gyakran tneggyűlik a hajon1 ... de hát ezzel szCinben 
a nagyságos úr királyokkal és császárnkkal ,szüd össze a 
levet, az· sen1 utolsó dolog! Csak e·gy szavába kerül .s Pistá
ból őrmester lesz, vagY pedig végleg elcresztik a katonaság~ 
tól s egybekelhetünk l Hát ezért érdemes eltűrni egyetmást ... 
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A két fiatalember egymás mellett térdel a zsákalakú, 
fekete bőrkoffererr s térdük nógatásával igyekszik összébb
nyomni a rakoncátlan holmit. 

- Ne1n kellett volna mindent elcsomagolnod, nálunk 
is ·hagyhattál volna egyetmást! - véli Béla, akinek kerek 
arcán 1nár serked a szőke bajusz. Egészen kivörösödött 
a nagy erőlködéstől, homlokán vastag cseppekben áll az 
izzadság. - Mi értelnie volt annal~, hogy az iskolai könyw 
v eket is- Ininel elcsomagoltad? 

-- Szünidőben is dolgoznom kell! - feleli Lajos é.s 
iz1nos vállának egyetlen hatahnas -1ökésével mégis csak 
bekattautja a bőrönd zárját. -· Már 1neg is van! -. mondja. 

A két ifjú izgatottnak látszile Lajos türelmetlenül jár
kál a szobában, hosszú, vékony lába van s egy fejjel maga~ 
sahb Bélúnál, holott rrtég nincs tizennyolc éves sern. Sorra 
nyi togatja a szekrényeket éis fiókoka t, hogy nen1 felejtett-e 
ki senunit. Utiruhában van és a gondolatai "Inúr 1nesszirc 
kalandoznak, már szinte elfeledkezett erről a szobáról, 
amelyben naphosszat, de néha éjszaka is, virradatig, gör
nyedt iskolai feladatai fölött. Szórakozot!an hallgatja élén
ken fecsegő barátját, háziasszonya fiát, ald ugyanabba az 
osztályba jár, mint ő. 

Béla aszülőknél Jnarad, Pesten. SZereti a várost, büszke 
is rá, szivéhez nőtt a méltó~:ágteljesen hömpölygő széles 
folymn. De ilyenkor szünidőben n1égis csak meg kell álla
pítania, hogy vidéki diákbarátjainak jobb dolguk van. Piros
pozsgás arcán 1neglátszanak a gondole 1nennyit fog lllOSt 

unatkozni, ha magára n1arad, mert Lajos elutazik. 
- Kívánesi vagyok, hogy az apác! megint mi mindent 

fog neked Inesélni! - mondja irígykedve. - Bizony, ne1n 
gondolná az ember, hogy ott fönt Tiszaújlakan többet tud
nak a világról, 1nint 1ni itt Pesten l Az apádnak nagy szeren
cséje volt,. büszke lehetsz rá! 
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Lajos az ablaknál áll és kinéz az utcára. Bélának) nem 
kell tudnia arról, hogy milyen kevéssé örül az apjával való 
viszontlátásnak Amióta elkerült hazulról, de főkép az utolsó 
hónapokban, amelyeket apjától távol, Béla szüleiuél töltött, 
sokat gondolkodott, töprengett ... és a világról való nézetei 
alaposan megváltoztak Igaz, az apja résztvett a szabadság.
harcban, meg is sebesült hazája szolgálatában, s igaz haza
finak gondolja magát, holott ... Lajos széles homloka rán
cokba húzódik, egy mély, keserű redő vonni a szemöldőke 
fölé. 

- Sok szép dolgot hallani Olaszországról is J - fecsegi 
Béla. - Az apád nyilván erről is be fog ,számolni neked. 
Kolmann Imre azt mondja, hogy Olaszország,ban a diákok 
most nem dohányoznak ... hazafiasságból, hogy megkáro
sí!sák áz osztrák államot. Remek egy nép, szerrtigazl Nem 
múlik el nap, hogy ne tüntetnének és nem hiszem, hogy 
Ferenc József császár meg volna elégedve velencei és veronai 
útja eredményével! Imre azt is mesélte nekem, hogy az olasz 
arisztokrata hölgyek közül alig egynéhányan jelentek meg 
az udvari fogadáson. A csás.zárnét persze sajnálja az ember, 
azt mondják, tündéri szép volt hatalmas krinolinjában. De 
nem tud olaszul, vagy csak rosszul tud, a hölgyek pedig 
más nyelven nem akartak vele beszélni. Miksa főherceg, 
a kormányzó és fiatal felesége ugyan mindent elkövetnek, 
hogy békét teremtsenek és azért egyre újabb, • összetűzésekről 
hallani, melyek az olasz diákok és· az osztrák tisztek közölt 
napirenden vannak. 

- Arról is ballottam - mondja Lajos, - hogy ami
kor Orsinit kivégezték, a francia császárhoz intézett levelét) 
amelyben hazája felszabadítását ké•ri N apoleontól, sokezer 
példányban terjesztették Lombardiában . . . Bátor férfiak, 
azt nem lehet tagadni! Egys.zer majd csak, kirobban ott 
a forradalom ... s akkor nálunk is megkezdődik a cécó J 

- Te, Lajos ... úgye, hogy apádnak nagy befolyása 
van? - kérdezi Béla habozva. - Milwr volt utoljára 
Párisban? 

~ Azt hiszem, hogy Napoleon császárt legutoljára 
egy évvel ezelőtt, szeptemberben látta Stnttgartban. Odahi-
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vatta a császár, amikor Miklós cárral találkozott. Az idén 
egyszer Plombiéres-ben is járt, de akkor nem beszéltek 'egy
mással. Lehet, hogy valamilyen más uralkodó kérette oda ... 
- Lajos különös hangsúllyal mondja ezeket és vállát vono
gatja. 

Béla meglepetten néz barátjára. Régente hogyan hen
cegett az apjá'val, apja párisi élményeivel, császári barátjá
vall Most pedig, két év óta, egyre szófukarabbá válile Talán 
csak nem szállt fejébe a dícsöség?. 

- Izgalmas dolog lehet, - mondja - ha az ember 
közvetlen közelből figyelheti a császárokat és királyokat. 
Sokan vannak, akik irigykednek apádra l 

- Hát perszel - bólogat Lajos, de mozdnlatlan, 
szögletes: arcáról nem lehet leolvasni, hogy mit gondol 
magában. 

Béla nem pusztán henye kíváncsiságból kérdez. Roykó 
uramra, komoly közlendöi vannak Lajos számára, mielőtt 
ez hazautazik. 

- Az apád abban a szerencsében részesült, - hoza
kodik elő - hogy találmánya révén személyes ismeretségbe 
kerülhetett a francia császárral és más hatalmas urakkal. 
Hát nem . mondhatná meg a császárnak, hogy nálunk 
Magyarországon mi a helyzet? Hogy megfosztottak minden 
alkotmányos jogunktól s tartományokra osztották az orszá
got, mint a török időben? Hisz azt mondják, hogy Napoleon 
császár síkra száll az elnyomott népek igazáért és segíteni 
akar rajtuk J • • • Az apád sok mindent tehetne az érde
künkben l 

- Bizonyára megtesz mindent, ami tőle telik ~ feleli 
Lajm kitérően. Nem magyarázhatja meg Bélának, hogy 
a helyzet nem olyan egyszerű. Apja számára bizonyára 
könnyebb megtudni egyetmást számtalan ismerőse révén 
a császári kormány politikájáról, mint személyesen értekezni 
a c.sászárral. Igaz, hogy már neki is nem egyszer eszébe 
jutott, hogy miétrt nem nyújt át apja egy memorandumot 
a császárnak ... de Roykó urammal nemigen lehet ezekről 
a dolgokról beszélgetni, nem engedi szóhoz jutni az embert. 
Csak a saját hangját szereti hallani J 
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Lajos Béla elé áll és kezét a vállára teszi. 
- Béla, a magunk erejére kell támaszkodnunk, úgy, 

ahogy azt ~z ol~s.z diákok teszi!<. El fog érkezni az ora, 
amikor maJd rn1 IS hadbavonulhatunk hazánk szabadsá
gáérti 

A hangja hirtelen elhalkul, tétovázva folytatja. 
- Ner;> lt~dom, Béla, de néha úgy rémlik, hogy az 

einber Inegvaltozik, ha Inegöregszik és ... és sikerei vannak.
Lehct, h~gY. olyankor ':'áskép lát rninclent. Holott úgyebár 
m1 azt lnttuk, hogy hunek kell maradni ahhoz amit az 
e1nber fi~talkorában érzett és szent igazságnak i;Incrt fell 
Most p:d•g .. :nem tudom, rnikép fejezzem ki magamat ... 
mostanaban felek ... a felnőttektől, ... a saját férfikoromtól 
Is. ~ehet; hogy elromlik az ember, ha megöregszik és elveszti 
az 1gazsagot a szeme elől? ... 

Lajos leejti kezét meghökkent barátja válláról. 
.- Nem hiszem, hogy igazad van - mondja Béla. -

Leghatrabb veze~őink k~zül egyik sem fiatal ... gondolj csak 
Kossutl;ral -:-: ~11v;I ped1g látja, hogy Lajos nem akar tovább 
b_eszélm apJarol, 1gy folytatja: - Legalább most viszont
lathatod a ~abádat is Tiszaújlakon. Gyakran írt neked. Most 
InaJd az egesz vah:áció alatt együtt lehetsz veleJ 

. - Bizony, Ilonka gyakran írt nekem. . . - feleli 
LaJOS. 

. A h~s~zú téli es.téiken sokat gondolt Ilonidra és most 
n~ar ah~ ':ar.Ja, h_?~;y VISzontlássa. Hosszú idő telik el az ilyen 
vtszonilata:sol~. kozott\ m~elyek azért is 1nindig izgaln1asak, 
mert Ilona kozben csodalatos módon meuváltozik n1eanő 
éret.tebb, ·tökéletesebb lesz. Lajos Pestern ~okat ál~odo~otÍ 
~- T1sza b~lpartj~róf és a nagy mezei kószálásokróL Legutal
Jara husvetko:· la~ta Il?nát, mnikor az első virágok nyíltak! 
M~st meg ~UaJd ho hont be mindent. A viszontlátás örö1nébe 
azert sok titkos aggodalom is vegyül , .. 

-:-- Hisz tudo~, ;- n:ondja Bélának - hogy a csalá
do;n es Ilonka csaladJa mi!y rossz viszonyban vannak egy
massa!. 

, Béla tudja. Barátja sokszor clpanaszolta neki a két 
csalad egyenetlenkedését, az egymást pusztító gyülölködésü-
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ket, a· kicsinyes és áldatlan harcokat, megaláztatásokat, 
amelyeket családjának el kell szenvednie. Eleget hallott 
Roykóék győzelméről is, akiknek most már nem kell meg
hunyászkodniük Ferenczyék előtt. Ilyesmi Pesten nem igen 
volna lehetséges. 

- Ennek is csak vége lesz egyszer! - mondja fölé
nye§en. - Ferenczyék már nem_ árthatnak nektelt és az 
a körülmény ... hogy le és Ilonka csak titokban találkozhat
tok ... ez még szebbé teszi barátságtoka t. f:n és Margit ... 
mert még fiatalok vagyunk ... mi is csak titokban találko
zunk. Nem kell a felnőtteknek mindent tudniok l 

Lajosnak erre nincs mit felelnie. Nem magyarázhatja 
meg Bélának, hogy a családi viszály nemcsak arra kény,sze
rfti őt és Ilonkát, hogy titokhan találkozzanak, hisz ezt még 
Iribirnák l De akár akarja az ember, akár nem. ... s bárihogy 
védekezik is ellene ... önkéntelenül is pártját fogja az egyik
nek vagy a másiknak. Lajos pontosan tudja, hogy, 
Ferenczyék mennyi bántaimat okoztak szüleinek a multban, 
s ho-gy ezért neki is kijutott a szenvedésből. Erről például 
nemigen beszélgethet Ilonkával! Ilonka sem pártatlan; sze
reti gőgös apját, akinek mindig volt elég pénze ahhoz, hogy 
kisérletezhessék Jahoratoriumában s magasabb célok felé 
törjön, mint amilyen az egyszerü patikáriusi mesterség. 

- Az ember, hála Istennek, nem marad örökké fiatal! 
-· mondja Lajos és mély lélekzetet vesz. - Egyszer a fia-
talság is elmúlik, mint a fogfájás. Akkor mi majd mindent 
máskép csinálunk, mint az öregek. Ilonkát természetesen 
feleségül veszem ... 

Lajos valóban abban reménykedik, hogy egyszer sza
badok lesznek ... kiszabadulnak szüleik gyülölködésének és 
viszályának rabságluból ... s hogy akkor majd kart karba 
öltve járhat Ilonkával az élet útján. Az emberek majd 
mosolyogva nézik őket s, mit bánják ők azt, hogy az öregek 
tovább civakodnak-el 

- Igaz, hogy addig még elmúlik néhány év - véli 
Béla. - Ami engem illet, nem tudom még, hogy mint 
vagyok Margittal. Még csak most kerülök az egyetemre ... 

I~ajos nem felel. Az a meggyőződése, hogy ő már nem 
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fog megváltozni. A kor sem fogja megváltoztatni, határozza 
el magában nagy erővel s a legszívesebben esküvel erősítené 
mea ~zt a: szent elhatározását. Dacosan állapítja meg magá
ba;: -nem. vagyok olyan, mint az apá1nl 

Mialatt Roykó Lajos imígy álmodozil{ s haz~utazásTa 
készülődik, otthon, Tiszaújlakan Ilonka egy új, sulyos fel
adato! vállal. Halász doktot uram oly ügyesen ütötte nyélbe 
a dolfl'ot, ho·ay még Ilonl{a szülei se1n ellenezheHk, mert nem 
tudjá'lr, hog; a terv a ravasz öreg orvos fejében -születe.tt 
meg . . . A doktor úr egy kis nyugalmat, egy csendes ln~ 
pihenő alkalma toSságot akart teremteni Ilonka számára . .. 

Már több mint egy éve, hogy Moldár ügyvéd úr fele· 
sége súlyos betegen nyomja az ágyat. Tulajdonképpen nem 
olyan betegség ez, amilyenről az orvo:si könyvek beszámol~ 
nak, ezt Halász maga is bevallja. Moldárné asszonyom egy
szerilen gyenge, főkép az életerejével van baj, amely oly 
félénken parázslik, hogy semmilyen igyekezeltel sem. lehet 
nagyobb lángolásra sútani. (Már majd egy éve fek~~Ik, de 
különöskép egyáltalán nem boldogtalan. Talán odalnmn, az 
életben túlerősen s durván fújta a szél s Moldárné asszony 
ezért vonnit vissza világos' szép szobájába, biztonságos puha 
ágyának védelmébe.) · 

Férje, Moldár ügyvéd uram jól megtermett, széles· 
vállú, szép férfi, ötvenedik életéve kőriil jár. Hasonlít Róza 
hugára, aki szintén erőteljes, egészséges szervezetű s most 
a beteg asszony helyett ellátja a házat. Moldár ügyvéd úr 
süríí szemöldökű kék szeme nyugtalanul lobog, izmos karja 
ideges·en hadonászik beszéd közben. A járása még fiatalos, 
hosszú nagy léptekkel rója az utcát s legénymódra lazán 
előreejti felsőtestét Nevetése is kamaszos, hangosan haha· 
tázik s a combját verdesi hozzá. Moldár szereti a feleséget. 

, Napjában többször is megható gyöngédséggel hatalmas 
manesai közé fogja az asszony keskeny, ffnoman erezett 
kezét és nagy óvatosan megsimogatja homlokát. S ilyenkor 
az asszony arca is boldogan felragyog, ha az ura helátogat 
hozzá szobájába. Róza kisasszony viszont soha nem teszi 
be a lábát a betegszobába. Moldárné nem birja túláradó 
egészséges hangosságát, bárha elismeri, hogy a sógornő érté-
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kCs szalgálatokat végez a házban; ezzel' szemben Róza kis-
asszony nem nagyol' ·,szívleli a "finomkodó" sógorasszonyt 
és szent meggyőződése, hogy betegsége csak "képzelődés". 

Nos, Halász doktor bácsi ebbe a házba telepítette be 
Ilonkát. S bárhogy csodálkozott is Róza kisaszany s Moldár 
uram, tényvaló, hogy Moldárné asszony, aid egyébként fél 
az emberektől s a világért seni fogadna látogatói, gyorsan 
megszerette a fiatal lánykát. Ilonka tehát most háromszor 
hetenként a beteg asszony ágya mellett i\ldögél. Ferenczyék· 
nek nincs kifogásuk ez ellen; Moldárék konzervativ embe
rek, az egész városka tiszteli őket. Moldár egyik oszlopa 
a Deák'·pártnak s erős kézzel kormányozza a pártot. S mint
hogy Ferenczy patikárhis uramat amúgy is emésztik a gon
dok, mert sok pénzbe kerül Géza fiának diákoskodása Pes·
ten, a patika pedig egyre kevesebbet hoz a konyhára, nincs 
eilenére, hogy Ilonka társalkodónői szolgálataival egy kis 
zsebpénzt keres. Arról nem is szólva, hogy Moldárné asszony, 
aki lánykorában több ével töltött Párisban, francia nagy
anyjánál, jól beszél franciául s így hasznára válhatik kis 
barátnőjének; mert arra már igazán nem futja a jövedelem
ből, hogy Ilonkárrak még külön francia nyelvtanárnőt is 
tartsanak. 

A fiatal lány szívesen jár Moldárék házába. Gyöngéd 
szíve hamar megkedvelte a beteg asszonyt, aki csendesen 
fekszik ágyában, sohasem panaszkodik s rengeteget gondol
kodik. Mindig van egy·két érdekes története Ilonka számára 
és szívesen látja, ha a lány sötét althangján felolva.s. neki 
Kazinczy, Kölcsey, vagy Petőfi műveiből. Arany!, Madáchot 
is szeretik s ha! majd Ilonka jól megtanult franciául, a fran
cia költőket is előveszik. Némelyiket Moldárné asszony sze· 
n1élyesen is megismerte Párisban. 

Az ügyvéddel Ilonka ritkán találkozik. Moldár több
nyire estefelé tér haza, amikor Ilonka már rég elbúcsúzott 
új "barátnő jétől"; legföljebb vasárnap önként találkozik 
vele a betegszobában. Ilonka kezdetben kiss<l elfogódottan 
nézte a nagy, darab embert, aid hiába igyekezett csendesen 
viselkedni, s halltan beszélni, már néhány perc múlva elfe· 
ledkezett magáról és nagyokat hahotázva, dörgő hangon 
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mesélte el vidám történeteit Moldárnak jóindulatot eláruló 
sz_éles arca van, de a piros· homlok fölött már ezüstösen 
csillog a haja. Hangos modora kissé megfélemlíti Ilonkát, 
bár igaz, hogy mesélés közben a szőke szemöldökkel árnyé
kolt kék szemek jóságos fényt árasztanak s mosolyg,ósan, 
huncutul néznek a világba. 

De Ilonka mégis csak jobb szerel kettesben lenni 
Moldárné asszonyommaL Sohasem volt még igazi barátnője. 
Osztálytársnői voltak, a szoms·zédék gyerekeivel is jó vi
szonyban van, de gyermekéveinek korai szenvedéseiről még
sem beszélhet egyikükkel sem, nem értenék meg. Lajosról 
sem mes'élhetne nekik, egyiknek sem. Mert a Lajossal való 
barátsága mégis csak más, mint ezeknek a süldő lányoknalc 
,szerelmei". Komolyabb, súlyosabb dolog az övé ... s Ilonka 
boldog, hogy végre akadt valaki, akinek beszélhet róla. 
Moldárné asszony előtt semmit sem kell eltitkolnia. Mol
dárné asszonynak azt is el lehet mondani, amit egyébként 
senkinek sem szabad tudnia a városban: - hogy odahaza 
egyre rosszabb a helyzet. A megértő, idős barátnő jól meg
őrzi Ilonka titkát'' noha önmagába vonulva él, távol a zajgó 
élet.től, mindenben együttérez vele. Nem idegen számára az, 
amit Ilonka mesél, panaszol és gyón neki. , 

- Tudom, hogy Lajosnak szüksége van rám -
mondja Ilonka. - Ami jó tulajdonsága van, az hamar ki
veszne belőle, ha senkis•em hinne benne. Nagy kárára van, 
hogy az apja a ·példaképe, atld azt akarja elhitetni vele, hogy 
az ember mindent elérhet, ha a nagyurai< közelében él s 
hatalmát arra használja fel, hogy megsemmisítse ellenségeit. 

- Igazad van, neked hinned kell Lajosban! -.feleli 
Moldárné asszony. Gyönge, vékony teste mozdulatlanul nyug, 
szik az ágyban, fekete haja kontyba van tűzve s nagy szeme 
érdeklődéssei figyeli az ágya mellett ülő lányt. - A gyenge 
ember hamarabb bukik el, ha senkisem hisz benne ... 

Moldárné asszonyom ismeri az embereket Ilonka 
gyakran úgy véli, hogy senki nem ismeri őket olyan ~ól, 
mint beteg barátnője. Moldárnénak sejtelme sincs arról, 
hogy a tiszaújlaki burgerek mi mindent beszélnek róluk. 
Hogy azt terjesztik, hogy Moldár uram gyakran csak későn 
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tér 'haza ..• 8 hogy gyakran megfordul a borozóban, vidám 
lányok társaságában. Ilonka ebben nem hisz. De amikor 
egyszer valamilyen irattal be kell mennie Moldár ügyvéd 
úr irodájába, egy igen finom, fiatal hölgyet talál ott, Moldár 
uram pedig fölötte jókedvűnek látszik és nagyokat kacag,. 
az iroda levegője parfőmös. . . S amikor később Moldár 
uram egy pillanatra benéz a betegszobába, ruhájának is 
gyöngyvirágszaga van. Szerencsére felesége nem veszi észre. 

Ilonka nem bánja, ha Moldár meglátja rajta, hogy 
haragszik rá. Kár, hogy olyan fiatal, kűlönben megmondaná 
neki a magáét. Hát nem felháborító, hogy idegen nőkkel 
mulat, amikor a felesége beteg,en fekszik? Halász épp teg
nap mondta, hogy Moldárné alighanem élete végéig fogja 
nyomni az ágyat. .Moldár egy reggel hirtelen arra fog 
ébredni, hogy özvegy ... de akkor már késő lesz a meg
bánás. 

Ezt a levelet dobd a tűzbel - mondja egy alka
lommal Moldárné Ilonkának. - A feladója nem merte 
aláírni. Sok az ostoba ember a világon, Ilonka l Irigyelik · 
a férjemtől, hogy egy kissé elszóralwzik, holott nincs nála 
jobb férj a világon. S azt hiszik, az ostobák, hogy jót tesz
nek velem, ha értésemre hozzák pletykáikat. Csupa olyan 
dolgot egyéibként, amiről én már rég tudok ... 

Ilonka tűzre veti a levelet s örül, hogy Moldárné moot 
nem láthatja az arcát. N agyon szégyenkezik, bár maga sem 
tudja, miért. Nehéz a felnőttek életel Azért nehéz, merll nem
csak igen és nem van a világon, hanem a kettő közölt még 
számtalan mfu.> felelet is. 

N agy szerencse, hogy Ilonka elé nemcsak ilyen súlyos 
kérdések kerülnek, amelyekre amúgysem tud választ. Tisza~ 
újlakon már hetek óta havazik si csak az egész, v&n, mogorva 
emberek nem értik meg, hogy ez milyen szép! Tiszaújlal< 
környékén csak egyetlenegy domb dölyfösködik a síkság 
közepette; ezt a dombot pedig a tiszaújlaki fiatalság, a fiúk 
és lányok vették birtokukba. A fiúk ilyenkor télen hosszú 
csizmákba bujtatják lábukat. Ilonka felölti zsinóros térdig 
érő hosszú bundáját, a fiúk szívesen segitenek neki, ha 
szánkóját felvontatja a doinb tetejére. 
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- Lajos hazajön karácsonyra '! - kérdezí az egyik 
s a szeme sarkából nézegeti a lányt. 

- Persze, hogy hazajön - feleli Ilonka sötét, lágy 
hangján.- Már alig vároml Te is örülsz neki, úgye? 

De látnivaló, hogy a fiú nem örül. 
- Karácsonyra hazajön Lajos, - meséli Ilonka Mol

dárnénak is, amikor a téli fagytól kicsípett arcával, boldo
gan ragyogó szemekkel belép a betegszobába. Moldár ma. 
kivételesen otUwn maradt, az ágy mellett ül. 

- Lajos ... az a kisasszony babája? 
- Igen - feleli Ilonka nagyon komolyan - Lajos 

az a fiú, akit én szeretek 

Roykó uram valójában mélyen ,;,egveti a tiszaújlaki 
burgereket, de még a büszke mágnásokat is, akik oly szí
vesen megfordulnak társaságában. Megveti őket, mert a 
világ sora csak akkor érdeldi őket, ha saját nyugalmuk 
forog kockán. Európa nagyjairól semmi mást nem akarnak 
tudni, mint hogy :kit szeretnek, mit esznek ~· :hogyan köp
ködnek ... s hogy mi a divat, amelyet utánozni kell. 

S rnilyen rövidlátóak még azok a férfiak is, akik egy
kor oly nagy szerepeb játszottak a nemzet életébeni Rövid· 
látóak, ami nemzeti harcuk szűk korlátain kívül van, az 
nem éTdekli őket. Persze, Roykó uram megérti, hogy a 
dzsentri örül annak, hogy a hadijog alapján elkobzott birto
koka t visszaadják jogszerinti tulajdonosaiknak, örül annak, 
- mint minden rendes hazafi - hogy a biróságnál és az 
iskolában újra jogaiba iktatják a magyar nyelvet. A nemzet 
ennek ellenére természetesen még továbbra is megmarad 
a passziv ellentállás büszke álláspontján, amíg teljesen el 
nemi éri célját: a nemzeti függetlenséget. De ezeken a dolgo
kon túl Roykó uram még sok egyéb dolgot lát, sok mindenre. 
figyel. Eseményekre, amelyek siettetik a végső döntést. 

Hát igazán nincs ernher Tiszaújlakon, aki mcsszebb 
látna az orránál? Aki kinézne az ablakon? Aki ne csal< saját 
életét, saját reményeit és aggodalmait figyelné? 

Tiszaújlalion nincs egyetlenegy ember sem, akinek 
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a háziillan térképet, vagy pláne földgömböt lelietne találnír 
Nincs a mágnások közölt egy sem, aki valalla életében mesz
szibbre jutott volna Pes tn él, vagy . Bécsn~l. N em. cso~a 
tehát; hogy nem törődnek má.<sal, mmt am1 érdekeik szuk 
körén belül történik. Tiszaújlakon alapjában véve csal< 
Roykó uram tudja, hogy némely esemény mekkora hullá
mokat ver fel a világban. 

Mit tudnak idehaza az einberek a francia császár 
nehéz sakkjátékáról? Mit tudnak arról, hogy most titokban 
miért kacérkodik Oroszországgal, ami annyira felbősziti az 
angolokat? Mit tudnak arról, hogy III. N_apoleon ti~kos ter~ 
vei! igazában csak Oroszország veszelyeztetheti ... még 
Angliánál is, 1 jobbani 

Amikor Roykó uram tavaly októberben visszat~rt 
Stuttgartból, a derék polgárok szi\net nélkül gyilko),ták 
ostoba kiváncsi kérdéseikkel. Hogy rnilyeri ember a cár? 
Hogy hány lovat fognak a kocsija elé? Hogy ~ekkor~ az 
udvartartása? Csak ilyen dolgokat akarnal< tudni s a fiatal 
cár is csak azért érdekli őket, mert az ujságok sokat írtak 
a nagy koronázási ünnepélyről, az arany tányérokon fel· 
szolgált ebédekről és vacsorákról g, a háromszázezer ember 
számára rendezett ünnepélyről, amelyen a szökőkutak bort, 
sört és likőröket löveltek De amikor Roykó uram meg 
akarta nekik magyarázni, hogy milyen fontos az orosz 
barátság Napoleon császár ola~z tervei sz~mJ?o~tjából, s 
ennélfogva közvetve Magyarorszag szempontJábol IS, akkor 
oda se figyeltek. Annál több figyelemre méltatták Ferenczy 
uram ostoba ellenvetéseit és "a francia császár ingatag polim 
tikájáról" való gúnyolódását. 

· "A korteskedés elnyomása ésl a gyűlési tilalon~ ellenére 
öf köztársaságit választottak meg", - olvasta fel F~~enczy 
hangosan az ujsághfrt. Olyan hangosan, hogy Iulaiszott 
belőle a ló láb: - Roykó uramnak sz ól t a nóta. 

Mert Ferenczynek most, hogy koldussorra jutott és 
elvesztette minden hatalmát, az az egyetlen öröme, hogy 
ha Franciaországról szóló kellemetlen hfreket terjesziliet, 
amelyekkel termés·zetesen a francia ~sászár udvari szál~tóját 
véli felbosszanthatni: Szomorkás elvezeti Hogy kéJelgett 
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Ferenczy uram akkor is, amikor a Napoleon elleni bomba
merénylet hírével ijesztgetbette a jámbor tiszaújlakiakat: ~ 
az emberek Jibabőrösen, tátott szájjal hallgatták, amint 
Massol baritonista operai búcsúelőadásáról mesélt nekik oly 
részletesen, mintha maga is ott lett volna. Hogy az udvari 
fogat épp akkor hajtott az. opera elé, amikor a három rob
banás történt s az opera homlokzatán kialudtak a gázlámpák. 
Ferenczy uram valósággal kéjelgett a haldokló rendőrök, 
gárdalovasok s a császárné véres ruhájának leírásá"Qan; 
amikor pedig történetének végére érve megemlítette, hogy 
a császári pár sértetlenül· úsz ta meg a merényletet, világo
san ki lehetett venni hanghordozásából, hogy nem bánta 
volna, ha ... 

Ferenczy uram nagy szamár. A merényletről szóló 
híreket más emberek is elolvasták. Roykó uram például azt 
is tudja, amit az osztrák cenzura elnyomott, tudja azt, hogy 
a merénylet tettese, Orsini, arra akarta emlékeztetni a csá
szárt, hogy egykor ő is karbonári volt. Roykó uram még 
annak a levélnek tartalmát is ismeri, amelyet a merénylö 
halála előtt Napoleon császárhoz intézett. 

Nyár óta pedig Roykó uram még ennél is többet tud. 

Ezúttal nem futár hívta el Tiszaújlakról Roykó ura
mat, s így az embereknek nem tünt fel, hogy a patikárius 
elutazott. Kerülőúton levelet kapott dr. ·Conneautól, aki arra 
kérle, hogy feltüniis· nélkül utazzék Bécsbe. Roykó uram 
tehát Bécsbe utazott. Itt dr. Conneau hosszabb sétát tett · 
vele, mert olyan mondanivalója volt patikárius. barátja szá- · 
mára, amelyet jobb, ha nem hall meg az osztrák rendőrség. 
Torinóból érkezett, mesélte dr. Conneau s ott Ola~zország 
egyik legjelentősebb emberével megheszélte, hogy összehozza 
Napoleon császárral. Arr& kéri most Roykót, hogy feltünés 
nélkül, mintha üzleti útra menne, utazzék Plombieresibe, 
ahol Napoleon császárral fog találkozni. Ennél többet dr. 
Conneau nem mondott, épp csak arra figyelmeztette, hogy 
legyen elővigyázatos és hallgasson, mint a sír. Ezzel szem
ben még egy titokkal ajándékozta meg. 
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- On valószinűleg tudja, hogy gróf Andrássy Gyula, 
Kossuth párisi követe a márciusi kormány idején Párisban 
élt. Az osztrákok in contumaciam halálra ítélték és a fran
ciák ezért hivják "le beau pendu"·nek. 

- Persze, hogy tudom, hisz jártam nála Párisban l 
- Nos, gróf Teleki László összehozta Andrássy! 

Plonplonnal, ... s a találkozáson sok mindenről esett szó. 
Főkép a jövőre vonatkozólag! Ha Ün a közeljövöben vala
milyen ajándékot kap tőlem Párisból, akkor ez annyit 
jelent, hogy a lehető leggyors~bban Olaszországba kell utaz
nia. Ott majd megtudja, amit tudnia kell! 

A két barát és összeesküvő ezután elbúcsúzott egy
mástól, Hoykó uram pedig a kapott parancsok értelmében 
elutazott a Vogézekbe, Plombieresbe. ' 

Plombieresben ezúttal egészen más képe volt a dol
goknak, mint a császár szokásos egyéb útjaináL Már az is 
gondolkozásra késztefte. Roykó uramat, hogy őfelsége kevés 
kiséreltel érkezett és sajátkezüleg hajtja kis kétfogalít kocsi
ját, a reggeli vizitnél pedig a csá;s.zár csak úgy, odavetőleg 
megjegyezte, hogy délután egy Ginseppe Benzo nevezetű úr 
fogja öt meglátogatni, ... s hogy kettesben egy kis kirán
dulást tesznek majd a szomszédos erdőbe. Giuseppe Benzo 
•.. ismeretlen név, Roykó még sohasem hallotta, de 'azért 
mégis majd kirázta a hideg· arra a hfrre, hogy a csás·zár, egy 
olasz úrral fog találkozni. _ 

Délután aztán személy szerint is megpillantotta a csá
szár titokzatos vendégét. Alacsony kövér úr volt, simára 
borotvált arccal s átható szemekkel a szemüvege mögött. 
Hoykó uram azonnal megérezte, hogy nem akárkivel van 
dolga. 

A császár aztán ezzel a Guiseppe Benzoval kettesben 
kirándul t az erdőbe l 

Természetesen sem Roykó uram, sem senki más nem 
tudhatta meg, hogy miről beszélt a két férfi az erdőben. 
Roykó uram csak annyit ért el,. hogy kivette a szállodatu
lajdonosból a titok vastagabb felét: - azt, hogy az idegen 
valójában sénki más, mint Olaszország miniszterelnöke, 
Cavour. 
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Nyílvánvaló volt most már Roykó előtt, hogy PTom
hieresben Ausztriáról folyt a szó, a gyűlölt Habsburg okról, 
akik Magyarországot megfosztották minden alkotmányos 
jogától, s karhatalommal, besúgókkal, rendőrséggel s· áru
lókkal uralkodnak Olaszországban is. Ausztriáról; amely 
a krimi háboTúban mind a két félnél elrontotta dolgát 
s amelyről a, párisi kongresszu• óta nyilvánvalóvá vált egész 
Európa számára, hogy alávalóarr megnyomorítja Olaszor- · 
szágot. Piemont a nyngáti államok soraiban harcolt s most 
a császári igéretek ibeváltását követeli. Akkor pedig ütni focr 
Magyarország órája is 1 ° 

Roykó uram gondterhelten pödri bajuszát, amely -
csa:k úgy, mint császári vevőjéé - egyre hosszabb. 

. Mit tudnak a tiszaújlaki polgárok erről a férfiúról, 
alu Európa legmerészebb forradalmárainak terveit akarja 
valóra váltani? Az emberek egyrés·ze kineveti dölyfös udvar
tartásáért, szerelmeiért, névtelenül megjelent tanulmányai
nak irályáért, amelyekben nagy terveire igyekszik előkészí- · 
teni Európa közv!Jleményét. Roykó egyike ama keveselmel<, 
akik megsejtették, hogy milyen magányos ez a férfi, aki 
jár'\tlan úton jutott a hatalomhoz, akit nem hercegnek 
nevelteK s aki ezért igaz örömét leli a kormányzásban, nem 
úgy, mint azok a fásult uralkodók, . akik csak unt köteles
ségüket teljesítik s beérik azzal, hogy szó nélkül alá!rjál< 
minisztereik előterjesztései!. Napoleon keményen megküz
dölt a hatalomért, merturalkodni a:kart s saját terveit akarta 
megvalósítani. S Roykó uram is, ugyanúgy mint Napoleon 
császár, csak ádáz har<1 révén jutott el oda, ahol most tart, 
szép nagy· jövedelmű pozíciójába s nem megvetendő hatal
mával országában, Tiszaújlakon. Felemelő gondolati 

- Rövidesen háború lesz - mondja Roykó uram 
este a feles~gének. 

~ S te ennek örülsz, Sámuel! -· kiáltja Szerafina 
a&szony. - Ha háború lesz, az valamennyiiinket szeren
csétlenségbe fog dönteni. Gondold még, hogy hány ember 
nem fog hazaiérni l Ez a háború a Szentatyára is nagy 
veszéllyel járna l ~ Szerafina asszony szeme könnybelábad, 
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de nem a lelkesedéstől. N agy fia van már s ki tudja, néllány 
év múlva ... 

De Roykó uram türelmetleniil legyint. 
~ Az olasz szabadságmozgalommal minden igaz 

európai ember együttérez, épp úgy, mint nemzetünk s Len
gyelország felszabadításitnak gondolatával. Napoleon nem 
azél't ült a trónra, hogy babérjain pihenjen. Meg fogja 
oldani a nagy kérdéseket, a hitvány női kö1myel< s a pol
gárság gyáva jajveszé'kelése ellenére is. 
. S ahogy most Roykó uram szélesen kitárja karjait, 

minti1a az elérendő nagy célokat akarná keblére ölelni, 
maga is' úgy fest, mint egy igazi hős. De amikor látja, hogy 
Szerafina asszony konokul hallgat és semmil<ép sem haj'
landó arra, hogy megossza vele lelkesedését, ő is elnémul. 
Egyediil vagyok, állapítja meg. S gondolatai elkalandoznak 
a magányos császárhoz, aki katolikus feleségével ugyancsak 
nem közölheti vakmerő olasz terveit. · 

Roykó uram csak akkor szólal meg újra, amilwr már 
mindketten ágyban fekszenek. 

~ Tiszaújlakol nemsokára végleg meg fogom tisz
títani családunk ellenségeitől - jelenti ki. - Az embernek 
keménykezünek kell lennie, ha célhoz akar érni. A péknél, 
aki oly sokáig gyötört bennünket, ma végrehajtó járt. Fel 
kell adnia üzletét, örülhet, ha segédnek veszik fel valahol. 
Igaz, hogy segédnek meg már öreg! 

- A főispán fia - teszi hozzá már félálomban' -
ma elutazott Bécsbe, Buol őexcellenciájához. Ajánlólevelet 
kapott tőlem. Az apja az elSő osztrák, aki megbecsiil engem 
... én meg tudom, hogy mi a hála. Most aztán niár nincs 
egy mágnás sem Tiszaújlakorr és környékén, akinek elég 
mersze volna ahhoz, hogy Ferenczyuél vásároljon. Felfo
gadtam egy fiatalembert, aki felírja mindazoknak a nevét, 
akik Ferenczy patil<ájába járnak. Egységet fogok terem
teni Tiszújlakonl Nem járja, hogy a Piac-téren két patika 
versengjen egymással, mint ahogy véleményem szerint 
egyetlen politikai pártnak kellene uralkodnia az ország-. 
ban is. 

Roykó nram hangja, még ha hálóingben van is a gaz-
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dája, máskép szól, mínt a köznapí halandóké. Szerafína 
asszonynak legalább is ez a véleménye. 

- Hát nem jól megy a soruk! - mondja, m,iközben 
a másik oldalára fordul és kezével a Piac-térre n,'yiló ablakra 
mutat. - A lányulmak, Ilonkának már pénzt kell keres
nie l Társalkodónő lett Moldárnénál ... tudod, hogy milyen 
beteg az asszony ... egy kis zsebpénzt kap tőlüle Egyszóval 
afféle jobbfajta cselédi Pospischilnétől tudom egyébként. 

- Moldárra is gyanaks,zom, - morogja Roykó uram. 
- Deák-párti ember s mégis Halásszal kezelteli feleségét. 
Vajjón hol ·készíttetik el a ·receptjeiket? Nem ismerem Mol
dárék cselédjét ... de ha a Ferenczy-patikába küldik ... 

~ Azt ne türd ell - sziszegi Szerafina asszony. 
Már nincs sok mondanivalójuk egymás számára, de 

gondoiru mindig ugyanazt gondolják. Minden este azon 
tépelődnek, hogy mennyit szenvedtek ők a multban. Hogy 
mennyire megalázták öket, hogy mint éreztették velük, hogy 
szegények l Az emberek kemények voltak hnzzájuk, senki 
sem S'ajnálta meg őket. Sem a bank, amely jelzálogkölcsönt 
adott a házra, sem a mészáros, sem a pék, de még az iskola 
sem, amelynek olykor adósuk maradtak a beiratási díjjal. 
Keserü, szégyenteljes helyzet volt. Akárhogy dolgoztak is, 
bárhogy takarékoskodtak s verték fogukhoz a garast, semmi 
nem használt. Roykó orcája verejtékév.el dolgozott s Szera· 
fina asszony minden krajcárt kétszer is megforgatott, mielőtt 
kiadta, mégsem vergödtek zöldágra. Pedig még a gyerekeik· 
től is megvonták mindazt, ami más ember gyerekének szinte 
ingyen hullt az ölébe. · 

A keserves emlékek lángja olthatatlanul ég bennük. 
Nincs szükség arra, hogy egymást figyelmeztessék, emlékez
tetés nélkül is emlékeznek. S ha kettesben vannak, magul< 
között, nem restelik bevallani, milyen jó érzés, alaposan 
belerúgni azokba, akik régente oly kiméletlenü! gyötörték 
az embert. Érezzék ők is a gondok vad ostorcsapásai!, 
amelyek egykor Roykóék hátán csattogtak. Bizony jóleső 
érzés, még ha nem is teszi szóvá az ember l 

A péknél tehát végrehajtó járt. Szerafina asszony 
elszenderedik tarka cihájú, puha várikosai közölt ·S magá-
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val viszi álmába ezt a Jó hírt ... Vajjon emlékszik-e wég 
a pék arra a napra, awikor i)t fenyegette meg a végrehaj
tóval? 

Eljön a nap, amikor régi ellenségeik valan1e~nyien 
Je fognak csúszni a kényelmes helyről, amelyen edd1g oly 
biztonságosan ültek. 

Lajos és Ilonka első találkozása nem volt valami 
vidám. Holott a szeniesle előtt jó néhány órát együtt töltöt· 
tek, távol a várostól, távol a gyülölködő szülői házaktól 
együtt járták a Tisza balpartjának hófedte mezőit, a rég
ismert kedves ösvényeke!, amelyek dérlepte, csillog,ó szomo
rúfűzek közölt vezetnek el a nagy folyó befagyott mellék
ágaihoz. A víz fölött a tél fáradt kék fénye rezgett. Mind
ketten úgy érezték és ezúttal még biztosabban, mint más
kor, hogy megint idősebbek, felnőttebbek lettek, mint anlli
kor Jegutoljára találkoztak . . . Lajos már szinte férfinek 
hat pelyhező szakállával, szögletes arcával, amely még éle
sebb vonalú és határozottabb lett az ehriult hónapokban. 
A válla is kiszélesedett, meg is nőtt, kiskabátja újja már 
csak a csuklójáig ér. Ilonka is megnőtt, de nem ez tette 
oly bizonytalanná Lajost, amikor először meglátta. Valami 
számám ismeretlen érettség, valamilyen újfajta nyugalom 
szól Ilorika biztos kerek mozdulataiból és sötét szemének 
kissé idegen komolyságábóL Lágyan ívelt szája is újszerü 
és izgató; Lajos ne,;,. is meri rögtön megcsókolni és amikor 
mégis rászánja magát, a hűvös puha lányajkakból olyan 
édesség árad testébe, hogy siheder lénye majd beleszédül. 
Most már szinte örül annak, hogy az úton hazafelél hirte
len havazni kezd, éles szél fütyül a hidegtől megdermedt 
arcukba s a hó vastag fátyollal borltja be az egész tájékot. 
Ilonka még jobban megnőtt, még felnőttesebb, mint én, 
gondolja Lajos, amint bizonytalanul cammog a lány mellett. 
Az az érzése, hogy a karja-lába aránytalanul nevetségesen 
hosszú s hirtelen elszégyeli magát. 

- Milyen szörnyü, hogy a szentestén még csak fél
órára sem Játhatjuk egymást! - mondja sóhajtva. 
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· De Ilonka szemmelláthatólag nem búsul emiatt.· Már 
b<;leszo~ott a .. dolgok szigorú, földi rendjébe, amely ketté
va~as.ztJa a k?tel~~ség~t az .egyéni boldogságtól. A szentestét 
sz~lervel fo~Ja toltem, aink oly rosszkedvüek, szegények, 
mar napok ola, hogy neki kell felvidítania öket. · 

- Majd utána találkozunk! - vígasztalja Lajost. 
A karacsanyeste sem sikerült valami jól, sem a Roykó 

?,ázban, sem.Fere?czyé~nél. Roykó uramnál ez még érthető; 
o ne~n szer~t~ a_z erzelgősséget, már rég kiugrott a kispolgári 
szokaso~ vilagabó~! o~a se figyel, amikor. felesége kiosztja 
gyerekemek az aJandekokat. Nem is lehet kívánni tőle 
hog~. méltányolja Iza gyermekes örömét, amiko11 •felpróbál j~ 
a~ UJ ruhát, ~agy hogy együttérezzen Lajossal, amikor ez 
ful~hez szorítJa első zsebóráját s azon tünődik, mit szólnak 
maJd Pes~en a b~ráta~. és .. os~tálytársai, ha meglátják a szép 
vastag óra!, a rajta fuggo krs arany kulccsal. Roykó uram 
lermészetes.e~ gazdagon megajándékozta feleségét is, úgy, 
~~ogy az Ilhk, ha valakinek nagy poziciója és ehhezmért 
Jovedelme van; mert ha az ember magas g.rádusra jutott, 
természetesen. nemcsak azért ajándékoz, - ahogy a kis
polgárok teszrk - hogy örömöt okozzon, hanem azért is, 
··.főkép azértlll ... hogy az ismerősök elálmélkodjanak 
sőt lehetőleg bosszankodjanak is a pompás ajándékokon: 
Roykó uram feleségének egy nagy zománcozott medaliont 
és hegyi kris~ályb~l készült hos,szú fölbevalót ajándékozott, 
Pepával pedrg rojtos, gazdagon hímzett valódi krepdcsin 
kendőt vásároltatott neki Párisban. El@g sokba került ... 
12.000 frankbal ... de meg is csodálták Tiszaújlakon, mert 
ilyet még nem látott a világ l 

Roykó uram még a szentestén sem mulasztja el, hogy 
15 éves leánya és 18 esztendős fia előtt a francia császárról 
beszéljen. Lelkesedéssel hadonászik a levegöl:>en, s újra 
a háborúval hozakodilt elő, az elmaradhatatlan harccal, 
amely a magyar hazafiak s.zámára meg fogja adni a jelt 
a forradalomra s a végső felszabadulásra. S gesztusai egyre 
szélesebbek lesznek; nem csoda, mert azok már egész Nyu
gateurópát átölelik, amely biztos tudomása szerint hamaro
san egészert más ábrázatot fog ölteni. 

110 

;___ Ezt ·már az angolok sem akadályozhatják meg, 
- mondja fölényesen és gunyosan - akárhogy ragaszkod
nak is egyensúlypolitikájukhoz és ahhoz a tételhez, hogy 
minden maradjon a régiben. Miklós cár ... 

De bonyolult okoskodásait ezúttal a család a szakott
nál szórakozottabban hallgatja. Még a felesége sem figyel 
oda, mert Iza új ruhácskájával van elfoglalva. · 

Bizony, az ember nagyon magányos! Roykó nagy 
barátja, az imádott francia császár is az, ő •em vallhatja 
be Engeniának nagyratörő terveit. Roykó uram elérzéke
nyülten idézi fel magában ennek a nagy embernek képét, 
aki ma este a Tuiileries-ben nyilván éppoly elhagyatott, 
mint ő maga itt, Tiszaújlakan ... 

Ferenczyék házában sem olyan derüs és békés ez 
a karácsonyest, mint más években. Ferenczy uramnak is 
sok a gondja. Igaz ugyan, hogy a karácsonyi torta édes 
illata betölti a szobát s a felesége és Ilonka tőlük telhetőert 
ünnepi hangulatot igyekszenek teremteni, de mit használ 
minden igyekezetük, ha Ferenczy uram izgatott léptekkel 
jár ide·oda a szobában s Roykóék új "hőstetteiről" számol 
be Géza fiának. 

· Ilonka új ruhát kapott, Moldárné pedig könyveket 
küldött neki. Bs Lajostól is érkezett titkos üdvözlet: - egy 
fénykép, amelyet Pesten készíttetett magáról. Ilonka ezzel 
van elfoglalva s nem nagyon figyel apja és fivére beszél
geté5ére. ! j :1 ! ' 

Ferenczy uram a napokban néhány harátjával talál
kozott, akik kifejtették neki, hogy valójában Napoleon csá
szár Iudas az európai válság•ban. 
. - Mit tud ez a kapaszkodó a nyugodt fejlődés, a ter
mészetes haladás biztos törvényeiről? '- kiáltja Ferenczy 
uram felháborodottan. - Mit tud a nemzeti hagyományok
ról? Aki nem érti meg a tegna pot, az a holnaphoz 5em 
konyít! Napoleon azt hiszi, hogy ügyefogyott, kontár kezé. 
vel mindenbe bele kell avatkoznia ... az a meggyőződése, 
hogy minden, ami új, az egyúttal jó is ... 

Ferenczy. asszonyság fáradtan néz urára, aki m~g 
a szentestén sem restel politikáról beszélni. Hisz ig~z, a poli-
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tika többé-kevésbbé erőszakosan beleszól mindegyikük éle
tébe ... de hát azért vannak ünnepi órák, amikor az ember 
másra szeretne gondolni, másról kívánna besz~ni. olyan 
dolgokról, melyek a napi gondok fölött állanak. Igaz 
viszont, hogy az ilyen nemesebb gondolatok a,'mai izgalmas, 
vágtató időkben porosoknak és valószerűtleneknek látsza
nak, mint valami divatjátmult dall Ilonka szeren<lSére csak 
félfüllel figyel apjára. f:rthetetlenek a felnöttek, gondolja · 
magában. Hát az t\desapja nem veszi észre, hogy milyen 
rosszul hangzik a politizálás a karácsonyi gyertyák fényé· 
ben? Nagyon szereti édesapját, de most 'mégis haragszik 
rá. Mi!yen 1·ossz színben van szegény, ennek is csak Roykó 
az oka. Ilonka szívébe belopózik a gyűlölet, amikor áttekint 
a Piac-tér túlsó oldalára, a Roykó-ház fényesen kivilágított 
ablakaira. Ez ablalwk mögött él Lajos, aki most bizonyára 
vágyakozva gondol rá .... de ott él az az ember is, aki üldözi 
őket és vesztüket akarja. 

- A Napoleou-féle embereknek könnyű a dolguk! -
magyarázza édesapja; Géza fiához beszél, .aki karcsú dere• 
kát az asztalnak támasztva hallgatja. - Amit az embe!.' 
teremtett, abban mindig van valami hiba. Az államokat· 
és az államszövetségeket is emberek alkották, ezért tökélet
lenek. Napoleon ezeket a hibákat pécézi ki és nagyhangúan. 
azzal henceg, hogy helyettük hibátlan, tökéletes· szarvezete
ket fog létesiteni ... 

- Máskor szebb volt a karáDsonyl - panaszolj!> 
Ferenczyné asszony. Nem ejti ki a Roykó nevet, de az egész 
esalád tudja, hogy az ajándékok ezúttal miért soványabbak, 
mint az elmult esztendőkben. 

Az ember szinte örül, hogy már végére ér az ünnep
napoknak. Ezt gondolja Lajos is, Ilonka is, amikor ünnep 
után találkoznak. Rossz álomként kisérti öket a ka~:ácsony
est emléke. Mindkettejükben még. visszhangzanak a szavak, 
amelyeket odahaza hallottak, néma, magnkbafojtott helyes• 
léssei vagy tiltakozással; mind a ketten jól tudják, .hogy 
szüleik politikai színezetű előadásait tulajdonképpen a Mf 
család egymásiránti gyűlölete fűti. 

De amikor elérkezik Lajos vakációjának utol~ó napja, 
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mégis csak úgy látják, hogy az ünnepi beszélgetések mögött 
alighanem más is meghúzódott, mint ez a régi , családi 
gyűlölet. · 

Mert ime, Tiszaújlak hirtelen megváltozott. A polgá
rok nyugtalanok él<; idegesek ... s· épp oly indulatosak, mint 
amilyenek Roykóék és Ferenczyék. A férfiak, akik e hideg 
januárius napjaiban hangosan vitatkozva járják a kis város 
utcáit, vadul hadonásznak, mintha - úgy, mint régen -
választásokra készülne a vármegye, vag:\' mintha Jellasich 
horvát seregei menetelnének a város ellen. 

A Háromkirályok ünnepén a borozóball még a szo
kottnál is szenvedélyesebben űtköznek össze az ellentétes 
vélemények. 

Mindenkinek véleménye van, s mindenld elmondja. 
Mindenki jogot formál ahhoz, hogy hozzászóljon a nagy
világ eseményeihez, amelyekről az ujságok ·tbuzgón tudósft
ják az olvasókat. Mindenld úgy érzi, hogy Jegszemélyesebb 
dolga mindaz, ami a kormányok és uralkodók titkos kabi
netjeiben történik, zárt ajtók mögött. Roykó uramnak min
den bizonnyal igaza van abban, amikor azt véli, hogy 
a politika nagy kérdései csak akkor érdeklik a polgárt, ha 
szenWlyes biztonságáról van szó. 

- Alighanem ütött az órai - mondogatják Kossuth 
hívei ragyogó szemekkel. Napoleon császár az újévi fogad
tatásorr szemébe mondta I-Iübner bárónak, az osztrák követ
nek, hogy Franciaország és Ausztria viszonyában elhidegülés 
állt the. Néhány nappal később pedig Vittorio Emanuele, 
a szardinfai király trónbeszédében kijelentette, ho-gy már 
nerosokáig fogja tűrni ölbetett kézzel Olaszor-szág jajkiál
tásait Híre ikéli annak is, hogy a hónap végén a francia csá
szár olaszbarát öccse, Napoleon herceg feleségül veszi 
Vittorio Ernannele 15 éves leányát, Klotildát. 

Háború lesz tehát? 
Hol időzik Kossullh ilyenkor? Hívei 'es ellenfelei egy-

aránt ezt kérdezgetik. · 
Legmeghittebb barátai, akik közé Roykó uram is tar· 

tozik, persze tudják, de tit<rktartás köti őket. . 
Lajos és Ilonka pedig azt látja ... és érzelmeik persze 
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megoszlanak ezen a téren ... hogy ma noykó uraT? a les
fontosabb ernber egész Tiszaújtakon. Roykó urmn, kr szem.e
lycsen i.:nneri a francia császárt. l\-! ert ki lá_t~a .előre •.. ki 
jó~olta 1neg1 nlindrrzt, amit az uj;:;ágok n1a a pohtdcm fesz.ult
r;éoröl és' a fenyegető bábortiról írnak? Ki látta 1neg? -
ké~·dezi Roykó uram gúnyosan, patikája pultja mögül és 
a ])oro·zó asztalánál. Háború lesz ... ebben má:r :senki sern 

ketelkedik. 
- Ez az őrült Napoleon rn_ár megi.nt nilcsoda szeren-

cséllenségbe akar dönteni bennünket? -- kiá~tja Ferenczy 
a maga törzsasztalánáL ~1ost n1ár bátran kiálthatja, senki 
scm mer 1negfelelni neki, hiszen tele van a város osztrák 
spiclivel és besúgóvaL - Még a saját miniszterei is felláz"_d
nak ellene! - Ferenczy nr am gunyos rnosollyal Rotschild 
báró rnondását idézi. A báró állítólag egy bálon találkozott 
Napoleon császárral és a kettejük közölt lefolyt beszélge
tésről egy magasrangú osz.trák hivatalnok számolt be 
Ferenczy uramnak. 

- Béke vagy ... birodalom! - rnondta volt R atschild 
báró a cs[uszárnak. -- Ért engem Felséged? ... Béke nélkül 
... nincs birodalom! 

Ferenczy uram pedig előrehajlik és súgva közli bará-

taival: 
- Hát Napoleon nem tudja, hogy Poroszország rnit 

forral ellene? 
Nem jó az élet mos·t Tiszaújlakon, Lajos szünidejének 

uto}só napjai nyngtalanul teltek el. A város két pártra sza
kadt: Roykóra és híveire, akik már alig várják a hábo
rút ntert abban reménykednek, hogy az .. hozza 1neg 
a J~rradalmat és a nyegyvennyolcas eszmék diadalát . · · é~ 
a Ferenczy-pártra, amely kútmérgezéssel é1S a háboTÚ rémé .. 
nek oktalan feli<(ézésével vádolja III. Napoleont. 

- A háború olyan, mint a tüz! - közli a fogadós 
vendégeivet - Gyorsan terjed és senki sem tudhatja, hogy 
1nerröl fúj majd a S·zél, ha kicsapnak a lángok. 
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Esik az eső. Halász orvos út ázottan, rosszkedvüen 
tér .haza egyik betegétől. Súlyos gondjai vannak, szívében 
ellentétes érzelmek küzdenek egymással. Az este hosszan 
vitatkozott barátaival a borozóhan, nagyokat ittak rnellélje. 
A háborúról beszélgettek, Napoleon császárról és a dikta
turáról ... hát nem csoda, hogy Halásznak rossz a kedve. 
A politika elkótyagosftja az ernber fejét, megnehezíti szívét. 

Az öreg orvos a zongaTához ül. Ha az ~ember 'SOndo-
Iatai rnegzavarodnak, ha nem segít már a könyv sem, ha 
az -ember szívében ré1nülel1 dúl, mert ·hirtelen feHsmeri, hogy 
milyen elmeháborodott az emberiség s báTgyú fejjel saját
magát pusztítja: - akkor a zenébe menekül. A zene Isten 
mo:soiya, egyetlen vigasza az elvesző embernek. A zene nmn 
harnis lidércfény, hanern gyógyító erő a valóság talaján 
meg.sebesült léleknek, a zene kapú, amely ·egy jobb világba 
nyíhk. Halász vörösre mosott, lúgozott, rövidkörmű kezé 
ilyenkor meglágyul, gyöngéden fut a hillentyük fölött. Mint 
ahogy az öreg orvos rendben tartja és gondosan ápolja kis 
kertjét, ... gondosabban, mint az enTberek a maguk vilá~ 
gát ... úgy vigyáz féltő gonddal arra is, hogy szereteU zon
gorája :soha n~ szóljon olyan hamisan, mint az. európai álla
mok hatalmas hangszerei. Halász doktor úr zongorája meg
őrizte lágy, eleven zengését. S ime búrjai közül rnáris fel
száll a dallam, rnint a friss· reggeli szél az éjszaka mélyeiből. 

Az öreg házvezetőnő csendesen tesz-vesz a szobában, 
kinyitja· az ajtót, kitopog, újra beállít. Friss víz,zel öntözi 
meg a virágcserepeket s közben ősz fejével bólo

1
g,at a zene 

ütemére. De az arca gondterhelt. S miközi:Jen gazdája 
a zongoránál álmodozik, hirtelen eléje áll és1 megszólítja. 
Rég szolgál n1ár az öreg orvosnál, ,maga is öreg, Halász 
tehát n·em veszi rossz néN"en, ha elpanaszkodik' neki. Hi,szen 
olyan bolond korhan élünk, - gondolja a házvezetőnő. 

~ Miért kell nekünk ilyen bolond időkben élni? -
mondja fennhangon s ráncos arca kipirnl. - Hát nem volt 
már épp elég bajunk a horvátokkal, az osztrák katonaság
gal? Az embernek már sohasem lesz nyugsága? Valameny
nyien békén szeretnénk élni, épp elég nekünk az a baj és 
gond, amellyel a Mindenhat6 teszi próbára az ernllJeriséget. 

115 



De a mé'Szárosnak ma nagyon kinyílt a csipája, iszonyú 
nagyhangon beszélt, azt mondta, hogy most kezdődik majd 
csak a bál! Hogy nagy időknek nézünk elébe! Holott ked
ves, jó doktor uram, van-e ember a világon, aki szereti 
a nagy időket ... aki nem élne szívesebben békés, csendes, 
nyugalmas kis időkben? Ami pedig a nagyvilág színpadát 
illeti, amelyet a mészáros váltig emlegetett ... hát én attól 
félek, hogy abba drágán fogjuk megfizetni a belépőjegyet 
Hisz igaz, én magam édeskeveset tudok arról, ho,gy mit tra

. fikálnak a nagyurak, de azt hiszem, hogy az olaszok csak 
azért olyan nagy legények, mert a császár bátorítja öket ... 
Meg tetszik látni doktor uram, ez a rakoncátlan még fel
horHja a világ nyugalmáll 

Halász bólogatva hallgatja az öregasszonyt s tovább 
zon,gorazik. Hát persze, hogy igaza van az öregneki A poli
tikának van egy válfaja, amely elsősorban a kis életeket 
zaibálja fel: a terroron alapuló, tömeggyilkos politika. De 
a politikán ki:.;ül muzsika is van a világon l A zenét egy 
világ választja· el a föld gonosz és rút dolgaitól, s még 
a csaták zaja sem kiáltja túl vígasztaló édes, dallamát. 
Halász bátyánk e pillanatban csak a zenének él, észre sem 
veszi, amint öreg házvezetőnője átballag a szobán. O most 
'se nem lát, se nem hall, lelke feloldódott a melódiák édes 
forgatag.ában. 

De aztán mégis csak észreveszi, hogy valaki van a szo
bában. Befejezi a megkezdett dallamot és hátrafordul. 

A fiatal Roykó kissé félszegen feláll és meghajlik az 
orvo\51 előtt. A házvezetőnő Jábújjhegyen vezette be a szobába 
és megkérte, hogy ne zavarja az orvos urat. 

- Te vagy az Lajos? - Az orvos szakállas, barna 
arca felragyog. - Észre sem vettem, hogy bejöttéli 

- Nem utazhalom el úgy Tiszaújlakról, hogy búcsút 
ne vegyek doktor uramtól! 

- Titokban jöttél el hozzám? 
Halász örömébe keserűség vegyül. 
Lajos bólint. De aztán elmosolyodik. Milyen különös 

gondolja, hogy azt, amit szivesen tesz meg, azt miJ:Id titok~ 
han kell cselekednie. 
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Fiatal vállára egy súlyos kéz nehezedik. 
· - Hogy megnöttél Lajos! - mondja az orvos. 

Hát hogy megy a sorod? Hogy haladsz az iskolában? 
- Megvagyok, doktor bátyám. Nem esik nehezemre 

a tanulás, s már alig várom, hogy a főiskolára kerülhessek. 
- Orvoc<desz belőled? 
- Nem. 
Al négyszögletes fiatal homlok hirtelen elvörösödik. 
- Nem c·rvos ... arról van szó ... hogy a farmaceu-

tikát tanuljam ki .. . 
- Igazad van, a kémikusok előtt nagy jövő áll. Vilá

gunk legnagyobb eseményeit a csendes laboratorinmokban 
készíti!<: elő. 

- A legnagyobbakat? 
~ajos . hitetlenül néz az orvosra. Fülében még , vis sz-. 

hangztk apJa szava. Bezzeg, Roykó uram másra mondja, 
hogy "nagy esmnény". Neki az a nagy esemény, amikor 
egy büszke nép felszabadul rabságiból ... amikor egy nem
zet visszanyeri szabadságát. Lajos úgy tudja, hogy a Jaho
ratoriumokban csak babramunkával kínlódnak az emberek. 

-~ Bizony Lajos, úgy van, ahogy mondom! - moso
lyodik el Halász, amikor megpillantja kis barátja csodál
kozó, kétkedő arcát. -·- Kémiknsaink Jahoratoriumaiban 
olyan taláhnányokat készitenek elő épp most, napjainkban, 
amelyek .alaposabban meg fogják változtatui az emberiség 
életét, mmt a nagy port felverő politikai handa'bandázás. 
Vajjon nem az az első célja-e az emberiségnek, hogy meg
szabaduljon a természet értelmetlen z•sarnokságától? A nagy 
kémikusok és orvosok azon fáradoznak, hogy végetvesse
nek a gyermekhalálozásnak ... hogy megmentsék a pusz
tító gyermekágyi láztól az anylÍkat ... hogy megóvják a fel
nöttek életét ·az egészségtan újonnan felismert törvényei 
segitségével! A nagy kémikusok megtanítják az embert arra, 
hogyan rendezze be életét. Ha te is ezt az útat választod 
Lajos, derék munkát fogsz végezni. 

Lajos tünődve nézi az orvost, aniint ez egy üveg 
barackpálinkát szed ki a szekrényéből s megtölti vele 
a vékonynyakú csillogó poharakat. 

117 



- Diák vagy, hát nyilván nem vetsz meg egy korty 
pálinkát! - Nem várja meg a feleletet, Lajos felé nyújtja. 
a poharat. ··~ Hát mo&t mesélj Lajos! Az arcodon látom, 
hogy sok mesélni valód van. 

Halász doktor érti a 1nódját, hogy ·szóra birja az 
embert. Lajosnak egyszerre n1egered a nyelve. Egy hajtásra 
Itiissza a pálinkát. 

- Az apámról akarnók beszélni. . . Nálunk mosta
náhan minden Inegváltozott, hiszen erről doktor úr is tud! 
Azt is tudja, hogy Inikép esett a dolog. Én tern1észetesen 
büszke vagyok az apámra és szívhől örülök annak, hogy 
körüln1ényeink így megváltoztak ... hát pers,ze, hogy örüJök 
neki . . . Csak az a baj, hogy ... 

De Halász ezúttal nem segíti ki Lajost. A fiatal ember 
elhallgatott és a cipőj" orrát nézegeti. Csend lett a szobában, 
hallani a falióra ketyegését. 

....;..... S minthogy senkihez sincsr annyi bizalmam, mint 
doktor úrhoz, - folytatja Lajos - mert az ön élete oly 
egyszerű és tiszta ... odahaza pedig n1inden oly zavaros, ... 
már azt sein tudom, Init gondoljak n1agamról és a szü~ 
!eimről! 

Lajos hosszú éjszakákat töltött azzal, hogy ezeken 
a fontvs kérdéseken töprengjen, pontosan n1egformuláiza 
a problémákat, amelyek eléje álltak, de eddig egyetlenegy 
Cinberrel se-m találkozott, ald segítségére lett volna megol
dúsukban. Nem is is1ner :senkit, aki segítségére siethetett 
volna. S most, hogy szülei siigorú. tilalma ellenére mégis 
csak felkere5te gyermekkora régi barátját, azt az emhcrt, 
aid a multban ... sok idő telt el azóta l ... szülcinc.k is 
barútja volt ... amikor végre feltehetné a kérdéseket és kedve · 
szerint beszélhetne, akkor egyszerre megzavarodik és azt 
sem tudja, hogy hol kezdjen neki. 

- Ilonkárrak tudniillik nem beszélhetek ezekről a 
dolgokról, - nyögi ki hir~elen. De már a következő pilla
nathan érzi, hogy tévedett; nem így kellett volna kezdenie. 

- Ne is heszédj neki róluk! - morogja az, öreg orvns, 
miközben bozontos szemöldőke a homloka közepébe ugrik. 
- Elég nehéz amúgyis az élete! 
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- Úgy vani ~ nagyja lielyben L'ajos szégyenkéz,ve. 
- Hisz nem is igaz, hogy én is1 olyan életet akarnék élni, 
mint az apám! Mit bánom én azt, hogy elkerülhetek-e 
a francia udvarhoz, nenr érdekel, hogy sokat ,fogolt-e utazni, 
vagy keveset. Ezt csuk úgy mondom Ilonl-::ának ... az{rt, 
mert az apja valamikor annyit hencegett tudmnányos kiséT
leteivel, amihez az én apámnak scn1 pénze, sen1 ideje netn 
volt ... 

- Ti, fiatalok csak azzal törődjetek, - mondja az 
orvo:s., - ·hogy valahogy rátok ne ragadjon; sziUeitek gyű
lölete! Úgy látom, hogy Ilonka ehhez, joliban ért, minl tc! 

üsodálatos, hogy az öreg orvosnak olykor milyen szi
gorú és kegyetlen az arca. 

- Mert Ilonka nem tudja . . . - kiáltja Lajos. De 
aztán elcsendesedik a hangja. 

- Arról akartam tulajdonképp beszélni, - folyhLja 
~ hogy több szeretnék lenni, n1int az apám örökös'e. Igen, 
olyan feladatokat szeretnék n1egoldani, n1int amHyenel;;::ről 
ön az imént beszélt. Bár az sem megvetendő dolog, ha az 
ember közelről figyelheti azoknak a férfiaknak életét, akik 
megformálják a föld új arcáll 

Lajos a szeme sarkából egy lopott tekhitetet vet az 
orvosra. 

--· Napoleon császár nagy ember, ___, folylatja 
- Európa nérpei minden bizalmukat beléje vetették. De ha 

édesnpám történeteit hnllgrrtom, úgy tünil( fel nekein néha, 
mintha sok olyan ember élne a császár környezetében, a kik 
édes-keveset törődnek kötelességükkel, hivatásuk teljesítésé
vel s még kevesebbet a császár nagy feladataival és tervei' 
vel ... Akiknek nincs tnás céljuk, mint hogy ártalmatlanná 
tegyék ré'gebbi elleneég.eiket s megsegítsék egykori cinkos-
társaikat. Lehet, hogy rosszul látom a dolgokat ... de annyi 
mindent hallok, hugy gondolkodóba kell esnem .. . 

Halász pontosan érzi, hogy milyen felelilsségteljes ez 
az óra. Semmikép sem akarná fellázítani ezt az ifjút saját 
apja ellen. Ám Lájos nagy hajában iíhozzá fordult, apja 
szigorú tilalma ellenére: - becsületes, feleletet kell kapnia. 
Nem szabad fellázítania az apja ellen s mégis meg kell neki 
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itiondania, milyen téves úton haladnak szülöi. Az orvos 
óvatosan mérlegeli minden szavát, lasabban is beszél ezút
tal, mint egyébkor szokott. 

- Ne törődj te ezekkel a dolgokkaU - mondja. -
A hatalom közelében mindig rossz a levegő. Sokan voltak, 
akik nem boldogultak a köztársaságban, ezért meggyülöl
ték; s ezek most mind bosszut akarnal< állui régi ellemégei
ken ... A világ sora mindig ugyanaz, Lajos! Akiket meg
aláztak és megszégyenitettek, azok ... ha hatalomra jutnak 
... bosszut állnak bántalmazóikon. Ebből talán azt a tanul
ságot kellene meríteni, hogy az embernek senkifiát nem 
szabad mogaláznia, mert ha a szerencse fordul, ő is meg
aláztatik. De ezt az emberek sohasem, vag)'i csak későn 
értik meg. His·z ha megértenék, már rég a menyország 
volna a földön, igaz-e Lajos? 

A fiú ismét csizmája orrát nézegeti. Miről beszél öreg 
barátja?. Vajjon tényleg azokra a császári fényben ·sütké!rezö 
udvaroncokra céloz, akik bosszutól lihegve egyéni céljaik 
érdekében vis•szaélnek a hatalommal ... vajjon ezekre gon
dol-e? Lajos nyitott szemmel jár a világban, tudja, hogy 
az apját nem mindenki szereti Tiszaújlakon, de mindenki 
fél tőle. Ma is, találkozott az utcán a pékmester fiával. Apja 
üzletét becsukatta a végrehajtó, s a család most éhezik. 
A fiú nemcsak hogy nem fogadta Lajos köszöntését, de 
gyűlölettől izzó tekintettel mérte végig . . . S már máskor 
is megesett, hogy az emberek kikeriilték, vagy hátat fordi
tottak neki . . . Lajos sejti, hogy miértl 

De ezúttal a francia császárról szeretne értekezni 
Halásszal, arról a férfiről, akinek segitségéJben bizalmdnak 
a magyar hazafiak. 

- Igaza van doktor úr - mondja - nekem semmi 
közöm sincs a párisi udvarhoz, akármennyit jár is oda 
az apám. De társaim közül annyian biznal< a császárban l 
Napoleon véget akar vetni az igazságtalanság uralmának. 
Európában. Azt mondják, hogy· MagyarorSzágot is fel fogja 
szabadítani. 

- Népünknek magának kell megküzdenie szabadsá
gáérti - szakítja félbe az orvos. Nem hallgathatja el az 
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igazságot e fiatal lélek előtt. - I~ehet, hogy a franciák 
császára egyszer becsületes ember volt, - kezdi el habozva 
- sok olyat tett, uralma kezdetén, ·ami ezt a hitet ébresz
tette az emberekben. Az apád is ezért szerette meg. A for
radalom azért emelte őt fel, mert szabadságot és társadalmi 
reformokat igért a népnek, békét és haladást igért, azt, 
amiről mindenki álmodik. De aztán megszegte szavát, 
elárulta a köztársaság"ot, önhatalmulag megváltoztatta az 
alkotmányt, s felelőtlenül kezébe ragadta a hatalmat. Ami- . 
óta pedig császárrá koronáztatta magát, nem néz sem 
jobbra, sem balra, már a minisztereit \Sem kérdezi n1eg. 

~ S a választások? A nép? 
- Nem tudod, hogy Victor Hugo mit mondott a csá

szárról? Hogy a hatmillió ember közül, aki rászavazott, 
egyik sem fogadná fel házmesteré!nekl Ma Napoleon csak 
azért marad hatalmon, mert bilincsbe veri saját népét. 
Nincs többé sajtószabadság, a törvényhozó kamaráknak 
nincs szavuk, a rendőrség még a magánbeszélgetéseket is 

. ellenőrzi. Franciaország legjobbjainal< ki kellett vándorol
niok az országból. Fiaubert-t bíróság elé állították. 

Lajos kétkedve nézi öreg barátját. Valami baj van itt, 
érzi homályosan. 

~ De hisz netncsak az apám, hanem tnások is ... 
a fiatalok, az igazi hazafiak ... az elnyomott népek azt 
hiszik, hogy a francia császár a sz~badság ügyét véd<;lmezi! 
Azt mondják róla, hogy karbonáril 

- Ez igaz is·, meg nem is, Lajos. De te elhiszed·e, 
hogy egy ember, aki a saját népét elnyomja, idegen népeket 
akar felszabadítani? A császári kormány most egy új tör
vényt akar megszavaztatni, melynek révén egyszerűen, köz
igazgatási úton, bírósági ítélet nélkül ki lehet utasítani, · 
vagy internálui lehet azokat az embereket, akik tulságos 
szabadszájnau nyilatkoznak a császári hatalomról. Hivata
los szónokai nevetségesekké igyekeznek tenni azokat, akik 
:Szerintiik fölösleges és ártalmas tisztelettel viseltetnek az 
úgynevezett jogfolytonosság iránt. Tudod, hogy ez. mit 
jelent? Lehet, hogy Napoleon síkra száll azokéirt az es,zmé
kért, amelyek valamennyiünket betöltenek, de ki tudja, 
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____________ " ______ ---

nem azért teszi-e, hogy Önző érdekei szolgálatába állítson " 
Inindenldt? Igaz, Európában Ininden valamirevaló férfi· 
OlaszO'rszág ,felsza,badításúért kiizd, énmagan1 is· levelezem 
Mazzinival1 aki :s•zán1íízetésben él Svájcban, mint ahogy 
leveleztem annakidején Cavaurral is, amikor Genfben élt 
s Bossival és Cattaneo tanárral, aki 48-ban aJ milanói fel
kelők élén Ausztria ellen vonult é:s most Tessinahan dolgo~ 
zik. Tudom, hogy ök miért küzdenek s ugyanúgy igond.ol
kodom, mint ők. Azt is tudom, hogy ezek a férfiak vala
Inennyien Napoleonban ren1énykednek ... de én nem bizarn 
benne! N agyonis sokszor elárulta n1ár a rábizott eszinék et. 
Attól lartok, fiam, hogy a császár nemes indulatainkat 
s nemzeti szenvedésünket csak eszköznek használja fel tit
kos céljai Inegvalósí~ására ... 

- Napoleon császár annakidején önként résztvett az 
olasz hazafiak harcában! - Lajos azért feles;el oly szenve
délyesen, mert n1ost végre meg kell tudnia az igazságot. 

- Igaz, Lajm, de akkor még nem volt hatalmon! 
A hatalnn1 rneg,változtatja az embert. A történelem nagy 
alakjai mind ugyanazt a pályát futják be. S önkéntelenül 
feltolul a kérdés, vajJon hozzájárultak-e az. emberiség bo,I
dognlásához? Hogy a jó, amit akartak és tettek, arányhan 
volt-e a reng e leg szenvedéssel, amit olwztak? A hatalom 
emberei egyik napról a másikra élnek s nem ismerik csele
kedeteik 'i horderejét, nem tudják felmérui, hogy milyen 
gonosz következniényekkel jár az, ha valaki gonosz eszkö
zökhöz folyamodik. Talán érzéketlenek is az egyén szenvc
déscivel .,s,zembenl A nagy eszmék megvalósitását, az emberi 
jogok védelmét azonban nen1 bizhatjuk ·azoknak a kezére, 
akik nem tudják, mi a felelősség. Ha azt akarjtik, hogy 
jobb napok virradjanak ránk, akkor maguJI1{_nak kell cse
lekednünk" . " személy szerint mindenkinek cselekednie ke.U! 

Lajos leejti fejét. Fogas •kérdések! Hát nemcsak az 
a fontos, hogy az ernber céJh.oz érjen; az is. fontos, \hog_y 
n1icsoda einber az, akinek segítsé'gével ·elérjük a célt? 
E tekintetben apjának nincsene!< kételyei: ő nem kételkedik 
a francia c.sú,szárban és ennek jóakaratában. Halásznak is 
könnyebb n helyzete, rnert ő n1.eg egyszerűen elveti Napo~ 
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Ieont. De Lajos most épp oly rosszul érzi magát, mín:t egy 
" órával ezelőtt, amikor belépett eb he a szabába; noha sok 
olyat hallott itt, amit Pesten majd alaposan meg kell fon
tolnia" AITól még, nem is beszélt Halásznak; ami a ,legjob
ban gyötrL Nem szólt, hogy kételkedni kezdett apjában 
és anyjában, akik pénzüket és befolyásukat csak arra hasz
nálják fel, hogy bosszut állhassoanak egykori ellenségeiken. 
Gyűlöletet vetnek és ez a gyűlölet egyszer' gyerekeik ellen 
fog fordulni. " 

Lajos Íétovázva beszélni kezd arról, ami hónapok óta 
foglalkoz,tatja lelke legtitkosabb rejtekében. 

- Azt nem tudom, doktor uram, hog)" igaza van-e 
abban, amit a csá1szárról mondott; ezen majd mégi gondol
kodom. De az egyszerű dolgokat ... igen, azokat jobban 
megértem. Addig nen1 lesz jobb dolga a világnak, amig az 
elnyomottak csak arra gondolnak, hogy miként ülhetnének 
elnyomóik kényelmes helyére. Sok az igazságtalanság s a 
hamisság, a földön! Mert ha a szegény embernek az a vágya, 
hogy m"ggazdagodjék, akkor alapjában véve egyetért a világ 
mai rendjével, a javak igaztalan elosztásával. Nem igy van, 
doktor úr? A szegény ember csak arra vágyik, hogy heili
hessen a gazdag helyébe; ha ez sikerült neki, akkor meg 
van elégedve a világ rendjével. Talán az elnyomottak sem 
akarnak mást, Inint hogy egyszer ők uralkodhas.snnak. 
S ha ez igaz, akkor tulajdonképpen egyetértenek ezzel 
a renddel, amely ura~ua és- szolgákra osztja a világot. 
Tudom, hogy mi magyurok is vétettünk a szerhek és hor
vátok ellen, tudom én ezt jól! S mert 1nindenki csak a .sajút 
igazát nézi s igazságtalan a többiekhez, a világ nen1 fog 

. egyhamar megvál tnzni. Én azonhan azt hi•szem ... 
- Te mit hiszel? 
Az orvos kíváncsinn figyeli Lajost, aki moSt mintha 

önmagában talált volna feleletet sürgető .kérdés·eire. 
"~ Nem tudom magam jól kifejezni doktor úr. Azt 

hiszem, hogy mindenldnek előhb-utóbb fel kellene ismernie 
~s éreznie kellene, hogy osak egy parányi része saját nem
zetének, hogy a népe is csak egy töredéke Európának, ez 
meg csak egy kis> hányada az egész emberiségnek . . . Ha 
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mindenki belátná, hogy addig nem boldogulhat, amíg nem 
az igazság kerül hatalomra a földön ... s úgy van, doktor 
úr, azt hiszem, akármilyen fiatal vagyok is, hogy mindenki, 
én is, a doktor úr is, egyformán felelősek vagyunk s hogy 
valamennyiünknek egykép azon kellene lennünk, hogy egy 
jobb korszak virradjon ránk ... Nem igen tudom magam 
kifejezni ... 

- Elég jól fejezted ki magad! - morogja az orvos. 
- S. ami még ennél· is többet ér, magad feleltél !ileg azokra 
a kérdésekre, amelyeket hozzám akartál intézni. Hát. csak 
iparkodj fiam, tarts ki eszméid mellettl Eljön majd az 
idő, amikor élned-halnod kell értüle 

Mire a tiszaújlaki családok Pesten diákoskodó fiai 
búcsút mondtal< övéiknek, a városkába visszatért a nyuga
lom. Az emberek csendesen végzik a dolgukat, a borozó 
különszobája csak szorubat esténként telik meg, a sömés 
pedig csak vasárnaponként hangos, amikor a környékbeli 
parasztnép belátogat a városba. 

úgy látszik, vaklárma volt rníndaz, ami az elmúlt 
napokban felkavarta a polgárok nyugalmát s komor árnye
kol vetett a karácsonyi szent ünnepekre is. Úgy látszik, 
hogy ezúttal Roykó uram is tévedett, holott egyébként min
denki tudja róla, hogy milyen tájékozatt ember. 

Ferenczy uram hangosan gúnyolódik a francia csá
száron. Híre jár, hogy W alewszky, III. Napoleon követe, 
azon fáradozik Bécsben, hogy megnyugtassa az osztrák kor

. mányt. 
- Most aztán kideriil, hogy mekkora szájhős ez az 

úri - mondogatja barátainak Ferenczy. - Megijédt sze
gény, fél a fehér egyenruháktól, tudja, hogy ezek nem érte
nek tréfát. N em felejtette el, hogy az osztrákok egyszer már 
gyorsan végeztek a tüzesvérű olasz urakkal. 

Ferenczy uram széltében hosszában mutogatja a párisi 
llfoniteur egyik számát, amely a leghatározottabban cáfolja 
a há'borús híreket. A polgárok pedig megnyugodva bólo-
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gatnak és bizonygatják, hog;v: valójában ők sem hittek ,soha
sem komolyan a háborús veszélyben. 

- Örűltség volna a háború l - jelenti ki Ferenczyné 
a piacon és a tiszaúj:laki asszonyok élénken helyeselnek 
neki. 

Ferenczyné legádázabb ellensége, Szerafina asszony 
alapjában véve ugyanígy gondolkodik. Ám Roykó uram 
nyugtalan és ideges, aminek felesége és Iza issza meg a levét. 
A patikus segédeknek sem könnyű most a soruk. Roykó 
úgy érzi, hogy nagyonis messze került az események szín
helyétől. Az ujságokból mitsem lehet megtudni, legfeljebb 
arról olvas az ember, hogy Anglia az egymást fenyegető 
államok leszerelését követeli. Roykó uram vállát vonogatja; 
Anglia ősidők óta ellensége minden mozgalomnak. Olyanok 
ezek az ángliusok, gondolja Roykó uram, mint az öregenl
berek, akik félnek a huzattóL Az Istenért ne nyissák "ki az 
ablakot! Roykó uram azt is tudja, hogy Napoleon sem ked
veli már az angolokat, pedig a francia emigránsok mindig 
szíves fogadtatásra találnak a brit szigeteken,. s ha a francia. 
kormány ilyenkor tiltakozik, az angolok kitérő feleletet 
adnak. Híre jár annak is, hogy a francia császár újabb 
kongrcsszust :szeretne összehívni. 

Roykó uram nyugtalanul járkál dolgozószobájában. 
Most Párisban volna a helye, ott sokmindent megtudhatna! 
Dr. Conneautól·azt az utasítást kapta, hogy maradjon Tisza
újlakon, Roykó uram azonban mégis csak úgy véli, hogy 
Napoleon nem az a fajta ember, aki egykönnyen lemond 
terveiről, majd kivárja, amíg űt az ·órája. A magyaroknak 
is várniok kell! A hazafiaknak is! 

Milanóban állítólag egyik tüntetés a másikat · követi. 
Az ernberek súgva mesélil< egymásnak, hogy a legelőkelőbb 
milanói családok fiai önként beléptek a piemonti hadse
regbe. Ezzel szemben az. aszt•·ák ujságok azt a hírt közlik, 
hogy Miksa főherceg és [elesége Triesztből ismét visszatért 
Milanóba. 

- Már pedig én ammondó vagyok, hogy: fránya dOJlog 
az a \háború és1>békel - mondja a borozóban a gazda, ami
kor Roykó hosszú idő után újra ellátogat a különszobába. 
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- Olyan az kérem, mint amikor nálam a söntt'sben két 
legény összeakasztja a tengelyt. Hetykélkednek, kihívó 
tekintetekkel méregetik egymást, a többiek meg ki akarják 
békíteni őket. Már-már úgy fest a dolog, hogy a :két ellen
fél megnyugszik, kezet nyújt egYJnásnak, mikor váratla~ 
nu! egy vigyázatlan szó esik s a két kakas azon nyomban 
nekirrrgaszkodik s birokra kél. 

Az, en1berek nem is tudják, milyen igaza van a foga_
dósnak. Arra senki sem számított, még Roykó uram sem, 
hogy az osztrák ko•·mány veszti el elsőnek nyugalmát s ezzel 
örök időkre kompromittálja ·igazát. Vikiórai királynő 
miniszterei éles szernmel figyelik az eseményeket s ők is 
ponto-san tudják, mi történt. 

Mialatt Lajos s a többi tiszaújlaki diák Pesten a lec
kéit magl:l!lja, s a közeledő nyári vakációról ábrándozik, 
mialatt Ilonka háromszor hetenként Moldárné betegszabá
jában ül, Lajos iránti vonzalmáról mesél s a tél lassanként 
kivonul a1 Tisza völgyéből, hogy helyet adjon a friss tavaszi 
viharoknak, mialatt a polgára6SZonyok a nyitott ablakban 
levegőztetik ágyuemüjüket, s egyre melegebben 'süt a nap, 
- hirtelen bekövetkezik az, amiről annyit beszéltek az 
emberek. 

Egész Tiszaújlak lázban ég, amikor híre kél, hogy 
Ausztria ultimátutnOt intézett a torinói kormányhoz. Az 
osztrák kormány az olaszok teljes leszerelését követeli, meg
pedig három nap leforgása alatt. S ha nem teljesítik a köve
telést ... nos, könnyen elképzelhető, hogy az olasz hazafiak 
mit fognak felelni! 

Tehát mégis háború lesz! 
Piemont fe,lelete nem elégíti ki Ausztriát és Ferenc 

József császár parancsot ad Radetzky utódjánal<, Gyulay 
grófnak, hogy támadja meg az olaszokat. Az osztrák csapa
tok átkelnek a Ticinon. 

Háborúi 
Tiszaújlakorr még nemigen tudják, hogy m,i a háború. 

Érdekes téma, hosszú érdekf&'l'Zítő vitákra ad alkalmat, ha 
valahol messzi idegenben tör ki, jó messzire attól a helytől, 
ahol az ember él. Ilyenkor az. ember pártját fogja az egyik, 

126 

vag~ ~ m~~i~ hadvisl'llő félnek) szidja az egyiket, dícs,éri 
a Inas1kat, orul, ha mnazt megverik é1s ez győzeln1ekct arat. 
Nern fü;)SZ dolog a háború, an1Íg korcsinában lehet róla 
szónokolni, vagy kemény beszéddel hebizonyitani az a.sszo
nyok':ak, ho~y a férfiak mégis csak többet értenek a világ 
dolg~lh.oz, ~ nn~t ~ gyollJge és gyáva fehérnép. Igaz, hogy 
a knnu habarurol sok olyan dolgot tudott meo· az. einber 
hogy a haja is égnek állott tőJe és ereiben ~egdcnned; 
a vér, de ezek a régi etnlékek n ein árnyékolják be az: álta _ 
l~nos lelke.sedé.st. Megindult a harc, a szabadsághm·c a gyü
lolt Ausztna ellen! Olaszország egészen másutt -fekszik, rnint 
Szebasztopo1l- s ·eoo:wébként .sem ismétlődnek m-eg az esemé
nyek ~ n1ondogatják cgyn1ásnak az Cinberek. 

Az osztrák tartományokban·~ Magyarországon is, ujonq. 
cokat verbuválnak. Már Tiszaújlakan is találkozni az utcán 
kisírt nrcú asszonyokkal. Ilyen gyorsan peregnek az ese
rnények? Nem, ez már nem az a háború, amelyről derüs 
kedéllyel szánokolnak a korcsmában poharazgatás közben. 
Igaz, hogy a hadszfntér távol van, de a háború hosszu keze 
már az ország .szfvébe nyúl. Így'hát nem csoda, hogy Tisza
új,Jakon nem mindenki olyan lelkes háborúspárti, min! 
Roykó uram. Sok apa, anya keservesen jajveszékel, rnert 
fiát elvitték katonának. Roykó uram szfve pedig megvetés
sei telik el, mert úgy látja, hogy az emberek nem méltók 
a nagy pillanatl1oz, rnert osak egyéni sorSukkal törődnek. 

Ha Roykót uram végigmegy a Fő-utcán, lépten-nyomon 
megállítják. fA:osL ő a próbaköve rninden szá1lingozÓ rém
.hírnek, ő az orákulum, ő a tévedhetetlen próféta. Soha még 
a Roykó patikában annyi köhögés elleni pilulát és mézcuk
rot nem vásároltal<, mint ezekben a napokban. Meg nem 
áll az ajtó, jönnek a vevők szélp sorjában megállás né,lkül. 
Az enl'ber végül rnégis csak meg ·szeretné tudni, hogy mit 
akar ez a francia császár ... és mert Roykó uram szemé
lyesen ismeri, sőt meghitt jóbarátja, ennélfogva bizonyára 
be van avatva legtitkosabb terveibe is ... 

Roykó uram valóban Sük mindenről tud. Tudja pél
dául, hogy Miksa főherceget úgy. buktatták meg, hogy a 
hajóhad főparan~snokságát bízták rá. Tudja, hogy Monta-
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nában, az osztrák főbadiszálláson zavaros a hf!lyzet: a tá!'.or
nokok marakodnak egymással s hogy Aus<Ztna htaba 
reménykedik az orosz segítségben. . . 

Az egyik este leghűbb híveit kéreti magához Roykó. 
Ezúttal Halász meghívását sem kerülheti el. . 

- Hírem van Kossuthról! - közli Roykó uram ostl
logó szemmel. - Párisban járt! Üzent itthoni híveinek! . 

- Kossuth azt akarja, hogy ötvenezer magyar enng
ráns vonuljon be katonának. Arra számí!, .hogy, idehaza 
is legalább további kétszázezer lelke~. hazaf~~ lehet tobo
rozni a magyar hadsereg ·számára. Ma.]US eleJen III. Nap?
leon bátyja a Palais Royalban fogadta Kossuthot. A csa
szár azt akarja, hogy Magyarország független állam legyen 
... de nen1 köztársaság, hanem 1nonarchia! 

- Hisz ez őrültség! - fortyan fel Halász, az öreg 

forradalmár. 
Rovkó uram szája •gunyosan elfintorodik. 
-.Kossuth Nap~leon hercegnek ajánlotta fel a ma

gyar koronát, de a herceg nem fogadta el! 
Ma j d tovább mesé:l: 
- · Klapka tábornok a francia császár . kívánságára 

meg fogja szervezni a magyar emigránsok h~dseregét. 
Kossuth lesz a főparancsnok. Kossuth azt akarJa, hogy 
Napoleon császár kitűzze Magyarországon a francia lobogót 
s proklamáció! bocsásson ki, amelyben ünnepélyesen szövet
ségesének ismer el bennünket Ausztria ellen. 

Tulajdonképp most csendnek kellene lennie itt, a labo
ra toriumban de hát ilyen hírek hallatára nem lehet kívánni 
magyar' honfiaktól, hogy csöndesen bólogassanak. A patiká
ban összegyűlt hazafiak vérét villam~s áram gyújtja föl, 
a férfiakból kikivánkozik az izgalom. Ütött az órájuk! Tud
ják) hogy most mindenütt az órsz~gban, m!nden ':árosb::m
és minden kicsiny faluban összegyültek a htvek, mmdenutt 
Kossuth megbizottai szólnak az emberekhez és· közvetítik 
a vezér üzenetét, parancsát! Fel kell készülni a forrada
lomra! 

Roykó uram halkan folytatja: 
- Napoleon császár a Tuiileries márványtermében 
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fogadta Kossuthof, megn1Utatta neki annak a proklamáció
nak ,szövegét, mnelyet nagybátyja, Bonaparte Napo:leon 
1809-<ben intézett nemzetünkhöz. Akkoriban ... egy félszá
zad előtt ... a nemzet, sajnos, a Habsburgok pártjára állott, 
cserben hagyta a franciákat. 

- De ezúttal máskép lesz! - kiáltják a -honfiak €gy
hanguan. Nagyon sokat :szenvedett már ez a nemzet! Ezút
tal ne1n fogják elszalasztani a felszabadulás óráját! J\iég 
Halász orvos uram is csupa tüz és lelkesedés. Akánnilyen 
ember is III. Napoleon, ha igaz az, hogy ez a háború a 
magyar nen1Zeti forradalom_ jele, lvragyarország nem állhat 
félre. ' 

- A császár Angliába küldte Kossuthol - folytatja 
Roykó. - Meg kell nyugtaini lord Dcrbyt és az osztrák
barát torykat, hogy ezzel biztosíthassuk magunknak Anglia 
semlegesség ét. Palmerstannak kellene újra, kormányra jut
nia; jóbarátja Kossuthnak. Kossuth nagy szónoki hadjáratra 
készül Angliában ... 

- Fel kell készülni a döntő pillanatra l De az osztrá
kok meg ne tudjanak semmitsem! 

uram. 
-- Mindenki ismeri kötelességéti - mondja Roykó 

~ ' 

Az összeesküvők kezet fognak, aztán} e~válnak egymás
tól. Tudják, kinek mi a kötelessége. 

Ferenczy uram mcslanában gyakran álldogál patil<ája 
előtt, ainely ·szinte kong az ürességtőL Komor tekintettel 
méregeti a szem!ben~évŐ patikát, amely naphosszat z,sufolva 
van embereklrel. Nem bánná, ha az osztrák policáj vala~ 

mivel nagyobb .figyelemmel kísérné, hogy miről suttognak 
annyit Roykó laboratoriumában. Hisz már egész Tiszaúj
lakon híre terjedt Roykó kijelentésének: - hogy Aus·zlriát 
meg fotgják verni s akkor majd megkapja Magyarország 
is a jussát. 

- Te magad is. figyelmeztethetnéd a rendőrséget! ~ 
mondja Ferenczyné asszony, akinek füléhez ,szintén eljutott 
Roykó. szónoklatainak és a titkos gyűléseknek híre. Sorvadó, 
sovány arcában gyülölet és szomorúság izzilL 

De Ferenczy uram cs.ak a fejét rázza. 
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- Megtenném, ha nem Roykóról volna szó! - feleli · 
csendesen. - Akármilyen veszélyes legény is ez a Roykó, 
nem tehetek semmit ellene, mert személyes ellenségem. Úgy 
festene, mintha bosszút akarnék állni rajta! ... A rendőr
ségnek magának k~llene utat-rnódot találnia, hogy . . • Bn 
nem tehetern meg l 

Ilonka Moldárné asszony ágya mellett ül. A IÍ'arigúo;. 
felizgatott váro"ból a csendes, védett szobálJa menekül. Néze'· 
geti betegágyában a gyönge, fínom asszonyt s kíváncsian' 
figyeli sápadt arcát, sötét hajkoszorúzta fehér homldkát" 
s kékgyűrüs, lázasan ízzó szemeit, Az . éjjeli szekrényeni 
néhány kötet francia vers hever, Moldárné épp ezeket olva!v 
galla. Olyan csend van itt, hogy az ember szinte meg hökken;· 
amikor a méhkasként zsongó izgatott sziílői házból •· a lár
más utcákTól jövet belép ebbe a szobába. 

- Géza is bevonult katonának, besorozták - meséli 
Ilonka. Sötét szeme csillogását elhomályosítja az izgalom, 
amely alapjaiban felforgatta a szülői házat is. Ma Ilorika 
nem nagyon állja szó nélkül Moldárné ass.zonyom csendes 
mosolyát, amellyel jövetelét fogadta. Meg kell mondania 
ennek az asszonynak, aki a világ margóján él, hogy Iciként 
küzdenek és szenvednek odakünn az .. emberek és hogy az 
jlsemények milyen kegyetlen kézzel irányítj:l.k életüket. 

- Hát csak mcsélj Ilonka! A fivéred már el is ment? 
- 1gen, a többiekkel együtt! Felvirágozott kocsikorr 

-vitték el őket. Va1amennyien hangosan énekeltek, látszatra 
nem is volt olyan szomorú a dolog. Géza is azt mondja, 
.amit édesapám, hogy nekünk magyaroknak hiveknek kell 
maradnunk a Habsbnrgokhoz, akármennyit vétettek is elle
nünk. Csak így érhetjük el, hogy Ferenc József visszaadja 
alkotmányos jogainkat. Sajnos, én· nem nagyon értek ehhez·! 

- f:n sem sokat konyltok hozzá - feleli Moldárné. 
- Mi, asszonyok, valószlniíleg csak annyit értünl< meg mind-
ebböl, hogy fiainknak és fivéreinknek háborúba kel! vonul
niok ... Bennünket nem kérde.zne)l: meg, hogy e_gyetértünk-.e 
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~ Ilfborúval 8 hogy fel akarjuk-e áldozni az emberiség 
Javara legnagyobb kincsünket! 

Ilonka a szeme sarkából lopott pillantást vet a beteN 
as~zonyra. Nem nagyon értette meg. Lajos még túlfiatal 
m~g, ne1n. I~ehct ka!onának, .az édesanyja pedig sírt, amiko; 
~e~at t"lvittek; S azo.ta .~z :'PJa, hátán ös-szekulcsolt kezekkel, 

a ga va,f/-~unet 1n~~kul, Ide-oda járkál a szobában. 
, - a ez a l<Woru l - mondja egy kissé n g: k' " 

A, varosban az emberek másról sem beszélnek m~( a e~';'-~n~ 
ruról. Akár akarja, akár nem neki is el kell : · ha 0 

háború van. ' Ismerrue, ogy 

- Nag~on ~nk~n vonultak bel - mcséli fontoskodva. 
. _--· A ~aboru hun az emberiség ellen!- mondja Mol

darne. - B_un és szeren~sétlenség! Az embereknek meg kel
lene tan.nlmok, hogy gyilkosság és vér nélkiíl változta.ssák 
meg a világ rendjét, ha ugyan meg kell vá1toztatni. 
. - D.e ha a császár parancsolja? ... - felesel a kis-

Ja~y. - Mit tehetett volna Géza ~yebet? Igaz, hogy magyar 
. Iétere nem sok,at bánja, hogy osztrákok kormányozzák-e 
a~ olasz tartomanyokat vagy franciák! ... Pevsze ha a h • _ 
rol lenne szó . , . ' aza 

, - _Látod Ilonka, itt van a baj J Ez a szörnyií igaz-
sagtalansag, hogy az embert meg sem kérdezik, van-e kedve 
ahh·o,z: ho~y él~tét kockáz~as~a valamilyen idegen ügyért. 
~l VISZik, nm cs JOga. IJe!eszolm abba, hogy életben marad
JOn:e, vagy me~haljon, - mennie kell. Gyilkohlia kell J 
Akar akarJa, akar nem! 

. Ilonka ámuldozva nézi ~ beteg asszonyt, akinek 
ha~gJa oly tompán szól és mégis olyan dolgokat mond 
amilyeneket a kislány még sohasem hallott Az a · b .. ' 
I t ől b . · PJa ecsu
e r . eszél, arról, hogy az osztrákok hálásak lesznek ha 

a mag~ar nem hagyja őket cserben! Pedig igaz, hogy s~dt 
sem k.erdeztek meg; vajj?'? szolgálni akarja-e az osztrákokat. 
Ilonkat f?O?d~llwdoba eJti, amit rnost Moldárnétól hall. 
, EzidőtáJt Moldár fi~kális nram is gyakran ellátogat 
a betegszobába. Epp oly Izgatott mint a több' ti' "J 1 · 
Polgá éh ől . ' I szan J a n 

r,_ ~gy r sem tud beszélm, mint a háborúról. s mind-
egyre UJ hfreket hoz kfviilről. Dörgő hangon mesél, szavai 
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betöltik az egész •szobát. Különös egy háború lesz, mondja. 
Kiderült, hogy a franciák nem is késziiitek fel rá, nin~s 
elegendő tüzérségük, trénjük, sem tábori kórházuk, de m~g 
pokrócuk sem' a katonák számára. Ezzel szemben az osztra
koknak meg nincs tehetséges hadvezérük. Gyulay gróf addig 
tétovázott, míg a franciák hevonultak Piemontba, n1ajd 
szép csendesen megvárta, hog;y egyesüljenek a piemontiakti 
kal. Az első összecsapásnál már meg is verték az osztrá
kokat. 

Moldár azelőtt nem sokat törődött Ilonkával, néha 
még arról is megfeledkezett, hogy elbúcsúzzék tőle, ha 
kiment a szabábóL De egy idő óta észrevehetően ~egv~l
tozoU. A szőke 1S1zemöldökü- kéik szemek csendesen viZsga!~ 
gatják a fiatallányt s ha az ügyvéd megszólal, mind gyak
rabban megesik, h01gy Ilonkáhnz intézi 'Szavait, így most is, 
amikor erről a háborúról beszél, amelynek kimenetele szem
mellátható.an nem érdekli a feleségét. Moldárné azt tartja, 
hogy súlyos szerencsétlenség a há?o·rú, akád1ogyan .dől .. is 
el. Moldár és Ilonka beszélgetéséból ezzel szemben lnderul, 
hogy egy,é!b dolgokról is tudnak, mint az olyan ember, aki 
szahájába zárkóz,va könyvek és virágok között tölti életét. 
MindkeUen átélik a külsö világ zajos eseményeit s• ez vala
hogy közelebb hozza öket egymáshoz. Ilonl<a fiatalsága elle
nére is ismeri az ernberek súlyos gondjait, s figyelmes 
tanuja az utca Id.sebb és nagyobb eseményeinek, amelyek~ 
röl csak az tud, aki odakünn a világban él. 

Most például Moldár és Ilonka egy új üzletről beszél
get, amely nemrég nyilt meg a Fő-utcán. Szób.a hozzák a 
folyóparti park virágzó fáit s a regrutákat, aink .énekelve, . 
virágosan vonultak Id a városból .... Az ilyen beszélgetés 
valamilyen fajta közösséget teremt kettejük között. 

- Tudnod kell,. szívem - magyarázza Moldár a fele
ségének, - hogy' a ligetben már nyílnak a róz•ák ... 

- Még nem meséftem el asszonyom, hogy a templom 
mellelt új üzlet nyilt ... 

-A Piac-téren új álláshelyet rendeztek be bérkocsik 
számára ... 

1:32 

!gy zaJlik az élet a városkában, a betegszoba falain 
kívül, tele van eseményel<kel. 

A cenzur'l. ellenére Tiszaájiakra eljutnak a háborús 
események hírei is. Azt beszélik, Ferenc JóZisef császár sze
mélyesen elutazott Veronába,. az osztrákok egy lépéssei sem 
jutnak tovább. Aztán az egyik este az osztrák bearoterek 
összegyűlnek a borozóban és nagyhangosan iinnepelnek egy 
nagy osztrák gyözelmet, amelyről· az ujság 1• beszámolt, 
de hamarosan kitudódik, hogy győzelemről szó sincs, ellen
ben az · osztrákokat alaposan helybenhagyták Magentánál, 
Gyulay tábornok vi~<szavonult csapataival az Adda mögé, 
feladta Milanót, mire Ferenc ,Tózsef császár nyomban elbo
csátotta. 

A tiszaújlald polgárok jelentőségteljesen bólogatnak, 
integetnek, ha az. utcán találkoznak egymással. Már azt is 
tudják, hogy Napoleon császár medvekucsmás gárdája élén 
bevonult Milanóba és hogy: az osztrákok majdnem egész 
Lombardiát elvesztették. Maholnap meg fog kondulni a vés.zc 
harang, amelynek szavára az egesz ország fel fog .kelni. 
Az osztrák hivatalnokok gondterhelt arccal járkálnak a 
városban ... De néhány nap múlva már újra derüsek, kihí
vóan· viselkednék s mindenldnek, ·aki kiváncsi rá, hencegve 
mesélik, ho1gy lám, a magentai vereség nem döntött" el 
a háború sorsát, mert a fehér egyenruhák újra felvonultak 
Velence határán a megerősített vonal mentén, Öfelsége, · 
Ferenc József maga vette át a főparancsnoffiságot, Porosz
országban pedig részleges mozgósítást rendeltek el ... 

Roykóék házában nagyjából ugyanaz a helyzet, mint 
Ferenczyékné!l és a többi tiszaújlaki hazafi házában. A fér
fiak ritkán vannak odahaza, az utcákat járják, mert eg,yre 
új híreket akarnak hallani. Roykó uramnál összegyűlnek 

·esténként a hívek, de Ferenczy uram és Moldár is gyakran 
találko·zik barátaiva,l, ha nem is titokban, zárt ajtók mögött, 
mint Kossuth hívei. A nők többet járnak a templomba, tilint 
máslwr, Roykóné asszonyom is, Ferenczyué is. Szerencsére 
Szerafina asszony már rég keresztülvitte, hogy az első sor
ban Impott padol, mig Ferencyné asszonyom jóVal hátrább 
eső padsorban végzi ájtatosságát. 
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EzidőtáJt Roykó uram egy kís csomagot kap Svájc
ból, egy szép szivarszipkát, rnelynek Conneau doktor a fel-· 
adója. Szerafina alSszony nem érti meg, how az ura miért 
sápad el, amikor a ki·s· ajándéikol. kiemeli a dobozbóL De· 
Sámuel nem sokat beszél és nyomban nekilát uti előkész ·· _ 
letein ek. Készítsék ki a Párisban viselt városi ruháJ' át ~ , 

'l' d 't . d' . !' . ,,. c1 Ill ere , - n1on Ja - ezutta nmn magyar viseleth · 
fog eltávozni. Olyan sietős a dolga, hogy még arra sem .ent 
'd . J , "k JU 1 eJe, 1ogy ~egsimogaSiSa. Iza sz? e feje~skéjét. Olyan sietős, 
hogy s:erafma ~ss~m~y JÓ~on~an n~agahoz sem tér megle
petésébol. Még s1rm smcs Id~Je, arnikor Sámuel megfogad
talJa ~ele, h?gy ha hall?alm ~og, rnii~t .a sír, akkor meg
mondJU neki, hogy ~ov;' utazik. A fuiebe •súgja a titkot. 

Napoleon csaszarhoz megyek ... olaszországi főha
diszállására! 

• . Roykó uram tehát ~tr~. kelt és Szerafina asszony most 
mar estenként egye~ul üldogél. az ablak mellett. Múlnak 
a napok, a hetek. Ingykedve nez a szemközti patika Idra
katára és arra gondol, hogy hiába, a nagyságért meg k 11 
fize~i.l A többiek .már lassanként me!Sszokták a hábor:! 
s beenk azzal, hogy a borozóban megvitatják az ellenfelek 
esélyei!, Sámuelnek azonban személy szerint is hadba kell 
vonulnia. A c~ászár üze";t ért~! S ~ár ig~z, hogy nem fegy
ver;sen ke~t '!t;a, de azert ln. tndJ~, .n:1lyen veszélyek les
lwlodnek ra. Utja a magasba VIsz, szedlio magasságba! Talán \ 
jobb lett volna, ha nem viszi olyan magasra, tünődik Szera
fina asszony. Gondolatai elkalandoznak a messzi országba 
amelyet nem ismer; el sem tndja képzelni, hol járhat most 
az ura .. s ':'ilyen b01sszantó:, hog~ ~~:'d~:''.'.ek tetejébe még 
hallgalma IS kell ... hogy UJ baratum kozul senkinek sem 
mondhatja el, merr; jár hites ura. Hazudnia kell, a vállát 
vonogatma ... s meg azzal sem vigasztalócihatik hogy 
R~ykó uram titkos missziójával kérkedhetnék a~ as.;zonyok 
elott. ·:· i 111 ~·-l '!m; 

' 'L. 

.. · Így . hát Szerafin~ asszony a kis IzávUJl hallgat g 
ul esténként az asztalnál és még késő éjjel is, könnybelá':.m~~ 
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szemekker ~irraszt' az abl~k melletr. Eiálatt pediir Roykó 
uram bátran járja a veszélyes útat. Horvátországban az 
osztrák hivatalnokok gyanakodva vizsgálgatták iratait. 
Innen kerülő úton, az éjszal<a homályában, fáradságos 
leoesikázás és hosszú gyaloglás árán jutott ki a téngerpartra. 
Arnikor végre hajóra szállt, ahol már biztonságban érezhette 
magát s kabátja varrása alól kis,zedte a. francia császári 
kabinet igazoló iratait, úgy mBgizzadt félelmében, 1nint még 
soha életében. Bizony, útközben nem egyszer gondolt arra, 
hbgy jó volna megfordu,lni és hazaiérni ... de ezt persze 
ne1n vallja be sajátmagának sem, nwst, hogy végTe bizton~ 
ságban van. 

Az emberek azt tartji<k, hogy a veszély pillanataiban 
az ember egy szempillantás alatt felidézi magában egész 
életét. Roykó urammal is ez történt. Amiker a határállom~
sokon többször is az a veszély fenyegette, hogy felfedik 
kilétét, kénmek nézik, letartózlatj~k ~s akasztófára húzzá~, 
amikor dideregve és verejtékezve tévelygett a nagy horv~t 
erdőkben, ahol nemcsak betyárok, de állitólag medvék IS 
veszélyeztetik az ember életét , .. és főkép, amikor a tenger
parthoz vezető csempészek~járta keskeny ös~~nye~en nehéz 
bőröndjével teljeGen egyedul gyalogolt a haJO fe~e - egy
egy pillanatra félehnetes világossággal újra átélte él~téne.k 
azt a percét, amikor hosszú évekl\.el ezelőtt laboratonuma~ 
ban dolgozgatva, hatalmasan elkáromkodta ~agát, mert 
hosszú hajszának mindakét hegye b~leé~t a legel y ben. for
tyogó folyadékba. Látta magát, ammt Izzadva, f~gcsilwr
gatva kevergeti a kenőesőt ... és újra átélte azt :' piilan~tot, 
amikor véare elérlEl célját és az új pomádéval kikent baJsza 
kétoldalt diadalmas mereven felknnkorodott. Látta magát, 
amint félig-meddig, tréfából szélosztogatja a pomádé! a I;a
rasztlegények és juhászok között, akik ezután már. h;tyke':" 
pödört bajus,szal köszöntik babájukat lovuk hálar1Jil ... es 
újra vé·gigálmodta azt a pillanatot is, ~mikor megnyilatko
zásszerüen hirtelen megértette, hogy milyen. beláthat.atlanul 
jelentős felfedezés birtokába jutott. Ahlwr latott neki, hogy 
katalógusba foglalja Európa szerep~ő egyénisége!_nek, bajusz
és szakállviseletét. Látta magát, ammt szemben ul le docteur 
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, Connea u val, a világotjárt francía orvossal és bibliagyüjtővel, 
aki postakocsin jött el hozzá Tiszaújlakra. Tőle ha,llo!! elő
ször Napoleon hercegről, akit akkor még kevesen is1nertek; 
dc akik i:sinerték, azok is nevetséges kalandornak kellett 
hogy tartsák, mert nem várta be az idejét, túlkorán látott 
neki terve megvalósításához és börtönbe került. Ott látta 
rnagát,a Tuilleriák palotájában, amikor először jelenik meg 
az álmosszemií, barnaszal.::á1las férfi .s.zíne előtt, aki börtön
töltelékből képviselővé lépett elő, majd a franciák császá
rává koronáztatta ·magát. 

A viharos tengeri úton Roykó uramnak háborog a 
.gyomra, tengeri betegséget kap. E:szébe jut, rnilyen nyonlo
rult, keserves. élete volt egykor Tiszaújlakon, hogy kínozták 
hitelezői, hogyan kellett dolgoznia arca verejtékével, hogy 
fenntarthassa családját, A kis patikushól most francia udvari 
szállító lelt. És 1nilyen hostSzú vo1lt az. út eddig a mostani 
meg•hívásig, amely izgalommal és veszélyekkel teli ugyan, 
mégis büszkeséggel tölti el a kisvárosi patikárius kebléti, 
A képek gyors ütemben váltják egymást. Elérkezik az, idő, 

hogy a család új hutorokat, képeket, szőnyegeket, új kony
haedényt és ágynen1iít vásárolhat, hogy Roykó uram él{iszer
rel ajándékozhatja meg feleségét. Tiszaújlakan az ember"k 
nem tudják, hová legyenek az. álmélkodástól, csupa tiszte
letteljes arc veszi őt körül, a kereskedők egyre mélyebhen 
hajlonganak előtte; a mágnások egyre szívélyesebben moso
lyognak rá, ha henyitnak patikájáha, törzsasztalához pedig 
egyre több befolyásos ember telepszik, És Roykó uram látja, 
... s talán ez a legédesebb, legtisztább őröme, nagyobb, mint 
a vagyon és a tekintély ... látja, hogy elmúlt nehéz éveinek 
tanui, ellenségei, akik oly kiméletlenűl üldözték, előbb irigy
kedve, majd tiszteletteljesen néznek fel rú, végűl szép las
sacs,kán elsompolyognak az útjából, mert tudják, hogy sem
mit sem fdejtett el, semmit sem bocsát meg. Aztán eszéhe 
jut az a nap, amelyen végrehajtó jelenik _meg a ·pék háza 
előtt, kocsira raltatja egykori ellenségének nemcsak egész 
üzleti berendezését, de még butorait is. Az is eszébe jut, 
hogy a Pospischil divatszalon tulajdonosnője micsoda szent 
fogadalmat telt, hogy ezután mindig előbb fogja megvarrni 

· 1H6 

Szemfirra asszony ruháját, mint a Ferenczynéét. Ott !útja 
az utcán a lehajtott fejjel, 'gondterhelt a;·cca,l, görnyedten 
sétáló Ferenczy kollégát, az üres patikát, melybe már alig 
téved be valaki ... látja Ferenczyné sovány arcát, egyre 
hegyesebb orrát, amint a piacon a legolcsóbb, legsilányabb 
portékáért is alkudozik, látja Ilonkát, aki borravalóért cse
lédi szolgálatokat végez egy beteg asszonynál ... 

De Roykó uram tisztánlátó ember, ismeri a világot, 
Tudja, hogy irigyei éls' ellenségei kinevetik, me.-t egy bajusz
pomádénak köszönheti vagyonát és felemelkedését. De hát 
fontos az, hogy milyen útat járt meg az ember, ha ez az út 
a magasba vezetett? Gsak a csúcs a fontos, amelyre felju
tott az ember, Mit tudják ezek a rövidlátó emJJerek, hogy 
milyen fontos a kü1ső megjelenés, Napoleon császár bezzeg 
tudja és. mert szereti a nőket és vékonyra sodort bajUJsza 
Inegférfiasítja kissé fakó arcát, ezért ápolja ,bajuszát, lSlza
kállát ... Fontos események, vagy összejövetelek alkalmából 
magához hivatja Roykót, hogy annak rendje s módja szerint 
megfesse és, kikemétnyítse szakállát Most háború van, a csá
szár maga vezeti hadait s mégis üzenetet küldött neki 
Conneau útján, Lám, élete legfontosabb percében, hatalma 
teljében 'sem tud meglenni Roykó uram pomádé ja nélleül ... 
Holott a császár csak tudja, hogy mit teszi 

Roykó uram még annakidején Plombiereshen külön
... féle iratokat kapott a francia kabinetirodától é& ezek az 
okmányok most nagy segítségére vannak fáradsá,gos, veszé
lyes útján. Amikan Parmába érkezik, huszonnégy órás pihe
nőt tart, mert a neg:yvenhárom éves férfit mégis csak meg
viselt~ a hos1szú, fáradságos utazás. 

Amikor este vacsorához. ült, észrervette, hogy az, étte
remben rajta kívül egyetlenegy ember tartózkodik. Kőzép
magas, szakállas férfi, fehér szöve!ből készült kabátot 
s magas gallért visel, kalapjához hasonlót pedig Roykó uram 
még nem látott. Nem kellemes érzés, ha egy nagy teremben 
mindössze ketten vannak, hiszen ilyenkor a két idegen gya
nakvó tekintetekkel méregeti egymást. Most is ez történt, 
de mert hosszú az 'este s nemj jó dolog, ha az, ember egyedül 
ül a boroskancsója melle!!, a két férfi közelebb húzódik 
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<!g)'111iíshoz· és csendes beszélgetésbe-fo~ .. Eidute miiu:ll<;tte;t' 
azon igyekszenek, hogy minél többet ktszedJen~~ egymasb?l 
s amikor Roykó ura1111 elszólja magát s ~eg.e~hti, hogy meg 
Jioss.zú útja van, mert a császári főhadiszállasra k<1~l men
nie, az idegen feláll és engedeimet kér, hogy Royko uram 
asztalánál foglalhasson helyet. . . , 

Roykó uram figyelmesen nézegeti az ;degen s_zal~allas 
arcát. Alapjában véve nem szereti azt ~ faJta szakállvisele
tet, amikor a bajusz úgyszólván belevesz a po:aszakállba. 
Ezzel szemben az idegen szeme oly erélyesen ~s }{~dvese~. 
csillog, hogy a patikárius csakhamar ;"egkedv~h. K1váncs~i 
siigát is kedvére kielégítheti, mert az Idegen s>avesen besz _ 
ma áról nem titko~ódzó fajta. Roykó sokat ad a vélet 
le~~e .. :nem is csoda, hisz életében elégsz:r tap,asztal~, 
hányszor mosolygott rá a szeszélye~ Fort~n;" Istennő ~ · · s~I
vesen fogadja hát az idegen csevegését. Rov1desen me~tudJ~, 
hogy a magányos utas Svájcból, Genf városából v;"ló és m_ar 
. k . t Afrikában él· gyarmati társaságo! alapitott Algir
eve o a ' k f"ld · an maJmo ban valami.lyen konces\Sziót is apott, o Je v , -
kat' építtet és honfitársai köziil többen résztvesznek vállal-

kozásában. . .. 
Ro kó uram figyelmesen, érdeklődéssei hallgatJa UJ 

ismeröséf. aki közlékenypek lát~ziok. Ez az embe; s;m rózsa~ 
bokorban született, szegényen !atta meg a napvLlá~ot, U:ag 
csinálta meg az életét, jól spekulál! s vagyonra és b~~?l~asra 
tett szert. Az ilyeneket Roykó Sámuel nagyr.a~ecsu I: gaz, 
hogy úgy látszik, pillanamyi!a.g súlyos gondJai vann,tk, de 
ezekről nem nyilatkozik bővebben. 

· T . ról mesél ahol nemrég járt üzleti úton. Lelke· 
un1sz ' · · 't 1 gáns sedve dícséri a hófehér város, nlárvány minaTetjel ' e e 

társasági életét. Sok fontos személyiséggel ismer~edett .meg 
ott s úgy látszik, maga is' szerepet játsz~tt a vm·os ta~:~ 
dalmi életében. ·Csak mellékesen jegyzi. meg, . hogy 

11 Maho'n~·is ismeri, kit niost a császár ~ranCiaorszag, ma~r.sa -
jává és magentai herceggé nevezett ki. , • f . 

N magentai hercegtől már nem hosszu az ut a ranc~:" 
. . ·g A ke't fe'rfi kissé beborozott. Nap. oleonra keru! 

esas.zan . · · 1 n h' 
a szó. Roykó nram örömmel hallja, hogy a sváJCI e <es I ve 

l:UI 

rr fi·ancüík császárának. Tanulmányt t• · !rf NapoleonróT, 
amelyben hősét Augustus, a nagy római császár, Nagy 
Károly és Bonaparte Napoleon méltó utódjának nevezi. 
A tmmlmány néhány nappal ezelőtt megjelent az egyik 
párisi nyomdavállalat kiadásában; s a szakállas, fehérka
hátos férf~már is feláll, hogy utitáskájából előszedje a könyv 
egyik gondosan becsomagol! példányát. 

- Egyelőre még csak ez az egy példányom Vall! -
közli Roykó urammal. - Amint látja, különlegesen szép 
papírra nyomtál<. A császál·nak ajánlottam, magam akarom 
neki átnyújtani. · 

fgy tudja meg a patikárius, hogy az idegen is a esii
szári főlladiszállásra utazik. 

Roykó uram csendesen lapozgat a drágakötésű könyv
ben. Szerzője úgy véli, hogy III. Napoleon ma is feje a, soha 
meg nem s.zünt Római Birodalomnak és hogy Franciaország 
az ő személyében vállalt felelösséget a nyugati birodalom 
sorsáért Persze, hogy ez tetszik Roykó uramnak, aki egyre 
jobban fellelkesedik. Többször is elolvassa, izlelgeti, kor
tyolgatja a következő mondatot: "Egyetlen szavára egész 
Európa hideglelősen megborzong, de tollának egyetlen voná
sára visszatér a világ szfvébe a bizoda1om ... " Bizony így 
igaz ez, gondolja Roykó uram és elérzékenyülten kezet fog 
az idegen úrral. 

Mi sem természetesebb, 1nint hogy mos·t már a genfi 
is szeretné megtudni, hogy mi járatban van frissen szerzett 
is1neröse. Nem egyszerű dolo·g a c·sászár színe eié jutni, 
Hoykó uramnak tehát nyilván jó összéköttetései vannak? 
Talán valamilyen titkos megbizatással utazik? Két értelmes 
szem figyeli Roykó uramat, aki most hirte1len elzárkózik 
és egy-két semmitmondó frázis mögé rejtőzik. Nem, semmi 
kedve ahhoz, hogy felfedje kilétét, épp csak azt vallja 'be, 
hogy külön megbizatásban utazik. De hogy miröl van szó, 
azt természetesen a világért sem árulná el. Azt azonban 
értésére adja az idegennek, hogy már évek óta ismeri a csá
szárt és hogy nem kell att<Íjl félnie, hogy nem juthat eléje. 

Az idegen beéri ennyivel is. Talán nem is akar többet 
megtudni új barátjáról! Újra algiri malmairól kezd beszélni 
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s elmondja, hogy mégi egy konccsszióra volna szüksége, 
kü!önben le keLlene állítania üzemét. Keserűen panaszolja, 
mily 'régóta fáradozik, hogy megkapja a francia kormány
tól még ezt a koncesszió! is, amelyre olyan szüksége van, 
mint egy falat kenyérre. 

Roykó uram esze gyorsan jár, gyorsabban, m.int ahogy 
a svájci szeretnél. Most n1ár egészen más szemmel néz1 a csá
szárnak ajánlott drágakötésű könyvre. Egyszóval új kon
cesszióra volna szükség'e az úrnak, gondolja magában 
gúnyosan. 

. ~ EgyütV is utazhatnánk! - véli a genfi úr. - Hisz 
önnek is Pontremoliba kell mennie. 

De Roykó uramnak semmi kedve, hogy kimélyítse új 
ismeretségét. Ha a császárhoz utazik, elvből nem társul 
olyanokkal, akik valamilyen kérelemmel fordulnak Napo
leonhoz. 

~ Az udvar kocsit kűld értem - jelenti ki fennhé
jázón ~ sajnos, nincs módomban, hogy vendégü! láthassam. 

Roykó uram nem hazudott. Mialatt a genfi úr a posta
kocsiba száll, amelynek egyetlen utasa, Hoykó uram bekvár
télyozza magát az előállt udvari hintóba. Még így is elég 
fáradságos az útja. Folyókon kell átgázolnia, nem egyszer 
lóháton, mert az osztrákok visszavonulás közben felrobban
tották a hidakat. Roykó uram ázik-fázik s megtanulja, hogy 
Ini a iháború. 

Pon1remoliban ·nyomban a császár szine el&, vezetik. 
Ahitatosan megcsókolja a nagy férfi kezét, aki ime szavát 
állta, mert most fel· fogja szabadítani az elnyomott olasz 
népet. Roykó uram elérzékenyűlten · állapítja meg, hogy 
a császár rossz szinben van. lVIég csak ötvenegy éves, de 
a sok izgalom és fáradság megviselte életerejét. Feláldozza 
magát magas céljaiérti De .szeme csillog, semmit sem vesz
tett régi fényéböll 

Egy nappal később a fehér posztókabátos genfi úr is 
n1egérkezik Pontremoliba. Roykó urmn rnessziről nézi, amint 
Beaufort tábornok mellé furakodik, nem tágít- mellőle, 
úgyhogy a tábornok végül is bemutatja a vezérkarnak. 
A császár, aki mindaddig, jókedvűen beszélg-etett a tisztele-
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kel, gyor-san visszavonul és kezével int Roykónak, hogy 
kövesse ... 

A svájci csalódaLtan néz utána. 
Roykó uram a császár kíséretével utazik. Minden 

város, minden község, minden falu meg van rakva katona
sággal, dobok peregnek, kűrtök harsognak. A sereg elindult 
a Garda-tó it"ányában, Goito felé, amely Mantova közelében 
fekszik. Napoleon és a szardiniai kiráJ!y a főpara~csnokok. 

A hőségben fehéren ízzó S<zallagokként kígyóznak az 
országutak. 

A császár kíséretében hatvannyolc főnyi személyzet 
utazik, százhúsz lóval és huszonnégy 'kocsival. 'Roykó uram 
számára is jut hely az egyik kocsiban. Csendesen hallgatja, 
amint körülötte jókedvüen gunyolják az oszh·ákokat, akik 
a hadjárat kezdetén rengeteg időt pocsékoltak e,!, mielőtt 
regimentjeiket elindították volna TessinóbóL 

- Öt nap alatt végezhettek volna gyenge piemonti 
seregiinkkel és megszállhatták volna To~inot, mielőtt egyet
lenegy francia is piemonti földre érhetett volna! - meséli 
nevetve egy francia. 

Sok hírt is hallani útköZiben. Az osztrákok állítólag 
átkeltek a Mincion s valahol a Garda-tótól délre vonultak 
fel. Nyilván nem ist sejtik, hogy a francia sereg már a sar
kukban van ... Ezzel szemben a poroszok mozgolódnak! 
Nem nagyon lehet megbízni benniik, Napoleon császárnak 
sok go~dot okoznak a rajnántúli helyzetről érkező párisi 
hírek. Ugy látszik, elkerülhetetlen ez az újahib háború is. 

- S mi van a magyar légióval? ~ kérdezi Royleó 
uram. 

- Már fegyverben van! Kossuth vezetil 
Hosszú poros országutak a forrón tűző ,]uruusi nap 

alatt. Az utakat ákácok, szomorúfiízek, eperfál< szegéilyezil( 
és sok a szőllő, aztán végeláthatatlan kukoricások követ
keznek. 

A csftszár és kísérete Castliglionéban száll meg. Roykó 
uram külön szobát kap a császár közvetlen közelében. Az 
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ágyát is megvetették már, egy pohár bor áll az asztalán. 
De Roykó uram csak .sokára alszik el. Feleségére gondol, 
aki nyilvfui el sem tudja képzelni, hogy mit tesz az, ha az 
emfber a legfőbb hadúr kíséretében harcra készülődik. 
A tiszaújlaki patikus! majd felveti a büszkeség, de azért 
nem ment némi sötét aggodalmaktól sem, amelyek a lan
gyos esti szellő szárnyán, hangos kürtszó és dobkíséret mel
Jett lopóznak be. szfvébe a kinti soiírü sötétbőL Zavaros képek 
nyugtalanítják álmában s riadtan ugrik ki az ágyból, ami
kor egy császári küldönc már kora hajnalban felveri. 

A katona a község kis templomának harangtornyához 
vezeti. Roykó útközben megtudja, hogy a francia osapatok 
virradatkor elindultak Solferino és Cavriana felé és hogy 
az előőrseik .számára kijelölt állásokba már osztrákok fész
kelték be magukat. 

Roykó mély meghajlással üdvözli a császárt. Napoleon 
feje kissé oldalt billen, jobbválla is fáradtan megereszkedik. 
Mcsszelátó van a kezében, szórakozottan int Roykó felé, 
mire egy tiszt mosolyogva távcsövet nyúJt át a patikárius
nak, s mo?t már ö is világosan kiveheti a terraszformájú 
dombokat és a közéjük ékelt Solferino nevií falucskát, négy
szögletü vörös tornyával, a domMáne legmagasabb csúcsán. 
A templom körül fehér falakkal és fehér sirkövekkel fénylő 
temető terül el, a fekete ciprusfákat is pontosan látni, noha 
még nem kelt fel a nap. Cavriana az oozh·ákok kezén van. 
Mac Mahon szállta meg a dombokat, az o"'trák Benedek 
tábornok a piemonti seregeket tartja sakkban. 

- A főtámadást a vörös torony irányában fogom 
vezetni! - mondja Napoleon szárnysegédje, Fleury felé for
dulva. ·- Ketté fogom vágni az ellenséges hadakat! 

f:lesen, fenyeget<~en szál a hangja, a kemény bajusz 
megreszket a vékony ajkak fölött. Még néhány rövid parancs 
hangzik el, de Roykó uram mindebböl csak annyit ért meg, 

, hogy a pillanatnyi h"lyzet meglepetés mind a két hadsereg 
számára. A franciák felsoralwztak, mielött még az osztrák 
sereg csatarendhe fejlődött volna. Fleury szárnysegéd szalu
tál és elrohan. Roykó uram most néhány pillanatig magára 
marad a császárral. 
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- Megöregedtem, úgy-e? - kérdezi Napoleon az 
éjszakai virrasztástól fáradt mosollyal, mialatt Roykó uram 
ügyes kézzel bodorítja a császári szakállt. - Bizony, sokat 
Jdnlódom a hólyagommal! 

-- Felség! - dadogja Roykó uram. Most hirtelen 
:tnegérti, hogy miért szereti ezt az embert; nem azért, mert 
:hatalma csúcsán áll s Boykó uram véleménye szerint rövi
desen élete egyik legnagyobb diadalát fogja learatni, hanem 
mert beteg és boldogtalan. Oly heves éTzelmek viharzanak 
a patikárius lelkében, hogy elfeledkezik minden józanságá
ról és mértéktartásáról. Egyre több barna festéket · kell 
kevernie a pomádéba, rnert a császár szakáJlla már erősen 
öszül. Napoleon fáradtan ül székén és lehunyt szemekkel 
Boykó uram keblének támasztja fejét. De hirtelen felugrik, 
megpödri hosszan kígyózó bajuszát, s egy szempillantás 
alatt megváltozik: ~ most egy szemernyivel sem látSzik 
öregebb nek, mint a patikárius. J avakorabeli férfi! Férfi és 
hadvezérl Császári 

A nap első fele rosszul kezdődik a franciák számára, 
még rosszabbul a piemonti táborban. Az osztrák dombok 
felől mennydörögve szólnak az á:gyuk és a távcsövön át vilá
gosan látszik, hogy valóságos bombaesővel árasztják el a 
francia dragonyosokat és huszárokat. Roykó uram tudja, 
hogy mi a háború, az 1848-as szabadságharc csatamezőin 
nem egyszer szemb<!. nézett a halállaL Egy alkalommal súlyos 
sebesülten, bajtársai testén átgázolva rohamozták meg az 
ellen;éget. De ez· a háború sokkalta kegyetlenebb, gonoszabb 
amannáL Hatalmas tömegeket mozdftott meg a császár, 
Roykó uramnak szinte eláll a szívverése, ainikor meglátja, 
hogyan mennek a franciák rohamra. )':gyik sor rohan 
a másik után, a haJottal< fekve maradnak, ho.Jttestükön át 
futnak tovább az ellenséges hadállások felé. Roykó uram 
elsápad, amikor észreveszi, hogy a franciák eldobálják 
minden egyéb felszerelésüket és egyetlen puskaaggyal, vagy 
puszta kézzél, foggal és körömm"l vetik rá magukat az: 
ellenségre. Olyan látvány ez, hogy az ember nem mer hinni 
a szemének 

Minden dombért .külön meg .kell küzdeni, mindem 



fáért rninden toronyért. Az ellenfelek egymásba akaszkod
nak. ' Roykó uram látja, arnint a lombardiai pamsztok 
a harco,Iók mögött sompolyogva rávetik magukat a halot
takra s kifosztják őket. A horvátok megölik a sebesülteket, 
de ugyanezt teszik az algíri lövészek is. Roykó úgy érzi, 
mintha gymnra görcsösen összehúzódnék és a torkába 
szállna, mintha Iőporlfüstön s a felgyujtott házak lobogó 
lángjain át vérszag cs:apná n1eg az orrát! IVIost már órák 

. óta tart az állali dühvel hadakozó, örjöngő emberek elke
seredett vad küideame a szelíd dombokkal szegeiyezett hatal
Inas síkságon. 

- Háro1n:százezcr einber . . . - mondja az egyik 
tiszt a esás~ár mellett. 

Dél felé ólomszürke felhők vonulnak fel az égre, 
a hőség szinte türbetetlenné válile A küzdő férfiak vadálla
tokká züllenek. Roykó uram távcsővén nyomon követheti 
az ütközet minden részaetét. Látja a vértől, kifordult belek
től, szélfröccsent agyvelőktől síkoS' macsarat és megszédül, 
amikor megcsapja ·orrát a hullaszag. 

Most a két szárnyon az osztrákok kerekednek felül ... 
A balszárnyon Benedek kegyetlenül szarongalja a piemon·· 
tiakat, a jobb.s,zfu·nyon pedig Nie! kétségbeesetten védekezik, 
mert nem kapott idejében segítséget. Mac Mahon Cavriana 
ellen vonul, mely Ferenc József császár főhadiszállása; 
r.'ohammal bevesz, egy megerösített állást, de aztáru újra vis:z
szavonulni kényszerül a túlerő elől. 

- Előre kell küldeni a gárdát, Fqls~g! -~ mondja 
Fleury szfu·nysegéd Napoleonnak, aki sápadt arccal, feldúl
tan, egyik cigarettát a másil<. után S1zívja. A császár paran ... 
csot ad a gárda harcbavetésére. 

A gránátosok és a zuávok beavatkoznal< 3I küzdelemhe. 
Magasan száll a por, az éles távcső sem .sokat használ, csak 
homáayosan látni vágtató lovakat, nycrgükből kibukó lova~ 
sokat, tántorgó .sebesülteket. De a gárda és az afrikaiak 
ellenállhatatlan rohamukkal áttörnek az ellenséges állásokon. 

-- Feljutottalt a dombokral - kiáltja az egyik tiszt. 
Egyre fojtóbb a levegő, a tó felűl zivatar közeledik. 

A felhők alacsonyan szállnak el a tragikus tájék felett. Már 
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csak percek kérdése, hogy megered az eső. Mac Mahon hir
telen a császár mellett terem. Roykó uram most látja elő
ször a rnarsallt; már nem fiatalember, haja, bajusza hófe· 
hér, de még keményen áll a talpán. 

- Az osztrákok kiürítik állásaikat - közli nyugodt 
hangon. - Visszavonulna<k erődítményeikhel 

A császár a megeredt zivatar, az eső és jégeső ellenére 
azt szeretné, ha tovább üldöznék a megvert ellenséget, de 
a marsall más v.élernényen van s Napoleon enged. 

Még ·aznap este bevonul Cavriánába, Ferenc József 
császár kiürített főhadiszállására. frówsztalánál ül és az 
eléje terjesztett iratokat olvasgatja. Az első becslések sze
rint a francia osapatok tizenkétezer embert. vesztettek, 3I pie
montlak ötezerhatszázat, de az osztrák veszteségek állító
lag huszonkétezer emberre tehetök. 

Napoleon császár sürgöny! küld feleségének, Eugé
niának: 

Öriási csata volt ... óriási győzelem l 
l 

A francia katonaság berendezk:edilt a megliód!tott 
állásokban, amelyek Solferinó!ól Cavriánáig húzódnak. 
Kigyúlnak az, első tábori tüwk. 

Roykó már alig, áll a lábán. Legszívesebben kvárté
lyába vonulna, ahol jó ágy s friss hűsítő italok várjálc Hol
nap reggel már kora hajnalban a császár elé kell járnlnia. 

De Roykó uramnak sehogysem akarózik lefeküdni. 
Rémület üli meg a szívét s a félelem kihajtja a sötét éjsza
kába, oda, , ahonnan a sebesültek nyögése, a szanitécek és: 
a markotányosnék zavaros kiáltásai ha.llatszanak. Meddig 
terjed az iszonyatnak ez a síksága? Hány ernber haldoklik 
itt a sötétben, az ide-oda futkosó szanitécek fel-felvillanó 
lámpái fényében? Katonák, akik elvesziették karjukat vagy 
a lábnkat, akiknek belei kilógnak a hasukból, akiknek vér 
ömlik a koponyájábóll Emberek, akik hangosan panaszkod-· 
nak s nyögnek a fájdalomtól, ordítanak az éhségtől és a 
szomjúság;tóll f:s nincs senki, aki elkergetné a csőcseléket, 
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·amely kisértetként imbólyog a sötét éjszakábim s a halot
. takat és ,sebesülteket !osztogatja. Mennél sötétebb az éjszaka, 
·annál hangosabbak a fájdalomkiáltások. 

Roykó uram, mint az űzött vad, menekül vissza kvár
télyába. Most már halotti csönd van itt, de Roykó m,égis 
befogja a fülét, mert még mindig hallani véli az· iszonyatos 

'jajveszékelést és halálsikolyt. Egyik pohár vizet a másik 
u!án hajtja: fel, hogy kimossa szájábó,!, orrából a büzt, amely 
mintha örök időkre meg akarna ragadni benne ... S hirte
len maga előtt látja Napoleon arcát, úgy, ahogy ma reggel 
látta, betegen, fáradtan, ldmerülten. Vajjon a császár is 
hallja a kétségbeesett kiáltásokat és halálhörgéseket? Vaj
jon tud arról, amit még a Jegsötétebb éjszaika sem rejthet 
el előle? Vagy tán ö is a borozó .tisztekkel mulat most egy 
asztalnál? ... Idáig hallatszik vad kurjongatásuk! Aztán az 
·villan át agyáu, hogy reggel, amikor a császár előtt állt, 
s• látta a megöregedett, fáradt arcot, végtelen megindultság 
fogta el: ime, talpig férfi ő, ki saját nemzete hadait felál
dozza egy idegen nép felszabadításáért ... ki semmi áldo
zattól sém riad vÜl!,s.za. hogy megvalósítsa ne1nes es,zméit! 
De most egyszerre csak merőben ellentétes .é!rzelmel< támad
nak fel benne, szomorú.Ság fogja el és azt kérdezi önmagá
tól, hogy mikép lelkesedhetett oly nagyon azért a Napo
lconért, aki ezt a háborút felidézte. 

Van-e a ·világon ember, aki vállalhatja a felelősséget 
azért, hogy saját népét a mészárszékre kergeti idegen célok 
érdekében? Vagy akár saját nemzete érdekéhen is? Van-e 
ember a világon, aki felelősséget vállalhatna azért, ami most 
odakünn az éjszaka sötétjében, a jajkiáltásoktól visszhangzó 
síkságon történik? Van-e ember, ald felelösséget m-er vál
lalni ezrek haláláért? Van-e ember, aki --bármily magasra 
emelkedett is -· megkockáztathatja ezt a tétet? 

Mire megvirrad s Roykó uram elindul a csáJszári főha
diszállás felé, ahol egész éjszaka ünnepelték a nagyszerii 
győzelmet, a felkelő nap fényében irtózatos látvány tárul 
tneggyötört .s:zeme elé. És~akon az Alpesek csúcsai emelked~ 
nek a kéklő ég felé, szabad szemmel is könnyen kivehetni 
a Iejtőn elterülő barátságos falvakat. De idelenn, a rommá, 
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·üszökké égett házakból, az elszenesedett szántóföldekről 
vastag fekete füstcsóvá:k kanyarognák az ég felé, az utakon 
és ösvényeken, a dombok lejtőin, a rizsföldeken és a búza
táblákban mindenütt holttestek hllvernek ... magas dom
boikká tornyosuffiak a hullák, mindenfelől haldokló és súlyo
san sebesült emberek tántorognak elő, löportfüsttől fekete 
ábrázattal szenvedőn . . . Itt-ott néhány ambulancia dolgo
zik, a sebesülteket sátrakba szállítják. Roy.kó megszóllt 
néhány szanitéc-katonát, akiknek szemében tompa fáradtság 
és k~tségbeesés pislákol ... Kevesen vannak! Kevés az orvos 
is! A sebesültek rimánkodnak, hogy öljék meg őket ... 
Roykó uram folytatja útját. Nem birja a látványt, nem 
birja ezeket a borzalmakat ... 

A császár ezúttal szófukar Roykó uramhoz. Aligha
nem fájda~mai lehetnek, az arca szürke, haláutékai horpad
tak. Roykó uram elvégzi dolgát: - a bajusz hamarosan 
viaszkos merevséggel áll el kétoldalt az ólomszürke arc 
fölött. Napoleon lovat nyerg,eltet ... be akarja járni .a csa
tateret! 

Roykq uram gyalog követi a esászfu·t. Olyan kimerült, 
hogy majd elesik, de az is fölötte nyugtalanítja, hogy 
a császár milyen fáradtan ül a nyeregben. Vajjon mire gon
dol most, milyen érzések kelnek szívében az i•zonyat lát
tára? Roykó uram úgy érzi, mintha rejtett harag. s gyűlölet 
ébredezne szívében ... A császár betér egy pajtába, amelyet 
tábori kórházzá alakítottak át. Roykó uram is ben& egy 
pillanatra; látja, amint az orvosok a szörnyű büzben, vértől 
'"epegő kezekkel, vagdossák a tehetetlen emberi testeket. 
Szinte kárörömmel állapítja meg, hogy a császár, is gyorsan 
elhagyja a kórházat és visszalovagol Cavriáuába. 

Roykó uram az ambulancián ismerős alakot pillant 
meg. Köllelehb lép és megállapítja, hogy valóban pármai 
új ismerőse, a genfi polgártávs szorgoskodik megható buz
galommal a sebesültek körül; ide-oda futkos, megitatja 
a szomjuhozókat, lemos egy vérfoltos arcot s értelmes uta
sitásaival megszervezi az ambulanciák munkáját, segítségül 
hívja és munkába állítja a tétlen bámészkodó!< seregét. _. 

Roykó uram habozva közelit feléje, örül, hogy ismerős 
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arcra talált és élpp meg akarja szólítani, hog~ elpanaszolja 
neki, ami a begyét nyomja, amikor a fehér po,s·ztókabátos 
svájci feléje fordul és megismeri. 

- Mit álldogál itt, uram! - kiáltja türelmetlenül. -
Az ördögbe is, hát miért nem segít? 

A patikus ellenkezés nélkül engedelmeskedik. Néha 
nem is rossz, - gondolja - ha az ember alárendelheti 
magát más akaratának; sokkal jobb, mint menekülni a 
saját lelldismerete elől, úgy, mint tegnap este. 

A genfi úr vezetése alatt most már Roykó uram is 
nekilát a munkának. Segéderőket verbuvál, beállítja őket, 
sebesülteket kötöz. A parasztokkal együtt kirakja a kocsikat; 
amelyek élelmiszert hoztak Bresciából, majd az üres kocsik
kal továbbbajt a síkság külső pereme felé, ahol még sok 
ellátatlan sebesült fekszik. Mire a kocsik megtelnek vérző 
katonákkal, szállítják őket azokba a he;lységekbe, ahol még 
van hely a sehesültek számára. 

A fojtogató iszonyat, a gyomrára ereszkedő undor 
lassanként elhagyta Roykó uramat, most már nem fél a 

. kegyetlen látványtól és a még kegyetlenebb szagoktóL Össze
szorított fogakkal dolgozik genfi ismerőse keze alatt. Ez oly 
fáradhatatlan, hogy lelkesedése magával rag,adja a többieket 
is, az önkéntes szamaritánusokat, alük még nél,lány órával 
ezelőtt henye kiváncsisággal nézegették a szörnyü színpadot, 
azon gondolkodva, ne köves.sék-e ők is az alattomos halott
rabló!< példáját ... De a genfi úr hívására most mind össze
gyűltek a lombardiai parasztlegények, a közeli falvak békés 
lakosai s előbb habozva, majd egyre szolgálatkészehhen tel
jeMtik a kapott parancsokat. Egy erős férfi szenvedélyes 
akaratereje megnemesítette őket. Holott szinte kilátástalan
nak Jászik a mnnka, mert a síkság egyik végétől a. másikig 
tele sebesiiltekkel, éhező és szomjuhozó emberekkel. De akit 
megsegítenelt, aikinek a keze hálásan megszorítja az övékét, 
annak szeméből oly bensőséges, .szenvedélyes hála sugárzik 
feléjük, amilyet eddig még nem ismertek ezen a földön. 

Roykó nem tágít a svájci mellől. . Nem gondol sem 
evésre, sem ivásra, úgy· dolgozna1k mind a ketten, önfeled
ten, mint az alvajárók. 
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Mire alkonyodni kezd, segédcsap"-lnk m'ár h'áromszáz 
fővé szaporodott. Nem is tndjál< számontartani, hány sebe
sültet kötöztek be és szállítottak el, mint ahogy a halálra 
fáradt orvosok ;sem tudjá!<, hogy hány embert operáltak 
meg, hány kezet-láhat amputáltak ezen a véres napon. 

Roykó a munka lázában szinte <\!feledkezett arról, 
hogy ő a császár kíséretéhez tartozik és az ő szolgálatára 
van kirendelve. Ha most valaki érte jőnne, a vállát vono
gatnál Mennyi ideje is annak, ~ jút eszébe, - hogy a pati
kában parasztlegényeknek és pás;ztoroknak kötöztem he 
a sebeit? Jó régen volt! Azóta ... De nem időzik tovább 
e gondolatnál, fájó háttal föléje hajlik a keze-ügyéhe kerülő 
sebesültnek ... 

Késő éjszaka elesigázva kerül ágyba s alig hunyja be 
szem.éit, mélyen elals!zik. 

A cavrianai főbadiszálláson vidám é,let folyik, már 
napok óta ünneplik a nagy győzelmet. Éjszwkánként részeg 
tisztek kurjongatása hallatszik. De a császár rosszkedvű. 
Ha szürke arca feltünik valahol, kísérete aggódva elhallgat. 
Úgy látszik, gondjai vannak. Az osztrákok visszavonnitak 
az Adige mögé s noha a fiatalabb tisztek alig várják már, 
hogy üldözőbe vegyék az ellenséget, Mac Mahon és Napo
leon hallani sem akar a dologról. A katonák kedv>etlenül 
heverésznek a forró napsütés,ben, az orvosok pedig napon
ként egyre újabb tifuszesetekről tesznek jelentést. 

Roykó uram mostanáhan nem szeret a császár köze
lében le!Ilni. Nem kíváncsiskodik, bár megtndhatná, m.iről 
tárgyal órákhosszat szárnysegédjével, a marsallal és a kövér 
Napoleon herceggel, aki a solferinoi csata befejezése ntán 
érkezett meg hadtestéveL Könnyen megtudhatná, de ;sajá
tosképpen - maga sem tndja miértl - csöppet sem érdekli, 
hogy miről táq(yalnald most a cs'ászár környezetében. Semmi 
porcikúja nem ·kivánja, hogy a ragyogóan elegáns tisztekkel 
tartson, akik önelégülten, derűs ábrázattal ünneplik önma
gukat és győzelmüket. Roykó uram jól tudja, holilY: a 'leron-
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gyolódott és egyre fegyelmezetlenebb' közk'atonák', :rkil< m'ár-· 
már nyiltan lázadoznak fölötteseik ellen, egyáltalán nem 
ünnepelnek és nem ragyognak. Mi következik most? Megtá· 
ma d ják az osztrák erődítéseket s Velencét a tenger felől? 
Aklcor hosszú lesz, a háború, mert az osztrákok most már 
mindjobban közelednek operációs házisuk felé. 

Mihelyt Roykó reggeli szolgálati ideje végetér, kiJo
pózik a csá!szári táborból és lóháton vagy •kocsiban odamegy, 
ahol svájci barátja még mindig fáradhatatlanul dolgozik. 

Castiglionéban minden épület kórházzá változott.. A:. 
sebesültek és betegek szalmazsákokon feks11enek ugyan, de 
most már állandó orvosi kezelésben részesülnek. A templo
mokati is kórházakká alakitották át, a kapucinusoK templo• 
mát, Szént József és Szent Rozália templomait. A katonák 
tisztára rnosva, tiszta kötésekkel pihennek a hűvös falak 
között, szentképek és v-értanuk szobrai néznek le rájuk. 
Roykó itt dolgozik; ugyanazt a rnunkát végzi, rnint a genfi 
úr paraszti segédcsapatai: - vizet hord, élelmiszeres kosa
rakat szállít, sebeket kötöz. 

A fehér posztókabátos genfi szükség esetén alaposan 
megmondja az ernbereknek véleményét, Roykó uram is 
gyakran tanuja ind11;latos kifakadásainak; főkép olyankor 
dühödik fel, ha rnegtudja, hogy a lornbardíaiakl esilik a fran
cia sebesülteket hajlandók ápolni. Nem sokáig ta•rt, amig 
rendet teremt é~ az osztrák sebesültek is megkapják, amire 
sziiks'égüK van. Még azt is keresztülviszi a :katonai hatósá
goknál, hogy egészséges osztrák foglyokat oslZtanak be mel
léje egészségügyi szolgálatra. Azok a kezek, amelyek nem
rég még gyilkos fegyverrel sujtotta'k le egymásra, most az 
előttük feh·engő emberek sebeit kötözik, verejtéktől nedves . 
testekről mossák a vért és inni adnak a szomjuzóknak. f:s· 
még mindig, százával vannak sebesült<Jk, akilt nem részesül
tek orvosi segitségben ... 

A •szalmazsákok között ide-oda futkosnai< az orvosok, 
egyik: műtéltet a másik után végzik s hangosan káromkod
nak, mert nincs elegendő kötszerük. Francior~zá!gból négy.· 
millió ára kötszert <küldtek leplomhált ládákban ... de ezek 
sohasem érkeznek meg. S Roykó uram lnosolyogva hallgatja . 
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az i;rzelmes tőrfénetekef, amelye[ arról siolnaK, li'ogy N apó• 
leon császár egész fehérnem ü készletét, de még a · zsebken
dőit is rendelkezésére bocsátotta az orvosoknak ... 

Roykó uram ámuldozva figyeli a fáradhatatlan svájci t, 
aki látástól-vakulásig talpon van s akinek kurta parancssza· 
vait gondolkodás nélkül teljesítik az emberek Bresciában · 
tizenötezer sebesültet helyeztek el. A bresciaiak valósággal 
csodát művelnek, negyvenezer laikosa van a városnak, ahová . 
harmincezer •sebesiiltet szállítottak be és ezeknek csaK a felét 
küldték tovább Milanóba. 

De aztán elkövetkezik a nap, amikor a csásiilri tábor
ban nincs többé olyan jó hangulat, mint a győzelem utáni 
első időben. Gondterhesen mcselik egymásnak a tisztikar 
tagjai, hogy Bolognában fegyvereket osztottak ki a népnek 
s lázitó beszédeket hallani. A parmai és modenai hercegek 
megszöktek. Egy szép napon, amikor épp a császár pomá
déját keveri, furcsa dolgot hall Roykó uram. 

· - Cavour nemj fogja betartani a szerződést ~ mondja 
Napoleon !kövér unokaöccsének. - Egesz Olaszor .. ágot fel 
fogja )ázítani. Poroszország pedíg - sajnos - mozgosit. 
A cár figyelmeztetést küldött, hogy tartsam szemmel a Raj-. 
nát ... Eugénia és a miniszterek azt kívánják, hogy kössek 
mielőbb békét. 

Roykó uram, mi:közben N apolcon !bajuszát kenegeti, 
mélyen elgondolkodik. Nem ismeri ugyan a titkos szerződést, 
amelyet a császár Cavourral kötött, de tudja, hogy igéretet 
tett arra, hogy egész Olaszországot fel fogja szabadítani. 
Arról i~ tud, amit Napoleon még Solferino előtt egy séta- . 
lovaglás alkalmával mondott a szardiuiai királynak, hogy 
t. i. egyszer a békére is kell gondolni. Er·rűl beszél most a 
császár egész kísérete, meg arról, hogy Napoleon megmutatta 
a szardíniai királynak Eugénia értesftését, mely a porosz 
mozgósításról számol be. 

Nem csoda, ha ebben a változott helyzetben Roy:kó 
uram számára most már teljesen közömblh, hogy mint ala
kulnak itt a dolgok. Most már nem kétséges előtte, hogy 
a váratlan solferinai győzelem csirájában ölte meg a magyar . 
hazafiak minden reményét, a Klapka-féle magyar légió nem 
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is k'eriilt csatasorba, nem valószínű tenát, ho:gy Ilyen körül
mények közölt forradalom törhet ki Magyarországon. Már 
Jegfeljebb csak wbban lehet reménykedni, hogy Ferenc József 
császár magyar vonatkozásban levonja veresége tanu,!ságait. 

A fmncia közkatonák soraihan rossz a hangulat. Nagy 
a felháborodás, mert bajtársaik közül sok cz·ren csak azért 
pusztultak el, mert kevés volt a szanitéc és a kötszer. Dühöng 
a tífuszjárvány, gyógyszereknek is hijján vannak; a pokróc 
is kevés! ' 

De ez~kről ·a dolgokról nemigen lehet beszélni a csá
szárral, amúgyis félelmetesen rosszkedvű. Amikor N apaleon 
tegnap arról beszélt neki, hogy végigjárta a magentai és sol
ferinai csatatereket, ... és hogy milyen szörnyü dolog a 
háború,, Roykó uram alig tudta türtőztetni hirtelen kerekedő 
dü!Iét. 

úgy, hát szörnyií dolog a háború? - gondolja gúnyo
san, teljesen elfeledkezve arról, hogy ő maga is alig várta 
már ezt a háborút, az olasz nép fegyveres felszabadítását. 

Július elején a császár négyszemközt hosszan tárgyal 
Fleury szárnysegédjéveL Még Napoleon herceg sincs jelen 
a beszélgetésnéL S noha a falaknak nincs füle, a c~ászár 
közvetlen környezetében hamar szárnyra kap a hír: Napo
leon követe titkos megbizatásban elindult észak felé. Csak
hamar egyéb is kitudódik. Egy négylovas, császári monog
mmmal ellátott hintót küldtek ki Ferenc József császárhoz, 
bakján a Centsgardes-nak egyik tisztje. ült, mellette egy 
trombitás, fehér hékezászlóval, bent a kocsiban pedig Fleury 
szárnysegéd. A hintót osztrák ulánusok előrfl küldött osztaga 
fogadta s Ferenc József főhadiszállására •kísérte. Arról is 
tudnak már, hogy Napoleon mit üzent Ferenc József csá
szárnak Ha Ausztria elfogad egy harmadik nagyhatalom 
közvetítéséve.l 1ddolgozott fegyverszüne!i javaslatot, al<kor 
Napoleon császár visszavonja Velence előtt horgonyzó hajó
hadát. 

A' fegyverszünetet aláírják. 
- Megírtam az osztrák császárnak,.- .mondja az 

egyik reggel a császár Roykó uram jelenlétében Fleury 
számysegédnek, - hogy Ausztriát nem tekintem ellensé-
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gemnek, de kénytelen voitam magamév:\. tenni az olaszok 
ügy,<Jt. Ferenc József segélyforrásai még nem werültek ki ... 
e pillanatban még nincs sem győztes, •sem legyőzött ... most 
még egyenrangú felekként tárgyalhatunk egymással, de ter
mészetcsen csak azon az alapon, amelyet a többi európai 
kabinet is elismer. Ola,szországnak az európai ibéke megőr-
zése érdekében önálló állammá ·kell lennie. . 

Nincs győző és nincs legyőzött? - gondolja Roykó 
uram keserűen pomádékevergetés lcözben. Nincs győző és 
nincs legyőzött, csak halottak, sebesültek, nyomorékok van
nak! De a nagyurak békét fognak kötni. 

Néhány nappal később Roykó uramat már kora haj
nalban felveri a császári küldönc. EI kell kísérnie Napoleon 
császárt. Kocsin és lóháton elindulnak észak felé. A császár 
jókedvű, temperamentuma elragadja a többieket is, vidá
man mókázik, Roykó urammal is évődik, hogy hiányos 
a klienturája, mert tud néhány császári és !drályi bajuszról, 
nmejy még nem ismeri a tiszaújlaki pomádé!. 

- Kár, hogy Viktória királynőnek nincs bajusza 1 -
mondja. A tisztek jóízfit nevetnek a szellemes inegjegyzésen. 

Roykó uram még mindig nem tudja, hova visz az út. 
Villa. Francában megállnak. A' osászár kfs,érete csodál

kozva néz szét a kis községben, amely Verona és Valaggi 
között fekszik. 

- Várjanak meg itt, - szól a császár és elvágtat 
A kisérel távcsövön kiséri Napoleon!, akinek gyorsan 

távolodó alakja csakhamar eltünik a szederfákkal szegélye
zett poros ocrszágúton. 

Mindenki sejti, hová tart a császár. 
- Milyen lovagias! -- mondja Flenry szárnysegéd 

hallcan és megindultan. 
Roykó is izgatottan kémlel látcsövén. Most már ő is 

tudja, ki az a férfi, aki s·zürke vászonnadr.ágban és kék 
attilában fogadja Napoleon!. A: haja szőke, pofaszakállt 
visel. Roykó uram most ,látja először életéhen Ferenc Józse
fet, Ausztria császárját és Magyarország uralkodóját. A két 
császár az országút szélén álló házba tér be. 
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- Milyen lovagias! -c- ismétli Fleucy siárnysegM. -
:Az olaszok te1·mészetesen árulást fogna!< szimatolni. De csá
száromnak végtére is Franciaországra •kell gondolnia! 

Royk6 uram eltünődik. Napoleon tehát lovagias? Hát 
persze, hogy az,! Ferenc József császár is lovagias, állapitja 
meg gúny""an. Mind a ketten Iértenek a g,zép gesztusokhoz. 
Hullák hegyei fölött, az, ordító, nyögő sebesültek,. a megti
portak, elnyomodtottak, a hörgő haldoklók fölött a Ikét 
császár l<ezet fog egymással. Roykó uram elsápadva esz~él 
rá, hogy ő már nem az az ember, al<i néhány héttel ezelőtt 
felkerekedett, hogy minden veszéllyel dacolva felkeresse 
imádott felséges barátját ... 
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Amióta az osztrák hivatalnokok elhagyták Magyaror
szágot, a tiszaújlaki borozó valóságos «ranybánya. Az elnyo
matás éveiben a polgárok csak szombatonként, vagy ünnep
napokon poharazgattak a meszeltfalú, tágas különszobában. 
Egy-egy elejtett szóval, félénk célzással érintették az esemé" 
nyeket, de politikai vita csak olyankor kerekedett, ha meg
győződtek róla, hogy Bach-huszár nincs a közelükben. Most 
megváltozott a helyzet. A polgárok majdnem minden este 
összetalálkoznak a vendégfogadó meghitt szabájában és nagy 
hévvel vitatják meg a nemzet jövőjének kérdéseit. 

A söntésben is vidámabb! most az élet, fők!ép olyankor, 
amikor a cigány is játszik. Csinos lány mindig akad, a párok 
hamar megtalálják egymást s táncra perdülnek a keményre 
taposott, döngölt agyagpadlón. 

Ma este azonban fnrcsa kis társaság gyűlt egybe a 
söntés •sarkában. Szemmelláthatóan nem sokat törődnek 
sem a lányokkal, sem a cigány vadnJI njjongó és panrus>Jkodó 
hegedűszavávaL A zene függönye mögött összedngott fejjel 
izgatottan vitatlwznak. Az egyik legény, András, a pék fia, 
akinek sápadt arcában kissé ferde vágású fekete szemek izza
nak, ·fenyegető gesztusokkal kiséri szavait. Hárman. ülnek 
mellette, József, a lmbikos, Mihály polgári foglalkozására 
nézve kőműves és Gyuri, az egyik nagy ménes csikósa. Mind 
a hárman keménykötésű legények ·s meglátszik rajtuk, hogy; 
szivesen poharazgatnak. Korsóikból gyorsan fogy az arany
sárga ital. A juhsajtnal< és a barna rozskenyérnek is nagy 
keletje van. 

András, a pék fia, izgatottan panaszkodik. 
- Ha látnátok őket abban a kis düledező viskóban 

a város határában, ahová a kntya sem teszi be a lábát ... 
Anyám beteg és nem tehetiink semmitsem érte. Az, áprilisi 
eső bevág a töröttüvegű ablakon, megrohasztja a büdös szal
mát, amelyre utolsó lepedőinket teregettük . , . azt a három 
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szál lepedőt, amit a végrehajtó meghagyott néikünk. Róza 
hugom, aki a városban szalgáJ - ki tudja még meddig.! -
valahányszor ideje engedi, kilátogat hozzájuk s rendbe szedi 
a házat. Olykor egy-két jó falatot is hoz magával, amit 
a szájától vont el . . . A bátyám Pozsonyból lisztet és zsírt 
küldőtt multkoriban, de az öregek legtöbbször 'éiheznelk, 
maholnap úlból nem lesz ennivalójuk! 

- S az apád? ~ kérdezi Mihály, a kőműves, egy 
hosszú, sovány legény, akinek szürke arca úgy fest, mintha 
laposra nyomták volna és épp oly izgatottnak látszik, mint 
András, a pék fia. 

-- Miért? Hát a te apádnak volt munkája, amíg élt? 
- kérdezi András gúnyosan. - Jól tudod, hogy senki nem· 
mer munkát adni annak, akit Roykó tekintetes úr nem 
szívlel. 

- Pedig van elég építkezés, Tiszaújlakan - mondja 
Mihály s apró szeme felvillan a haragtól. - Biz ez igaz ... 
s az is igaz, hogy engem seholsem fogadnak fel, minden 
munkától elkergetnek, akárhogy lmnyerálok is. Pedig az 
apám rendes munlu'i:s s tisztelt polgár volt ebben a városban, 
még Roykó patikárius is adósa maradt a háza kitatarozá
salwr és nem fizetett míg az apám be nem perelte ... É:n nem 
segíthetek rajtad! mondják azok a kevesen, akiknek szíve 
megesik az emberen, vállukat vonogatják és elfordulnak. 

József fejcsóválva hallgatja őket. Nem idevalósi, soha 
nem hallott még ilyen furcsa történeteke!. Az igaz, hogy 
a nagyurak nem bánnak szépen a szegény emberekkel, de. 
olyat még világéletében nem látott, hogy szegény munkáso
kat kikerg'essenek a városból, mint ahogy ez itt Tiszaújlalwn 
történik. Hát ez már mégis sok a jóból! Naptól és ,széltől 
barnára cserzett arca elvörösődött az indulattól, kérges, széles 
tenyere izgatottan markolgatja a poharat. 

~ Aljas kutya! - sziszegi Gyuri, a csilkós. ~ Én is 
alaposan megismertem őkegyelmét, tudom, hogy mit tartsak 
felöle, még abból az időből, amikor jól megfértek Marival. 
Kis gyerek voltam, amikor Ferenc bátyám először mesélt 
nekem Roykó patikus csodas·zeréről. A juhászok az utolsó 
pénzüket is elvitték neki, hogy kikenhessék pomádéjával 
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a but~ bajus~u~atl . . . Ki gondolta volna a:kkor, hogy az 
·Isten ugy felviSZI a dolgát ennek a nyomorult fráternek! 

.- ~~ki felvitte":. dol?á.t, nekünk meg le ... -sóhajtja 
An_dras s UJra maga elott latJa azt a pillanatot, amikor öreg 
apJának s beteg anyjának évtizedek hosszú kemény munkája 
után el kellett ?Itani?k a. keme';cét, bezárniok kis péküzletü
~et, h?~ aztan ~e~ kis lakasukból is kikergessék őket, 
ug?'s~olvan "flY szal mgben, mert minden szegény ·kis cók
m?kJui:at elarverezték. - Akire Roykó megharagszik, ·az 
sz_amo!Jon le az Istennel és dögöljön meg! - mondja. ~ 
N mcs ember Tiszaújlakon, aki segite,ve! 

- S mi az oka annak, hogy ez a méregkeverő ekkora 
hatal~?"a ~ett szert? - kiáltja Gyuri dühösen s öklével 
co':';lbJara v~g. - ~z~rt, mert a franciák( császára az, ő pomá
déJa val. k~m a baJszat? .... Mert az olasz ki·rály, de még az 
~~osz car Is azt használja? Ezért mindenki úgy táncol Tisza" 
UJ~"!wn, ahog~ ő fujj a? Az egyik azért, mert néil tőle, a 
mas~k~ ~eg ,azert, Inert a segítségére van szü·ksége. Hát én 
Mantol .. epp ele?et tudok erről a tisztelt családról; jól kiis
merte oket, annkor náluk szolgált. Szegény Mari alaposan 
megdolg?zott a béréért, mert a tisztelt nemzetes' asszonyság 
t?~ta, mmt kell lenyúzni az emben-ől a bőrt. Látástól-valtu
lasig dolgozott ... tudom, hogy mfusutt sem kevesebb a 
m_unka, ... de ezenkívül Roykóné tekintetes asszony állan
doan ott volt a sarkában s nemcsak hogy nem segített a 
munk,ru:an, rnert ahhoz túlfinom volt, hanem még azt is 
meglnvanta, hogy ~eggeltől késő estig kiszolgálják ökegyel
mét. Reggel az ágyaba kellett hordani a friistököt ... ha fel
öltözött, ~omornás!<odni kellett mellette, mint egy grófnénál 
· · · napko~_hen pedig hol egy pobfur vízért szalasztotta Mari!, 
hol egy konyvert, hol ezért, hol azért ... egy percnyi nyug
tot nem hagyott neki egész nap. Délután, núg a tekintetes 
as~zo~y alud~, fínom uzso~át kellett készíteni af sok vendég 
szamara, aztan meg vacsorat ... 1s közben el kellett látni az 
egész házat, szeunyest mosni,, ruhát foltozni ... három ember 
sem készült volna el a munkával. De a nemzetes asszony
nak, a pomádékirálynőnek, nem volt belátása ... csak kia'
bálni és pörölni tndott ... 
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~ · - Az Isten majd visszaadja nekik! Mindennek ők 
az okai! - kiáltja András indulato san. Édesanyjának ártat· ' 
lanul kell szenvednie miattuk, ő sem kap munkát -
Roykóék miatt, Hóza hugának pedig már megn_>ondta a 
gazdája, hogy aligha tarthatja, akárhogy szeretné IS, el kell 
bocsátnia, ~ Roykóék miattl . 

- Mari egy alkalommal összeszólalkozott a tekmte
tes asszonnyal és az. pofonvágta, mire Mari fogta magát 
és odébhMlt ~ veszi át a szót Gyuri. ~ Nem látta előre, 
hogy mi lesz a sorsa. Most meg seholsem akarják felfo
gadni, nincs egy ház Tiszaújlakon, ahová elszegődhetnék. 
Mindenki fél Roykóéktól! Aki a kedviikben jár, bizeleg 
nekik, azt ·éhii hagyják, az pénzt keres, dc aki nem ked
vülml való azt a halálba üldözik. 

- Marinak Ferenczyékhez kellene elszegődnie, azok 
talán felfogadnákl - véli József, a kubikus. 

De Gyuri lemondóan legyint. 
- Ott járt már náluk, de úgy ~Iszegényedtek ezek 

n derélt népek, hogy cselédet se tart~atnak: A nemz~t~s 
asszony magn dolgpzik, a kislánya s·egit neki, ha haza JOn 
a mnnkából. Rossz, soruk van, őket is tönkretették Roykóék, 
úgy mint min:ket. N em maradt má~ hátra.' Marinak el ~<el
lett menni Tis·zaújlakról. A nagynénJe szegödtette el tanyara, 
nyolcóra járásra a várostól. Most meg egyre-másra kapom 
tőle a panaszos. leveleket, hogy majd me_göli a l~onv~gt 

Miközben újra töltik a boroskancsot, Gyun cs1ko~ 
folytatja. súlyos keservei felsorolását. Koromfeket~ fénylo 

· haja a nagy hadonászás közben homlokába hul,\, Ilyenkor 
meglódítja fejét és heves mozdulattal. kisi:Uitja a hom!oká
hól. - Azért akasztotta fel magát PISta IS, - mondJa -
mert a gazdája· Roykó kí.vánságára .. l~it~tte a szürél: A:· 
a gonosz patikus nem bánJa, ha megohli magukat miatt" 
az ·emberek, nem néz az sem jobbra, sem ~aira,, csak rr;e~y 
a maga útján. De nemcsak mivelünk, szegeny neppel ban~k 
el ilyen kegye~lenül, hanem még a ';'ag:fobb:. nrakka~ IS. 

Mari erről is hallott eleget a házban, talalas kozben, m1kor 
felhordta nBkik a sok fínom ételt. A jegyzőnek is azért • 
kellett elmennie Tiszaújlakriil, mert Roykó uram kívánta, 
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Az iskolaigazgatót nyugdíjba IdUdték, de még a lárosi 
tanácsból is· kHettélr azokat, akik nem a tekintetes. patl
kárius úr szájaíze szerint tettek-vettek. VVébcr koes·igyártó 
u.ran1at pedig azért tette tönkre, Inivelhog~y nem akarta 
neki félig ingyen odaadni az egyik kocsiját, mnelylkrc .sze
rnet vetelL A bank 1nindcnkinek .felmondja a kölcsönt, vhi 
rosszban van vele, rnert nz igazgató jópajtása a tekintetes 
pa tikárius úrnak. 

- lVIiért nem. lá!:jútok el a baját an1úgy mvgyaro
san? - ajánlja Mihály kivörösödött arccal. ~ Ha egyszer 
este ... amikor hazafelé tart ... alaposan helybenha~yná" 
tok .. . 

-- A zsandárok amúgysem néznek bennüriket jószein
mel, 1nert apámnak sok az adóssága - feleli András 
Inogorv án. 

- Agyon kellene ütni az ebadtátf- mondja a csikós. 
A négy legény hirtelen felnéz: - idegen áll az asz

laluk előtt. 1\'leglepetl:en, gyanakodva nézik, ijedtség tükrö
zödik arcukon. Klhallgatta a bcszédjülwt? I\1i köze ennek 
az. úrnak négy ilyen ;zegény legényhez? A ·ruhája után 
ítélve, alighanein 1nessziröl jött. 

----" Könnyen segíteni lehetne a bajotokon l - Inondja 
az idegen nevetve. - El kell venni Roykó uramtól a híres 
receptjét! Ismerek embereket, akik annyi pénzt fizetnének 
azért a receptért, hogy m_indnyájatoknak egyszeribe jó sora 
volna. -~ S e .szavakkal az idegen helyet foglal az asztalnál, 
ll legények mellett. 

A borozó különszohájáhan is Roykó uramról folyik 
a szó, ami nem is csodálható. Mozgalmas idő, eg:Y 
egész eseményleljes év mult el a tiszaújlaki polgárok fölött. 
Akinek ,sikere van az életben, arról az en,_berek véleménye 
is rendszerint 1negváltozik. A tiszaújlaki uraknak pártkü~ 
lönbség nélkül meg kellett állapítaniok, hogy a solferinói 
csata óta eltelt esztendő csodálatos változásokat hozott. 
Olyan változásokat, amelyek mind Roykó uram jóslatait 
igazoltálc 
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· · - Hát bizony, meg kell hagyni, R?ykó ur~mn:"< 
olyan ö•szeköt!etései , vannak külföldön, ~~t se~ki m~s
nak 1 _ mondja Kovács Miklós, a lócsiszar, aki .~ala~.z 
dokÍorrai, Moldár ügyvéddel és egynéhány kereskedover ul 

talnál - Naponként tanui vagyunk annak, hogy egy asz · h, 1 'J' 't H 
. gynrak futárai egymásmrk adják a aza 'u mcse · a :z n:r:wer potentáturuokkal érintkezik, akkor el~bb-uWbb 
csak megtudja, hogy mik a terveik. Roykó ~egjósolta az 
o;lasz háborút, amikor Tiszaújlakorr még se.;~' sem gondolt 
rá, megjósolta, hogy Olaszország fels~aba~litasa ~agyar'?~
szág helyzetét is gyökeresen meg fogja valtoztatm. Megjo-
solta, hogy • • • . • 
. _ Kossuth hívei mind tudták, hogy. Olaszorszagban 
döl el Maoyarország sorsal - fel~el Halasz. - K?ssuth 
járt Párisban, járt Londonban, M1 tudtuk, hogy mit ter-

vez " . ló 't . t rveitl - De szerencsére nem tudta megva SI ani e · 
- feleli Mbldár igen komolyan. - Hálát adok az .. Istennek, 
hogy a solferinói gyözelem és a gyorn fegyverszunet ~eg
akadályozta Ko!!Suthot nb?an, hogy forr";dalomba, ha~z
talan véres forradalomha vigye bele az orszagot .. Mert a~Il;'~ 
l"tjuk Ferenc József császár a magyar emigráns legio 
t;,avalkozása s forradalom nélkül, is ~elismerte a veszélyt. 
Októberheu elbocsátotta Bachot es visszaállftotta a 48-as 
alkotmányt . . . . 

- De csak azért, mert elvesztette a háborúti - vett 
ellen a lócsiszár. Ujjai idegesen játszottak .tallél'~~kal tele~ 
aggatott vastag, ezüst óraláncán. - S e~t ~atta el~re R?~ko 
uram ezért kívánta az osztrákok vereseget ... ezer~ kiVan· 
tuk ~i valamennyien, akik jó hazafiaknak tartjuk ma
gunl<at. 

Halász doktor igazat ad Kovácsnak. 
- Solferinó nélkül nem következett volna be sem 

któber sem februárius! - vanja be. - A Habsburgok 
~in dig 'cs·ak olyanko.- fedezik fel Magyarországot, amikor 
szükségük van rá. . . . 

A: fogadós mellén összeknlcsolt karokkal, szélesen 
szé!!erpesztett lábakkal áll az urak mögött, akiknek arca 
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a bortól ,g a heves polilikai vitától fl1ár jócskán kitözesedett. 
Moldár ügyvéd uram mostanában felesége hetegszobájából 
gyakrabban látogat el a borozóba, Halász. doktor pedig, ·
akit a fogadós nagyrabecsül, mint mindenki Tiszaújlakon, 
- szi:ntén sokszor megfordul a különszohában, s Kovács 
uram is, Roykó Sámuel egyik legjobb barátja, ugyancsak 
gyakori vendég, a többi kereskedő urakkal együtt. Hasznos 
dolog a politika, mert megszomjuhozik tőle az ember, gon
dolja a gazda. 

- Bizony -: mondja fennhangon - Roykó uram 
mindig helyesen ítélte meg a helyzetet, azért az ember ~zí
vesen hallgatta ... 

- De mégis csak hiba, ha minden sikerünket az 
oszcrákok vesztett háborújának tulajdonítjuk, ntint alwgy 
azt a Kossuth-pártiak teszik! - mondja Moldár fisikális 
tünődve s izmos, ideges jobbjával végigsimít rövidre nyírt, 
szürkülő baján. - Ferenc József csás,zár ma harminc éves, 
de már sok vihart látott s a súlyos idők megérlelték poli
likai tudását. Az anyja kényszerítette rá az abszolutizmus! 
... s ma már tudjuk, hogy annakidején, 49-ben ő is meg
rémült attól, amit az ő nevében csináltak' ... 

- Erzsébet császárné egészen másfajta befolyást gya
korol rá, - mondja az egyik 'kereskedő. - Azt mondják, 
hogy haladópárti, s hogy nyugateurópai módra gondol- · 
koddr ... 

- Erzsébet császárné! - kiáltja Kovács uram lel
kesen. - Nagyszerü asszony ... én magam is láttam egy
szer Bécsbent Sápadt, szép asszony ... és olyan puha az 
arca s olyan szép ragyogó a szeme! - Megpödri hosszú 
magyar bajuszát. 

. - A császárné, sa,jnos, még csak I{eves·et tud rólunk 
- véli Moldár. - De azért meggyőződésem,· hogy sokat 
köszönhetündr e szabadon, sőt merés'Zeil gondolkodó asz
szonynak. Valóságos csoda, hogy milyen gyo,rsan szakadt 
ránk ez az új szabadság ... hogy Bach és siserehadai milyen 
gyorsan kereket oldottak! S hogy külön magyar kancellá
riánk van, magyar közigazgatásunk ... hogy magyar nem· 
zetgyűlés intézi az ország dolgait l 
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Halász doktor nagyot húz a poharából. 
-- Ezze,! azonban még nem érjük be! - kiáltja. -

Teljes mnnesztiát }{Övetelünk s a régi jogállapot hiánytalan 
helyrcá!Htását! - Szakállas arcában fenyegetően villog 
a pápaszcme. 

Kovács urmn nagyot üt öklével az asztalra. 
-- Tisza l{á1n1_án pártja azt követeli, hogy a császár 

hagyja helyben a 48-as törvény'eket. Ez az egyetlen módja 
annak, hogy elérjük célunkat. 

- Már látom, hogy tnegint hajba fogunk kapni 
mondja Moldár bosszusan. - Deák Ferenc sem fogadta 
el a Schmerling-féle reformokat s új alkotmányt 'kövcte,lt, 
an1ely megfelel nen1zeti életünk fejlődésénelL Deák perszo
nális uniót akar és kiegyezést Ausztriával! 

- Deák Ferenc gyönge legény! - tiltakozik a lócsi~ 
szár s az arca Icivörösödik a fejébe szállt vértől. - Kiegye
zés! Kiecryezés l - ismételgeti gúnyosan. ~ Addig nincs 
klegyezé~, mníg ne1n kaptuk tneg a jussunkaU Közéjük 
kell verni! Tisza Kálmánnak legalább olyan kemény az 
ökle, m_int Kossuthnak. 

De az ügyvéd rosszalólag esóválta a fejét. 
-- Deák Ferenc elhallgatott és félreállt, amikor Kos

suth kirnondta Magyarország függetlenségét és a Habshur
<>ok detronizációját. Hallgatott, de vajjon ki vezette a nem
~etct azalatt a tíz év alatt, am.íg Bach hordái puszították 
az országot .s a netnzet tehetetlenül, ájultan heve1:t a földön? 
10 vezette? ... Deák l Egész életében az osztrak ahszo1u
'tiznulS ellen küzdött, de min'-t 1ninden értehnes honpolgár, 
jól tudja, hogy hazánk, amelyet nagyhataln1ak veszn:k 
körül, nem állhat meg a saját lábán. Akárhogy haragszik 
is a torinai öreg, mégis az az igazság, hogy nen1 ismeri fel 
az új idők szavát. Magyarországnak és Ausztr~ának ~z~i:\:
sége van egy1násra, mind a ketten csuk a duahztnus llLJan 
boldogulhatnak Ismerein a világot, barátain1, tnestcrségem
ben is elégszer tapasztaltam, hogy a n1egg.ondolatl~.n , vak 
szenvedély s civakodás mennyire árt a ,legigazabb ugynek 
i.s . . . Én 1nondom,: nektek, hogy Deáknak van igaza l 

- Kár, hogy ne1n :élrtünk egyell ~ dörn1ögl Halász 

doktor. - Alig, hogy megnyitottá~ a nemzefgyülési·, mt'lr 
is két pártra szakadt. És. én is. amondó vagyok, hogy a 
Deák-pártiak erélytelen, langyos véril népség! 

A fogadós újra beavatkozik a mind BZenvedélyesebbé 
váló vítába. Előbb azonban gyorsan még egy korsó \bort 
állít az asztalra, hogy az urak megolajozhassák véle rekedt 
torkukat. 

_.......,. Akár Deák, akár Tisza, - tnondja csendesen -· 
ami Tiszaújlakat illeti, azt tarl'on1, nagy szerencsétlcnség 
a városra, hogy/ e két pártnak az élén olyan emberek állnak, 
~l'kik személy szcrint is gyülölik egytnást. Így tisztátalanná 
válik a küzdelen1, ITICit személyi indulat ··szennyezi be. Pol
gárságunk is' acét táborra oszlott és természetesen egyik állás~ 
pont sem tárgyilagos. Tudon1, hogy a Inagmnfajta ernber
nek nem •szabadna beavatkoznia a pártok harcába; de úgy 
hiszem, ha a Deák-pártot Molclár ügyvéd úr vezetné nálunk 
... a Tisza-pártot pedig Halász doktor úr ... nos, az a véle
ményem, hogy akkor polgáraink nem személyes indokoktól 
vezettetve csatlakoznának az. egyikhez, vagy a rnásikhoz ... 

Halász doktor uram mind a két kezével kétségbeeset
ten tiltakozik. Homloka mély ráncokba húzódik, amelyek 
még kopasz koponyáját sem kimélik meg. 

- Isten n1ents! ~ kiáltja. ~ A betegeitnnek szüksé~ 
giik van rámi 

- Én is többet dolgozam a pár~han, mint ahogy az 
időn1 engedné ____, jelenti ld lVIoldár. - Ferenczy urmn igen 
tisztességesen végzi a dolgát. 

~ Roykó uram pedig nerncsak befolyásos ember, de 
személy 8zerint egyike a legtisztosségcschbeknek is l 
kiáltja a lócsiszár lelkesen. H--· S mi több, Napoleon császár 
szentélyes barátjal 

-· Személyes barátja! ··- nevet Halász doktor. -
Személyes szállítójal 

- S n1égis tud mindenről, ami az udvarnál és a 
párisi kormányban történik - veti ellen szenvedélyesen 

·Kovács uram. - Megjósolta, bogy sem Villorio Emanue le 
király, sem minisztere Cavonr, ne111 fog beleegyezni abba, 
hogy a Romagnát, Modenát és Pármát bekebelezzék a pic-
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monti államba. Megjósolta, hogy a piemonti csapatok Nápo' 
ly'ig fognak menetelni, hogy a pirosinges hadvezérnek elzár
ják az útját észak felé. Nagy pillanat volt, amikor Víttario 
Em:muele király s"rege élén találkozott Garibaldival és át
ve!le tőle a két Sziciliát ... 

--- S hálából Caprera sziklaszigetére száműzte Gari
baldi! l - nevet az egyik kereskedő. 

De Kovács uramnak már fejébe szállt a bor és a lel
kesedé•s. 

- Umbria s a 1<ét Szicilia beleegyezett abba, hogy 
Piemonthoz csatolják. S a ,szabadságnak micsoda lélek
cmelő pillanata volt az, amikor február elején Ca vo ur meg
nyitotta az első olrusz parlam,entet s néhány nap múlva 
a szárd királyt ld>kiáltották Olaszország királyává. Mindezt 
Hoykó uram pontosan előrelátta, megjósoita ... bizony, ez 
nem csekély;ség! - Kovács uram homlokán vastag cseppek-
ben ül a verejték. · · 

Moldár ügyvéd úr gunyos mosollyal hallgatta végig 
a lócsiszári szónoklatokat. 

~ Ha Roykó uram mindezt valóban előrelátta, -
feleli gunyosan - akkor alighanem okosabb, mint császári 
kliensei Mert ezeket a dolgokat még Napoleo:r: Jem látta 
előre ... mint ahogy nem is nagyon örült nekik, amikor 
bekövetkeztek Az a gyanum, hogy a francia császár olyan 
szellemeket idézett fel, amelyeken most nem tud úrrá lenni. 
Mit fog tenni, ha Cavour majd Velencébe és Rómába is 
be akar vonulni? Azok is olasz városok! S mit i~z6lnak majd 
hozzá a francia katolikusok? · 

Kovács mit tehet egyebet, ha ilyen tiszteletlen szava
kat hall: öklével újra az; asztalra csap. 

. -~ Roykó uramtól tudom, - mondj:t - hogy a fran
cia csárs;zár végre fogja hajtani egész programntját, minden 
igéretét be fogja tartani, minden szavát be fogja váltani. 
Vagy így, vagy úgyi Roykó egy névtelenül megjelent röp~ 
iratot is mutatott nekem, amelyet a császár írt s amelyben 
Napoleon Róma ellen fordul. Napoleon igazi nagy ember 
... bátor ernber ... és igaza van! Én protestáns vagyok és 
semmikép sem értem meg, hogy Krisztus helytartójának ... 
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mert így nevezi magát í:'igye a papal ... mi szüks'ége van 
országra és hadseregre? Napoleon császár igazi idealista, 
s nem sajnálja az új olasz birodalomtól fővárosát, Rómát. 

- Idealista? - kérdezi Halász gúnyosan. - Ide
alista? Azért tartott igényt N izzára és Savoyára az olaszok
nak nyújtott segítség fizetségeképpen? 

De most már Moldár is ellene fordul. 'Az ügyvéd sze
reti a franciákat, ha nem is ért egyet császáruk politiká
jávaL 

- Napoleonnak végtére Franciaország:ra is kellett 
gondolnia -- fe,leli Halásznak. - A franciák épp eléggé 
megszenvedtek Olaszország felszabadításáért. Egyébként is 
Nizza és Savoya nem azért let.! francia, mert Cavour és 
Napoleon űzietet kötött egymással, hanem mert a nép így 
határozott. Százharmincezren szavaztak Franciaországra és 
mindőssze kétszázharmincöten a savoyai házra. 

A fogadós eloldalog, ez már magas neki, nem érdekli. 
Már ő inkább csak azzal törődik, ami a magyar nemzet
gyülésen történik ... hogy ott mit határoznak, az a fontos l 
Igaz, hogy elég jó muJatság az is, ha az ember l:iallgatja 
az urakat, hogyan beszéh1ek a francia császártól. ·Amíg 
egyik elkeseredetten szidja, hogy önző sátán s őrült, a másik 
hősként ésl megváltóiként ünnepli. 

Vajjon kiderül-e majd egyszer, am,kor majd siker 
és sikertelenség, elhalványodik az idők távlatában, hogy 
valójában milyen volt?. 

Szerafina asszony hetenként legkevesebb kétszer !áto· 
gatja szabónőjét, a Pospischil divatszalont. Újabban nagyon 
sok ruhára van szül<sége. Alig múlik el nap, ho·gy ne látna 
vendégü! egynéhány asszonyt, vagy maga ne teáznél< egyik· 
másik barátnőjénéL Roykó Sámuel nram poziciója, pedig 
megkívánja, hogy felesége elegancia dolgában necsak n.e 
maradjon el, hanem lehetőleg még túl is tegyen a kisváros; 
hölgykoszorúján. 

Szerafina asszony egy.ébként is sz!vesen jár szabónlí-
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jéhez. En1~e1( megvar1 n maga oká) amelyet terrnészetesBn 
nem mindenki isn1cr. 

Mihelyt a tanulólány ajtót nyit neki, Pospischilné 
márís izgatottan eléje robog. Felrántja a varrószoba ajtaját, 
amely mögöit hangosan fec:::cgnek és nevetgélnek a lányok, 
kiront a fogaclószobúba. Alacsony tcnnctü, gyorSlnozgású 
fehérnép Pospischilné asszony, fakó, fényes arcában apró, 
vizenyőskék, félénken hunyorgató szemek ülnek. Első dolga, 
hogy }{ötényével gyorsan letörli a széket, mnellyel Szera
flna asszonyt n1eg'ldnálja. Igaz is, Roykóéknak köszönheti 
boldogulását, hálásnalr. <kell rnulalkoznia t noykó aflszonyom
nak köszönheti, hogy n1cgnagyobbHhatta .s.zalonját s hogy 
nyolcvan tallérért varrógépet l;J.ozathatott egyenesen Aine
rikábóL Holott kis hijja volt annak, - és erről Pospischilné 
sohasen1 fog elfeledkezni, - hogy a két patikárius család 
pörében az árnyékos oldalra nem került! Bizony kezdetben 
Ferenczyné asszonyomat pártolta jobban, Inert az oly pon
tosan fizetett! 
. Szerafina asszony időközben leeresztette szQiknyáját s 
csipkeszegélyezett ho.sszú bugyogójában a tükör €lé állt. 
Elsöbb néhány al:>ószolmyút próbál fel, mclyeket derékon 
szalag fog össze. A kelnényitett fehér vászonból készült 
szoknyát fehér, ugyancsak keményített fodrok fogják körül, 
ezekl'e boxul rá a két fehér organtin szoknya. Pospischilné 
egy harmadikat is készít a kettő fölé, amely Szerafina asz
szony kívánságára különöscn bő derékkal készül. 

Roykóné- nernzetes, asszony már: rég nenr hordja a vat
tával bélelt és lószőrvánkosokkal kitömött súlyos alsószok
nyákal; nagylelktien a cselédjének ajándékozta őket. Ö 
maga a leaújabb púrisi krinolinmodellt viseli, an1ely n1ind
össze fél fontot nyom, jóllehet huszonnégy acélkarikából 
áll. Pospischilné bezzeg megcsodálta ezt a szerkezetetl 

A derék asszonyság nen1csak szabónöi mester.ségében 
tanult eayetmiist az előkelő hölggyé vedlett Szerafina asz, 
szonytól ~ egy idő óta az életben is jobban n1egál1ja már 
helyét, Pospischilné Szerafina asszonynak leghívebb és leg
ügyesebb rendőrkémje. Utánozhatatlan ügyességgel veszi l~i 
a szomszédságból, a hölgyekből és a cselédekből azt, am1t 
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tudni akar. Nen1 válogatós az eszközökben és se1nrr1i .fárad~ 
ságot sem_ sajnál 1 hogy célhoz érjen. 

- En előlem senki s-em menekül! -· meséli hangos, 
kissé rikácsoló nevetéssel, amint SzeraJina asszony előtt tér
del, hogy megtüzze új szaknyája fodrai!, A patikáriusné 
közben a tükör·bcn nézegeti magát, A szürke taftból készült 
három zöld tüllfodorral díszített szoknya jól sikerült, ezzel 
szemben tü.rei;netien..Ül ráncigálja a ruha derekát ,g, az újjait, 
amelyek lnsse szegenyesen hatnak s csuklóban nem eléa 
bövek. A szabónő közben rendületlenül mesél, " 

- Hogy gyanut ne keltsek, - mondja - olykor 
m_agam i.s1 szidom nCinzetes asszonyomat, így szedeni rá 
az embereket A muHkor Hunyadynénak jártam túl az 
eszén, a könyvelő feleségének. Igen álszent Bgy perszóna! 
Azt hiszem, n1ár elmondtmn a nemzetes asszonynak, hogy 
mit mondott! 

~ Reméle1n, már n ern dolgozik neki? ké1rdczi 
Szerafina assz:ony s.zigornan. 

- Isten mcnts! - tiltakozik Pospischilné. 
- Hunyady n1ég drágán fogja megfizetni az asszony-

kája p,letykáil! - fenyegetőzik Szerafina asszony, - (Jj 
gazdagol~:nak mert bennünket nevezni ;s mit is n1ondott? ... 
hogy terrodzál juk, egész Tiszaújlakol l Kedves Pospischilné, 
ne féljen, nem lesz kárára, hogy elengedie ezt a kunesaftoL 

- Tudom, tudom tekintetes asszony! His.z egyébként 
sem a haszon kedvéért teszem, amit teszek, hanem meg
győződésből! - Fakó mcában izzó szénkérrt parázsJanak 
apró szemei. - Hngy is lehet ilyesmit állítani,. mniko~ n1in .. 
denki tudja az eg,élsz városban, ho.gy Roykó urarnék mennyi 
jót tesznek az enTherel{kel, s hogy megsegítik azokat, akik 
megérdemlik! 

PospischUné ~sszony őszintén szereti a Roylró csalá
dot, Ö, akihez az élet oly mostoha volt, bőkezüen bánik 
embertársaival s valóságos kéj, .számára, hai résztvehet a 
Roykó család harcában, Arról nem is szólva, hogy micsoda 
élvezet, ha az ember hatalomra tesz szert " másoknak 
parancsolgathat. 

Szerafina asszony jókedvtien tér llaza délelőtti üzleti 
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körútjáróL Pospischilné asszonnyal is fölötte meg van elé
gedve. Sok inindent meg tudott, ami hasznára van vagy lehet; 
be is vás:>rolt ·egyetmást, amit a szíve megkíván!, az utcán 
pedig számtalan híve tiszteletteljes üdvözlését fogadta. Ebe\I.C. 
nél sok mindent mesélhet majd Sámuelnek. Így többel< 
közölt azt is:, hogy Rózát, a pék lányát az építészlik még 
mindig nem bocsátották el. Róza ugyan el akart bújni előle, 
amikor a hentes ajtajában összetalálkozott vele, de Szera, 
fina asszony mégis :::c_eglátta. . . 

Ebéd után a nemzetes. asszony kissé lepihen. Öt órakor 
eljön hozzá az alispán felesége, K~·vácsné asszony, a lócsi
szár feleség,e, a főszolgabíróné s a jegyző élete párja. Bizo
nyára sok érdekes újdonsággal gyarapodik majd tudása! 
Talán egy-két kéréssel is fordulnak majd hozzá ... mert hisz 
ilyen az élet! Amióta Roykó uram nagy pozicióha került, 
feleségének is részt kell vennie a társadalmi életben. Az 
embernek kötelességei vannak. Az embernek segítenie kell, 
szorgoskodnia, olykor, meg kell lóditania az igazság szekerét 
is, mert a jó Isten maga nem igen tudja ellátr;i ~inden 
dolgát. !gy hát az embernek most már kevesebb IdeJe van, 
mint volt akkor, amikor csak a saját kis életével törődött. 

De a Modes Parisiennes legújabb főzetét mégsem 
fogja megmutatni az asszonyolmak. Minek lássálk a négy 
rüssfodorral körltett, gyönyörű új taftruha modelljét, ame
lyet Pospischilnil most varr neki, hogy az alispán legköze
lebbi vendégségén fölvehesse. Azt sem kell megtudniok, 
hogy Szemfina asszony legközelebb fátyolos •kalapban fog 
megjelenni ... úgy, mint a kis Batthyány grófnő. 

Ez a kis Ferenczy Ilonka nagyon fennen hordja az 
orrát, gondolja magában Szerafina asszony, amikor a Piac· 
téren szembetalálkozik a fiatal lánnyal. Nagyon magasan 
hordja az orrát, pedig alapjában véve nem több, mint egy 
cseléd, Moldárné cselédjel Ami pedig Moldárékat illeti ... 
nos, Szerafina asszony elhatározza, hogy ezután ezt a csa
ládot is jobban szemmel fogja tartani. 

Az ebédutáni pihenő végeztével Szerafina asszony elő
készületeket tesz az nzsonnára. Még egyszer végigjár az új 
szalonon, amely lassanként már megtelt Sámuel szebbnél 
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szebb uli emlékeivel. Az ura rengeteg sol( mindmú nozott 
haza kölönböző útjairól . . . A mindenit, hát nem. meglökte 
most a kis asztalt, a szép porcellánokkal! Nem könnyű 
~olog ezzel a hatalmas krinolinnal mászkálni a megrakott 
állványok és asztalkál< között; ha egyet fordul, okvetlen 
lesodor valamit a földr•e l Bizony, Szerafina asszony egyik 
legkedvesebb csecsebecséje, a három grácia a padlón hever, 
darabokra törvel Ncseléd ijedten besiet a szohába, s kisöpri 
a fehér gipsztörmel&keket. 

Végül befutnak az első vendégek! Szerafina asszony 
helyet foglal az új diványon, amelyen - hála krinolinjá
na'k, - senki más nem fér el mellette. A divány fölött a 
falon III. Napoleon császár arcképe lóg. 

Az alispán felesége már nem fiata,!, de még mindig 
tetszetős, szép asszony. Fekete hajában, a füle fölötti fúr· 
tökben egy-egy tarlm művirágot hord, derék termetén fekete 
selyembojtos, kockás ruha feszül. Bő szaknyájiiban még 
kövérebbnel< látszik, mint amilyen. Férje egyike a környék 
leggazdagabb földbirtokosainak .é/s jóbarátja Andrássy Gyu
lának Szerafina asszony tulajdonképpen nincs tisztában 
vele, vajjon az alispánné szívesen jár-e hozzál Régente ösz
szejártak Ferenczyékkf\1 ... s ma is még gyakran furcsán 
nevet, ha Szerafina asszony a férjéről mesél. Lehet, hogy 
tévedek,. gondolja a háziasszony. Mindegy, az á :fontos, hogy 
az egész város tudja, hogy az alispánné nem marad el egyik 
vendégségéről sem! 

Kovács lócsiszár uram felesége azonban igazán hü 
barát s őszinte csodálattal adózik Szerafina ass,zonynak. 
Sohasem unja, ha barátnője azokról az előkelő urakról és 
hö,lgyekről beszél neki, akiket Roykó uram ikülföldi útjain 
megismert. Bár Kovács uram módos ember és• minden) kíván
ságát teljesíti feleségének, a tiszaújlaki rossz nyelvek mégis 
azt állitják, hogy Kovácsné asszonyom túl kedves volt egyik 
Iovászukhoz és hogy a legldsebb fia úgy hasonlít Tá mint 
egyik tojás a másikra. Az ember mindezt el sem hi~é, ha 
~ovácsné vörös orrát és a rajta ülő szemüveget nézi, viszont 
Igaz, hogy hosszú, széles szalagokkal lefogott kalapja, ame
lyet vastag, sárga rózsák diszilenek ~ nemkülönben a hom-
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lokába lógó liuncutkák -- sok élnivágyásról és életkedvről 
tesznek tanuságot. . ~ , , 

Szerafina asszony harmadik vendege Karpatne asz-
y a szolgabíró feleseg' e. Jó barátnője az alispán felesé-szon , . h, "' s f' 

gének, aki épp lllOSt fennen dícséri új , TU aJa t. . zcra IllU 

asszony ezen eltünődilc A szalgabíró felesege ugyanis nagyon 
egyszerüen öltözködik, bő szaknyáját egyetlenegy fo?or sem 
díszíti, kahátkája pedig szimpla világosszürke moareselyem
ből készült! Még ékszert sem visel, csak eg.y k:sken':', feke~e 
bársonyszalagat a nyaka körül, madonnafnzuras feJen ped1g 
kerek, lapos' kalap ül, egyetlen szál strucctollall. , 

Miután a hölgyek kölcsönös nyájas udvozlese~ ka~
csán alaposan n1egszemlélik egymást, nyon1b.a? a chvah:ol 
kezdenek beszélni. l{ovácsné asszony egy algu1 burnuszert 
rajong, amel~et - h~ m,a.id .~e~.vett~ -:: ma1_1t~Ua h~.lye;t 
fog viselni. Uj frizurakrol, tullbol ,keszult. feJdiszckro~ es 
csipkéikről is rengeteget csevegnek es ~ h~lgy~k termes,z~
!esen nem mulasztják el, hogy a Posptschii dívatszalonrol 
is tneg ne erillékezzene:k. . 

Az alispánné szol\:ása szerint. összcTá~?ol.~a. ;?hú~os hom
lokát, hirtelen mozdulattal felhúzza szemoldoket es Szera
rina asszony felé forduL 

- Igaz-e, hogy most Párisban társaságban is vise;u: 
ezeket a kisi zuúv kabátkákal?' Azt hittem, hogy csak csalad1 
körben engedhető meg viseletük . , . . 

Szerafina asszony figyelmesen vizsgalg-aLJa az ahs
pánné vörös kihajtásokkal' és aranyzsinórokka} diszí.tett, 
·iJáo'osk&k posztóból készült 1mbátkáját s zavaraban hute

' <b d' h r ~ n F len elpirul. Az ernber sohasem tu Ja, ogy az .a 1span ~ 
ko1nolyan beszél-e, vagy tréfál? De csakhamar vtsszanyen 
hidegvérét. . . . 

- Metternich Paula társaságban is vtseh ~ feleli 
gyorsan, határozottan. . .. . . 

Ez ugyallj nem igaz s magunk ~o,z~ beva~hatJ_uk," hogy 
Szerafina asszony nem sokat tud a pans1 o•sztrák kovec fele-
séuéről és ruháiTól, de kivágta magát. . 

. 

0 

___. Richárdna:k .. ·. már mint lVIetternicli hercegnek·, 
úgy hallom, nagy srikex1ol vannak a párisi hölgyelméi ~ 
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meséli. - Paula pedig ügy öltözik, hogy csodájára járnak 
a női~. Azt mondják, Eugenia császárné is nagyon szereti l 

Szerafina asszony ·rajong a császárnéért Sokkal job
ban szeretl, 1nint például Napoleon császárt, egyrészt, n1ert 
katolikus és hagyományhíi, Inásrészt, mert Napoleon újab
ban ... ezt az urától tudja! ... még a pápával is összekü
lönbözött. Hogy lehet valaJei egyidőben császár és forradal
már? - gondolja Szerafina asszony. Nem érti a dolgot, 
nem szcreli Napoleon császárt. 

~ Vajmi kívánatos volna, ha Franciaország és 
Ausztria-Magyarország közölt helyreá,llna a béke - véli 
Kárpátné asszony. 

~ Bizza azt csak Ricbárdra és Paulára, ők ketten 
majd nyélbe ütik! - kiállja Roykóné bizakodva. S máT is 
továbbfecseg: 

- Kár, hogy a n1i kisvárosunkban nem, lehet szeri 
tenni m&diun1ra! __. ll1ondja. ~ A' ·spiritizmus nagy divat 
a párisi udvarnál Milyen szép lenne, ha nekünk is volna 
itt, Tiszaújlakan egy Douglas Hume~unk, aki a Tuillerie.~
ben a legelőkelőbb szellemeket idézi fel sírjukból ... Hor
tense királynőt és XVL Lajost. Bizony jó mulatság volnal 

Minden átmenet nélkül Kovácsné kezd beszélni az 
egyik szomszédos- földbirtokosról, akivel az ura ~ a lóke
reskedő - alku közben alaposan összekülönbözött. Szera
f'ina asszony unottan hallgatja, bosszankodik, hogy félbe
szakították Párisról szóló előadásában. De hirtelen felfigyel. 

-·- S tud.fa kedvesem, hogy a végén mit rnondott ez 
a gazember az uramnak? - kiáltja Kovácsné " kalap jának 
széles tarka szalagjai reszketnek a felháborodástól. - Azt 
1nondta, hogy aki Roykónak 1Jarátja, azzal egyáltalán nem 
köt üzletell Hát ehhez mit szól kedvescm? Azt hallom, Miklós 
pörbe akarja fogni. Maidárt fogja mcghizni, hogy ... 

- Nem, ne Moldárt! --kiáltja Szerafina asszony fel
háborodottan. - Moldár nem megbizható enrber, a Ferenczy
lányt járatja a fele•égéhez ... szó sem lehet róla, Moldárt 
nem használhatjuk l Majd beszélek Sámuellel ... talán bíró
ság nélkül is elblí.nunk ezzel az úrral. De ha mégis szíikség 
volna ügyvédre, Sámue1l majd szerez másikat! 
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Ezekután most már a másik két hölgy is előhozakodik 
több olyan dologgal, amelyben igénybe szerelnék ve~mi 
Roykóék segítségét. 

- Az urának bizonyára megint dolga lesz Bécsben és 
akkor nagyon szeretném, ha ... 

- Roykó uram ismeri Benedek tábornokot. . Hogy 
örülnék neki, ha ... 

Szerafina asszony is kitálal egyet-mást a Roykó féle 
családi po~itika kisebb és nagyobb jelentőségű ügyeibőL 

S amiko•r végül a hölgyek elbúcsúznak egymástól, vala
mennyien megállapítják magukban, hogy fölötte hasznosan 
töltötték a délutánt. 

Egy idő óta Roykó uram íróasztalán néhány palack 
bor mindig talájlható. Sőt nemcsak az íróasztalán, mert az 
rosszul festene, hanem a könyvállványou ;,, közvetlenül 
a lovasszobor mellett, amely valójában szivartartó. S mialatt 
RoY'kó uram fáradhatatlanul ide-oda járl<á;l a szobában, · 
amelynek nagy ablakai a Piac-térre nyílnak, olykor meg
megilii és hol az íróasztala, hol a könyvállvány előtt tö!lti 
meg poharát az aranyszínű badacsonyv borral. A badacsonyi! 
nagyon szereti éls ha az ernber egyedül van, jól esik egy-két 
korty bor, főkép olyankor, amiko•· oly'\n dolgokról kell gon
dolkodnia, amelyekről nemigen beszélhet más emberekkel. 
N em beszélhet, mert maga sem tudja; hogy hányadán van 
velüle Bizony, Roykó uramnak nincs egyetlen.egy,jó embere 
sem, aikivel megtárgyalhatná kétség,eit. Ezért szol<ta meg 
a hosszú monológokat, am~yekkel ilyenkor, férfias magá
nyában, elszórakozil<. Senki sem feleselhet, ha önmagával 
beszél s ez jólesik neki. Legfeljebb Iza leánya ijed meg oly
kor, ha Roykó uram elfeledkezik arról, hogy kislánya az író
aszt3jla melletti kis rus,ztalkán dolgozik azon a bizonyos sza
kállkartotékon és. hirtelen belekezd hangos mérges monológ
jaiba. 

Roykó uram ma már sokat ivott. Az utóbbi időben 
egyébként is meglehetősen sokat iszik. RO!Ssz kedve van. 
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Nehéz léptekkel lép a földgömb elé, amely ugyanolyan fer· 
dén nyugszik á]Jványában, mint amilyen ferdén lógatja 
fáradt fejét Napoleon császár. 

Ami igaz, az igaz, földgömb nélkül már n~migen lehet 
követni a császár útjait. Franciaország hatalma rég túlnőtt 
Európán,, már idegen földrészekre nyúlik át. 

Roykó uram figyelmesen szemléli Afrikát a fekete 
földrész!, amely oly közel fekszik Európához, mintha ennek 
kiegészítése volna. Osak kevesen tudják, hogy mi történik 
ott a francia császár rendeletére. Algírnak már több mint 
kétszázezer lakosa van, utakat építenek, gabonát vetneik, 
aratnak és most honositják meg a szőlőtőkét is. A császár, 
aki ne~rég ~eleségével együtt bejárta az országot, azt akarja, 
hogy hberáhs kézzel kormányozzák a benniS'Zülött<Jket, s e 
célból hata~mas reformok keresztülvitelével bizta meg 
Pelissier főkormányzót. Emitt terül el Szenegálial Nemré" 
még műveletlen vad ország volt, amig a fiatal FaÚiherb~ 
táborno.It sajátmaga-kikélpezte lövészekkel meg nem hód!totta 
a Szenegál folyó mindkét partját és barátsági ~,zerződéseket 
nem kötölti amohamedán uralkodókkaL Az ,;ij gyarmat egyre 
erősbödik. Milyen szép dolog is az, ha az ernber a semmiből 
teremt! . . . Roykó uram tünődve forgatja 1a nehéz föld-
gömböt. . 

Emitt van Sziria! . . . Ez is szép darab föld. Roykó 
uram ceruzája he>gyé! a Damaszkusz névvel jelzett pontoCIS·
kába szúrja. Egy évvel ezelőtt itt rengeteg keresztényt öltek 
meg. Libanonban éln<Jk a maroniták, katolikus parasztok, 
akiknek papiron ugyanannyi jognk van, mint a mohamedán 
vallású dJ:uzoknak, a vad pásztornépnek Gyujtogatáss~, 
bandaháborúval kezdődőlt a dolog ... százával ölték meg 
a katolikusokat, aztán a lázadás átterjedt DamaszkuszraJ 
Hogy is hívták Franciaország ré!gi algíri ellenségét, aki · 
Damaszkuszba menekült s moot a lázadás alatt váratlanul 
felajánlotta segítségét a francia konzulnak s tízezer jó keresz
ténynek adott menedéket palotájában? Roylltó uram már 
nem emlékszik a nevére. Konstantinápoly egyszerűen be• 
hunyta a '"'emét abban az időben . . . Franciaországban 
pedig egyre nőtt az izgalom és a felháborodás, míg végül 
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1nult év augusztusában Napoleon _arra kényszerüilt> hogy 
büntető expediciót indítson Eeiruthba. Igaz ugyan, hogy 
előbb kötelezően meg kellett igérnie Angliának, hogy a bün
tető csapat a két nagyhatalon1 nevé!bell egyete1nlcgesen fog 
eljárni s legfeljebb hat hónapig marad Sziriában. (Anglia 
félti az Indiába vezető utat!) Ekkor érkezil< Fuad pasa 
Dan1a1szkuszba, hogy e1lejét vegye az európai intervenciónak. 
Bitófúra huzatott egy-két gonosztevőt, a nagyokat futni 
hagyta és a franciáknak angol kívár1ságra el kellett hagy
niok az országot.,· 

- Mit érdekli a császár' a keresztény hullák l:iel<a
tmnbája ha a birodalom nagy &rdekeiről van szó!- 111ondja 
magába~ Roykó uram. - Az ördögbe is, nen1 szép világ 
ez! ~. tes.zi hozzá fennhangon s újra fölhajt egy pohárkával. 
Nem baj az, ha egy-két pohárkával többet iszom a kelleté
néli - folytatja monológját s újra meglöki a földgömböt. 
- Az ember jót alsúk, elpárolog fejéből a gőz, s n1egint 
rendbe kerül. J ó dolog, ha boros az ember, sok n1indenről 
elfeledkezik. Persze feledni olykor veszélyes dolog; van úgy, 
hogy egész népek fizetik meg az árát annak, ha valaki elf<;
ledkezik valamiről! 

Roykó ujjai moiSl Kínát, az ázsiai nagyhatalmat sírno; 
gatják. Furcsa emberek a kínaiak, furcsa dolgokat hal1an1 
róluic 

~- Akármilyen furcsák, akármilyen hosszú copfot 
viselnek, mégsem öríilnek annak, ha az ango~ok túlsok ópium 
mot küldenek az országukba - mondja patikusunk önma
gának s tiinödve megkopogtatja a földgömböt - ~e~n szí
vesen látják, ha a londoni City keres azon, hogy ok meg-
döglenek. . ~ . 

Ezútlal Anglia maga kívánta, hogy Francmarszag IS 

vegyen részt az expedicióban. Napoleonnak kapóra jött, ho~y 
épp abban az időben baláh·a kínoztak Kínában egy francia 
hittérítőt Egyszer Anglia és Franciaország, már megkísérelte, 
hogy közösen interveniáJjon, Inert Kína nem tartotta .be az 
európai hatalmakkal kötött egyez•séget, de akkm· vissza kel
lett fordulniok. Most az ősszel újabh angol-francia csapat
szállítmányok indultak el kelet felé. 
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Roykó uram kissé rövidlató szemével a globus föl~ 
hajol. Az egyesült angol-francia sereg bevette Tiencsint ... 
ezt a csöpp pontocskát itt, a nagy sárga folt közepén! Innét 
me:netelnek most Peking, felé ... 

- Az ördögbe isi - mondja megint egészen hango
san. Az ő számára nem valami felemelő tudat, hogy az 
angol-francia katonaság ágyukkal halomra lőtt negyvenezer, 
lándzsával és karddal felfegyverzett tatár lovast. Micsoda 
mészárszék l Háromezer tatár esett el, három francia és 'két 
angol ... Roykó uram semmi örömét nem lelte ebben.a hódi
tásbau. 

- Sohasem fogom megértenil mondja hangosan 
és újra visszatér borosflaskójához. 

- Sohasem fogom megérteni ismétli. Élettelen, 
üveges szemekkel mered a földgömbn~k arra a !részére, ame
lyen a Peking név olvasható. 

Józan ésszel nem lehet megérteni azt, ami azután tör· 
tént. A haJadó gondolkodású Napoleon császárnak,· a rab
szolgaságba ·hajtott népek felszabadítójának katonái a szi· 
gorú erkölcsű angol királynő zsoldosaival együtt előzöulöt
tél< a pekingi Nyári Palotát, elrabolták aranyból, ezüstből, 
zsádéb61 és drágakövekből készült vázáit, szeut edényeit és 
gyönyörű porcell'ánjait, megrakták a zsebüket, kalapjukat 
és köpönyegij:ket. Amit nem birtak magnkkal vinni, a felbe
csülhetetlen műremekeket, szobrokat, képeket, faragásokat, 
iparművészeti remekeltet, festett selymel<et, ~ összetépték, 
eltörték, beszennyezték, kidobták az ablakon. A szép Eugé· 
nia császárnénaJk is küldtek tenn@szetesen a kincsekböl, 
s a keresztény császárné a Tnilleries néhány termét ezekkel 
diszítette ... Még szerencse, hogy a legnagyobb barbárságban 
nem vettek részt franciák, gondolja Roykó uram. A nyári 
palotának, a kínai építészet e csodájának lerombolását az 
angol követ rendelte el megtorló intézkedésként s az angolo'k' 
vitték véghez. Láttuk egyébként a nyári palota képét az egyik 
képesujságban ... - emlékszik Roykó uram. ~ Szép lát•, 
vány Iehetett az is, amikor a szővetségesek a gyujtagatás 
után a pekingi katedrálisban hálaadó istentiszteletre gyűltelt 
össze ... Az ember vadállat, képmutató vadállat és ... 
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Roykó uram fel-alá járkál dolgozószobájában. Amikor 
a könyvszekrényhez ér, egy pillanatra megáll és megtölti 
poharát. Sajnos,_ akárrtlennyit hzik is az ember, a kínzó 
gondolatokat neni tudja elkergetnil 

A kínaiak, szegények, annyira féltették .a pekingi csá
szári rezidenciát, hogy gyorsan aláírták a szövets~gesek
követelte szerződést. Anglia fu Franciaország ·ezután már 
korlátlanul szállíthat árut és kereszténységet az országba, 
a londoni CitY, ópiumkereskedői nyugodtan alhatnak. De vaj
jon Napoleon császár, az elnyómott népek felrs•zabadítója is 
nyugodtan alszik-e most, hogy ilyen célokért áldozott fran
cia vért és életet? 

Szép dolog a földgömb, jó játekszer felnőttek számára! 
Rülönösen az olyan ember számára, aki túlsokat töpreng 
magányában, túlsokat tud és nincs társa az egyedüJ,Iélben; 
Hoykó uram most ismét megJöki újjával a földgömböt, egy 
percbe sem telik és újabb történelmi események színhelyére 
érkezik. Szerencsére Hátsóindiában is megöltek egy keresz· 
tény hittérítő!, ezúttal egy spanyol dominikánus!. Vannak 
Inég országok és nemzetek a világon, amelyek nem szívesen 
U>lják az ágynkkal bevonu~ó kereszténységet. Ilyen ország 
például Annarn is, melynek császárja kereken elutasította 
magától a fehér emberek civilizációját. Eugénia császárné, 
a hithií katolikns asszony, bizonyára meg:tette a magáét, 
hogy az ura ne veszítse szem elől a földgömbnek ezt a •figye
lemreméltó szépségű oázisát, mert té'ny, hogy még abban 
az. évben francia és 'spanyol csapatokat küldtek Kokinkfnába 
s bár igaz; hogy az első büntetőexpedíció nem járt kellő 
eredménnyel és a kínai háború alatt az annamiták kemé
nyen szarongaiták a franci:í'kat, de annál jobban sikerült 
a második l Peking hevétele után az ottani francia csapato
kat Saigon felszabadítására küldték. Nem telt s<>k időbe és 
az annamiták beadták a derekukat. Beleegyeztek, hog:y 
országukat megnyissák a katolikus hittérítő-k előtt, egy nagy 
részét pedig francia közigazgatás a,lá helyezzék. Napoleon 
igy vonult he Ázsiába. Roykó uramnal< most már alaposan 
meg kell lódítania a földgömböt, hogy J:ö;::_tllesse csúszárja 
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útját, amely már megint újabb földrészekre vezet. Újvilág
nak nevezik ezt a főldrészt. 

Milyen könnyen forog a ~S?lyó tengelyén! 
Pepa gyakran ír magyar barátjának. A foiTóvérű kis 

spanyol lány ugyan keveset ért a világ nagy eseményeihez, 
de édes fecsegéséből mégis csak sok mindent megtud az 
ember. 

"Rossz dolgom van mostanában". ída leg,utoLs,ó leve
lében "mert a császárné szeszélyes s főkép esténként kegyet
lenül fáradt a sok fogadtatástóL Holott épp elég dolgom és 
bajom van amúgyis. Így például arra is kell vigyázuom, 
hogy senki ne vegye észre, ha a császárnénak titlws meg
beszélése van a mexikói követte!, egyik régi udvarlójával. 
Néhány nappal ezelőtt nagy titokban el kellett kisérjem 
úrnömet egy idegen házba. Mctternich herceg 11• felesége és 
a spanyol lo'Vag fogadta ott a csáJszárnét. Négyesben bezár
kóztak egy szobába. A császát•nak és Persigny grófn~k sem
mikép s,em szabad megtudnia, hogy ... " 

Ez itt Mexikó! Roykó uram idegesen cibálja hajszát 
és a főldg.o,Jyó fölé hajlik, hogy ldbetüzhesse a folyók és 
hegységek furcsa neveit. Az ujságok a multkodban is sokat 
írtak erről a zord országról, amelynek területéből az Egyesült 
Államok nemrég jókora részt hasítottak ki. Mexikóhan egy 
félvér forradalmár harcol e piUanaiban egy monarchista 
érzelmű tábornok és a papság ellen. Hát ehhez aztán már 
kevés köze van az. embernek, ez éppoly kevéssé érd<iklE.pati
kusunkat, mint az északi és déli államok közt dúló háború. 
De mi keresni valójuk van a mexikóiaknak a francia udvar
nál? Katolikusok és spanyololt ... mint Eugénia császárné l 
Bizony, ma már csak földg.ömbön lehet követni Napoleon 
messzeágazó vállalkozásait, gondolja a patikárius. Sok a 
gondja &s sok bort is fogy~sztott már, nem csoda, ha gon
dolatai ősszezavarodnaik.. 

- Afrika ... Ázsia ... - mormolja és üveges szemmel 
mered a földgőmbre. 

- Mi bajod édesapám?, .. Oly furos-a vagy mal -
hallatszik' egy félénk vékony hang a szoba alkonyati .félho
mályából. 
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. Roykó uram felriad. 
- Nincs nekem semmi bajom! Te csak végezd a dol

godat! - morogja. Gépiesen továbbforgatja a földgömböt, 
amelynek tengelye meg-megcsikorduL 

- S mi van Lengyelországgal? - intézi önmagához 
a kérdést. - Megcngedhető-e, hogy Európa kellős közepén 
zsarnoki uralom alatt nyögjön egy nemes nép? A császár 
mié!rt nem hallja meg a lengyelek segítséget kérő szavát? 

. Azért, mert nem akar rossz viszonyba kerülni a c:irral? 

Roykó nram hosszan tünődött, töprengett, álmodozott 
és nagyokat ivott földgömbje mellctt, teljesen elfeledkezvén 
arról, hogy nincs egyedül a szobában. Iza olykor lopva fel
tekint rá munkájából. Néha ceruzáját is leteszi az rus·ztalra 
és aggódó'tekintettel követi apját, aki hátán összekulcsolt. 
kezekkel ide-odarohan a szobában, olykor tünődve megáll 
a földgömb előtt, nehézkes kézzel odébbforgatja, majd fárad
tan az ablakhoz vánszorog és hos·szan kinéz. a Piac-térre. 
A kis munkaasztalnál ülő lány haja világosszőke, oly szőke, 
hogy a homályban majdnem fehérnek hat. Ezzel szemben 
mily csodálatosan ~sötét a szemel Violaszínben ragyog, mint 
az ~b~l~a, ha felv~ti fejét és az ember szemébe néz. Oly 
eJbuvolo ez a tekmtet, hogy az ember szinte elfeledkezik 
az arc egyéb részeiröl, a fitos, vidám orrocskáról s a kifejező 
lágy ajka1król. Nem nagyon illik ez a fiatal teremtés e komor 
sötét szobába, a súlyosan megrakott íróa:sztal s a falak men
tén ágaskodó famgott könyvespolcok közé, rózsaszínű gy·er
mekes lénye nem ilyen környezetbe, nem ilyen munkára 
való. Iza ma tizennyolc éves, de akármilyen fiatal s derűs· 
is a kedélye, azért ma gondterhelten, összeráncolt homlokkal 
figyeli apját 1titkári buzgólkodása közben. 

Mi baja lehet édesapjánRk? Amióta hazajött titokzatos 
útjáról, Olaszországból, hihetetlenül megváltozott. Rossz 
színben is van, ha,lántékán már nem csillog oly: szép kékes
fekete fénnyel a haja, bajusza is gyakran lekonyul. Izának 
néha arra kerekedne kedve, hogy megsimogassa a halánték 
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fölötti fürtöket, amelyek úgy festenek:; mintlia vékony porré
teg }epte volna be őke:. ~e nem me1-i meglenni, ~tpa oly szi
goru. S oly ross.zkedvú 1s az utóbbi időbeni Vajjon miért? 
~ patil~a sz~?en jöved.elmez, ezt Iza tudja, mert egy idő óta 
o vezeti a konyvel<et lS. Az idegen udvarokból, nemes urak 
és gazdag tőzsdések palotáiból, a párisi, bel'lini, római és 
szentpétervári gazdag polgári házakb6l •· a német uralkodók 
sz~khelyeiről szünetlenül ömli!< az arany a !ds patlkába. 
M1lyen jó; hogy seuitisem ismeri édesapja titkos receptjét! 

- Iza, ne felejtsd el, hogy újabb anyagunk van 
Nigráróll 

S mi3Jlatt a világosszőke leányfej újra az üzleti köny
v?.k fölé haj~k, é~esapja felidézi magában Cavour párisi 
kovetének, N1gra urn3'k képét. Cavour tudja, miért küldte 
a szép olasz férfit Párisba ... Eugéioia császárnét kell mel!
hódí!ania Olaszország további tervei számára. Pedig Olrus~
orszag már megkapta mindazt, amire aspirált, Cavour Gari
baldi, a többi olasz hazafiak s az ingatag Napoleon ~egte
remtették az új Olaszországot, am<lly Torinót választotta 
székhelyéüL · 

Roykó újra eltünődik. 
- Diktálnivalóm van - mondja egy idő múlva. ~ 

Olyan lapokra írj, amil<et bármikor könnyen kikeresiletsz 
a mappából. Még nem tudom ... várj csak ... 

Megint töpreng. Aztán nekikezd: 
- Emile Ollivier. Ügyvéd Marsei~leben, harmincötö

dik életéve körül jár. Sógora d'Agoult grófnőnek, aki annak
idején megszökött Liszt zeneszerző úrral. A grófnő szalonjá
b~~ a ru_e_ de Pressbourgban gyakran vendégül látja a libe
r_alliS, politikusokat . . . lrd fe~ Iza: - bajusz és szakáll ... 
Ugy tudom, hogy forradalmár ... de azért, eiéig jó forrásból, 
azt hallom, hogy Emile Ollivier titokban találkozott Napo-
leon császárral · 

- JUjles Favre lapjára jegyezd fel, - folytatja -
hogy ellenzi a pápai uralmat, azt akarja, hogy1 a francia kor
mány vonja vissza csapatait Rómából. Nem lehet tudni, 
hogy... . , . . . • 

Bizony nem lehet tudni, - állapítja me@ magában: 
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- A külső sili:erek és benső kételyek e korszakáhnn csak 
egyetlenegy olyan eseményről tud, amely némileg megvígasz
falja sebzett szivét és új reményekkel tölti el. November 
havában a Monitéurben császári rendelet jelent meg, amely 
mintha új útat jelölne meg Napoleon eddigi kormányzati 
irányában. Ez az út azok fe,Jé a nagy principiumok felé 
kanyarodik, amelyeket a császár képviselő koráhan hirdetett 
és amelyek annyi szabadságszerető férfi szívét hódították 
meg .lzámára. Úgy látszik, hogy ezentúl a karnaránalt és 
a szenátusnak nagryobb befolyást engedélyeznek a kormány
zásban l N apolcon a trónbeszédekről is sza:l>ad vítát engedé
lyez. Sőt, mi több, a kamarai és szenátusi vítákat újra jegy
zőkönyvbe foglalják és az ujságok is leközölhetik. Friss, új 
sz é~ kerékedett Európában l 

- Franciaországhan nagy dolgokra készülődnek! -
mondja félhangosan s karjait szélesen kitárva, szőke leány
kája felé •fordul. - Most bekövetkezik az, amit a császár 
é'rtelmesebb, hívei előre tudtak. Napoleonnak !reményen meg 
kellett fognia a gyeplőt, hogy elérje nagy cé,Jjait. Sokan vol
tak ebben az időben, akik emiatt diktátornak, sőt z:sarnok
nak rágalmaztá'k. De Napoleon nem akart Cézár lenni, lélek
ben mindig igaz, jó republil<ánus volt. S most, hogy egész 
Európa szemeláttára hatalma csúcspontjára ért, v>s•szaadja 
népének a demokratikus szabadságokat Bizony Iza, nagy 
pUlanat ez, történelmi pillanati Engem igazol, mert én soha
sem kételkedtem megvalósulásáhanl 

Iza utálja a politikai előadá~okat, arról nem is szólva, 
hogy édesapja ezúttal különösen színpadiasan szónokol, 
ellenszenves hamis• pátosszals oly furcsa mozdulato'kkall úgy 
beszél, mintha maga sem hinne abban, amit mond, mintha 
nemcsak Izát, de önnömnagát is meg kellene győznie szavai 
igazságáról. Izának jó ösztöne van, megélrezte hamis kon-
gásukat. , 

Vajjon Roykó uram valóban hisz-e abban, amit most 
mondott? Ahogy most újm az ablak mellett áll és lenéz az, 
alkony sötétjébe burko~ózó térre, valójában igen komiszul 
érzi magát. Tudja maga is, hogy milyen üresen szólt szava l 

- Abbahagyhatjuk Iza ... ma már eleget dolgoztunk! 
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a leauy tulajdonképpen szívesen maradna most apja 
mellett, mert nagyon rosszkedvünek látszik; szívesen felvi
dítaná. De nem mer szólni a szigorú apának, így hát őssze
szedi a könyveket és füzeteket, helyükre rakja és' kimegy 
a szobából. 

Roykó újabb pa,lack badacsonyi! bont. Ha az embert 
súlyos gondok gyöh·ik, a bor a legjobb búfeledtető. 

A földgömb tnellett, a ,falon egy kis bekeretezett rajz 
függ, amely Roykó uramat ábrázolja 48-as honvéd egyen
ruhájában. Egyik bajtársa csinálta a rajzol. Fölötte honvéd
CiSákója lóg egy szegen. 

- Éljeni - kiáltja Roykó uram és a kép fel& emeli 
poharát. A fiatalságát köszönti, azt az időt, amikor még két
ségek nélkül, lobogó lelkesedéssel hitt az emberi jogokban. 
Emlékszik-e még? súgják az emlékele Akkorihan még nem 
kellett álmokat kendöznöd, harnis érveket ta:lálnod a világ 
hamisságának igazolására, akkoriban szerény és bátor vol
tál, hü őnmagadhoz! 

Minel< is tagadná, hogy már nem ott tart, ahol egykor'/ 
Nagyon is mélyen belelátott a világ ördögkonyhájáha és az 
ilyesmi nem tesz jót az embernek. Nagyon is jól ismeri most 
egykor imádott császárjának valódi lényét ... illetve nem 
i's ismeri olyan jól, mert túl sok arca van, hogysem megisp 
merhetné. Milyen ez a férfi valójában, aid azt hiszi magáról, 
hogy népe érdekeit védi és mégis zsarnoki kézzel urall<odlk 
fölötte, rendőrfurkóval, önkénnyel és börtönnel büntet min" 
den el,Jenkező véleményt? Ki ez az ember, aki azt hirdette, 
hogy az új Franciaország a békét fogja jelenteni és aki mast 
már lrét véres háborúba döntötte népét? Aki újabb háborús 
vállalkozásokat készít elő ... s egyre újabb földrészekre ter
jeszti ki csatatereit Aki naponként, percenként hütlenül 
elhagyjru elveit t';s oly sebesen cseréli véleményeit, mint utca" 
lány a szeretőit. 

Hát mégis igaz volna, liogy a hatalom, megrontja az 
embert? Hogy aki tiszta szívvel indult meg a hatalom útján, 
az a csúcsra érve, a bukástól való félelmében nem marad
hat h ü önmagához? Roytkó uram hiába fáradozik azon, 
hogy tisztára mossa egykori ragyogó eszményképét, hiába 
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igyekszik: eihitetní magával, hogy bizik· és hisz abban, aki 
oly sokszor elárulta már 11lveit. Patikáriusunk szíve telve 
van kétségekkell De azért a világért sem szabad sen!ldnek 
sem észrevennie, hogy nagy ostobán ö is· beleesett a csap
dába ... ugyanúgy, mint azok a szegény ördögök, akik ért
hetetlen célokért idegen országokban áldozták életüket. Fenn 
kell tartani a látszatot, sen!ldnek sem szabad észreveruúe, 
hogy szívében és agyvelejében zavar ura.lkodik ... ha szük
ség lesz rá, a császár legégb<Jkiáltóbb ostobaságait, Iegször. 
nyübb kegyetlenségeit és legpokolibb árulásait is· védeni· 
fogja, mert nem türheti el, hogy az emberek bolondnak tart
sák. Napoleon most aratja legnagyobb diadalai!, senkisem 
értenéi meg, ha épp most párto~na el tőle. · 

Senkinek sem szabad tudnia, hogy legszívesebbe~ sírva 
fakadna. Hogy rombadőlt az az álom, amelyet egy új világ 
születéséről álmodott! És hogy nem vígasz az, hogy Napo
leonnak is van egy-két jó tulajdonsága ... és olykor jót is 
tett az emberekkel. 

Roykó még mindig· az ablakllál áR Odakünn egyre 
jobban sötétedik, a Piac-tér már elnéptelenedett. Milyen szép 
idő volt az, amil<or még fenntartás nélkül hitt Napoleon
ban ... s milyen szép idő volt az. is, amil<or még csak kétel
kedett benne. Ma már csak arról van szó, hogy az ember 
hibátlanlJi} végigjátssza szerepét s ne váljék nevetségessé 
a világ szemében. 

Roykó Sámuel uram kesernyésen elmosolyodik. Nem 
kell attól tartania, hogy Tiszaújlakorr kitudódil<, mi megy 
végbe lelkében. Ostobák az emberek, Tiszaújlakan i~ osto• 
bák l Napoleon császár élete csúcspontjára érkezett s szem
kápráztató sikereiv~ elaltatta az emberiség éberségét. 

Tulajdonképp előrelátható volt az, ami történt! S nyil
vánvaló volt, hog•y a,dolog pokoli izgalmat fog •kelteni mind 
a Roykó családban, mind a Ferenczy házban., 

Nyilvánvaló vo~t, hogy ebben a kisvárosban, amely 
, Roykó uram nótájára táncol, végül mégis csak akad valaki, 
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aki meglesi a reményteljes ifjú párt, Royk6 Lajos úrfit 6s 
Ferenczy Ilonka kisasszonyt s aki abban a hiszemben, hogy 
lekötelezi a hatalmas udvari szállító!, hűségesen beszámol 
neki a látottakróL Kovács Miklós uram, a lócsiszár talál
kozott a Tisza balpartján a fiatal szerelmesekkel, amikor 
épp egyik üzleti. útjáról tért haza. 

- Biztosan az apja biztatta fel a kislányt! - teszi 
hozzá gúnyosan, miután hűségesen beszámolt talá~kozásuk· 
ról Roykó uramnak. 

A patikárius szívébe döf a kegyetlen szó. Már régen 
érzi fia szótalan e,llenkezését, a néma lázadást az apai aka
rat ellen, sokszor bosszankodott és soikat szenvedett is miatta. 
Mos~ persze már érti, hogy merről fúj a szél. Mi sem termé
szetesebb, mint az, hogy Ferenczyék az ő apai szivének leg
érzékenyebb pontját vették célba. EI a:lmrják idegeníteni 
a fiát ... el akarják tőle lopni Lajost l 

Rnykó uram ítéletet ül fia fölött. VOJ!ósággal bírósági 
tárgyalásra idézi. 

De Lajos, akit teljesen megzavart a váratlan támadás, 
nem mer szembeszállni a sértő, kegyetlen vádbeszéddel, ame· 
lyet apja legjobb gyermekkori barátnője és szerelmetes ját
szópajtása ellen mond el dörgedelmesen. Mélyen megveti 
sajátmagát, a legszívesebben megütné, megpofozná önmagát, 
amikor apja oly fájdalommal, egyben oly meggyőzőerr beszél 
fia "árulásáról" és ő sápadtan, lesütött szemmel áll előtte 
s erejéből egyetlen sz.ó védekezésre sem futja. Nem teszi 
ugyan meg azt, amit apja kíván tőle, nem fogadja meg eskü
vel, hogy Ferenczy Ilonkát sohasem fogja viszontlátni, 
viszont nem válaszol apja vádjaira sem. Konokul hallgat, 
aztán mint a megvert kutya, kisompolyog a dolgozószobábó~. 

Szerafina asszony halottsápadt az izgalomtól és a fel
háborodástól. Hát látott már ilyet a világ? Nyilvánvaló, hogy 
Ferenczyék előrel elkészftett haditerv szerint jártak el s hogy 
számító ravaszsággal ál!ftották fel a csapdát! Hogy moso
lyoghattak magukban, amikor az utcán szembetalálkoztak 
és köszönés nélkül elmentek egymás mellett. Ök nem köszön
nek egymásnak, de kisasszony lányuk bezzeg megemelteli 
a kaJapot Lajussal, a Roykó.család egyetlen férfiörökösévell 

185 



Hogy nevethettek magukban! S mi!yen merész terveket ková· 
csoltak ... milyen kárörömmel figyelték, ·hogy az arany
tollú, szép paradicsommadár gyanutlanul sétM be a csap
dába! 

- Mindent meg kell tennünk, nehogy a városban 
megtudják a dolgot! - nyögi Roykóné. - El sem tudom 
l<épzelni, hogy, az alispánné és a '"olgabfróné ... Arról nem 
is szólva, hogy ellenségcink micsoda diadalordítással fogad
nák . . . Kovác& uram remélhetőleg befogja a) száját ... 

A hatalmas családi botrány után, amely megreszket
tette az egész házat, Iza késő este fellopózik bátyja padlás
szobájába. Egy kis falatozni valót hoz neki. Izának az' 31 véle
ménye, hogy. bátyja hős:- eLlentáll warnok apjának s meg
tagadja az esküt. 

- Remekül vise~kedtél! - mondja áhitatosan. De 
Lajos csalk legyint és arra kéTi, hagyja magára. Agyba feküdt 
s keserű lcönnyekkel öntözi vánlwsait, úgy sír, mint egy kis 
gimnazista. 

Ferenczyék! pedig másnap küldönc útján levelet kap
na·k Roykó uramtól. E levélben a patikárius néhány gúnyos 
szóval közli v€j!ük, hogy leányu'k számító ravaszsággal s úri

. lányhoz méltatlan kacérsággal behálózta fiát. Tudomásukra 
adja, hogy Lajost eltiltotta a "fiatal hölggyel" való barát!OO
zástóf és remé1li, hogy a Ferenczy-család módját fogja. ejteni 
annak, hogy a kisasszonynak elvegyék a kedvét a további 
kacérkodástóL Ha pedig nem, a'kkor kénytelen, lenne sz.cmé
lyesen közölni a "fiatal hölggyel", hogy: hátrább az aga
rakkal! 

Ferenczyéknél is kitör a családi botrány. Az: apa őrjöng, 
az anya jajgat és zokog. - de a vádlott keményen áll a tal· 
pán. A lány erősebb, mint Lajos: - megvédi boldogságát. 
Nem vallja bei az igazat ,szüleinek, női ösztöne aztl súgja neki, 
hogy ennek még nincs itt az, ideje, Roykó Lajossal csal< egy
szer találkozott véletlenül az utcán, csupán néhány szót 
váltott vele, mint más: 1legényekkel. Lajost nem lehet felelőssé 

. tenni szülei viselkedéséért - mondja. 
- Épp olyan, mint a többi fiatalember és semmivel 

sincs több közöm hozzá, mint a többiekhez. 

186 

A családi jelenetek közben azonhan mind a ketten 
elárulták magukat. De mit tudnak csinálni? A felnőttek az 
erősehbele S egyszer majd csak megváltozik a v~lág sora, 
jóra fordul minden, gondolja Ilonka. 

Amióta titlws találkáik annyi harag;ot és szenvedést 
ébresztettek szüleikben, valahogyan kettőjü:k' viszonya is 
megváltozott. Roykó uram kemény, haragvó szavai, Ferenczy 
wszonyom aggódó kérlelései nevéln neveztek valamit, ami 
eddig megnevezhetetlen volt, tudatossá tettek bennük vala
mit, amire azelőtt nem is gondoltak. 

Ezt Lajos még l!oukánál is erősebben erzt: vonzal
mába új érzés lopódzott be, Ilonka ma már több a szerelett 
gyereikkori játszópajtásnál, aki jóban-rosszban kitartott mel
lette, Ilonka nemcsak barát, hanem - nő is. Amikor isko
lába jártak, gyakran Lajosnaki ajándékozta ;ajaske~yerét ·.: . 
később Lajos gyakran megharagudott Llonkara, amrkor apja! 
védelmébe vette Roykó urammal szemben ... hála, öröm és 
harag érzelmeiből tevődött össze barátságuk. Most azonban, 
ha .éTő búzaföldek között, fűzfák árnyékában vagy egyj mesz· 
szi csárda homályos ivójában magához öleli és megcsókolja 
Ilonkát, édes, különös, új érzések ébredeznek benne. A keze . 
reszket, térde megmerevedik, emésztő szenvedély tölti ~\. 
Mintha valami hirtelen vihar zúdulna rá! Sehogysem tudJa 
rászánni magát, hogy elengedje Ilonka derekát, mondhatat
lan vágyak ébrednek benne valamilyen édes, csábító, titok
zatos sötétség után, amelynek mélye ismeretlen örömöket 
igér. 

- Ilonka? - kérdezi Lajos két csók között. Azt sze
retué tudni, a rlány is érzi-e ezt a megnevezhetetlen érzést, 
amely kezét vezeti, ajkait fűti s forró szédülettel tölti el sz!· 
vét. Ilonka behunyt szemmel támaszkodik vállának és Lajos
nak egy pillanatig úgy rémlik, mintha ö is eltéved~ volna 
ebben az ismere~len világban. De ez csak pillanatokig tart. 
A lány gyorsan magához tér, tekintete mA; ism:é!f nyi~t; 
líszinte és tiszta. Szinte anyai szeretettel somogalJa a fm 
arcát . 

- Hisz tudod, Lajos, hogy szeretlek - mondja sötét, 
lágy hangján. 
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IlonJút mindent. elmondott Moldárnénak. Azt is, hogy 
Roykóék tudják a dolgot ... s hogy szülei is mindent meg
tudt:rk. A beteg asszony fejcsóválva hallgatja a történetet, 
késöbb pedig engedélyt ad ~lonkána'k, hogy egyszer felhozza 
Lajost magával . . . Moldárnénak megtetszik a fiatal diák 
s nincs ellenére, hogy a két szerető lélek gyakrabban is ösz
szetalálkozzék nála. Lajos ilyenkor szintén az ágy mellett 
ül s csendesen hallgatja, amint Ilonka francia és magyar 
verseket olvas fel megértő, szeretetreméltó háziasszonyuknak 

A fiú mostanában gyakran gondol Moldárnéra, akioek 
sápadt arcában csodálatos nagy fekete szemek tüzelnek, 
erőtlen tejfej:tér kezén kéken dagadoznak az erek. Moldárné 
asszony halálosan beteg. Már több mint egy éve, hogy nem 
hagyta el szobáját és ahogy Halász doktor mondja, többé 
nem is fogja elhagyni. Ezt ő maga is tudja. Tiszaújak 
nagyon messzire van Pesttől, Bécstől és Páristól, de a távoli, 
idegen világ szelleme mégis útat talált a betegszobá-ba és az 
ágyban fekvő halálosan beteg asszony élénk érdeklődésse,I 
kiséri minden mozzanatát. Nem idegen előtte semmisem 
abból, ami a kor legderekabb embereinek szívét és agyát 
foglalkoztatja. 

úgy látsczik, nincs is szükség sem pénzre, semj utazásra, 
hogy az ember megismerje a világot, gondolja Lajos csodál
kozva. Ez az asszony szobája és ágya börtönének rabja és 
mégis szabad, mint a madár. Lajos sohasem gondolta vo.lna, 
hogy a kis tiszaújlaki betegszobában ilyen érdekes felfede
zésekre fog jutni. 

Lajos most már felnőtt diá-k, nem lehet megszabni 
neki, hogy mihez kezdjen s-zabad idejével. Roykó uram 
azelőtt sem látta szívesen, ha fia szabadon kószált a maga 
kicsiny világában, most még kevésbbé örül neki, de mit sem 
tehet ellene, ha hóna alá veszi vastag könyveit és füzeteit 
s elmegy hazulról, hogy valahol a szabadban, Isten kék ege 
alatt szentelje magát tanulmányainak. Ebéd- és vacsoraidőre 
pontosan hazatér, nincs tehát miért megszólni, holott Roykó 
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uram titokban haragszik Lajosra, amiért annaltidején nem 
akarta szavát adni, hogy nem fog többé találkozni legna
gyobb ellenfele leányával. _ , , 

- Csak halljam meg még "gyszer, 1hogy talalkoztál 
azzal a nöszeméLlyel! ~ kiáltja fenyegetőn, hosszú bajuszát 
huzigálva. De a fiú csak haB.gat. . . 

Az apának nincs Itifogasa az eBen,, ha. LaJOS' .a tiSZa· 
újlaki burgereit diákfiaival olyko~ estenkent ellatogat a 
kocsmába és megiszik egy-két pohar ho;t. Ne';"csak hogy 
nincs kifogása ez eBen, de még szívesen Is v~szi. Csak, Il':u
tatkozzék a városban s éljen úgy, ahogy rangJa megkivanJal 
Ennek megfelelően péllzzel is bőven eBátja a fiút, "őt, ő 
maga is elviszi olykor a borozóba, ~ert akár.?ogy. "~salat
kozott" is• benne, alapjában véve mégis csak buszke ra. Már 
jó egy fejjel m»gasabb nála! 

A borozóban sok szó esrk politikáról s Roykó uram 
örvendve látja, hogy jÓii megértik egymá-st a 'fiával,. ~a a 
nemzet sorsáról esik szó. Sokat beszélnek ebben az Idoben 
arról hogy a magyar nemzet. miért nem küldött képvi~előt 
a bé~si birodalmi gyűlésbe. Július havában Ferenc J oz~ef 
császár azt követelte, hogy Tevideálják a negyvennyolcas t?r
vényeket, a nemzetgyűlés azonban válaszában a pragma~!ca 
sanctio és a 48-as törvények meg·v~ltoztathatatlan alapJara 
helyezkedett. . 

- Sőt mi több, megmondtuk a császárnak, hogy .csak 
akkor vagyu'nk hajlandók magyar kiráByá k01;onázm, ~a
Magyarországot egyesíti a Szentkorona , elszaJkiloU orsza· 
gaivall , 

Mint villám derült égből, úgy csap le a hir, hog)'l fel-
oszlattál< a nemzetgyülé'st. 

_ Sebaj! - mondja a fiatal Roykó. -< Hát a'kkor 
tovább fogunk küzdenil 

- Kemény harc lesz! - ból?gat az .apa., 
De azonos politikai véleményeik ellenere ~eg~eml olyan 

a viszony kettejük között, amilyenn<Jk .az apa !atm szeretJ;té. 
Ennek oka az, hogy Lajos olyan kérdese[tkel IS ~oglatk~zrk, 
amelyek Roykó szerint nem illenek még az 1lyen fmtal 
Jegényhez. 
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Hogy miért tűrik el az emberek, hogy a világ szegllny 
és gazdag emberekből álljon? - kérdezi Lajos. Hogy nem . 
volna-e a politikai kérdésekn~l is jóval fontosabb a társa
dalmi- igazságtalanságok jóvátétele? Az országban a főldmü
vesn~k. épp o~yan rossz a dolga, mint a nagyvárosoikban 
a gyarl munkasoknak! Bármily dícséretreméltó és érdemes 
dolog, hogy a mágnások és nagybirtokosok a nemzet szabad
ságáért lküzdenek, mégis csak tény, hogy a szegény emberek
nek eg?'form~n rossz a dolguk minden országban és hogy 
a hazai •s·zegenynelk több köze van a külföldi szegény nép
hez, mint a saját hazá,iabfl)li gazdagokhoz. A pesti diákok, 
mondja Lajos, sokat vitatkoznak ezekről a kérdéseki·ői 
amelyek egyre több érdeklődés! váltanak ki szerte az egés~ 
világon. 

. . Roykó uram megrémül és felhábomdik, valahányszor 
f1a Ilyen •kérdés·eket feszeget előtte. 

- Még túl fiatal és tapasztalattlan vagy, hogysem 
ezekkel a problémákkal foglalkozhatnáll - mondja nelki. 
- Aki értelmes és szorgalmas, annak nem kell attól félnie, 
hogy szegény marad. Kellee erre ,jobb bizonyíték mint apád 
sorsa és· pályafutása? ' 

De Lajos konok hallgatással felel s így Roykó uram 
estélllként feleségének önti ld aggódó szívét. 
. - Miért nem é:ri be azzal, hogy az apja, aki annyit 

la~ott és tapaszta.It, átadja neki dús ismereteit a világról, 
m1ért nem fogadJa el azt a kész világképet, amelyet tőleni 
kaphat? Miért kell mindent személyesen meg,vizsgálnia, min
denről személyesen meggyőződnie? Taknyos fráter, nem az 
ő dolga' ez! Saját egyéni nézetei vannak a fiatalúrnak s nem 
tágít tőlük, sőt még velem is1 szembeszáll védelmükben. 

Lajos egyre kevesebb időt tölt odahaza. Amennyire 
lehet, kerüli apját és délutánjainak nagyrészét Halásznál 
vagy pedig Mo,ldárné betegszobájában tölti. ' 

Ilonka . is menekülésszerüen hagyja el •·zülei ,házát 
ho.gy minél tö~? időt tölthessen Moldárnénál. Odahaza olyar: 
f~Jlott .. a lcveg,o! hogy már léle'kzeni sem l{,'het. Még a meg
Int! ko!·nxezet IS alakot cser~lt, a tárgyak elvesztették régl, 
szép szmuket, elkoptak, elfakultak, az óra ellenséges, gonosz 
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hangon ketyeg, míntha eljövendő szerencsétlenségek szavát 
hallatná. Édesanyja tulajdonkép még fiatal asszony s mégis 
mily öreges és fáradt az arca l Kora reggeltőJ kezdve egyébre 
sem gondol, mint a kifizetetlen számlák·ra, a pénzül<ért · 
aggódó kereskedőkre, akik épp most vesztik el türelmüket, 
amikor a legjobban jár rá a rúd a Ferenczy családra. 

Bizony, édesanyja újabhan kedvetlen és ideges. De el 
kell tűrni az iga1!ságtalai1ságait is, mert ,látni, hogy milyen · 
súlyos gondok nyomják lelkét. Ha édesapja hazajö11 a pati
kából, olykor órákhosszat ki nem nyitja a száját. Étkezesek 
alatt is komor homlokkal, hallgatagon bámul maga elé s 
természetesen senki se1n meri megtörni a csendet, akármi
lyen fontos kőzőlnivalója volna is. 

Ilonka szerencsére fiatal még, alig múlt 18 éves és 
így nem Jehet rossz néven venni tőle, hogy nyomballl elfeled~ 
kezik a szülői ház lélekölő komorságáról, mihelyt heteszi 
maga rnögött az ajtót. 

Moldárék háza oly csendes és nyugodalmas! S mint 
ahogy Ilonka igaz, barátnőre talált a beteg asszonyban, 
olyanra, akinek mindent elmondhat, mindent 'bevallhat, úgy 
Lajos is sokkal szahadabban lélekzik, ba délutánonként 
Ilonkával, Halász doktorral, sőt olykor Moldár fiskális uram
mal együtt a beteg asszony ágya mellett üldögélhet. Moldárt 
nem nagyon szereti, mert észrevette, hogy túlságosan érdek
lődik Ilonika iránt. 

Egy délután Ilonka énekelt s Halász a zongorán kísérte. 
Amikor a zene elhallgat, Lajos hirtelen beszélni kezd. Arról 
szó,l, ami a legjobban foglalkoztatja szívét és elméjét. 

- Apám annakidején ookat beszélt a párisi világkíál
lítá~Sról, amellyel Európa számot adott magának arról, hog.y 
milyen magasra emelkedett különféle új ta!Mmányaival, 
nagyszerű művé:szetével s új tudományával. Olyan volt állí
ólag ez a kiállítás, mint valamilyen hatalmas katalógus, 

amely beszámol az emberi szellem minden nagy vívmányá
róL Azt mondják, Rómában és Görögországban is rendeztek 
ilyen összefoglaló kiállltásoikat. Már most azt kérdem én, 
hogy nem feledkeztek-e eJ ezen a kiállításon azokról, a~dket 
a külőnféle találmányok és újítások a rosszlevegőj1ű gyá-
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rakba s nyomorkváirtélyokba szorítottak? Azt kérdem, nem 
feledikeztek-e el szegény testvéreinkröl, akik sokkal többen 
vannak, mint azok, akik haszonélvezői lehetnek a kiállítá
son bemutatott új csodáknak? Igaz, hogy az egész-ségtan vív
mányaiból ök is kivehetik részüket ... egy elenyésző kis 
részt! ... de ha annyi mindent találtak fel, ha annyi fáradt
ságot fordítanak . a Jahoratoriumokban és könyvtár:rkban 
egyre újabb találmányokra, rniért nem építenek egy kisérleti 
állomást, ahol az emberiség legégetöbb problémáját oldhat
nák meg, azt, hogy rnikép lehetoe eltörölni a különbséget 
a védtelen szegények ... és a hatalmas gazdagok között? 
Holott ez a kirívó különbség .az emberiség legnagyobb szé
gyenel Mert szégyen, hogy a világ egyik rés-ze két kézzel 
dobálhatja a pénzt, a másiknak pedig két kézzel kell dol
goznia! Az ujságok Napoleont a világ leghaladóbb szellemű 
császárának nevezik ... s lám, épp Franciaországban a leg
nagyobb a munkanélküliség és a nyomor "' alig múlik el hét, 
hogy csődbe ne kerülne egy-egy bank, amelynek kezén elú
szott a kisemberel< .keservesen összegyűjtött pénze! 

Az öreg Halász doktor nem felel azonnal. Szívesen hall
gatja ezt a fiatal hangot, amelyből még nem halt ki az em
beriségbe vetett bizalom. Maga Halász is bízik még az ernbe
rekben s Roykó urammal ellentétben, nem ijed meg attól, 
hogy ez az ifjú a nemzeti eszmék korlátjain áthaladva, egy 
új nagy testvériesség felé halad. A fiataloknll'k az a dolgulf, 

· hogy továbbvigyék a fáklyát! Halász jóságos mosollyal nézi 
Ilonka szerelemtö,l és lelkesedéstől izzó arcát. 

Moldárné az orvosságos üvegekkel megrakott asztalról 
egy könyvet vesz. fel. 

- Néhány napja érkezett~ mondja. - Egy külföldi, 
hosszúnevű asszony a szerzője. El kell mondanom nektek, 
hogy ez a könyv nagyhan hozzájárnit Lincoln elnök meg
választásához. S noha egy homályos kis vidéki lapocskáb'an 
jelent meg először, hatalmas szerepet játszott abban az elke
seredett harcban, amely a nagy vízen túl, az Újvilágban az 
e1nberiesség nevében indult meg az igazságtalanság és az 
erőszak ellen. 

Moldárné arra kéri Ilonkát, olvasSOil fel a könyvből, 
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Megindító, szívetrázó írás a "Tamás bátya kunyhója". 
Egy öreg1 néger rabszolgáról szól, akit kegyetlen fehér gazdái 
halálra . korbácsolnak. Ilonka reszkető hangon olvas' fel 
belőle. Azt a részt is felolvassa, amely egy f:va nevű kislány 
meggyilkolásáról szól .. ., 

Idegen világ tárul fel előttü!<. Sok meglepő új dolgot 
hallott már az ember Anlerikáról, de az igazságról most ez 
a könyv rántja le a leplet. Most egyszerre megé<·teni, hogy 
mik az indító okai annak a harcnak, amely odaát az Újvilágc 
ban f:szak és Dél közölt dúl. Az európai ujságok is gyaln-an 
írtak már róla, de azt nem magyarázták meg olvasóiknak, 
hogy a déli államok azért nem, akarják eltörölni a rabszol
gaságot, mert ez jólé!Wk .s vagyonuk alapja, s hogy az északi 
államok, amelye!< szembenállnak velük, szintén bűnösök 
a négerek nyomorában, mert féltik tökéiket, amelyeket a 
rabszolgaság rendszerén felépített pamutiparba fektettek be. 

- Hát ilyen a világi - mondja Moldárné, amilw~: 
Honka felhagy az olvasással. - Ninos' mit csodálni azon, 
hogy a könyvet lefordították valamennyi európai nyelvre 
s hogy Európa rninden rabja saját nyomorának tül<örképét 
látja meg benne. Mert nemcsak fekete rabszolgák vannak 
a világon, ezt valamennyien tudjuk l. Még nincs egy hónapja 
sem, hogy Lengyelországban véresen nyomták el a kétség
beesésbe kergetett tömegek felkelését ... ue is beszéljünk 
róla! Inkább arra gondoljunk, milyen lélekemelő gondolat, 
hogy egy gyönge asszony szava felébresz.thette egy-hatalmas 
nemzet szenvedélyeit s megmozgathatott egész államokat, 
hogy szembeszálljanak a fehér fajt megbecstelenítő irtózatos 
igazságtalansággall 

- Úgy van,. az ilyesmi erőt ad az emberneki-kiáltja 
lelkesen Lajos. - S egyben bizonyítéka annak, hogy akár
milyen gyönge is az ember, de az igazság szavával kifordít
hatja sarkaihól a világot. Igaz, nem utolsó dolog lelkesedni 
a történelern nagy hőseiért .... de mily kényelmes állapot is 
egyúttal, ha az ember azt mondhatja magának, hogy szá-· 
mornra ilyesmire nem adódik alkalom! ... ilyen helyzetbe 
én amúgy sem fogok kerülni l ... nem vagyok sem király, 
sem forradalmár, sem l1ős, sem szeuti Ezért olyan fontos 
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ennek az írónőnek a péÍdája ... mert arra tanít meg ben
nünket, hogy nem elég, ha az ember üresen lelkendezik, 
hanem magának is ki kell állnia meggyőződéséért. Ez az 
asszony felébresztette lelkiismeretünket! Azt mondta ne
künk: - ember vagy s ezért felelősséggel tartozol; meg
tettél-e hát minden tőled telhetőt, hogy megváltoztasd a 
világot? 1 , 

Vajjon Moldárné soha nem volt fiatal? Vagy egyfor
mán fiatal maradt egész életében? Az ember nem tudja, nút 
feleljen, ba ezt a febérhomlokú, időtlen arcot látja, a kéken ~ 
erezett keskeny halántékkal, a vértelen, széprajzú szájjal ... 
és az izzó nagy fekete szemekkel. 

Ninos felelet erre a kérdésre, ellenben bizonyos, hogy 
fiatal szívvel érez és gondolkodik. Ezt érezte Ilonka attól 
a pillanattól kezdve, hogy belétpeU a csendes betegszobába, 
ezért ajándékozta meg bizalmával az asszonyt, ezért vallotta 
be neki élete legtitkosabb reményeit és terveit. Ezt éTezte ~ 
meg Lajos is, aki ennek a jóságos teremtésnek jelenlétében 
hirtelen rátalfhlt önmagára s nem restelte fiatalos, lángoló 
szavakkal ellnondani azt, mni oly régen nyon1ja a szívét, 
de egyúttal bátorsággnl s bizalommal tölti el a jövőt illetően. 
I.cgjohhan valószíniíen Ha,lász doktor ismeri er.t a soha nem 
öregedő, koránérett asszonyt apai szeretetet sugárzó arccal 
hajlik föléje ... nem mint orvos, hanem mint jóbarát ... 
eligazítja félrecsúszott takaróit, majd csendesen kimegy a 
m~sik szabába és a zongorán eljátszik neki valan1i kedvére 
valót, szonátát, vagy operarészletet. o • 

- Nem kérek Meyerbeerböl ... de Auberböl sem! -
szálai fel egy idő múlva Moldárné. - Tudom, hogy Auber 
úr a császári zenekar dirigense Párisban és a derék IVleyer~ 
beer uralkodik a világ valamennyi operaszínpadán, de azért 
mégis csak tegnapi emberek ... 

Különöskép a beteg asszony nem kedveli korának diva
tos nngy embereit, tévedbetetlen ö.s·ztöne inkább az ismerct
len újakhoz vonzz.a; valójában azonban csak azokat a zene
szerzőket szereti, akik időálló!<. Halász orvos uram tehát leg-
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tiibször Beethoven kottáit lapoigatja, Gonnod-tól és Berlioz
tól játszik neki ... de Cbopint, Lisztet és Mendelssohnt sem . 
hanyagolja el. 

A zene és a könyvek világa! A beteg asszony szabájá
ban Ilonka sorra szedeget.i ki a szek-rényből a szebbnél szebb 
könyveket, amelyeket párisi barátai küldenek Moldárnénak 
és ő soha meg nem szűnő szeretettel gondol a szajnaparti 
fő városra, ame,! y ben .fiatalsága legszebb éveit töltötte. 

- Fénykorában ismertem meg Racbelt - meséli kissé 
üveges hangján s a sápadt kezek mágikus köröket vonnak 
takarójára.,- A legnagyobb szerepeiben láttami De a Bois-
ban is találkoziarn vele, ... \Valewszkivel ült egy kocsiban! 
Elbűvölő asszony volt ... A császárság első éveiben kezdett 
hanya!Jani, amerikai vendégszerepléseiről már betegen tért 
haza . ' . s három évvel ezelőtt halt meg tüdővészben. 

Ilonka felolvac•· az új könyvekből. Húsból, vérből való 
emberi alakok kelnek fel a süríín nyomtatott old,.lakról, az 
en:her megi~m.eri hibáikat és erényeiket, megtudja kív{msá~ 
ga1kat, megerti szenvedéseiket s féltve követi sorsukat. Ök is 
gyakran gyengék és kétségbeesettek, de vígasztaló tudat, 
hogy végül mégis csak megbirkóznak sorsnkkaL A leány 
agyában szép csendesen elraktározódnak azoknak a költök
nek a nevei, akik e figurákat megteremtettélc A beteg asz
szony személy szerint is ismer egynéhányat az irók közül· 
Chateaubriand és Henry Beyle ,gyakran megfordult nagy: 
szülei házában, Alfred de Mnsset-t is ismeri, akinek anyját 
olykor meglátogatta a rue de Grenelleben, Heinrich Hcinét 
is látta. Igaz, b ogy Chatea ub riandról nem sokat tud mcsélni · 
nagyon öreg ember volt már, amikor megismerte, párnázott 
karosszékben ült nz ablak mellett és soha nem szálalt meg. 

Gyakran külden<Jk a kedves betegnek njságokat h 
Párisból. De a nagyvilág egészen más hírekkel szolgál neki, 
mint Roykóéknak vagy a Ferenczy-háznak. Öt is érdeklik 
a forradalmak és harcok, de csak az olyanok, amelyeknek 
fegyvere a könyv, a. zene, a rnűvészet. 

- Gyerek voltam még, amikor megmutatták nekem 
Párisban Madame Aumre Duderant·t ... Ge.orge Sand volt 
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az írói neve. Az ő könyvei értétk el a forradalom előtti és 
utáni években a legnagyobb hatást Franciaországban. Szürke 
nadrágol, hosszú zsakettet és vörös nyakkendőt viselt, ciga
retta lógott a szájából s a Quartier Latin művész.kávéhá
zaiba járt. Nagyon tetszett nekem a kistermetű asszony 
fekete, göndör haja, beszédes szeme, kifejező szája. Egyik 
rokonarn elvitt egyszer hozzá a Quai St. Michel-en lévő 
háromszobits lakásába, amelynek balkonjáról be lebetett 
látni a Szajnát, a Notre Dame·ot és a Sainte Chapelle-t. 
Csodákat mcséltek arról, hogy milyen féktelen ennek . az 
asszonynak az élete ... hogy hány szeretöje van ... milyen 
zabolátlan harcokat folytat nohant-i szomszédsága ellen. 
Nos, amikor .. ou voltam nála, ldderült, hogy gyöngéd, fínom 
és félénk teremtés, aki alig mert megszólítani. Valójában 
csak akkor értettem meg öt, amikor mái' magam is férjhez 
mentem és elolvastam minden könyvét. A házasság hazug
sága ellen küzdött, mert férfimódra megis;merte ennek az 
intézménynek árnyoldalait. 

Moldárné halálosan beteg, ezért nem veszik tőle rossz 
néven, ha olyan dolgo,król beszél, melyeket mjta kívül T!sza
újlakon senkinek sem bocsátanának meg. Bete!jSége, tarsa
dalrnon kivüli élete felszabadította szellemét, izmos, erős 
szárnyakkal ajándékozta meg. EITe az asszonyra csenkisern 
haragszik, ha védelmébe veszi a házasságtörö Georg.e Sa~d·t, 
Heiné·t, az emigráns költöt és a boldogtalan Baudelane-t 

Moldárnénak ma különösen jó napja van, Ilonka rég 
látta ilyen élénkn~l<. Megállás· nélkül beszél párisi leány· 
éveiről és a. történeteivel valósággal boldoggá teszi társallw
dónöjét, aki jókedvűen tér haza az ·örömtelen szülöi házba. 

Másnap Róza kisasszony elállja útját, amikor a lány 
he akart Jépni a betegszobába. 

- Rosszabhul van a tekintetes asszony? Nem mehetek 
be hozzá? 

A sógornő nyers szájából tudja meg Ilonka, hogy 
a beteg az éjjel meghalt. , 

- Hirtelen szívgyöngeség ... olyan gyorsan vegzett 
vele, hogy a tisztelendő urat •cm tudtuk idejéhen elhívnil 

Róza kisasszony olyan szemrehányó hangon •közli 
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a hírt, minlh'a azt akarna kifejezni, hogy sógorasszonya 
lisztára szeszélyböl halt meg ilyen gyorsan és rendetlenül. 

- Meg akarja nézni? 
Ilonka nagyon fél, még! nem látott halottat, de azért 

a kisasszonnyal egyiitt mégis csa1r belép a csendes szobába, 
amelynek küszöbén a sógornő gyorsan keresztet vet. 

Elsiínek a férjet pillantja meg, aki most az ágy mel
lett, ugyanazon a helyen ül, amelyen ő szokott felolvasni 
beteg barátnöjén<Jk. Moldár csendesen int feléje és Ilonka 
dobogó szívvel közelebb lép. Hirtelen vad rémület fogja el. 
Nem ismeri meg barátnőjét: - egy viaszkos arcú, lehunyt 
szemű, hegyesorrú idegen test fekszik az ágyban. Az álla 
fel van kötve! 

Ilonka megfordul és kisza1ad a szobából. Ilyen hát 
a halál? - kérdi önmagától, mialatt hazafelé rohan. Fáj
dalmat nem érez, csak: rémületet. Tegnap ez az asszony még 
élt, mesélt, nevetett ... és most ... Holnap már el is temetik, 
földet hánynak rá ... a szabája végleg kiürül! 

Ilonka most találkozott először a halállal. 
Hogy mit vesztett, azt osak akkor érti meg, amikor 

odahaza elmondja szüleinelt a gyászos hírt, szabájába vonul 
és csendes könnyek peregnek arcáról: ez az asszony volt 
megkínzott életének egyetlen menedéke s mos-t már soha 
többé nem fogja látni az ízzó, nagy, fekete szemeket, soha 
többé nem fogja hallani a vékony, üvegcsengésű hangot, 
amint párisi Jeányéveiről, költőkröl, bölcsészekröl, opera
előadásokról mesél neld. Soha többé nem fog neki felol· 
vasni, vagy énekelni. A osendes szoba kiürül!, ö pedig 
magára maradt. Ágyára dől és sír. 

Ferenczyélmek' új gond, hogy Ilonka elvesztette állá· 
sát. Hiszen nem sokat keresett, - de ezt a ·keveset sem 
tudják most pótolni. Egyre nehezebb az élet, egyre keve
sebb a jövedelem és a remény is. Erre gondolnak, amint 
hallgatagon mennek a ·koporsó mögött. 

De ezúttal kár volt a gondért Néhány nappal a teme
tés után Moldár fiskális uram beállít Ferenczyékhez a Piac
téri házba. 

- Szerelett feleségem utolsó kíváns'á'gát •szeretném 
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teljesíteni - mondja. Meglátszik' raJta, hogy az asszony; 
halála nagyon megviselte. - Se>kszor beszélt nekem róla, 
mert hjsz tudta ... 

S előadja, miről van szó. 
A várostól néhány órányira kis birtoka van, amelyet 

egy ispán és felesége Ját el. Ilonkának ott jó hasznát ven
nék. Nem nehéz mnnkáról van szó, csal< egy kevés segít
ségről a háztartásban s a könyvelésben ... az élelmezésen 
kívül egy kis• zsebpénzt is kapna érte ... 

A szülők gondolkodnak a dolgon, nincs okuk, hogy. 
visszautasítsák az ajánlatot. Moldár becsült ember Tisza
újlakon, Ilonka pedig jó kezekbe kerülne, Ferenczyék isme
rik az ispán ékat. Egy gonddal kevesebb! Köszönettel elfo
gadják az ajánlatot. 

Lajos azonban nem öri\1 elhatározásuknak Megren
di\lten hallotta az asszony haláláunk hírét, de egyáltalán 
nincs ínyére az Ilonka életében tervezett nagy változás. 

- Ha majd megint hazajösz szünidőre, Lajos•, a bir
tokon fogsz meglátogatni l - mondja Ilonka. - Sokkal 
szebb ott, mint itt, Tiszaújlakon. Moldár ügyvéd úr is 
mondja. Nagyokat fogunk sétálnil 

Lajos elhallgat. Mit is felelhetne erre? Tudja, hogy 
szükség van Ilonka keresetére, ... de nem szívleli az ügyvé
det. Nem tudná megmondani az okát, Jegfeljebb azt hoz
hatná fel, hogy Moldár mindig feltünő érdeklődésseJ néze
gette Ilonkát, valahányszor bejött a betegszobába. 

- Nagyon rossz lesz, hogy hazajövök s nem foglak 
itthon találni - mondja. 

A lány kineveti. 
- Hisz így 'sokkal több szabadságunk lesz l 
De aztán egy olyan esemény forgatja fel a Roykó-ház 

rendjét, hogy Lajos minden egyébről megfeledkezik. · 
A. patikárius egy este a következő kijelenMst teszi 

vacsora közben: 
- Napoleon császár azt kívánja, hogy menjek' 

Párisba. Módosítanom kell kenőcsöm összetételén s színén, 
mert a császár megőszült. De más dolgom is van Párisban 
s valószínilleg hosszabb ideig kell majd ottmaradnom. Ügy-
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nöli:eím egy nagy tőzsdeúgyietet bonyolítottali' le, amely, 
a császár amerikai vállalkozásával van összefüggésben. 
Erről is alaposabban szerelnék tájékozódni. Minthogy pedig 
ezúttal hosszabb ideig fogok kint maradni, elhatároztam, 
Szerafina, hogy magammal viszlek. Természetesen Izát sem 
hagyhatjuk idehaza ... 

- És engem? -fakad ki Lajos. 
- Téged még nem viszlek magammal - feleli szelí-

den Roykó uram. - Neked tanulnod kell, nem mulasztlmtod 
el a szemesztert. De ba letetted vízsgáida!, akkor egyed(il 
elküldelek Párísba ... ezt megigérem! 

- Sámueli - kiált fel színpadiasan Szerafina asszony 
és látszik rajta, hogy nagyon hálás az alispán: fiának, amiért 
annakidején nem vette feleségül. 

- Édesapám l - kiáltja Iza is. És öt perc múlva 
anya és leánya már annyira el va111 foglalva az úti előkészü
letekkel, hogy azt sem hallanák meg, ha villám csapna 
a házba. Meg kell beszélniök, hogy milyen ruhákat rendel
jenek az útra. 

Roykóék Párisba mennek. 

199 



A ROYKÓ-CSALAD PÁRISBAN. 

1862. 



-. ' 

Roykó Sámuelnek sok mindenre telik, hálístennef<, 
gondolja Szerafina asszony megelégedetten, amikor reggel 
felébred a .széles, puha párisi ágyban, amelybe majd hogy 
ruhástul esett bele az este, oly halálosau kimerült volt 
a hosszú úttól. Sámuelnek módjában van, hogy elvigye 
Párisba feleségét és leányát s az egyik legelőkelőbb szállodá
ban, a Vendome-téri Hotel du Rhinben szálljon meg velük, 
ahol a cselédség olyan kitüntető figyelemmel viseli gond-· 
jukat, mintha legalábbis egy hatalmas uralkodó családot 
látnának el. Bizony, Sámuel sokra vitte és SzeraJina asszony 
boldog lehet, hogy ezt az embert választotta hites urának. 
Ha most látnák a szülei, ha most látná az apja, aki állami 
hivatalnok volt, ha végigkísérhették volna útjukat, megér
kezésüket FranciaoDs·zág fővárosába, amelyben Sámuel oly 
fontos szerepet játszik, ha meglátnák a selyemtapétás, 
fényűző szállodai szobában, - bizony jókedvűen és elége
detten mosolyognának l Az asszony szinte maga előtt látja 
édesanyját, aki - mint ahogy a szentképeken látható -
c pillanatban bizonyára egy rózsaszínű felhőn ül s mélyen 
előrehajolva néz Ie a földre, hogy minél világosabban lássa 
lánya nagy boldogságát. Még a tis,zaújlaki mágnások is iri
gyelhetik most Szerafinát; hisz alig van köztük egy is, aki 
továbbjutott volna Pestnél, vagy legfeljebb Bécsnél. 

Ferenczyék pedig a tiszameuti kisvárosban maradtak 
és nyilván majd felveti öket a düh, ha szerenesés vetélytár
sukra gondolnak. A patil<áriusné lelki szemeivel látja arcu
kat: - Ferenczy uram arcát, akit belülről emészt a kaján
ság s a feleségéét, aki valamikor gőgöse~ felemelt fejjel ment 
el mellette az utcán, mintha ő levegőből volna. Elképzelhető, 
mennyit bosszankodtak az elmult hónapokban, amikor a 
város egyébről sem beszélt, mint Roykóék utikészülödéséről. 
A tiszaújlaki asszonyoknak minden' ürügy jó volt, hogy fel
keressék Roykóékat s megnézzék, milyen ruhákat csináltat-
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na·k a párisi útra. S lia igaz is, hogy Roykó uram nem, 
engedte_ meg ~ feleségének, hogy egy olyan rövid szoknyát 
varra~so~, amilyet mostanában nemes~ a hercegasszonyolt 
és grofnok, hanem olykor maga Eugéma császárné is visel 
nyári palotáib.~~· .~e azért Po~pi.schilné az új kék selyem
szoknyához kulonosen szép zsmoro'kat és rojtokat készitte~ 
tett Pesten, maga pedig egy olyan rüssfodrokkal körített 
h.?s~zú keppet szwbott neki a katonás hajfókákkal ellátott 
rov1d kabátka fölé, hogy csodájára járt mínden tiszaújlaki 
(>Sszony. Szerafina asszonynak nem lesz oka szégyenkezni 
~.ár~sbanl N_em is fog egyhamar elfeledkezni a Tíszaújla.kon 
tolt~tt utoiso napokról! Szép idö volt, Szerafina asszony egy
szenben a váro® "":deklödésének központjába került s a leg
fontosabb személy1ség lett a városban. 

Párisban meleg áprilisi ídö . van, de azért a patíkusné 
óvatos ass-zony lévén, felhúzza bélelt hálókabátkáját s az 
ágyból kiugorva, izmos fehér lábát. a papucsba bujtatja; 
Iza még az este készitette oda szerető gondossággal az ágya 
dé .. Roykó .ura~ az[ ablaknál áll és a nehéz selyemfüggönyök 
rése~n át k1tekmt a térre. Felesége melléje szegődik. 

. - Ime Párisban vagyunk! - mondja csendesen, tisz-
teletteljesen. . 

Sámuel hosszú bajuszát pödörgetve mosolyogva néz rá. 
· ......, Tudod-e - mondja - hogy ez a szálloda jóideíg 
Napoleon főhadiszállása volt? Abban az időben, amikor még 
Lajos hercegnek hívták és a válaszbisokra készülődött .. , 
A csás-zárné is itt szállt meg leánykorában, anyjával, Donna 
Manuelával. Később a szomszédságban, a Vendome-tér 12. 
szám alatt, Montgermont úr házában béreltek szép la'kást. 
Sok érdekes ember járt oda, akik még ma is a császárné 
barátai, így többek között ez a különös Merim,~ úr is, :.ki
ről egyébként azt rebesgetik:, hogy viszonya volt Eugénia 
anyjával. · 

. . ~zerafina asszony rózsaszínű orrocsk'ájának reszke!ő 
cimpáiVal mélyen szívja magába a levegőt, amelyben oly 
előkelő urak és hölgyek szedtek lélekzetet. Szigorú erkölcsű' 
katolikus lelke ugyan olyk'or·olyk:or felzúdul Sámuel törté· 
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netei líallatara, de aiért áhitatosan meghall-gatja, amit az 
ura mesél neki. Al társadalmi 'ranglétra felső fokán élö embe
rek a maguk törvényei szerint élnek, gondolja, még a Szent-· 
atya is kísegíti őket olykor, ha bajba kerülnek. De Izára 
vigyáznia kell! Semmi szükség arra, hogy tizenldlencéves 
szíve megismerje a párisi élet árnyoldalait! 

A patíkáriusné még mindíg az ablak mellett áll, férje 
oldalán. A függönyök réisén át kilátni a Vendome-térre és 
a közepén emelkedő s>;éip emlékoszlopra. Elegáns fogatok 
hajtanak el a szálló előtt, a bennük ülő hölgyek úgy hatnak, 
mintha egy másik világból valók volnának. Hát még amikor 
egy-egy kocsi megáll és egyenruhás inas segltí ki a bennülő
ket!_ Vékony derekukkal ,s hatalmas bő szoknyájukkal úgy 
hatnalt ezek a dámák, amint átlibegnek a téren, mintha 
míndegyHtük egy-egy óriási virág vagy pillangó volJJ.a. 
Szerafína asszony nem győzi bámulni, milyen szépen simul 
a műértö kézzel felépített frízura a divatos tavaszi kalapok 
alá, milyen jól hatnak az apró ernyöcskék, az ide-oda libegő 
fátylalt és szalagoki Persze, azért a gavaiiérok sem megve
tendők, testhezszabott hosszú gérokkjaíkban, ma-gas köcsög
kalap jaikban, vastag sárga keztyüjük1kell Milyen remekül 
fes-tenek a szűk nadrágban és zsakettben! Szerafína asszony 
azt is látja - és könyökével oldalba böki Sámuelt.- hogy 
a gavallérok közül jóegynéhányan, főkép a mag:asrangú 
tísztek, a császári szakánviseletet másolják, hegyesvégil 
bajus-zuk kétoldalt mereven eláll a pofacsontok felett. Ezek 
a hegyesre sodort bajuszo.k mentették meg a nyomortól 
a Roykó-családot, n<Jkík köszönhető, hogy most míndhár
man idekerültek a francia császár ragyogó fővárosába. 

- Sámuel! . . . - susogja Szerafina asszony megin
dultan. De minthogy kissé fázvk s meztelen lába már liba· 
bőrös, elhatározza, hogy felöltözik. 

- A szobában reggelizünk, itt az a szokásl- mondja 
Sámuel világfias biztonsággal. Ebben a píllanatban Iza i~ 
belép. A fiatal teremtés csupa ragyogás. Hát hogy is ne 
ragyogna az ember, ha tizenkilenc éves, a párisi Hotel du 
Rhínben ébred, odakünn pajkosan süt az. áprilisi nap és 
szobája óriási tükrében megállapíthatja, hogy kocikás mer· 



veillenx-ből készült, széles fodrokkal díszített ruhája elra
. gadóan illik neki. 

Roykó uram váltig azt igérgette családjának, - még 
jóval indulási előtt - hogy egyszer be fogja vezetui feleségét 
és lányát a Tuilleriesbe, be fogja mutatni őket a császárnak 
és császárnének. ~ Elvégre jóbarátja vagyok a császárnak! 
- mondogatta volt ilyenkor. Ennek ellenére Szerafina most 
csöppet sem csodálkozik azon, hogy Sámuel elsöbb a várost 
akarja nekik megmutatni. 

- Jut majd még idő a Tuiileries-re is - jegyzi meg 
odavetőleg. Igaz, hogy neki már holnap reggel jelentkeznie 
kell Öfelségénéll - Gyűlés lesz! - mondja közömbös han
gon. Imádni való ez a hidegvér! 

Szerafina asszony az első nap<Ykban teljesen elfeled
kezik a Tuiileries-ről és a császárróL Semmi egyébre nem 
kíván esi, mint- Párisra és arra a rengeteg ismeretlen öröm.re 
és élvezetre, amelyeket most meg fog izlelni. 

Roykó uram kocsit bérel, amely a nap minden idő
sza,kában a hölgyek rendelkezésére áll; a szálló előtt vára
kozik és ha Szerafina asszony parancsot ád, nyomban 
a kapu elé hajt. Hát ami igaz, az igaz, Leonnak, a •kocsis
nak, elég sok dolga almd a magyar dámákldl Délelőttönként 
a Bois de Bonlogne-ba kocsiznak, délben valamelyrk előkelő 
vendéglőbe, s alig fejezi be Szerafina asszony ebédutáni 
rövid sziesztáját, már újra koosiba ülnek s Leonnak meg
hagyatik, hogy kocsikáztassa körül őket a városban. A pati
kusné hatalmas krinolinjában úgy ül a nyitott hintóban, 
mint valami grófnő vagy hercegnő; legalábbis ő így véli, 
ha leeresz,kedőcn rámosolyog a járókelőkre, akik miatt az 
útkereszteződéseknél a kocsi néhány pillanatr·a meg-megáll. 
Vaskos keze görcsösen tartja az aprócska esernyő nyelét, 
hajában tarkán csillog a divatos fejdísz. Iza azonban nem 
törődik anyjával, 'kitágult szemmel bámulja és élvezi Párist 
s örömrepesve fogadja be szlvébe feledhetetlen szépségeit. 

- Roykó uram, - aki valahányszor csak ideje 
engedi, elkiiséri a ,pölgyeket - sajnálattal állapltja meg, 
hogy a Café de Paris, amelyet régebbi útjairól ismer, bezárta 
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kapuját. Az előkelő világ találkozó helye most a Café des 
Anglais. · 

A tiszaújlaki patikus megmutatja feleségének Gram· 
mont-Caderousse hercegét, aid mintaképe a fiatal párisi 
lovagoknak. Szerafina asszony azt hitte, hogy a ragyogó 
nőknek ebben a paradicsomában Iza szürke hamupipőkének 
fog hatni ... s most ime, a legnagyobb megrökönyödésére 
azt látja, hogy az ifjú gavaUérok elragadtatott, tüzes tekin
teteket vetnek lányára. Hihetetlen, hogy milyen szabados 
modora van itt a fiatalembereknek l 

A Café des Anglais-vel szemben az előkelő Maison d'Or 
címü vendégfogadó tükörablakai ragyognail<. Minthogy 
Roykó uram pénzéből telik, itt is megjelenik feleségével 
és leányával. Anya és lá~;~ya legjobban a Boulevard-on szerel 
koos,ikázni, de nem vetik meg az ebédeket Bignonnál és 
Brebantnál, a vacsoráltat a Palais Royalban vagy a Freres 
Provenceaux-ban sem. Szerafina asszonynak csak egyetlen
egy kívánságát nem teljesíti Roykó uram, azt, ho.gy egyszer 
elvigye azokba a báltermekbe, ahol a párisiak esténként 

·Strauss vagy Metra dallamára táncolmtk; főltép a Closeries 
des Lilas'·ról nem akar hallani a tekintetes úr, elvégre Izát 
nem lehet egyedül hagyni a szállodában, már pedig ezekre 
a helyekre még sem lehet elvinni fiatal úri lányt! 

Természetesen az ilyen nagyvárosban más az élet, 
mint odahaza Tiszaújlakon. Otthon minden~d mélyen meg
emelte kalapját, ha a Roykó-család egyik-másik tagjával 
találkozott, itt pedig közömbösen haladnak el mellettük 
az emberek százai és nem is> sejtik, hogy a negyvenéves 
előkelő férfi a híres Roykó Sámuel, Napoleon császárnaU<, 
az olasz királynak és még számtalan más nagyúrnak sze
mélyes barátja és udvari szállitója. Bizony, elél! ritkán tör
ténik meg, hogy valaki megemeli a kalapját Sámuel előtti 

Ömaga ugyan sok embert ismer látásból, de úgy látszik, 
őt nem ismerik meg. Furcsa, de t::~lá~;~ nagyvárosban ez Igy 
vaR szokásban ... · 
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Sámuel egyébként gyakran rosszkedvű, főkép olyan
kor, amikor délben visszatér a Tuiileries-bőL Kedvetlen, 
elgondolkodó és komor! Nyilván gazdájának, a császárnak 
gondjai nyomják a lelkét ... ez teszi oly gondterheltté, véli 
felesége. Azonban Roykó uram - természetesen - nem 
o;s,ztozik a császár gondjaiban, hanem inkább a sajátjaival 
van elfoglalva. Nem olyan egyszerű dolo•g az, amikor az 
ember egyszer csak revideálni kezd egy nagy szenvedélyt. 
Mikor egyre több és több olyan dolgot fedez fel, amelyek 
felett régebben szántszándékkal szemel hunyt. Még szomo
rúbb, ha •közös eszményekért rajongó férfiak ábrándulnak · 
ki egymásból. Mert egy elvesztett barátot nehezebb pótolni, 
mint egy hűtlen asszonyt. 

Az udvarnál távolról sem olyan a helyzet, amilyen
nek lennie kellene, amilyennek már rég lennie kellett volna, 
ha Napoleon császár beváltotta volna trónralépése idején 
lett igéretei t. Kegyencek uralkodnak Franciaországban l 
Dagadtra tömik a zsebüket, hájasra híznak! A császár 
s>:árnysegéde és istállómestere, Fleury, évi kilencvenötezer 
franko! keres ... és ilyenek százával vannak! Az udvafiar
tás személyzete százötröl nemrég száznegyvenhárom főre 
emelkedett, a császár kegyencei feleségük révén a csás.zárné 
udvartartásában külön jövedelmeket húznak, a magasrangú 
tisztek adósságokba is verhetik magukat: - a csás.zár fizet. 

Ennek ellenére sem lehet azt állítani, hogy a párisiak
nak rossz a soru>k. A sok ünnepség pénzt hoz a polgárság 
kony>hájára is. A tőzsdé'n egyik hossz a másikat követi, 
Haussmann építkezés·ein egész Páris keres . . . Bnnek elle· 
nére ... hát igen, Roykó uram tudja, amit tud! Sok min· 
denről hallott az elmúlt napokban is, ami megingatta hité
ben és szüntelenül ~dnozza. De senki fiának erről nem 
beszél. Sohasem fogja bevallani, hogy tévedett s hogy ma 
már csak hideglelősen tud visszagondolni egykori nagy lel
kesedésének korszakára. 

Roykó uramnak aránylag kevés ideje jut családja. 
mnlattatására. Délelőttönként például sohasem szabadJ 
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Ilyenkor a Tuiileries-ben van dolga . . . Felesége és leánya 
büszlkeségtöl ragyogó szemekJtel néz utána, amikor elhagyja 
a Hotel du Rhint. Szinte felfoghatatlan gondolat, hogy 
Roykó uram naponként meglátogatja Európa Jeghatalma· 
sa?b férfiáll Nyilvánvalóan nem csupán azért, hogy a csá
szarnak megkeverje a pomádé!, mert ki\lönben miltép volna 
lehetséges, hogy Sámuel mindennap egy szekérre való hírrel 
és njdonsággal tér haza? 

-- Thouvenel külügyminiszter ki akar egyezni a 
Szentszékkel ~ közli Sámuel a hölgyekkel a hírt, holott 
az ujságok még egy sort sem írtak róla. - A hatalmak 
szavatosságot vállalnak a pápával szemben a jelenlegi sta
tusquo-ért, ezzel szemben a pápának be kell érnie azzal, ami 
a szabadságharc után megmaradt neki. 

- Meg kell mondanod a csá,szárnak, hogy a kato
likusok mind a pápa pártját fogjáki - figyelmezteti Szera· 
fina asszony az urát. Mert akármilyen hatalmas is a csá
szár, azért a keres.ténység legfőbb ura mégis csak a Szent
atya. Ez~ Napoleonnak is be kelllátnia s minthogy Sámuel
nek nagy befolyása van a császárra, úgy illik, hogy kellő 
időben figyelmeztesse barátját a helyes útra! 

Sajnos, Sámuel nem figyel felesége szavára, még csak 
nem is felel neki. Nem csoda, hisz annyi minden ·fordul 
meg szegény fejében! 

- Garibaldi már megint mozgolódik - iközli komor 
arccal. - Sziklaszigetéről őnké'nteseket verbuvál. Róma, 
vagyi a haláll -ez a jelszó! ... Bizony, a császárnak súlyos 
gondjai vannak! 

- Azért vannak gondjai, mert végeredményheu 
mégis csak hithű katolikus és tudni sem akar a pogány 
lázadókról! - diadalmaskodik felesége. - Majd megírja 
véleményét az :olasz királynak is! Te pedig Sámuel ... úgy 
tudom, hogy az olasz udvarnál is' sok vev öd van l Hátha 
te is írná! Vittorio Emanuelének? 

Ime, ez a következménye annak, lia az embernek eljár 
a szája, - gondolja Roykó uram. Azt sem látja szívesen, 
hogy felesége és lánya újabban elkíséri őt a Tuilleries-hez. 
Megállnak vele együtt a palota előtt és kérdésekkel o<tro-
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rnolják: hogy Inondaná cl nekik, mi történik emögött az. 
ablak n1ögött, IUi történik amögött az abla:k rnögött, milyen 
szobák vannak itt s Inilyenek amoU! Hol laltik a császár, 
'1nelyik a dolgozószabája s ho] lakik a csász:lrr1é.? Ezek az 
ablakok a XIV. Lajos.~szalónhól nyílna1k, a Salon d'Apollon
hól, a1nelyhen a esászári pár étkezik, cerelet tart lés ahol 
a császárné húsvét óta "kis hétfői fogadónapJait" rendezi. 
E fogadónapokon csak Eugenia legmeghittebb harátai jelen
nek n1eg, a férfiak frakkban. rövid nadrághan és vastag 
selyemharisnyában, a hölgyek drága toaletlekben. A Tuil
lériák kertje előtt olykor ragyogó fogatok állnak n1eg és 
a két tiszaújl,aki hölgy kimeresztett szemruci nézegeti a ko
csikból kiszálló dámákat és g:avallérokat. 

~ De most 1nár csak beviszel magaddal? ______, kérdezi 
Szcrafhm asszony s hangja napról-napra követelődzőbbé 
válile Roykó uram egy gyors kifogással üti el a dolgot, nap
közben pedig azon töri a fejét, hogy miként teljesíthetné 
felesége kívánságát. 

Szerencsére a Boisban történtek egyidőre annyira le
foglalják a hölgyek érdeklődését, hogy néhány napig ismét 
békén hagyják Uoykó uramat. 

Egyik délelőttőn ugyanis kikocsiztatk a Bois:-ba, • itt 
sétára indultak a gondosan ápolt, árnyas fasorokon és uta
kon. Hirtelen lódobogás üti meg a fülüket. Magasan rugó
zott szürke hintó hajt el mellettük, Roykó uram gym,san 
a sétány szélére húzza a hölgyeket és mélyen megemeli 
kalapját. 

~ A császárné! - súgj a feleségének. Szerafina asz
szony és Iza mélyen hajbókol. Mindenfelöl hangos éljenzés 
hallatszik, amint a hintó a Champs Elyséesről bekanyarodik 
a Boisba. Már látni is a császárné lebegő lila fátylát, alatta 
aranyvörösen fénylő haját és a csendesen mosolygó asszonyi 
ábrázatot nagy szürke szemekkel, egyenes orral és telt piros 
szájjal. A császárné mellett ülő hölgyet senkisem méltatja 
figyelemre. A hintó áthajt az Allée d'Imperat;rice-n, lánd
zsás lovasok ügetnek mögötte nagy porfelhő közepette. 
Megkerülik a Bois kis tavát, aztán újra elkanyarodnak 
a város felé. Távolról ezüstösen csillog a nagy diadalív. 
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- Talán nem ismert meg téged? - véli Szerafina 
asszony. - Mert ha megismert volna, aikkor nyilván meg
állítja kocsiját? 

, - D? viss~aköszöntl - kiáltja Iza izgalomtól pim,-
lon. Most latott eletében először élő császárnét és természe- · 
t~s~n e_gy csöppet sem csodálkozik azon, hogy Eugén.ia 
vilagszep asszony. . . Az ellenkezőjén döbbent ·volna meg! 

Most fog átöltőzni dezsőnéhez l - magyarázza 
Roykó uram, aki persze ismeri. Pepa szaigálati beosztását 
Neki köszönheti, hogy megtarlhatta, sőt emelhette felesé!g~ 
előtti tekintélyét, bár igaz, hogy sok, drága ajándé!kába 
keru!~. J;- komorna révén tud a lyoni selyemből, atlaszhól 
~oa,rebol és csipkékből készült, koronázási ékszerekkel 
dJSZJtet~ d~~ga ruhákról, a mélyen kivágott derekakról, a 
f~hér tullbo~ ~arrt, tíz. méter bő szoknyákról, a szala;goklml, 
~ussekl~el, _vm'.gokkal és gyöngyökkel ékesített krinolinokról 
es a diademro], amelyet a császárné vörötS· hajában visel. 

. . Roykóék visszatérnek a városba. Végigjárják a rue de 
HJVoht, amelynek előkelő holtjaiban fátyla•kat, zsinórokat, 
tollakat és selymeket árusítanak, finom dámákkal találkoz
nak,, akikne!< szaknyája alól tarka a1sószoknyáJk és még 
tarkabb hansnyák kandikálnak ki. A hölgyek mellett ele
gáns gavallérok páváskodnak. Hoykó uram ezalatt elmeséli 
feleségének, amit Pepa kis kamrájában hallott. 

- Mctternich osztrák követ felest\ge igen csúf asz
szony, mopszliarca van s nem szereti a krinolinokat Inert 
rosszul fest bennük. Ennek ellenére igen elegáns as~zony! 
? hozta b[\ az udvarhoz a vVorth szalon!, amely most óriási 
uzletetket bonyolít le, mert az egész udvar nála dolgoztat. 
Ezzel szemben Laferriere szállítja az uti- és fiirdőruhálmt. 

Hoykó uram sok titkot tud. 

, . - ~· cs~szárné _nem olyan fiatal, mint amilyennek 
latsZJk, bar meg ma Js csodaszép asszony. Tegnap tanács
koztam ,ud_v.~ri fodrá~zával. -~ugén~~ is_ festi a haját. Igaz, 
hogy peldajat sok fmtal holgy koveti az udvarnál ezek 
szőkére festelik hajukat, mert a császárné révén ~z lett 
a divat. 
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- A császárné kendözi magát? - kérdezi Szerafina 
asszony kíváncsian. 

- Igen ... egy idő óta! A trónörö1kÖs •·zületése óta 
sokat betegeskedik s diétát kell tartania. Minthagy fáj 
a háta, ülés közben egy bőrvánkossal támasztja meg. 

Izát kevéobbé érdeklik édesapjának udvari értesülései 
és pletykáL Fiatal szeme, fiatal szíve magával a várossal 
esett szerelembe, a gyönyörü, rendezett ·kertekkel, a széles 
houlevardokkal, amelyeket szebbnél szebb "sszonyok, elő
kelöbbnél előkelöbb gavallérok és ragyogó hintók özönlenek 
el séta idején. Legjobban azonban a színház érdekli. A szü
lők, sajnos, nem sokat értenek Berlioz, Auber és Rossini 
operáihoz; alig várják már a szünetet, amikor a hatalmas 
kristályok fehéren tündöklő fényében Roykó uram meg
mutathatja s nevén nevezheti Páris elökelöségeit. Csak Patti 
kristálytiszta hangja kötötte le érdeklődésüket olyannyira, 
hogy aznap szinte teljesen elfeledkeztek az udvarróL A szín
darabokat azonban még az operánál is kevesebbre becsü
lik; egyrészt nem értik eléggé a nyelvet, sem. a Gymn~se 
gyorsan pergő ·elöadásmódját, sem a. Comedte FrancalS_e 
ünnepélyes szavalatát, másrészt nem IS konyHanak a sZI
nészi játékhoz; értetlenül nézik, hogy a párisialt rajongva 
ünneplik Constant Coquelint és fivérét, az ifjabb Coquelint. 

Amrkor egy este a földszinten néhány hölgy és úr lel
kesedve felugrik székéről ·és n;1egtapsol e,gy új ,szinésznöl, 
egy sápadt, vöröshajú fiatal lányt, Szerafina asszony valé
sággal dühbe gurul. 

- Hisz ez a Sarah Bernard kisasszony nagyon 
csunyal - ,kiáltja felháborodottan s a férje is ,egy véle
ményen van vele. - Túl sovány! - mondja. Iza némán 
tér baza szülei oldalán. Idegei még reszketnek a nagy szin
bázi élménytől, amely teljesen l1atalmába kerítette s fájó 
szlvvel érzi, bogy e pillanatban mennyire eltávolodott szü-

leitöl. 
Roykóék már délelőtt is ellátogatnak a kávktbázba. 

A Tortani kávéház, amelynek terrasza Lajos Fülöp alatt 
fénylő központja volt a párisi életnek, sokat vesztett ragyo
gásábó!, de azért Roykó uram odaviszi a hölgyeket, hogy 
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megmutat~as~a neki~ ~z ott megforduló művészcket, akiket 
vala~ennytt l'Smer latásból. Gustave Dorée, Alfred Stevens, 
Henri_ Murger és Tony Revillon mind a Tortoniba járnak. 
Royko sokat. mesél életükről, történetei tán nem mindig 
alkalmasak fiatal lányok számára, de hát, Istenem Páris-
ban vagyunk! ' 

. Iza .~zonban legszívesebben a Tortoni melletti Café 
~1cbe-be Jar. Persze, nem az,ért, mert apja a kávéház író 
to_rzsv~ndégeiről beszél neki; ö nem sok figyelemre méltatja 
yiCtonen Sar~out, vagy Paul de Saínt Victor!, akikről 
epp cs~k_ _annyit t~d, ho?Y. nevük megtalálható Roykó uram 
kartotekjaban. Izat a sZineszek és színésznök érdeklik, akik 
~g;yancsak megfordulnak a Café Richeben. Ez szörnyen 
tz?almas dolog! Alig képzelhető el érdekesebb, szebb élmény, 
mmtha az emb~r a B,?uffes Parislennesben megnézte az 
"O~fe.nsz ~z alvilágban -t éo tíz perccel rá a kávéházban 
megpillantja a szomezéd asztalnál azt a csnnya .. "k" · ő , f' . . , _oro osen IZ.? _-mozgo . erflt, ainnek pofaszakállas, tcrzoniborz hajjal 
lwritett arcabm~ .~ly mulatságosan ferdén ill a csiptetö. 
~~f~uba~_tm~~ hl':ják a ,szakállas urat, a mellette ülő buja, 
voroshaju no pedig Hortense Schneider. 

. Persze, vannalt esték, amelyek kiábrándítják Izát ... 
ApJa •}!ykor megmakacsolja ma;gát, otthon akar maradni 
s azt kfvá?j~ Iány,~tól, hogy vezesse be új jegyzeteit a kis 
~se?kar_t?ték_ába .. Samu~! annyi megrendelést kapott, hogy 
a hszauJlakl patika mar alig győzi a szá!lihbt. De Roykó 
uramnak mégis az az elve, hogv nem engedi túlságosan 
meg~öni v~Ilalkoz~sát; beéri .. aránylag kevés, de magas
rangu_. vevovel, aln~ drágán fizetik meg "titkos" .s1erét. 
Royko uramnak mar mindenütt a világon van képvisel5je 
Londonban éppúgy, mint a nagy európai fürdiíhelyeken' 
Orosz~rszágban, .. o.Iaszor~~ágban és Poroszorszógban. E pi!: 
la.natban azon tort a fejel, hogy mint nyel'hetne mea egy 
Bismarck.. nevezel ü előkelő urat, akit alighanem ~árisi 
?orosz kovetnek fognak kinevezni. Bismarck úr bajuszán 
1s eikeine egy kevés pomádé 1 

ll?ykó uram feleségéneL és lányának általában nem 
igen szamol be arról, amí szivét és elméJét foglalkoztatja; 

213 



legfontosabb dolgairól nem szól nekile Azt például elhall
gatta, hogy tulajdonkép miérl is Jó !t Párisba. N émelykor 
délután pár idegen úrral hezárMzik szállodaszobájába és 
Leon kocsis gpndjaira bízza a hólgyeket Idegenszerű, sötét
-börü ernberek ezek a látogatók, de van köztük egy svájci 
is. A vállalkozás, amelyet Hoyl<ó uram ezekkel az urakkal 
együtt nyélbeütött, &lapJában véve elég egyszerií, bár M;oros 
összefüggésben van a francia császár világpolitikájával. 
Hoykó uram már Tiszaújlakan megtudta az ujságokból, 
hogy a távoli Mexikóban, amely az egymással hadakozó 
amerikai állatnok határán terül el, él egy Juarez ·nevű fél~ 

·vér, akinek lsten derekasan felvitte a dolgát; birkapásztor
ból előbb igazságügymiuiszler, aztán államelnölk lett. Ez 
a Juarez megverte a realkciós1 Miramont tábornok csapa
tait, mire a tábornok Havannába menekiílt. Roykó párisi 
ügynökének köszönheti, hogy tudomást szerzett e politikai 
események hátterében lappangó nagy üzleti lahetőségekről. 
Mirarnont .tábo-rnoknlalc elfogyott a háború !kenőolaja, 
vagyis a pénze ... s akadt egy ételrnes svájci baiJikár ... 
Jecker úrnak hívják ... aki magas karnatra pénzt kölcsön
zött neki .. Roykó uram párisi ügynöke Morny herceg taná
csfu·a - aJld ugyancsak résztvett az üzlefben s Hoykónak 
is vevöje - üzleti tökéjének egy részét Jecker-bonokba fek
tette. 

Igen ám, de a győzőnek, Juareznek sincs pénze. 
Súlyos anyagi helyzete rniatt nem tudja kielégíteni külföldi 
hitelezőit, a franciákat, angolokat és' spanyolokat. Mikor 
Franciaországnak hosszas huzavona után meg kellett álla
pítania, hogy nem tudja behajtani követelését, azzal az 
ajánlattal forduLt hitelezö,társaihoz, kiíldjenek együttesen 
biintető expediciót Mexikóba. Tavaly októberben a hitelező 
államok Londonban egyezséget kötöttek. Az angoloknak 
nincs egyéb szempontjuk, mint az, hogy viss,zakapják pén
zuket, a többi nem érdekli öket, ezzel szemben a spanyo
lokai nemcsak a pénz izgatja. A spanyol kormány termé
szetesen "a rnexikói ko.nzervativok ügyét támogatja s Mira
. mont tfrbornokot szeretné újra hatillomra ·segíteni. A fran
da · csásZárnak· viszont kii.lön tervei varniak~ amelyeket 
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Roykó uram még nem. ismer teljes ·egészükhen. Roykó csak 
annyit tud, hogy Jecker banikár vahunilyen bonyolult é.s 
tnerész kmnatszámítás· eredinényeképpen hetvenöt milliót 
követel a győztestől ... Veszélyes üzlet, patikusunlknak nagy 
gondjai vannak l . 

Nos, Napoleon Spanyolországgal és Angliával egyült 
hajóhadat kii.ldött Veracruzba, megszállta a várost és· ulti
Inátuinot intézett .Juarezhez. Hosszas alkudozáSaik után 
áprilisban végetért a nagyhatalmak közös akciója, a spa
':yolo~ és angolok visszavonták hajóhadukat s csak egy kis 
lranc1a megszállá sereg maradt Mexikóban. Ennek Ho y kó 
uram természetesen örül, mert tnint sokan mások is, félti 
b?njait. Ner'n örül viszonl anna•k, hogy a franciákat ·nieg
verték Pueblánál és hogy kereket kellett oldani ok l Ho"y o 
nevettek egé-sz Európában, amikor meghallották a csufos 
vereség hírét! S annál jobban mulattal< a dolgon, mert 
Juarcz időközben a spanyoloknak és angoloknak kifizette 
minden tartozását. 

Hova fog fejlődni ez az ügy? Pcpa azt állítja, hogy 
Eugénia császárné rövidesen elutazik Niadridba, ahol lány
kora óta nem járt. Talán meg fogja kísérelni, hogy újahh 
közbelépésre birja Spanyolországot Mexikóval szemben? 

Ez volna hát Roykó uram súlyos, nagy ,gondja! De 
van ezenfelül még más is, ami a máját rágja. lgy főkép 
az, hogy felesége okvetlenül el akar jutni a Tuilleries-be, 
a patikáriusnak még sejtelme sincs arról, mi:kép fog ki~ 
mászni a csávából. Szeraflna ass<Zony ugyanis hajthatatlan, 
makacs és Sán1uelnek meg kell kockáztatnia a dolgot, 
hacsak nem akarja, hogy hazugsághan 1naradjon. 

Nagy ,esemény már az is, an1ikor Roykó uran1 .közli 
feleségével és lányával, hogy Conneau, a császár udvari 
orvosa és leghüségesebb bizaln1i embere, találkát adott 

_ Tortoninál a családnak. Szerafína asszony tizennégy éve 
nem látta azt az embert, aki megalapította ·szerencséjüket. 
Különös gondot fordít öltözködéSérej nem a1karja, hogy 
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Conneau meglássa, mennyire megöregedett Oe lia meglátná 
is, azt is észre fogja venni remélhetőleg, hogy Roykóék 
már nem olyan szegény ördögök, mint abban az időben 
voltak, amikor pörkölt csirkére .látták vendégü! az előkelő 
idegent, aki postaikocsin jött el hozzájuk Tiszaújlakra. 
Szerafina asszonynak mi volt akkoriban legfőbb gondja? 
... Az, hogy vendége észreveszi s kellően méltatja-e egyet
len perzsaszőnyegüket, amelyet egy tönkrement adósuktól 
kaptak fizetségképpen l Ezzel szemben ök ma a Hotel du 
Rhinben laknruk és az ass·zony nem kételkedik abban, hogy 
legalább oly előkelően fest, mint azok a hölgyek, akikkel 
Conneau doktor naponként találkozik az udvarnáL 

Az udvari orvos nem sokat változott, arnióta Szera
fina asszony tizennégy évvel ezelőtt utoljára látta. A hom
loka talán kissé magasabb, az arca valamivel keskenyebb 
lett, de quakerszakálla még mindig nem szürkült meg. 

Roykóné tisztességtudóan hallgatja a két ·férfit, amint 
a kor nagy eseményeiről beszélgetnek: a szentpétervári 
titokzatos gyujtogatásokról, orosz. forradalmárok letartózta
tásáról és Bismarok hercegről, akit áprilisban visszahívtak 
Oroszországbó!. A lengyelországi zavargásO!król is sok szó 
esik. Conneau doktor komoly arccal hallgatja Sámuelt, aki 
Kossuthnak egy épp most megjelent írásáról számol be 
neki. Az emigrációban élő nagy magyar egy dunai kanfe
deráció tervét veti fel ebben a munkájában. 

- Kossuth nagyvonalú terve az, hogy a Duna men
tén elterülő valamennyi állam szövetségbe tömörüljön -
rnondja Roykó uram. - Közös hivatal lássa el a külpoli
til<a, a honvédelem és a kereskedelempolitika ügyeit, a szö
vetségi tanács székhelye pedig felváltva Pest, Bukarest, 
Zágráb é!s Belgrád legyen. ' 

Coxmean doktor elragadtatással hallgatja az új ötle· 
tet és megigéri Roykó uramnak, hogy nyomban beszámol 
róla. a császárnak. Aztán SzeraJina asszonnyal és Izával · 
kezd beszélgetni. Kisfiáról mesél nekik, akit a trónörökös
sel együtt nevelnek Saint-Cloudban. Épp ma fogja meg
látogatni a két gyereket a hatalmas park tiszteletreméltó 
vén gesztenyefái alatt. 
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Beszélgetés közben az ud ·. . · 
mi érdekli legJ"obban a f" l vlan. orvos. rögtön észreveszi, 

• ta a lanyt Meg t 1. a szomszed asztaloknál ""lő A . . . mu a Ja neki 
a két nővért, a!kik min-'~· tt ugustme es. Ma deleine Brohant, 
tag. . ""e en a Comedie Fran . .. ""l .. Jai, aztán a mellettük lé ő .. emse oro ws 
raénekesnőt. v szornyen elhízott Alboni ope-

- Egy elmés ujságíró . m d. · 
hoz hasonlította Albanit amel-., on Ja. ~ olyan elefánt

Iza remekül mulat Con: gyd pkacsrrtat nyelt el. 
tein. eau 0 tor szellemes történe· 

- A jobboldali aszlalnál ül·· . 
nőnek, a császár unokahu án k I o urak. Ma thiide herceg
hez tartoznak _ me · .1. g a · egmeghittebb környezeté-
.. 1 • se I az orvos -Azt al] •• bbk: 
u, H1ppolyte Taine-nelk hív"ák "v • ~~ J_o ' ez felől 
a szabad akaratot S . t J · . ~d rnatenahsta, tagadja 
az időnek és a f;jna~r~~r e ~ ~üveszetek a környezetnek, 

. Theophile Gautier Ül melf"etet ei. .h. Nem értek vele egyet! 
E k" • e, a ercegnő k""n t' k gy IS haza van Neuill be h o yv arno a. 
előtt előadatta Pierr t y nth, a ol nemrég Páris literátnsai 

" o pos nme" cí " d ·~ 
ben maga játszotta el Pantalo mu arabJat, amely-
Sainte Beuve is az a .. 1 n szerepét. Eredeti ember 
amott balkéz felől. I~~e~e~!~~::'e~t: ~oca~ws, nagyfejü úr, 
Nos, hadd mondjam el őnn k 'h Ira a~mt? Nem ismeri? 
mangeur"-nek csufol"ák e ' ofi!. -~~mte Beuve-t "libre 
sokkal, húshagyó pédtek · ·. · ~~m lorodik a vallási előirá
jóllehet Mathil de herceg~~- 1~. nssal vendégeli meg barátait, 
ilyen latkoma után t ~. llleveztette a szenátusba. Egy 
csirágfejecskékkel é,; .sazl't• ISzlem, gombás. fácánt.tálaltatott 
h a a ava a hercegn·· · 

eves szemrehányásokat tett ~~ki . ~ negyszemközt 
hazudta hog csak . ' illire Samte Beuve azt 
s felháborod~ttan a:~yk~~~~:~s ~rn_~~et~~t adott barátainak 
une amelette l" Ez szállóigévé · I~tt 0~. • ~en du bruit pour 
mutathatom meg önnek a kövér H ar~s an. Sajnos, nem 
ahol Sainte Beuve m . 1 . ' onore de Balzacot, mert 
a lábát. Utálják egymi!Jt" emk, oda Balzac be nem teszi 

Iza ~i pirult lelkes arccal lesi Connea u minden sza • t 
- VIctor Hugot l' h . va . 

az . I , nem at atja kisasszonyom - f l l" 
orvo6 za egy kérdésére - mert önkéntes számüzet:s~~ 
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vonult Guernesbe, ahol most óriási regényén dolgozik. Ön 
nyilván tudja, hogy ellensége a császárnak ... 

- Ne vegye tőle rossznéveni - kiáltja Szerafina 
asszony elsápadva. - A lányom olykor oly illetlen ... 

-- Ugyan kérem! -nevet Conneau doktor. - Hugo 
miívei a cenzura tilalma ellenére egyre nagyobb körben 
hódít anak. 

- És Renan? -kérdezi a leány, nem törődve sziílei 
szemrehányó tekintet~vel. Mindent meg akar tudni a fran
cia írókról. 

- Renan ·nincs Párisban - feleli az orvos és jóin
dnlatuan mosolyogva nézi a fiatal lány lelkes, komoly arcát. 
- Most tért vissza Phöniciából, ahol a császárné megbí
zásából régészeti kutatásokat végzett. Falusi kis házában 
mo,st Jézus életét írja meg. Nagyon kiílönös dolgokat hal
lani erről a munikáról ... 

- Hát ezek meg mi fán termettek? -kérdezi Szera
rina asszony felháborodottan, am•lmr három lampasan öltö
zött férfi hatol be a kávéház terraszára és helyet foglal az 
egyik szomszédos asztalnál. - Ezek hogy merészkedhettek 
be ide? 

A cs:is,z~r orvosa udvariasan elmosolyodik. 
- Festők, asszonyom l - válaszolja. - Az elsőt, azt, 

ald épp most intette magl\hoz a pincért, Theodore Rousseau· 
na'k hívják. A bírálat sokáig nem ismerte el, a tSzalon visz
sza'\tasította képeit, de most már több rnint egy évtizede 
értélkelik miíveit és némi keresethez is jut. E sovány kere
setéből seg,élyezi a jobbján ülő férfit, egy Millet nevezetű 
fesWtársát. Millet paraszti családból származik, disznópász
tor volt ... 

- Meg is látszik rajta! - mondja a patikusné. Titok
ban kissé rossznéven veszi Conneautól, hogy császári udvari 
orvos létére ilyen embereket is: ismer. 

- Betegesnek látszik - véli Iza. 
- Mert most sokat nélkülöz - világosítja fel Con-

neau doktor. - Régente elég szépen keresett a genre-festé
szetteL Azt, aki mellette ül, paraszt zekében és pipacsvörös 
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. arccal, CoTOtnak hív jál<, szintén festő. . . Gyakran megJác 
tagalja Rousseau! és Millet-t az erdőben. 
· - Az erdőben? - kérdezi Roykó uram elhül ve. -
Hát ewk nem Párisban élnek? 

. .-: Nem. Rousseau alapította meg: az úgynevezett bar-
bizom ISkolát. Egy féltucat festő él ott ... a fontainebleaui 
erdő szélén. Oda egyszer el kellene látogatnia Iza kisasszony 
e!biívölően szép vidék! Én gyakran megfordulolt ott. A fes: 
~~lb< knnsyhókban élnek, nélmelyikiík az öteg Ganne fogadó
Ja an. zorgalmasan fest;k az erdőt ... 

-'-- S akad bolond, aki n1egveszi képeiket? - 1kérdezi 
Hoykó uram kételkedve. 

- Rajtam kívül kevés! -·-· válaszolja . Conneau és 
hangosan eineveti magát. - Az udvar még nem fedezte 
fel őket, .a császár jobb . szereti \Vin terhaltert s a hozzá 
hasonló festőket, aki1k édeskés pontos képeke~ kész.ítenek ... 
olyanokat ... amilyeneket a szépasszonyok és a gavallérok 
.sz-eretnek. 

Roykó uramat kegyetlenül untatják a festőkről és 
kőltő:kről szóló történetek, így hát újra magához ragadja 
a szot. 

- Párisi sétáim és kocsikázásaim alatt megállapílot
lam, hogy a város megs,zépült, amióta utoljára láttam -
mondja. - Széles réseket vágtak az egészségtelen munkás
negyedekbe s felépítették a nagy közleked0si keresztet, 
amely a Keleti pályaudvartól az Observatoire-ig és a Bar
ri.ere du Trone-tól a Diadalívig .terjed. Azt' ist észrevettem, 
hogy megtisztították a Notre Dame környékét. Úgy látom, 
a császárnak szerenesés keze volt, amikor kikaparta az 
elzászi ismeretlenség homályából ezt a Haussmann építészt. 
ll em ek fickó! Személyesen is ismerem egyébként, jókedvíí, 

. szeretetreméltó ember. : . s nem veti meg a jó hort! De azt 
halloini vannak, akik nem szereHk, mert protestáns. 

Conneau dqktor gátat vet a patikárius lelkes ömlen
gésének. 

~ Tudnia kell, - magyarázza neki - hogy Páris 
átépítésének elsősorban. sztratégiai céljai vannak. Az Ipari 
Palota fölötte alkalmas arra, hogy csapatokat kvártélyoz-
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zanak el benne, A rue Rivoli közvetlen összeköttetést teremt 
a Napoleon-kaszárnyával, a nagy terek pedig jó terepet 
nyújtanak a felvonul6 katonaság számára. Arról nem is 
szólva, hogy a munkásnegyedek lebontása megneheziti 
a B!ouses Blanches-ok dolgát; aszfaltból nem lehet olyan. 
könnyen harrikádokat emelni. 

- Nagyon helyes·! - kiáltja Roykó uram. - Szép 
is, meg helyes is, szép a szemnek és hasznos az államnak l 

Néhány nappal később Roykó uramnak dolga akad 
a Hotel de Ville irodáihan, ahol a város újjárendezésének 
tervein dolgoznak Ismerősökkel és jóbarátokkal találkozik 
ott akikhöl csakhamar kiveszi Páris városrendezésének 
kuÍisszatitkát: - hogy a telekspekulánsok mindig idejéhen 
tudják, melyek azok a házak, amelyeket le fognak ~ontani 
és hol vannak azok a telkek, amelyeknek értéke a hzszere
sére fog emelkedni. Persze, mindezt nem tudhatnák meg, 
ha a pirospozsgás elzászi Haussmann hivatalnokait nem 
lehetne megvesztegetni ... 

Nem mindig jó, ha az ember belát a dolgok hátterébel 

Roykó uram kiválaszt egy napot, amelyen f~Itehető
leg nem lesz extrafogadlatás az udvarnál: egy szep, nap
sütötte májusi délelőttöt, amikor a császárné vagy a B~isba 
kocsizik ki, hivatalosan, kíséretével, vagy álruhában, titok
ban ellátogat a kórházakba. A császárról tudja, hogy dol
gozószobájában tartózkodik s kormányának néhány tagjá~ 
val fog tanácskozni. Beavatja tervébe Pepát, Leroy fodrász! 
és az egyik inast, aki i•meri a teremőröket és a szolgálatot 
teljesitő Iándzsásokat. Pepa segítségére lesz, de azért mégis 
csak kockázatos a dolog, mert Roykó uramat nem ismerik 
a főbejáratnál, mivelhogy a melléklépcsőn jár reggeli szol
gálatára. De egyszer mégis csak meg kell próbálni a dol
got, nem halogathatja tovább, meg kell mutatnia feleségé
nek és Iányánruk a Tuilleriestl 

Szerafina · asszony aznap éjszaka nem sokat alszik. 
Már korán regg<>l felkel s felölti a Pospischil szalon legszebb 
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alkotását, fejébe pedig egy merészen ívelt, dús strucctollak
kal díszített, új kaJapot nyom, amelyet Sá.muel a rue Rivolin 
vásárolt. Izának is erősen dobog a szíve, amikor legszebb 
ruhájában, a csipkevolanokkal díszített, mályvakék selyem
szoknyájában s a hozzáillő kék derékban kocsiba száll. Bár
sonyszalagokkal diszített lapos kalapja alatt aranyfényben 
csillog szépen kibodorított haja. Csak az a baj, hogy a nem
zetes asszony krinolinja annyi helyet foglal el a lwcsiban, 
hogy Izának és Roykó uramnak már alig jut hely. 

Pepa <szavát állta. Leroy fodrásszal együtt az őrség 
mellett áll, amikor Roykó uram hölgyeivel együtt, ki.sé 
bizonytalanul a főbejárat felé közeledik. Pepa nyilván 
valami gyors mcsével szédítette el az ügyeletes tisztet, aki 
már ismeri Roykó uram arcát; a háromtagú társaság haj 
nélkül bevonul a palota nagy csarnokába. 

Pepa, a kecs,es, Izzószemű spanyol lány alig állja neve
tés nélkül, amikor megpillantja Roykóné' asszonyomat. Most 
már megérti, hogy bőkezű gavajlérja miért nem maradt hű 
ehhez az asszonyhoz, aki aránylag elég fiatal ugyan, de 
kissé már kiment a formájából és olyan feltünően öltöz
ködik, mint egy vidéki szatócs felesége. S hogy hajbókolt 
Pepa előtt ... úgy látszik, valamilyen magasrangú udvari 
hölgynek nézte a kis komot·nát! ... Ezzel szeniben a kis
lánya helyes, azt meg kell adni! Leroy is kidüllesztett szem
me! nézegeti ... s csak azon csodálkozik, hogy Roykóné 
miért szólftja excellenciás uramnak. Hát Istenem, vidékiek, 
nem értik a csíziót! Roykó uram szülőhelye talán még 
mcsszebb van Páristól, mint Madridi 

A társaság a főlépcső elé érkezik. Szerafina asszony 
nyomhan észreveszi, hogy minden újra van festve és ara
nyozva. -- Hogy kerülünk a császárhoz? - kérdezi izga
tottan. Pepa megmutatja neki az ajtót. 

Roykóék kisérelükkel felmennek a széles· főlépcsőn 
a Galeriei de la Paix-be. Roykó maga is sok úja t lát itt, mert 
Lefeuil alapos munJkát végzett az elmult esztendőkben. 
Roykóék lábújjhegyen járják végig a galériát, aztán _egy 
ajtórésen át bekukkantanak a Salle des Marechaus-ba és 
megbámulják a mellszobrokat és a sasokkal diszltett győ-

221 



zelmi trofeáikat. A:z; Első Konzul szalonja előtt azonban meg 
kell állniok, mert az inas előbb meg akarja• nézni, hogy 
üres~e a terem. Szerencséjük ·van . .. a ·szép, frissen -aranyo
zott és újonnan bebutorozott szalont is megtekinthetik. 

Szerafina asszony remekül érzi magát. Jó lehet itt 
élni, gondolja. Könnyen lehetséges, hogy Roykó Sámuel 
udvari szállító feleségét is meg fog~ák egyszer hívni egy 
udvari fogadtatásra s akkor majd szemtől •szembe láthatja 
azokat a hatalmas urakat, kikről Sámuel annyit besz,élt 
neld. Az ura rövid nadrágban és aranyhimzésű frakkDan 
fog hajlongani mellette ... ő pedig atlasz vagy brokátse
lyemből varrt, mélyen kivágott ruhában fogja fogadni 
hódolóinak bókjait. 

Itt lakik a császárné, állapítja meg. Iza. - A császárné 
saját izlése szerint rendezte, be dolgozószobáját - meséli · 
épp, Pepa. - Mahagoni fával burkoltatta a •falakat és zöld
sávos gourgourannal vonatta be. Soik szép kép, van benne; 
aliasszal kárpitozott székek, egy vörös márványkandalló és 
rengeteg porcellán, törpe pálma és színes míívirág. 

Én is készíttetek néhány kárpitozott atlaszszéket és 
egy márványkandallót odahaza, határozza el magában 
Szerafina asszony. Porcellánunk már elég van! 

Újra lemennek, a lépcsőn é• épp leérnek a földszintre, 
amikor egy alacsony termetíí, egyenruhás férfi l<íp ki az 
egyik! szobából. A válla kissé ferde, fejét oldalt hajtja, szeme 
álmos Wkintetíí, járása· lompos, vontatott és végeláthatatlan 
hosszú bajusz vonul az orra alatt. Roykóné asszony hirte
len azt érzi, hog(\" Pepa keze megszorítja vállát s látja, amint 
térdre borul, be sem fejezi a megkezdett mondatot. A fér
fiak is mélyen meghajolnak. ·A csá5zár kegyesen bólint 
Roykó és Leroy felé, kissé csodálkozó tekintetet vet kísére
tükre, majd eltiinik egy másik ajtó mögött. 

- Öfelsége! - dadogja Pepa, aki alig áll a lábán 
az ijedtségtől. 

- Miért nem mutattál be neki? - kérdezi Szerafina 
asszony felháborodottan és egész hangosan . , . de a férje 
oly erélyesen leinti, hogy nyomban elnémul. 

ú jabb léptek hangzanak, a · Jekete Pepa arcán vad 

222 

r.émülef tükr" "d'k · . h · ozo r · MegfogJa Szerafma asszony karját 
, ogy g.yorsa~ elhúzza, de már elkésett. Leroy s az ina~ 
lS megismerJ a feléjük közeledő, alacsonytermetíí csinos 
asszonyt. ' 

.- Hát. ez '?eg mi dolog? - rival a hölg Pe ára. 
- MI keresm valotok van a főlépcsőn? A személ:zet :gyre 
"emtelenebb lesz! -- mondja és tovasuhog, 

Roykóné a\:övé meredve nézi az urát. Pepa miért ,5 rl d t 
~!?d. · · ~z Iz~ m;llett álló előkelő úr miért rándult me~p:ly 
IJC ten ... , es .~.amuel hogy türhette el ezt a hangot? Szé
mélyzet! · .. l\1Iert nen1 kérte ki magánfik a ,sértést? · 

---: Essling hercegnő ... a főszertartásinesternö f ~· 
magyarazza Pepa feldúlt arccal. - Uramistenem . d 
botrany fog kitörnil ' mJcso a 

De a 1(~vetkező pillanatban már :összeszedi magát. 
, ;-- MaJd csak megmagyarázom ÖfelségéntJk a csá

szamenak - mondja. - De most már e!éa volt ,G t l 
gyorsan! ö · ·. yer e< 

1 
Az ij~dtében elnémult társaságo! futólépésben egy 

a< ~c~?n~ aJtóhoz vezeti, amelyen át egy egyszerű csigalép~ 
csohoz !ut az ember. Olyan sőtét ez a lépcső, ho mé 
nappal IS petroleumlámpál<lkal kell ki vilá aífani gy g 

m :- Hál' Istennek, ,itt már nem ~ehet , bajunk! -·· 
, ,ond Ja Pep>r és most mar hangosan nevet - Em! 'k 'k 

Samnel hoay a ltk "b h , e SZI , 
, • ' b . mu or1 an ogy megjárta a 'konyh f" "l ? 

Esshng hercegnő nem ismer tréfát. ~ ono ' . 

d l - Te a császárné komomája vagy neked könnyű 
aé·do ~od! - m?"dja Félix, a fodrász. · - .. ö' majd csak meg
v teged. De en ... 
l. k Neked sincs mitől tartanod! - feleli az élesnyelvíí 
· '!s omorna. ---- A császárnénak már nagy szüksél e va ' 
rad! - teszi hozzá és, szemtelenííl nevet. g n 

Hossz~, sötét folyosókon és clőszobákon m<mnek át 
m;nelyak. ':aJmi kevéssé hasonlítanak az imént látott om~ 
P:lS ?elyisege~he~, .Az ablakok a rue Rivolira nyilnak ~e a 

, k;~ylt egy kJS, aJtot, amely a sötét folyosóból egy ebéd~ 
felebe vezet, mellette egy hatalmas konyha terül el. -
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'd ·g itt maradt<Yk' - mondja - Jobb, ha most egy• ei . 

Roykóéknak. . 'k t hosszú asztalok mellett 
Izának ez IS tetszi ' mer .. ~ .. 

1 
k köztük török 

h . l kájok és palotaorok u ne ' 
egyeuru as a 1 ub. i De Szerafina ass>:ony 
egyenruhában egy hata U:.~' n h ;a én nem néz se jobbra, 
mereven, mozdulatlanul u a e Y, Már Tiszaújlakon is ... 
se balra. Másiképpen képzelte el ez\ól a pillanatról' ábrán
odahaza .. · hónapaik .óta . "il?'r~ ar n le szebb ruhájában 
dozott, amikor Pospisohilne ~18 szo f?:'lép!ön ... két oldalt 

. . . d a hatalmas sze es o .. "k 
felhheg maJ . l'' ttük az emberek ... palotaora , 
mélyen meghaJlanak ~ 0 

1 ak el fent pedig a lép-
• k k"zott 'VOnu n · · · 

Jakájok, lándzsa~o 0 ujtásos tiszt várakozik arra, 
cső legfelső fokan, egy ar~~ys 

• • hoz vezes•se oket · · · · 'tó 
hogy a csaszar d' Szerafina asszony épp osak egy aJ -

Ehelyett pe Ig b h talmas termekbe, ahol az 
résen át kukkanthatot~ • ~ a . a komorna, egy fodrás·z 
előkelő vilá? él! .. Egy aJto:l:'t~~ ~~.~g;edig a cselédség ebéd
és egy lakáJ felugyelet~ él 1 minden nap szemtele
löjébe;. kell ülnie! "P>. szem yz.~ 
nebb !" mo~dta róla egy h~~~~oértelmetlen, félénk tekin-

. Roykoné a szeme sa ~o kó uram, úgy látszik, ne~ 
teteket vet az urára. D~ k' yé idegesen pödörgeti hosszu 
sokat törődik a dologg:' 'p lS: mialatt Leroy fodrász úr 
bajszál s mosolyogva nez ep ~a, 
egy vidám történetet mesél neki. 

k Ost egyre kevesebb az ideje felesége Roykó uramna m . l ll ·a 
. . T"bbnyi're már kora regge e lagyJ, · l · szamara o nf "k es eanya . , . ik ké ő este tér vissza. Ko ~rencta ' 

a Hotel d': Rhmt es, csa< . s. ba 'usza alatt. Mennél több 
találkák, uzletek l ~l '.::?~ 0~~~ie ~ma bizonyos Tuilleries
lúván.csi kérdést ke . 1 er.u ö annál szófukarabb és 
beli kellemetlen ~7e~yf. ~~eth:n~ste viszi olykor feleségét 
barátságtalanabb. ~g e J~ h'. ba legszívesebben a Varie
és kislányát valamelh,~t ~é~s~;e.;. nézöterén, a krinolinok 
tésbe, amelyn:'k .. meg! . ó h llgatni a dallamos Offenbach
és frakkok kozott, o Y J .a 
operetteket, amelyeket annytra szeret. 
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Szerafina asszony .és Iza nem emlegetil< többé a Tuil
lcriesbeli kalandot. Az asszony főkép az·ért nem, mert 
1nélyen 111eg van sértve és sokat emészti 1nagát, hogy a tizen
kilenc éves lza megértette-e egyáltalán, hogy ini történt ott 
a Tuilleriesben. Az anya azt re1néli, hogy Iza se1nrnit se1n 
vett észre s nem tünt fel neki az esemény jelentősége. Való
ban a fiatal lány teljesen érlhetőn,;k találta, hogy idegene
ket nem engednek szabadon sétálgatni a császári palotában 
s beérte azzal, amit látott; ezzel szemben igenis észrevette, 
hogy anyja kételkedni kezd az édesapjáhan. Szívesen meg
védehnezné apját, mert hiszen akármilyen zsarnok is Roykó 
uram Tiszaújlakon, de azért Iza jól látja, hogy Inastanában 
olyan bajok szorongatják, amelyek nyilván nem a Tuille
riesheii; látogatássa!, hanem egészen más, számára érthetetlen 
és ismeretlen dolgokkal vannak összefüggésben. 

Roykó uramna1k a rue de Jllmperatrice-n irodája és 
raktára van, itt dolgoznak párisi ügynöke! és alkalmazottai. 
Izát is elviszi olykor az irodába, mert azt akarja, hogy 
a gyerekei is értsenek az üzlethez, amely megalapitotta 
a család jólétét Az irodában nemcsak nagyurak szolgái és 
futárai fordulnak meg, hogy megrendeléseket kézbesítse
nek, vagy elvigyék a k'~sz árut, de magasrangú urak is beál
lítanak oda olykor, hogy előadják kívánságaikat és szemé
lyesen beszéljék meg Roykó urammal bajuszuk és szakálllli< 
formájára és színére vonatkozó óhajaikat Ilyenkor nem 
egy tiszteletteljes, csodálkozó tekintet éri a fiatal lányt és 
akárhány•szor megesik, hogy egyik-másik gavallér megkí
sérli, ·hogy heszMbe ·elegyedjél< vele. Még egy osztrák főher
ceg, a bécsi császár fivére is megszólított;1 egyszer Izátl 
Miksa főherceg magastermetíí, szöke férfi, harmincadik 
életéve körül jár, az arca barátságos, a tekintete szelíd. 
A főherceg is vevöje apjának s jelenleg fölötte titokzatos 
ügyben tartózkodik Párisban, ahogy Roykó uram mondja. 
Magasrangú tisztek i& látogatják a rue de l'Imperatrice-i 
irodát, akik mind az apja bajuszviseletét utánozzák; elő
kelő udvaronc<Yk! is gyakran megfordulnak ilt, barátságosan, 
leereszkedően veregetik meg Roykó uram vállát. Iza az ele· 
gáns, szép Morny herceggel is többször talállwzott az irodá-

XV. Gr.ete von U.rbanit:l:ky: A nagy álom. 
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ban. Ertelrnes szemű ember, már kissé kop~szodó, k:cske
szakál!t és bajmzt visel. Iza a kartotéka réven sok mmdent 
tud erről az úrról. 

-- Valamennyien úgy beszélnek apával, mintha 
egyenrangú volna 'velük - mcséli odahaza any_já~ak:. -::
:M~rny herceg· n1a Deauvilleról b~szélt, egy ten?er~. furdoro~: 
amelyet ö tere.mtett és hozott divatba. Arra IS . o vette ra 
a császárt, hogy lóversenypályát építtessen_ L<:~ng?hamps-ban. 

A leány. a pirosarcú Persigny gro~r~l ~s, sok~t t:ld 
mesélni, mert ő is apjával kezelteti egy 1do ~t~ ·?aJusza.~; 
bajuszon kívül pofaszakállt is visel, mely a fulcnel kezdo
dik, de csupaszon hagyja az állát. ' 

- EgYáltalán nem tetszik' nek~n1; ·~~esanyám! 
mondja. -Egészen másfajta ember, mmt a. JO~nevelt Morn! 
herceg ... esetlen ... és• úgy látom, hogy ~n.nel~tlen, dur~,\ 
fráter! Nagyon szemtelenül beszélt egy mas1k urral a csa
-szárnéról is, akit állandóan csak\ "az idegennek" nevezet~. 
Mctternich herceget, az osztrák követet is láttam multkor~-

. ban az irodában. Tényleg nagyon szép férfi, magaS>termetu, 
szőke és tennészetesen ő ís bajuszt visel. , . 

Iza már annyira jutott, hogy els?so~ba~. a ferf!ak 
"a:káll- és• bajuszviselele érdekli. Edesapja Irodaja elegans 
helyiség, több' fogadóterme van, ide'jár a sok előkelő, h~t~l-
1nas úr. Azért érdekli a' bajusz és1 a szakáll, Inert ezek reven 
!cerül édesapja összeköttetésbe e hatalmas emberekkel. 
Roykóék sorsát a ,.Bajusz" kormányozza. . ~ 

Iza szántszándékkal meséli ezeket a dolgokat anyja
nak s a kis történetek nem is tévesztile cl hatásukat. Szera
rina asszony valamennyire megvígasztalódil~ ·s lassan elfe~ 
lejti keserű csalódását. Nyilvánvaló, g?ndo~Ja, .. hog~ ~ her
cegnő nem tudta, hogy ki;el_,beszél, ln~:-. negyuk ~ozul, sze
mély szerint csak a császarne komornaJal, a fodraszt es az 
inast ismerte. 

Figyelmesen hallgatja kislánya történeteit ~s· ~özben 
elgondolkodik Iza jövőjéről. Miért ne lehetne lm~yat . egy 
xnaaasran.crú emberhez férjhezadni? Sárnuelnek eleg penze 
van~ szé'p v hozományt adhat, arról ne1n is szólva, hogy ök 
ntaguk is nemesi származásuakl 
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. . Egy este Roykó uram ismét mcsélni kezd, úgy, mint 
1 egen. !'g ész nap nem látták odahaza . . . Saint-C loudban 
v?lt, mmt most kiderül. Egy régi k:>stélyban, amelyet Mon
Sieur, XIV. Lajos testvére építtetett. 

--'- Nagyon szép odakünn - lát nek! történetének 
F~les~?" kívánc~ian ha!lgatja. -;- Saint-Clondban nem olym~ 
SZigOI u a s·~olgalat, m1nt a varnsban. Conneauval is talál~ 
koztam, ain :megmutatta nekem a fiát. A ki'·s L · ., 

t Ó " "] .. J " aJOS ,epp a r noro rosse Ja~szogatott. a pázsiton ... 
- Láttad a trónörököst? - kérdezi Szerafina asz

ölOllY izgatoUan. 

, - Terll1és~etes,~n, láttam - bólogat Roykó uram és 
eleg:detten pod_n baJszát. Most már újra a régi! J ól esik 
neki: hogy 1smet ámulatba ejtheti az asszonyt udvari törté
neteiveL ~ A trónörökösnek szép kis ponnija van azon 
lovagol. Nagyon szép gyermek, de kis<sé betegesnek Útszikl 

·- És a kastély? - kérdezi Iza. 
Roykó uram most már óvatosabb ... 
~ Csak a könyvtárban jártam, ahol őfelsége foga

<_Jott. Hatalm~s terem, 'köröskör_ül _galéria vezet ... a könyv
allv_á?yok eg~szen a mennyeze!Ig ernele Nincs olyan ember 
a vilagon, alu ezt a rengeteg könyvet mind el tudná olvasni. 
Az -~hlakokon, át _dl~ti~i Párisig. A park fenséges ... min
denutt. csobog o szokokutak, a kastély bejárata előtt pedig 
egy sze~ nagy medence! A császár a könyvtánban történelmi 
tanuimanyokkal foglalkozott, a osász:irné pedig gyerekei
v~! ~pp a s,zomszédos majorságba kocsizott. Öfelségé&k a 
pazsitra heveredtek le és úgy ebédeltek meg. 

A pázsito~? :- kérdezte Szerafina asszony elhűlve. 
-• Igen, a pazsllon! A hölgyek világos volarrruhákat 

viseltek ... idillikus kép volt. Egy furcsa szinte ·hihetetlen 
történetet is hallottam az egyik ilyen ki;ándulásról. Saiut
Clondban .is gya1kori vendég Merimée úr az író a császárné 
régi barátja ... azt hiszem, már beszélÍem róia. Nos \de
figyeljetek, <'Z a Merimée úr nyers hagymával és nyer~ fok
hagymával fűszerezte az ebédjét! ... A hölgyek majd elájul
tak rémületükheu! 

L- Hát ilyet még nem is hallottam! - kiáltja Szera-
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fina asszony, aki maga is, majd hogy el nem ájul a meg
lepetéstől és felháborodástól. 

Roykó uran1 vállat ':'on. 
- J ókedvüek, p ajkosak! - véleményezi. Aztán éppef\ 

el akarja mesélni, hogy délután a császárné a Szajna-part
hoz kocsizoli ... de még idejében meggondolja magát, eszébe 
jut, hogy Essling hercegné ült a császárné mellett, a nyitolt 
koesiban. Hát erről a hercegnőről inkább nem beszél, m<;rt 
hátha eszébe juttatja feleségének a szerencsétlen kalan
dot ... Roykó uram örül, hogy Szerafina asszo:1y ~s más~·ól 
kezd beszélni. Valamiről, ami már hosszabb JdeJe foglal
koztatja a nemzetes asszonyt. 

- Az ·embernek alkalmazkodni kell tudni! - kezdi. 
Beszéde további folyamán kiderul, hogy egy párisi. fiízőre 
volna sziíkség~, olyanra, amilyet itt minden hölgy visel. 
Szerafina asszony is azon van, hogy buja termetét - ame
lyet {érje egyébként érdeme szerint becsiil - legalábbis 
derékban úgy lefogyassza és összegyömö.szölje, ahogy .e~ 
most divat. Egyébként is régi szívevágya már egy páns1 
fiíző. Roykó uram hajszát pödörgetve elmosolyodik és• meg
állapítja magában, hogy nem baj az, ha feleségének olykor 
pénzre van szüksége: - ilyenl{or békés és szelíd, mint a 
galamb. 

Elhatároztatik tehát, hogy a nemzetes asszony meg: 
veszi a fiízőt és leánya fogja elkisérni e fontos útjára. 

Iza kissé csalódott arcot vág, más terveket forgatott 
fejében. Néhány nappal ezelőtt a szállá előcsarnokában egy 
fiatal lányt ismert meg. A lány, aki egy francia vidéki 
városban élö magasrangú katonatiszt egyetlen gyermeke, 
hamar barátságot kötött Roykó kisasszonnyal; azt tervez
ték, hogy ezután közösen fogják járni a várost. Erről !zá
nak ma Ie .keU tennie. Pedig milyen megerőltető dolog az 
édesanyját kísérgetni, amikor az bevásároll Ezúttal ugyan 
csupán egy fií.zöröl van szó, de Szerafina asszony nem éri 
be azzal, hogy felkeresse azt a néhány üzletel, amelyben 
könnyií szerrel beszerezhetné a fiízőt! A rue St. Honorée-ba 
is el kell őt kísérnie és a nagy boulevardra, ahol végelát
hatatlan időkig álldogálnak a kir:>kahk előtt. Kecses kis 
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női cipellökct, strucctollakkal díszített kalapokat nézegetnek, 
de főkép az ékszeresek kirakatai kötik Ie a nemzetes asz
szony figyelmét, alig tud megválni tőlük. S amikor végül 
m~r '?:'~g~ették a, fűzöt, _még egy fodrászhoz is ellátogatnak, 
aki kulonosen szep huUamokba bodorítja a két hölgy haját. 

Iza másnap s harmadnap nagy élvezettel pótolja a 
n_mlaszt?ttakat. Heléne vékony derekú, sötéthajú, csinos 
l~ny, .kissé vidékiesen öltözködik, bár mindig a legutolsó 
d~va! szerint, nevelőnője pedig egy hatalmasan megtermett, 
Vidám bretagnei lány, aki fiatalsága eUenére oly méltóság
teljes, mint valami királynő. Hármasban járják a boulevar
do!, ahol Iza a szeme sarkából lopva nézegeti az elegáns 
gavaUérokat és hölgyecskéiket. A kávéházak ablalmin is 
be-bekukka~tanak,. a város szép parkjait is meglátogatjál<, 
egyszer ped1g kocsm behatolnak a Quartier Latinbe, ahol 
a lányok olyan különlegesen öltözött férfiakkal és nőkkel 
találkoznak, hogy azt kérdezgetik magukban, vajjon ezek 
nem egy színház keUéktárát rabolták ki? Heléne ugyan az 
év legnagyobb részében vidéken él, de azért a világ dolgai
ban mégis osak tájékozottabb Izánál. Heléne ugyanis sok 
könyvet olvass nemcsak azokat, amelyeket bretagnei neve
lőnője engedélyez számára. Izának is kölcsönad suba alatt 
egy-egy ilyen tiltott regényt, amelyben sok szó esik szenve
délyes szerelemről s a velejáró szívbeli bántalmakról s Iza 
csak úgy, mint Helén, alig várja már, hogy mikor lesz része 
neki ts azokban a meseszerüen tarka, izgalmas élmények
ben, amelyekről a könyvek hősei és hősnői regélnek. 

Roykó uram ezekben a napokban különös ismeretsé· 
gekre tesz .szert. Conneau doktor, a császár udvari orvosa, 
sok időt tölt magyar vendégével; talán azért, mert Roykó 
arra az időre ... al'l'a a távoli boldog időre emlékezteti ami
kor még a fiatal Napoleon herceggel együtt megingathatat
lan hittel s elhivatottságában bízva nekivágott a nagy ka
landnak. Roykó uramnak néhány óvatosan tapogatózó meg
jegyzése után ítélve, Conneau úgy látja, hogy most már 
bátran megismertetheti a magyar patikáriust új barátaival. 
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Ezek az urak törzsvendégek az egyik kávéh'ázban, 
amelyet egyébként csak a környék kispolgárai Iátogalnak. 
Akikkel itt Conneau találkozik, valamennyien a császá1• régi 
gárdájához tartoznak; udvari hivata}nokok, visszavminit 
politikusok, nyugdíjazott tisztek, jogászok ... s valameny- · 
nyiüke~ egy bizonyos közös magatartás jellemzi. Roykó uram· 
valósággal elhül, amikor ezt megállapítja. Egyik régi vevő- . 
jét is• ott találja köztük, Canrobert tábornokot, aki annak
idején Szebasztapol ostromában vett részt. Gascogne-i 
ember, Roykó uram tudja, hogy a császár sokra becsüli. 
Hála a magyar patil<árius pomádéjának, a tábornok korom
fekete bajusza büszkén kun:korodik felfelé, ami merész, har
cias külsőt kölcsönöz tekinteténe'k. 

Becsületes, derék emberek ezek valamennyien, akik 
itt est~hként összegyűlnek, tisztességesek, mint Coilneau dok
tor, aki fl,em halványodó szeretettel csüng a császáron. Mind
annyian Sokat tettek, sokat áldoztak a csás1zárért, mert .hit~ 
t~k benne és terveiben ... s ma. valamennyien sokat -Szen
vednek' miatta, mert csalódtak benne. Roykó uram úgy látja, 
hogy sorstársakra akadt; a lelke mélyén' őrzött nagy titok 
tükörképét fedezi fel e férfiak gondterhelt ábrázatán. 

Amikor a tiszaújlaki patikárius először kerül ebbe a 
társaságba, amelyet ezután hüségesen, mindennap fel fog 
keresni, az urak épp a mexikói francia expedíciós sereg 
puebiai vereségé~ől beszélgetnek. 

~ Persigny grófnak tökiéletesen igaza van, hogy nem 
S·Zívleli a császárnét! - morogja a fókahajuszú Canrobert 
tábornok. ,...- Eugénia bírta rá a császárt erre a kalandra! 
Eugénia mégis csak külfőldi! Nem szerelern azt a karnaril
lát sem, amellyel körülveszi magát. Nem szeretem \Valewszki 
urat, akinek felesége a császár szeretöje, még kevésbbé sze
retem Drouyn de Lhuys és Vaillant urakat, a 'kövén Rouhert 
pedig egyenesen utálom. Ezek közül egyik sem akar hal
lani az új idők követelményeirőll Minek ártja magát 
bele a császárné a politikába? Ö vette rá annakidején a 
császárt arra is, hogy elbocsássa Foüld~ot, most pedig visszá 
szerelné fogadtatnil Gyűlöli Thouveuelt ... 
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Legkevésbbé az a mexikói ö'sszeeskiÍvő banda tetsziÍ{ 
nekem, t;lffiely újabban teljesen behúlózta a császárnét ~ 
mondja Cmmeau doktor. Keskeny quaker arca igen gond
terheltnek látszik. __.., Nem tetszik nekem sem Aln1onte úr, 
lVIirarnon tábornok párisi követe, sem_ a császárné gyerek
kori barátja, José Hidalga úr s legkevésbbé pedig Dubois 
de Saligny úr, Mm.'ny ügynöke, aki természetesen szintén 
bevásárol~ a Jccker-bonokból. A császárné, de m"é'g sok tiszt 
is, vakon elhiszi azt, arnit a mexikói emigránsoktól halla
nak: - hogy tudniillik Juarez kisebbségben van és hogy 
a franciákat felszabadítókként fogadják az országban. Én 
nem nagyon hiszek ebben! 

Roykó uram nem örül annak, ha a Iilexikói esemé
nyeket tárgyalják, Hiszen személy szerint neki semmi köze 
ehhez a dologhoz, de tőzsdeügylctei révén 1négis csak érde
kelve van a mexiliói vállalkozásban, ezt pedig rnég a' szigorú 
Conlleaunak sem m.erte bevallani eddig. N em jó ·érzés, ha 
az ember üzletileg van érdekelve olyan ügyekben, amelye, 
ket csak sok vér árán lehet sikeresen lebonyolítani. A fran
cia udvarnál ugy•m épp elegen vannak hasonló helyzetben, 
de ez alapjában véve ne1n tnentség az ő számára. Szívesen 
megszabaduina a Jecker'bonoktól, ... •s• vele együtt ettől az 
egész rnexikói üzlettől, amelyet a császár ig'az barátai oly 
keményen elítélnek. De hát még sem kivánhatják tőle, hogy 
most veszt~?séggel eladja a papírjait, amelyek árfolyama 
a puebiai vereség után lezuhan!. Roykó uram idegesen tép
desi bajuszát. 

- Az Efjyesült Államokat a polgárháború két részre 
tépte - folytatja Couueau doktor. - De egyszer ennek 
az áldatlan testvérviszálynak is vége fog szakadni, akkor 
pedig· megjárhatjuk mexikói vállalkozásunkkaL Úgy hal
lom, Jules Favre a kamarában már szóvátette a dolgot s 
nyiltan rámutatott az expedíció gyanus hátterére. Ennek 
ellenére állítólag mégis újabb huszonháromezer embert kül
denek a nyáron Veracruzba. 

- Kezdettől fogva elhibázták az egész ügyet - dü
hösködik Canrobert tábornok. - A spanyol nőnek köszön
hetjük az egészet! Még Prim is lebes.zélte a császárt arról, 
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i1ogy: az osztrák Miksa főhercegért exponálja magái Mexí
kóban. 

Roykó uram úgy érzi, hogy a támadások közvetve 
ellene is· irányulnak. ·- Ú gy is ké!pze!hető talán a dolog 
- ozólal fel :.._ hogy a császár nem akarja eltürni, hogy 
az Egyesült Államok hatalmába kerítsék az. -~gész mexikói 
golfot. Talán az a magyarázata ennek az ugynek, hogy 
a császár Mexikóban az európai katolikus gondolatot sze· 
,retné megerősíteni az amerikai államokkal szemben, ame
lyek azon kaptak hajba, tarthatnak-e a f~rm:rek r.~bszol
gát, vagy sem ... Az imént ezt a habsburgi M1ksa foher?e
get említette az egyik úr ... a császár talán ig~. ~kar ~leg
tételt adni Ausztriának az elvesztett Lombardwertl Vagy 
talán azt várja, hogy Ausztria hálából vissza fogja adni 
Velencét Olaszországnak? 

~ Francia császár ő, vagy olasz.? - csap ijklével az 
asztalra Canrobert «enerális. - Mi dolga van neki az olasz 
aspirációkkal? Az olaszok. elég furcsán, mondhatná':", h~lát
lanul viselkedtek velünk szemben, azután, hogy a m1 s~gJtsé· 
günkkel bezsebelték Lombardiát. Egyetértek a csász~r~~l, 
i1a olyan férfiakkal, mint amilyenek Faidherbe és Pehss1€ir, 
Afrikában vagy a távolkeleten Franciaország megn~gro~
bodásán munkálkodik; ezzel tartozunk nagyhatalm~ ,J!Ia
sun!knak ... de bűnnek taTtom, hogy francia vért ont Igazol-
hatatlan célokért! · 

- Legközelebb majd a poroszok kedvéért fogja kato
náinkat a mészárszékre küldenil - kiáltja izgatottan az 
egyik úr. - Bismarck ~e~ceget, ~~ióta . porosz követ!~ 
nevezték ld, egyremásra !alJa vendegul Samt-~loudhan _es 
Fontainebleauban. A császárt valósággal .valamilyen nacw
nalista düh szállta meg. Hol ibériai unióról, hol >kandináv 
államközösségröl beszél s nem győzi hangoztatni azt a ':.á· 
gyát, hogy a német államok porosz vezetés alatt e(lyesul
jenek ... 

Conneau doktor is beleszól a vitába. 
- A császár elfelejtette, úgylátszik, ~-- mondja gond

terhelten - hogy a német szövetség három évvel ezelőtt 
csapatokat küldött a Rajnához s ezzel korai békére kény-
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szeritett bennünket. Nem szeretem, ezt a Bismarck herceNel 
aki hármn évet töltött a ,s·zentpé.tervárí udvarnál, EurÓp~ 
legmaradibb uralkodója környezetében. Becsületes, nyilt 
~zavú embernek rnutatja magát, én azonban alattomosnal< 
es ravasznak nézem. Nem enged betekintést a kártyáiba! 

Royko uram elcsodálkozva hallgatja ezt a beszédet. 
A társaság sorra veszi a legutóbbi politikai eseményeket 
Thouvenel egyezkedési kisérleteit a Szentszékkel, a Vatikái; 
mer~v _elutasító magatartását s Garibaldi legújabb próbál
kozasmt. 

- A császár közvetlen környezetében is sokan van
nak,.- mondja Connea u doktor keseriíen, - akik ijedten 
~. meltatlankodva szemlélik az eseményeket. . . Napoleon 
~Jabban egyre ritkábban ·kéri miniszterei tanácsát. Egyre 
t~b~ az ember, akinek nincs más célja, mint hogy meg
tomJe a zsebét. Valamennyien szidják az angolokat e kik 
szívesen. fogadják be a francía emigránsokat . .. da l~özben 
Angliába viszik a pénzüket, mert tudják, hogy a me«biz'· 
ható, ·kalandtó! irtózó, nyugodt angol politik<~ legjobb b biz
tosítéka bankszámláiknak Valamennyien reszketnek attól, 
hogy elérkezik az idő, amely vissza fogja őket vetni oda 
ahonnét jöttele-a semmibe! S hányan vannak akik eltiir~ 
ték, jóváhagyták a leggyalázatosabb gmoszt~tteket, sőt 
maguk is résztvettek bennük, mert hittek a császárban és 
c~ljaiban ... s most már nem tudnak visszakozni. Jó képet 
vagnak a dolgokhoz és tovább játszák a szerepet, amely 
most má1· nem fedi őket. 

, Nagy a csend az asztal körül. Roykó uram töri meg. 
S ahogy beszél, felszabadultan érzi, hogy milyen jó dolog 
az, ha az ember egyszer kimondhatja, ami a lelkét nyomja 
amit oly régóta hordoz magában ... ha olyan emberekne!; 
rnondhatja el, akik nem ellenségei a császárnak, hanem 
megbízható jóbarátai s helyrehozhatatlan tévedésektől fél
tik őt. 

. ~ Ha megengedtetik egy idegennek, aki őszintén sze
reti az önök császárját, ~ mondja Roykó nram - ha meg· 
engedtetik neld, hogy beleszóljon a vitába, akkor hadd 
rnondjam el, hogy mi magyaro][;' a császártól legelsöbb a kis 
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népek felszabadításár és védelmét várjuk és remét. 

elnyomo . . . 
jük 1 Lengyelarszag · · · . 1 _ vág közbe Canrobert. ~ 

- ~gen, L~ngyelorszag mi történik Lengyelországg a~! 
Szégyen es gyalaza t, hogy. Páris felé tekint! - folytatJa 

- Egész Leng~:lors~ag k akik együttéreznek ezzel 
Hoykó. - S vele egyutt mi~d~z~ 'Napoleon alatt feltámad-
a büszke néppel! A lengye e •. . "e' res orosz kancsuka 
' • ·d ő 'l UJra a • tak ... de rövid 1 • mu va Taval is elnyomtak ott egy 
suhintott végig a h~tukon ·: · · Y_.g sem állt helyre··· 
lázadást, de az orszag rendJ: m1e:;~l nacionalista rálőtt 
!<':pp most olvasta~, hogy kif?' lt a szlnházból. A lengye
a cár bátyjár~,'. amikor e; 'ál:p:ltürni a cár terroruralmúti 
lek nem akarpk s• nem og] .. bólo at 

Conneau doktor helyesioell g f'. el a megkínzott 
_ A császár azonban_. fel se~ a~~~ira befolyásolja, 

lengyel nép jajkiáltásaira, 1~?n)yeze ; 1 Eaész Európával 
'h 't szembekeruini a carra . o kl 

hogy nem o aJ. . ár előtt meghunyászkodi 
szembe mert szallm, de a c ca egyre jobban élkomo-

Conneau doktor kesl<eny ar 

rodik. . k véli a tábornok. - -
- Rossz tanácsadói vanna -

Azt hiszem, ha rajta múlna ... 'l . ó ember ~ kiáltja 
_ Mi tudjuk, hogy mi ~en J'dealistal Ha úgy cse

Conneau. - Mi tudjuk, hogy. m. ~en l 
. ah zíve diktalJa . · · 

leked:hetnek, ogy a s l . . megvigasztalja az urakat. 
Ez a gondolat egy ussebb hogy nem a császár 

Valamennyien egyetért~nel< k:en a~~ely<Jk eikcseritik őket; . 
hibás azokban az esemenye 'Napoleon! abban, hogy a 
a magas politika akadá!yozza b f l ás meghamisftja aka-

• .. 'á . a sok ,degen e o y • . l'" 
maga utJa! J .rJa, . • reakció befolyásos kepvl~e Ol, 
ratát. A katohkus csaszarné, .. ~ H talomra éhes bankarok, 
a nagytőke ide-oda rángalja . • ·a:zdaaok kapa•szkodnak 
kalandorok, megtollasodott uJo " 
beléje. . zt hiszi, hogy nem birja 

_ Az ember olykor ~"fh~ rodásában és fájdalmá
tovább! ~ kiáltja G_onneau e ég ~indi g szereti a császárt, 
ban. Mert az udvan o~vos ~t mint a többiek, akiK estén
ugyanolyan hüséggel csung raJ a, 
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ként gondterhelt, forró fejjel hajolnak· össze a kávéházi 
asztal mellett. 

Mielött el válnának egymástól, Conneau vékony röp
iratot nyom Roykó uram markába. A patikárius csak szál
lodai szabájában lapozza fel az írást, amelyet növel<vő izga
lommal, gyorsan olvas végig. Nemrég jelent n1eg a nyom..1 
tatvány, egészen kis példányszámban, Párisban; könyvke· 
reskedői forgalomha nem is' került és csak nélhány fontosabb 
szem·élyiségnek küldték el. "Un souvenir de Solferino" a 
címe, szerzője, Dunant. 

Roykó Sámuel uram hideglelösen, vacogó fogakkal 
újra átéli azt a szörnyií napot, amikor először állt eléje 
a l<érdés, vajjon Napoleon császárnak jogában van-e ennyi 
vért ontani, ennyi ~szenvedést okozni, bár1ninő szent-és nagy 
célokért is? 

E napokban, amelyeket családjával együtt Párisban . 
tölt, az az érzése Hoykó uramnak, hogy lelke valahogyan 
kettéhasadt. Nappaljait fárasztó munkával tölti, ·éjszakán
ként pedig, önvizsgálat közben úgy találja, hogy gondolat· 
világa több egymásfölé raktározott rétegből áll, amelyel< 
elvesztették egymással való eleven kapcsolatukat, sőt nem
csak elvesztették, de ellentétes tartalommal telitődtek meg. 

Szcrafina résztvevő élettársnője volt mindenkor, Hoykó 
urmn lassú en1elkedésének, terveinek, küzdelmeinek, álmai~ 
nak és ezek beteljes•edésének - de a császár iránti megseb· 
zett szere!etéről, keserií csalódásairól nem beszélhet neki. 
Ahogy most visszapillantva, végigjárja gotidolatban ·emel· 
kedése korszakát, úgy látja, hogy könnyií munka volt ... 
könnyií ahhoz képest, amit most kell kiállni'!. Gondollw
dott, tervezett s végr\)hajtotta tervét ... nlinden kérdés .;zi n te 
önmagától oldódott meg attól a pillanattól kezdve, hogy 
erős kézzel megragadta a kínálkozó a}kalmat. De életének 
minden mozzanatát, a vagyonszerzoot, tekintélyének gyara
podását, tiszaújlaki személyes ellenségeinek porbasujtását, 
minden kisebb és nagyobb ügyét a császár iránti áhitatos 
szeretete világította be. Roykó uram vakon bizott ebben 
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a férfiben akit Európa legjobbjai rajongva szerettek s aid
nek módJáhan . lett volna, hogy beváltsa a személyéhez 
fűződő reménveket s a trónralépése alkalmával tett ünne
pélyes ígéreteket. 

Ma már Roykó uram halálra sebzel t ember. Úgy hítja, 
hogy nincs egyéb értelme életének, üzletének és. mag~ta;
tásának, minthogx lehetőleg biztosítsa gyerm~kem;k JOV~
jét, akiknek jobb dolguk kell hogylegyen maJd, mmt. amt
lyen neki és feleségének volt. A gyerekek ne szorulj'lnak 
rá, hogy küzdeniök kelljen érvényesülésükért ... legyene!< 
örökösei apjuk győzelmének és hatalmánaki Ez a gondolat 
foglalkoztatja Roykó uramat, mert ami saját személyét 
illeti, a legszívesebben hazája nagy erdeibe bujdosna el, 
hogy ne is lásson, ne is halljon többé semmit erről a világ-· 
ról, amely oly kegyetlenül kiábrándította. 

Feleségével sem tud már oly közvetlenül beszélni, 
mint azelőtt; ez is fölötte bántja őt; az asszonnyal sok niin
denről beszélhet az ember, elmondhatja neki gondjait, elpa
naszolhatja küzdelmeit, eldicsekedhetik eredményeivel, még 
legbensőbb kínzó félelmeit is bevallhatja neki .. - mint e hogy 
ez nem' egyszer megtörtént a multban, amikor egy1nús mel
lett ültek kis tiszaújlaki lal<ásuk ebédlőjében s némán néJe

. gették egymás sápadt arcát! Mert minde~röl lehet bes~él~i 
asszonnyal, de azt soha nem lehet nekt megmagyarazm, 
hogy férfi számára nincs nagyobb fájdalom, mint amikor 
eszményében csalódik s ki kell köpnie az előtt, akit Yalaha 
áhitatosan imádott. Semmilyen szerelmi csalódás nem okoz 
oly fájdalmat, mint az eszménykép árulása. Ezt fehérnép 
soha nem fogja megérteni és nem is lehet neki megmagya
rázni. 

Roykó uram tehát mostanában egyre ritkábban beszél 
a császárról és a személye körül teljesített szolgálatról. Sze
rencsére feleségének és Izána·k is más gondjaik vannak. 
Nem mesél többé az öregedő férfiről - akivel nap mint 
nap talá~kozik - nem szól fáradt arcáról, bánatos szemé
ről, vontatotfl járásáról, keserű nevetésérőL Napoleon is nap
hosszat jár-kel nyugtalanul dolgozószobájában és egyik 
cigarettát a mási!< után szívja. Orvosai ópiummal tömik, 
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hogy csillapílsák vesefájdalmait, s ez is csak árt neki. 
A császár nem .kiméli fáradt testét; akárhogy kínozzák is 
a rohamo!<, egyre újabb nőhódításokra indul, az orv0sok 
pedig nem tudnak mihez kezdeni vele: Vich y be küldik, 
öregedő, beteg férfiak közé, akik a világgal n1eghasonlot~ 
l,m, bánatosan rójják ott a parkok útjait. 

Roykó uram hűséges szeretetének u!olsó bizonyítéka, 
bogy nmn 1nesél 1nár a császárróL Hogy né1nán kevergeti 
ponuídéját, amely az öregedő Don Juant új diadalokihoz 
fogja segíteni. Hogy nem árulja el, hogy Napoleon most 
Caesar életrajzán dolgozik és anyagot gyűjt Inunkájához . .. 
hogy1 egy római gálya modelljét építette fel é~ egy régi kőha· 
jító ostromgéppel kísérletezik. Roykó halódó szereletc 
immár szen1érmesebb és zár.kózottabb, 1nint .J{ezdeti gőgös 
rajongása volt. Hallgatással és csenddel veszi kőrül a leom
lott bálványképet. 

Ezenfelül természetesen még egyéb gondjai is vannak! 
Nen1 szabad csalódást okoznia Szerafina asszonynak, aki 
f.~ddig hiíséges·en osztozott n1unkájában és sikereiben, de 
a Tuilleriesbeli gonosz kaland óta mintha kételkednék benne. 
Túl sokat mesélt felcségének Napoleon császárral való 
barátságáról, a meghitt viszonyról, amely valójában csak 
fantáziájában létezett! Nem, mégsem egyedül a fantáziájá
ban: - érzéseiben, gondolataiban is, lla a császár nem is 
tudott róluk. Igaz, hogy Napoleon nem egyszer szóba eresz
kedett vele, hogy Roykó uram gyakran tanuja volt a csá
szár legfontosabQ tanácskozásainak ... de lehet; hogy Szera
finn most már ebben is kételkedik! A császártól más kitün
tetést, mint az udvari szállítói címet, nem kapott, holott 
a nemzetes ass.zony fényesebb jővöröl álmodozott ... s vall
juJ< be.! . . . Roykó uram maga is, a távoli Tiszaújlakan 
szebbnek és csillogóbbnak képzelte el a helyzetet, mint 

· amilyen a valóságban volt. 
Elvégre az ember nem vallhatja meg a feleségének, 

- gondolja most mosolyogva - hogy egy csinos kis 
komorna segítségéivel került a császári hálószabának és a 
császárné öltözöszobájának közelébe. V égre is még csak 
negyvenhat éves, férfi a javából s nem lehet rossznéven 
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venni tőle, hogy olykor házonkívül is keres egy kis vígasz
talást. Egy. szerencse, hogy ez a vígasza még megvan ... 
ha most csak kellő óvatossággal élhet is vele. 

Ahhoz azonhan kétség sem fér, állapítja meg magá
ban, hogy a Tuillériák palotájában szenvedett vereségét 
valahogy ki kell köszörülnie. De kérdés, hogy mikép? Roykó 
ura1n ugyan naponként kerül meghitt közelségbe a császári 
bajusszal s fontos hivatala ellátása közben olykor eljut 
a császári dísztermele közvetlen szomszédságáha is, de azért 
feles·é,gét és lányát oda elvinni, vagy az ndvarnál bemutatni 
még sincs joga. Sajnos, botor könnyelműségében és túlzott 
lelkesedésében épp ezt igérte meg feleségének és leányának. 

De ha ,ezt az igéretét nem is válthatja be, azért sze
rezhet feleségének több olyan élményt, amelyeknek elmon
dása nem fogja eltéveszteni hatását Tiszaűjlakon. Végered
ményben ez a fontos l Hisz tulajdonkép ő sem tett egyebet, 
mint hogy - elhallgatva Pepa szerepét - elmondta al tisza
újlaki ismerősöknek, hogyan zajlik 'az élet a Tuilleries-ben. 
Ezt az elégtételt Szerafina asszonynal< is meg fogja szerezni. 

Roykó uram wkat töpreng ezen a kérdésen .. S midőn 
egyszer meghallja, hogy az udvar, amely épp most utazott 
el Biarritzba, hazatérte után, ősszel Campiegnebe fog köl-

. tözni, hirtelen remek ötlete támad. Mert C,ompiegneben -
és sehol másutt - meg• fogja találni az alkalmat, hogy 
olyan élménnyel ajándékozza meg feleségét és leányát, 
amié:rt nemcsak a tiszaújlaki polgárság, de még a mág
nások is meg fogják irigyelni. A dolog mikéntjét kell ala
posan meggondolnial Ebben majd segítségérc lesz Pepal 
Nem is fog sokba keriilni az egés,zl Udvari vonat szállítja 
a császárt, császárnét és kíséretüket Compiegnebe, Roykó 
uram majd csak szerét ejti, hogy hölgyeit is elhelyezze vala
hogy a .személyzeti kocsiban. 

Jó ötlet volt, Szerafina asszony és Iza majd kibújik 
a bilréből örömében, amikor meghallják Roykó uram tervét. 

- Hat teherkocsi viszi a császári podgyászt - meséli, 
miután kis barátnőjével alaposan meghányta-vetette a ter
vet. - Mctternich hercegné és Pourtalés grófnő egy egész 
teherkocsit vesznek igénybe; az estélyi ruhákat ugyanis 
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hatalmas, talpon álló ládákba kell csomagolni, nehogy a kri
nolinok összegyűrödjenekl 

Ez a megjegyzés nem tévesztette el hatását. Szerafina 
asszony már azzal a tervvél foglallwzik, hogy egy egész 
divatszalont költöztet át Compiegnebel Bár sok értelme 
nincsen ... az ember amúgysem konkurrálbat olyan höl
gyekkel, akik egy egés·z teherkocsira való ruhát visznek 
magukkali 

·- Tudnod kell - folytatja Roykó uram, - hogy 
Compiegneben előírás szerint napjában háromszor kell átöl
t iizni és hogy tilos kétszer felvenni ugyanazt a ruhát. -
Hoykó uram ig•e1~ tájékozottnak látszik a compiegnei előírá
sok dolgában. - Ezek szerint, aki nyolc napot fog tölteni 
a hölgyek köziil Compiegneben, annak legalább huszonnégy 

iruhát kell magával vinnie .. . 
Huszonnégy ruhát ... l Szerafina asszonynak eláll 

a lélegzete az áhitatos tisztelettől. Annyira meg van ille
tődVe, hogy már azt sem veszi rossz néven, hogy a csá
szárné komomája fogja öt és Izát a személyzeti kocsiba 
becsempészni .Igaz, hogy Roykó uram nem mer ;t felesége 
szemébe nézni, rnikor ezt közli vele . .. mindegy, az a fon~ 
tos, hogy egy valóságos udvari vonaton fognak utazni, amely 
tilos terület mindazok .számára, akik nem tartoznak az 
udvarhoz. A' többi mellékes, Szerafina asszony szívesen bele
nyugszik a személyzeti kocsiba is. 

- A császárné maga kűldi szél a compiégnei meghí
vókat - folytatja Roykó uram. - Nyolc napra szólnak 
ezek a meghívások és nyolc naponként változik a vend~g
sereg ... 

- A pályaudvaron, űgye, meg fogjuk látni őket? -
kérdi súgva az asszony. Roykó uram bajuszát pödörve igen
lően bólint. 

Közeledik a nagy nap. Nemcsak anya é.s lánya, de 
Roykó uram maga is alaposan feli<észül rá. A patikárius 
egyfajta szövetből szabott nadrágol, mellényt és zsakettet 
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ölt, - így írja elő a legújabb divat - fején magas köcsög
kalap fénylik, kezében pedig vidáman forgat egy aranyfejű 
botot, a cs·ászár ajándé1kát. .Szerafina asszony, Iza is alapo .. 
san kipucolkodott. A nemzeles asszony azt akarja, hogy 
Jegalább kűlsö megjelenésében különiilhessen el azoktól, 
akiknek szíyességét igénybe kell vennie, hogy feljuthasson 
a vonatra. {Tgy befüzi n1agát, hogy alig jut levegőhöz, ig.az, 
hogy ezállal majdnem oly keskeny a dereka, mint a legelő- · 
kelöbb párisi hölgyekneki Homokszínii, síma bő taft szok
nyát s ugyanabból az anyagból szabott, zsinórokkal díszített 
derekat visel. Iza is elragadó, amiről szán1talan hódoló fér~ 
filekintet tanuskodik. Szőke fejecskéjén virágokkal diszitett, 
divatos apró kalapoesim ül, halványkék muszlinhól készült 
ruhája szarosan símul karcsú derekához, hátul pedig vidá1n 
rüsseivel susogva söpri a földet. 

lVIialatt feleségével és leányával, Pepával, Leroy (od
rásszal •és a személyzet egyéb tagjaival a perronorr álldogál
nak, Sámuel felsorolja hölgyeinek a vonatra felszálló 
ITiagasrangú vendégek nevét. A híres kartoték· párisi alosz
tályának nagyrésze kivonult a pályaudvarra. Itt látható 
Mctternich herceg '' felesége (aki valóban nem nagyon szép 
asszony, noha vaslag szemöldőke alatt értelmesen csillog· 
a szeme), itt látható Gonnod zeneszerző, Prosper Merimée 
író úr, szemére illesztelt lornyonnal, itt az elegáns' Morny 
herceg és még szán1talan nagyúr, kiknek nevét annak ide
jén Iza szép rendben bevezette .a tiszaújlaki kartotékáha, 
nem is sejtve, hogy egyszer .személy szerint is' meg fogja 
ismerni öket. A legjobban azonban a hölgyek érdeklik anyát 
és lányát. A legtöbbjük csodálatosan szépl Csupa grófnő 
és 1narquise és valamennyien remekül öltözködnek. 

Kevés a hely a •személyzeti kocsiban, de annál vidá' 
mabb a hangulat. Leroy, udvari fodrász szakása ,szerint 
jókedviiell mókázik, Pepa egy-egy szemtelen megjegyzést 
tesz úrnője vendégeire, sőt maga Szerafina asszony is derüs. 
Már azt is tudja, hogy a kocsiban ülő személyzet, a komor
nák, lakájok és szakácsok nem közöns.égetS komornák, laká
jok és szakácsok; az udvarhoz tartoznak, ragyogó egyenru
hákhan járna'k, nagy fizetésül< van és még nagyobh borra-
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valókat ,kapn~k s ha egy~zer majd kidőinek a munkából 
a osászár fogJa eltartani őket. • 

A vonat már majdnem Comp-e b • 'k . 
telen kinyilik fiilk . . 1 gne e er, ami or hu-
I · a e aJtaJa, amelyben Szerafina asszony 
za és ~oykó uram üL Egy tiszt lép be, ki frissítőket akart 

szerezn! a vele ntazó hölgyek .számára de me"f l dk 
arról, amiért jött, nem is< figyel az el;ohanó p~ e .e ezvk': 
m g'a" · k' · epara~ a 1 
sz~ I5~m ne I, .ho~ egy szempillantás alatt megszerzi a 

ii!.'-seges_ h?lmit, ra se hederint, csak mozdulatlanul áll 
a f~lke aJtaJ~an, és I~ára. bámul, aki ·észre sem veszi ho 
n<;ki s_zól a tisztelettelJes figyelem, hirtelen ijedten k .. ' 1 :l huzód1k anyjához. oze e 

. ~ tiszt: ~~inek sírnára borotvált puha arcát merész 
kis baJusz diS>:Iti, Roykó uramhoz fordul mint r' · · 
rőshöz. · • egJ Isme· 

- Ugyan ~{érem, nem mutatna be enneli az angyal
nak? .- kérdezi édeskés udvariassággal és közben maJ' d 
elnyeh a szemével Izát. 

-~~_erafina asszony előbb elpirul, aztán elsápad Iza 
nemku_lonben. Roykó uram azonban tisztességtudóan ~lmo
solyodik. 

f l é- Verqnon ő:nagy úr .. -Iza leányom, Ez pedig a 
· e es gem.! - mutatJa be őket egymásnak. 

Az ornag:y tudja, hogy mi a tisztesség. Előbb Szerafina 
ass!lonynak csokol kezet, aztán Izához közeledik. A leány 
z~vartan bámul a tojásdad alakú arcba, amelyben az orr
Cimp~tól a száj szegletéig egy-egy merőleges ránc h· · d'k 
Nem Igen mer a férfi világos szemébe nézni amely olyuzko"' . 
tlőd'"' . ' . ovee zon _es mégts szelíden vizsgálgatja arcát. 

h.. - Rem~lem, hogy még lesz szerenesém a két h'ölgy· 
oz l :-- ~ondJa de V, erquon örnagy úr és még egy-két bók

k~I bszteh ':"eg a holgyekel, majd elhagyja a fülkét Elő-

J
z?leg Royko ':'ra~ már közölte vele, hogy feleségével és 
anyával a maJorsagban fog megszállni 

. Szerafi~a asszony természetesen . nem veszteget több: 
szót erre a kis kalandra. Idegenek vannak jelen és a nem
zetes assz?.ny egyébként is módfelett basszus, mert Pepa 
Sámuel fuiéhez hajolva valamit súg neki. Ez épp nem 
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nagyon illik, gondolja, de ha nem is szól hangpsan, keblét 
annál viharosabb indulatok dúlják. Iza azonban hiába pró
bálkozik meg azzal, hogy közönyösséget tetessen, gondo
latait teljesen lefoglalja a ragyogó egyenruhás szép tiszt ... 
az egyetlen férfi, aki eleddig - nem szólva a tiszaújlaki 
fÍúkról - figyelmére méltatta. HeJé,ne barátnőjével folyta
tott beszélgetései s a titokban olvasott regények hirtelen 
n1egtelnek títkos. jelentőséggel. Igaz, gondolja elszontyolodva, 
hogy az őrnagy holnap már bizonyára elfeledkezik róla, 
de a.z;ért mégis .jólesik neki, hogy en1lékezetébe id8zheti 
a hajlékony, lágy férfihangot, a szelíd, világosfényű szeme
ket. Reméli, hogy 1nessziről egyszer Inógis csak meg fogja 
látnil 

A compiegnei pályaudvaron már felsorakoztak a hi~
tók', amelyek a vendégeket kvártélyukra szállí,tjált. Roykóék
nak azonban a szeinél]yzettel kell maradniok, amely a rnál-
há'k, bőröndök és ládák tömegeivel bajlódik A nagy felfor
clulásban Leroy fodrász uram nem találja iúskáját. 

- Öfe!ségéék most mihez fognak kezdeni? -kérdezi 
Szemfina asszony izgatottan. 

, - A palota udvamagya már a rácsos kapunál áll, 
- feleli Leroy uram mosolyogva - egyenként fogadja az 
érkező vendégeket s mindegyik mellé ·egy szalgát oszt ibe. 
Este félnyolc órakor lesz a vacsora, melynél a csií.szárné 
fogadja vend&geit. · 

- Képzelem, mi mindent tálalnak fel majd vaDso· 
rára - mondja sóhajtva Szerafina asszony, aki 'férjével és 
leányával felszáll a kocsiba, mely a kis majorságba szál-
lítja őket. · · 

Royltóék egykettőre berendezkednek a majorság ven
dégszobájáhan. Kis·sé fáradtak már, amikor Pepa mégegy
szer bekopog hozzájuk. Egyenesen a ka:stélyból jött. 

De Iza nem is hallja a siapora kérdés-felelet játékot 
anyja és a komorna között. Egyenesen ül a diványon, hal
ványkék ruhájában, amelynek bő szaknyája virágszirmok
ként borul a földre. Hallgatagon ül és nyitott szemmel 
álmodik. 

Csak akkor ébred fel, amikor Pepa a közeljövőben 
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kezdődő compiegnei vadászatról 'kezd mesélni. Szarvasra 
és rókára . fognak · vadászni, mondja Pepa, a hölgyek 
arannyal h1mzett zöld lovaglóruhában vesznek részt a vadá
szaton. 

- S a férfiak? - kérdezi 'Iza és go~dolatai újra 
elkalandoznak a szeJid,•zemü magas szőke tiszt után. 

- Ök is aranyzsinóros, piros hajtóltás zöld kaibátot 
viselnek, fehér bőrnadrágol s háromszőgü csákó! _, feleli 
Pepa. 

De Verquon őrnagy úr jól fog festeni a v~dászruhá
ban, gondolja Iza. Maga előtt látja a mag'astermetü szép 
tisztet, amint a leterített szarvas föle hajli!~ 'és vadászkésével 
megadja neki a kegyelemdöfést. Odahaza Tiszaújlakan va:n 
egy képük, amely egy ilyen vadászjelenetet ábrázol. 

- Nagyon fáradt vagyok - mondja Iza, mert egye· 
dül sze1·etne maradni, hogy kedvére ábrándozhassék. 

A majorság kis ablakai a compiegnei erdőre és az 
erdőbe vezető széles útra nyllnak. Az ablakok mögiitt úgy 
erZI magát az ember, mint egy portásfülkében, amelyben 
senki sem látja aZI embert, de inaga figyelemmel kisérheti 
mindazt, ami körülötte történik. Ez, főkép olyankor kelle
mes és, szórakoztató dolog, amikor reggelenként, felkelés· után 
Roykó uram új adatokat mond tollba Izának kartotékja 
számára, vagy pedig- Szerafina asszony lánya fejét fésülgeti 
és közben kikukkanthat a kis majorság előtt elvezető erdei 
útra, ahol mindig akad valamilyen latnivaló. Szerafina asz
szony és Iza néhányszor már kora reggel meglátták az 
ablakból Eugénia császárnét, amint Merimée író úr társa
ságában elsétált a majorság előtt. A császámé ilyenkor fekete 
szövetszoknyát s vörös flanellblúzt visel, ... Pepa Garibaldi
blúznak nevezi! ... remekül áll neki. A császárnél és Merimée 
úr egymásba karolva andalognak Eugénia apró napernyője 
alatt. Mint tudjuk, az író úr már kislány koráhan ismert~ 
a felséges asszonyt. . 

·Sem Szerafina asszony, sem Iza nem nagyon kedveli . 
Merimée urat. Al haja kócoo, krumpliorra van, szeme kerek,. 

243 



..",,--------~---~--- . -----·-·---- --

mint a golyó, általában nagyon csunya ember. Fantasztikus 
n.y~kkendőket .és sál~at visel gérokkjához, szürke nadrágja 
folott rendszennt feher mellény feszül, I:Jeszéd közben pedig 
hos.szúszárú lornyon t emel a szeme elé.. · 

. Ha sz~p idő van,. Roykóék' a majorság balkonján reg
gehzne~, ebedelnek és J!yenkor valósággal úgy érzik magu
kat, romtha egy színház páholyá'ban üluének. Az ember 
ilyenkor lát, igaz, hogy őt is látják, de a járókelő!< közül 
senkisem törődik a majorság vendégeiveL Legfölje'ilb, ha 
Leroy fodrász uram látogat el hozzájuk ,s,zolgálata után. 
Leroy mindenkit ismer, aki gyalog, vagy kocsin elhalad 
a .majorsá? a~l~~ a_Jatt. Ismeri Hohenzollern hercegnőt, 
I-hdalgo Jmvetseg1 titkart, Pasteurt, aki az udvarnál már több 
e~.őa~ást t~rto~t a szőllő betegségeiről és a selyemtenyésztés
rol, .'~m~n Wmte~~alter festőt, Leverriert, a párisi csillagá
sza~'. mteze~ v~zetoJ'él! é~ V~udrey tábornokot, a Louvre ig:az
gatoJát, aki dus fehér haJát a füle rnőgé fésüli s hatalmas 
bajuszát épp úgy, mint feketére festett szakállát Roykó 
urammal kezelteti. ' 

Iza főkép annak örül, ha a császári herceg lovagol 
el az ablak alatt kis ponniján, széleskarimájú vászonkalap
pal a: fején. Octave Fenillet regényíró is érdekli: rnos,lJ olvassa 
épp "Roman d'un jeune homme pauvre"-ját feszült é~deklő
déssel. Hát még Alexandre Dumas l Milyen keservesen sírt 
J za, Párisban, amikor a "Kaméliás Hölgyet" látta. 

Szerafina asszonyt ezzel szemben csak a szép elegáns 
a.~szonyo~ ér~eklik, U:klket most már, hála Leroy és Pepa 
turehnes utbmgazftásamak, lassanként megismert és mea tud 
különböztetni egymástól. " 

Metternicli hercegné remek lovas, ezzel szemben a bar
naszernű Contades márkiné, akitől Pepa annyit tud mesélni , 
s akinél vékonyabb dereka állítólag senkiMk sin<;s a vilá
gon, rendszerint kocsin jár ki az erdőbe. 

- A császár egyik legrégibb és leghívebb harátnője 
ő, de szerelmi ajánlatára kosarat adott - meséli róla Pepa. 

Mouchy hercegnő, a császárné legjobb barátnője, egy 
bübájos orosz nő társaságában sétál el az ablak alatt. Az 
orosz nő Morny herceg felesége, 
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- Hatalmas hozományt liapoU a cártól! 
Pepa '\Valewszka grófnőt is megmutatja Szerafina asz

szonynak. A grófnőt két divatosan öltözött gavallér 'kísérte 
el sétájára. 

- A nagy Napoleon fia akkor vette feleségül, amikor 
szakított RachelleL Nem tudom, megmondtam-e már, hogy 
vis·zonya van a császárral? 

A Roykó családnak majd kiugrik a szeme, úgy nézik 
a világosszőke asszonyt, Pepa pedig kacéran mosolyog Roykó 
uramra, aminek Szerafina asszony természetesen ... nem 
nagyon örül. · 

De Pepa nemsokat törődik ezzel. Már ismét tovább 
csevegi mondókáját, amely ezúttal Persigny grófnőről szól. 
A grófnő épp ebben a pillanatban ért a rnajorság elé. 

- Elutazása előtt ismét megverte a férjéti Az ernbe
reknek szörnyen tetszik, hogy Grammont-Caderousse herceg
gel van viszonya. 

- En!léks~el, Szerafina, a Café des Auglaisben figyel
meztettelek a hercegre? - kiáltja Roykó uram. 

- Hihetetlen egy nő! - mondja Pepa. - Amiko11 
a férje követ volt Londonban, Viktória királynőt is megvá
ratta egyszer egy vacsoráná!. Az állatkerthen voltam, mondta 
rnentségl<éj)pen, ahol épp az óriáskígyót etették, azért kés
tem el. 

Szerafina asszony olykor kiküldi Izát a szobából, rnert 
hif>ba, sok olyan dolo~ kerül szóha, ami nem való tizenkilenc 
éves• Jányok fülébe. 

Amikor azonban egyszer Essling hercegnő sétálgat el 
a majorság előtt, a nemzetes asszony lóhalálában menekül 
szohájába és csak' akkor merészkedik ismét elő a balkónra, 
amikor a félelmetes főudvarmesternő már eltünt a látha
tárról. 

A két Roykó-hölgy a majorságba húzódva így követi 
szemmel, füllel és szivvel a császári udvar és vendégei 
ragyogó életét. Annyira betelnek vele, hogy a napok észre
vétlenül múlmrk el felettük. Nem csekély mulatság, ha az 
ember minden óráiban pontosan tudja, hogy lllivel foglal
koznak abban a pillanatban a világ nagyurai, akiknek életét 
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ilyen közelről kevés embernek van alkalma megfigyelni. Pepa 
révén Szerafina asszony mindent megtudhat, amit akar. 
Részleteseh értesül a nagy ebédekről, amelyekre száz vendég 
hivatalos, a délutáni kirándulásokról, a zenepawllonban fel
szolgált teákról ,ahol Eu!l'élliia császárné cigarettázva cseveg 
legmeghittebb barátaival. Szerafiha a.sszony többek közölt 
azt is megtudja, hogy Mctternielmé gátlás nélkül cigarettázik 
a császárné jelenlétében. 

Nem kis dolog az, ha az ember este a majotság ebéd
lőjében ülve, pontosan számot adhat magának aiTól, hogy 
mi történik abban a pillanatban a kastélyban. Hogy például 
e percben a molnárjátékot játszák, amikor is a játékban 
résztvevőknek az ajkukkal ki kell halászJ;J.i egy gyűrűt egy 
liszttel teli csészéből. Vagy hogy! spiritiszta kisérletekkel szó
rakoznak, élőképeket alakítanak, asz.talt táncoltatnak, vagy 
a gépzongora dallamára keringőznek & pezsgőt isznak. Nem
récr érkezett Compiegnebe Rose Chéri és Aimée Desclée 
a. Gymnaseból és kisérelükben a Comédie Frahcaise néhány 
színésznője, azóta a kastély színházának kis. színpadán a csá
szárné gyakran rendezte~ előadásokat, melyeken a két Roykó 
hölgy is együttélvezi a közönséggel a s lórakoztató, szép jalé
ko t. Milyen csodálatos dolog ez a sorsközösség, gondolja 
Szerafina asszony, aki immár úgy érzi, hagYJ fejjel kimagas
Nk a többi közönséges halandó közül. Tiszaújlak milyen 
messzire van I 

Iza esténként nehezen alszik el. Csukott szemmel fek
szik ·az ág}"ban. Olykor az erdő felől jövő hangos asszonyi · 
kacagások, vat;:y csendes viháncolás riasztják fel; máskor 
elfojtott kiáltásokat hall a falcvelek zizegése közepette. Ösz 
van, illatos a levegő és a nyugtalan éjszaka felhevíti Iza fia
tal vérét, megfoSlhatatlan álmokkal tölti el •·zívét. 

Egy alkalommal Conneau doktor is' ellátogat a majoT
ságba. Mi sen:i természetesebb, mint hogy a két férfi felhasz
nálja az alkalmat és részletesen megvitatja a legújabb ese" 
ményeket. Sok minden törtéht az elmúlt hetekben, ami ért
hető izgalommal töltötte el Roykó uramat 'és barátját. 
RatazZi, miután. Garibaldival végzett, molit már maga is azt 
kövételi, hogy adjá'k vissza Rómát Olaszországna>k. 
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- De a cs.l.sz:ir megini csak kitért a felelet e161 -
morogja dühösen az udvari orvos. - Ott voltam, Biarrilzban 
és tanuja voltam annak, ahogy a csásZárné megkörnyékezte 
férjét. Az ő kívánságára történt, hogy elbocsátották Thou
venelt-t, aki azzal haragitoUFt 1nagára Eugéniát, -hogy 
a mini-sztertarlácson hivatalosan -elismerte az olasz államot. 

- En is figyelmesen olvasum az ujsiigokat -- mondja 
Roykó elgondolkodva és szakása szerint bajuszát tépegeti. -
Azt írják, hogy a császár visszahívta Rómából és Torinóból 
olaszbarát követeit . . . Természetesen rögtön tudtam, hogy 
megfordult a szél! Anól is írnak, hogy Napoleo': sze;etné, 
ha a miniszterei lemondanának. Egy Walew.s.zkt-kahmetet 
kíván . . . Azt mondja meg, uram, hogy miért mencsztették 
Ratazzit? 

Conneau doktor a szája elé tartja kezét: 
- Thouvenel -- súgja. -- a császári kormány nevében 

elutasító feleletet adott Ratazzimtk. A. császár tőle telhetűen 
pártfogoita az olasz terveket, de eg~ hi~on:;os, h? táron, t~ l 
már ő ISem mehet. Nemi szo!gálta~hatp ln Romat es, a papat 
anélltül, hogy a szavát szegné. Ala~jába:' véve ~egértem, 
hogy az embernek olykor maga,abb rrllam;erdekekbol fel kell 
áldoznia eszményeit . . . En példán!, mmt orvos gyakran 
kerülök abba a helyzetbe, hogy le kell vágnom egy betegem
nek a lmrját, vagy a lábát, hogy megmentsem életét ... 

A két férfi a majorsúg kis balkonján ül, az őszi tarka 
lombokat nézegetik s halkan beszélgetnek. Szerafina asszony 
és Iza vissza vonultak szobáikbac · · 

Roykó uram tűnődve nézegeti' cigarettája füst jé!' . , 
- Rossz híreket kaptam nemrég lengyel ~arata;mto~ 

is - mondja. - Hát a csás,zár már sohasem fogJa bevaltam 
igérretét velük szemben?' 

Connean doktor vállat von. 
- Franciaország magára van hagyatva, Napoleon 

ezért ha])ozi'k - feleli. Sokat beszél Poroszországról, azt sze: 
retné megnyerni a maga ügyének. Bismarck a, kö!ts~vetéSI 
bizottság ülésén azti mondta, hogy a kor nagy kerdeseire :>em 
szónoklatok és többségi határozatok fognak feleletet a dm ... 
ez volt negyvennyolc 8s negyvenkilenc tévedése! ... hanem 
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a vas és a vér. Veszélyes szó ... s flíliép azért veszélyes, mert 
olyan férfi ajkáról hangzott el, akinek szemmellállhatóan 
nagy; tekintélye van N3!poleon előtt. 

, Minthogy közeledik) a csfiszári vadászat ideje, a Roykó
c•alad elhatározza, hogy még a majorsághan marad. Sámuel-

. nek sok a dolga, párisi irodájának jelentésein dolgozik. Sze
rafina asszony kissé félösen várja az eseményt, amely meg
lehetősen vad mulatságnak igérkezi'k, ha hinni lehet Pepá
nak. Inkább majd csak a Iialkonról nézik a vendégeket 
szállító hintók felvonulását 

Iza azonban nem marad otthon. A gyönyörű sűrű 
erdőben sétál. Nem akarja elmulasztani a rHka látványt. 
Pepa történetei az,< ö kíváncsiságát b felébresztették. Vajjon· . 
az őrnagy is résztvesz-e a vadászaton? 

Amikor azonhan felhangzanak a hajtók és pikórök 
éles kiáltásai, megszólal a vadászkürt s a falkák vonítani 
kezdenek, a fiatal lány az erdő belsejébe menekűl. Itt egy 
csapat lovast pillant meg, amely lassan poroszkál az őszi 
szfnekben pompázó erdőben. l1:pp olyanok, amilyerreknek 
Pepa leírta őket, a férfiak fehér bőrnadrágot, aranyzsinó
ros zöld kabátot és háromszögű csákó! viselnek, a hölgyek 
derekán pedig zöld vadászszoknya s fejiikön ugyanolyarr 
háromszögű ('sákót viselnek, mint a férfiak. 

Milyen csodálatos szép dolog, magányosan járni a 
tarka fényekben villódzó őszi erdőt! Iza most. egy tisztásra 
ér ki, lába nesztelenül lépeget a vastag mohaszőnyegen, 
arca a napsütötte lombok zöld fényében fürdik. Hirtelen 
lódobogás! és hall< nyihogást hall a háta mőgőtt. Ijedten 
fordul meg és a következő pillanatban már meg is ·ismeri 
a lovast. Pontosan úgy fest, amilyennek álmaiban látta: 
- a császári vendé!gek vadászruhájáhan. 

- Szép szőke gyermekem! - szólítja meg de Ver-
quon őrnagy pUiha, behízelgő hangján. S mfir le is ugrik 
a nyeregből és Iza mellé lép, ·karkötővel díszített halkezével 
vezetve lovát. A leányoak úgy rémlik, mintha még sohasem 
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látott volna ilyen daliás termete!, ilyen keskeny, rugalmas 
csípőket é• széles vállakat. 

Tulajdonképpen Iza nem is akart felelni az őrnagy 
szűntelenűl ostromló száz. és száz kérdésére, egy szót se 
akart mesélni magáról, s legnagyobb csodálkozására mégis 
Hzon veszi észre magát, hogy már egész életét elmondta 
az idegen francia tisztnek. Egész jelentéktelen életét, mely 
a legkevesbbé volt változatos, inkább sivár és egyhangú 
és mégis .mennyi mindent tudott róla mesélni! 

- · Szfvesen megismerném a szülővámsát, Demoisellel 
-- mondja az őmagy. 

A leány fürkészön és csodálkozva néz bele a szőke 
bajuszú férfiarcba. Hát ezt már mégs•em hiszi el neki! 

- Inkább azt mesélje el, őrnagy úr, hogy milyen lesz 
ez a hajtóvadászati 

Az őrnagyoak remek ötlete támad. Legszívesebben 
megveregetné a saját vállát, oly kitűnő gondolat. Olyasmit 
fog mutatni ennek a kislányoak, amit soha életében nem 
felejt ell · 

- Jöjjön, Demoiselle ... mutatok magának valamit, 
amiben öröme fog telnil 

St már bele is karol a karjába s magával vonja az erdő 
mélyébe. Kabátjából erős parfőm illata árad, holott Iza 
úgy tudta, hogy csak a hölgyek illatosítják magukat, a vál
lán nyogvó keze pedig fehér, gondosan ápolt . . . Iza még 
soha nem látott ilyen férfikezell Hova vezeti ez az ember? 
Rábízhatja-e magát? Csak az nyugtatja meg némileg, hogy 
a vadászkürt egyre közelebbről hallatszik, sőt rövidesen 
emberi beszélgetés hangjai ütik meg fülét. 

Az őrnagy császára}Q:ól és királyokróL mesél neki, 
akik szh1téln résztvettek már a compiegnei vadászatokon. 
~- Járt itt rnác nem. egyszer az osztrák csás1zár, és, az olasz 
király is, - majd a lány arca felé hajolva kérdezi: 

- Akarja látni Napoleon!? . 
A fák mögött, az erdő homályában megállnak. Most 

már hangosan rivallnak a vadás:likűrtök. Az előttük elterü~ő 
tisztáson Iza egy hatalmas tölgyfát és árnyékáhan egy kts• 
fából épűlt kunyhót lát, amely mellett a császár lakája 

249 

' ' 
r 



áll. A következő pillanatban már megérk'ezik' az eJ· '' h' t' 
l b "! h , . . so m o, 

ame y o osszu szőrmebundákba burkolt hölgyek . 'll 
~H -

~uit.o du Roi-nak nevezik ezt a tisztást! - magya
rázza az ornagy. 

A .leány érdeklődve figyeli a vörös egyenruhás hajtó-· 
kat, ~kik _falkáikkal a tisztás szélén várakoznak. Aztán 
megpill~ntJ~ a császárt! Nyomiban megismeri lomha fáradt 
!es~tartasárol. Ugyancsak zöld vadás•zruhát visel hosszú 
baJuszát pödövgetve ~züst edényben puncsot főz, ,;,iközben 
rengeteg ernher veszi körül. A osászárné is ott van mel
Iette · · . Iza még soha n_em lát~a ily~n méltóságteljesen szép
nek ezt az asszonyt, mmt amilyen most a gyoi·san leszálló 
alkonyat fa·kózöld fényében. 

, ~z őrnagynak nincs sok magyaráznivalója, Iza ismeri 
mar" la tásból a vadászat Jegtöbb résztvevőjét. Ismeri azt 
a szoke pofaszakállas, puha arcú, szép fiatal férfit is aki 
egy hölgykoszorú közepette áll: - a híres Mctternich 'her
ceget. A feleségét is látta már, aki most me!lelte áll. 

Azt azo~ban még a homályos alkonyati fényben is 
megállapíthatJa, hogy a császár rossz színhen van az arca 
duzz_adt, halovány. A sok gond és munka tönkre fogja 
tenm. 

Az őrnagy karjánál fo"va odavonja a fiatal lányt 
az erdő sürüjébe. " 

- Nem maradhatunk itt, gyermekem ... nem sza
bad, hogy felfedezzenek 1 

· . Iza rma~ával viszi az erdő sürűjéibe az élrszerként 
csillog?, sz~p Jelenet emlékét. A látottak annyira lekötötték 
érdeklodés~t, hogy és~re se~ veszi, hogy kisérője egryre szo

. rosabb~n Simul hozza, maJd lovának gyeplőjét egy faágra 
akasztJa. A pohamk csengése, az asszonyok nevetése most 
már csak messziről hallatszik. 

• Az őrn~g~ vágyakozó hevességgel magához vonja a 
I_eany~, s, m1kozben lassan megcsókolja, egyik kezével 
~~~oSIJa vekony der~kát, ".'ásik kezév~l kis melle felé nyúl. 
Sz~nte megtántorodi·k, am1kor Iza telJes erejéből az arcába 
SUJ!. 
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Iza lihegve futni kezd az erdőben. Aiig tud eligawdni 
a sűrü sötétségben, megtévesztik az itt-ott Jelvillanó fényelL 
Néha megbotlik, többször el is esik, de végiil is ~!ér a major
ság meghitt, nyugodt, sárga fenykörébe. 

Sápadtau, feldúlt arccal támolyog be a szobába. Meg
látszik rajta, hogy igazat mond: - eltévedt az erdőben, 
meséli, s csak hos-szú bolyongá& után talált haza. Rögtön 
ágyba fekszik, s lassan álomba sirdogálja magát. 

De másnap osoda történik. Olyasféle csoda, amilyen· 
ről a · Heléne-kölcsönözte könyvekben olvas<itt. Egy inas 
állít be a majorságba, levelet és virágokat hoz. A virágok 
Izának szólnalt, a levél pedig Roykó Szerafina asszonynak. 

"Madame, a véletlen összehozott tegnap lányával Iza 
kisasszonnyal és attól félek, hogy szépségétől elkábultan 
tán kissé megrémítettem szenvedélyes indulataimmaL Arra 
kérem a denwisellet, boosásson meg nekem és rem!élern, 
hogy az Ön anyai .~zíve, amely nyilván felismerte hódola
tom komolyságát, le fogja csillapítani a demoiselle jogos 
haragját ... " 

Iza erre mindent bevall anyjának ... sírva fakad 
s elmondja a történteket. 

Hosszas tanakodás anya és leánya közölti Roykó 
uramnak nem szólnak a dologról, annál keV'ésbbé, mert 
amúgyis v•issza akarnak már utazni Párisba. A 'két össze- . 
esküvő tehát a ravaszul somolygó Pepát hívja segítség1ül 
s áitala küldenek az őrnagynak egy kis levélkét, amelyben 
arról értesítik de Verquon urat, hogy a két hölgy szívesen 
látja őt Párisban a Hotel du Rhin~ben. 

De akármilyen szórakoztató is az élet Párisban, 
Hoykóéknak mégis csalt gondolniok kell a hazautazásra is. 
Erről beszél Hoykó uram minden reggel, amikor elhagyja 
a Hotel du Hhint fu, a Tuilleriesbe megy. Igaz, hogy. maga 
is talál épp elé'g ürilgyet arra, hogy újra meg újra elbalassza 
elutazásukat l De ami solk, az sok, tavasszal érkeztek Párisba 
és most már nemsokára itt a karácsonyi Bármennyire hasi· 
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nos munk8.t végzett Roykó uram Párisban, azért már ott
hon, a tiszaújlaki patikában is szükség lenne rá. 
. A k.is szer~l~~ l~a~andról, aD?'ely Szerafina asszony 
e~ Iza, nunden IdeJet Igenybe veszt, amióta Compiegneből 
VI~szatert~.k, .:' cs~ládfö még mindig nem tud., .Nem is sejti, 
mmek koszonheti nagy s.zabadságát és hogy mi az oka 
annak, hogy feleségének. és lányának újabban oly ritkán 
van szüksége kíséretére. 

. Ez~el szemheu Szera•fina asszony távolról sem oly vak, 
mint amilyennek az ura hiszt Már Compiegneben feltünt 
a nemzetes· asszonynak, hogy milyen bizalmas viszonyban 
v~ Sámuel Pepa kisasszonnyaL Az sem kerülte el figyel
~et, hogy a szemtelen komorna. mily feltűnőerr szemez 
Samueliel ... alaposan téved, ha azt hiszi, hogy ö ezt nem 
vette észre. De még Compiegneben valamennyire ellénőríz
hette Sámuelt, sajnos itt, az óriási városban teljesen kicsú
szik a keze közüL Roykó uram reggel megy el hazulról 
este tér vissza s természetesen nem lehet megtudni tőle' 
hogy mivel tölti idejét.' Már most az a kérdés, hogy mi oko~ 
s~b?: - ~a az ~mber nem gördít akadályt az útjába s meg
varJa, amig a kis kaland magától végetér ... vagy pedig ha 
közbelép és cselekszik, amí·g nem késő? . ' 

Roykó uram C""Yébként is megváltozott az utóbbi idő
ben. lgy különöskép mindig talál valami mentséget császári 
ura szerelrni kicsapongásai és kalandjai számára holott 

. a~elött jóval szigorúbban ítélt fölöttük. Most valósággal 
b~szke, hogy az öregedő császárnak még mílyen szép sike
r~~ .. v~~uurk a nőknéL Másként alig beszél Napoleonról é~ 
kt~onosen mélyen hallgat, amikor a császár politikájáról 
esilr szó. Szerafina asszony azt hiszi, hogy ismeri a; OS'ászár 
szerelmi ízlését, hisz Pepa még Sámuelnél is jóval többet 
tud és .sok mindent mcsélt neki. Tudja, hogy Napoleon n.em 
éri be Hamilton hercegnövel, Walewszka grófnövel és 
a gazdag angol miss Howarddal ... hanem újabban a kis 
polgári esemeléket kedveli, akik facipó'ben jönnek fel 
a vidé~~ről Párisb:', ho~y itt _egyné'hány vidám napot, vagy 
hetet toltsenek. Sőt azt 1s tudJa, hogy az egyiknek a császár 
palotát rendezett be a rue des Vignes•ben s naponként több 

252 

órát tölt nála. A fiatal saumuri lány - Bellanger kisasz
szonynaik hívják ~ már gyereket is szült a császárnaik, 
nem kis örömére az udvarnak, mert Napoleon egyszer elá
jnlt a lakásán s Eugéniána·k személyesen ·kellett elmennie 
a demoisellehez, hogy végre megmondja "ennek a személy
nek" a magáét. Ha a császárné Schwalbachha utazott 
kúrázni, vagy Skóciába ment néhány heti üdülésre, annak 
is rendszerint egy.~egy ilyen "császári szerelem" volt az oka. 
De az öregedő Napoleon még ezzel sem ·élri be, a rue du 
Bac·ban legénylakást tart, ahol egyre-másra fogadja hölgy
vendégeit. Már most mit s.zóljon az ember ahhoz, hogy 
Sámuelnek nincs kifogása e keresztény erkölcsöket sértő, 
csapodár élet ellen, sőt még pártját fogja? 

~ Az olyan rendkívüli embereknek, rn,int Napoleon, 
rendkívüli jogai is vannak! - mondogatjai s az ass,zony 
aggódva gondol arra, hogy talán Sámuel is "ilyen rendkí· 
vüli .embernek" tartja magát l De akkor; vajjon nem. követi~e 
ezen a téren is császári gazdája példáját? 

Páiis nemcsak fiatal lányok számára veszélye& hely, 
tiszaúJ1aki férjek is könnyen elveszthetik itt a fejüket. 
A párisi előkelő hölgyek kissé kicsapongó kedvüek, ezt 
a nemzetes asszony hamar @szreve!te. Könyvek, színdara
bok szólnak a grisettekről, a szerelemért és szerelemből élő 
szegény lányokróL De még az igazi kokottokat is valóságos 
dicsfém1yel ves,zik körül, mint például ezt a Gautier Margi
tot a "Kaméliás hölgyben", akinek sorsán esténként egész 
Páris elérzélkenyül. A színésznők félmeztelenül lépnek fd, 
mínt például Hortense Schneider az Offerrbach operettek
ben, más hőlgtyek pedig nem átallnak férfiruhában sétáf· 
gatni a Boulevard-on, férfi nadrágban, felöltőben, gallérral, 
nyakkendővel és sétabottal, mintha azt akarnák a világ 
értésére adni, hogy éppoly szabadon és. korlátok nélkül gon
do~kodnak és élnek, mint a férfiak. Veszélyes világ ez 
Sámuel számára, aki eddig csak tisztes feleségének tisztes 
szerelmét ismerte. Szerafina asszony sohasem gondolta 
volna, hogy ilyen drágán ... ennyi aggodalommal és két
séggel! ... kell megfizetnie társadalmi emelkedésüket 

Ami Pepát illeti, csak komorna ugyan, de császári 
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komo:rna s amellett sokkal fiatalabb nálánál! Igaz, hogy 
nem olyan fiatal, amilyennek komornának lenni illenék, 
elvégre elég hosszú ideje már annak, hogy a fiatal Montijo 
grófnövel Párisba jött ... sok víz folyt le azóta a Szajnán 
és Pepa ma legajább huszonnyolc éves. De ez, sajnos, mit
sem változtat azon, hogy ö viszont már átlépte negyvenket
tedik évének küszöbét ... jóllehet, ha a tilltövben nézi 
magát, arra a megállapításra kell jutnia, hogy jóval fiata· 
!abbnak látszik koránál. De a tükrök megbizhatatlanOlk, ha 
öregedő asszony nézi magát bennük. Szerafina tisztes· pol· 
gárasszony és anya, s nem ismeri azt a sok ravasz fogást 
és fortélyt, amelyekkel a szajnamenti városban nyilván 
nemcsak a marquist1ok és a grófnök, hanem a császári 
komornák is •é[n<!k . . . · 

Szer~fina asszony nem tudja, mitévő legyen. A félté
kenység jobbfelé húzza, anya[ sázfve ~alfelé rángatja, :telje-
sen tanácstalan és nem tud hat rozm. . 

De Verquon őrnagy úr közben tiszteletét tette a Hotel 
du Rhinhen. Oly tisztességtudó, bűnbánó ábrázattal állított 
l•e l;ogy Iza néhány pillanat alatt elfeledkezett haragjáról 
.. : de még a compiegnei erdőben lejátszódott csúf jelenet, 
ről is. Meg kell érteni de Verquon urat, nem szabad túlgyor
san elíté11ni, .gondolja anya és lánya. Párisban, a bűnös 
városban él, nyilván sok könnyelmű hölggyel akadt már 
ö.ssze s mi sem természetesebb, mint hogy IzáJ:ól is fel
tette: .. De hát Iza észretéritettel 

Sajnos, Szerafina asszony kislánya dolgairól sem tud 
mindent. A két szerelmcs nem éri be azokkal a - Roykó · 
uram előtt gondosan eitilkolt - találkákkal, amelyeke!), 
a nemzetes as.szony elnököl pompás párisi toalettjeiben. 
Bizony, Iza és az őrnagy titol<han is tal~lk,oznak. , Hol 
a Bonlevardot járják kettesben, hol Tortonmal heszelnel< 
meg találkát, de megesik az is, hogy egy eldugott kjs V~!l
déglöben talállwznak. Ilyenkor á fiatal lány ragyog a !Jol
dogságtól. Megértö társa ·Hel éne, aid még mindig a Hot~! 
du Rhinben lakik é• segitségére van Izának, hogy megtr- . 
vessze anyját, ezzel szemben a ki,s "hongroise" köteles 
beszámolni neld a titkos talállrák minden részletéről. Iza 
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szégyenkezve vallja be, hogy kissé zabolátlan hódolója 
gyakran kl\rjáha veszi, megcsókolja ... s hogy néha minden
erejére szüksége van, hogy ellentálljon tüzes ostromának. 

De hogyan magyarázza meg az őrnagynak, hogy 
hamarosan el fognak utazni Párisból S' hogy ezután már 
soha többé nem lesz alkalom arra, hogy viszontlássák 
egymást? Azt is pontosan érzi, hogy ha elválnak útjaik, 
Henri nagyon gyorsan ldhullatja képét a .szivé!ből. 

Amde az őrnagy valósággal megrémül, amikor Iza 
végül is elszánja magát és megmondja neki, hogy rövidesen 
üt a búcsú 6rája. De Verqnon úr kezdetben valóban csak 
egy könnyű kis kalandra pályázott, sejtelme sem volt .arról, 
hogy ennyire bele fog mélyedni az ügybel Most veszi észre, 
hogy nem hfr megválni ettől a vékonyderekú, szöke kis-. 
liínytól, akinek ártatlan, friss lénye annyira ·különbözik 
azoktól a hölgyektől és hölgyecskéktöl, akik szerelmi útján 
mosianáig kisérgették. Az elkényeztetett világfit főkép Iza 
nagyogó fiatalsága vonzza. 

A szeretőjévé nem teheti, erre nem kapható, azt már 
tudja. Vegye feleségül ezt a távoli országból való kispolgári 
személyt? 

Egy bizonyos: Roykó Sámuelnek elég pénze van 
ahhoz, hogy újra bearanyozza de Verquon őrnagy úr kissé. 
elfakult címerét ... és ez sem megvetendő dolog! . · .. Elvégre 
Roykóék nemesi származásuak. Az őrnagy urat olykor any' 
nyira elővt;:szi a szerelem, hogy azt his:zi~ nen1 tudna élni 
az édes,. sz őke lány. nélkül ... már pedig az b-izonyos, hogy 
j.egygyürü nélkül nem kaphatja meg! 

Egy téli délután Iza vörösresírt szemmel . érkezik 
a találkára. De Verquon őrnagy úr elragadtatva állapítja 
meg, hogy a ldsfrt szemek nem csúfítják el, inkább .külö
n&; komoly szépséggel ajándékozzák meg sápadt arcát. 
'A leány ezúttal ismét közeli elutazásukról beszél. 

- S ha azt kérdezném öntől, ... Mademoiselle Iza ... 
Ezer férfi, százezer férfi kezdte el ezekkel a szavak

kal élete legfontosabb kérdését, de Iza számára mégis úgy 
hangzanak, mintha az ég nyilt volna meg fölötte és az s•zólna 
hozzá... · 
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S csak akkor felel, kábult .fejjel, elragadtatva éS meg· 
babonázva, amiko~ a férfi már befejezte a kérdéSt. 

- Valószínűleg] igent mondanék, Monsieurl 
De Verquon őrnagy úr tudja, hogy mi illik. Még egy 

utolsó pásztorórát tölt Izával, nagy csókolódzások és eskü
dözések közepette, s aztán úh·a kel a Hotel du Rhin felé. 
Itt egy rövid, de annál jelentőségteljesebb tárgyalásra kerül 
a sor Roykó urammal és Szerafina asszonnyal, melyet egy 
közös vacsora koronáz meg a szálló étterméhen. Roykó 
uram kezdetben úgy tesz, mintha módfölött felháworílaná 
felesége és leánya titikolódzása, de azért természetes ő is bo!

, dog, hogy egy ilyen előkelő vőhöz jutott. Jól tudja őkelme, 
hogy de\ Verquon őrnagy egyi!< Jegrégibb tagja a híres· párisi 
Jockey klubnak. 

Két nappal később Roykóék búcsút mondanak Páris
nak. Ezúttal Szerafina asszony mondja ki a dönt() szót. 
Anyai kötelességét teljesíti, Iza most már menyasszony, itt 
az ideje tehát, hogy megmentse Sámuelt. Tiszaújlakon 
a t<Jkintetes úr ismélj vissza fog kerölni régi megs•zökott éle
tének kerékvágásába, erről ő majd gondoskodni fog. 

Roykó uram nem ellenkezik és a nemzetes asszony 
örömmel látja, hogy Sámuelje szivesen tér vissza vele Tisza
újlakra. Valóban, Roykó uramnak már honvágya van. 
Üzleti ügyeit elintézte Párisban, sok új vevőt szerzett, s 
tudja, hogy Jecker bonjai révén tisztességes kereset vár rá, 
jóllehet a mexikói ügy még meglehetősen msszul áll. De 
már belefáradt Párisba s főkép belefáradt a megerőltető 
lovagi szolgálatokba huszonnyolc éves, tüzesvérű szeretője 
melett. · 

Elindulnak hazafelé. Az úton felesége és Iza egyébről 
sem beszél mint az elJ' eg;yzésről. Egy félév múlva lesz a ' . lakodalom. Nem sok idő, mondja Szerafina asszony, kü!ö· 
nösen, ha az ember meggondolja, hogy mennyi mindent 
kell addig elintézni. 

A völegény kikísérte a pályaudvarhoz a családot. Szo
morú volt, éppoly szomorú, mint Iza, mert félév nagy idő, 
különösen ha két szerelmes •'zívet választ el egymástól. 

Roykóék diadalmas győztesekként vonulnak be Tisza. 
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újlakra. A tiszaparti kisvárosban futótűzként terjed el meg
érkezésük híre. 

A Piac-téri ház ablakai újra kinyílnak A burgerek 
asszonyai megtöltik a patikát. Fejfájás elleni port, hashaj
tót, szfvcsöppeket vásárolnak hihetetlen mennyiségekben. 
Elvégre tudni akarják, mi ujság a nagyvilágban. 

Hallotta már? A Roykó lány eljegyezte magát! Egy 
párisi mágnással, egy gárdatiszttell A nemzetes asszony 
pedig egy egész szekérrakomány új ruhát, valódi párisi 
mhát hozott magával! S párisi fiízőben jár! 

Szerafina asszony egy héttel megérkezése után nagy 
vacsorát . ad. A vendégek tiszteletteljes csodálkozással néz· 
nrk Izára, aki főnyereményt csinált: egy francia mágnással 
jegyezte el magát. 

Ejnye, ejnye ez a Roykól Ki kételkedi!( zsenialitá· 
sában? 

Szerafina asszony pedig mcsélni kezd. A krinolinok
ról, arnelvek most már csak térdmagasságban bővülnek és 
csípőben 'testhez feszülnek, rövid, bokáig érő szolmyákról 
és mintás alsószoknyá'luól. Ű maga is vörösmintás, világos
szürke harisnyát visel és felemelve szaknyáját meg is mu
tatja. Estélyi ruháluól mesél, kivágott brokátderekakról 
s a szeme osillog, amikor megmutatja a tiszaújlakiacrmak 
új kalapjai sokaságát. 

- A császár pedig azt mondta nekem ... A császárné 
azt tanácsolta . . . Mctternich hercegnő azon a véleményen 
volt ... 

Szerafina asszony tulajdonkep nem is akart volna fül
len!eni, de a nők ldváncsian ostromló kérdései hazugságba 
kényszerítik. A főispánné, a szolgabíróné, a bankigazgató 
és Kovács lócsiszár uram felesége tátott szájjal hallgatják. 

- Hát idehaza meg mi ujság? - kérdezi a nemzetes 
asszony. 

Az embernek végül azzal is törődnie kell, ami Tisza
újlakon történt. Igaz, hogy a legfontosabbat csak akkor 
fogja megtudni, ha majd összekeröl bizalmas hívével, Ieg'
megbízhatóbb barátnőjével, Pospischil asszonnyaL 
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Milyen gyorsan múlt el ez a tél is, arilelyen a párisi 
útjáról hazaérkezett Roykó-család maradt változatlanni 
a kisváros érdeklődésének középpontjában J 

Az emberek bizony még mindig megfordulnak Szera
fina asszony után, ha Párisban vásárolt kalapjában és fáty
lában, vékonyra fűzött. derekában, S' hosszú, finom selyem
köpenyében suhogva végiglejt a Fő-utcán. És csak illő' távol
ságban mernek egymásra hunyorítani, vagy egy~egy gúnyos 
szót ejteni a patikáriusné felti\nő ruházatáról, vagy arról 
az újabb furcsa szokásáról, hogy séta közben mereven hát
raveti fejét és előredugja a ·hasát. Bizony, vigyázni kell, 
mert a tekintetes asszonynak éles a szeme és jó a fi\le. Izát 
is1 gyaktan látni ezen a télen az utcán, a város üzleteit járja 
sorba. Sok dolga van a kelengyéjével! A szeme meg ragyog 
a boldogságtól. 

Tavaly tavasszal az egész Pospischil-szalon Szerafina 
asszony ,g,zámára varrta a párisi útiruhákat, most vala
mennyi varrólány és. 1naga Pospischilné asszony is kizárólag 
Roykó kisasszony kelengyéjével foglalatoskodik. A szalon 
tulajdonosa új varrónőket fogadott a régiek mellé, ennek elle
nére alig marad ideje; hogy más hölgyek számára dolgozzon. 
Holo,tt Tiszaújlak előkelő hölgyeinek úgyszólván nincs is 
más becs vágyuk, mint hogy a délutáni kávé mellett elmond
hassák: ~ én is rendeltem a Pospischil szalonban ... hisz 
tudja, abban a szalonban, amelyben Roykó kisasszony 
kelengyéjét varrják. . . Mindenki tudja azt, hogy melyik 
az a szalon, melyben a Roykó lány kelengyéjét varrják, dc 
azért mégis' csak külön mulatság és öröm, ha az ember 
a nevén nevezheti. De nemcsak a Pospischil-szalon, hanem 
a város valamennyi fehérnemií i\zlete, himzönője, kalapqsa 
és cipésze is Iza kisasszonynak dolgozik. 

Roykóék tiszaújlaki terroruralma azonban semmivel 
sem lett enyhébb. Épp elleilkezőleg! Roykó uram és Szera-
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f~na ~s.szony, . :."Í';'os, pontosan értesültek mindenről, ami 
tavolieiukben tortent. Pontosan tudják, hoay akadtak akik 
'\ hátuk m?gőtt illetlen megjegyzéseket "mondtal< ;.ájuk, 
a.wdtak, aink a borozóban nem átallták Roykóék eu~, ·g ·-

el t l 'h l ··m· v .. sc eJ 
n"{_ ~~z a ,a o,z eu 1 s voltak, akik az egész város s:tíne 
elol~ o~;·z<Jbaratkoz~ak olyan emberekkel - sőt meg is s•,gí
tette.k oke.t_! - ainket a patilmsék annak rendje és J:1ódja 
szert~~t "ktatkoztakl'· A hű barátok természetesen mos~·miri
denrol pontosan. b?számoltak Sámuelnek és Szerafinának. 
Meg kell tor?ln~ mm~en sérelmet, tartják Roykóék, külön
ben . elharapodztk a hszteletlenség. Szigorúan de fg·azságo
san! - ez Roykó patikáPhis uram jelszava. ' 

• Roykóék nagy megelégedéssel vették egyébként tudo
r.nasnl, ~o?y Fet:enczyé~nek egyre rosszabbul megy a wrnk 
es. a pa.tikaba mar senki sem teszi be a lábát! Minek is tenné 
b,~' a~l'kor odabent Fe~enczy uram mogorva arccal fogadja, 
sot meg azt sem restelJ megkérdezni a vevőtől: _ hooy mi 
sz~! ho7!a. errefelé, al!ol a madár sem jár? Különben is 
~mek JRfJOn az ember olyan patikába, ahol soha 1·emmi 
UJságot •Sem lehet megtudni? 
· Amióta az országban ismét abszolutizmus uralkodik 

Ferenczy urmn politikai működése is szünetel rnár a Deák: 
párt n!il~ános ü!ései~ sem vehet rés·zt. Ilonkát egyáltalán 
nem !atm; Moldar btrtokán dolgozik szülei örömére, hogy 
meg~zabadultak egy éhes szájtóL Géza fiúk is abbalmgyta 
pesh ta~ulmányait, bankhivatalnok lett belőle. Tiszaújla
kan amugysem kapott volna állást. Az ember szinte meg
sa_i~áln~ Ferenczyéket, ha nem volna magának is annvi 
b~tJa-b~!a.; D~ hát nem; lehet egyre csak a más, emberek d.;i. 
gaval torodn1! 

, . Hú~vétl{or Iza kisasszony vőlegénye e1IátJ.5at Tisza
UJJakra .es ez bizony ?Diás,i s~enzáció a kisvárosban. Meg· 
kell .adm, de V~rqnon ornagy ur szép ember és hihetetl~nül 
~~egan~ .. _LegfelJe~b azon csodálkoznak el az emberek, hogy 
JOVal Jdosebb, mmt amilyennek gondolták ... holott a kis- . 
assz~ny ~~?, csak húsz éves! A burgerek ezenfelül elégedet- · 
!~n allapltJak meg, ~o~y a bajuszát ... amely ugyan jóval 
ktsebb Roykó uramenal; .. szintén tisza(tjlaki pomádéval, 

a l<ét végén hegyesre pÖdörve viseli. Rul>ája finom r.ii!a~-
ból készült de kissé szűk derékben a kabátja s kalapJa lS 

' 'b igen kicsi, a kezében pedig egy karcsú, törékeny, n Ilk keze 'e 
való pálcikát forgat . . . Ú gy Játszik, ez a divat Párisban. 
Ruhái erős parfömillatot árasztanak, <tranyszőke haja hul
lálnokba van bodorítva, hófehér kezén sírnára ('~iszolva 
ragyognak a körmei. Mindezeket a fontos részleteket huz
gót~ terjesztik az egész városloiban és az asszonyok és lányok 
bizony erősen nyújtogatják a nyakukat és néha még. meg 
is foidulnak az őrnagy úr után, ha végigsétál az utcán vagy 
bemegy a cukrászdába. Egyébként elükelő, gavalléros 
embernek látszik s, amikor egyszer jövendő apósá\7al, anyó
sával s n1enyasszonyával egyiitt a borozóban vacsorázik, 
annyi régi tokajit bontat, mintha már Jakodaln~át ülné. 

Az örnagy úr természetesen ren?e:e?i ÚJ _hí.rt . ho~?lt 
magával PárbbóL Az ujdonságok a patilwrms hazahol knn
dulva, lassanként eljutnak az előkelő polgári családokhoz 
is, amelyeknek tagjait gyakran látják v.endé'gül Ro?:~ó u;.·a;, 
mék. De eljutnak a borozó törzsasztaimhoz és a lmlonhozo 
holtokba is, amelyekben Roykóék vásárolnak. 

De VerqUon sok olyan dologról tud mesélni, ami ~z.e: 
rafina asszony érdeklődését is leköti. De beszámol a par1s1 
választási küzdelmekröl és a n1exikói eseményeluől · is, arne
ly ek viszont Sámuelt érdeklik. Az őrnagy előkelő ember 
és bejáratos a Jegelegánsabb párisi házakba, résztvett az 
összes fontosabb ünnepélyeken és végigtáncoita az egész 
idei párisi farsangol, amely fényesebb volt minden eddi
ginél. 

De Verquon sokat mesél az álarcos bálakról, amelye
ket az udvar hozott divatba, a Tuiileries-ben rendezett ünne
pélyekről, amelyeken szenátorok, aranysujtásos egy~'?r:.thás 
követek, gálaruhás katonatisztek s arabs burnuszba oltozott 
kaidok vettek részt, egy-egy kaján megjegyzést is elereszt 
oly kor az egyik vagy másik magasrangú s.zemélyiség~ r.ová
sára, mert nyilvánvaló, hogy az őrnagy urnak semm1se~ 
imponál. Szerafina asszony egyre job~an. cs~dálja !?endo 
vejét, Iza pedig ki_tágul~ szen_Imt;l ~eSI .. völegenye ~mden 
szavát, aki úgylátszik, meg apJánal 1s tobbet tud arrol, ami 
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il nagyvíiágban történik. Mi!yen folényesen, rélváfiról beszé! 
az udvarról és o mindert egyébről ... gondolja Iza megille
tődötten. 

A farsang legnagyobb eseménye egy ballet yolt, amely
lyel a császárné lepte meg vendégeit. Taseber grófnő ren
dezte. Be kár, hogy azt Iza nem látta ... sokkal jobban tet
szett volna neki, mint a compiegnei vadászjelenet. A feszült 
érde.klődéssel, izgatoltan várakozó társaság a Diana-szalon
ban gyilit össze. Kertészeknek öltözött lakájok négy: hatal
mas aranyozott méhkast hoztak be, amelyekből tizenkét, 
méhecskét ábrázoló fiatal lány lépett ki, szarosan testhez
álló fíízőben, áttetsző szán1yal<kal és hatalmas csápo-kkaL 
Ök nyitották meg a hált. ~ EI nem tudják képzelni, höl
gyeim, Ihilyen elbüvölő látvány volt. o • a szük kis mellény
kék ... a meztelen keblek és karok ... az •Ülátszó szárnyak 
bájos csapkodása l ... 
· Iza vőlegényére néz, aki zsebkendőjével legyezgeti 

magát. Egy pillanatra elszorul a szfve, az jut eszébe, hogy 
az őrnagy Párisban milyen sok szép nővel találkozik! ... 
De jegyese nem enged neki időt a gondolkodásra és már is 
újabh szórakoztató történettel köti le érdeklődését. 

- Az idén futjá-k először Párisban a Grand Prix-tl ... 
Nagy esemény lesz Iza ... maga már mint a feleségem fog 
résztvenni benne. Remélem, oly szép és elbüvölő lesz, hogy 
egész.]'áris a lábánál fog hevernL A versenyt a császári pár 
s az egész udvar is megtiszteli majd látogatásával ... s vala~ 
rnennyi külföldi diplomata. :Bn tagja vagyok a Jockey
klubnak, amelyet Dernidoff herceg alapított. Külön páholy'· 
ban fogunk iilnil 

Szerafina asszonynak nehezen jár a lélegzete. A lege 
szlvesebben azt venné, ha az őrnagy még egysze!' elejétől 

a végéig eUs·rnételné azt, amit mondott, hogy az ember egy 
szót se mulasszon el. Szinte elképzelhetetlen, hogy Izának 
milyen gyönyörüséges élete lesz az előkelő arisztokrata 
olda!{m! Szerafina asszony egy kissé irigykedve nézi lányát, 
aki előtt ki fog tárulni a nagyvilág kapuja, nemcsak az 
a keskeny rés, amelyen ő kukkanthatott be. De hát így is 
van rendjén, hogy a gyerekeknek több dukál, mint a szü-
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főimei<, aid!< megvetettéT< szerencséjlík afap ját. A leldutetes 
a.sszony nagyot sóhajt! 

Húsvétkor Lajos is hazalátogatott Tiszaújlakra. Az 
egyelemen vakáció van s nem mulaszthatja el az alkal~at, 
hogy megismerje jövendőbeli sógorát, akiről anyja és huga 
annyi szépet irt neki. Kezében tartja az őrnagy puha kezét 
és .szeretetteljesen meg akarná ölelni ... de nem bírja! 
Valami különös érthetetlen ellenszenv lett úrrá rajta. 

Egyébként is nagyon megváltozott az .. ut.óbbi, időben, 
nen1 j<:1en találja helyét a szülői házban. Szulei "zarkózott
nak" ~ondják, sőt az apja "Inakacsnak és keménynyaku
nak" szidja. Iza is érzi, hogy nem fogadta be szívébe vőle-
gényét é& ezért kissé neheztel rá. . . . 

Lajos tulajdonkép nem is akar bJZalmasabb v1szony~a 
kerülni jövendőbeli sógorával, akit apja elkényezt~t, anY.~a 
és húga pedig valósággal istenít. De az őrnagy eroszakalJa 
a kimagyarázkodást, valósággal ldhívja Lajost. _Már azzal 
is hogy fiatalembernek" círnezi, olyan furcsa gnnyos han
g~n, mintba nevetségesi dolog vagy biín) lenne, hogy az ernbeT 

fiatal. · 1 f 1 1 A "fiatalember" egy alkalommal arra figye ~ , wgy 
de Verquon őrnagy úr apja előtt kifigurázza a franc~a elhm
zéket, amely hosszas civakodás után mo.s.t nagysok~ra koz~ 
zélette választási listáit. . , 

- Persigny majd csal<; végez velük! - ~ondJa gunyo
san az őrnaay és fehér keze játékosan forgalJa a lornyon!. 
- Meghagy~a a prefektusoknal<, hogy '_!Únden hatal~ukkal 
támogassák a hivatalos jelölteket. Pers1gny egyforrnau tud 
bánni a kOI'báccsal és a rnézes rnadz.~ggal. . . 

1 Nem az őrnagy szavai bolygatjak meg LaJOS nyuga_
mát, inkább az ejti kétségbe, hogy apja csende~en h~llg,a!Ja 
és egyetértően bólint az ilyen beszédekhez. ('-PJa, al~1 r~szt
vett a negyvennyolcas szabadságharcban, aki eg:ész eleteben 
Magyarország felszabadításáért küzdött és ell<eSe~·edett har
cot folytatolt az osztrák beamterek elnyomása es a F,Iahs
burgok diktatúrája ellen, most nem szégyel egyetértem eg7 
rendszerrel, amely erőszakkal és megveszteget?ssel korma
nyoz 1 Hát ·ennyire elszédílette őt az a sok p enz, amelyet 
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Franciaországban kereseit s még ezután l<eresni fog1 ... 
ennyire. megrontqtták szÍVét és elméjét az "előkelő ös•s·zeköt
t.etések?'' 

Lajos még nem tudja, hogy apja megtanult hallgatni, 
. amikor nem ért egyet valakivel, Lajos még nem tudja, hogy 
apja hétsz.eres lakat alatt őrzi gondolatait. 

- Mi, pe.sti diákok is ismerjük valamennyire az éle
tet - mondja Lajos• szenvedélyesen és már első szavaival 
válaszfalat emel maga és apja közőtt, a fiatalok és az öre
gek között, kiket pénz és hatalom régi eszményeik elárulá
sára birt. --t Mi, pesti diákok tudjuk, hogy mi történi nálunk 
a Habsburg~elnyomatás alatt, hogy mi történik All'gliában, 
Lengyelországhan és FranciaOI'S·zágban. Bennünket nem a 
kabinetek titkai, a kormányok kicsinyes intrikái érdekel
nel{, mi arra . vagyunk kíváncsiak, hogy a nép mit gondol 
a világról, s hogy a műhelyében dolgozó kisiparos, a gyá· 
rakban dolgozó munkás és a nemzetek fiatalságának az a 
része, amely ismeri a kor követelményeit, mit szól az ese~ 
ményekhez! Mi, diákok, Pesten elolvassuk a társadalmi kér' 
désekről és az emberek jogairól írt új könyveket. S tudjuk 
azt is, őrnagy úr, hogy önöknél odahaza, Franciaországban 
is akadnak emberek, akik egy Iiberálisabb, szabadabb 
rendszert szeretnének. Tudjuk azt, hogy a munkások is állí
tottak jelöltet a választásokon. Vezérüket Louis Biancnak 
hívják és ... 

Roykó uram a bajuszát pödri és hol fia, hol veje 
arcába tekint. Az ember .szinte azt vélné, hogy kíváncs.ian 
fürkészi areVonásaikat. 

- Jegyezze meg fiatalember, - feleli az őrnagy gő
gősen - hogy akinek nincs semmije (is ennélfogva nem 
veszthet semmit, annak nincs joga beleszólni az ország 1{01'
mányzásába. 

Lajos hallgat. Látja, hogy apja szeme rajta csüng. 
Ha most kimondaná azt, ami a begyében vari ... azt, amit 
erről az őrnagyról gondol, akkor... Jobb, ha hallgat! De 
szívében egyre vadabb gyűlölet kél a nyegle tiszt iránt. 

- Az ön atyja jól tenné, ha kitndná, kikkel érintke
zik bátyja Pesten - mondja egy alkalommal az őrnagy 
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Izának. - úgy látom, hogy kissé rossz befolyás alá került 
a fiatalember! 

És Iza fájó szívvel tapasztalja, hogy a két férfi egyre 
ellenségesebb tekintetekkel méregeti egymást. 

Az első beszéigétesnek folytatása van. Az őrnagy és 
a pesti diák ismét egymásba akaszkodik. Izgalmas korszak
ban él az ember, s ha olyan fiatal, 1nint "Lajos, nem birja 
fékentarlani nyelvét. Beszélnie kell arról, ki kell adnia ma
gából azt: ami a szívét nyomja. 

Még Lajo;s hazaérkezése előtt Lengyelországban u jon
cozás volt, Sándor cár trónralépése óta az első. A szeren
csétlen lengyel nép fellázadt. Pesten az egyetemen, a diá
koklátogatta kocsmál<ban, a könyvtárak folyosóin egyébről 
sem beszéitek, mint a leng,yel ujoncokról, akik nem al{ar
nak · szolgálni az oms-z hadseregben és kaszákkal és fur
kósbotokkal felfegyverkezve járják az országot. S mialatt 
Lajos Tiszaújlakan vakációzik, hírt kap, amely teljesen 
kihozza sodrábóL 

Jövendőbeli sógora épp a lakószabában ül és ujságot 
olvas•, amikor Lajos belép. 

··~- Hála legyen Istennek, hogy az ön császára végre 
engedett népe követelésének s Angliával és az osztrák csá· 
szárral egyidejüleg jegyzéket intézett a cárhoz! Végre, az 
első intervenció a szerencsétlen, üldözött lengyelek érdeké
ben! I-lisz már valóban nem lehetett nézni, hogy mi törté
nak Lenl~yelországban! Én még elaltudni sem tudok, ha 
eszembe jut. 

De Verquo n őrnag,y úr az asztalra teszi az ujságot és 
gunyosan néz Lajosm, mialatt fehér újjaival apró hajusz
káját simogatja. 

- Én inkább azon a nézeten volnék, fiatalember, 
hoay mi és az osztrákok is nagy ostobaságot követtünk el! 

b l -- feleli. - Ausztria azért, mert van egy lengye tartama~ 
nya ... ugyanúgy, mint Poroszországnak ... s ennélfogva 
jobhan tette volna, ba kiegyezik Moszkvával. Mi pedig ... 
kérdem, miért akasszuk mi össze a tengelyt a cárral? Emiatt 
a néhány piszkos lengyel lázadó miatt? Anglia természete
sen a markába nevet, boldog, hogy most majd megromlik 

267 



a baráti víszony Franciaország és Oroszország Irözőft, arrie"
lyet már amúgysem nézett valami jó szemmel. , 

- De őrnagy uram! - fakad ki Lajos és az arca 
kipirul a felháborodástól és izgalomtóL - Az ördögbe is,. 
hát ne politizáljunk és fecsegjünk már annyiti Hát nem 
tudja, hogy mi történik Lengyelországban? ... hogy ott se 
szó, se beszéd legyilkolnak egy népet? Nem olvasta Napo
leon herceg nagy vádbeszédét a lengyelországi terrorról? 

Dehogynem olvastam, fiatalemberi ... De azért ne 
kiabáljon olyan nagyon, az nem illik! Elolvastam a beszé
det, de azt is, tud01n, hogy Napoleon császár az unokaöcs
csé:! ny?mban utána Egyiptomba expediálta. Sajnos, annyi 
esze mar nem volt, hogy a rendőrség útján vetett volna 
gátat a szónoklatok, felhívások és peticiók áramlatának, 
amely most arra kényszerítette, hogy az úgynevezett nép
akarat nevében elküldje a cárnack a ;szóbanforgó jegyzéket. 

Lajos halálosan sápadt a dühtől és felháborodástól. 
- S mit szól Angliához, őrnagy uram? 
Az őrnagy elmosolyodik. 
- Túlságosan érzelmesen nézi a világ dolgait, fiatal

ember! - mondja. - Anglia ugyan aláírta a •közös jegy
zéket, de közben a City bankárai arról tárgyalnak az orosz 
kormánnyal, hogy mikép finanszirozhatnál<i a moszkvm-í 
szevasztopoli új vasútvonalat Rotschild báró pedig a haját 
tépi kétségbeesésében, mert elszalasztotta a jó üzletet. Ezek 
az igazi események! 

- És :'z osztrák császár? - kérdezi Lajos. - Min
den abszolutizmusa ellenére, Galicia ellenére mégsem birta 
tovább nézni a lengyelek szenvedéseit s résztvett a nyugati 
hatalmak közős akciójábanl - A fiatal diák ·szeme diadal
masan csillog. 

De Iza vőlegénye csak a fejét rázza. 
- Ferenc József majd megbánja!- feleli.- Ebben 

a !átszmában csak az okos Bismarck herceg fog nyerni, 
aki ... 

- Ornagy uram!- Lajos sógora elé áll és dühösen, 
villámló sz.emekkel méri végig. -- Ön tehát helyesli, hogy 
Poroszorszag nemcsak nem csatlakozott a nyugati államok 

268 

----------~~,~ 

tiltakozásához, hanem még segíts-éigére is sietett a cárnak a 
lengyel szabadsághősök ellen? Ön helyesli, hogy Poroszor
szág már ne1n a szabadság hona, ainióta Bisinarck lett 
a kancellár, hanem ellenkezőleg, m"ga is résztvesz egy egész 
nép rendszeres, lassú kiirtásában? Ha ön helyesel ennek, 
akkor ön is.,. 

- Én francia vagyok - feleli az őrnagy gúnyosan 
s feláll székéről. ~ Francia vagyok, ezért nem örülők 
annak, hogy Bismarck herceg okosabb, jobb politikót foly, 
tat, 1nint az én császárarn ... Ami pedig önt _illeti, fiatal
ember, jobban tenné, ha egy !ds modort tanulna, "helyett, 
hogy olyan dolgokkal foglalkozik, amelyekhez nem ért. 

Lajos, épp felelni akar, amikor Iza a hangos szóvál
tás hallatára a szobába rohan. Vőlegénye felé siet, aki udva
riasan kezet csókol neki. 

- Hát én nekem elég volt ebből! - kiáltja Lajos 
és ldrohan a szobából. 

Ilonka jól érzi magát Moldár birtokán, amely csak 
néhány órányira van TiszaújlaktóL Biztonsághan van! Az 
ispán és felesége, egyszerű derék emberek, szívesen fogad
ták a fiatal lányt és Ilonlrának sok öröme telik munkájá
ban. Az ispán feleségével dolgozik együtt és az ügyvéd ház
tartásában segédkezik, ha ez olykor ellátogat a birtokra, 
vagy barátokat lát vendégü!. A gazdaság síkságon terül el 
és pihentetil jó érzés, ha az ember munka után a pirosló 
alkonyati ég alatt egy nagyot járhat a földek között, vagy 
az esti szélben zúgó, sötét tölgyfaerdökben. 

Amikor azonban beköszönt a húsvét, Ilonka fájó szfv
vel gondol arra, hogY!'Lajos most hazajön Pestről vakációra 
és hiába fogja őt keresni a városban. Tudja ugyan, hogy 
ő Moldái' ügyvéd birtokán dolgozik, de vajjon lesz-e mersze 
ahhoz, hogy itt felkeresse barátnőjét? Ilonka nem tudja, 
mihez fogjon. Nagyon keserves dolog lenne, ha nem lát
hatná viszont a szünidő alatt. 

Egy nap marokra fogja bátorságát és az ügyvéd elé 
jámi. Már rég nem látta szüleit, mondja, 'azonkívül nyári 

269 



ruháit is rendbe szeretné hozatni! Az ügyvéd úr talán meg
engedné neki, h'ogy belátogasson Tiszaújlakra? 

Moldárnak feltünik, hogy Ilonka arca pipacsvörösre 
gyúl beszéd közben és szokatlanul félszegen, szemmellátható 
zavarral adja elő kérését . 

. - De gyermekem ... hát persze, hogy megengedem! 
Ha akarja, akár holnap is beviszern magát a városba kocsin 
... s ott i,s,. maradhat néhány napig, ha kedve tartja. Majd 
értesítsen, ha 1negint vissza akar jönnil 

Amikor másnap a Tisza mentén a város felé hajta
nak, az ügyvéd elgondolkodva nézi a mellette ülő lányt. 
Ilonka kiilönös, zárkózott teremtés. Moldár megigérte beteg 
feleségének, hogy vigyázni fog kis· barátnöj-ére, utolsó évé
nek e kedves vígasztalójára, megigérte neki, hogy szemmel 
tartja és segíteni fogja. Szívesen adta. igéretét, sőt, .kissé túl
szívesen is, vallja be önmagának Moldár. Nem elég öreg 
ahhoz, hogy ne érezze ennek a húsz éves fiatal teremtésnek 
varázsát, hogy ne nézegetnt9 elragadtatottan a [Jyöngéd, 
szép arcot, az értelmesen csillogó szemeket s a fehér hom
lokba hulló sötét fürtöket.· Moldár, azt is megállapította -
amióta a. birtokán dolgoziK, - hogy a kislány milyen meg
bizható, komoly m.unkaerö. Meglátni rajta, hogy az élet 
keményen bánt vele, s hogy nemi játéknak teltinti a munkát, 
hanem. komoly kötelességnek. Sziilei fenyegetett létének 
sietett segítségére. 

De Ilonl(ába belátni nem lehet. Épp úgy énekel, mint 
a többi fiatal lány, épp úgy nevetgél és épp oly vidám, de 
önmagáról soh'a nem beszél, hololt Moldár 1s.z!vesen meg
tudná, milyen gondolatok lakoznak e tiszta fehér homlok 
mögött. Deérdeklődéseivel nem sokra megy a lánynáL 

Mit gondolt tulajdonképpen a felesége, amikor azt 
· kérle, hog~ vegye magához Ilonká~ a hirtok1·a? Nem féltette 

attól a veszélytől, amit eg1y ilyen fiatal teremtés állandó 
közelsége jelent? Soha még a~ ügyvéd nem érezte oly élesen 
és fájdalmasan, hogy milyen keserves dolog az, ha a férfi 
ötvenedik életéve beköszönt. Kora eddig semmiben sem 
zavarta ... de most meghöl<ken, amikor Ilonkával kapcso
latiban ~szébe jn t. 
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Hova vezetnek az ilyen gondolatok? És mit szólna 
Ilonka, ha tudomást szerezne róluk? Bizonyára alaposan 
kinevetné mert hisz az ö szemében már öregember. 

Az 'ügyvéd átadja Ilonkát szüleinek, aztán egy kicsit 
elbeszélget Ferenczy urammal, aki nem tndja mire vélni, 
hogy barátja olyan rosszkedvű. 
. Ilonka már másnap módját ejti, hogy . találkozzék 
Lajossal. Ezer tilalom veszi körül mindkettejiiket, de men
nél szigorúbbak a tilalmak, annál leleményesebb az ember, 
am1ál több módot talál arra, hogy kijátsza őket. 

A fiú nem valami jókedvii, ezt Ilonka nyomban ész
reveszi. Nem mesél neld semmit jövendőbeli sógoráról (akit 
magában csak "astoba ficsnr"-nak nevez) s Izáról ~s köz<;li 
esküvőjéről sem sokat mond. Annál k<;ser~bben ny_II~tkoZI:< 
egynéhány más emberről, apja és anyja hizalmasan·ol, alu
ket a városban már csak a "Roykó-féle kliklmek" neveznek, 
s akik még alávalóbban viselkednek, mint szülei. 

~ Pospischilné jár elől a jó példá':~!. Az egész v~rost. 
kínozza és terrorizálja. Már csak azon Jar az esze, mtkép 
szedhetné ki az emberekből, mit gondolnak g.ziileimről, csak 
a~ érdekli, hogy ki van melletük és· ki van el:eniik. ~ntr~kái 
megmérgezik az egész város életét. A megyei tak~r:kpen~
tár igazgatója is méltó párja! Egyre nagyobb gyulolet kel 
elleniink a városban! Mi lesz ennel< a vége? 

Ilonka, sajnos, nemigen tndja megvigasztalni Lajost. 
Szüleitöl is ugyanazt hallja, amit Lajostól, s_öt még . enn_él 

· is többet hisz. a diák csak ritkán és rövid idmg tartózkodik 
Tiszaújl;kon, így a történteknek csa:k kic~i:'y töre?ék? jut 
el füléhez. Sajnos, az a helyzet, hogy Roykoek - ~arm~ly~n 
megingathatatlan is pozíciójuk a vár;'sban,_ ~ meg mm~Ig 
nem elégilették ki olthatatl~n bo~sznszomju~<at, ~ég mm
dig nem érzik. magukat. b•ztonsag~m~. Talan azer~ nem.: 
mert tudják, hogy senkisem sz~reh oket, hogy mmdenlu 
fél tőlüle 

A kfnzó gondokról legjobban Halásznál feledkezik 
meg az ember. Ha hármasban egyiitt ülnek az öreg orvos 
házában akkor Ilonka .s' Lajos egycsapásra megszabadul 
mindeli ireservétőL Halász doktor és fiatal barátja egykép-
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pen sokat töprengenek magányukban és örülnek, ba össze
kerülhetnek s közölhetik egymással gondolataikat. A leány 
pedig jól ért hozzá, hogy hallgas.sa őket, sötét ·szeme hol 
az egyikre néz, hol a másikra tekint, olykor egyetértően 
mosolyog. 

- Egyre bolondabb ez a világ! - véli Halász. ~ 
Az embernek olykor már valóban azt kell hinnie, hogy az 
a világi sorsa, hogy az igazságtalanság kormányozza. Öreg 
CJ,nber vagyok, láttan1 InáT egyetmást, de ez a mexikói 
ügy! ... ez aztán a teteje mindennekl ... Előbb a franciák, 
angolok és spanyolok küldenek együttesen büntetőexpedi
ciót az ország ellen, amely a hosszú polgárháború miatt 
eladósodott. Ez már magában véve is felháborító, mert 
nagyon csúnya dolog egy szabad népet megtámadni csak' 
azért, mert nem tn d eleget tenni anyagi kötelezettségeinek l 
De rendben van, nekiestek, térdre kényszerítették és aláh·at
tak vele mindenféle szerződéseket! Utána az angolok és 
a spanyolok haza is tértek, de a franciák még továbbra ís 
ott maradtak. Minek? Míért? Senki sem tn d ja ... De még 
most is folyik a francia vér, mert néhány spekulánsnak 
e7. az érdeke, s· mert a félbolond Eugénia nem akar letenni 
világboldogító katolíkus álmairól. Vagy talán Napoleon 
újabb üzlete! szímatol? Lehetséges, mert a pillanat kedvező, 
Északamerikában még míndíg tart a polgárháború l 

Ilonitának eszébe jut Moldárné s visszaemlékszi!< arra 
a délutánra, amikor felolvasott neki a "Tamás• bátya kuny
hójá"-ból. ' 

- Amíg az öregek kormányozzák az országok sorsát, 
addig a népek vérrel fizetik meg uraik piszkos üzleteit -
mondja Lajos. - De mi, fiatalok, majd felépítjük az új 
világot, amelynek el kell jönnie egyszer, akárhogy késleke
dik! is l Mí hiszünk benne! Mí nem fogjuk eltürni, hogy elvá
lasszanak bennünket azoktól a szegény testvéreinktől, aki
ket a modern technika, a hírtelen keletkezett gyáripar nyo-· 
morba döntött és otthontalanná tett. Mi segíteni akarunk 
neki!< és velül< egy sorban küzdeni az igazságért. Mi is mun
kásoit vagy1,1nk, ha véletlenül ... szi\letésünk révén ... abban 
a szerencsében réJs.zesi\ltünli is, hogy egyetemre járhatunk 
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és tanuTha tunk. Egyébként bennünket, fiatalokat , épp .ú~_Y 
elszigetel at társadalom, mint a murikásokat és épp ugy kiko
zösít a polítil<aí életből . . . De hadd mondja~ ~l ?nnek, 
Halász bátyám uram, hogy azért már észlelhelo nmm hala
dás is 1 Az öreg,ek ellenére, a mindent jobbantudók ellenére 
is 1 Egy mnnkásküldöttség, amelyet maguk a munkások 
választottak, utazott most Franciaországból a londoni világ
kiállitásra. Elolvastam beszámolójukat. Angliában &zakmák 
szeTínt, mínden iparágban külön munkásuniókat alapítot
tak, amelyek a dolgozók érdekeit védelmezi~; S m?st már 
Franciaországban is munkáskamarákat, pantásos vaJasdott 
bíróságokat követelnek és a tanoncok ;tlk.almaztatásá~ak 
törvényes szabályozását kívánja a munkassag. Azt akarJák 
elérni, hogy levegős, egészséges m!'nkaterme!<ben. ~olgoz
hassanak, úgy mínt angol sorstársaik .Nagybntm;má~an ... 
s nem akarják eltürni, ,hogy továbbra IS, v-édtelenul kr legye
neit szaigáitatva akárki kénye-kedvének. 

Iloulm figyelmesen hallgatja az izgatott fiú~. Érzi, 
hogy Lajos már. kiszakad~ a ~zill?í h~~ gondolatVIlágából 
8 hogy a maga gondolatatt koveh, saJa~ aka~ata _van. De 
amit mond az megint csak nem valann derus, vigasztaló 

' dolog az e;"bernek elszorul a szíve hallatárai Oly nagy az 
igazs~gtalanság ezen a földön, s oly gyöngék az erők, ame
Jyel<J velük szembeszállnaki 

~ Igen, doktor úr, a dolgozó em~erekn~l< n;tindeniitt 
a világon szövetkezniök kellene, hogy ki ne zsakmanyolhas
sák őket! - kiáltja<az ifjú Roykó lángoló lelkesedé.ssel. 

Volt idő, amikor Halász doktor attól féltette fiatal 
barátját, hogy apja rossz befolyá.sa, a nagy vagyon s a_z 
anyja hiúsága elrontja s.zivét és Jellemét. Most má~ attai 
kell félnie, hogy a fiatalság szenvedélye az ellenkező vég
letbe ragadja. 

- Európa fiatalsága egy új világo~ fog teremt~ní. Fel 
fogja emelni negyvennyolc és negyveniulene labogólt s to" 
vább kíván küzdeni alattuk! 

Azl ifjú szav:Í.i biza:kodók; erő és öntudat ;szól belőli\~, 
Halász doktor szívesen hallgatja. Mégsem kell ké,telkednie 
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az emberiségben; amí@ ilyen az ifjúság, ennyire lelkes és 
magabízó. 

- Látogassatok meg hamarosan! - kérleli a fiata
lokat az orvos, arnikor elhúcsúznak tőle. Még sokáig áll 
a kiis kerti ajtó rnögött és némán néz utánuk. 

Természetesen Moldár doktor is találkozott a fiatal 
Roykóval, amikor ez szüleivel, hugával és ennek vőlegényé
vel, akiről az egész város beszél, egyszer-kétszer végigsétált 
a városon, vagy ellátogatott a cukrászdáha. Vajjon nem 
Roykó Lajos úrfi az oka annak, hogy Ilonka hirtelen hon
vágyat érzett Tiszaújlak után? ... ké'rdezi magáhan az ügy
véd. Felesége többször is beszélt neki a két fiatal gyerek 
barátságáról, akilmek szülei halálos ellenségek. . 

Nos, felöle ugyan nem kellene titkolódzniok! Jobb az 
ha Ilonkának minél több alkalma van, hogy láthassa a fia: 
tal Roykót; mennél jobhan megismeri, annál hamarább be 
fogja látni, hogy milyen keveset jelenthet számára ez a 
"gyerkőc". Ezért hát Moldár barátságos mosollyal ltözli 
Ilonkával, ennek a .birtokra való viszaérkezése után, hogy 
bátran meghívhatja magához a fiatal Roykót, amikor csak 
kedve tartja. Eközben éles szemmel figyeli Ilonkát; a lány 
azonban nyugodtan az arcába néz és nem árulja el 
érzelmeit. 

Elutazása előtt néhány nappal Lajos Ilonka meghívá- · 
sára valóban kikocsizik az ügyvéd birtokára. Amikor belép 
az udvarba, Moldár épp a lány mellett áll és egy új gépet 
mutat és• magyaráz neki. Lajos látja, hogy az ügyvéd karját 
a lány vállára fektette és hogy Ilonka mosoi!Yogva néz az 
llrcába. , 

- Úgy n<lzem, hogy ez a Moldár kissé különösen 
viselkedik veled szemben! - rnondja később Lajos félté-
kenyen. · 

- De Lajos! ... Moldár úr legalább oly idős, mint 
az apám. Kedves, jó barátom, nagyon jó hozzám, semmi 
panaszom ellenel 

De Lajos szívébe:U tüske maradt. S csúf gondolatok 
szorongatják, ha olykor eszébe jut a kis· jelenet, amelynek 
véletlenül tanuja volt. 

274 

Roykó Lajos és Henri de Verquon már rég elutazott 
Tiszaújlakról, a diákl Pestre, az egyetemre, konyveihez, az 
őrnagy pedig - miután egy szenvedélyes csókkal elbúcsú
zott menyasszonyától - haza Párisba. A kis város azon
ban megint csak Roykóékkal foglalkozik. Három napig s·ZÜ· 

n et nélkül egymás kezébe adják az emberek a ház kilincs~!; 
az eihberek, jobban mondva azok, akik Roykóék kegyeiben 
sütkéreznek A Piac-téri öreg ház két szabájában közszem
Iére ki van állítva Iza kelengyéje. Természetes, hogy: a fehér
nemű a legfinomabb lenvászonból készült, ahogy ez a 
vagyonos, előkelő Roykó osaládhoz illik, de mit szóljon az 
ember Roykó kisasszony ruháilioz! A legdrágább gyapjú
anyagból készült zsinórozott ~ rojtozott szoknyákhoz és 
derekakhoz, az angol gyapjúból és súlyos· selyemből varrt 
tarlm aljakhoz, a prémszegélyezett estélyi ruhákhoz, a drága 
menyrusszoU:yi fátyolhoz, •a tüllből és tarJatanból ikészült 
illatos könnyü menyasszonyi ruhához, a nyári fehér csip
ketoalettekhez, a hozzájuk való fekete pamut alsószoknyák
kal s mit szóljon az ernyöcskékhez, a napernyökhöz, eser
nyőkhöz, legyezökhöz, cipökhöz, papucsokhoz, házicipellök
höz és keztyükhöz, amelyel<höl annyi van, hogy egy her
cegnő is· beérhetné vele egy életre. És e sok kincs. és. szépség 
Roykó Iza kisasszonyé, aki Párisba fogja mindezt magával 
vinni. Roykó Iza kisasszony olyan embernek a lánya, aki 
tizenöt évvel ezelőtt a város egyik legszeg.ényebb ördöge 
volt .. -

Bizony, csodálatos ,szerencse érte ezt az embert. Szinte 
mesébe illő, ahogy a nyomorból a jólét és gazdagság révébe 
jutott! Mintha csak valóban a mesebeli jóságos tündér kopo
gott volna be a házába, egy nagy kinccsel a kosarában I 
Tiszaújlak persze tudja, hogy mi az a kincs, amelynek 
Roykó uram vagyonát és felmagasztosulását köszönheti. 

Persze, hogy Roykó nram és felesége is újonnan kiru
házkodott abból az alkalomból, hogy elkisérik lányukat 
Párisba. Június• első napjaira tervezik a lakodalmat, Tisza
újlak pedig nem tehet egyebet, minthogy;.: . vár. Vár 
Roykóék visszaérkezésérel Szinte azt mondhatm, hogy meg
szünt az: élet a kisvárosban ezalatt az idő alatt. Vannak asz-
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szonyok, akik naponta kiszámítják a kalendáriumhól, hogy 
még mennyi ideig kell várnia!<. 

Ragyogó június•i nap "üt, amikor a patikusék kocsija 
megáll a Piac-téri ház előtt. Köröskörül a szomszéd házak 
minden ablaka megtelik . kívánesi fejekkel, amelyek az 
•érkező patikáriust és feleségét lesik. Leányuk szerencséjéről 
su ltognak, aki ime egy francia mágnás felesége lett. 

Szerafina asszony sorozatosan látja vendégü! barátait 
.és harátnőit, úgy, ahogy Eugénia császárné szokta Compieg
noben. S minden újabb sorozatnak könnyfátyolos szemmel 
és reszkető hangon sorban elmeséli: ' 

A Madeleine templomban lefolyi esküvőt ... 
Az őrnagy előkelő rokonságát ... 
A fiatal pár önfeledt boldogságát ... 
A csodálatos toaletteket ... 

-- A császár egy gyönyörű sévres-i vázát küldött ... 
Conneau udvari orvos úr egy képet Millet·tőll Nem sokat 
liitni rajta, de azt mondják, hogy igen híres festő . . . 1 

-- Mindenki saját hintóján jött a lakodalomral .... 
!' hintókra fel . volt festve a családi címer ... S az ujságok 
JS írtak természetesen az esküvőröl! 

~oykó uram ilyenk?r egy bizonyos délelőttre gondol, 
melyrol azonban nem szamal he vendégeinek. Arra a dél
e:öttre, .. amik~r e!iíkelő .vejének egy csekkel, egy igen tekin
telyes osszegu, a franem Nemzeti Bankra kiállított esekket 
adott át. Hát, uram Istenem, majd csa·k kihevel'i ,ezt az érvá
gás! isi 

Májusban a francia tüzérség összebombázta Puebia 
erődítését, Juarez. elhagyta Mexikó-Cityt és a franeiák nem
sokára, ibev~nulnak a főváros~~ is. Roykó uram bankárja 
tanácsara tuladott Jecker-bonJalll. Hatalmas összeget kere-
sett rajtuk. ' 
. ,. ':\mikor Lajos a szemeszter végével hazajön nyári 

.val\.aCIOI,a, odahaza ,getnmi egyébiről nem hall, mint a· páriiSi 
na~y lakodalomról, a Macleleine templomról, amely zsufo
láSig megtelt francia előkelöségekkel, a császár jóindulatú 
kegyes barátságáról, a fiatal pár új lakásáróli Izától kiilön~ 
hen 111ár levél is érkezett. 
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- Mindennap valamilyen más nemesi családhoz 
hivatalosaki - közli büszkén Szerafina asszony. 

Úgy látszik, a szerencse mé~ mindig nem únta meg 
Roykóékat, sőt, mintha még csak most látna neki amúgy: 
igazában kedveneci boldogításának Lajos maga is tanuja 
annak, amikor Triesztből, a.z Adria mellől futár érkezik 
a patikárius házába; Roykó uram egyenruhás inasa a házi· 
gazda dolgozószobájába kiséri. Megbízó ja egy osztrák tfőher· 
eeg, aki feleségével együtt miramarei kastélyában él .és most 
a tengerentúlra készül. Az újvilágba ... hosszabb tartózko
dásra. A futár nagy megrendelést hoz és egyúttal egy okira
tot, amely Roykó uramnak a főherceg udvari szállitójává 
történt kinevezéséről szól. Az udvari szállítói címet és, ran
got azonhan egy, még magasabb cím és rang, fogja követni, 
közli titokzatosan a főherceg futárja. A patikárius illem
tudó ember; ezért tehát úgy tesz, mintha sejtelme sem volna 
arról, hogy a főherceg párisi é& londoni látogatásai után 
hajóra fog szállni, hogy a tengerentúlon egy császári koro
nát szerezzen magának. Szerafina asszonynam könnybelábad 
a szeme a lelkesedéstől, amikor Sámuel beszámol neki nagy 
kitüntetésérőL Milyen romantikus· az élet, Istene111 ... gon
dolja. 

Lajos, amikor csak teheti, megszökik a szülői házból, 
nem nagyon bírja már odahaza a levegőt. Első látogatása 
megint csak Halász doktornak szól. Az öreg orvos ezúttal 
sokkal jobbkedvű, mint amilyen húsvétkor volt. 

- Az embernek nem kell kimaradnia a világ esemé
nyeiből - mondja derüsen, mikőzben ide-oda járkál rózsa
fái közölt és. orvoshoz illően, hol vág, hol kötöz. - Nem 
kell kimaradni az eseményekből, akármilyen messze él is 
az ember a világ központjátóL Én például, mint tudod, 
állandóan levelezek elvbarátaimmal, s levelezésem még ma 
is napról-napra nő. Sok ujságo·t és könyvet olvasok, s úgy 
érzem, tájékozódva. vagyok a nagyvilág eseményeirőL Most 
már úgy látom, egész Európában érzik a hatalmonlévők, 
hogy csak úgy tarthatják meg a hatalmat, ha megosztják 
népeikkel ... 
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- De Magyarotszág még mindig elnyomat:l.shan élt 
- feleli Lajos· komoran. 

- Nem. hiszem, hogy sokáig! - véli az urvos. 
Ma már Ferenc József jobban tudja tanácsadóiuál, hogy 
véget kell vetnie ennek az állapotnak. Nagyon becsülöm 
a császárt azért, hogy Angliával és Franciaországgal egye
temben most egy újabb jegyzéket küldött a cárnak és 
amnesztiát, nemzeti képviseletet s autonom közigazgatási 
követel a lengyelek részére. Nem teheti ezt anélkül, hogy 
nekiink is meg ne adja ugyanezeket a jogokat. 

- De eleddig a hatalmak mitsem értek el jegyzékeiA
kell - feleli Lajos, aki nem olyan bizakodó ezúttal, mint 
öreg orvos barátja. - Az orosz hóhérok szörnyű munkát 
végezneki ... Harmincezer embert deportálnak most Len· 
gyelországból ... El sem képzelheti, hogy micsoda nyomo· 
rúság uralkodik ott ... 

- Tudom, Lajos-, mindezt tudom! S mégis azt mon
dom neked, hogy haladunk. Mindeu országbani ... Van egy 
régi !barátom, azelőtt a IV. Henrik gimnáziumban tanított, 
Duruynak hívják. Történész. A római történelemről írt 
tanulm'ányát sajátkezű ajánlással küldte el nekem és azóta 
is gyakran levelezünk azokról a kérdésekről, amelyek vala
mennyiünket foglalkoztatnak. Nos, ez a barátom most, a 
kormányváltozás során közoktatásügyi miniszter lett Fran· 
ciaországban. Önállóan, szabadon gondolkodó, őszinte em
ber, nagyon bízom hefolyásában. Nem fogja eltűrni, hogy 
Renant s a hozzá hasonló nagy gondolkodókat űldözzék l 

- Már alig váram az időt, hogy szabad legyek én 
is .. ·. s hogy résztvehessek a munkában ... az új világ elő
készítésében! - kiált fel Lajos szenvedélyesen. - Milyeu 
nehéz teher olykor a fiatalság! 

- Eljön majd a te időd is l - vígasztalja az öreg. 
- Egyébként mi ujság, Lajos? Odahaza minden rend-
ben van? 

A diák vállat von. 
- Egyébről sem lehet hallani otthon, mint Iza lako.-

dalmáról feleli. - A napokban meg külön futár érke-

278 

-------------

zett Mil<sa flínercegtő!, aki udvui szállítójává nevezte ki 
az apámat. 

~ Roykó uram tehát még egy csffiszári vevőt kap! 
- mosolyod>k el Halász doktor. ~ Igen, igfn ... tudok 
a dologról. Ismerem a főherceg udvari orvosát, Fabert, ö is 
elkíséri gazdáját Amerikába. Dm-ék, tisztességes ember .s 
kíváló tudós, akinek semmi köze a politikához. Aggódom 
érlel ... Hogy Mexikóhan mi folyik inost, azt persze nem 
tudom ... arról az apád nyilván többet fuilila mesélni, én 
csak annyit hallottam, hogy egy arisztokratákból álló junta 
Puebia eleste után Miksa főhercegnek ajánlotta fel Mexikó 
császári koronáját. Csak az a kérdés, hogy jogában volt-e 
ennek a juntának a nép nevében beszélnie? Egy francia 
tábornok: nevezte ki, a választák megkérdezése nélkül. ~áris
ban nagy botrány tört ki en-e a hírre, a lábarnokot VIssza
hivták és Bazaine-t nevezték ld főparancsnokká. Ennél töb· 
bet én nem tudok, de na-gyon aggódom Faber barátomér~, 
aki szegény, majd kibújik a Mréböl örömében, hogy ~ex1· 
kóba utazhatile Azt reméli, hogy ott fontos, tudomanyos 
felfedezésekre lesz alkalma. 

Lajos egy este beszédbe elegyedik ápjával és kikér
dezi Miksa főhercegről és ennek mexikói tervei~ől. De Roykó 
uram nem szívesen beszél olyan problémákra!, amelyeket 
még a maga számára sem tisztázott. A mexikúi kérdés 
amúgy is eléggé izgatja és nyugta~anítja. _Tudja pél~á~~ a_zt, 
hogy Bazaine főparancsnok, ak~re a fm kérdezoskod?,~t! . 
ugyancsak választások nélkül, ·hivatalnokai révén gyuJ ~l 
ö&sze a lakosság szavazatát. N em, Roykó uram nem haJ
landó ezelcről a dolgokról beszélni, amelyek a "népfelsza
badító" Napoleon császár nevében történnek. Inkább olyas
miről mesél a fiának, ami az ö szívében is új reményeket 
fa·kaszt. 

- Nagy események k'llszülődnek Franciaországhan -
mondja és szélesen kitárja karját. - Meggyőződésem, ho_F 
a császár ámulatba- fogjai ejteni az egész világot. Most kerult 
a hatalom csúcsára és· elérkezettnek látja az időt arra, hogy 
új jogokkal ajándékozza meg népét. Morny herceg egész 
nyiltan dolgozik mát az alkotmányos monarchia tervezetén 

279 



éls már egy éiT€/ vonatkoz$ memoraníiumot is adott át a csá
szárnak. N&poleon kénytelen volt fel:íldozni Persignyt 
választási visszaélései miatt; ugyan herceggé nevezte. ki és 
továbbra is tagja marad a Titkos Tanácsnak, de hatalma 
lealkonyodott. \Valewszkinek, az egyik legmaradibb poli
tikusnak is ki kellett válnia a kabinethöl, Billault . pedig 
a liberális irány híve. Láthatod, fiam, hogy egy új korszak 
hajnala piroslik már Franciaország egén. S minthogy Fran
ciaország mindig példaképe volt Európának, a császár esz
méi hamarosan diadalmaskodni fognak az egész konti
nense~. 

Lajos figyelmesen hallgatja apját. Sohl1.1sem szerette 
a tisztelte Napoleont olyan áhitatosan, mint apja, tehát áru
lásai miatt sem szenvedett annyit. Személyes ellenszenv nél' 
kül küzd minden olyan rendszer ellen, amely a szabadságot 
elnyomja s ezért elfogulatlanul tud örülni armak, ha bár· 
milyen javulásról hall. Igaz, hogy e változásokat nem a 
hatalmonlévők jobb belátásának tulajdonftja, hanem annak 
a nagyszerű küzdelemnek, amelyet a szabadságért rajongó, 
igazságszerető fél'fiak folytattak Európa minden országában. 

- Édesapám, már rég készülök arra, hogy beszéljek 
veled. Én és barátaim Pesten ... igaz, még, kevesen vagyunk 
... de azért azt hisszük, ... hogy is magyarázzam meg? ... 
Azt hisszük, hogy nemcsak az egyes ember önzése bűn a 
közösség ellen, haneur az egyes népek önzése is az, akármi
lyen jól hangzó, szép nevekkel takarják is. Vannak kérdé· 
sek, amelyek még a nemzeti kérdéseknél is· fontosabbak ... 

- Bolond vagy te, Lajos! - szakítja félbe türelmet
lenül az apja. ~ Nincs fontosabb, mint a nemzet, mint 
a népi 

- De van! - feleli Lajos határozott, nyugodt han
gon. - Van fontosabb ... az em b e r az! Hányszor feled· 
kezik el a nemzet az emberről, hányszor történik ineg, hogy 
polgárainak egyik-másik retegét ... nálunk például a föld
munkásokat kirekesztik a nemzet jogaiból, a nemzet vagyo
nából!., .. HallgaJSs meg, édesapám! Azelőtt más volt a hely-. 
zet ... akkor a dolgozó ·. társadalomnak logikus, világosan 
elrendezett szervezete volt, amely céhekre és1 ezeken belül 
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tneslere:kre, segéde:kre és lanoneokra osztoifa fel tagjait. Al~í 
dolgozott és ipar.kodott, annak számára nyitva állt az ut 
a jólét és érvényesülés fel@. De ;a g]ép felrobbantotta ezt 
n patriarkális munkaközösséget és egy új tipust teremtett, 
a gyökértelen rabszolga, a gyád munkás típusát, akinek épp 
csak annyi joga van a nemzet élelén belül, hogy háború 
idején meghalhat érte. 

- Lajos ... mi közöd neked a gyári munkáshoz? 
kiáltja Roykó uram rémülten. - Te diák vagy, nemesi szár
mazású ... 

- úgy van, klvá!tságos• vagyok, tudom! De Ielklis
ml)retem ebbe nem nyugszik bele. Látom ... világosari látom, 
hogy igazságos társadalmi llendet .kell .teremteni ~inden 
országbani Helytelen a javak szetosztasa, édesapami ... 
Mindenld számára ·egyformán lenne kenyér, ha nem néhány 
einber birtoltában gyűlnének a nagy vagyonok. 

Roykó uram kimeredt szemmel néz fiára, mintha 
kísértetet látna. 

- Megőrültél! - ordítja magából kikelten. - Maga
dévá teszed a gyujtóg;lló, rabló, lázadó csőcselék. filozó· 
fiájátl . 

- Hát ez volna az én fiam -- folytatja fájdalmas 
hangon, mintha önmagához beszélne - ez. volna az én 
fiam ... de genere Roykó ... vér a véreinből és hús a hú
somból? 

- Nem tagadom a nemzeti gondolatot, amikor arról 
van szó, hogy saját niépemnek és nemzetemnek. kell bizto
sítani azokat a jogokat, amelyeket más• népek és nemzetek 
mát· megszereztek ... ha harcolnunk kell egy idegen abszo
lulista uralom ellen, amely semmibe veszi igazságunkat. 
De az,t tartom, édesapám, hogy a helyes távs&dalmi rend 
kérdése legalább olyan fontos! 

Apa & fiú izgatottan, sebzett lélekkel, értetlenül mére
geli egymást. Milyen rég kész.ülődik már La j~ erre a _beszél
getésre! S most; hogy apja vak értetlenségget fogadJa gon
dolatait, móst érzi csak igazán, mennyire vágyott arra, hogy 
megértésre találjon nála. 

Roykó uram pedig e pillanatban szinte gyűlöli fiát, 
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a véréből való vért, a h'úsábói való húst, aki oly messzire 
került tőle! ' 

- Semmi &telme, hogy ilyen ostobaságokon törd 
a fejed! - mondja durván. - · Tanulj 'S törődj a vizs-
gálddall ' 

.. ~aj~s Ilonkáho~ való viszonyában sem boldog. Az. 
·a _koriil~e~.'Y· .. hogy titlwl_ózniok kell, csunyán megzavarja 
mmden oromnket. Csak titokhan találkozhatnak egymással 
Tiszaújlakon, állandóan bujkálniok, rejtőzködnlök kell. 
Milyen megszégyenítő ez! Hát kinek ártana1< ök azzal, hogy 
szeretik egymást s a rövid vakációt együtt akarnák tölteni? 

Lajos ínár nem gyereil<. Szeretne színt vallani az egész 
~Hág. előtt mindarról, amit érez, amit tisztességesnek' éc• 
1gazsagosnak vél. . 

Az is nagyon nyugtalanítja, hogy Ilonka Moldár bir
tokán él. Noha az ügyvéd jószivvel van a lány iránt, s szü. 
Jeihez is tisztességes ... de ennek alighanem valami oka 
van, gondolja Lajos. Solk mindenféléről beszélnek Tiszaúj
lakon, ami az ő füléhez is' eljutott. Az anyja is tett egyszer . 
egy gúnyos megjegyzésV Ferenczyékre: - Ilonka, mondta, 
már Moldárné életében megkörnyékezte a vagyonos ügyvé
det s nem si'kerteleniil, mert Mloldár doktor felesége halála 
óta úgyszólván eltartja az egész Ferenczy-családot. Lajos 
elsápadt és1 gyülőlködő tekintettel nélzett anyjára. De önma- · 
gának he kell vallania, hogy anyja rosszindulatú megjegy
zése nem egészen alaptalan ... az ügyvéd özvegyember : .. 
nem is öreg még, mindössze ötvennégy éves ... és a vak is 
láthatja, hogy s,zerelmes Ilonkáha. Lajosnak eszébe jut 
a sok mendemonda, amely Tiszaújlakan az ügyvéd külön
böző szerelmeiről keringett 

. Mégis csak jobb volt azelőtt, gondolja Lajos, amikor 
mmden szabad idejét Ilonkával töltbette Tiszaújlakon. Igaz 
ugyan, hogy Moldár doktor i!§en szívéilyesen me15hfvta bir
tokára, de semmi kedve arra, hogy igénybe vegye annak 
a vendégszeretét, akit több-kevesebb joggal vetélytársának 
érez. llonka azonban kineveti· Lajost,· ha sz óha hozza gya-
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nriját; egy alkalommal pedig meg is neneztel r:i: - an.'ilior 
Lajos azt mondta Moldárról, hogy nem hiszi, hogy onzet
len barátságból támogatja őket, s véleménye sz~rint egyszer 
majd még benyújtja a számlát llonkánruk. A fmtalok eze~ 
a kérdéseni már hajba is kaptak egymással écs ez a Iapp_an~o 
egyenetlenség megm~rgezi cgyüttlét~_ket. I~onka csak ntkan 
vetődik be Tiszaújlakra; s ha elJon, rumdenféle <:>stoba, 
kínos kifogással kell élnie, amit nem szív~sen tes~, mert 
nehezen szánja rá magát arra, hogy hazudJon apat Larát
jának; másrészt azonban. női ?sztönével érzi, hogy még~e~ 
mondhatja meg neki az Igazsagot. ? ha nagynehez_en v";gr_e 
bejut T1s,zaújlakra akkor se maradéktalan boldogsaga. Bur 
kálniok kell a kis' városban, mert sem Lajos szüleinek, sem 
Ilonka szüleinel< nem szabad megneszelniük találkáikat. 
Miért is oly makacs Lajos, hogy semmikép sem "karja 
elfogadni Moldár doktor n:eghivását? Milye~ za;a~talanul 
találkozhatnának pedig a btrtokon s annak kornyekeni . 

Noha Lajos már többször szóv~tett~, hogy_ mily~n 
rosszul esilk neki az; hogy Ilonka az ugyved l.'ázaban el, 
a fiatal lány nem is sejti, hogy Lajos mennym; szenved 
ettől. Holott tulajdonképen hálásnak kellene .. lenme Mal.?~.~ 
iránt amiért kiragadta Ilonkát a komor, öromtelen szulot 
házbÓ!. Hálásnak azért is, mert jót tesz a szülökk~l, llon~a 
ugyanis. nem hallgatta el LajoiS előtt, hogy apJa adosa 
Moldárnak ... Igaz, Ilonka nem él egyedül a birtokon, ?z 
ispán és felesége is ott van, de ezek aligha akadályozha~nak 
meg; ha ez a Moldár ... akiről annyit beszélne~ a va;os
han ... egysz.óval, hogy valami kárt ne.tegyen a fmt~llan~
ba:n . . . Az ügyvéd szerelmes Ilonkáha, Ilonka pedtg meg 
fiatal ... még gyerek ... nem is tudja,, milye_n. ~~szélyben 
forog! Lajos éjszakánként álmatlanul hanykolodll< agyaban. 

Nézzürrk szembe a helyzettel, - mondja önmagának. 
Diák vagyok az apámtól függök, nincs pénzem, ezzel 

szemben notika ~á van utalva :Woldárra, akinek a házában 
és akinek a pénzéből él. Lajos dühre .?erjed e __ gon?olatra, 
a foga is belecsilwrdul. Ki tudja, vaJJOn az ugyved nem 
neveti-e ki a fiatal tacskó t ... é• hogy nem azért. hivta-e 
meg oly szeretetreméltóan birtokáTa; mert nem vesz1 komo-
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lyan? Mert 15 már jóval tovább tad ... s m:ir csak: az alkal· 
mas pillanatra vár, hogy megvalósítsa tervét? 

Lajos nem az egy;;Uen elll!I_Jer, Tiszaújlakon, aki ilyen 
go?dola,rok~al fo·S:~l~oztk. A kisvarosban sokan vannak, 
aki!' SZigo~an eht~hk Ferenczyéket, mert "kihasználjt•k" 
a lanynkat es "behalózták" Moldár doktort. 

Egy, ~p _Lajos megball ja, hogy Moldárt üzleti ügyei 
Pestre szohtották, ahol két napig marad. Pontosan érzi 
hogy , épp most nem volna szabad meglátogatnia Ilonkát' 
de meg~~m !":d ell<;,n~állni a cs~ító alkalomnak,. hogy neu~ 
kell t~.lállwzn.'a gyulolt ellenfelevel és két teljes napig lehet 
egyedill a leannyal. Ilonka is· hogy fog öriilni ha vé"re 
teljesíti kívánságát! ' · " 

, Sz~, ami ~;ó, Ilonká~ak csakugyan jó élete van 
Moldarnal, értheto, hogy nem szívesen válna meg a biltok
tól. Változatos, ,szórakoztató és kellemes az ottléte még 
hátaslova is1 van! ' 

- Moldá~ doktor megtanított lovagolnil - meséli. 
Megmutatja Lajosnak az istállókat is. Ilonl<a minden 

tehenet személyesen ismer. - Nagyon büszkék vagynnl< 
e':e a tarkafoltos, Riskára- mondja - az. egés·z környéken 
mncs még egy ilyen jó tejelő! · 

"Nagyo111 büszkék vagyunk!" ... Lajos ért a szóból! 
Egyehet se hall, mint azt az. izgató töbhesszámot! Többes
számban bes•1Jél a tehénistállóban, a sertésólban, a baromfi
udvarhan ... mindenütt többesszámbau! Minden szava a 
gyűlölt veté~!t~rssal való sorsközösségére utaL Lajos ,szíve 
csuJ?a kesernseg. - Igen, arra a székre iilj - mondja 
Ilonka az. ebédlőben. - Onnét oly ISzép a kilátás a Bfk· 
ságra ... Moldár dokto.- is oU szokott illnil - Hát persze 
Moldár is ott szokott ülni mindennap, délben, este. f:s vel; 
szemben Ilonka, a szép és fiatal lány, .karcsú, kívánatos 
testével, amelynek csábító szépségét az ügyvéd okvetlenül 
meg kell hogy lássa, hacsa!< nem va:k I De Moldár nem va!k 
hanem épp ellenkezó1eg ... szerelmes Ilonkába! ' 

N em csoda tehát, hogy Lajos rosszkedvű és kiáliba
taUan, amikor délután kettesben hosszú sétát tesznek a föl
deken. Az augusztusi nap melegen süt az aranysárga fény-· . . . 
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ben hullámzó búzateng erre, Lajos pedig a· világ keserű 
igaz!Ságtalanságairól tart hosszú vádheszédet. Azokról, akik 
hirtokon heliil iilnek s egyedül hírják azt, ami tulajdonl<ép 
ntindcnki jussa ... s a kitaszítottakról, a kitagadottakról, 
akii< 6zegényen, jogtalanul és hatalom nélkül álldogálnak 
a.z út szélén. A jó Isten nlem így tervezte ezt a világot! A fia
tal diák talán maga sem ismeri e gondolatainak eredetét, 
nem tudja, hogy volt idő, amikor még a gazdag Ferenczyék 
képviselték azt a bizonyos túloldalt, a hirtokon belül lévő
ket, Ferenczy uram, aki kedvére dolgozhatott. ISI kutathatott 
laboratoriumában. s nem tudta, mi a gond -másik oldalon 
pedig saját szülei álltak, az eladósodott, örökké megalázott, 
bíróságok és végrehajtók-üldözte Roykóék. Később változott 
a kép ... sziilei' helyét a gazdag' gyárosok foglalták el, velük · 
szemben pedig a nyomortanyákba z~sufolt munkásság . " . 
einitt a cezaromániában szenvedö, autokrata zsarnokok, 
a cár ... s velük szemben a kancsuka alatt nyögő lengye
leki Dtl Tna már csa:k km jelképessé nőtt alak áll e ikérdés 
sötét hátterében: Moldár űgyvé'd S' földbirtokos úr - és ő, 
a szegény, tehetetlen eliáld Lajosnak elszorul a szive, a hiT
telen indulattól fejéhe száll a vér. Mi lesz Ilonkával? 

- Ilonkal 
Annyi szeiiJVedély és kín szól ebből a rekedt hangból, 

hogy Ilonl<a döbbenten néz barátja arcába. Lajos keze 
is másmilyen ma, mint eddig volt, nem a szalkott gyengéd- · 
ségg'el öleli át Iloruka vállát, hanem keményen és durván 
markolja meg, amint kettesben járják a búzaföldek közt 
kígyózó keskeny ösvényt. 

-- Nem birom elviselni a gondolatot ... hogy te itt 
maradsz ... s nekern vissza kell mennem Pestre! ... Hogy 
itt maradSil ezzel az emberrel! 

~ Lajos, nem értel<Jk! - mondja Ilonka rémülten. 
Valóban nem érti barátja indokolatlan féltékenységét. -
Miért változtál meg ennyire, Lajos? Hisz tudod, hogy 
Moldár doktor úr már öregember, apai jóbarátain ... szü
leimnBk is barátja l 

Igen, Lajos tudja mindezt, de Ilonka szavai mégsem 
vígasztalják meg. Komor arccal jár a lány mellett. 
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- Arrébb halkéz felől van egy kis o•árda - mondja 
Ilonka, aki már nem bírja tovább a fiú konok hallgatását. 
- Ott megihatnánk egy pohár tejet ... mézet is adnak! 
Menjiinik oda Lajos! Vagy nin<Js kedved? 

Lajos beleegyezően bólint. A csárda falán Imkorica 
és paprika szárad a napon, a bejárat előtt egy gyalulatlan 
osztal mellett pad áll. Ilonka egy pohár tejet iszik, de Lajm 
bort hozat. Nyugtalanul dohog a szíve, vére fel van zak
latva, nem tud mit mondaní I!onkáuak. A Jánnyal való 
egyiittlét ezúttal nem nyugtatja meg. Sötéten bámul maga 
elé, aztán egy hirtelen mozdulattal megfogja Ilonka kezét 
és teljes erejéből megszodtja. Valamilyen furcsa boldogító 
érzés járja át a testét ... boldogító, de egyben fájdalmas 
érzés. ' 

Alkonyodik már, amikor hazaindulnak 1\'é:toldalt 
a búzaföldek s•árgán ringanal< az esti szélben a halványkék 
ég alatt. Olyan magas már a búza, hogy Ilonka arcáig ér. 

- Nem hisz.ek neked! - mondja hirtelen Lajos és 
a hangja vad aggodalomtól reszket. Két kemény kezével 
megfogja a lányt és magához öleli. 

- Mamdjunlk még kettesben egyideig ... akarsz? 
Heves mozdulattal magával húzza őt az egyik búza

táblába, a magasszárú kalászok összecsapnak mögöttük, 
mint egy függöny. 

- :Érezni akarlal< ... az ajkadat ... érezni akarom, 
hogy tényleg szeretsz-e l - dadogja. 

Ilonka megrémül. A fiú féktelen izgalma őt is meg- . 
zavarja, másrészt szeretné megnyugtatni őt, de nem tudja, 
hogy fagjon hozzá. Karjával átöleli Lajos nyakát és feTkí
nálja aJ száját. 

De Lajos' ma nem olyan, mint máskor, vad és gonosz 
az arca l Csókjai is fájnak, a keze úgy szorit, hogy a leány 
csaknem elsikítja magát, pedig a durva szorítás nemcsak 
fájdalmat, hanem soha nem tapasztalt kábitó édes érzése
ket ébreszt benne. I!onJka behunyja szemét. Lajos átöleli. 
Talán maga sem tudja, mit súg a lány fülébe, hogy csókolja, 
mit művelneik kezei, mit kér és követel az egész teste ... 
Ilonka csa·k egy pi!Ianatigl néz az eltorzult komor fiatal 
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at.'cha, aztán ismét behunyja szemét, a szíve úgy dobog, 
hogy nem hallja meg saját jajkiáltásait sem, amelyek las
san elhalnak Lajos' zabolátlan, részegítö ölelésében ... 

Mind a 'ketten hallgatnak, amikor ismét elindulnak 
a hirtok felé. Maguk sem tndj.:>k, hogy mi történt. A forró 
augusztus énekel a v·érükben, de egyben azt iis érzik testül< 
minden pmcikájában, hogy gyermekbarátságuknak, az első, 
bimbózó, gyöngéd szerelemnek immár végesza'kadt és1 hogy 
most egy keménykezű, haragvó Isten hatalmába kerültek, 
akine]{ uralma alól többé nincs menekvés, , . 

Az ősz égő lobogókkal vonul át a tájékon. A messzi 
láthatáron a föld és az ég egymásba olvad, vörös· vihar
felhők kerekednek az. erdők mögött. Mennydörg.és szól; 
a koraőszi vihar megcibálja a Tisza partján guggoló szelid 
bokrokat, de aztán elmúlil< a zivatar 'é's ismét oly nyugo: 
dalmasan és forrón süt a nap, hogy az ember szinte Iátm 
véli 31 vastag, fekelie szőlőszemekhen tüzesedő nedű érését. 

Ilonka különöskép zárkózott lett az. utóbbi időben. 
Elvégzi a dolgát, de úgyszólván maga sem tudja, hogy mit 
és ha az ember megszólitja, révedezve, szóra'kozottan néz 
rá, mintba, valamilyen nagy távolságból kellene visszatérnie 
a valóságba. Boldog szerelemben él most LajoMal, bár igaz, 
hogy osak nagyon ritkán láthatják egymást. Főké'p azért 
,boldog, mert Lajos. azóta, hogy az övé lett, megint feltétel 
nélkül Msz neki. Pedig nehéz dolog a szerelem, igenlés és 
tagadás\ tékozlás és fukarkodás egyidöben. Ilonka alig m~ri 
magának bevallani, de szinte 'fu·ült, mikor elérkezett LaJos 
vaikációjának utolsó napja. Egyedül kell most maradnia, 
befelé kell hallga!óznia, a szívéhe, meg kell ismernie, meg 
kell tanulnia magát . . . Karácsonyra Lajas amúgy is visz-
szajön l . , 

Szüretre készülődik a vidék, a piacok megtelnek édes
levű érett gyümölcsök'kel. A vincellérek a szőllőkertekhen 
buzgólkodnak. S ekkor történik, hogy Ilonka észreveszi, -
bár maga sem meri bevallani magának l - lwgy valami 
megváltozott benne. Milyen ro&sz dolog, hogy nincs egyet-
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lenegy emj:lere sem, akinek megnyithatná a szlvét. ö~okké 
panaszkodó anyját, a:ki gondjainak «zűk' körében kering, 
nem hábo~g~athatja kérdésekkel: őelőtte símán és keményen 
hallgatnia kell mindazokról a kételyekről és kínokról, ame
lyek lelki nyugalmát felkavarják. Ilonkátlak mindössze 
egy barátnője volt életében, Moldámé ... és az i~ meghalt! 
Csak most érti meg, milyen egyedűl van! Senkire ,sem biz
hatj~ rá magát, senkit nem kereshet fel kérdéseivel, senki 
nem magyarázza meg neki aggodalmait, bizonytalanságában 
senki nem teremt bizonyosságo!. 

Mostanában gyaikran van rosszul, olyimr el is szédül. 
S noha nevetéssel, vagy egy fölényes kézlegyintéssel üti el 
a dolgot és úgy tesz, mintha megszakott dolog volna nála 
az efajta rosszullét, a os,elédláuy, aki Ilonita felügyelete alatt 

, dolgozik, gyanakvó tdtintetekkel méregeti. Egyizhen elájult 
az istállóban, a cseléd ott talált rá. M~gis. csak jó volna, 
ha a szomszéd parasztházból elhívatnák a csendőrőrmester 
feleségét, mondja a lány, az jó asszony, ért is az ilyesmihez 
s meg tudná mondani, hogy ... Nem meri befejezni a mon
datot, Ilonka pedig újra kineveti. Majd beszél ö Ha}ásszal, 

, válaszolja, egyébként sem komoly ez a dolog, nem először 
ájult el életében, azelőtt is gyakran volt migrénje. Halász 
doktor, úr amúgyis rövidesen ellátogat hozzá a birtokra. 

Mindebből persze egy szó sem igáz, Ilonkának esze
ágában sincs, hogy elmondja titkát az öteg! orvosnak. Ha 
valóban az a baj fenyegeti Ilonkát, amire gyatnakszik, ·• 
akkor Halász doktor kötelességéneik érezné, hogy beszéljen 
szűleivel, sőt talán még Roykóékkal is közölné a dolgot .. 

Talán Lajosnak kellene írnia? 
De a levél elveszhe!, idegen kezekbe juthat. Az édes

anyjának pedig sohasem szabad megtudnia azt, amit Ilon:ka 
most má1' holtbizonyossággal vél tudni. Az ~des:anyját 
amúg!yis annyira megviselik a napi gondok, h<_>gy szemlá
tomást fngy. Halász doktor már szíverösitő szereket h·t fel 
neki; ha megtudná lánya ballépését, még talán bele is halna. 

Majd karácsonykor megbeszéli Lajossal, hogy mi tör
ténjék, hogy mihez kezdjeneki Addig pedig ... addig visd
nie kell sorsát, bátornak kell Jennie ... Senkinek sem sza-
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bad. semmitsem megtudnia, tovább kell végeznie munkáját. 
Tis•zaújlakra most már nemigen fog eljárni, mert hátha 
szülei észreveszik hirtelen . változását! . . . Az is könnyen 
megl~het, gondolja Ilonka, hogy Lajos már jövőre belép 

. Roykó uram patikájába ... hisz az idén már az utolsó vizs
gákra l<észüll 

Nem, ebben nem szabad reménykednie, lehetetlenről 
nem szabad ábráudoznia l Lajos még nem lehet a segítsé
gére, még nem védelmezheti meg! Még diák, az apjától függ, 
még soká lesz az, amíg megkeresheti kenyerét. De majd 
gyalkran fognak találkozni egymással a karácsonyi vakáció 
alatti . . . Az apja sohasem egyezuék bele abba, hogy 
Ferenczy lányt vegyen feleségül ... nem, nem, Lajos sem· 
mitsem tehet ... nem mentheti meg a szégyentől ... a bukás
tól ... embertár•sai megvetésétől! Az öreg Roykó nem fog 
beleegyezni, hogy ... Most fog teljesedni kettejükön a2l átoikl 

Ilonka tehát nem fr Lajosnak. Tompa kétségbeesésben 
telnek napjai. Ha társlrságban van, az ispánéknál, vagy 
ha Moldárral ül az :>9Ztalnál, vagy a cseléddel dolgozik 
együtt, akár künn jár a földeken a munkások között, min
den erejét meg kell feszítenie, hogy észre ne vegyenek vala
mit. Nehogy meglássák rajta, hogy milyen reményteleniil 
be van zárva gondolatai börtönébe ... Nehéz szerep, s annál 
nehezebb, mert az ügyvéd újabban igen nyugtalanul für
kész, az arcába s egyre azt kérdezgeti tőle, hogy mi baja 
van, mi ~avarta meg nyugalmát, mi bántja? 

Lajos . ezalatt keményen dolgozik Pesten. Az uto1só 
vizsgákra készülődik, nem sok szabad ideje van, már csak 
ritkán találkozik barátaival. Hetek óta nincs egyéb társa
sága, millt a vastag, már-már s·zétmálló tankönyvei, füzetei, 
számok, definiciók, formulái< az. éjjeli lámpa halvány fényé
ben átvirrasztott éjszakál<on. Lajos sápadt, alaposan leso
ványodott, mire tanárai elé lép: - de nem hiába fárado
zott, keservesen megs•zerzett tudománya kiállja a próbát, 
amiről tanárai szerencsekívánatai és az ünnepélyes formák 
között átadot!. diploma is tanuskodnak. 

Szerenesés véletlen apa és fia számára, hogy Roykó 
uramnlrk épp ezekben a napokhan van dolga Pesten és igy 
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személyesen is tanuja lehet fia diadalának. Az apa uem 
feledkezett el arról az ígéretéről, melyet egy évvd ezelőtt 
tett Lajosnak. 1 

- Most aztán elutazhatsz Pálisba, fiam és ott marad
hatsz egy álló esztendeig. Az a kívánságom, hogy megis
merd ottani üzletemet és szélnézzél egy ki~sé az életben, 
arnihez Franciaország fővámsa hő alkalmat fog szolgáltatni. 
Mindig lesz elég pénzed ahhoz, hogy alaposan megismerd 
Párist és hogy rangodhoz méltón élhess. 

Roykó uram hajszát pődörgetve néz fiára, alki jó egy 
fejjel magrusabh nála. Ime, ez hát az utóda! Minthogy az 
egyelemen niegálita helyét, Roykó uram abban Teményke
dik, hogy Párisban •s•em fog kicsúszni a föld al talpa alól. 
Így hát a Roykó-laboratorinm még egy újabb nemzedék 
bajuszait és szakállait fogja tudni ellátni és tovább is képes 
lesz hizlalni a család vagyonát és befolyását. Roykó uram 
elérzékenyiilten néz fifu·a, .sdvét büszkeség tölti el. -

Am legnagyobh meglepetésére azt látja, hogy Lajos 
nem is olyan boldog, mint ahogy gondolta. 

- Hát te nem is 'örülsz? -" kérdezi. 
Hogy örül-e? Lajos hálásan szorongatja apja kezét. 

Hogyne örülne ... ~sakhogy nem tud elfeledkezni ... miről 
is? . . . Tiszaújlakról, jobban mondva, nem is• Tiszaújlahól 
. . . nem is az ru1yjáról, hanem Ilonkáróli Ilon'ka búsulni 
fog, ha1'ő karácsonykor nem jőn haza ... az első• karáosolly· 
este lesz, amelyen nem látják egymást. Neki is nehezére 
fog esni. De hát Párisi Mennyit hallott már Párisról sziilei
tiíl és Izától ... hogy irigyelte őket ... s I11!Ílyen állhatatosan 
és hősiesen fojtotta oel irigységéti A színházi és operai elő
adásokról, a hatalmas, szép város pal'1kjairól, az érdekes 
emberekről kellett hallgatnia napszámra cszülei meséit ... és 
egyetlen szóyal sem árulhatta el, hogy Yérzik a szíve. Mert 
Lajosnak tulajdonkép sokkal több köze van Párishoz, mint 
az, öreg Roykóéknak! Párisban egy életerős, .élberszemü és 
kívánesi fatalság dolgoúk, amelyet a modern élet minden 
problémája érdekel ... nem szólva Napoleon császárról, aki 
mo,9t az ujságok híradása , szerint személyesen látott neki, 
hogy valahogy elrendezze az égető munkíiskérdést. 
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Roykó UTam és fia két felnőtt férfi módjára he3zél 
most az országról és a városról, am~lyet Lajos csakhamar 
meg, fog ismerni. Az ifjú ottani mul)kájáról tanácskoznak, 
Roy>kó uram üzleti vállalkozásának megszervezéséről, a pati
káról s a vevőkről, akiknek soraiban ott találhatók az ország 
leghíresebb emberei. 

- Franciaország meg fogja sinyleni, hogy Billault 
miniszter októberben meghalt - jegyzi meg aggódva az 
apa. - Utódja, Ronher uem az az ember, akiben nekünk 
haladópártiaknak &ok örömünk fog telni. Ismerem, Auverg
neben született, igazi bürokrata, zsarnoki hajlamú, n~héz
kes ember, nagyon féltem a cllászárt rossz befolyásától. 
Ennek ellenére azon kell lenned, fiam, hogy megismerd 
és összeköttetésekre tegyél szert általa. Conneau doktornak 
már írtam az ügyben, segítségedre lesz. Üzleti szemponliból 
nem számíthatunk rá, me1·t nem visel bajuszt, csak pofa
szakállt, ezzeliS,zemben Morny herceg, aki ma a legfontosabb 
ember Franciaországban, s mast is, a kamara megnyílásán 
nagy beszédet mondott a politikai pártok gyors kibékülése 
érdekében, szorgalmas vevöm és• gyakran jár el a rue de 
I'Imperatrice-n lévő irodámba. Azon kell lenned, fiam, hogy 
megnyerd a magad számára. Igen fontos ember, nagy hasz
nomra volt a mexikói üzletben is ... 

Roykó uram hirtelen elhallgat, erről nem kell tudnia 
a fiának. 

- A főudvarmesternél is kell jelentkezned, - foly
tatja, - az vezet majd be a császárhoz. Ismerkedj meg 
Leroy fodrás-szal, legfőképpen pedig a követl<ezőt vésd az 
eszedbe: a császár gondolatvilágát legjobban Conneau dok
tor, Napoleon herceg é'S a korzikai Pictri ismeri. Sokkal job
ban, mint bármelyik miruiiSztere. Ezt kiilönősen olyankor 
tartsd szem előtt, amikor idegen$k mcsélnek neked a csá
szárról! 

Milyen kedves éls közlélkeny ma az öreg! Lajos úgy 
érzi, itt az alkalom, hogy megkockáztasson néhány kérdést. 
Olyan problémákról szólnak ez~k, amelyekről mostanálJan 
sokat beszélnek Pesten. 

- Sok .-;zó esik mostanálJan Dániáról - kezdi el 
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habozva. - Amióta II. Frigyes, halála utáú újra égetővé vált 
a dán kérdés, a pesti ujságok arról írnak, hogy a német 
Szövetség meg akarja magának kaparintani Holsleint és 
SchlesM'iget és hogy Augustcnhurg hercegél aikarják e tar
tományOik trónjára ültetni. Te mit tudsz erről, édes~apám? 
Franciaország,· tényleg eltümé, hogy Dániát feldarabolják? 
Nincs már senki Euró-pában, aki megvédené a lds n:em.ze~ 
teket? 

Roykó urarnon szemrnelláthatóan nagy nyugtalanság 
vesz erőt. Az arcán érzi fia nyugtalanul lobogó és kérdező 
tekintetét s hallja a hangját, amelyben ugyanolyan felhá
borodott izgalom reszket, arnilyen egyimr ől is elfogta, ha 

· valarnilyen igazságtalanságról hallott. Roykó uram kit& 
a ·kérdés elöl, de az arca: kipirul a szégyentől. 

~ Igen, Lajos, sokat beszélnek rnost erről a kérdéSI'Öl. 
Én csak azt tudom, hogy Napoleonnak ma nines módjában, 
hogy közbelépjen, jóllehet Anglia szívesen segítségére sietne 
Dán iának. De· amióta összekülönhöztek a cánal, Anglia és 
Ausz.lria is visszavonult:, s magárai hagyta Napoleon t. A fran
cia császár kongresszusi terve is megfeneklett és ... 

Roykó uram vállat von. 
- Napoleon kongresszus! aikart összehívni, amelyen 

nemcsak a lengyel, hanem a német-dán l<érdést is megtár
gyalták volna, azonfelül még a román kérdést, az osztrák
olasz problémái és valószínűleg az olas·Z főváros kérdéset 
is. Lehet, hogy túlsokat akart s hogy Európa újjárendezé-

. sének kérdese megfélemlítette a hatalmakat, tény, hogy 
a kongresszus terve füstbe rnent . . . Ezekután persze nem 
lehet 'kívánni tőle, hogy rnost Dánia érdekében lépjen megint 
közbe ... 

Lajos tünődve néz maga elé. 
·~ Talán az. a baj", édesapám - mondja csendesen 

- hogy Napoleon túlságosan erőszakosan nyúl bele Európa 
sorskérdéseibe. A rendnek talán alulról szervesen kell kifej
lődnie a népek szabad akaratából és belátásából l Azt kellene 
elélrni, hogy a népek mind ,szóhoz juthassanaik és szabadon 
megválasztott képviselőik útján nyilvánithassák akaratukat! 

Türhetetlen, hogy Lajos az apjának legtitkosabh gon-
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dolatait teszi szóvá! Roykó uram tehat egy nosszú siónok
lattal, terjengő,~ érveléssel válaszol, amelyben maga sem h~sz 
és amelyet fia udvarias közönnyel, csendesen hallgat vég>g. 

Azt{m a két férfi elválik. ~Hndketten tele vannak sza
vakkal, amelyeket egyikük sem rner kimondani. 

- Édesanyámat csókolom! - mondja Lajos és köz
ben Ilonkára gondol és elszorul a szíve. 

- Sok szerenesél Lajos! Végezd a munkádat Páris
ban és ne töprengj túl sokat! 

Ilonka megkapta Lajos gyöngéd bú0Súlevelét. Vad két
ségbeesés fogja el. lgy hát elhagyta az egyetlen ember, aki 
mé,g, segítségére lehetett volna, reménytelenül ki van szolgál
tatva sorsána;k. Lelke mélyén mégis osak abban reményke
dett, hogy ha Lajossal fog bes,zélni, még mindoo jóra for
dulhat ... s ha eddig nem is vallotta be magának ezt 
a reményt, de most a fájdalom vad kitörésének pillanatában 
megérti, hogy ez tartotta életben. 

M!indennek vége· van tehát! Írjon Lajosnaik? ... Ért:el
metlen és kegyetlen dolog lenne. Mit tehetne most LaJOS 
a távoli Párisban, ahol apja pénzéből él? Már csak a csoda 
segíthet ... vagy már: az sem! Egyre hajosabban tudja eltit
lwlni állapotát, az ispánné újabban fejcsóválva nézegeti, 
a cselédek is kíváncsian figyelik minden mozdulatát és még 
Moldár is... . 

Halász doktor járt náluk tegnap látogatóban. Elmond
ta, hogv Roykó uram azt mes·é'lte a borozóban, hogy fiának 
PáTish,;n kell kitanulnia az üzletel és hogy legalábh egy 
évicr fog· Franciaországban maradni. - Most majd elválik, 
hogy rnit ér a kettőtök barátsága 1 - tette hozzá Halász 
doktor. -- Egy év hosszú idő, kislányom ... de ha komo
lyan veszítek a dolgot, akkor majd cs'ak eltelile 

Szegény .!kedves doktor bácsi! Nem tudhatja, hogy sza
vai utolsó reményétől fosztották meg. 

De hát Istenem, nem kell végigjátszani a játékot, ha 
túlnagy fájdalmat okoz az embernek. Ha pontosan előre 
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lá.tja, ~ogy mí <lesz a .. so.rsa ... s nemcsak neki, h'anem szü
lemek IS; Szegcny •szulemek amúgyis oly keserves az élete, 

. ezt ": s~eg,Ye_nt már nem élnék túl! Ilonka sennnikép sem 
t~hetí ki ő~et an;>~k, ~10gy korán megös,zült fejükre újahb 
sulyos csapast ~~r.Jen es kiszolgáltassa öket, RoY'kóék fárad. 
halatlan bosszu.Janak. Az ember egyszerűen kereket ld 
m:'gányo~an és. b~tran, úgy, hogy senkise vegye észre

0 é~ 
mmdeU:'.'. azt higyJe, ho,gy véletlen balesetnek lett áldozata. 
~lonk~ ~JJel-nappal már csak ezzel a gondolattal foglalkozik, 
ugy l.~!Ja, e~ az egyetlen menekülése. Fénylő merev szemek
kel ~l estenkélnt, m~mkája végeztével az ispánék, vagy 
Mol~a:r <;}aktor asztalanál és azokkal a kegyetlen képekkel 
~ara~oz~k, amelye!< az egyetlen lehetséges megoldást jelen
lik szamara. A képek mind meghittebbekké válnak és egyre 
kevésbbé ijesztőek 

, Moldár doktor már rég észrevette, hogy a lány feltü-
nőe~ .~~gváltoz~tt, sápadtabb, csendesebb lett, nem figyel 
a korulotte folya beszélgetésre s ha valaki kérdéssel fordul 
hozzá; felijed, mintha álmából riasztották vollia fel 

. Az üg~véd kezdetben arra gondolt, hogy .szerelmi 
bana~ emé~z!I, de mint öregedő férfi, nem akar e fiatal terem
té~ ~IZalmába tol~kodni. K~sőbb mindinkábh gyanítja" hogy 
meg1s csak másrol van szo. Akit ennyire felzaklat a fájda
lom, a:ki ily kétségbeesett szemekkel menekül a világ elől 
azt sú!yosahb szerencsétlenség érte, mint eg(y kis szerelml 
csa_lódas. Ennek ellen~re nem.mer a dolog végére járni, mert 
látJa, hogy Ilonka rémülten tér ki érdeklődése elől. 

. Egy al)<alommal azonban véletlen tanuja lesz annruk, 
~~·kor ~!?nk~ megtántorodik, majd sápadtan dolgozószobá
Jan~k lnl~~cseb~ kapaszkodik. Milwr Moldár megpillantja 
a hirtelenul e~~a~.tozott. arco.t, a fiatallány homlokán vastag 
csepp~kben k11}lo .. vereJtéke!, eddigi vaksága hirtelen kivilá
goBodik. Megremul ... szeme kinyílik l Gyengéden megfogja 
Ilonka ikezé.t, dolgozószobájába vezeti és lefekteti a diványra. 

- Mmdent tudok, gyermekem!- mondja. 
Ilonka ellentállása most egy csapásra megtörik Meg

megvonagló szájjal, eltorzult arccal bevallja az ügyvédnek 
bánatát, úgysem segíthet már senki rajta, de mielőtt eltávo: 
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zi!( e világból; m<,íigis osak ei á<karja illondani legaiáhh egy 
embernek, hogy mi történt vele. Mielött végleg elmegy, ... 
mert ahhoz kétség sem fér, hogy ez az egyetlen megoldás l 

A hatalmas szál szi\rkülőhajú férfi csenelesen Ü\ Ilonka 
mellett, aki feléje .fordítja halovány, forró arcát. Nézi a sima 
homloko!, amelyet egy makrancos fekete fürt szel ketté, 
a szemeket, amelyek kitágultak a fájdalomtól és a kínosan 
vonagló gyermeki szájat. 

-Lajos? 
- Igen, Lajos . . . Szeretjük egymást! 
Moldár. cloiktor megfogja a lány nyugtalan kezét és 

mélyen belenéz a szemébe. Ezek a szemek már nem gond
talanok, •·úlyosalca tudás fájának gyümölcsétől. 

Moldár igazán szereti a lányt, akit egy könnyelmü fia
tal gyeJ!kőc elcsábított és szerenoséilenué tett. Nem legény
módra •szereti, nem úgy, mint a fiatalok, akik okvetlenül 
meg akarjá!k szerezni maguknak azt, amit megkiván tak, akik 
mindenáron boldogak akarnak Jennil Az ügyvéd úgy sze
reti Ilonkát, ahogy az érett férfiak szeretnek, akik ruclják, 
)Jogy szeretni annyit tesz, mint megvédeni S mintl10gy 
Moldár doktor megs;zokta, hogy betartja igéreteit s helytáll 
szavaiért és cselekedeteiért, jól meggondolja, mielőtt ki· 
mondja iVégső sza v át. · 

~ '.N. feleségem leszel, Ilonka ... • a gyermeked az én· 
nevemet fogja viselni. Nem ... ne ijedj meg,, ne indulato~
kodj, s ne érts! félre ... nem részvétből határozta~ igy l ~1.ar 
régen szeretlekl ... Ne szaldts. félbe, hadd ~onclJa~. veg1g, 
amit mondaní almrok. Nekell). Ill van egy felte~elem, JOl gon
dold meg, mielőtt elfogadod ajánlatomat Feltételem az, hogy 

, Lajosnak sohasem szahad megtúdnía, hogy ~z övé a gyerek 
... soha, soha, amíg élek, Ilonkal Ha a felesegem leszel, egy-
szersmindenkorra el kell temetned a multat. . .. 

Néhány csendes nap követi ezt a beszélgetést. Ez 1~0 
alatt Ilonka 'kitér Moldár útjából; nyilván ázért, mert tudJa, 
hogy a valóságban nincs előle menekülés. E.z. az ember 
nemes· szivvel felajáiil.lotta neki az egyetlen segítséget, ame· 
lyet e világtól várhat. 

Lajost mindenkép elvesztette, akár eljátsza ezt a fáj-· 
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d'aimas játékot, akár felesége lesz Mo!dilrnal<. Más megoldás 
pedig nincs. S ha feleségül megy az ügyvédhez, leg~lább 
szüleit meg tudja menteni egy nagy fájdalomtól ést egy még 
nagyobb megszégyenüléstől. 

Ilonka tehát elfogadja Moldár doktor segJítséget nyújtó 
kezét. A felesége lesz. J ó felesége akar lenni annak azl ember
nek, aki ilyen nemesen és önfeláldozóan gond<>lkodik, aki 
otthont ad neki és gyermek!ének. Ilonka tudja az ügyvédről, 
hogy nem kíván tőle lehetetlent, nem kívánja azt, hogy ,siZe
relmet tettessen iránta. Ö most már pontosan ismeri Lajos 
és Ilonka évek óta tartó gyermekkori bar á ts ágának törté
neté!, Lajos iránt~ szerelmét és ennek •s,zomorú sorsát, s nem 
kíván tőle egyebe!, csak annyit, hogy hallgasson, nem remél 
tőle mást, csupán, hogy felejtsen. 

Ferenczy uram és felesége termés•zetesen nagy örömmel 
fogadja a hírt. Nincs mitől félteniök drága gyermekük jövő
Jét, nyugodtan rábízhatják leányukat az ügyvédre, aki tisz.
telt ,becsült ember a városban, ha kissé öreg is már Ilonká
hoz. Roykóék átka, legalábbis, ami gyermekiiket illeti, nem 
fo g be!elje.sedni l 

Most már Ilonka is elérkezettnek látja az időt, hogy 
bevallja anyjának súlyos titkát. A lehetőséghez képest siet
tetni kell az esküvőt! Leánya vallomása valósággal megren
díti a szerencsétlen asszonyt. Bizony, csúf szépséghiba ez 
abban a szerenesés sorsfordulatban, amelyet ez a házasság 
a Ferenczy család SiZámára jelent; mindent el kell követni, 
hogy a tiszaújlakiak észre ne vegyék a bajt! Ferencz.yné asz
szonyom nem tesz szemrehányást lányának, hisz minden 
jó, ha a vége jó, de azért alapjában véve nem nagyon érti 
a dolgot, hogyan feledl<ezhetett meg annyira magáról ez 
a koros, becsiilet€s' ember, hogy elcsábítsa egy tisztességes 
polgári család rábízott leányát? Az ő idejében biz ez nem 
fördulha IDtt volna elő ... 

. Sem a Ferenczy, esaládnák, sem az ügyvédnek nincs 
ellenére, hogy csendben üljék meg a lakodalmat.' Egyébként 
is aligha a·kadna Tiszáújlakon ember, -'- Halász doktor kivé-
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telével ~ al<i el merne jönni arra, jobb tehát, ha szűk 
esaládi körben tartják meg az esküvőt. 

Ilonkának még egy fájdalma:s kötelessége van: -
Lajosnak kell írnia. Rövid levelben közli vele férjhezmene
tele hirét, Lajos ne tudja meg soha, hogy mennyi könnybe, 
sóhajba és fájdalomba került ez a levél! Iloilkának mind
örökké el kell felednie gyermekkori barátját. Hosszú és bátor 
ifjúi szerelmill<, édes ábrándjail<1 mögött egys"ersminden
korra hezárult a kapu. Ezentúl csak kötelességét fogja tel
jesíteni ... a jó Isten megóvta őt és szüleit a szégyentől, ezt 
meg kell hálálnia a sorsnak! 

Roylkóékat természetesen majd megeszi a ·méreg,·. ami
kor meghallják Ilonka házasságának hírét. Alávaló :egy per

. szóna, gondolja Szerafina asszony. Előbb Lajost akarta 
behálózni, s minthogy ez nem sikerült neki, a gazdag Moldár 
doktorra vetette ki hálóját! A nemzetes asszony kipirul 
a dühtől, ha arra gondol, hogy a gyűlölt patikárius·lány 
most pénzhez juJ, sok pénzhez, még kocsit 1s tarthat majd 
magának, mint ő, elegáns. rnhában is fog járni, ... csak' azért, 
hogy őt bosszantsa ... s természetesen vejük segítségével 
Ferenczyék meg fo.gják tndni tartani patikájukat isi Végleg 
befellj'gzett tehát abbeli reményének, hogy gyűlölt eUensé
geiket elkergethetik TiszaújlakróL 

- Bátor ember ez a Moldár, - mondja Roykó uram 
fejcsóválva - hogy a szemünk láttára el meri venni 
a Ferenczy-lányt! Nagy, ára lesz ennek, arról majd én gon
doc'ilkodom l 

Lajos Párisban néhány napig szállodában lakott, aztán 
lakást bérelt a QuaTtier Latinhen. Lehet, hogy apja nem 
nagyon értene egyet a válrusztással, de a Quartier Latinben 
vannak azok a kávéházak, amelyekről pesti barátai meséltek 
neki, amelyekben a párisi diákok talállwznalk. A Bonlevard 
és rue de l'Imperatrice elegáns, zajos negyed<1 egyelőre még 
egy kissé megriasztja a fiatal diálkot, szivesebben él a diák
negyed meghittebb levegőjében s majd innen fog felfedező 
útakra indulni Páris minden táj•éka felé. 
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Első útjai természetesen liugához vezetett, aki Pass~ han 
lakik, e~ parkoktól körülvett szép kis házban. Iza hangos 
örömmel fogadja bátyját, de Lajos, nyomban megállapítja, 
ho~ a men~ecske na~on megvállozott, amióta utoljára 
látta. Nyugtalanul járkál ide-oda a szobáhan, szaggatottan, 
g~orsan beszél és ideges, türelmetlen mozdulatok!kal kiséri 
beszédét. .Rag~ogó bálokról, fogadtatásokról, baráti és rokoni 
összejövetelekr/U mesél neki. 

- Henrynek is az a véleménye, hogy soha il~en vidám 
élet m~g nem volt Párisban, miut mostanáhan ---< mondja. 
- Nag~on vig társ,aságunk van! Az emberek itt semmit 
nem vesznek komolyan, kigúnyolják magukat és a világot ... 

Lajos boldogan állapítja meg, ho~. kis hugából elbü
völő szép asszony lett, jól öltözködik és a párisi fodrászok 
értenek ahhoz, hogy érvényesítsék ezüstszőke hajának külö
nös ragyogását. De az orcái megsápadtak, rég eltünt róluk 
a tiszaújlaki báj és egészséges sz!n. 

Férjét, Hencyt ugyan magáhan még mindig "ficsur"-
. nak nevezi, mert ki nem állhatja kacér k1SI bajuszkáját, 
parfőmjét, nőies sétapálcikáját • fényűző fehérneműjét, de 
azért meg kell .állapítania, hogy de Verquon őrliagy úr alap
jáhan véve szeretetreméltó, szellemes ember. Szemmellátha· 
tóan elfeledkezett már róla, ho~ Tiszaújlakan alaposan haj
bakapott vele s nyomban megkérdi tőle, szívélyes érdeklő
déssel, vajjon Roykó uram elég pénzzel h'itta-e el a párisi 
séjout-ra. Örömmel hallja Lajos igenlő feleletét. 

- Majd én bevezetlek a társaságba és biztosftlak, sok 
hasznos összeköttetésre fogsz szert tenni általam - jelenti 
ki nag~Ielküen. A legújabb társadalmi eseményekről mesél 
Lajosna1k, Mouchy hercegről, akinek házában 3i főúri körök 
höl~ei találkoznak, Jules de Castellane grófról, jóbarátjá- · 
ról, aki a rue St. Honoré•beli házában színielőadásokat ren
dez és Tascljer grófnőről, ruki élőképekkel mulattatja vendé
geit a Mayendorf-palotában. Sógorom ;llighanem nagy sznob, 
gondolja Lajos, különbe!llj nem kérkednék azzal, ,hogy milyeri 
szívesen látott vendég az orleánsi szalonokban, amelyekbe 
a most urabuon lévő körök nemigen juthatnak be. 

- Ha az ember Schückler báróné, va~ Flavig;ny 
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grófnő szalonjában ül; tudja, hogy jó társaságban van és 
nem kell attól félnie, hogy a Bonapartekről hall beszélnil 
- mondja nevetve. Iza ijedt tekintetet vet férjére. 

A rue de l'Imperatrice irodájában Roykó uram ügy
nökei arra kérik Lajost, ho~ nyomban lásson neki bemu
tatkozó látogatásainak. Az irodában Lajos ,elsőnek Momy 
herceget ismeri meg, aki azonnal a bajuszáról •kezd vele 
besezélgetui. A fiatal Roykó megnézi emberét, akiről már 
annyit hallott: a fej hatalmas tonzuráját, amelyet koszorú
alairnau vesz körül a sz,ürkülö haj, az ajkak fölött meredezö 
söt~ bajuszt és az állróllefelé ereszkedő he~es, kis kecsJke
szakállt. Lajos kissé émelyegve gondol arra, hogy ezután 
neki személyesen is össze kell barátkoz!11ia a férfiarcnak 
ezekkel a dfszeivel, majd elsősorban a császári szakállal, 
amelyhez Leroy fodrász; uram egyengeti most az útját. ~des
apja odahaza ünnepélyesen · átadta neki pomádéja tilikos 
receptjét, melyröl senkinek a világon sem szabad tudnia; 
a párisi ügynökök csruk a kenöcs eladásával és a vevök 
kiszolgálásával foglalkoznak. Lajos odahaza megtanulta, 
ho~ mint kell me!jkeverni a kenöcsöt, amelynek segítségé
vel el fogja tüntetni az egyre sűrübb ősz haj'srlálakat a fel-
séges bajuszbóL , 

A császár barátságosan rámosolyog udvari pomádészál
Iít?ja fiára és kikérq.ezi terveiről. Azt kívánja, hogy Lajos 
mmél .. gyakrabban Jelenjék_ meg hálószobájában, reggeli 
lever-J enél. 
. . !' fiatal R?ykó már ele'Ve elhatározta volt, hogy jól 

km:yttJa a 5'Zemet az udvarnál, a felszínes ra~orgás nem 
fogJa elvakftani, nem fog lépremenni. De talán nem is lett 
volna szükség erre az elhatározásra, hisz már a császárral 
való első találkozása alaposan kiábrándította. Uramisten 
milyen öreg s beteg ember ez a Napoleon, aki duzzadt arc: 
cal, örökké álmos szemekkel ül most előttel Meglátszikl rajta, 
hogy ópiummal tömik az orvüsok vesebaja ellen, s hogy 
olykor a fájdalmaktól alig áll a lábául Ez volna hát az az 
ember, aki oly kiméletlen rendöri és katon:>i diktatúrát ~a
karolt Franciaországban s most saját önsz.ántáhól e~ sza- · 
badelvűbb rendszerrel fogja megajándékozni népét? Lajos 
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a fl·issen kevert pomádéval m~g,festi a hosszú, vékony csá
szári bajuszt s közben a fiatalság részvétlen, kemény tekin· 
tetével vizsgálja a császárt. Ez az a férfi, akin<Jk •egyre újab b 
és újabb :nőkre van szüksége? 

Másfelől azonban szórakoztató mulatság az udvari 
élet, állapítja meg L~tjos s érdeklődve nézegeti a császári 
udvartairtás hivatalnokait, szolgáit; lakájait s egyéb &ze-f 
mélyzetét. Ha szemtől-szembe állnak őfelségéékkel, majd 
megrepednek az alázattól és hódolattól, de mibelyt magukra 
maradnak, megered a nyelvük és ki nem fog;ynak a tiszte
letlen, gúnyos megjegyzésekből és· történeteikből. Leroy utján 
Lajos a kis Pepával is megismerkedett, aki bizalmaskodva 
bes,zél apjáról, holott az Ö!l'eg nemigen emlegette odahaza 
a kis komornát. Lajos tőle tudja meg azt a gonosz kis tör· 
ténetét is, amelyről első párisi levelében beszámol. 

"A kövér Napoleon herceg, akit tegnap láttam az 
udvarnál és1 aki valóban nagyon hasonlit Bonaparte Napo
leonra, nemt·ég heves összetüzés kiséretében gúnyosan 
hányta szemére a császárnak, hogy semmit nem örökölt 
nagy elődjétől. Amire a csá,szár nyngodtan azt felelte neki: 
- tévedsz, kedvesem ... épp eleget ... a családját!" 

Lajos. természetesen a császár udvari orvosát, Conneau 
dokrort i~ meglátogatta, aki annakidején megalapitolta apja 
szerencséjét és most igen szívélyesen fogadja a fiatal diákot 
is. Látogatásáról hazajövet levelet talál lakásán. Az első 
levél Ilonkától, amióta elutazott Pestről. lzgatottan, reszkető 
kézze~ bontja fel. 

Újra és újra elolvassa a néhány szükszavú sort ... de 
nem erti meg l Nem fér a fejébe, amit a levél közöl vele. 

Ilonkal 
Mit tehet az ember? ... Köphet egyet! Kiköp és neveti 

Mert sírni nem érdemes ... az ember nem. sír, ha felnőtt 
férnil Lajos az ajkába harap, a levelet nézeg1eti elhomályo
suló srzemmel és teljes erejéből küzd a kibírhatatlan fájda
lom ellen, amely sz! vét mardossa. 

Hisz mindezt régen sejti, tudja l Ilonka kezdettől fogva 
szülei befolyása alatt élt ... s most nyilván ennek hatása 
alatt jutott arra a belátásra, hogy hozzá való szerelme kilá" 

300 

tástalani ... Ilonka huszonkét éves, már túlvan a gyerm~ki 
ábrándokon ... hát igen, ne kerteljünk, hütlen lett önma
gához és elárulta, elfelejtette a pénztelen szegény diálwt. 
Elhagyta és fe!esé.g;ül ment a gazdag földbirtoikoshoz l Ez 
a világ sora l Ferenczy ék nyilván meg vannak eltlgedve 
a gazdag vővel és valószinüleg Ilonka is szlvesen belenyn
godott válatsztásukha, mert időközben megismerte a pénz 
értéké t. 

Szerencse, hogy egyre több a dolga Párisban. Apja 
virágzó üzletét tovább fo,gja fejleszteni. Azért van a világon l 
Nem fogja beérni azzal, hogy az apja fia. · 

Az is szerencse, hogy Párisban vagyunk, ahol kitünöen 
el lehet verni az időt s ahol az emberek különöskép értenek 
a szórakozáshoz. Lajosna!< elég pénze van, fiatal és tetszik 
a nőknek, mert bőkezü és oly veszekedetten j6kedvü, hogy 
nem igen találni pfu·ját. A francia bor gyorsan a fejébe 
száll. Azt ugyan Ilonka nem fogja megérni, hogy Lajos 
sirassa hütlen kedvesét. 

Lajos nem sír, Lajos szórakozik, mulat és csókoL De 
olykor, ha hajnalban fáradtan hazatér kis lakásába, azt 
gondolja magában, hogy ezek a. csókok úgy égetik sz!vét, 
mint az el nem sli·t könnyele Igen, ezt gondolja, de aztán 
fölény!)sen legyint a kezével és .. : Ostobaság l ~ mondja 
hangosaiL 

Törzsvendége les•z a Bal Mabille"nek, lthol a kertben 
vagy a nagy fedett csarnokban naporita tánc van, a Chateau 
des Flenrs-be is eljár, amely a Marbeuf-negyedben talál" 
ható, sőt újabban a· C!oserie des Liias-ban is gyaikran meg
fordul. Idejárnak a vidám diákok, akiiket Lajos s·zfvesen 
lát vendégü!, mert itt Strauss és Metra dallamaira reg~elig 
lehet táncolni. A Café Procope-ban és a Café Voltaire-ben 
is törzsvendég és éjszakákon 'át vitatkozil( politikáról, müvé
szetről és 1színészekről. 

Lajos most már hálásan fogadja, hogy sógora annyi 
időt ·szentel neki. Iza, sajnos, rossz IS!Zínben van., hiába is 
kendőzi magát, bátyja mégis észreveszi. Úgy látsziik, az ide
geivel van baj, az egykor szelíd kedélyű fiatal lány must 
rengeteget veszekszik és kiabál a személyzetteL Szemmel-



láthatóan mitsem törődik sok hódolójával, a rengeteg virág
gal, amelyet férjéneik barátai, a .Tockey Club tagjai küldenek 
neki nap mint nap és csak olyankor derül fel az arca, ha 
meghallja hazatérő férje lépteit. Lajos ilyenko·r arra gon
dol, hogy huga túlságosan szereti férjét. Aminek egyáltalá
ban nem örül. 

Sógora gyakori vendég Mathilde hercegnőnél is, a csá
szár ozeretetreméltó, buja szépségű unokanővérénéL Egy 
nap elviszi magával őt is a rue de Courcelle-be, ahol Lajos 
legnagyobb meglepetésére sok íróval és művésszel találkozilc 
a butorokkal és drapériákkal túltömött szalonban. A vendé
gek a legkűlönféléJ;>b pártokhoz tartoznak s mindenki min
denről szabadon megmondhatja véleményét. A fiatal Roykó 
itt jól érzi magát. Megismeri Renan-t, Flaubert-t, a két 
Dumas testvért és Fran~ois Coppée-t, akiierői már Pesten 
is sokat hallott. Gavarni, a festő és Carpeaux isi megfordult 
itt. Lajos sokat nevet csipős élceiken. A festők aznap este 
Nieuewerkerke-t, a tehetségtelen szobrászt ugratják, akit. 
Mathilde hercegnővel való viszonya révén a szépművészeti 
iskola igazgatójává neveztek ld. Sógora mint magyar nemest 
miCcatja be Lajost ismerőseinek, a pomádéról természetesen 
nem esik szó. 

Valóságos szerencse, hogy Henry mulatós ember. 
Lajos most jó hasznát veszi. Iza elvégre megértheti, hogy 
nem vihetik őt magukkal a Palais Royal körüli játékbarlan
gokba és cerelelebe ... s Iza valóban meg is €irti. Az őrnagy
nak olykor elfogy a pénze ezeken a helyeken, de Lajos 
szívesen kisegíti sógorát. 

Bizony, a sógor ért az élethez, vele nem egykönnyen 
eshetik meg az, ami LajossaL Házas ember, feleségét szereti, 
de a nőkről általában nincs valami jó véleménye. 

- A legtöbbjük számára a 'SZerelem mesterség! -
mondja. Lajos ilyenkOT komoran bólint és érdeldődve hall
gatja Henry történeteit azokról a városszerte ismert grande 
kokottokról, akikkel az őrnagynak egyicor dolga lillrndt. 
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Lajos éjszakánként borba fojtja megíVeszekedett fáj
dalmát, nőkkel kábítja el. S mivel tölti napjait? 

A Quartier Latin-beli diáktársaival együtt, ahlkk~l 
a kávéházakban 'ismerkedett meg, 1863. januárjában a tn
bünön ül, amikor Thiers, az öreg harcos, tizenkétévi hall
gatás után újra felszólal és azokról a 'követeléseilrről bes<zél, 
amelyek egész Európa fiatalságának lelikét hevítik. 

öt pontba foglalja Thiers a legelemibb emberi jogo .. 
kat. Ötféle szabadságra van szill<ség, hogy az új modern 
államban emberi módra élhessenek és szabadon szedhesse
neil< lélegzetet az emberek. 

A deszkaemelvényen eg.y hófehér hajú öreg ember áll 
és szinte rikácsoló, viikony hangon sorolja fel követeléseit. 
De fiatal hallgatóinak őrjöngő lelkesedése bizonyítlik arra, 
hogy Thiers fehér haja ellenére a fiatalság szós<Zólója és 
a holnapot, a szebb jövőt készíti elő. 

Ötféle szabadságot követel: a személy, a sajtó, a 
választó, a megválasztott t\s1 a parlament szabadságát. 

Az egész. világ fiatalsácga meghallja ezt a szónoklatot, 
egész Európábaill felfigyelnek azok a férfiak, akik felelösek
nek érzik magukat az -emberiség sorsáért. De vajjo.n az u~al
mon lévők is meghallják-e az öreg harcos szavait? VaJJOn 
a franciák császára is meghallja-e a szót, amelyet hozzá 
iutéznek? 

Lajosnak önkénytelenill apjával folytatott utolsó be
szélgetésbe jut eszébe, amikor. ~ouhe_r mi~szter .úr a ?:'á
szári kormány nevében elutasi!Ja Th1ers 1els társamalt aJan
latát, holott Thiers nyiltan és1 őszintén figyelmeztette 
a hatalmon lévőket a veszélyre.: ' 

· - .Tól vigyázzunk, uraim! - kiáltotta. - Ez az 
ország csak most ébredezik, ez a nép még beéri azzal, hogy 
szerényerr kérje jogait, holnap talán már követelni fog! 

Ez nemcsak Franciaország hangja, ez egész Európáé! 
A népek bejelentették lröveteléseiket. Ferenc József császár
nak épp úgy meg kell hallania szavuka.!, mint a cárnak 
s minden más ország reakcionáriusánruk is. Ha az öreg har
cosok kidőlnek! a sorból, majd mi fiatalok lépünk a helyill<
be, gondolja., Lajos s keze ökőlbe szorul. A feje forró, néha 
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csa\k sűrű haja óvja a januári utca hideg B':_élvi~arától. Az 
igazság parancsoló és követelődző szava tobbe nem fog 
elhallgatni l 

Lajos tudja ezt és akkor sem esik kétségbe, amik~.'" 
újra oly eseményelmek hallja hírét, amelyek :' nyem ero: 
szak látszólagos, győzelmét jelentik. A s~asz es -~annoven 

·seregek elindultak, Ausztria is csatl~kozik. hozzaJUk ts .'~z 
új szövetségesek felszólítjáik Dániát, ~-ondJO_" le Holstem
ről.. Mikor pedig Dánia elutasítja a kovetelest, h";tvanezer 
porosz és osztrák Iépi át február elsején a dán h";tart. • 

Anglia újból közbelépésre szólítja fel Franmaorszago~. 
De mindenld tudja, hogy Napoleon odahaza fog ~aradm, 
mert nem készült fel a háborÚTa és fél Poroszo;_szagt~l . , · 
Mert üzletet akar kötni Poroszországgal, mondJak maso~, 
mert még mindig meg akarja szerezni Velen~ét Olaszorsz:'.g , 
számára ... vagy az is lehet, hogy a bal RaJ';a-~arlot. saJat 
magának, véliik némely benfentesek, akik mmdig mmdent 

jobban tudnak. .. . . 
Ez volna hát a kis nemzetek védelmezoJe? - gondolJa 

Lajos gúnyosan. - Vajjop, most. is véd~lmébe ~es~i-e az 
apja ha odahaza a borozóban szoba keru! a csaszar? Az 
öreg' úr alighanem teljesen elvesztette ~ szemmért~k~t, gon
dolja Lajos s némi büszkeséggel állapítJa meg magarol, hogy 
tárgyilagosabb s tisztábban lát apjánáL Est~':k~t a CaJ'é 
Voltaireben is tanubizonyságát adja nagy ~oh!I~ai tud'?má
nyának: - zabolátlanul, vadul szídja a csaszan kormanyt. 

· Társasága, a diáikok és művészek ~gy vél~ményen va~-
nak vele de legfi"yelmesebben egy fmtal !any hallglat.]a, 
akit ,éipp' aznap is:;.,ert meg a kávéházban. Irén<; a m;ve, 
festőnö. Iréne tulajdonképpen nem na~yon _tets~Ik .. La.Joo
naJk, beszéde férfias és határozott, de !~nye IS t~! ontada
tosnak és biztosnak látszik. Ennek ellenere a legtobbet vele 
foglalkozik. Iréne éi"t ho~zá, ~ogy vi~ágosan ~egfogalma~ott 
feleleteivel kihívja LaJOS vital!kozo · kedvet ... de késobb 
a vita mindinkább csendes, személyes jellegű beszé~getéssé 
szelidüL · l' 

Van egy műterrne a Montparnasse-on, meséh ~ any, 
már a "Salonhan" is kiállított és számtalan hódoiÓJa van, 
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aJ?k segítsé?ére vann~, noha igen !<egyetlenül hlinik velük. 
M":de~t mar az elso negyedórában közli Lajossal, egy 
további . negyedóra leforgása alatt pedig elmondja neki, 
hog_y _'~Ivvel-lélekl<?! közt~masági érzelmű és korának Ieg
radikahsabb eszmrot vallJa. Mütermében nemcsak azok 
a f~s.tők fordulnaik !_"eg, akikről ma még nem akar tudni 
a VIlag, mert nem hodolnak be a kor ízlésének hanem sok 
politikusi is, akik halálos ellenségei a császárságnak. 

Lajos nem sokat beszél. Iréne vonzza, de taszítJa is. 
~ lán.y férfiruhában jár, ami nem nagyon tetszik neki. Mi 
ertelme van annak, hogy egy nő férfigallért és nyatkkendőt 
viseljen és •hozzá rikítószínű bársonyhól szabott frakkot 
\"illogó rézgombokkal? Arról nem is szólva, hogy .a rövid 
~zoknya alól szemérmetlenül kilátszik a lány bokája ... bár 
Igaz, hogy ez a karcsú, fínom lábszár nem megvetendő lát
vány. Alapjában véve osinos lány ez az Ir:éne, vörösre fes
tett, bodorított, sűrű hajával, világos, tiszta tekintetű sze
mév~l, fín?":"n ível~, akar~tos szemöldökével és keskeny, 
b;szedes aJkaval a kissé haJlott orr alatt, de oly sokatmon
doan, oly csufondárosan tud mosolyogni, s fiatal homlokán 
néha oly gúnyos ráncok húzódnak meg, hogy Lajos önkén
telenül visszahúzódik. A férfiakat meghökkenti ez a fölény 
... illetve vannak, aidket épp ez vonz? ... 

Búcsúzáskor Iréne egy röpimtot nyom Lajos k\,zébe. 
- Ez "A b'atvan" kiáltványal - magyarázza. - · 

Építőmunkások, nyomdászok és tanult szal<munkások dol· 
gozták Id •és írták alá. Társadalmi és politikai ·követelé
seinkről szól. Az eljövendő világban ne!ll lesz proletár és 
nem: lesz polgár ... minden állampolgárnak egyenlő jogai 
lesznek. 

· Lajos megígéri, hogy másnap este meg fogja látogatni 
műtermében új barátnőjét. 

~ég az éjjel elolv.assa a kiáltványt. "a hatvan" prog
rammJa nemcsak megmditó és szívhezszóló de értelmes 
munka its, Lajos olyan gondolatokkal találkozik benne 
am~l;yeket m_ár P~sten megvitatott barátaival . az éjszakáb~ 
nyulo hosszu tanacslkozások során. Amit ök akkor kissé 
homályosa~ írtak körül, mint a szebb jövő zálogát, az ebben 
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az új írásban pontos;m, szabetosan és félreertlíetetlenül meg 
van fogalmazva. A munkások nem akarnak többé függő 
visZonyba kerülni munl{aadóikkal, nem segítséget és t:o).mo~· 
gatást küvetelne1k, l1ancu1 pgyenjoguságot. A munka szalbad
súgát és .az igazságot írták zruszlajukra. 

Az ifjú Roykó nem tehet róla, hogy olvasás közben 
Inlndegyre maga előtt látja Iréne világos tekintetű tiszta 
szen1ét és égő vörös haját. Ö az ~lső nőis;merőse, a1d olyan 
kérdésekkel foglalkozik, amelyek' egyébként csak a férfia
kat érdeklik. Az első nő, aid l(ávéházba jár és vitatkozik. 
Kúr, hogy nem tetsz~k ne:ke1n, ~ szál önmagA hoz. 

De azért másnap es.te mégis csak felkerekedik, hogy 
:megláto~;.-assa Jnontparnassei n1ütcnnében. · 

o l" Sokféle visszás érzés és benyomás 01stron1o Ja a fia-
talernhm·t ezen f~Z első esLéln, amelyről ennélfogva csak 
honuílyos em.lflr.e 1narad. A nagy n1üterem.ben sií.rű tömeg ~ 
·lolong, a falakon keret. nélkül lógnak a képek, amelyekei 
I ,a i o-s, riasztóan szín~seknek és tariráknak vél. A lefut y is 
tne.gréinHi ldssé. Aranyoscsipkós, fekei:e tiillTuhájában, 
an1~lynek balo1<laH kivágásában csupaszon fehérlik göin~ 
bölvtí. válla külsőleg egészen 1náskép fest, Inint. tegnap, de 
a ,;,odora 'nem változott. Mit széljon az ember például 
ahhoz, hogy egyik barátját a következő szavak kiseretében 
mutrdja he Lajosn>l'l<: 

----- Ez. Proudhon úr, aki egyik tnunkájáért három 
évig ült börtönhen. 

Vagy: 
~ Ez Gambetta barátom, jogász. Ne ijedjen meg 

tőle, igen TDSSZ a 1nodora. 
Lajos egy pillanütig zavarodottan tekint a feketehajú 

diák fél1szen1Ü arcába, de In~nc Inár egy újahb harátjának 
mutat.ja be, akit Henry Rochefortnak hívnak. Ez viszont 
er>y Jean Jacques Wciss nevü úrral isn1erteti össze Lajost. 
vV~iss úr a Journal des DebabsMba: ír politilkai cik·keket, mnc
lyeke.t Lajos sohasen1 olvasott el és most n1égis· a vélemé
nyét kérik róluk. Szeroncsére Iréne idejében belekarol é& 
magáv.nl vonja. 

A lány nagyot nevet, amikor észreveszi, hogy Roykót 
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mennyire meghökkenti a társaság fesztelen viselkedése. 
Egyik csoporttól a másikhoz szalad, beles,zól 'vitáikha, majd 
megint továbbáll, egy újabb csoporthoz fordul és máris 
másik térnába kotyog bele. 

Conrbet nézegeti Iréne Képeit, mellette egy pupos nő, 
mcrev tekintetű, kiugró szemekkel. Nem \"alami kellemes 
látvány, de Iréne azt kívánja Lajostól, hogíY mulattaosa 
a hölgyet. 

_, Szórakoztassa, tk1érem! -- követeli. 
S magyarázóarr hozzáteszi: 
-~ Hortense Lacroix-nak hívják ... Mansieur Badin

guet, azaz Napoleon császár nevelt lánya és gyerekkori ját
szópajtása. Az áiJamcsiny után szakított a "Kis Napoleon
nal", de az olaszországi intervenció hatása alatt újra kibé
kült vele, igaz-e Hortense.? Jó gyerek és ·soha a maga ·szá~ 
mára nem kért ISiemmit Badingnel úrtól! . . . Kedves Lajos 
maga egyébként talán nem is. tudja, hogy mi a császárt 
annak a munkásnak nevére kereszfeltük cl, a;kinek a ruhá
jiiban szökött meg Hambóli . . . Hortense szerezte meg 
ki\lönboo Renannalc a banszéket a ColJege de France-on ... 
ő neveztette ki Duruy tanárt is közoktatásügyi mini1s-zterré. 
Kiállt az ö hazájáért is, de a szerencsétlen Lengyelország 
érdekében is megmozgatott minden követ ... 

~ Szeretem Magyarországot - mondja a kis pupos 
asszony dalJamosan csengő, lágy hangján. Lajos beszédbe 
elegyedik vele; az egyetlen ember ezen az estélyen, aidvel 
hosszabban eldiskurál. 

Egyébként sokat >bosszankodik Irénen, jlki oly fölé
Ilyesen szónokol, mintba férfi volna. E pillanatban egy fia
tal, csinos hölgyneil< mntatja be Lajos,! a köv<itkező szavak 
ldséretében: 

- Ez Madame Adam, egyik leglelkesebb honleá
nyunk. Párisban az öv1il a legmodernebb szalon, egyszer 
magát is el fogom oda vinJni. Mansieur Roykó1 még csecsemő, 
Madame! Lázító szóno!klatokat hallgat a kávéházal<ban ... 
de meg kellene egyszer mutatni neki Franciaország igazi 
arcát. Hadd tndja meg, hogy mennyi föld fekszik nálunk 
parlagon, hogy miként élnek a kisiparosok és milyen soruk 
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van a munkásokna!k Észak- és Keletfranciaors;zágban, a 
pamut- és gyapjúfonókban, a posztógyárakban, a vasöntő
dekben és acélgyárakban ... hadd tudja meg, hogy milyen 
Jealjasító nyomorban élnek! Mert egyelőre még csak az 
elmiélet ihlette meg ... 

Lajos bosszankodik. Ennek ellenére néhány nap 
múlva Iréne szeeretője lesz ... mert így kívánja a lány! 

Roykó uram hatalma Tiszaújlalion immár megtá
rnadhatatlan. Nemcsak a mágnások, a zsentrik és a város 
bur·g~rei adták be a derekukat zÓkszó nélkül, de már az 
osztrák beamterek is behódoltak a hatalmas patil<áriusnak. 
Az emher<lk nem feledkeztek el a Miramareból érkezett 
külön futárról, noha titokban Roykó uram háta mögött, 
nl0ha a marknkba nevetnel< - mert hát furcsa egy látvány 
ez az öreg negyvennyolcas bm·coiS, aki IS'C szó, se beszéd, 
az osztrák császár udvari szállitójává vedlett át. 

Mi sem természetesebb, mint hogy újabban Moldár 
ügyvéd lklie<nturája alaposan megcsappan. Elmaradt a tisCla
újlaki bank, elmaradt néhánYi tekintélyes helybeli nagykeres
kedő is. Az ember elvégre nem képviseltetheti magát egy 
ügyvéddel, aki kegyvesztett lett Roykó nranmál. Moldár 
doktor nevet s egy nagyot csettint az újjával: - mit neki 
Roykó uram haragja és fenyegetései! Jómódú ember, bir
tokán egy fillér adósság nincs, azt Roykó unam sem tudja 
elvenniÍ. Sőt még örül is, hogy most kevesebb a dolga ~s 
nagyot nevet fukar s pénzéhes huga panaszain, aki kezdet
től fogva rossz szemmel nézte a fiatal Ferenczy Jánnyal 
való házasságát. Ilonka most hamarosan meg, fogja szülni 
gyermekét, így hát férje beéri azzal, hogy hébe-hóba helw
esizik a városba, ott egyfüst alatt elintézi valamennyi ügyét 
és lóhalálában siet vissza a birtokra. Azt sem bánja, hogy, 
kliensei közül sokan átpártoltruk egy más.ik, fiatal ügyvéd
hez, akit Roykóilk protezsálnak 

Róza, a Roykó család machinációi által tönkretett, 
keresetétől és házától megfosztott pilk-lány most Iloilkánál 
szolgál a birtokon. Béla, a csikós is elszerződött az ügyvéd-' 
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hez; hamarosan feleségül fogja venni Rózát. Mások is dol
goznak a birtokon, akiket Roykóék kiüldöztek a városból; 
itt biztos kenyérre találtak és rendbeszedil< megbolygatott 
kisi életüket. 

Roykó nram természetesen mindenről pontosan &tesül. 
Kémei részletesen tájékoztatják az eseményekről s így nem 
kerüli el figyeimét az a kis ellenzéki csoport sem, amely. 
Moldár doktor birtokán gyülekezik. Roykó uramat majd 
felveti a düh, amikor meghallja, hogy Halás·Z doktor is 
kijár Moldárékhoz, sőt, itt Ferenczyvel is összeparolázik, 
ha leányához. kikocsizik a birtokra ... pedig Halász doktor 
politikai ellenfele Ferenczyneki 

Roykó Sámuel uramnak, úgy Iátsúk, közös a sorsa 
a f•rancia császárral, al<inek birodalmában ugyancsak erős

,bödik az ellenzéki mozgalom. Keserű sors! Az ember Inin
denkinek a javát almrta és ez a jntal111!a! Mert igaz ugyan, 
hogy Roykó uram olykor kemény kézzel bánt el ellensé
geivel, de alapjában véve ő sem akart egyebet, mint rendet 
teremteni Tiszaújlakon: a város polgárságát egyetlen párt 
keretébe kívánta öss.zefogni. A Roykó-féle párt kereteibel 
Aldásos dolog lett volna, ha sikerül. · 

Patikáriusunk sokat töpreng mostanában dolgozószo
bájában, amely nagyon elhagyottá és üregsé vált, amióta 
a >kisi asztal mellől eltünt Iza szőke lányfeje és már nem 
mondhatja tollba neki kartotékúja új adatait. Megint sokat 
álldogál mostanában a földgömb előtt és a nagy világ ese
ményein tűnődik. A könyvespolcon ismét megjelent az üveg 
badacsonyi bor, szorgalmasan tölt és iszik. De még ilyen
kor >• keserves hiányát érzi leányának, aki aszfalkája mel
Iett oly figyelmes hallgatója volt monológjainak. 

Iza párisi ·leveleinek, sajnos, nem valami vidám a 
hangja. Azt írja, hogy nagyon belefáradt márJ a sok ünnep be, 
estélybe és bálba, erős honvágyat érez Tiszaújlak után. 
Lajos csak! ritkán látogat el hozzá, sokat van egyediill 

Roykó uram ezen is elgondolkodik. Hogy Iza soka t 
v.an egyedül, mert a bátyja ritl<án látogatja meg? Az ördögbe 
is, hisz Izának férje is van, nemcsak bátyja! 

Hát lehetséges az, hog:>:; a hatalom, tekintély és 
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vagyon, amelyet Roykó uram oly kerserves küzdelmek árán 
szerzett, mégse teszi boldoggá gyerekeit? A patikárius elke
seredéssei állapítja meg, hogy szerencséje épp akkor hagyja 
cserben, amikor a legnagyobb szüik~ég volna rá. Mert mit 
ér a hatalom, ha gyermekeinek nem használhat vele? Újra 
tölt egy pohárral és előszedi párisi irodája reggel érkezell 
Iev0lét, amely úgy fölbosszantotta, hogy nem. is olvasta' 
végig. 

"Némi gonddal tölt el bennünket üzleti vállalkozá
sunk jó hírének s•zempontjáhól, hogy az Ön mélyen tisztelt 
fia nem válo'gatja meg keHő óvatossággal barátait és társa~ 
siigát. Cégünk a francia császári udvar és a külföld legelő
kelőbb személyisége;n<Jk ,szállítója, ezzel szemben 'Hoykó 
junior úr gyanus egyénekkel érintkezik, akik hlrhedt lon
doni emigránsokJcal együtt eg,y nemzetközi munká•"erve
zet megvlapításán fáradoznak. Attól tartok, hogy az ébm· 
francia rendőrség hamarosan fel fog figyelni Roykó junior 
úr üzelmeire." 

Roykó senior úr elolvasott néhány közleményt, amely 
erről a nemzetközi munkás.szervezetröl adott hírt. Már az 
első mondatok ntán pulykavörössé válik: micsoda egy tak
nyos, ostoba fráter ez a Lajos l Mi köze neki ehhez a ne:n1-
zetközi piszokhoz, a proletárok földalatti szennyes áskáló
dá"aiboz? Az apja egész életéhen magyar nemzeti forradal
rnár volt, a magyarság jogaiért küzdött elnyomóí ellen ós 
tn ost ille, a fia .ö1sszeáll olyan emberekkel, akik a munkúq 
sok nemzetközi egyesülését írták zászlajukra és akik nem
zetilik és népük ,g,zabadságánál fontosabbnak tartják a pro
letárok boldogulását. 

Magyarország függetlenségéért és szabadságáért mág
nások, kispolgárok, zsentritk, parasztok és munkások váll~ 
vetve küzdöttek és egyetlen nép fiainak érezték magukat 
e harcban. Lajos tehát áruló, ne1n igaz mag:yar, ha oly 
eszméket szolgál, amelyek nem a nemzet tekintélyét öreg
bítik, hanem idegen segítséggel saját hazája ellen lázitják 
a munkásságot. 

Roykó uram legszívesebben nyomban Párisba utaz
nék és jól fölpofozná ezt a kölykö!. Ez volna az egyetlen 
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heiyes inóci, hogy észretéritse. Sajnos, mosi nincs eié.g rá.érö 
ideje, hogy Párisha látog1russon; Darmstadtha várják, ahol 
Ferenc József császár és Erzsébet császári]!§ az osztrák és 
a bajor udvar -kíséretében az or01sz ~cárral és cárnéval fog 
találkozni. Valainennyien ~z ő vevői, nem hiányozhatik 
tehát e fontos történelmi találkáról; he kell érnie azzal, 
hogy szigorú korhaló levelet ír fiának. 

Lajos egyelőre nem tudja, milyen súlyos gondokal 
okoz; apjának. Szorgalma~an dolgozik Párisban, egyre újabb 
ismeretségekre tesz ,szert és Iréne karjaiban keres feledést. 
Sok mindenről nem tud még ez a fiúi E pillanathan barát
nője míitermében ül s a vöröshajú lány }{arcsú dereltát 
álölelve arról tanácJSkozlk vele, nem kellene-e eg.y nagyará
nyú diáktüntetést rendezni Ren'\n érdekében, akit Jézus 
életéről. szóló [<önyve miatt elbocsátoUruk az egyetem lan' 
székéről. _Miridketten pirosak az izgalotntól, Irérne azonban 
olykor félheszakítja vilájukat s megcsókolja Lajost. A diák 
nem tudja, hogy Ilonka épp e pillanatban hozza világra 
gyermekét ... az ö gyermelréti ... 

Gondolatai különösképpen ugyanazt az útat járják, 
mint apja elmélkedései. Az igazi boldogság elkerül bennün
ket, állapítja meg ,magában Lajos. Utóbbi időben már csak 
ritkán jár el Izához is, akivel pedig oly jól megérletlék 
egymást, amikor még mindketten Tiszaújlakan éllelt. Hogy 
húga szerencsétlen, ezt n1ost tnár bizonyosan tudja s lllég
scm segíthet rajta. A férje megcsalja, s még csak nem is• 
titkolja Iza előtt l Amikor pedig Lajos egy alkalommal kér
döre vonja az őrnagy urat, ez nagyot nevetve a válláru üt: 

- A húgod csinos kislány, - mondja - de az eiké
nyeztetett íny olykor egy-egy fínomahh falatnak is sziik
;~;·égét érzi. Ne haragudj öcsé1n, de az. ember nem érheti be 
élete végéig magyar krumplis kenyérrel! 

Lajos e beszélgetés óta sógm·ától is tartózkodil<, már 
nem kísérgeti töbhé éjjeli kőrút:jain. Igaz, hogy ez nem 
soka! segít Izán. 

Nyár van, a párisi irodában m<:Jst 1keves·ebh a mun.ka. 
Az udvar elutazott a .fővároshól, az előkelő vevők palotiti 
is bezárultak. Akik a forró városban ma:radtak, azok most 

311 



á kávéházak. te~raszain iiiclőgéínek és a dán háboruról 
beszélgetneJe Mint előrelátható volt, a szövetséges• osztrák 
és porosz seregek leverték a kis Dániát s most :a két nagy· 
hatalom közösen osztozik a koncon. Augustenburg hercegé
ről többé nem esik szó. 

. Lajos minden szabad idejét II'énnel tölti. Nem szereti 
a lányt, de ha együtt van vele, elfeledkezik rossz emlékei
ről, Tiszaújlakról, ahol szerelmese most egy idegen férfi 
oldalán él, nem gondol sápadt húga kisírt szemeire és apja 
utolsó, levelére, melyben szemére hányja neki barátait. 
Iréne egyre újabb emberekkel ismerteti össze Lajost; azt 
reméli, hogy segítségükkel teljesen meg fogja nyerni a 
magyar diákot a társadalmi forradalom ügyének. Egy allm
lommal a rue de Pressbourg-ba is elviszi, d'Agoult grófn~ 
s·zalonjába. 

- Tndod, L'ajos, a grófnő Liszt zeneszerző úrnak 
volt a szeretőjel 

A fiatal Royk6 megismerkedik a grófné vejével, Emile 
üllivier-vel is és a haladópárt több jelentős tagjával. Iréne 
még Thiers-hez, a Place St. Georgera is szerez számára meg·
lllvót és Lajos saját fülével hallhatja, amint az öregúr az 
előkelő orleans-isták és kevésbbé előkelő repnblikánusoi< 
körében· vadul szidja a császári kormányt. A fiú most már 
meghitt barátságban van a félszemü, vad Gambettával s a 
politikai színpad számtalan más szereplőjévcl, akikkel elő
ször szeretője műtermében találkozott. Szeme, ítélele mind 
élesebbé válile Bizony, sokat köszönhet Irénnek, aki kissé 
elriasztó modora, férfias öltözködése és bizarr szeszélyei 
ellenére is kellemes szeretőnek, sőt jó pajtásnak és barát
nak bizonyult. 

Roykó uram ősszel látogat el Párisba. Al gyerekeit . 
akarja látni és rendet teremteni az üzletében. Ez utóbbiballi 
nincs hiba. Az üzlet virágzik, jobban már nem is mehetne! 

- Kedves fia igen kltünő munkatársnak bizonyult! 
-· mondja az üzlet vezető je. 
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. - S a tái1Sasága 'l - kérdezi Roykó uram gondter· 
belt arccal. 

Az irodavezető vállat von. 
- Roykó jnniornalc van esze, a legkülönfélébb kqrö

ket s társaságokat látogatja. Mathilde hercegnőnél is több
ször megfordult, így hát nem lehet azzal vádolni, hogy egy 
irányban lekötötte magát valamelyik politikai pártboz. 

Roykó uramnak nincs sok ideje, Biarritzba •kell utaz
nia, ahol a császár várja. Majd csak v1s1szatérte után szen~ 
telhet néhány napot gyermekeinek. 

Holott valóban nagy szükségük van szegényeknek 
apjuk segítségé~e! A vak is látja, hogy Iza boldogtalan. 
A fiatalasszony nem is titkolja, már apja első látogatásánál 
kiönti neki szívét. 

- Légy okos kislányom, ez a világ sora, az ember 
személyes boldogsága feláldozásával fizet magas pozíció
jáért, így szakott ez. lenni! Aki feljutott a csúcsra, annak: 
be kell érnie a magasságok ritka levegőjével. Ne felejtsd 
el, hogy felkerültél a létra legfelsőbb fokára, Franciaország 
egyik Jegrégibb és Jegelőkelőbb családjának nevét viseled 
s szalonodban egymásnak adják a kilin"set az ország Jeg
nagyobb urai. 

De Iza oly különös tekintetet vet apjára, hogy Roykó 
uram elhallgat. 

Lajost is lakásán látogatja meg, de természetesen nem 
találja odahaza. Ez is, micsoda ostoba gondolat, hogy a 
QuarJier Latinbe kvártélyozta be magát! Hát ez a fiú tény
leg nem tudja, hogy mivel tartozik a Roykó névnek? A 
patikárius egy óra múlva mégegyszer szerenesél próbál, 
Lajos ezúttal odahaza van. De nem egyedül! Egy kissé 
bolondos ltülsejű, vöröshajú nőszemély ül az abiaik melletti 
diványon s Roykó nram szemébe nevet. AC teremburáját, 
ejnye, de csinos l 

- Hogy magának milyen szép bajusza van, Roykó 
papa! A. fiáé kismi&ka ehhez képest! 

A; "kis nő" jelenlétében természetesen nem lehet 
komolyabb dolgokról beszélni, Roykó nramnak pedig más· 
nap már el kell utaznia. Mit tehet egyebet, elfogadja Lajos 
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és íréne meghívAsát és ve!lilr' vacsorázik. Amilror késŐ este 
eThagyja a kis bohémlakást, somolyogva állapítja meg, 
hogy fia jól választott, aranyos egy kis nőszemély ez az 
Iréne. Nyilván jót is fog tenni a fiúnak, gondolja hazame~ 
nőben, hiszen a nők kigyógyítják a férfiakat fiatalkori for-
radalmi betegségeikből. · 

Roykó uram a kapott parancs értelmében elutazik 
Napoleonhoz. Biarritz tulajdonképpen a csás,zárné biro
dalma. A patikárius még egyszer :Sem járt itt s mo'St cso
dállwzva nézegeti a baszk parton, embernemiakta vidéken 
elterülő kis falut, amelyet a felséges asszony saját külön 
széirhelyéül választott Ud. Egy villát építtetett itt magának, 
amely sajnos, egyáltalán nem nyeri meg Roykó uram te!'
sYiését A szigorú udvari etikettnek itt nyomát sem találni, 
a osászárné, barátnőivel egyetemben egyszerűen öllözködik 
és egysz€rűen él. Egy..sierűhben, mint :bármelyirk más nyád 
lutstélyában. · 

- Százötven frankos ruhákat viselneki - gúnyoló
dik a szemtelen Pepa, ald bangos jókedvvel & igen alaposan 
megünnepli magyar barátjával való Ös•szetalálkozását. Újjá
val a kerire mutat, ahol taftból és fehér csipkéből szabott 
rövid ruhákban sétálnak a hölgyek, apró tarka. napernyőle
kel a kezükben. 

- Teg,nap valamennyien tengeri betegek voltak - . 
meséli nevetve - mert a császárné, aki bolondja a tenger
nek, megvitorláztatta őket 

Roykó uram jól megnézi a szép Eugé!niát. A felséges 
asszony mintha kissé meghízntt volna, de azért fehér, sza
tenből készült ruhájában s szalmából font tollas Iralapjá
ban még mindig elbűvölő látvány. A császár is feszteleneh
bül él itt, mint Párishán; egyszer(\ gérolrkot és fehér pau
tallót visel, íigy mint vendégei. Roykó uram itt gyakrabban 
talállwzik vele, mint odahaza az udvarnáL Ha őfelsége 
a parkban meglátja a magyar patikáriust, sohasem mu
lasztja el az allralmat, hogy ne tüntesse ki megszólításával; 
fúa ügyes kezét dícséri, s hólyagbajára panaszkodik 

Pepána!k, sajnos, sok a dolga, . mert az udvar majd
nem minden nap kirándul a környékre, San Sebwstiariha 
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vagy Lnyolába és az ö kötelessége, hogy a piknikekhez 
szükséges holmit anna~< rendje és módja szerint elcsoma
golja a hintókban; Roykó uram gáláns szeretetreméltóság
gal segít neki mulllkájában. 

Legnagyobb örömére a császár udvari orvosa, Con
neau doktor is itt van Biarritzban, magyar patikárius 
barátja sok ké!lemes órát tölt vele a park sétányain. 

- Amint látja, változatos' nálunk az életi - ,kiáltja 
az orvos nevetve. - Az udvar tele külföldivel, csak a fran·
ciáknak fitbetjük bottal a nyomát. Az idegen uralkodók 
sorban meglátogatnak bennünket, eddig Vittorio Emanuele, 
Vilmos porosz király, a belga, a bajor, a württembergi király 
és egy csomó ooztrák főherceg tette tiszteletet. A császár 
pedig, akármilyen beteg is!, seminitsem vesztett szeretetre-· 
méltóságwból, még ma is szívesen meghallgatom, ha estén· 
ként cerelet tart, vagy pasziánszával szóraUwzik Mettm·
nichék, Nigra, Reuss· herceg és. Lord) Coverly isi itt van most. 
Napoleon esténként a nagy szalon sarkában ül, veudég,eivel 
beszélget, vagy olvas. Ha olykor Ney tábornok a zongorá
hoz ül, a társaság keringőzik vagy négyest táncol, máskor 
a császár de 1a Mb'skava herceg zongora kíSlélretére francia 
vagy német dalokat énelkel. . . Családias meghittségben 
élünk, amint látja . .. néha 1nég, a császárné is táncra per
dül ... andaluziai népi táncokat jár. Napoleon korán fek
szik le, ilyenkor a felséges asszony híres mély meghajlásá-
val búcsúzik el tőle ... Bizony, kedves barátom, ilyen csa-
lád!iasan mulaturik mi ... én meg csendes.en nézem a mulat~ 
ságqt. Ez. az ember sorsa .é\s szerepe, ha megöre@szik! 

Conneau doktor kinyújtja fehér nankingba bujtatoll 
hnsszú ~sovány lábszárait. 

- Hát ahhoz, mit szól, kedves barátom, hogy mégis 
csak Bismarck herceg nyerte meg a játsz1nát? S:ZöVetséget 
kötött Oroszországg1al, s most Poroszországé a vezető sze·
rep NémetOl'szágban. Nem csoda, hogy Napoleon egyez
kédni szeretne vele. Poroszország talán kapható volna az 
üzletre, de attól félek, a császár nem fogja elég dlágosan 
megfogalmazni követeléseit, holott ezzel a ravasz rókával 
máskép nem lehet dűlőre jutni. Egyébként Dánia• elvesztette 
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li'ercegségeit s most majd egy ritka látványn"k leszünk 
tanui: annak, hogy Poroszország és Ausztria mil1t fog haj

. balmpni a prédán. 
- Undorító dolog ez a politika! - véli Roykó uram 

- Hát már . •sphasem fogjuk megérni, hogy az igazság 
legyüri az erőszakot? Miben bízzanak az olyan kis nemze
tek, mint Magy>arország? 

Roykó uramnak .hirtelen eszébe jut a fia, nkinek 
amióta az eszét tudja, egyébről 1S·em beszélt, n1int m ról, 
hogy a fmncia császár a kis népek egyetlen pártfogója· 
{,g védelmezője. E, pillanatban nemigen tudja, mit fog felelni 
Lajosnak, ha ez egyszer megint szóha hozza előtte Napo
leon!. 

Mikor Biarritz,ból visszatér Párisba, elhatározza, hogy 
ideje nagy részlét gyerekeivel fogja tölteni. A vejét is elő
veszi, hogy egy-két komoly szót váltson vele, de az frnagy 
úr szeretetreméltóan elhárítja a szíves érdeklődést. 

- Szerelern a lányát ... ebben ne kételkedjék, apám· 
uram l Iza féltékeny, mint általában a fiatal asszonvolt ... 
s még nem nagyon tannit bele a nagyvilági életbe.· Tagja 
vagyok a Jockey Clnbnak, sok egyéb kötelessé•gcm is van, 
ezek természetesen lefoglalják időmet ... 

Iza fejcsóválva hallgatja apját, amikor ez beszrtmol 
' neki de Verquon úrral folytatott beszélgetésérőL 

- Kár, hogy sok szót veszteges1stÜnk a dOlogra ... ~
mondja fámdtan s apja megrökönyödve néz sápadt, elkíi:t-
70!t arcába. 

Fiával sem tud összemelegedni Roykó uram, Lajost 
nem lehet szóra bírni, nyilt vallomástételre kényszeríteni. 
Ha társaságáról, munkás barátairól érdeklődik, Lajos min
dig kitér a felelet elöl; egy szót sem szól arról, hogy mi 
foglalkoztatja szivét .~s elméjét s nagyon természetes, hogy 
az apa gondjai nem enyhülnek az ilyen bujócska-játék 
láttára. 

- Nagyon •különbözik a mi kettőnk felfogása, édes
apám - feleli Lajos •elhárílóan. - Még magam sem. tisz
táztam gondolataimat. Egyébként pedig, amint jól tudod, 

.elvégzem a munkámat s egyelőre ez a fontos! Szabadidöm· 
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ben ianuloik, ismeretekre igyekszem szert tenni a modern 
élet :minden terííletén. Csak hasznomra válhatik, ha külön
féle rétegekhez tartozó embereket ismerek meg l 

A mai gyerek<lk a maguk útját járják •EÍS elzárkóznak 
az apa gondjai s fííl1késző kérdései elől, ezt állapítja meg 
Roykó uram. Bármilyen nagy is a hatalma, arra nem kény
szeritheti gyerekeit, hogy megnyissák előtte 1sziviiket. 

Hamarosan útra fog kehli, visszautazik Tiszaújlakra. 
Nagyszerű üzleti mérleget visz haza zsebében és 1sok szomo
rúságot a szívéiben. Izától már elhúcsúzott, a fiatal asszony 
hangosan zokogott, milwr karjaiba vette. Most Lajosra 
kerül a sor. Roykó uram az, estét a Quartier Latm-beli.meg
hitt kis lakásban tölti fiával és ennek barátnőjével. 

-,.- Egyszóval te Párisban akarsz maradni? ~ kérdezi 
az apa. Nem először kérdezi az. est folyamán. 'Az üzlet szem
ponl(jából ugyan hasznos, ha Lajos a francia fővárosban 
mamd, de az apjának nagyon fog hiányozni Tiszaújlakon. 

- Szerelnék még maradni - feleli Lajos s Iréne 
boldogan mosolyog. - Sokat tanulhatc>k itt. Most felirat
kozom Jean Ba ptisle Dumas, a nagy •kémikus előadásaira 
a College de France-on és meg akarom hallgatni Helll'i 
Saint-Clah·e-Deville felolvasásait is az éterolajokról, gyan
!ákról 00 sziliciumról Mathilde hercegnőtől ajánlólevelet 
kapok Pastenrhöz, kit a császár is nagyra beosül. Remélem, 
mindez nincs ellenedre, édesapám? 

Dehogy van ez Roykó uramnak ellenére l Biztató, szép 
gondolat, hogy fiánaik megadatik az, amiről ő lemaradt: 
...--; tovább képezheti magát a tudományban. Legalább ennyi 
haszna van 3J pénzemn<Jk, gondolja Ro)"kó urall1 s keserííen 
elmosolyodik. 

- De jövőre, tava;sszal, vagy ősszel mégis csak haza 
kell jönnöd néhány hónapra - közli a fiával. - Meg kell 
ismerned a patika és a labomtorium üzemét s a.niyád is 
nagyon vágyódik már utánad. 

- Szívesen eljövök.- feleli Lajos szeuvtelen arccal. 
S Roykó uram elkeseredetten állapítja meg, ho•gy - ellen
tétben Izával ~ fiának semmi honvágya· sincs C<Saládja és 
sziHövárosa után. 
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- Sok dolgod lesz otthon - mondja fennhangon. 
N em csak- a patikában, hanem a KossuthLpártban is. 

Együtt kell tartani 'a híveket, mégpedig erős kézzel, máJs•
kiilönben ... Azt hiszem, még, nem mandlarn el neked, hogy 
a Deák-párt egyik vezetője, néhány nappal elutazásom előtt 
meghalt: Moldár ügyvéd leesett a Jóról és tüdő v érzést 
lmpott. Ferenczyéknek most majd megint fejükbe száll 
u dicsőség', ha lányuk s unokájuk örökli majd a nagy 
vagyont. 

Lajos mozdulatlanul ül apja mellett, arca merev, 
egyetlen szóval sein árulja el, hogy milyen vihar kerekedett 
szívében. Iréne észrevette, hogy szeretője keze reszket s hogy 
görcsös szorításiSal 1narkolja a boros poharat; 

- Jól ismerted ezt a, Moldárt? - kérdezi. · 
Lajos helyett Roykó uram felel. 
- Dehogy, dehogy ... sohasem érintkeztünk vele. De 

oz özvegye ... legádázabb ellensé'gemnek a lánya ... s még 
lánykorában kivetette a hálóját Lajosra. Ha én akkor nem 
lépek közbel ... De hát azóta már elmúlt egy !ds idő! 

Lajos egy hajtásra kiüríti poharát.. 
- Bizony elmúlt egy kis idő l - ismétli hangosan. 
Ilonka tehát. egyedül van ... 
Lajos gondolatai most arrafelé járnal{ ... 

Sok szó esrk lllOSbanában a tiszaújlaki horozóban, 
a derék burgerek között s a kisebb kocsmákban az egyszerű 
nép körében olyan eseményekről, amely<Jk szocencsére sen
kit sem érintenek személy szerint á tiszaparti lkis városban. 
Olaszország meg akarja venni Ausztriától Velencét, .mesélik 
egymásnak az ember<Jk, de Ferenc József esászár elulasi
to-lta az ajánlatot. A moldvai tartományokról is gyakran 
írnak most a hírlapok, egy Habenzollern herceget akarnak 
Napolcon jóvoliából e tartományok trónjára ültetni. Hát 
ehhez alapjában v<éive nem sok köze van 1az embernek, bár 
igaz, hogy a parasztok közt elterjedt a híre, hogy Romániá
ban Co usa . herceg eltörölte a jobbágyságot, aminek követ· 
keztében a bojárok lemondásra l<ényszerítették. Az azon• 
han már senkit nem érdekel Tiszaújlakon, hogy az ameri-
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kai polgárháború Lincoln győzel:Qlével fejeződött he és hogy 
a franciák is diadalmasan megállták a helyüket Mexikó
han. Az ilyen nagyvilági híreik legfeljebb Roykó uramat 
foglalkoztatják, aki mégl mindig tudós' előadásokat tart 
a lmrozóban az Isten hátamögötti or;szágokról és népekröl, 
miközben széles, lelkes mozdulatokkal szeli a levegőt. 

De aztán hirtelen megváltoznak az idők. Izgalom üli 
meg a levegőt. A tiszaújlakiok már nemesaik egyszerű 
nézökként szernlúlik a világi színpad eseményeit. A zivatar 
előszele elhúz a kisváros fölött Poroszország utimátumot 
intézett Ausztriához annak a két tartománynak az ügyében, 
amely<Jket poroszok és <J1s·ztrá1wk együttesen raholtal< e~ 
Dániától. Ú jabb háború van a levegőben! Az, emberek 
aggódó arcoal kérnielik a politikai látóhatárt. A boltok kira
Iratai kiürülnek, a fiailmt féltő anyák nyugtalan kérdések
kel kínozzák férjüket. 

A Kossuth-pártiak Roykó uram elnöklele •alatt ismét 
titkos gyűlésekre gyűlnek össze. De ezúttal kevesebb a vis'sz
hangjulk, mint régente. Változtak az idők l Ferenczy uram, 
aki ismét helyreállította tekintélyét, mert kifizette minden 
adósságát, Ausztria és Magyarország gym01 kibékülésének 
szószólója. Egyenes derékkal járja most az utcákat, a hom
loka is kitisztul!, meglátszik rajta, hogy újra erőre kapott. 

·- Erzsébet császárné legjobb harátnője magyar, -
érvel ,Ferenczy uram - távoli rokonom, a Ferenczy család 
grófi ágábóll Sokat mesél a császárnénak hazánkról és 
Erzsébet alig várja már, bögy megismerje Magyarországot. 
De még ennél is fontosabb, hogy Andrássy Gyula grófot 
is bemutatták a császárnénak egy udvari bálon, köz.vetlenűl 
azután, hogy meg.kegyelmeztek neki és visszatért Párisból 
Bécsbe. Tudjuk, úgye, mindannyian, hogy Andrássy Gyula 
Kossuthnak egyik leghűségesebb barátja volt, még az emig
rádóha is követte. É1s1 most mégis, a kiegyezés híve; így 
véli szolgálni legjobhan hazáját! Deák Ferencet követi s 
már Erzsébet császárné érdeklődését is fe1keltette Deák 
Ferenc iránt. Jó forrásból tudom azt is, hogy Ferenc József 
- hála felesége befolyásának, - ma már hajlamos arra, 
hogy elfogadja Deák kibontakozási tervét. Mi értelme volna 
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tehát annak, hogy az ország visszanyerje nemzeti független
ségéL 

Szerencsére Európában elcsitulnak a háborús szelek, 
a vitalikazó fel<lk Gasteinben kibékülnek egymással, Porosz
ország megkapja Schleswiget, Auszu·ia pedigl Holsteint. Hála 
Istennek, hogy kiegyeztek, gondolják a tiszaújlaki burge
rek, főkép azok, akiknek katonaköteles fiaiak vagy fivéreik 
vannak. Az elmulasztott forradalmi alkalmat csak néhány 
kevés< tüzesvérű honfiú gyászolja. S ahogy elvonulnak a fel
hők s az asszonyok is meguyugszana<k, mert már nem kell 
Nllteniök fiaik, férjeik és testvéreik életét, a kis tiszaparti 
városban az élet ismét v1s·szatér köznapi medrébe. Újra 
pénzsóvárabbak lesznek az emberek, felélednek •az érdek
ellentétek, az irigység, a kicsinyes intrikák s a szomszédok 
pörösködés•ei. Aki Hoykó urammal és klikkjével tart, az 
pénzt ker·es; mert ezek az urak értenek ahhoz, hogy hatal
mukat kellően gyümölcsöztessék, ám ha a<kad vakmerő, aki 
fellázad ellenük, az hosszabb-rövidebb idő múlva a porba 
sujtatik, míg mások soha nem látott csúoookra emell<ed
nek. Az emberek már szinte babonásan félnek Roykóéktól, 
akik előtt Bécsben és Pesten egyaránt meguyillk minden 
ajtó. Roykó nram szava parancs, Tis<zaújlakon mindenki 
neki engedelmeskediK. 

S ha igaz is, hogy Ferenczy patikárius. a magyar nem
zetgyűlés hamaros megnyitásM-a való tekintettel a Deák
párt hhnatalos vezérév"' választatott meg, de azért nem altad 
teremtett lélek sem az. eg;éisz városban, aki be merné tenni 
lábát a házába. Felesége és özvegy leánya is csal< ril!kán 
mntatkozik a városban. Bizony, az volna a legjobb, vélik 
az emberek, ha Ferenczy uram eladná a patikáját és övéi
vel együtt viszavonulna a hirtokukra, ahol a fiatal asszony 
él gyermekével. De Ferenczy uramnak nincs es•ze, makacs, 
mint az öszV'é[· és tovább üldögél üres patikájában. 

Sok ember van Tiszaújla<kon, aldknek minden okuk 
meg volna arra, hogy meg legyenek elégedve Roykóékkal, 
mert fényes állásokat szereztek fiaiknak, vagy zsíros üzle
teket a sógo>·oknak éis< vő<knek. A nagyvilágból b~toppanó 
futárok s a személyesen érkező nagyurak révén, akik négy-
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szemközt akarják megbeszélni bajuszuk és szakálluk ügyét 
Hoykó urammal, sok píé'nz áramlik a kisvárosba. A vendég
fogadók sorra megnagyobbítják üzemül<et, a boltosok nagy
városi divat szerint rendezik kira<kataikat. . Ennek ellenére 
kevés emíber van Tiszaújlakon, aki igaz hálát érezne 
Roykóék iránt. Az emberek nem szeretnek hálásak lenni 
s azzal áltatják magukat, hogy emelkedésiiíket saját szor
galmuknak, ravaszságuknak és ismereteiknek köszönheti!<. 
Roykó uram túlságosan nagyképüen játsza a város jótevő· 
jének szerepét; nélküle is mef!éltünk v~lna, gondol)ák .az 
emberek. Tisztán csak azok latnak, akiknek a patikárms 
nyilt ellensége s akiknek kártevő kézzel avatkozott az éle
tül<be. Nagyon sokan vannak, rukik odahaza, családjuk s 
bizalmasaik meghitt körében szabadon >szidják Roykót, noha 
ez milidenben a kedvükben jár; ezek minden alkalmat meg
ragadnak, hogy gúnyos adomáikkal nevetségesekké tegyék 
Roykó uramat és feleségét. 

1 daz hogy anekdótára, csípős élcel<re, nagy kárör
vendő hahotázásokra bő alkalom nyílik Roykóék jóvoltá
ból. Roykó uram példán! egyre ostobábban ~ajmolja .a 
f·rancia császárt. Rengeteg cigarettát szí v, esténkeni a. paszl
anszkártyáival szórakozik és természettudományos könyve
ket olVas hatalmaS· pártfogója példájára. Ha vendégel<et 
lát •színes damasztselyemből varrt, aranyzsinóros házika
báfuan fogadja öket és valóságos cerelet tart, ú~y, 1~1in~ 
Napoleon császár Párisban; hol ezt, hol amazt tunteti. ki 
megszólításával, majd kegyesen bólogat s továbbá!!. Ú Jah
ban pedig ~ noha már negyvenkilenc éves is elmúlt 
szenvedélyes szoknyavadásszá lett. S nemcsak tisztes pol
gárasszonyokat molesztál, akik nem mernek védekezni a 
nagyhatalmú durva lovag ellen, hanem a cselédlányokat· 
is meggyötri, válogatás nélkül mind, ha útjába almdnal<. A 
rossz nyelvek, azt állítjál< azonban, hogy itt is követi Napo
leon példáját: ~ igen töktNetienül játsza a: Don Juan S>.e· 
repét. 

Szerafina asszony természetesen ugyancsak kihívja 
maga ellen a tiszaújlakiair éles nyelvét. Amióta hazr,tért 
Párisból, végérvényesen letett a minden tisztességes hon-
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leányra kötelező nemzeti viseletről s 1közfelháborodásra már 
csak pái'isi toalettjeiben jár. Még a templomba is krinolin
ban állít be. Egy alkalommal majdnem botrány tört ki, 
arnikot· r.övid szaknyában jelent 1neg a misén, a hívők han
gos 1negütltöZ1é!sére. 

A tiszaújlaki asszonyok ki nem fogynak a szóból, ha 
a nemzetes' asszony bolondériái kerülnek terítékre. Hallotta 
kéreiU a láriyának n1ost rendszeresen haza kell küldenie 
a párisi divatlapokat? Hajából hatalmas "chignont" épít 
a fejebúbjára, aminek következtében virággal s tollakkal 
diszÚett lialapocskája pillanatonként az orrára csúszik. 
Szerarina as1Sizony nulr nem fiatal, jóval túl van a negyyew 
neu, így hát kétszeresen nevetséges és clítélenrlö, hogy fia~ 
tal lányok módjára füzi és illatosHja magát. 

A legldmerítbctetlenebb téma azonban az a sok dé'l
utáni uzsonna, (amdyekcn szigqrú ,s.zertartásos rend sze
rint ülteti vendégeit. A meghivottak sokat mérgeliídnek eze
Iten a délutáiwkon, a n1eg nem hívottak pedig kárörömmel 
tárgyalják a sérrtődóscket. Hát ahhoz meg nüt szóljon ~z . 
emher, hogy a patil{árius felesége í1jahban már csak kocsin 
jár bevásá1·olui s n kocsis InelJé, a bakra egy fehérselycnl
harisnyás, kivágott cipős hvl:ájt ültet? 

NU"gy izealom lesz úrrá a városon, amikO'r híre jár, 
b o . 

Iw11y a fiatal Roykó ősszel hazatér va:kációra. Ujévíg fog 
itthon 1naradni, mcsélik a -beavatottak Nagyon csinos gye
rek, mondjálr ról:a, megnőtt, Inegférfinsodott s noha n1ég 
csak huszonnégy éves, tö1kéletes páris•i világfi lett belőle. 
S mnikor Lajos végül megérkezil\: s már elsö nap felkeresi 
HaJász doktort, noha köztudmnású, hogy apja ezt nem szí
vcsen ]átja, a nieghöikkent tiszaújlaki~ak azt kérdezgetik 
1nagu:},ban, vajjon Roykó uram teljesen elvesztetteae már 
hatalmát és Jmfolyását fia fölött, hogy ilyeDI kihívóan szem
he me-r- vele szállni? 

úgv látszik, elves.ztette, mert amikor kérdőr~ vonja 
Lajost, e~ igen nyugodt hangon megmagyarázza neki) hog7 
ntár eléggé felnőtt ahhoz, hogy önn1aga válassza tnc:g bara· 
tait. Egyébként is Halász doktor !'égente apjának is jóba
rátja volt, amit nem felejt cl emlékezetébe idézni 

Lajos csodálkozással látja, hogy apja nem gurul 
dühbe, nem kezd éktelenül ordítani, mint azelőtt, hanem 
fáradtan, megadóan bólogat. 

Apa és' fia közölt hüvös a viszony. Lajos tárgyilago
san beszámol a párisi üzleteikről s illő módon megfelel apja 
nlinden l\:érdésére. 

- Az udvar1·ól és a politikáról nem sokat tudok, 
édesapám -- közli. ~ Engem' más dolgok 1é1rdekelnek. Leg"~ 
feljebb annyit mondhatok neked, hogy a császár: már tel
je·sen n1egőszült, gy aJkran kell járnom hozzá, hogy megfes · 
~em a bajusz:'\!. Úgy látom, hogy Napoleon egyre fásultabbá 
válik, valóságos búskomorság vett már rajta eröt az elmúlt 
hónapokban. Persigny, Rouher s a csász4,rné .háromfelé 
ráncigálja, n1indegyik meg akarja nyerni a ISaját politikája 
számára. Kár, hogy Morny herceg Inár nem él. Közvetlenül· 
halála előtt találkoztam vele; lázasan csillogó szemekkel, 
beesett orcákkal jelent meg a kamarában, arzéntuuinal tar
totta fenn magát, de a halál már ráütötte bélyegét tántorgó 
alakjára. Amióta elteiiLetté!k, nincs Franciaországhan egyet
lenegy ernher sem, akit a császár segítségiil hív~tna neme: 
sebb tervei megvalósításához . . . Az talán meg érdekelm 
fog, hogy júniusban szemtanuja voltam annak, amikor 
sv~jci barátod Dunant, a párisi bizottsággal egyiitt megje
leni a Tuill.;,.;cs-ben. Napoleon igen szeretc!reméltóan 
fogadta ... 

Roykó uram cseU:desen hallgatja fiát, maga nemigen 
beszél. Lajos nem. mondhat neki Párisról olyan hírt, ame
Jyet ő ne ismerne. n1ár. Ezek a hírek, sajno1s1, Inind olyan 
t~rmészetüek, hogy senkivel sem beszélhet róluk. t;·óasztala 
egyik elzárt fióikjruhan őrzi Conneau doktor utolso levelét, 
m;1elye! ez trilllw~ útaleon jutta!o tt ';l .. hozzá. ~?yk~ urarr: 
olylwr, ha egyedül van dolgozoszobaJahan, a fold.~omb ele 
úll, felhajt egy pohár bort, előveszi a levele! '8' UJra, meg 
újra elolvassa. . . . . .. .. . 

- "Nos, kedves barálmn, 1nost 1sn1ét Itt ulok Biar
ritzban, úgv mint egy évvel ezelőtt, amikor· kettesheu élvez
tük a béké~ szép napokat. Sajnos ezúttal egy érdeke.,·, !~l
érdekes vendéí5ünk van, Bismarck herceg. Modora nem val-



tozott, éppoly kíméletlen és durva, mint amilyen volt a most 
is azml veszi Ie az embereket a lábukról, hogy mindíg nyil
tan kimondja, amit gondol. Ön nyilván el tudja képzelni, 
hogy ezúttal miről van szó. Jómagam azon a nézeten 
vagyok, hogy Bismarck jelentős engedményekre volna haj
landó, ha megnyerhetné a császárt tervének, vagy legalább 
is Franciaország semlegességét biztosíthatná. De Napoleon 
hallgat. Vajjon arra vár-e, hogy Bismarck maga tereli rá 
a szót a 'i'ajna•i tartományokra? A herceg homályos célzá
sokat tett bizonyos területi engedmrenyekre s olyasmit ajánlt 
fel a császárnail\:, ami nem az övé: Be1giuinot, ~aztán Luxem
burgot, majd meg Svájc francia részét. Napoleonnak most 
módjában volna Angliával egyetértésben biztosítani az 
európai egyensúlyt és valamennyiünk számára a békét ... 
Ausztriáyal is kiegyezhetne s megszerezhetné Velencét Olasz
ország számára, de meg Poroszországgal is szövetkezhetnék 
s tán megkapná cse~éb1.1 a bal Rajnapartot ... De Napoleon 
hallgat, s ezzel megbolondítja az embereket, főloé:p engem. 
Most legutóbb azt igérte Bismarclmak, hogy megszerzi szá · 
n1ára szövetSégesként Olaszországot ... " 

Hát lesz, aminek lennic kell, gondolja Roykó uram 
s idegesen pödörgeti hajszát. Az elnyomott népeknek nem 
érdekük az európai egyensúly és a béke. Eooyi .szent -
állapftja meg magában. 

Tiszaújlakan még alig szaktak hozzá az emberek 
ahhoz a gondolathoz, hogy. Hoykó junior ismét a városban 
él és hogy akármikor talá1kozhatnak v0le az utcán, •kikér
dezhetik Párisról s a nagyvilágról, amelyet ,szemmellátha
tóan oly alaposan kii.smert, - és már is újabb szenzáció 
csipi nyakon a derék burgereket Látnivaló, hogy a dolog 
Hoykó uramat és feleségét is váratlanul érte. Kétség sem 
fér ahhoz, hogy nem tudtak arról az útihintóról, amely egy 
este a Piac-téri ház kapuja elé hajtott; a kocsisnak hos,szan, 
kitartóan kellett dörömbölnie a kapun, mielött kinyitották 
neki. Egy sűrűn lefátyolozott hölgy osont be a házba. 

Másnap már egész Tiszaújlak tudja, hogy Roykóék 
lánya jött haza Párisból, szülei látogatására. De miért ily 
váratlanul? S miért van olyan ros,sz színben? Valami baJ 
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törtent?' Talán őssz·eveszeU az urávaiT Talán l'loloogtalau 
a házassága? Hisz azt mondják, hogy a férje: egészen rend·· 
kivüli emberi 

A Hoy!kó-házból egy szó nem sok, de annyi sem hal
latszik ki a huszonkétéves fiatalasszony házassági trag:édiá
járó!. Iza egyébként nem sokat mesél. Magára akar ma
radni, aludni akar és sirni s nincs más vágya, mint hogy 
hékJén hagyják. Hazaért, az a fontos l 

Apja azonban ezúttal könyör~elen, aká.,hogy. kérleli 
is a menyecske, hogy itthon maradhasson. Mindeme vállal
kozik, felajánlja, hogy ,segít anyjának a háztartásban, apjá
nal< a kartotéka nyilvánta>rtásában, mint egykor . . . mint 
régente ... csak hadd maradjon itthon l 

- Hát nem voltunk rukkor boldogo!<, édesaplim ... 
nem voltál megelégedve velem? 

Hoykó urai1Ulak tü~hetetlenül éles fájdo.Jam hasít s!d
vébe, amikor ily lélekbe markoJón hallja könyörögnl egyet
Jen lányát. De ezúttal erősnek kell lennie, már !za .legsajáo 
t abb érdekében is l 

~ Mit szólnának az' emberek? ... Nem, Iza, ezt nem 
lehet megtenned, ezt az .elégté!telt nem szerzem meg ellen
ségeimnek. Hogy egyszerűen megszöksz a20 uradtól? ... Egy 
kis sehonnai polgáraSS<Zony megtehetné s utána elbujhatik 
valahová a világ szeme elől ... de egy Hoykó-lányl H<•gy 
képzeled? A!ld a társadalom csúcsán él, annak áldozatokat 
is kell hoznia! A császár sem küldheti el egyszer ü en a fele
ségéti 

A fiatalasszony szelid szemei lángra gyúlnak a felh/iC 
boradástól és a fájdalomtól. 

- De hisz mi nem vagypunk se császárok, se királyok 
édesapám ... mi egyszerű emberek "agyunk! 

- Nem segithetek rajtad, leányom. --~ felelt rideg, 
elntasító hangon. - Ha. megszöksz az urad~ól . . . h'át ... 
arra ne számíts, hogy TislZaújlakon otthonra találsz. l1:n 
nem engedlek be a házamba!- És ezzel Hoykó nram !látat 
fordit neki. 

A fiatalasszony anyjáná1 sem talá1 több , megé/rtés:re. 
Belátiis•sul kell lenned gyermekem! - magyarázza 

825 



neki Szerafina asszony. -- Roykó-vérhől való vagy ... a 
város legelső családjához tartozol! Ez köteles:égekkel jár ... . 

Lajos az egyetlen, aki megérti Izát, ő meg nem segít
h~! rajta. Mi ketten holdogtalanságra vagyunk kárhoztatva, 
gondolja a fiatalember. O .se sokat tartózQwdik odahaza 
ezel{ben a napokban, nyomasztó a szülői ház, levegője, szíq 
vesebben tölti idejét Halásznál, a kedves öreg on·osnál, nki
ve! nlindenről lehet beszélni, ami gondolatvilágát foglallwz
tatja. Az új munkáspniókról s ezek párisi központjáról, 
amelyet egy TouJain :őevű francia ezüstműves teremtett meg 
Párisban. A rue des Gravilliers-en van az irodája. 

- En is dolgozam ott - vallja be bűs.7.kén Halá·sz 
doktornak s beszámol öreg harátjának a könyvekröl, ame
lyeket Inm~tanában olvas, az előadásokról, amelycl;.:et 1neg~ 
hallgat. 

De a szívét igazán csak akkor nyitja meg, amikor 
már a harmadik pohár barackpálinkát is leküld te ... 

- Amikor ma reggel átm-entem a Piac-téren, kocsi 
állt meg Ferenczy& háza előtt. Egy gyászruhásl fekete asz
szony szállt Iti belőle, gyerekkel a karján. Azonnal megis
mertem Ilonkát s ő is meglátoU és fogadta köszönésemet, 
de aztán rögtön bemenekült apja patikájába. Csak egy pil
lanatig nézhettünk egymás szemébe, de ezalatt az idő alatt 
újbó! feltámadt bennem a múlt s felkavarta egész. benső
met ... Holott nekem felejtenem kdleue! . . . Hisz már nem· 
szeretem .. , 

- Tudtam, hogy nem felejtetted el őt - mondja 
nyugpdt hangján az orvos. - Szeg1éuy fiam, rossz dolgod 
'"Olt, mi? , 

- Megvetem azt a lányt! - kiáltja Lajos. 
Az öreg orvos fejét csóválja. 
- Alapjáhan véve én éppoly kevéssé értetterni meg 

Ilonkát, mint te -~ mondja. ~ De nekem azért még•is csak 
más oa véleményem a dologról. Valami titok Iappang itt, 
amelyet nem tudtam ,felfedni, akármennyit gondolkodtam 
felőle. En tudom, fiam, hogy ez a lány szerelett téged ... 
azt éln mindenkínél jobban tudom ... és azt is, hogy nem 
könnyű szfvvel mondott le rólad. Azt is és,zrevettem, , hogy 

'\ 
.l 

a h'ázasság ut.i.n nagyon megváltozott. l\io!dár ugyan jó voit 
hozzá ... nagyon szereltem és becsültem azt az embm·t ... 
s IlOilkának nyilván nem volt oka panaszm, de azt tudom, 
hngy teljesen megváltozott házassága óta. Azóta sem láttam 
nevetni! _ 

- De hisz a pénze miatt lett az ügyvéd felesége ... 
eladta magát! - kiáltja Lajos és a vér a fejéb~ száll, aho?y 
kimondja fájdalmas titlrát. Nem futotta tovább az, ereJel 
ből, könnyíteni kellett a szívén. . . 

- Lehet, Lajos, lehet, hogy Igazad van l Osak az a 
kérdés· hogy kinek az é'rdekóhen adta el magát? Bizonyára 
nem a' maga hasznlát nézte. Ha Tajta 1núlik, évekig is várt 

,. volna rád, ezt tudom, ehhez kétség nem fér. De hátha a 
szülei kedvéért áldozta fel magát? Ne felejtsd el, hogy apád 
tönkretette Ferenczyéket ... már végrehajtó is járt náluk, 
kis hijja volt, hog)'! el nem árverezték a pa!ilrát.. Mosf1 pe~i.g 
megszabadultak adósságnktól, mert Moldar rnmdent lnfi-
zetett. · 

Lajos1 felkacag, ezzel próbálja elfojtai?-i a Ielké~en fel
kavart vihart, de nevetese esunyán hangzik, arca 1s bele
torzul. 

- Az apám tönkretette Ferenczyéket, - szólal meg' 
gúnyosan - Ilonka pedig engem tett tönlrrel .~1~t ez aztán 
remek üzleti A fiatalok megdöglenek, mert szulciimek nem 
volt jobb dolguk, minthogy hajbakapjanak egymással. 
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A párisi bisztrbkban, a parkokban, ahol anyá!< üldö
gélnek gyermekeikkel, a Szajna partján, hol egykedvű derűs 
lélekkel halászgatnak a férfiak, a nagy bonlev~trdon és a 
szűk utcákban egyébről sem beszélnek az emberek, mint 
Mexikóról és a "spanyol nőről", aki egyre újabb és újalhb 
szerencsétlenségbe dönti az országot. Ö az oka, hogy Ame
rikában még mindig folyik a francia V!ér. A mllllkások és 
a kisipamsok, a polgárok és az előkelő paloták nemes urai 
mind tudják: Napoleon császár nem biztosíthatja Miksa 
császár trónját az Egyesült Allamok akarata ellenére. A csá· 
szár egyízben máli felszólította a 1nexikói francia főparanes
nokot cs•apatai visszavonására, s parancsát megismételte, de 
közben Washington közbelépé;sére egész Mexikóban kitört 
a forradalom. A császárné, "az idegen a.s!szony" azonban 
még mindig konokul ragaszkodik rögeszméjéhez: a mexikói 
esászársághoz. 

-- Miksa gyönge ember, csak a szerelern és a, bor 
érdekli! - mesélil< az emberek egymásnak Párisban. -
Összeveszett a papsággal, rossz viszonyban van a tisztekkel, 
Bazainet sem szereti. Hát azért kell francia véruell ömölnie, 
hogy egy Habsburg főherceg űlhessen Mexikó trónján 
s tönkretegyen egy boldogtalan népet? 

Bizony nemegyszer megesik, hogy vita közben egye. 
"gy felháborodott polgár vagy munkás öklével a söntés 
pléhasztalára vág és hangosan elkiáltja magát.: - Ennek 
pedig véget fogunk vetni! 

Súlyos gazdasági válság ütötte fel fejét F:ranciaor
szágban. A diákok, a mnnkások és a polgárság is e1tlgedet" 
Jenek, mind! gyorsaibban terjed a forradalom eszméje. Kolera 
dűhöng az egész. országhan és Párisban is, Saint Michel 
temetőjében egyik halottasikocsi a másikat jcöveti. S mivel 
kevés a furgon, fialekerekben szállítják ki -a holttesteket 
a temetőkbe. 
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I:afos újra vfss,zatert P'árfsi\a. Mint a. tarsaoalmi' for• 
radalom érdekében dolgozó többi elv barátja, , ő is tudja, 
hogy a császári kormány szerencsétlen ·külpolitikája. miatt 
támadt izgalom, a széles nép~étegeket bujtogató elégedet
lenség és a republikánusok kiméletlen üldözése nyomán 
keletkezett felháborodás előseglti forradalmi terveiket. Az 
emberek saj,át bőrükön érzik a fájdalmat, az igazságtalan
ságot, úgy hogy , végül is rászánják magwkat a 'betegség 
könyörtelen kürtására. 

Roykó junior ismét bek"öltözik Quartier Latinbeli kis 
lakásába, újból magasra csapnak feje fölött a mozgalmas 
párisi élet huilámai a maguk gyorsiramú eseményeivel, roha
násáva!, munkájával, változatos szórakozásaival. De életének 
még, ebben a zúgó árjában sem tudja elfelejteni azt a tél
elejei szürke tiszaújlaki délelőttöt, amilwr a Piac-téren egy 
gyászruhás fiatalasszonyt látott kiszáiini a kocsiból, nem 
tud szabadulni az égő tekintettő!, amely akko~: szívébe fúró
dott. Sokat dolgozik. Apja üzlete egyre jobban terjes7Jkedik 
" noha több új alkalmazottat fogadtak fel, alig gyözik 
a munkát. Az egyetemi előadásokat sem szabad elhanyagol
nia s még kevésbbé titkos éjszakai munkáját elVbarátai 
körében. Éjszakánkén\ barátnőjével együtt nyakig ül a mun
kában. De jó i:s ez, az elfoglaltság, mert elfedi azt, ami 
egyébként követelödz.ve a léle!k felszínére bukkanna. 

Vajjon Ilonka gondol-e még rá? 
Tavasz van, Páris• házai között májusi szeiiők lenge

deznek Lajos Iréne-el és néhány fiatal barátjával együtt 
újm a szenátus karzalán ül és elragadtatással hallgatja 
Thiers rikácsoló hangját. Nem szép hang, nem is• dallamos 
és az emberek m"gis lélegzetüket is visszafojtják, hogy, 
egyetlen szavát se veszítsék el ennek az őszhajú férfiúnak, 
aki Lajos és hatátali szeméhen Európa élő lelkiismeretét 
testesíti meg. 

- Az erőszak' újra leigázta a jagot és igazságot! ~ 
kiáltja Thiers. - Európában nincs többé biztonság a kis 
áiiamok számárai Dániát megnyomorították és nem talált 
védelmezőm, mert Poroszországnak szűksége volt Schles
wig és Holstein termékeny földjére és kikőtöim. S most ime 
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Poroszország Ausztria ellen készülődik, mert nem akar osz
tozni vele a zsákmányon! 

Ha Poroszország legyőzi Ausztriát, jósolja Thiers, 
"kkor nemesaik egés•Z Németország,ot fogja hatalmába kerí
teni, hanem Olaszországgal karöltve, újra helyre fogja állí
tani V. Károly birodalmát. Thiers azt követeli Franciaor
szág konnányától, hogy ne alitudozzék és ne akarjon üzJea 
tet csinálni, . hanem nyiltan siessen Ausztria !S!egítségére, 
félemlítsc tneg Poroszországot vagy pedig akadályozza tneg 
az olasz intervenció!. Ha nem teszi meg, befellegzett a 
békének. 

Lajos szülővácrosában is felriadnak a polgárok nyu
godalmas életükből. A mindegyre szigorubb cenzura elle
nére Tismújlakonl is kitudódott, hogy májusban Olaszország 
é'S Poroszország véd- éSI dacszövetséget kötött, amelynek 
határideje július 8-án jár Ie. Mi ennek az értelme? Ez a 
szövetség me1gint csak növeli az Aus-ztria és Poroszország 
közti feszültséget. 

De Roy.lró uram és barátai majd kibújnak a bőrükből 
örömükben. A patikárius szívéiben újra feltámad a remény: 
végre talán mégis csak közeledik a magyar szabadság órája! 

- Napoleon hábOTút akar!_ - jelenti ki. - Ez a 
háború, amelynek közeledtét valamennyien érezzük, alap,
vetöen meg fogja változtatui az ország helyzetéti 

Mónt 1859-ben, a Roykó patika laboratorinnia most is 
megtelik összeesküvőkkel, gondosan lezárt ajtók mögött itt 
találkoznak újra Ausztria legádázabb ellenségei, Kossuth 
hívei. S Roy!kó uram súgva közli velük a nagy hírt: 

- Bismarck elfogadta Kossuth ajánlatát, Ereslau 
meHett, Klapka. tábornok vezetése alatt egy magyar had
testet állítanak fell 

Roykórrak rengeteg dolga van, titkos parancsokat kell 
továbbítania, s1zerv-eznie, rendelkeznie kell; elemében van! 
Most már a habozók és az óvatosak is csatlakoznak hozzá; 
nem felejtették el, hogy egyik jóslata Solferino ntán már 
Levált. Mert ami igaz, az igaz, a Habshm'gok csak akkor 
adják meg népeilmek, • ami jog szerint jár nekik, ha már 
a hullámok összecsapnak a fedük fölött. 
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De ezúttal Ferenczy uram harcba indul az összees

k?vők e!len. Ha nem tudja is pontosan, hogy a Kos3uth
hivek mit forralnak a Roykó-féle laboratoriumban de sejti 
hog,Y a torinói_ öre_g döntő csapásra készül: - fegy'vcres fel~ 
keLest akar szitani Ausztria ellen s így ,elejét venni a kihé~ 
l~ülés ,leh~tőségének. ;ercnczy urmn tehát házról~házra jár 
es estenkent a borozuhan vel'huvál híveket pártja 'számára. 
·?;>kan :van;mk még n1a is Tl.s_zaújlakon, akik meghaUgat
Jak, aluk ugy gondolkodnak, n1int ő és azon a véleményen 
va~nak, hogy Kossuth torinói e1nigrációjában túlságosan 
cltavo~~dott a valósá;'(tól. Veszélyes, fanatikus ez az ember, 
mondJak ezek, :s .s~zamuk egyre nö. Ferenczv urmn tör7s
aszta1a körül mind nagyobb a hallgatóság, akik pedicr nem 
mernek asztalához ülni, azók távolról hegyezik a fÜlüket, 
hogy el ne mulasszák egyetlen szavát sem. 

~ Tudom, hogy Ferenc József nem zárkózik el attól 
hogy kihallgatáson fogadja Deák Ferencet s meghaJldass~ 
országunk függetlenségiére vonatkozó kívánságait. A cs~szár 
egyetlen feltétele, hogy a honvédelem, a pénzügy és a kül
politrika terén Ausztria és l\1agyarürszág közösséghen 1na
radjon. Tudjuk, úgye, hogy Fe['enc .József múlt év dece1n~ 
berében ellátogatott Pestre a nemzotgyiílés megnyitása alkal
mával. Ez már az új idők jele voll! 

~ Nagy szerencsétlénség volna, ha Ausztria elves~z
telllél ezt a háborút --1 magyarázza Ferenczy uram híveinek 
- Elképzelhetetlennek tartom, hogy Napoleon Ausztria 
vereségét kívánná, holott azt hallmn, hogy ö -szodtoUa 
Olaszországrot 'a PoroszoTszággal kötött szÖvetséghe. Hát 
ennyire -elvakult voJua n1ár ez az. e1nbcr, hogy Poroszország 
győzelmét kívánja? Nagy szeren csétlenség Európa számára, 
hogy Franciaország és: Ausztria nem úrti Ineg egytnást, nén 
tá1nogatja együHesen az európai egyensúlyt, aÚ1elyet az 
egyrk oldalon a. nyug~alan olasz, a másik oldalon a hata
lomra törő Poroszország ráncigál, nem szólva a határain
kon élő felbujtatott kis népekről. Ha Ausztria és Franciaor
S7ág szövetsélget kötne egymással, az hosszú békét biztosí
tana Európa számára ... Napoleonnal< Ausztria--Magyaror
szág mellett van a helye! ' . 

A tiszaújlakiak levegő után kapkodva, rémülten szem
lélik a gyors iramhan bekövetkező eseményeket, amelyek 
ellen nem védekezhetnek ... amelyek alól nem vonhatjál< 
ki magukat ... amelyek elkapjál< öket, mint a malomkerélc 
A szövetséges hadsereget moz:g:ó.sították ... s feleletkép ... 
Ausztria is elrendelte 1a mozgósítást. Itt a háború! Délné
Inetorsz~g Ausztria 1nellé áll s a régi Németors,zág új,ra egy
sé)lesnek érzi magát. De ez az egység agyagtalpon áll, inog, 
szakadozik, a félelem és a határozatlanság kikezdi s már 
Ineg is érkeznek az. első rossz hírek, amelyek a forgószél 
sebességével terjedilek el az országban. A poToszok 1neg~ 
szállták 'Hannover t, Hessent és Szászor.szágot, foglyul ejtet~ 
ték a kis hannoveri hadsereget és hatalmas seregeikkel fel
vonulnak CsehorÚ;ágban és Franciaország scmlegességében 
bízva, az elzászi határról is elvonják katonáikat 

Az olasz csapatok pedig álikelnek a Mincion. 
A gyííléseken és főkép a borozóban megint Roy!kó 

ummé a szó. De ezúttal nem hallgatják oly figyelmesen, 
mint régente. Bármekkora is a hatalma és tekintélye, 
a félelemnek ezekben az óráiban nem ő a figyelemí köz
pontja. Neki könnyü a dolga, a fia Párisban él, nem kell 
bevonulnia. A rokoriszenv egy hirtelen fordulaitlal most 
Ferenczy uram felé fordul, akinek a fia már beöltözött. 
A polgárok maguk sem tudják, hogy mi hogyan tö,·tént. 
Az utcák, a vendéglők és kávéházak megtelnek búcsúzó 
ifjakkal és kiinnyező apákkaL 

Ferenczy uram idős ember, 'Sokat tanult. 1\IIár nem 
beszél a francia császár iránt érzett eUenszenvéről, 1nár 
csak . azt magyarázza, feldúlt arccal és izgalomtól 1·eszkető 
hangon barátainak, hogy Ausztriának és Franciaországnak 
az utolsó- pillanatban mégist csak fel kellene ismernie, hogy 
sorsuk egymásra utalja őket. 

Mi haszna van abból Franciaországnak, hogy egye
sítette Olaszországot és hatalomhoz juttatta? Rút hálátlan
ság volt jutalma. S rni előnye le•,z ablról, ha most olasz 
segitsé;g1gel nyeregbe segíti Po~oszországot? 

A Verona felől érkező osztTálkok Albrecht főherceg 
parancsnok~ága alatt Custozzánál megtámadják az olaszo-
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kat. Víttario Ernannele csapatait megverik, Albrechmek 
szabad az útja Torinó felé. Deák Ferenc liiszaújlaki hívei 
fellobogózzák házaikat és Roykóék gondterhelt arcot vág
nak; n1ég mindig nem érkezett hír Kossuth magyar légió~ 
,járól, amelyet állítólag Ereslauban szerelnek fel. 

A poroszok bevonulruak Csehorszá"ba Sarlovánál a 
Bistrica mellett állnak Benedek tábornok OI;\Ztrák csapatai. 
Víllámcsapásként érkezik a hfr ... az emberek a fejükhöz 
kapnak, mert nem hiszik ell ... de már a megerősítését is 
h~~~~~i: - a dél'.'émet .államok nem küldték el az. igért 
erosüeseket, a baJOTOk IS elmaradtak. VálságOiSra fordul 
a helyzet. Mí lesz ebből? A poroszok megverík Benede
h~ ... m;gsemmisítő :' vereség! AZ osztrák seregek König
gratz fele vonulnak V>S•sza, de ott újra megverik öket. 

Lajos, Párisban ámulva hallja a hír\, hogy az osztrák 
hadsereg összeomlott. Éppoly kevéssé bírja elhinni, mint 
Páris ... mínt egész Európa! De még jobban csodálkozik 
".zon, hogy a fr;mcia főváros ma,id kíugrik a iböréböl örö
mében, s nemcsak a baloldali párto.k, nemcsak a császár 
hívei örvendeznek, hanem az eg1ész város. Az osztrák vere~ 
ség hírére Páris örömmámorban úszik A házakat fellobo'" 
g?zták. Lajos• a bisztrókat járja barátaival, felhevü!ten' 
vitatkoznak és veszekszenek. Barátai boldogok, mert 
NémetoTszág katolikns hatalma megdőlt és a haladó, nem
zeti szellemű, protestáns Poroszország győzelme egyértelmű 
a lelkiismereti szabadság győzelmével! 

Az emberek egész nap az utcákat járják, természete~ 
sen Lajos és barátai is ott láthatók, ahol legsűrűbb a tömeg. 
A kávéházakban, a bisztrókban, a boltokiban és a rue de 
l'Imperatrice irodájában tud,ia meg az ember a leggyor
sabhan a friss híreket. Persze ol y kor egy -egy álhír is · elke
veredik a többi közé. Emitt azt mesélik, hogy a Moniteur
ben Napoleon másnap közzé fogja tenni elhatározását 
amely szerint csapatokat küld az elzászi határra ... másutt 
arról ~all az ember magyarázatokat, hogy miért hallgoat 
a Moniteur. Ronher ellene van a mozgósításnak, Napoleon 
herceg pedig állítólag térdenállva kérte a császárt, hogy 
ne hagyja cserben apósát, Villorio Emanuelét. 
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F;>·ancia katonaság a Rajnánál? Akkor Ausztria meg
menekülnel Hisz Poroszország egész hadseregét Csehor
szágba küldte ... ei úgy hírlik, hogy Délnémetországban 
fegyveres felkelés készül. Bismarck már a puszta fenyege
tés hallatára is ké!nytelen lenne letenni tervéről. Lajos 
a szíve mélyén nem örűhie annruk, ha Bismarck győzne ... 
ez az a férfi, akinek .s~egítségével a cár n1egnyomorította 
Lengyelországot és akinek alattomos terveiről az öreg 
Thiers már nem egyszer lerántotta a leplet. 

S iruialatt Tegetthoff tengernagy faihajóival megsem· 
misítö vereséget mér Lissánál az olaszokra, Ferenc JóZlsef 
párisi ügynökei révéin azon fáradozik, hogy Franciaorszá
got mozgósításra bírja. Küldjenek "sapatokat Elzászba, 
sürgeti Mctternich a császárt, ~<üldjenek csapatokat Velen
cébel De mindhíába! Még Oroszország is hiába lép ;közbe; 
a cárnak sem érdeke, hogy Poroszország a maga kénye
kedve s"erint alakítsa a német államok sors;}t. De Napo
leon nem mozdul, Ausztriát mindenki cserbenhagyja. s 
Poroszország megvalósiihatja erőszakos terveit. 

A magyar ügynek nincs sok hasznára ez a háború. 
. Túl .gyorsan peregnek az események, a breslaui magyar 
légiónak nem jut ideje, hogy beav•atkozzék a vágtató tör
ténelemibe. A poroszok gyors győzelme elejét veszi minden 

. forradalmi lehelő.sié1gnek. Nikolsburgban békét kötnek, elég 
tisztes békét, mert Poroszország alapjában véve nem akarja 
bántani Ansztriát s beéri azzal, hogy ez lemond a dán tar
tományokróL Szászországot is megkiméli a győzö, de 
Bajorországnak és a többi déli államoknak 1szövetséget kell 
kötnie a poroszokkal, amelynek értelmében háború eselén 
Poroszországot segítik meg. A nikolsburgi béke azonban 
V'égérvényesen elválasztja Ausztriát NémetoiJszágtól s Po
roszországnak biztosít,ia a vezető szerepet német területen. 

Így festenek hát a nagy világesemények ... a politika 
... a háború! Hatásukat csak a későbbi nemzedé..l<ek fog
ják érezni, de közvetlen átkát a jelen sinyli meg. S egyelőre 
ez érzékelhetöbb és valóságosabb, mint a jövő. 

Ferenczyék házába egy szép napon beállít egy katona, 
nyomában sírás és jajveszékeléis hallható: Géza huszonhét 
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éves koráhan elesett Königgditznél. Ferenczy uram némán 
üldögél íróasztalánál s 1nen~ven bámul mHga elé, Ilonka 
pedig hasztalan vígasztalja kétségbeesett anyját, a szülöi 
bánat nem enyhül, 

De még sok katona és hír érkeúk " tiszaújlaki kis 
· házakJJa, 1nert sok fiú, testv:ér és férj esett el a harcmezőn. 

Mfusok pedig, akik megmentettél< életüket, féllábbal, fél
kézzel, vagy félszemmel térnek vissza. Ezeknek talán még 
l'OSSZabh a soruk, mint a halottaknak. 

A tiszaújlakiak mostanában vállvonogatva hallgatják 
Hoykó uram nagytudományú előadásait a mag::us politiká
ról. Neki könnyű az élete, 6 néző1ként ült az escnliéillyek 
.színházában, n fia bizton1ságban van, ne1n csoda tehát, hogy 
ő tovább lelkendezik, híreket szerez éS to·vábhlt, az egész 
várost elárasztja fölösleges és bosszantó előadásaivaL 

Roykó természetesen igen fontosnak találja szerepét 
·s ingerülten állapítja meg, hogy az emberek már nem hall
gatnak rá. Napoleont is hiába védi mosta.nában; az ujságok 
révén. . . am.elyeket Bisn1arck hírszolgálata táplál. . . a 
tiszaujlnkiak Jnegtudták,. hogy a francia császár most a 
Rajna halpartját követeli PoroszországtóL Napoleon, írják 
a nómet lapok, 1ninden i~tervcrnciójáért é!Sr semlegességéért 
borravalót kér, ha valahol konfliktus tör ki a nemzetek kö
z.ött, a francia császár nyonTban a markát tartja. De mit 
bánják ezt a tiszaujla1dak, nüt bánják ezt azo1t az apák, 
,akik elvesztették fiaikat, vagy akiknek vejük vagy sógoruk 
nymnoré.kként tért haza. Űk csak azt lútják, hogy a fTancia 
csásxár 1negakadályozlwtta votna ezt a 'SZerencsétlen hábo
rút és hogy a fülebotjút sem 1nozgatta, hogy az útját állja. 
J{özöüiliös arccal hallgalják Hoy]tó történeteit .arról is, hogy 
Párisha érkezett Chariotie esász.ál'né, aid arra a hírre, hogy 
N8poleon visszavonja csapatait l\1exikóból, olyan düh
Toh:unhan tört ki, hogy tnár-m:ír azt hittél~, eln1egyógy
il1!tézetbe .kelJ szállítani. Az en1berek unott arccal, közönl
bösen hallgatjál< a hírt. . . és a többieket is . . . Roykó 
uram ezúttal nem érdekli öket. . 

A patikárhis pedig tnvúhh szónokol. Szerepe fontos
,;ágának tudatában hól a~ €lvesztetl o<S·ztrák háborúról bölc 

! 
j 
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cselkedik, hol a német fejedelmekről ad elő, akik; személyes 
civa>kodásaikba bonyolódva cserbenhagyták Ausztriát, hol 
Bismarckról mondja el véleményét, aki szerinte e háború 
egyetlen bíínöse. Napoleon állítólag már srürgönyt is mc
nesztett -a cárhoz, hogy támadja hátba Poroszországot s a 
cár már-már beleegyezett a tervbe, amikor az utolsó pillq
natban megé'rl{ezett a königgr3.tzi vesztett csata híre. Roykó 
uram ajkairól ömlik a •szó . .. S ekkor olyasvalami tör~énik, 
anrlt Tiszaujlakon, a Roykóbirodalom IS1Zívében senki sem 
tartott volna leheliségesnek. Egy polgár, aki Königgrátznél 
elvesztette a fiát és a fivérét, az asztalok fölöttátkiált a pati· 
káriushoz: 

- Mit bánom én, hogy mivel mulattatják magokat a 
te nagyuraid! De hogy mi a saját vérünkkel fizessük a 
számlát, az felháborító iga2lságtalnnság! 

Sok tiszaujlaJd ifjú esett el a harcmezön, sok nyomo
rétk tért vissza a háborúból! 

Ennel<' ellenérc Roykó u!.'amJ sem t.<ígít. Az a határo
. zott rneggyözödlése, hogy a tisl'laujlaki polgárság túlságosan 
Idesinyes szems1zögböl szemléli az eseményeket s nJein méltá
nyolja a nagy összefüggéseket. Tehát tovább szónokol, 
mennydörög és, gesztikulál .... egészen addig a napig, ami
kar Iza lánya rnfusodszor is beállít Piac-téri házába. 

Iza rnegöreg:edett, alig lehet ráismernri. Soha többé 
nem tér vissza Párizsba, jelenti ki apjának, még akkor 
sem, ha kitagadja. A ~é!rje megosalta és veri. Naponként 
részegen jár baza. 

·- Itt kellett volna nel<em férjhez meunern, Tisza· 
ujJakon ... egy rendes emberhez . . egy hozzámvaló pol
gárhoz! ~ zokogja a fiatalasszony. 

Ez az a pillanat, arnikor Roykó uram is elfeledkez-ik a 
világtörténelemrőL 

Ferenczy uram tekintélye . . . s vele arányban hívei
nek száma nagyot nőtt, amióta Erzsébet esászárné segitsé-~ 
gélvel gróf Andrássy! magyar miniszterré nevezték ki és Fe
renc JózseJf császár kihallgatáson fogadta Deák Ferencet. 
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Soik ruindenfélét beszélnek erről a kihallga!ásról, lehet, hogy 
osak a, fele}gaz. Az azonban vitathatatlan, hogy Deák maga 
is kijelentette: - az osztrák császár hajlandó elfogadni a 
~{ettős monarchia tervét. 

A borozóban kiürítik' a nagytermet. -----,. Ferenczy uran1 
beszédet fog mondani. 

-- Nagy beszéd lesz! - mondja •a gazda. Hordókat 
guríianak fel a: pincéből, sonkákat, kolbászt akas-ztanak le 
a padlásról, az ilyen gyűlések után nagy keletje va.n az 
euni-iunivalónak. A Deák-párt gyíHéseire újabban rengeteg 
ember jár ·el. 

, Így hát érthető, hogy a gazda ·ma seniti előtt olyan 
melyen nem emelte meg kalapját, mint épp Ferenczy 
urar~ előtt, s hogy a borozó különszobájában az ő részére 
fo,gialja le a legjobb asztalt. A Deák-párt tiszaujlruki veze
tője feleségével és lányával együtt a gyűlések utan miindig 
a különszohában vacsorázik. 

Ferenczy uram ugyan nem nevezi nevén halálos· 
ellens'égét, Roykót, de azért mindeniki tudja, hogy ő I'óla 
szól, a Kossuth-párli összeesküvők fejéről, amikor dörgő 
hangon kiáltj•a a hallg:atóság felé: 

- Amit Ko1ssuth és hívei a porosz-osztrák háború 
aJatt terv-eztek, az végső szerencsétlen:ségbe döntötte volna 
országunkat. A: kibékülési folyamatot, amelynek mi régtől 
fogva hívei vagyunk, a háború megszakítotfa, a vcresóg 
meggyorisHotta, de a kiegyezés mindcnkép létrejött volna! 
- Ezt állapítja n1eg Ferenczy uram bátor szavakkal, in"lmár 
nem fél attól, hogy rosszabb hazafinak fogják nézni, mint 
azokat, akik a fegyveres felkelést készítették elő. A poli" 
.Hkai fejlődés_ neki adott igazat s azoknak, aldk vele egy 
úton haladtak. 

- Deák Ferenc cselekszik! - kiáltja Ferenczy di-a
llalmasan. - Elkiildte Wenckheim bárót az öreg Ferdi• 
nánd királyhoz, hogy rábírja a magyar szent koronáról való 
lemondásra ... s lehetövé tegye, hogy Szent István koroná
jával lwronázzuk meg Ferenc Józsefet. Ferdinánd _király 
n láfrta a Jemondási olnnányt. 
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A fogadós az egyili íihitlJ.tOS'an hallgató úr füléh'ez 

hajUk. · · 
- Egy messziröl jött idegen úr járt ma nálam, s az 

mesélte, hogy Ferdinánd király mit mondott ebből az alka
lomból a báró úrnak. "Hát ami azt illeti, kedves Wencik:'• 
he!m", mondta állítólag a király, "ahhoz nem nagy tudo
many kellett, hogy az ember elveszítse Lomhariliát s kirú
gassa magát a niémet ,szövetségből ... ehhez én is értettem 
volna!'' 

Halász doktor is ellátogat néha Ferenczy uram gyű
léseire. Halász. háziorvosa egész Tiszaujlaknak, senki nem 
veszi tőle roo,sznéven, hogy meg1jelenik ezeken a Deák-párti 
gyűléseken, jóllehet mindenld tudja róla, hogy hűségesen 
kitart Kossuth mellett. Az öreg orvos némi gyanakvással 
hallgatja a tanácskozásokat és tárgyalásokat, nem nagyon 
szereti az osztrákokat, bár nem is gyülölte öket soha olyan 
vadul, mint Roykó uram. 

- Vigyáznunk kell . . . csak lassan a testtell 
mondja Ferencz,ynek, de azért ő is tudja, hogy KoiS~uth 

nagyon megöregedett és nem érti meg már az új idők sza
vát. A torinói öreg egyre újabb üzeneteket küld Deálmak, 
nem tudja elfelejteni, hogy öt szemelték ki •a ibreslaui ma
gyar légió vezérének. Levelekkel ostromolja Deákot: nem 
szabad eltűrnünk, - írja-, hogy a kiegyezés meg
rövidítse az országot jogaiban l Auszh·iának mOJSt, az, elC, 
vesztett háború után, nagy szüksége van Magyarországra! 
Halász doktor fejcsóválva hallja a hírt. Sokat látott, sokat 
tapasztalt IS; Kossuthék túlbajtoU nacionalizmusa egyre 
kevésbbé tetszik nelti. Mruskép is lehet élni, gondolja, mint 
őröl<ké kivont karddal a kézben. 

Nagy öröm napjai köszöntenek az országra és véle 
egyiitt Tiszaujla.kra. Ferenc József Pestre jött és megvrusá
rolta a gödöllői kastélyt. A koronázásra készülődik, végleg 
ki akar békiilni a nemzettel. Ny:Íron kezdődnek a koroná
zási ünnepségek. Erdélyt és Bánságot v•s,szacsatolják Ma
gyarországhoz. Horvátországra egyelőre még alkudoznak. 
De máris megtörtént minden előkészület, hogy a .koroná
zásra hazatérhessenek azok a férfiak, akik eddig emligrán-

341 



sokkéJlit éltek idegen földön. A királyné az ősi szokáshoz 
híven saját~ezűleg fog~a kijavítani Szent 1stván palástját, 
ame_Iyet majd Ferenc J o~sef király vállái·a borítanak. A nép 
egyebkl'_nt pontosan tudja, hogy mennyit köszönhet a felsé
~c~ arsszonY;Uak, ~ki, megny~rte férje szívét Magyarort~zág 
sza1nara. M1ndenk1 rol<a beszel, m~ndenki sz,ereti. 

Roykó uramtól nem lehet rossz néven vemú, hogy 
ezel~?:' a na~oiloban kis~é osüggedtim üldögél dolgozó
szobajaban. Deak Ferenc győzelme, a kie,gyezés előkészü
let~i halálos ellenségének, Ferenczy patikárius uraurnak 
tekintélyét növelik, aki már régtől fogva az Ausztriával val(\ 
k~békül~s .~~~~· Ha majd 'Di.szaujlak a koronázfusi ünnep
segre l<éiszulodik, Ferenczy mmt a Deák-párt hivatalos hely
hel.~ vezeti)je, ott is, le. fogja aratni a babért. Roykó uram. az 
el~ok kozott volt, aink Magyarország függetlenségéért küz
dottek és megjövendölték hazájuk feltámadását s most rosz-

, s~ul. esik neki, hogy a nemzet sorsdöntő óráiban a kiegyezés 
hiVm kerekedtek felüt Elvbarátai közül egyre többen csat
lakoznak a Deák-párthoz, lóhalálában rohannak Ferenczy
hez, nehogy lekéssék a hajnali vonatot. Roykó uram kom~r 
arccal gubbaszt íróasztala mellett es már csak abban re
Inényl~edik,_ hogy fog még ütni az ő órája is, a meg nern 
alkuvo, haJbhabaUan nacianalisták órája! Ez az idő akkor 
tog elérkezni, amikDr a tnost adott ígéretek beváltás:;írra 
kerül majd sor ... Egyelőre ellenfeléé a sz ó l 

. Tt;l~jdonkép, fölötte bosszantó, hogy az. emberek e~y
nyire halallanak es vakoki Roykó uram volt az e1ső és az 
egyetlen ember, al<i rnegjósolta, hogy Ausztria csak vesztett 
háború árán fogja Magyarországot régi jogaiba iktatni es 
hogy .amíg térdre nem kényszerítik, az osztrák kormány 
semmi oogedményre nem lesz hajlandó. Ezzel szembeill most 
épp legádázabb politikai ellenfelei, a haboz.ó Deák és a rene
gát, Andrássy -;--- ,alki .Kossuthtól se szó, se beszéd, átpártolt 
Deakboz --:" VIVták k1 a kerek asztal mellett a döntő ered
ményeket. 1 i ' ' : 

Roykó nram, az öreg negyvennyolcas har~os n:á; 
oly régen vallja Kossuth eszméit, hogy ma már ne~ tud 
átállni más politikai meggyőződésre, S vannak azért még 
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néhilnyan, keveseh, akik veíe együtt vegyes érzelmekkel 
kísérik az ,eseményeket. A borozóban gyűlnek ös1sze olyan
kor, an1ikor ott nincs gyűlés és Ferenczy uramn1al se1n 
l'alálkozhatnak össze s azon panaszkodnak, hogy Porosz
m,gzág túl gyors győzelme megfosztotta az országot forra
dalini lehetőségektőL 

Ezzel szemben mégsem szabadna tétlenül félreállni, 
ha majd neldl:1tnak a nagy kiegyezési mllnek, an1ely visz
szaadja az országnak ősrégi alkotmányát. Ne1n volna sza~ 
had félreállni, 1nár csa~( azért s•em, hog-y az. ember idejé
hen hallathas•sa intö szarvát, ha a Deák-pártiak közill valaki 
a gyors siker kedvéért fel akarná áldozni a nen1zet meg·
sze!llelt jogajt. Roy:kó uram egyébként úgy látja, hogy neÍn 
is lesz oly nagy baj üzlete szen1pontjából, ha a Ha~bsburgok 
kibékülne-k Magyaror.s.zággal. NeÍn lesz nagy haj, ni.ert 
ennek is c-sak az ü ·pat:ikája, nen1 pedig Ferenczy uramlű 
fogja hasznát látni ... 

Roykó uram tudja) hogy Páris és Franciaország ismét 
nagy ünnepségre készilL Aprilisban megnyitják a világ
l·dállítást. A patikárius ugyan ·sokat utazott az elmúlt esz
ienclőkben, de Franciaországban már rég nem júrt. Ha jól 
1neggondolju a dolgot, cl kell mennle erre a világkiáUít:ísra; 
1~1ár üzleti szemponthól is okvetlenül sziikséges a jelenléte 
Páris~ban. Ezt írják ar. ügynökei, erről szólnak Lajos leve
lei is. Sok vevőjo fogja m€glátogatni a ldáHítáM, és sol~ elő
kelő nagyúr, aki 1nég vevője lehetne. 

Egyik este n1egpenditi tervét fcl8ségc eliítt. Szerafina 
asszony szfvvel-lélekkel helyesli a dolgot, mert hi;;z ő Inag•a 
ls undorral \'egyes dühvel gondol arrn. a szcrcpre, -amelyet 
FeTenczyné as·szony a koronázási ünnepségek alkaln1ával 
játszik majd Tiszaújlalwn. 

Roykó uran1 kérdő teldntetet vet Iz{n·a is. 
Iza talán már kiheverte fájdalmát, gondolja az apa. 

Hosszú hónapok teltek el azóta, hogy hb-telen he:Jllított 
dolgozószobájába ... s Iza fiatal asszony, egészséges . .szer
vezet, bizonyára megbirkózott már fájdalmával, elfelejtelle 
szerehni csalódását. Ha Lajo8tól levél érkezik a szép Szajna
parti városból, ak~wr a fiatalasszonyban is honvágy kere"' 
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k:edik a tündéri' viiros után. .( férfiról, akit sz&eteti, s akl 
őt oly gyalázatosan megcsal!a, aid oly alávalóan bánJ! vele, 
már lassanként elfeledkezett. Szinte az a látszata a do·log
nak, hogy a szülők nehezebben viselik el a csalódást, mint 
maga Iza, sehogysem birnak belenyugodni a szégyenlbe, 
hogy lányuk faképnél hagyta magasrangú, előkelő francia 
férjét s hazaszökött. Igaz ugyan, hogy egy csinos !ds mesét 
találtak ki az, igazság elpalástolására, de lelkük mélyén tud
ták, hogy az emberek csak a~ért tesznek úgy, minthw elhin
nék a történetet, mert még mindig félnek a nagyhatalmú 
Roykóéktól. 

Iza félénken néz apjára. 
- Nem vinnél magaddal édesapám? ... Oly szíve

sen viszontlátnám Páristi · 
Szerafina asszony ar<la felragyog, új remény költözik 

szívébe. Iza talán mégis csak 'holdogulnri fog Párisban. , Itt, 
TiszaujJakon ez már tisztára lehetetlenség ... itt mindenld 
tudja, hogy ... Ily fiatalon, árván élje le már eztán az éle
tél? Persze, az volna a legjobb, ha a lányát rá lehetneJ venni 
arra, hogy visszatérjen férjéhez, aki jó egynéhány levelet 
írt már az apósának. Igaz ugyan, hogy Henry megcsalta 
!zá~ és alighanem . . . még gonoszabb dolgokat is művelt, 
amelyeket a fiatalass.zony különöskép nem anyjának, hanem 
Sámuelnek panaszolt el . . . De hisz még a tisztességes, 
becsületes. Sámuel is kirúgott a hámból s rossz útra tért 
abban a bűnös városban bs Szerafina asszony mégsem 
h"'gyta el. Az· anya fájó szívvel gondol arra a felbecsülhetet
len értékű szép kelengyére, amelyet leánya Párisban 
hagyott. Talán az volna az, anyai kötelességem, gondolja, 
hogy oda utazzam és magam beszéljek HenryveL 

Royl<ó Sámuel patikárius uramnak minden oka meg
van arra, hogy jól érezze magát azon a szép áprilisi reg, 
gelen, amikor feleségével, lányával és fiáva1 együtt megc 
jelenik a párisi világkiállilás megnyitásán. Az Ipari Palota 
zászlódíszbe öltözött, hatalmas tömeg tölti meg a teret, 
amelynek közepén a császári pár áll. Eugénia császárné 
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ragyogó selyemruhában, csipk'emantillában és kócsagtollas 
lila lmlapban, a császár aranysújtásos gálaöltözél<iben. N a
po leon rövid megnyitó beszédet mond és alighogy befejezte, 
újra felhangzanak a munkások kalapáesütései, m'ert a világ
kiállítás még nem készült el teljesen. Mint Napoleon, aid 
megnyitotta a nagy európai ünnepélyt, Roykó uram is úgy 
érzi most, hogy eljutott élete csúcspontjára. Immár senkitől 
sem kell félnie, földi jóléte biztositva van, családja tekintélye 
megtámadhatatlan. Itt, Párisban, még a gyűlölet is elpárol
gott szívéböl, még Ferenczyre is enyhültebben gondol visz
sza, jóllehet ap rnost, a Deák-páril győzelme után, tudj' Isten 
mit képzel magáról! Nyilván még Pestre is felutazott fele
ségével, hogy JJésztvegyeni Ferenc József megkoronázásá
ban., Nem baj, ha hazatér, majd csak móresre 'tanítja megint 
rakoncátlan szülőváro:sát. 

Egyetlen kínos mozzanata van ennek az első, rn:tkulát
hm szépségű napnak: - az, hogy Roykóék a kiállításon hir
telen szembetalállwznak de Verquon őrnagy úrral, ak[ nem 
restel megállni előttük s mély meghajláissal üdvözli őket. 

-- Ejnye, ejnye - szól gúnyosan - hát a feleségem 
megint eljött egy kicsit Párisba mulatni? Rólam nem akar 
tudni, ugyebár, de Párist iinádja? Vajjon ki kisérte el, , 
amikor oly hirtelen odébbállt kis passy-i házunkból s fal<ép" ' 
nél hagyott engemet? N. tiszaujJaki hölgyek, úgylátszik, 
hamar beletanulnak a nagyvilág szakásaiba l 

S e szavakkal az őrnagy úr gúnyosan a s,zeme közé 
' vigyorgott Izának, aki első felháborodásában nem tud mit 
felelni s halálosan elsápad. . 

Az őrnagy ezután egy rövid percre félrevonja Roykó 
uramat. 

~ Holnap reggel meglátogatom az irodájában, ked
ves apámuram ~ mondja. - El kell még rendeznünk 
egyetmást, mert bánatp'énz né1kül, sajnos, nemigen les,z 
módomban lemondani szép leányáról. 

A <JSalád jókedve érezhetően elromlott a találkozfrs 
után. Szerafina asszony kérdésére Iza kijelenti, hogy ~sze
ágában sincs. visszatérni ehhez az emberhez s ezt még meg
toldja az"al az igen határozott kijelentéssel is, hogy téved· 
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nek, akik azt hisziik, ho·gy csupán a külső ragyogás tes•zi bol
doggá az ern!bert. 

Közben pedig továbbjárják a kiállítást, de Roykó 
uram arca eg)'Te komorabb és gondterheltebb. Már megint 
eléje áll a 11égi kérdés l Iza tehát nem boldog l Lehet, hogy, 
lánya számára jobb lett volna, ha apja n1egmarad az i~sme
retlen, kis tiszaujlald patil<usnak, mert hát mit hrrsznált 
neki a pénz és a vagyon? . . . Az élete tönl<re van téJVe! 
Lajos pedig, aki még zárkózoUabb, amióta utoljára lialál
kozott apjával, most szinte ellenséges tekintettel méregetL 
Vagy szótlanul lépeget mellette, vagy kipirulva hevesen 
ellentmond neki, vagy pedig gúnyosan .kijelenti, hogy nem 
tartja magához méltó éleleéinak a Roykó-féle bajusz
pomádé eladását és tovább akar tanuh1i. Holott mdnden! 
ennek a lenézett Roykó-féle bajuszpomádénak köszönhet, 
gondolja keserűen az apa. Meglátszik a fiún, hogy legszíve
sebben teljesen !dválna az apai vállalkozásból. Párisban 
szereine maradni, IabO!ratóriumot alapítani 'S tudon1ányos 
kísérleteket folytatni. Mintlla bizony a tudományos kísér
leitek többet érnének, mdnt egy bajuszpomádé, amellyel 
penzt lehet leeresnil Sámuel uram dühüs a fiúra, ostoba 
fajankónak és üres ábTánclozóuak tartja, de azért a lelke 
mélyén mégis fáj neld, hogy nem akar utóda lenni a :kis 
tiszaújlaki patikában, ·ahonnan Roykó uram felfelé ívelő 

pályáján elindult. Egész életemben gyermekeim jövőjéért 
dolgoz!am, gondolja az öreg. Miért lázadozik most Lajos? 

- Nagy vagyont fogtok tőlem örökölni! - mondja 
szemrehányóan a fiának. 

Lajos e szavak hallatára megáll s a szeme közé né!z 
apjáualc. 

- Igen - feleli - nagy vagyont, de még nagyobb 
gyül öletet! 

Ez hát a hála a sok mun:káért, fáradságáért, küzdel
méért, ez " há1a azért, hogy a Roykó nevet soha nem látott 
ragyogással ruházta fel? Az öreg palikárius fel van hábo
rodva. De haragja mögött alig észrevehető apró kétslé'gek 
gunnyaszVanak és. szúként rágják a szívét. Érdemes volt?.
tünődik el maga is. 
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- Hisz nem is nézed a kiállítást! _:_ szól rá Szera
tina asszony szemrehányóan, amint Sámuel ko1noran hall
gatva lépdel mcllmt<1 a szép kiállítási épületek között. 

-- Dehogynem nézem! - feleli. Látom, hogy meny
nyivel szebb res gazdagab!:!, miut amilyen az első volt . · · 
Az elsö elfért az Ipari Palotában, ez pedig az egész Champs 
de Mrarsra kiterjed. Miudezek a tégJából és vasból kés:zült 
házak a kiállítás céljaira épültek. 

Roykóék tovább járják a nagy csarnokokat. Bizony, 
épp elég itt. a meghámnini. való. ~in deuféle g~?"k és szer
számok, mozdonyok és nnkroszkopok, egy otven ~o~~ 
nehéz Krupp~iágyú, szöv6lszékek, 'ruhák, bútJorok, J{em1a1 
készítmények, petróleum, alumínium . . . el nem lehet 
sorolni, hogy milyen tön1e.ge van itt a láh1ivalónak. 

Az is fölötte jó ötlet volt, hogy a kiállítást egy hatal
mas parkkal vették körül. Milyen kellemes itt járni, a szép 
virágágyak, oszlopcsarnokok és kis pavillonok közt. S 
mdlyen. tanulságos•, hogy a különféle nemzetek és népek sli
lusában építetlék fel a pa villonokat s kozákokkal, törökök', 
kel arabusokkal eayiptomial<'kal, kínaiakkal és mexikóiak-

' ' t:> ~ ' k !'d' kal népesdtették be őket. Fekete, barna, sarga es csa o a e-
barna ernhereket látni itt, göndörhajúakat 1és copfosokat, 
ferdeszemű kínaiakat és vasltosrajkú négereket. Szerafina 
asszony néha ijedten belelmpaszkodik az ura karjába, mert 
annyi itt ra !álniva!ó, hogy szinte beleszédül. Hils;z már gyak
ran olvasott a távoli világrészek különös emberfajtáiról, de 
hogy egyszer szemtől-szembe tal~lko~ik velük az, él~tben, 
arra igazán nem is m!ert gondolm. M1lyen f'!r~a latvall;y a 
nyugateurópai szellemnek ebben a I?etropohis,aban a ~~una
rettek, kupolák, akváriumok tarka, Idegen serege! Ón~sok
kal é~ törpékkel találja szen1ben magát az ember, Inintha 
vásáron járna, s magas•an a látogatók feje fölött hatalmas 
léggömbök ragyognak a napsü~ósben., . . , , , . . 

Roykóék végül i'" fáradtan beterneit a lualhta~ egy~k 
vendégfogadó jába, jól megebédem<Jk és csendeseu nezegetik 
az idegenek ide-od'a hullámzó tömegét. A nemzetes asszony 
fől~é'pp a !egújabb divalot figyeli, amely itt számtala~_', 
szebbnel-szebb változatban látható. A princesszruhákat feJ-
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csoválva fogadja. Nem nagyon tetszik neki, ami nem is cso
dálható, mert nem az ő buja termetére valók ezek a szarosalll 
testhezálló "Gabri<!le-ruhák". Némelyiknek az alja olyan) 
hooszú, hogy uszályként kígyóz1k az ember után és való
ságos porfelhőt ver fel. Szerafina a8'Szony előnyben része' 
síti a köröskörül egyforma hosszúságú szokny_ákat, ame
lyeknek bőven fellfogott "patJJÍer"-jei rkegyeJsen el fog fák: 
takarni kissé széles csípőjét 

De pihell!ésre nincs idő, az embernek alaposan ki kell 
lépnie, hogy legalább nagy. vonalaiban megismerhesse a 
kiállHársi anyago!. A Roykő-család vándorlása során egy kis 
pavíllon elé jut, amely Krupp ágyúgyáros mellszobrával 
szemben szerénykedik. Ezt a pavillont egy egyesület épí
tette, amely a harctereken megsebesült katonák felsegélye
zésére alakult, ez olvasható a bejrárat tábláján. A látogatók 
javarésze nőkből áll, az ajtónál röpiratokat asztogatnak. 

Roykó uram elsőnek lép be a pavillonha, családja 
kissé elmaradt a nagy tolongásban. Egy mellszobrot pil
lant meg a kis előcsarnokhan s emlékezetének mélyéhől egy 
régi kedves emléke tolul a fe1szlnre ... Nyomban megismeri 
a szabrot . . . maga előtt látja fehér posztóöltönyében és 
trópusi sisakjában a fáradbatatlan férfialalkot, amint egy 
sebesült fölé hajlik, megitatja, majd .hekötöz.i sebeit. Roykó 
uram előtt egy pillanatra újra megelevenedik a solferinói 
harctér képe. S amikor néhány perccel késöbb szemtől
szembe kerül a szobor eredetijével, Dunant úrral, a patiká
riu• elfeledkezik feleségéről, lányáról, fiáról ... azt egész kiál
lításról ... l 

Nem könnyű a sorsa, meséli a szakállas svájci. Sok az 
adóssága s genfi hitelezői nem hagyják nyugton, még itt, 
Párisban is üldözik. Sajnos, az emberek kutyába se 
veszik azt, amire ő egész életét feltettel Mit bánják azt a 
svájci részvényes. ural<, akiket felháborít algíri malmaik
nak rossz üzletmenete, hogy Dunant megszerezte a francia 
asrászár támogatását emberszerető művéhez és hogy a genrfi 
Jwnvenció már két évvel ezelőtt val6sággá vált. 

- S ha már az egész világot megnyerném terveim-
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nek, honfitársaim Genfben még mindig az.t kérdeznék: - .. 
mi lesz a pénzünkkert? 

Roykó uram megígéri Dunantnak, hogy módot fog 
találni arra, hogy a császár kihallgatáson fogadja őt. 
Napoleon bizonyára segítségére lesz Dunantna~<. 

A kiért férfi kezet fog és s>:ivélyesen elbúcsúzik egy
mástól. 

Mia~att Roykó uram bokros üzleti 1teendőit végzi s 
örömmel látja, hogy a Párisba érkező számtalan előkelőség 
alaposan fellenditi vállalkozását, úgy hogy ideje legnagyobb 
részét a rue de l'Imperatricei irodájában kénytelen tölteni 
-~ Szerafina ass•zony és leánya, Madame de Verquon egész 
nap az utcát járja. • 

A világkiállítás, Franciaország és Páris hatalmának s 
nagyságának ez a !<Jézzelfogható jele, fél Eu:~pát a ~z~jna
parti városba csalta. Nincs nap, hogy a~ UJS~g?k hnu! ne 
adnák egy-egy európai fejedelein megerkezeset, aminek 
következtében a két Roykó hölgy Páris előkelőségeivel 
együtt napho-sszat a Bonlevardon sétál és órákig ül a l<ávé
házak terraszain, nehogy elmulaJssza a királyok, csá\Szárok, 
arófok lé's hercegek napi sétakocsikázását. Az asztal körül 
ftlök szájról-szájra adják a kávéházak előtt elvonuló sze· 
mélyiségek nevét. 

- A görög király! ... Milyen fiatali 
- A porosz, trónörökö·1s1 és a felesége! ~ 
Minden nap újabb meglepetéssel szolgál. Rengeteg a 

látnivaló ·s még több az, amit meg lehets meg 'kell beszélni. 
Egyik ünnepsél:' a másikal követi, a hfrlapok hasábo~r cik
kekben számol~ak be róluic Ma a városházán volt fogadás, 
holnap gálaelőadás lesz az operában! Akinek van esze, ~z 
mÚ egy órával a kezdet előtt ·elhelyezkedik az operahaz 
környékén, amelynek homlokzata a renge~.eg gázlámp.a 
fényében külön látnivalói ~ ha ~~ ember tu~elmes':' k~
várja az idejét, s nem ijeszti el a tomeg tol?ngasa és Iok?o
sése wkkor tanuja lehet a fényes felvonulasnak! Szerafma 
assz~ny és Iza büszl<e arra, hogy egyik-másik hölgyet látás-
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ból ismeri ... Leroy, é,s Pepa mutatta meg őket Compiegne-
ben, amikor a majorság balkonján üldö·gél!ek. ~ 

- Morny bereegnői... Odanézz, Iza! ... Sámuel 
azt mesélte nekem, hogy férje halála után, akit pedig állan
dóan csalt, levágatta a haját és az ura koporsójába záratta. 
Vajjon paTókát hord most? 

Iza most már nem kislány, már asszony, már min~ 
denről lehet vele beszélni! 

- Odanezz anyám, Walewszka grófnő! Látod, ő is 
princesszruhát hord ... s milyen hosszú az uszálya! Mel
lettej Pourtalés grófnő, mögötte pedig Mouchy herceg! 

- Az pedig Castiglione grófnő, Izai Uranristen, · mi
csoda fuTcsa frizurája van! A félhaját világoskékre rizs
porozta, a másik felét pedig szallagokkal a halántékára 
ragasztotta. 

Ha TiszaujJakon tudnák, hogy Roykó asszonynak és, 
Iz ának milyen élményekben van része l 

Anya és lánya már kora reggel a Café des· Anglais-lle 
siet. Szerafina asszony megvásárol nrinden ujságot, amely 
a társadalmi eseményekről tudósít és hetéve tudja az ünne
pélyekről, fogadlatásokról és bálok1·ól szóló híradásokat. 
Voalósá,gos tudományos rendszerességgel üzi a mondain 
pletyka tanulmányozását és elemzését. 

-:- Képzeld csak Iza, Metternichné külön háltermet 
építtetett a követ•égi palot,. rnellé éls ott tegnap nagy ünne
pélyt rendezett. Látod . . . ha most együttélnél Henryvel, te 
is ott lehettél volna! 

- Édes.anyám, boldogan Jernondok minden ünne
pélyről, csnk ne kelljen H;enryvel élnem. El nem tudod kép
zelni, hogy mennyit szenvedtem! 

Anyja nagyot sóhajt. 
- Nem tudom, mi mindent vállalnbk, ha egyetlen

egyszer r•é•sztvehetnék egy ilyen soirén. Képzeld el, Mctter
nichéknél friss virággal d]s•zítettek fel ötven kristálycsillárt! 
... Rózsa- és narancsszínekben ragyogtak ... s a töviiket 
pálmafalevelekkel tüzdelték. Trópusi tájakat varázsoltak 
elő külön erre az egy estére ... ezeket fátyolfüggönyökön 'át 
lehetett megnézni! 

Szerafina as..zony sóhajtva ölébe ejti ujságját. Hiába, 
a gyerekek hálátlanoki Sámuel pénze és befolyása lathave .. 
tósével férjhezadta a lányát egy előkelő nagyvilági gaval-
lérhoz ... s ez a köszönet érte!· Ha· Iza még együttélne az 
urával ... ld tudja, Verqnon nem vitte volna-•e magával az 
anyósát is Metternich;§k báljára! 

Délben Sámuel is betoppan a. kávéházba. Atviszi höl
gyeit a szembenlévő "Mai,sorn d'Or" vendéglőbe, ott fognak 
megebédelni. Jókedve van, remek üzleteket kötött. 

.. _ Néhány nappal ezelőtt a cár is megérkezett fiai
val és Gorcsako>vva~ Párisba s kíséretének néhány tagja már 
meg is látogatott a rue de I'Imperatrice-n. Nagyobb meny
nyisé'g-eket vásároltak be a pomádébóL Napoleon különös 
megti•szteléskép az Elysées-he kvártélyozta bo a cárt, én is 
onnét jövök most. 

- Sámuel, Sámuel! 
Mégis csak szép dolog, hog:y az urának ilyen előkelő 

összeköttetései vannak! 
- Mesélj, Sámuel! 
Roykó uram a hajszát pödri és titokzatosan elmoso

lyodik. 
- Egy igen fontos ügyben abban a szerencsében 

reszesültem, hogy őfelsége, a cár ... - Roykó uram aggódva 
körülnéz, vajjon nem hallják-e meg szavait a szOllliS·zédos 
asztaloknáL Aztán előrehajol és súgv'l; folytatja: 

-- A cár . . . de erről senkinek sem sz•,.bad tudnia ... 
egy titokzatos látogató fogadására készül az Elysées·-hen. 
Egy csodálatosan szép fiatal hercegnő látogatására ... 

- Mesélj Sámuel! Ki az? Szerafina asszony előre
hajlik, de ezúttal Iza is• feszülten figyel. 

- Úgy értesültem - meséli Roykó uram -, hogy 
ez a liaison tavaly kezdődött 1a cári udvarban, bár őfelsége 
már hosszabb ideje is1neri Dolgontkij hercegnőt! A her
cegnő apja el!ékozolta a családi vagyont, amH<:or pedig 
megh.alt, a cár az árván maradt tízéves lányitát egy nemesi 
ni'!velőintézetbe adta. Egy évvel ezelőtt lett a húsz éves 
hercegnő a cár szeretője . .. 
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- De hisz a cár sokkal idősebb, Sámuel . . . s már 
házas ember! ~ kiáltja Szerafina ·asszony, felháborodottan. 

Élete párja hangosan eineveti magát. 
- N e féltsd te a hercegnőt, nines annak rossz íz.l&e, 

a cár még ma is igen daliás, szép férfi, karcsú és magas ... 
"' elvégre még csak negyvenhét éves l Meg lehet azt érteni, 
hogy a felesége, akármilyen szép asszony volt is, ma már 
nem nagyon érdekli Öfelségét. A cárné elviigre hét gyermek
kel ajándékozta meg. 

- úgy ... meg lehet érteni! - Szerafína asszony 
egyre jobban kipirul. - Úgy látom, Sámuel, hogy igen el
nJéző vagy ujabban az Uyen házasságtörő idősebb urak: 
iránt ... No, me.sélj! 

Roykó uram nem sokat törődik felesége csípős meg
jegyzésével. 

- A Dolgomkij csal'ád a pletyka miatt kény,telen 
volt a kis hercegnőt elküldeni Szentpétervárról. Nápolyba, 
ulnztatták, rokonokhoz. Odaírt most a cár és Párisiba ren
deHe. De nem akarja, hogy a párisi udvarnál erről ;tudo
mást ·szerezzenek . . . s minthogy megbízik bennem ... 
mcrt hisz elvégre az udvari szállítója vagyok és ... 

- Egyszóval segítségére vagy a házasságtőrőneki 

- csattant fel Szerafina as,szony, de alapjában Vléve nem 
tudja, örüljön-e, vagy bánkódjék a dolgok ilyetén fordula
tán. Egyrészt szép dolog az, hogy a cár ennyire megbizik 
Sámuelben . . . és -ráhízza szép szeretőjét, másrészt félő, 

hogy életepárja okulni talál a példán. Elvégre Szerafina 
9sszony nem akadályozhatja meg, hogy ne találkozzék 
ismét Eugénia "}{önnyelmű komornájával, aki nyilván min
den reggel ott sündörög, a császári hálószoha környékén. 

Ebéd után a Roykó család még egy félórára ellátogat 
a vendéglővel szomszédos régi slJép Café Riche-be. Épp 
helyet foglaltak az egyik szűk szalon márványasztalánál, 
amikor. megpillantják az ajtón belépő Lajmt. Szerafina 
asszony nyomban megállapítja, hogy fia nincsen egyediil. 
Egy sovány fiatal lány áll mellette az ajtóban, kéksávos, 
fehér batisztruhában. A nemzetes asszony méltatlankodva 
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veszi szemügyre a hosszú, földigérő fekete taftköpenyt, az 

· átlátszó ujjakat s az égvöröB, göndör fürtözetű fejet, ame
lyen aprócska kalap billeg egy kétszerakkora fehér ibolya
csokor alatt. A következő percben elhiílve látja, hogy férje 
vidáman integet Lajos és a nil felé. 

Mialatt fia és ldsérője a l'Jsúfolt kávéházban útat tör 
magának asztalukhoz, Szerafina asszony gyorsan megtuda
kolja férjétől, hogy, hát honnét a csodából ismeri ·ezt ·a per
szónát? 

- Hát hogyne ismerném! - feleli ez nevetve.'~ Iré
ne-nek hívják. Igen bájos' leány! Festőnő. Lajossal együtt. 
többször megjláto~attuk műt,ermében. Remi~lem, neked is 
fog tetszeni. 

- Én nem remélem l -jelenti ki Szerafina asszony 
harciasan. - Miért :hem meséltél soha róla? L1ajos pedig ... 
C'SHk nem a ... Lajos csak nem a ... 

A fiú bemutatja barátnőjét éde&lnyjának és nővé
rének, Roykó uram pedig azonnal hevesen udvarolni kezd 
Iréne-nek a tekintetes asszony nem kis felháborodására. 

- Mit szól hozzá, Madame, hogy milyen szörnyű 
moiSt ez a Páris! - mondja Irén Szerafina asszonynak. -
Tele van idegenekkel . . . császárokkal és .királyokkal ... az 
ernher már nézni sem birja őket. Úgy megváltozott ez a 
szép város, hogy alig lehet ráismerni. Nincs már egy kávé
ház .s•em, ahol az ember nyugodtan maradhatna az idege
nektől! 

Szerafina asszony megkövül a csodálkozástól. Mlcsoda 
egy szabadszájú, tapintatlan nőszemély! S mindennek tete
jébe még tegezi is J"ajost. az anyja előtt . . . s nem resteli 
megkérdezni Sámuelt, hogy emlékszik-e, milyen kedves 
esttét töltöttek egyszer a műterméhen. S mialatt besz<él, 
egyre-másra köszö11get, bólogat _a szomszédos 1a·sztaloknál 
üldögélő férfiak és nők felé. 

- Csupa szinész és, író - magyarázza S'zerafina asz
szonynak,. - Azok 'ott a Goncourt testvérek . . . nyilván 
ismeri, ass-zonyom, híres regényüket, a Renée Mauperinat, 
amely egy fiatal, bátor lány életéről siól. · 

XX•Hl, Gr.ete von Urb~nitzky: A nagy álm:h. 35;! :l 
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Sajnos, Sze•rafina asszony nen1 ismeri se~ a regényt, 
sem a szerzőit. Egy bátor leány élettörténete, ~ ismételgeti 
magában rosszkedvüen, no hiszen képzelem, hogy milyen 
fajta Iehetett ,ez, aJ bátor lány! 

Iréne Roykó uram felé fordul. 
- Ma igazán vídám kis kalandban volt részem, nyil

v:Jn magát is n1ulattatni fogja. Amint tudja, az orosz cár 
nemrég Párisba érkezett ... 

Szerafina asszony hangosan, gúnyosan nevet. l\Ht 
képzel ez a per,szóna, hogy ilyen ősrégi hímkkel traktál
hatja Roykó uramat? Olyan embert, ki Európa minden 
umlkodójának udvari <szállítója? . . . már amennyiben az 
illető felségének használható bajuszuk vant 

Iréne egy pillanatra megzavarodik Szerafina asszony 
érthetetlen, bántó nevetéslltöl. 

- É.pp barátaim érkeztek vidékről, akiknek meg kel
lett mu!atnom Párist - folytatja. - A Sainte Chapelleben 
voi!unk. Hirtelen mozgolódás támadt . . . a cár érkezett a 
kápolnába. Ebben a percben az egyik sarokból, ahoD néhány 
ügyvéd állt ho•szú talárjában, éles kiáltás hallatszott: 
"Éljen Lengyelország!" Elképzelheti a cár meglt"ökönyödiitt 
arcát . . . és a kisérel rémületét Az ember a legszívesebben 
a h&sát fogta volna nevettében! - S valóban Iréne most is 
oly jóí~í\en kacag, hogy furcsa kis kalapja inogni kezd "' 
majd hogy az orrára nem csúszik. 

De hisz ez. fe!b'áborltó - dadogja a nemzetes 
asszony. A fia is hangosan neveti 

- Úgy kell neki! - kiáltja Laja.-. 
. Roykó uram pedig néma mint a hal. Nem szeTeli az 

olyan helyzeteket, amelyek emlékezetéile juttatják őkegyel
mének, hogy a lengyel nacianalisták védelmezője, de egy
úttal udvari szállítója a zsarnokuknak is. Gyo.-san másra 
tereli a szót. 

- Tényleg nem volna lehetséges, hogy le~alább nyolc 
napra Pestre utazzam? - kérdezi Lajos, mielő!t elbúcsúzC 
nak egymástól. - Épp csak a koronázást ,szeretném látnil 
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Hogy régi barátaimmal együtt megünnepelhessem azt a 
nacgy pillanatot . . . 

Apja tagadóan int. 
- Már egyszer elmagyaráztam neked, - mondja 

rosszkedviíen - hogy mo<st itt nem nélkülözhetnek bennÜn· 
kel. Első az üzlet, fi am! 

- Ferenc J ózsefct meg fogják koronázni Pesten 
Szent István koronájával és én ne .lehessek ott! --J fakad ki 
Lajos. - M:agyaronSzág újjászületését ünnepli . . . és, én ne 
vehesse}{. részt benne ... ne OISZtozzam n'€pem örömében ... 
1nert az üzlet 13.Z első? Sötét szeme harago~an megvillan. 

Az apá d sem lesz ott! - vígasztalja Szerafina 
asszony. 

Azt se nagyon értem! - válaszolja a fiú ellensé
ges~ hangon és ezúttal az se használ, hogy Iréne csitítólag 
megsimogatja a kezét. - Mi közünk van nekünk_ ilyenkor 
a párisi világkiállítá&hoz ... a párisi üzlethez? Odahaza Fe
renc József bölcsesége végetvetett nemzedékek óta tartó 
emié<sztö küzdelemnek . . . népünket régi jogaiba iktatják es 
az év végére elkészül a lfiegyezés nagy müve, mnely meg~ 
szerz.i számunkra a régóta áhított szabadságot ... s te mégis 
Párisban mamdsz apám? Hiába kérdem magamtól, nem 
!udom megérteni, miért nem utazol hazai Velem együll, 
Izával együtt, az egt<lsz családdal együtt! 

Roykó uram fia ell<eseredett vádb.,széde a1atl merően 
maga elé bámul. Csak habozva felel: 

-- Majd meglátjuk, Lajos. . . majd meglátjuk! S 
egyébl<ént is tudod . . . Deák . . . és Andrássy . . . politikai 
ellenfele]( vagyunk ... 

. - Azt hittem, hogy mindenekelött magyar vagy! -
sza]<.itja félbe fia 'éles, hántó hangon. - Mi fontosabb szá
modra: - no gy milyen módszerekkel s kiknek a seaítséaé-

' ' - () b 

vel értiink el a célb'oz ... ahhoz a célhoz, amelyért egykor 
te is 1kiizdöttél ... vagy m_ag.a a nagy cél, amely ... 

- Ferenczyék is Pesten lesznek - veti közbe Sze
rafina as~zony. - Amióta A."ndrássy hazatért az einicrdldó-

. • h 

hól, azóta Ferenczy vezető szerephez jutott Tiszaújlakan ... 



Lajos nevet. Furcsa neV'etég, keserílen eltorzítja az 
arcát. 

-- Értem, értem! -· mondja. - Mo>st már legalább 
tudom, hogy hány;adán vagyok Minthogy Deák Ferenc sze
rezte meg népiinknek ::-1 szabadságot s nem Kossuth, tehát 
nem öriil"iz ennek a tSzabadságnalt': SI minthogy Fmenczy 
vezeti Tiszaújlakan a Deák-pártot s Pestre utazik, tehát 
eselleg kezetfog majd Andrássy gróffal, te nem utazol 
Pestre. -rvlertl m:i~1dig csak rólad van szó, apá1n, mlndig CJSHk 
a te tiszaújlaki pozíciódról. , , a Ferenczyék elleni gyí\löler 
tedről,,, 

-- Lajos! 
A három a9Sztmy egyszerre. kiáltja el magát Roykó 

uran1 arca ·elszürkül. 
-- M.egtílton~ l . . . -~ kezdi s a hangja~ ls,zinte ril\:á

csoJóvá válik, a szomszéd asztaloknál is felfigyelnek az enl
berek. ~ Tudom, hogy Ini 1a dölgo·nl, ismerem kötclesSiélge
metl Egyelőre nen1 ut.'lzhatunk haza, n1ert az üzlet ne1n 
engeclL Épp ma érkezett Párisba a porosz kh·ály, Bi:smarck 
és még -egy csmnó nén1et úr .... Új vevöket lkell verbuvál
nunk.,, 

Lajos tnegvetöen néz apjára; egy .szót sein felel. 

Szerafina asszony és Iza már rég elfeledkezett apa és 
fiú viszály áról, de Roykó uram 'nrég hos:s,mn rágódik a tör
ténteken. Az asszonyokat teljesen elfoglalja a nagy élmény, 
I,engetég a -Iátrúvaló, az udvari ünnepsé\gekről .egész Páris 
beszél, a lapok részletesen beszámolnak minden mozzana
tukról. Az. idegenek hatalmas ámma, amely a Champs de 
Marsról naponta a Boulevardra özönlik és estéTilként meg
tölti a színházakat és hangversenytermeket, mind lázasabb 
irammal tölti 'el a párisiaik életét. A két Roykó hölgy is szí
veseu jár szmházha esténként, megnézik Hortense Schnei
dert és Cora Pearlt az Offenbach operettekben és elragad
tatva bámulják a nézőtéren gyülekező szebbnél-szebb asz
szonyokat, toUettekeL 
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.. A Champ~. Elysées-en egy alkalommal megpillantották 
az oreg Grandseigneurt, a pirosarcú porosz lürályt és meh 
!ette a hatalmas Bismarck herceget gárdatiszti fehér egyen" 
ruhájában. Addigra Szerafina asszony már mindelit elolva
sott és megtudott, amit a porosz követs-ég palotájában ren
dezett mgyogó fogadtatásról a lapokhan elolvasni és mea
tudni lehetett. Eugénia osászárné egy trónuson ült Vilm~s 
porosz király mellett, om1an figyelte a tánco-lóillat mialatt 
a követség kertj~hen, amelyet német sörcsarnol<iká 'alakítot
ta!{ át, a tisztek hajnalig ittak és cigarettáztak 

De bármilyen szép és élvezetes dolog is, ha az ernher 
a hírlapokban olvasgathat az udvar és a követség ünnepé
ly~~ről, vagy ha a Baulevardon és a palo,ták környékén 
sajat szemével láthat olyan f€irfiakat és asszonyokat, akik
ről má!s közönséges halandók legfeljebb csal{ hallomáshól 
tudnak, ml\§1. sokkal swbh és, érdekesebb, ha az emiber maga 
is résztvehet egy ilyen ünnepélyen. A kegyes sors ·ezt az 
aj!ánd&ot sem irigyli RoykóéktóL Szerafina asszony hálás 
mosollyal köszöni meg Sámuelnek kedves figyeimét -: 
h?gy; tribünjegyet vásárolt a családnak a nag;y katonai pará- · 
dera, amelyet a longchampsi versenypályán fognak ren
dezni. Apja parancsára ezúttal Lajos l'S' velük tal't és ·most 
már Szerafina asszony sem neheztel, amiért férje egy ötödik 
jegyet its1 vásárolt, Iréne r-észére. A két fiatal tnár kora rea
gel beállít a Hotel du Rhinhe, ahonnan majd egtyütt indul
nak Langchampsha. A nemzetes asszony alig bírja leplezni 
türelmetlenségét: újra megláthatja Napoleon császárt, Eug:é~ 
nia császárnét, nem szólva azokról a külföldi uraLkodókról 
akik nagy számban gyűltek össze a világldállítás alkalmá~ 
ból a francia fővároshan. 

~ A parádét Canrabert vezényli, hatvanezer ember 
vesz benne részt - magyarázza Roykó uram. ~ Tudod 
úgye,, ho@Y Canrobert küzdött a krimi háborÚJban is. Nekem 
vevőm <ls. jóbarátom l 

A család kocsin megy ki Longchampsha. 
___. Azt. hiszem, IDOISt már engem is párisinak néznek 

az emberek ~ mondja Szerafina :tsszony Iréne-nek, amikor 
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ujonnan készült fehér taft tunikájában nagyokat nyögve, 
lihegve és izzadva felmászik a . tribünre, egy: apró csipke
diszitette napernyő! egyensúlyozva fekete és fehér otrucc
tollwkkal díszített kalapja felett. Egy sze1·encse, hogy a 
tekintetes -asszony nem érti a párisiak tájszóláJsát s nem 
hallja meg a hangos megjegyzéseket, amelyekkel zsinórok' 
kal és gombokkal túlterhelt, pöffeszkedő ruháját kisé'rvk. 

Furosa eg)é személy ez az Iréne, állapítja meg magá• 
ban néhán:Y pillanattal k&sőbb Szerafina asszony. Iréne 
észrevette, hogy Iza mereV'en néz egy páholyba, amelyben 
Demidof herceg és néhány hölgy mellett férj!l szőkehajú feje 
látható. Nenn,eg még Iza ~aga is abban a páholyban ült .... 
akkor, amikor először futották a Grand Prix-t és a~ örnagy 
az ő apja pénzén egy Vermouth nevü lovon jóegynéhány 
ezer frankat nyert. 

- Mi az, ismeri azokat? - kérdezi h·éne. 
Iza nem osdozik anyja ellenszenvében és kedvesen 

válaszol: 
- Az ott de Verquon őrnagy ... a férjem ... Külön

váltan élünk! 
~ Fogadja őszinte szérencsekívánataimatl - nevet 

ll~éne. ____,.;Az őrnagy egy ... no igen, egy valódi cocodes, 
úgy e nem veszi rossznéven? 

- Mi az, hogy cocodes? - kérdi Lajos kiváncsian. 
Iréne újfent eineveti magát. 
- Így hívják Párisban a Jockey Clubnak azoJmt a 

gavallérjait, akik több-kevesebb joggal azt hiszik magukról, 
hogy •a férfidivatot irányítják Err, én valósággal rosszul 
leszek, ha meglátom ezeket 'l pomádézott, befűzött, illatosf
tott ficsurokat, testhezálló szük kabátjukban s apró kalpag-
jnkban. Nem sokat vesztett, kedves Iza! · 

' - Az örnagy régi francia csáJádból való ~ feleli 
Szerafina asszony dölyfösen, de szerencsére az ura csendre 
inti. 

A forrón tűző júniusi napon diszlépésben menetelnek 
a csapatok a tr>bünök előtt. Golyóktól átlynkgatott dicsősé
ges lob01g:ók alatt vonulnak fel Malakoff, Solferino és Puebia 

.... ----. -.-.----.:-----

hŐsei, a tömeg őrjöngve iiimepli őket. Ez •az 6 sere"rrük, Fran
ciaország "Grande Armée"-ja. Roykó uram tűnődve 11éz a 
császári páholy felé, amelyben Franciaország ura bs pamn
csolója iil, az az ember, aki nem) ··sajnálta a francia vért sem. 
Töröliországtól, sem az olaszoktól, sem a 1uexikói katolikus 
monarcbiától. 

- Látod EDsmarckol ... ott a tribün végén? - kérdi 
Iréne ·súgva Lajostól. - Mit gondolsz, hol j,ár most az. esze? 
Talán a katonák felszerelés&!, fegyverzetét vizsgálja? 

Roykó urmn is n1eghallotla Iréne sz-avait, mnelyek 
pontosan :kifejezték1 azt, arni. épp e pillanatban neki is eszébe 
jutott. És a patikáriusnak úgy ri!mlik, mintha a júniusi nap 
hirtelen elsötétednék! 

Porfelhők gomolyognak, homok fröccseni Lovas 
támadás! A huszárok a tribün előtt sorakozna-k fel s kivon" 
ják kardjukat. - Vive l'Empereurl - kiáltják., 

Szerafirm rus,szony annyira megijedt a tribünök felé 
vágtató lovas seregtő!, hogy a lélegzete is elám .. 

- Uramisten, már azt hittem, hogy . . . - Nem 
fejezi be a mondatot s Iréne újra hangosan eineveti magát, 
Roykó uram pedi·g észreveszi, hogy a császári páholyhan a 
porosz király •zivA!yesen kezet fog Canrobert tábornokkal 
és szerenesél kíván neki. 

Hazafelé végelátlmtatlan sorol<ban vonuh1ak a hinlők 
és •kocsik. A Boisba érve Roykóék az udvari hintók közelébe 
kerülnek. Szemfiu asszony mir abban reménykedik, hogy 
mégegyszer megpillanillatja · a febéges urakat, de ebben a 
percben a meuet megakad. 

- Mintha Jövéseket hallottam volna! - Roykó uram 
felugrik az ülésről s nyugtalanul szétnéz a tömegben. -
Egészen bizonyos, hogy lövéseJ<et hallottam! 

A szomszédos kocsikból is ijedt kérdések, ldáltozások 
hangzanak. Mi történt? A kocsisok alig győzik megnyug• 
tatni •a megriadt fel-felvágó lovakat, jó időbe telik, míg a 
menet újra megindulhat. Nagy kerülőt kell tenniök, mert a 
eascadenál az út el van zárva. 

Még mielött elémék a Place Vendome-ot és a Hotel du 
Rhint,•múr tudják, hogy mi történt. Egy fiatal Iengyelmun-
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kás ri\.iőtt '" cárta, a cár ugyan nem sebesii!~ meg, de a 
golyó istállóme3tere lovát érte.· 

·- Hogy ezek a csúf forradalmárok sohasem nyug
hatnaki - kiáltja Szerafina asszony felháborodottan.· ~ 
Valamennyiiiket fel keltene akasztani! Micsoda arcátlanság, 
hogy egy kőzönsréges munkás meg meri zavarni Európa 
uralkodóinwk örömünnepéti - A patikáriusné valósággal 
dühbe gurul, amikor Iréne védelmébe veszi a lengyeleket. 

- Aki, annyi ártatlan vért ontott, mint a cár, az nem 
fogja természetes halállal végezni. De ez a merénylet talán 

··gondolkodóba fogja ejteni a magas gyülekezetet! TaláU> 
eszébe jut egyiknek-másiknak, hogy az elnyomo•tt népek 
türelmének is van határal 

Ön ezek szerint rokonszenvezik ezeld<el a lázadókkal? 
-. loétrdezi Szemfina asszony éles hangon. Iréne elmosor 
lyodik. 

- Hogyne, Madame Roykól - válaszolja békésen. 
- S nem csak én, haneni a kedves fia is. 

Roykó uram gyorsan közbeveti magát. 
- Nem tarthatok veletek ..:.. jelenti be - fel kell 

keresnem Conneau doktort. Tőle talán megtudom, hogy 
tulajdonkép mi történt? - S ezzel már is ki ugrik a 
kocsibóL 

Az. udvari orvos azonban nincs otthon. Roykó uram. 
megtud ja, hogy abba a kis kávéházba ment, amelyet ő i~ jól 
ismer ~ég-ebbi időkből. Amikor a patikárius beállít, a törzs
asztal már meg van szállva. Conneau harátai izgatottan 
tárgyalnak. Roykó uram megtudja tőlük a merénylet rész
l<!teit, többek között azt is, hogy a cár Napoleon kocsijában 
ült és hogy így közvetve a, császár is veszélyben ,forgott. 

Canrobert tábornok, aki soha nem mulasztja el eze· 
ket az összejöveteleket, ~azt i1s1 elmondja, hogy a cárt a me
rénylet annyira kihozta sodrából, hogy elhatározta, hogy 
még az este elutazik Párisból. De aztán Eugénia felkereste 
az Elyséesben, sírva a keblére vetette magát és addig kér
lelte, amíg a cár végül is engedett és letett rögtöni elutazá~ 
sának tervéről. De azért a dolognak még komoly következ-
ményei lehetnek. · 

! 
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- Napoleon mindent elkövetett, hogy: a cár és Vilmos 
porosz király a lehető legritkábbarr találkozzék, meséli Con
neau doktor fejcsóválva. - A maga számám szeretné meg
kaparintani a cárt. Ma reggel meg~ehetősen rosszkedvűen 
állapította meg előttem, hogy, nagybácsi és unokaöccs túl
-ságosan szereti egymást. Napoleonnak ezúttal nincs szeren
cséje. Előbb a Sainte Chapelle-i incidens ... most meg ez a 
merénylet ... attól tartok, hogy ennek nem lesz. jó vége. 
Franciamszúg ugyan batalma delelőjére ért, de egyedül van! 

Az umk egyike Mexikóról kezd beszélni. Roykó nem 
figyel rá, még n8'gyon elfoglalják a nap eseményei, csak 
akkor kapja fel a fejét, amikor újra meghallja Conneau 
doktör hangját. 

- 'A párisi ünnepségek zajában az emberek elfeled
keztek arról a távoli ország·ról, ahol annyi francia vtér folyt. 
Csapatainkat visszavontuk, Mexikó tehát nem érdekli többé 
Párist. De azért a benfentesek tudják, hogy Miksa császár 
május óta fogoly ... 

- Fogoly.? - kiáltja Roykó uram. - Akkor pedig 
vége a mexikói császárságnak l 

Szerenese, hogy még idejében eladta Jecker-bonjait, s 
még nagyabib szerencse, hogy Conneau mit sem tud mexikói 
vállalkozásáróL 

Amikor Bazaine kivonul\ az országból, - meséli 
Canrobert tábornok '- arra ifl",yekezett Miksát rávenni, 
hogy köszönjön le. De a Habsburgok makacsole M11ma nem 
hallgatott rá. Nyári palotájában ült, borozott és a szép 
mexikói nőkkel szórakozott. Csapataink kivonulása után 
Quaretarioba költözött, amelyet két hónapig ostromoltak 
.Juarez csapatai. Szegény Miksa vérha;st kapott s minthogy 
időközben kifogyolt a lőszere és az élelmiszere, átadta a vá
rost az ostromlóknak, kardját pedig egy mexikói tábornok
nak. Most a kapucinusok kolostorának .foglya. Az egész 
ügy értelmetlen szamársi>g volt kezdettől fogv>ai ... Ezt is 
a "spanyol nőnek" köszönhetjük! 

Roykó uram örül, amikor az urak ismét J;Uásról kez
dooek beszélni. Rosszul érzi magát a bőrébeu, valahányszor 
eszébe. juttatják az átkozott Jeckercbonokat, amelyek révén 
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pedig hatalmas nyereséget vágott zsebre. Az urak kiírülőtte 
egyre jobban elmélyednek politikai vitájukban; skenvedé· 
!yes hévvel szónokolnak, minden szavuk elárulja, hogy sze
retik hazájukat, szeretik császárjukat, de világosan látják 
hibáit (,g, nem fukarkod:nak a bírálattal, jóllehet halálig ki
tartanak mellette. Eközben Roykó uram halk hangon kér
dez valamit ConneautóL Egyik ügy&ben igénybe vette az 
udvari orvos segítségét, arról két most felvilágosítást. 

- Az üg:v, jól áll - bólogat Cormean doktor. -· A 
császár ugyan megkérdezte tölem, hogy miért hivták meg 
Dunant:! az, oslZtrák-porosz háború után a berlini győzelmi 
ünnepségekre ... és hogy Vilmos király miért fogadta külön 
kihallgatáson, de amikor elmeséltem neki, hogy derék svájci 
-barátunk tönkrement Tuniszban, érdeklődése újra felébredt 
e férfi iránt, akinek gondolatai és tervei egy alkalommal 
már megnyerték tetszését. Röviden összefoglalva, a császár 
hajlandó védence adósságainak ötven százalékát kifizetni, 
ha többi barátja és mecéná!sa vállalja az adósságok máJsik 
felét. Dunantnak tehát most már csak az a doliga, hogy ba
rátainak írjon ... 

Roykó uram őszintén örül a hírnek. Bletének egyik 
legmélyebben szántó emléke fűzi Dunanthoz, boldog, hogy 
most egy jó hírrel örvendeztetheti meg barátját. Hálásan 
szarongalja Conneau kezét. 

- Egyébként. pedig ·~ folytatta Connea u doktor -
nemigen tudom; hogy mi lesz velünk, kedves, barátom ... 

- Bismarck herceg ... - kezd neki Roykó uram. 
De nem fejezheti be a mondatot, mert az or-vos nyomban 
félbeszakítja. . 

- Úgy van, Bismwrck herceg veszélyes talány vala
mennyiünk számárai Mostanában egyébről sem beszélnek 
az udvarnál, mint Poroszország titkos szerződéseiről Baden
nel és BajorországgaL Napoleon a végére szeretue járni a 
dolognak . . . Ki akar ·egyezni PoroszországgaL Benedetti 
már több alkalommal találkozott Bismarck-JmL. e<lőbb 
Saarlouisról és S·aarbrückenről tárgyaltak, aztán Luxem
burg megvételéröl, végül pedig Benedetti a csá,szár nevében 
ldjelentette, hogy Franciaország hajlandó elismerni Porosz-
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ország területi igényeit, ha ez kötelezi magát, hogy fegy
veres segítség,et ad Napolepnnak, amikor ez bevonul Bel
ghlmba. 

Hoykó uram öklével az asztalra csap. 
Belgiumba? - kiáltja. - I-lisz ez tisztára rablás 

és ... 
Úgy van - bólogat Conneau doktor - rablás, a 

javából! 
Igy fest azoknak az uraknak a politikája, akik a 

kis népek védelmezőjének adják ki magukat. Bismarck 
uram is a kicsinyekel és gyengéket védte, amikor Dániától 
elrabolta Schleswiget és Holsleint! 

Az orvos ajkai összeszorultak, a hangja csupa kese
ríísé!g. 

~ Nos, Bismarck megigérte, hogy megkérdezi kirá
lyát ... De néhány nap mulva visszaubasította az ajánlatot, 
Erre újra Luxemburg került előtérbe. Bismarck nem 
mondja sem azt, hogy igen, sem azt, hogy nem. Német
alföld pedig ötmillió t kér beleegyezéséért Végül a loudoni 
konferencia úgy döntött, hogy semlegesítik Luxemburgot. 
Sz~p kis komédia, úgye kedves barátom? 

Roykó uram egy szót sem felel. Szívét ugyJanaz a csa: 
!ódás égeti, amely Conneau szavából és szeméből sugárzik 
feléje. Mily alacsony és megvetendő ez a lélekkufároskodás, 
mily alávaló dolog, hogy a nagyurak ily önkényesen keres
kednek a kis népek él,eWwel és sorsúvall 

- A császárnak sok mentsége van - véli Canrobert 
, tábornok, aki meghallotta Connemi doktor utolsó szavait. 
- Napoleonnak biztosítani kell magát Poroszország ellen. 
Elvégre nem a maga zsebére, hanein Franciaország nevé
ben alkudozik. Bn még miudig azon a véleményen vagyok, 
hogy ö az egyetlen, aki tisztán lát . . s az egyetlen, aki 
önzetlen, osak Franciaország érdekében dolgozik. Osak az 
a baj, hogy még mindig nem vált meg úgynevezett segítö
társaitól, Walewszkitől, Rouhertől, a "spanyol nőtől" ... 
ezek az ő gonosz szellemei! Minden máskép lenne, ha a 
maga útját járhatná!. .. A hadsereg reformjának is ő az 
egyetlen Gzószólójal 



. -. Egyébként. most Európa újjárendezéséről van ,szó r 
~ Jegyz~. meg egy ugyvéd. - Nem árt az a kis ll.épelknek' 
ha az e':os, nag~ nemzetek felszívják őket! A császár tndja 
hogy; Illlit akar! ' 

De Roy_kó umm ezúttal is más véleményen van. 
-- A !us nemzetektől is sokat tanult a világ nemcsak 

a _na.gyoktó!! - feleli izgatoltan. Én úgy látom, hogy a ltis 
':~~zagok 1ele és szab":~ága próbaköve az európai <erköl· 
c ol?'ek : ·; ann.ak, va.J?~n az erőszak és a hatalom vagy 
P.~dig ·3 jO~ uralja-e a v1lagot. A kis nemzetek szabaelsága és 
f~ggetlell!Sege az egyetlen bizonyitéka annaJ<, hogy Euró~ 
paban az erkölcs uralkodik, nem pedig ai rablólo'Vagok ököl', 
joga. Nemcsak a magarn nemzete nevében beszélek amely 
most békét kötött a hatalmas Ausztriával . . . hane~ mind
azoknak a kis nemzeteknek a képviseletében, >amelyeken 
egyetlen nag~hatalornnak sem szabad erőszaJtot elkövetuic 
h.~ ne~ aJ<arJ>a, hogy maga is• a legocsmányabb barbárságb~ 
"':'lly~djen vissza. Ezért nem rnerem . . . nem, aka11om .el• 
hmm, hogy Napoleon császár tényleg. . . . 

. . - l{özül?n~ sem meri és nem akarja senild sem eh 
hU:::'' .-:--- m;mdja Conneau dokto<r fakó hangon. - De csak 
a jovo fogja megmondani, hogy nem tévedtünk-•e! 

. . . S~erafina asszony és Iza már kis"'é belefáradt a nngy
vilagi eletbe. Hiába, megerőltető dolog az, ha az, ember
nek e?ész nap talpon kell lennie, hogy egyetlenegy. látvá
nyos-sagat se mulassz:on el. 

. Az ünnepclmek azonban nem ,;kar vége s!Zakadni. 
~n:e .a ~or~sz király, Bismarck herceg és a minden oroszok 
carja hucsut mondolit a francia fővárosnak, nyomban he
futott a spanyol trónörökös. A lapok hasábos cikkel<Jhen szií<
moltak he a ragyogó ünnep&égről, amelyet Eugénia császár
né rende~ett tiszteletére Versailleshan s a felséges házia'Sz
~zony . ezustlarnés ruháját is részletesen leírtálc Izmai! pasa 
IS \án~h~n ."'a~, 'Abdul Aziz szu!tán is. megérkezett s a por
tugal kiralJI par, a svéd király, a walesi herceg és Német-

364 

; /' 
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. alföld királynője is itt időzik. An\1yi a király Párisban, 
hogy Szerafina asszony már oda se figyel, amikor Sámuel 
egy képkiállításon meg aJ<arja neki mutatni a württemhergi 

· és a bajor királynékat. 
úgy láts<z!k, <az ernber királyokkal is helelhetik, álla-

pítja mea csodálkozva Szerafina asszony. 
AP~ 1é\s fia közölt azonban, sajnos, csöppet sem javult 

a viszony e ZHjg6 örömünnepek alatt. Lajos főkép azért ne'a
heztel apjára, mert nem engedte cl Pestre, ahol Magyar
ors-zág n1ost történelme e.g,yik legemlékezetesebb. óráját éli. 
Már nem teszi többé szóvá a dolgot apja előtt, de ha Iréne 
műterm&ben üldögél, akkor ragyogó szemmel meséli barát
nőjének, hogy mi törten! Pesten, szülőhazájána.l< fővárosá
ban ezen az emlékezetes nváron. Gróf Andr!HSsy Gyula, az 
egykori negyvennyolcas h~teos, Kossuth tá1rsa és barátja, 
akit a forradalomhan való részvétele miatt halálva ítéltek, 
a magyar hercegprímással ·együtt Ferenc Józcsef fejére lie
lyezte Szent I•s•lván km·bnáját. A király .amnesztiát adott 
mjnden elítéltnek és szátnüzöttnek és a ma.g,yar ország~ 
gyül~si koronázási ajándé:kát, százezer atanytaUélrt, a negy~ 
vennyolcas szabadsághősök rokkantjai közölt osztotta ki. 
Magyarország kibékült a Habsburg-dinasztiával. . 

- Én ugyan meggyőződéses köztársasági vagyok, 
m'on'dja Iréne ~ de azért megértem ... hát igen, megértem, 
hogy ro:s•szul esik neked, hogy nem lehettél Pest.en. 

Iréne jól megérti La iost, aminthagy ·La.ios is . érti 
Jr•étnt. Mindketten megőrizték gondolkodási hajlékonyságu
kat, nem merevedtek meg eszméikben, noha ugyananllla

1
k a 

rarlikálls forradalmi irányzatuak kötelezték el magukat. De 
az ö forradaltnul{nal{ a neve: .fja_talságl Szfunukra forr.a'dal ... 
márnak lenni annyit jelent, mint m:egnyílni min.den előtt, 
ami tisztességes, felismerni mindent, mni _ió s küzdeni ntina 
'den ellen, ami megalkuvás az élet gonosz hatalmaival. I)aJos 
olvkor l()a.inálltozva állapit_ia meg, hogy még mindig nem: 
e~éggé szerelm'es tiziánhaiú barátnőiébe- még nem heverte 
Id első nagv szerelmi e•alódását. De !ellet, ho<cy Iréne sem 
olvnn Idzár-Ol~HWS tnla idon1=t. mint n h'ogy a lány ma.rtn S7.P-'~ 
retub: - túlságusan odaadta magát az eszmei harcnaK, 
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am~lylben_ !oajos cs.~k jópajtás és barát maradhat számára. 
·~" fmt~l magyar diák nem az első és nem az utc>1só szere
t~Je Ire~enek; a furcsa kis festönö számára a szerelen1 nem 
to~b, mmt egy pohár bor, amelyet egy jópajtással együtt 
hajt fel az ember. 

• -; Pá~is ~?lladozik az ünnepsége.kbe1i, úgy, mint Róma 
a ~ezarolk Idejeben - mondja Iréne és nyugtalanul jár.a<el 
111ntermében, - A császári kormány nem i""' seJ't1' 'J • .. 1 p· . , , m1 yen 
1_1cpszerut en artsban. A c.tsászár reformjai senunit setn 
e~~ek. Napoleo? hol egy h'!pést tesz előre, hol megint ... 
ko;nyezete tanacsára . . . egy fél lépést hátm . . . s ez ter
meszetesen még csnk növeli a csalódott'ak düh't s · k r 1 r , , . e . Cll1llil 

e rseg~m ~Zirant, hogy két év mulva a választásokon hatal
mas tohbsegre fogunk szert tenni. 

La}osnaJ< is ez a meggyőződése, ismeri a polgársá/l és 
a munkasok hangulatát Egyik sztrájk a másikat kövef

0 

:- A. családom alighanem hamarosan hazantazil:· -
mondja Irene-nek. - Akkor talán elmehetek veled Brüsz
szelbe a munitásl{ünJgt~esszus~ra. 
. . . --: Én mindenesetre elmegyek - jelenti ki a vörös
haJU ~~ny. S ho~y nr~st egymás szemébe néztek, mindket
te'? v!lagos::n f~hs?1er~, hogy U:i vonzza öket egymáshoz. 
frene francia, es epp ug"' szerell hazáj'át m1'nt I · M 

, _ . J , ~aJOS a-
~yarorszagot.. Iréne nő s egykor talán ö is a boldogságról 
~l".'o?ott ... az ~mhe; egyéni boldogságáról ,arról, amiért. 
elm erdemes, LaJOS' VISzont úgy véli, hogy örökre dtemette 
ezt az ;Iéri:etetlen, szép ábrándot. De nemcsak kettőjüln'ől 
~an szo, mmt ahogy nemcsak Magyarország és Fr~ncia
orsz~g sorsa rereg a világ mgy ,gzfnjátékában: - a ki
!aSZJt?tta~alk: és gyengéknek minden országban tudatára 
kell Jntniok felelősségüknek, fel lrell készülniök a jövőre 
h~gy ,mega~adályozzák, hogy zsarnokok ö11kénye intézze ,; . 
nepek sorsat. 

- Csak ki ne törjön a háború! - jegyzi meg Iréne 
f~lénken. -- Az emberek úgy beszélnek rÓla, mintha ell<e
rulh?tetlen volna. ~ francia kormány felszólltotta Porosz
~':szag~!, hogy adJ~ vissza Északschleswige! Dániának 

1smm ck azonhan ndegen elutasította s rnost azon dolgo-
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zik, hogy egyesítse valame1myi német államot. · Barátaink 
maguk sem tudják, hogy mi a teendő. Jules Fahre azon a 
véleményen van, hogy hagyjuk bekén Poroszországot s ne 
id~gesHsük Bismnrckot; Gamhetta meggyőződése viszont, 
hogy csak háború árán lehet útját állni Poroszország ter" 
jeszkedési vágyainak; az öreg Thiers pedig azt ajánlja, sz~~ 
velikezzünk Angliávral a kis népek védelmére. Ha .most lu
tör a háború 1 . . . Uramisten, Lajos, micsoda szeren csétlen
ség lenne ez 1 Ha mi győzünk, akkor a re'akció. hatal';"át. erő
sítjük vele . . . ha elveszítjük, elveszett Francmarszag ts ... 

- Nem lesz háború, Iréne - feleli Lajos csendesen. 
- A mi ne!l1Zedékiink már megtanulta, hogy mi a háború 
s nincs oly vakmerő a világon, aki újra a haremezökre 
tnerné terelni ... 

A Roykó család a párisi világkiállításnak még cg~ 
ünnepén akar résztvenni; Lajos és Irén is velük fog tartant 
ezúttal. A császárné a Champs de Marsan sajátkezülegl fogja 
kiosztani a kiállítá"i díjakat és ldtüntetéseket, ezt sem Sze
rafina asszony, sem Iza netn akarja elmulasztani. 

Július elején vagyuill<, forrón tiiz a nap a sötétkék 
ég,röl. Roykóék újra a kiállftási csarnokok közölt andalog, 
riak. Aká~hányszor jár js, itt a kívánesi látogató, IllJindig fel
fedez valami újat, amit eddig még nem látott. Valóban, ka· 
lapot kell emeilli a leleményes emberi szellem előtt, amely 
hovatovább az -ellenséges anyag hatalmát is legyűri. Ezt 
bizonyHja a nagy: vegyészek és orvosok találmányaihól ren· 
dezett kiállítás'. 

Roykó uram néhány percre beszalad a harctéri sebe
sültek felsegélyezésére al'akult egyesület pavillonjáha, hogy 
kezet fogjon DunanttaL Bojdog ember, gondolja a patiká
rius, nincs gondja, Napoleon kifizeti az adósság felét! 

De barátja s~omorúan/ vonogatja vállát, amikor Roykó 
megkérdi tőle, hogy s mint megy sora. 

- A genfiek elfogják leveleimet, egyszerűen ellopják 
-panaszolja kétségbeesetten a genfi konvenció létrehozója. 

- Honfitársaim tönkre akarnaik · tenni, mert elvesztettem a 
pénzüket. Barátaim, 'akik pedig már hajlandónak mutat-
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koztak arra, hogy fizessenek, hirtelen vi,sszavonultak. Vala
melyik ismeretlen genfi jóakaróm lebeszélte őket a sub
scripcióról. Os,ak tudnám, ki az a gazember! 

Roykó uram rosszkedvííen búcsút vesz Dunant-tól. 
Most már Conneau doktor sem segíthet! 

Amikor a császári pár, a kis herceg és a török sz"!-11-
tán ldlséretében zeneszó hangjai mel!ett bevonul a. kiállí
tásra, természetesen Roykóék is ott állnak a bámészkodó 
tömeg kellős közepében. Egyetlen pillanatot sem mulas•ztra
nak a lálvánjrosságoklból, végignézik, aliint a császári pár · 
helyet foglal a virágf~zérekkel feldíszített tribünön, meg
hallgatják a császár beszéd&! s megvárják, amíg a csá
szárné ·szétosztja a kiállítási kitüntetéseket és medáliákat. 

Szerafina asszony ugyancsak kitesz magáért ez alka
Ionnnal. Sorra elmagyarázza a csendeseu mosolygó Iréne
nek, hogy ldk is azok az uTak és1 hölgyek, 1akik a cs'ászári 
páholybau és a szamszédos páholyokbau ülnek s a rövid 
életrajzot mindegyiknél megtoldja még egy kis ízes udvari 
pletykával. Hadd lássa Iré'ne, hogy meunyire bennfentes, 
akármilyen messziről jött is. Aid Napoleon udvari szállító
jának felesége, annak tájékozottnak illik lenni az udvar 
viselt dolgairól. 

Vajjon mi történhetett, h01gy hirtelen egy adjutáns 
tör magának útat a tömegben s a páholyban ülő osászá.-
uak sürgöny! nyújt át.. Roykó uram iís családja ugyan meg, 
lehetősen messzire van a császári páholytól, de azért még 
innen is. világo•an látni, hogy a sürgöny hatalmas izgalmat 
idéz elő a páholybau. Az udvari szállító azt is látja, hogy 
felség,es kliense nélhány szót firkál egy darab papírra. Vaj~ 
jon !kinek szánja? 

A tribün egyik páholy:>ban Metternich' herceg1 és fele
sége hirtelen felemelkedik helyéről és elindul 1a csarnok ki
j~rata felé. 

- Azonnal el kell mennünk ... várjatok rám a Iti
járatnál! - kiáltja Roykó a családho·z és a következő p il· 
lanaiban eltűnik 'a tömegben. 

Jó hosszú ideig tart, amíg újra előbul<.k'an. Az arca 
feldúl!, hangja bizonytalanul cseng, 
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- Miksa <JSászárt kivégezték Mexikóban! 
A hír természetesen egy csapással véget vet az ünnep

ségeknek. Az udvar gyászba öltözik, a Tuiileries ünnepi 
programmját lemondják. 

Roykó uram alig tudja megakadályozni feleségét, 
hogy ő i~ gyászba öltözzék. - Hiszen mi is az udvarhoz 
tartozunk l - panaszolja a tekintetes asszony !kisírt sze
mekkel. 

~ Alighanem hamarosan csomagolunk, - mondja 
Iza Lajosnak, amikor legközelebb ismét találko.zik vele. -
Nagyon fáradtak vagyunk valamennyien, én már alig vá
rom, hogy újra otthon legyek. 

Néhány nappal később Roykó uram egy délelőtt, szoc 
katlan időben beállít a Hotel du Rhinbe. Már messziröl 
meglátszik rajta, ho-gy nagy újságat hoz. 

- Nem kisérhetlelk benneteket haza, Tiszaújlakra. 
Űfels&gével kell' elutaznom. A cs:>szár és felesége Salzburgha 
készül Ferenc Jó~sefhez . . . Elképzelhetitek, milyen elég
tétel lesz számomra, hogy elkísérhetern Őfelségét az osztrák 
udvarhoz, ahol annyi rosszakaróm és ellenségem áskáló
ilott ellenem. 

- Ez a Pepa nevezetií hölgy is veletek tart? - kér
dezi Szerafin·a asszony, aki nem tudja, öriHjön~e, sfrjon-·e 
a hfrnek · 

- Azt még iéin sem tudom - feleli Roykó uram 
lírtatlan arccal. Hát mit gondol a felesége, hogy öt éppúgy 
szemmel lehet tartani, minl akármilyen ny'árspolg'iirt? 

Ezekután elllatároztatik, hogy fényképet készf1Jtet .. 
nek az egész családról. Valamennyien felőltik Jegszebb ru
há jukat. Royk'ó uram majd helvet foglal felesége melletl, 
mögöttük 'áll a k\>1 gyereli. E!egiins, sz'ép !{ép lesz l 

Roykóék' a liatalo-m csucsani 

Szerafina asszony és leánya UJra beköltöztek Piac
léri ódon házua<ba. Amióta hazatértek Tiszaújlakra, a nem
zetes as&zony gőgösebb s felfnvalkodottahb, mint valaiha. 
Nem lehet tőle rossz néven venni, hisze.n hihetetlen élmé .. 
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nyekheil volt része! Tucatjával látta a ldrály?kat, a herce
gekről és grófoa!;:ról nem is beszélve. S keves ember van. 
Tiszaújlakan. . . bátran mondhatjuk, hogy nagyon kevés 
van, talán egy sincs . . . aid oly meghitt közelségben élvez
hette volna a világkiállítás üsodáit és Páris városának fényes 
ünnepeit, mínt a nemzetes asszony. 

S bár a patikáriusné 1naga ne1n veheteit részt a -kirá:
lyok mulatságán, de oly Jtözeli szemtanuja volt, a hírlapok 
és személyes isinerősök révén olyan részleteket tudott n~eg, 
hogy bízvást mmidhatni: annyi, minVha ott lett volna. Ugy 
is heszél a versaillesi s st. cloudi ünnepekről, az opera 
gálaelőadásairól ffi, a bálokról . . . oly részletesen számol be 
róluk~ m1intha mindegyiken szentélyesen vett volna r:é'szt. 
Betéve tudja, hogy melyik királyné micsoda toilettet viselt 
és hogy mikor mit öltött fel a császámé. A két hölgy renge" 
teg új, ruhát hozott haza: Princesszruhát Szerafina 1asszony, 
leánya pedig többek közt egy elbűvölő kékpettyes fehér ba
tisztruhát, melyröl- már messziről lerítt, hogy párbi szalon-
ban készült. A fiatalasszony elragadóan fest benne, főkép 
ha kinyitja feje fölé az ugyancsak kékpöttyös, fehér batiszt 
hól készült hosszú selyemrojtokkal diszifett apró napernyő
jét. S milyen svélp az a hosszú uszályos pongyola, amelyben 
a nemzetes asszony vendégeit fogadja l 

A tiszaújlaki hölgyek hódolatbal hallgatják a patiká
riusnét, amiko•· ez előkatorja férjének egy levelét s röviden 
elmondja nekik' tartalmát: 

Napoleon és Eugénia meghívta Sámuelt, hogy 
utazzék velük Salzburgba. Most kaptam tőle ezt a levelet. 
Útjuk valóságos diadalmenet volt, már Németországban is 
fellobogóztal< minden állomást és a perronon német feje
delmek, kirA!yok és hereegek álltak, hogy zzemélyesen üd
vözölhessék Napoleon!. Hát még Salzburgi A császári pár 
nagy kirándulásokai tesz a környékre, még a Kapuziner
hergen is jártak. Az uram egyiitt lá!ta Helbbrunn kertjé
ben Európa két legszebb as•szonyát. Eugénia és Erz,sébet 
császárnékaL Nem is tudom hamarjában felsorolni, hogy. 
Mny nagy államférfi vett részt ezen a találkán. , . úgy em-
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léksze~ Beust kancellár és Grammont .is .ott .volt, nem 
szólva ~z osztrák hercegnőkről és főhercegnőkről! 

Ha az ember Szerafina asszonyt hallgatja, valóság
gal az az érz1ése, minilia maga is ott volna a .s;aJzburgi csá
szártalálkán. A hölgyek, akik bejáratosak a Roykó házba, 
ennek megfelelően megvetéssei néznek le azokra, akik nem 
részesülnek ebben a megtiszteltetésben. 

Szerafina és Iza hazatérte olyan lélegzetelállító szen
záció, hogy az . ujságok legfontosabb hírei is elhalványod
nak mellette. Mit bártják most a tiszaújlakiak, hogy a fran· 
ciák. kénytelenek voltak bevonulni Rómába, hogy megvéd
jék az olaszok ellen a Szentatyát! Az as1s,zonyok a vállukat 
vonogatják, ha férjeik szóbahozzál< a világpolítima esemé
nyeit. Mit tudnak ők szegények a politikához! . . . Egyedül 
csak a Piac-téren, Royikó uram házában ... érezni a poli~ 
tika hullámverését! 

Egy napsütötte szeptemberi délelőtt két csendőrtiszt 
állít be hozzájuk. Szerafina as<szonnyal kívánnak beszélni. 

Csendőrtisztek? Mit akarhatnak? A nemzetes asszony 
kissé nyugtalanul vezeti be őket· Sámuel dolgo·zószobájába, 
amely a rnennyezetig érő könyvespolcokkal van megrakva. 
Az egyik csendőrtiszt, alighanern őrnagy, már nem egészen 
fiatal ember. Félszegen nézegeti a könyveiket, aztán a föld" 
gömböt vizsgálja, s alig tudja rászánni magát, hogy meg'-, 
szólaljon s elárulja jövetele célját. Szerafina asiSzony türel
metlenül lesi szavát. 

-- Az a kellemetien kötelesség háTuli rám ... ne ijed
jen meg al';1SIZonyom ... - .kezd neki. 

Lajosna!< valami baja történt? - •k·iáltja Szera-
fina asszony. 

- Vajosnak hívják az urát? -- kérdi az őrnagy. 
-- Dehogy! ... Az uramat Sámuelnek hívják! 
Szerafina asszonynak ijedtéhen majd eláll a szlvve.: 

rése. Most már sejti, hogy a két férfi alighanem rossz hírt 
l :: r hozott. . 

- Nagyon sajnálorn asszonyom ... de közölni kell Ön, 
nel, hogy az urát baleset érte ... az úton ... Pest és .Tisza, 
újlak között - dadogja a csendőrtiszt. 



A fi&talabb tiszt egy teleírt árkuspapírt nyújt át l'IZ 

őrnagynak, · ugyanabban a pillanatban Szerafina as®zony 
rémülten megmgadja az őrnagy karját. 

- Mi történt? . . . Uramisten. . . hát mondja már 
meg! Sámuelnek valami nagyobb baja történt? 

A esendőrtiszt nem szól egy szót sem, de oly komoly 
tekintetet vet az asszonyra, hogy ez végre megérti, hogy 
miről van szó. Nem sikít, még csak sírva sem fakad, de 
az asztal Iapjának támaszkodó keze oly hevesen reszket,' 
hogy az asztalon álló poharak megcsfurennek. A szíve han
gosan ver, torkáig ér a dobogá•a. A két térfi felé fordítja 
arcát. 

- Beszéljenek! mondja röviden, paranosaló 
hangon. 

- Roylkó Sámuel holttestét ide fogják hozni 
közli az őrnagy s felemeli a jegyzőkönyvet. Nem szónok~ 
nak teremtette az Isten és egyébként is szíveseihben nézi 
most a kezében tartott árkuspap!rt, mint az előtte áiió 
::>sszony megmerevedett arcát. 

- A postakocsi!, amelyben Roykó uram Pestről 
Tiszaqjla'kra utazott, ~ olvassa hangos•an fegyveres 
rablók támadták meg az erdőheu . . . Legyen erős, asszo
nyom, az urát meggyilkolták! A koesis csak valamilyen 
csoda révén menekült meg, órákig bolyongott az erdőben, 
majd a legközelebbi faluban jelentést tett a rablótámadás· 
ról. Terml~szetesen elkövettünk minden tőlünk telhetőt ... 
csendőrörsöket küldtünl< ki . . . és reméljük, hogy még a 
mai nap folyamán kézre k•erítjük a tetteseket ... · 

A csendőrtiszt gym1S• pillantást vet az előtte álló 
asszonyra. Hátborzongató ez a kínos csend! Miért nem 
szól egy szót sem ... miért nem sír? Az ass.zony megfa
gyott fájdalma félelmetesebb, mintha jajveszékelne. 

- Aliglianem régóta előkészített merényletröl van 
szó, - folytatja a csendőrtiszt, mert idegei nem bírják ki 
ezt a csendet. - Hisz. tudvalevő, hogy a betyárok már ld
pusztultak országunkból . . . nincsenek itt már útszéli rab
lók! Ezt a gyanunlwt megerősíti az a tény, hogy a halot
lal ugyan kimboltál<, de értékes ingóságait meghagyták. 
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· Sok pénz volt nála, azt sem vitték el, ezzel szenillen tá.rcá
ját, okmány:ait és írásait -a koCISii mellett találtuk meg a 
földön ... 

A csendőrtiszt zseihéből egy órát és Jánoort szed elö, 
mely; Roykó uramé volt, A patikárius akkor vásárolta, 
amikor az első nagyobb üzletel kötötte. 

- Szegény, drága Sámuelem! - suttogja Szerafina 
ai!Szony, .> kezével elfedi arcát. Szörnyíí sötét gondolatok 
járják át képzeletét . . . de még mindíg nem sfr s még 
mindig egyenesen áll az asztal mellett! Kis idő mulva le
fejti kezét halvány arcáról s az őrnagy mellé lép: 

- Tudom, hogy ki a gyilkos . . . tudom, tudom! 
sikítja. ~ Nem fogja elkerülni a bitófát l Aiklasszák fel .. . 
a patikus! . . . a nemtelen v:etél,ytársat . . . ::>kasszák fel .. . 

A két csendőrtiszt gyors tekintetet vált egymással. 
- Ha valami gyanuj-a van, kérem, mondja el. 

Jegyzőkönyvbe fogjuk foglalni vallomását! - szól az őr
nagy, a fiatalabb tiszt pedig papirt vesz elő s leül Roy'kó 
uram íróasztalához. Kez""el félretolja a kiterített hatalmas 
térképet. 

- Gyanú? - Szerafina asszony hangosan nevet. 
Szörnyű ez a gyülölködő nevetési - Gyanú! - ismétli. -
En tudom, hogy ki tört az én uram életére . . . én tudom, 
hogy ki Iehetett az, aki bérgyilkosokat fogadott, mert 
maga túlgyáva volt ahhoz, hogy sajátkezüleg1 végezzen 
Sámuelleli 

Szerafina asszony halálosan sápadt arccal, lihegve 
fog neki mondókájának. Az fuök vetélytársról beszél, Fe
renczyről, a szemközti patikáról ... a régi időkről, amikor 
Ferenczy szüntelenül üldözte a nyomorgó Roykó családot 
... egy pillanatig nem hagyta őke! nyugton! Az ablakhoz 
ugrilk és kinyújtott kezével a szembenálló házra mutat. 

- Ott . . . ott lakik a gyilkos . . . szaladjanak és 
tartóztassák Ie, még mielőtt megszökik 1 

De minthogy a csendőrtisztek nem mozdulnak, ha
nem további felvilágosításokat kivánnak, Szerafina asz
szony élénk SIZfnekkel festi le a két vetélytárs sokesztendős 
háborúskodásá!uak történeté~. . . Sámuel csQdálatos talál-
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mányál, melynek !'évén nemcsak gondtalan életét biztosít
hatott családjának, de nagy vagyonra és hatalomra tett 
szert . . . előráncigálja a multból Ferenczy patikárius irigy 
áskálódásai!, amelyekkel elkeserítette férje életét. 

- Az uram most jött haza Salzburgból! - sikítja 
szinte önkivületben. - A francia császári pár vendége 
volt ... Ferenc József vendége!... Európa valamennyi 
császárját és királyát személyesen ismerte. lVIindenki sze
rette, mindenki becsülte ... csak az ő tanácsára hallgattak. 

A csendőrtiszt 111egrémül. Sejtehne sein volt aTról, 
hogy ilyen f'ontQ9 személyiségről van szól Hallott ugyan 
már egyetmást Royk6 uramról és bajnszpomád~jfrról, · de 
azt természetesen nen1 tudta, hogy a patikárius ilyen ha
talmas. urakkal volt összeköttetésben. Jó lesz vigyázni, 
gondolJa, a nyakát ~>:egheti, ha Vlalam\lyen hibát követ 
el ... T~elmesen végighallgatja tehát Szerarina asszony 
szunni nem akaró végtelen történetét a két patH\.:árius 
család élet-halálharcáróL 

- Mindig, mindig gyülölt bennünket! - kiáltja az 
asszony. --1 Mindig ártott nekünk, ahol és amjkor csak 
!~bette. Legádázabb. ellenségünk volt! Amikor a patikája 
tonkrement, ezt az. en uramnak tulajdonította, aki egyéb'
ként köztudom{>s. szerint jótevője volt egész Tiszaujlak
nak . . . Csak ő neki lehetett érdeke, hogy Sámuel meg
haljon . . . s egyetlen vetélytársa eltűnjön az útjából! 

N em is olyan valószínűtlen az, amit ez a gyülőlettől 
é~. fájdalomtólreszkető asszony mond, ,gondolja a csendőr
tiszt. Előfordultak már ilyen esetek, bár nem valószínű, 
hogy két tekintélyes polgár egy bajuszpomádé miatt 
egymás é~etére törjön! A fiatal csendőrtiszt lassan, gon
dooan írja a jegyzőkönyvet, az őrnagy pedig türelmesen 
vár. Minlhogy olyan emberről van szó, aki Ferenc Jó2lsef 
király udvaráhan is megfordult, óvatos körültekintéssel 
és •alappssággal kell vé@eznie dolgát. 

Hirtelen kinyílik az ajtó és a résben egy mosolygó, 
fiatal a"szonyi fej jelenik meg. 

· Iza! - kiáltja Szerafina asszony. Ereje most el, 
hagy ja, zokogva borul lánya karjába, aki nem . tudja mire 
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vélni anyja n"agy izgal~M. be aztán lassanlú~nt megérti, 
hogy miröl van szó . . . hogy árván maradt . . . hogy meg
' gyilkolták az apját ... 

. Az őrnagy megkönnyebülten állapítja meg, hogy a 
Johaligatás végetért. Feláll: 

- Jelentést fogok tenni - mond,ia. 
- Jobb volna, ha mindjárt letartóztatuá a gyilkost! 

kiáltja Szemfina asszony. - Gsípje nyakon ezt a gaz
embert . . . aki me.gR~rilko:lta az uramat . . . azt a derék, 
jó embert, aki ezerszerte többet ért nála ... 

- Egyszóval most már bizonyos, hogy ö? ... -
kérdi Iza és szemtelből vastagon c.surngnalt. a könnyek. 

- Te kételkedsz? ... Apád szent emléke ellen vé
tesz, ha védelmedbe fogod gyilkosát! - sikítja Szerafina 
asszony. Az arca fehér, mint a fal s úgy eltorzul, hogy 
rossz nézni. - Neked talán még bizonyítékokra \"an •SZÜk

séged? Te talán nem tudod, hogy ki az az em:ber, aki ... 
Iza összerezzen, amikor anyja reszkető hangja kip 

n1ondja a nevet: 
~' Ferenczy! 
Délután hozzák el Roykó uram holttestélt. A Piac

tér zsúfolva van emberekkel, de olyan nagy a csend, hogy 
egy légy zümmögését is meg lehetne hallani. 

.- A hatóságok már visszaadták a holttestet a csa
ládnalc - mondja az egyik kísérő. - Már megállapítot
ták a halál okát. 

Szerafina asszony fájdalomtól megmerevedett arc· 
cal, némán nézi, •ahogy az, emberek az ágyra fektetik a 
halottat és, leemelík róla a hatósági pokrócokat A feje és 
az arca is le van takarva, de azt nem bántják, rajta bagy
ják a kendőt. Szerafina asszony alig lller az ágyhoz lépni, 
csak egy piUanatra fogja meg a lelógó hideg, merev kezet, 
aztán zokogva rögtön elereszti. Egész éjiS1zaka nén1án vjr~ 
raszt az ablak melletti kmosszékében, könnytelen szem
me! bámul ki a sötét éj••zakába. 

· Másnap híre jár, hogy elfogták a ,gyilkosokat: két 
rosszhfríí legényt, altiket kezdelben nehéz volt vallomásra 
birni, de akik végűl is be:ismerték, hogy nagy jutalom 



fejében követtéli el szarnyil tettüket. Vallomásuli igen Za
varos. De miuthogy egyre azt hajtogatják, hogy egy igen 
magasrangú úr bérelte fel őket, aki azt . kívánta tőlük, 
hogy vahamilyen receptet szedjenek el áldozatuk~ól, a 
hatóságok elrende!ik Ferenczy uram letartóztatáJsát. 

Szerafina asszony most már megnyugodva gyászolja 
halottját. 

Lajos néhány nappal a temetés után érkezik haza. 
Egész Tisz(l.ujlak elkísérte a koporsót a temetőbe. Roykó 
uram barátai és ellenségei egyaránt. Az emberek kíváncsi
sága erősebbnek bizonyult azoimái az érzéseknél, amelye
ket az élő iránt tápláltak. Lajosnak már nem maradt 
egyéb tennivalója, mint hogy megőlelje, megcsókolja két
ségbeflsett anyját és síró hugát és hogy kilátogasson a 
friss sírhoz, amelyuél hosszú időt tölt ej, gondolataiba me
rülve. Azon tépelődik, vajjon igazságos volt·e ahhoz a fél
fihoz, ald. nemzette, aki gondos védelmezője volt gyerek
korának és aki, ha eltávolodott is tőle későbbi élete fo
lyamán, mégis1 csak az apja volt. A fiú csalk most érti 
meg, mílyen pótolhatatlan veszteség érte. 

Néhány nap múlva a gyászoló család megtudja, 
hogy Ferenczy uram őrizethevételét még más letartóztatá
sok is követték. A pékmester fiát, Andrást is lefogták, nem
különben T;szaújlak nyugalmazott iskolrugazgatóját, tiszt
viselőket, tanítókat, munkásokat . . . rengeteg embert! 

Halász doktor uram szereine beszélni a nemzetes 
asszonnyal, jelenti egy nap az inas. De Szerafina assz<>ny 
diihődten felugril< helyéről. 

- Halász beszélni akar velem? -- rikolt ja gyűlö~ 
lettel eltorzult arccal. - Az is ellen&ége volt Sámuelnek ... 
az is csak ártott neki .. most meg beszélni akar velem! 
Tudom én, hogy mit akar tőlem ... Jó barátja Fer~nczy 
Ilonikának, nyilván az küldte hozzám. . . Dobják ki ... 
dobják ki azonnal! 

Lajos megkéri Izát, hogy vegye gondjaiba kétségbe
esett, szinte dühöngő anyját, maga pedig kimegy a vendéa 
elé és saját szahájába vezeti. " 
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Szemtől-szembe illinak egymás&al. Lajos érzi Öreg 
barátja meleg kezének szorítását. Csak a legnagyobb erő
feszítéssel állja meg, hogy el ne sírja magát. 

- Hol az édesanyád, Lajos? - kérdezi Halász dok
tor. - Okvetlenül beszélnem kell vele. 

- Most nem lehet doktor bácsi! - dadogja I:ajos. 
- Meg kell, hogy értse ... anyám most senkit nem fogad 

olyan ross'Z állapotban van . . . 
-Az öreg orvos arca hirtelen megkeményedik. 
- Az anyád olyan állapotban van, s·ajnos, hogy fe-

lelőtlen vádjaival szerencsétlenségbe dönt más embereket. 
Ferenczyék természetesen nem tudják, hogy itt vagyok. 
Lajos, meg kell mondanorn az anyádnak, hogy szörnyíí 
bűnt követ el . . . halott ura emléJke ellen is vét ... ha a 
sír árnyékáhan továbbszitja ezt az áldatlan gyülöletet ... 
Nem szabad megismételnie a vizsgálóbíró előtt azt, amit a 
csendőrtisztek előtt vallott. Te magad is jól tudod, Lajos, 
hogy Ferenczy ártatlan . . . hogy semmikép sem volna kap
ható ilyen gaztettre ... 

....- Ártatlan? 
Lajos szemében is felvillan Hoykóék ösi gyiílölete. 
Az orvos ijedten feliiti fejét. 
- Lajos, tudom, hogy ti valamennyien ellenségnek 

nézitek Ferenczy! . . . m1élg te is győlől öd! Most erről nem 
akarok szólni ... vagy it·életet mondani, csak arra szerel
nélek figyelmeztetni, hogy igaztalan váddal még halálos 
ellenségünket sem szabad illetni. Ferenczy IJJem gyilkos, 
auyád vádja légbőlkapott. Nincs is semmi bizanyJtéka rá, 
csak győlölete sugallta. S hadd mondjam meg: neked, 
Laj01s1 hogy Ferenczy beteg. Már régen kezelem, s tudom 
róla, hogy nem bírná el a .szervezete, ha hoiSszabh ideig 
vizsgálati fogságban kellene ülnie. 

Lajos az anyjára gondol. Hogy felejthetnék el Hoy
kóék azt a sok megaláztatást, amelyet Ferenczyéknek kö .. 
szönhetnekl De az is eszébe jut, hogy apja és anyja alapo
san visszafizettek Ferenczyéknek 

- Azt nyilván ön is belátja, Halász doktor úr, -
mondja s· a hangja éles, minl a kés - hogy Ferenczynek 
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minden. oka megvolt ai'ra, hogy gyÜlölje ap(nnat. Már sok
szor beszréltünk erről . . . 

' -· Csak neki vol~ rá olm? 
Az öreg orvos szeme közé néz Lajosnak. Tartózko

dóbb akar lenni a meggyilkolt hflzában, nem fog mindent 
elmondani, ami a lelkét nyomja, csak annyit, amennyire 
okvetlen szükség van. Nem mondja ·meg például Lajosnak, 
hogy egé•z Tiszaújlako-t Ie kellene tartóztatni, ha a ható
ságole azt kereSJnék, hogy ki gyülölte Roykó Sámuelt. 

- Lajos, te magad sem hiszel Ferenczy bünösség:é'
benl Ferenczy éppoly kevéssé tudna gyilkosságra vete
medni, mint ahogy az apád sem tudott volna, akárhogy 
gyiílölte is ellenségeit. Éélesal).yád szörnyü nagy fájdalmá
ban nem gondolta m<'Jg:, hogy mit mond, ez réirthető. A te 
kötelességed, hogy megnyugtasd és észretérítsd. Tisztára 
rajta múlik az egész Ferenczy család sorsa. Gondolj Ilon
kárai 

Lajosr hallgat. Meggyőződése, hogy anyját semmi 
eszközzel nem bírhatná vallomása megmásítására. Mit tud 
Halász dokto•· arról, hogy micsoda gyülölet ég rennek az 
asszonyuruk a szívében! 

- :Miajd gondolkodom, doktor úr - feleli csende-
sen. 

Ilonka pedig leánya annak az embernek, akit nem
csak édesanyám, hranem a hatóságok is apám meggyilko
lásával gyanusítanak. S Ilonka most egyedül maradt any
jávall Sajnálarn a két asszonyt, bár Ferenczy iránt semmi 
tészvétet nem 1é!rzek. Gyűlölöm, 1amióta az esZJemet tudom. 
- Ezek a gondolatok rohantak át Lajos. agyán, gyors egy
másutánban. 

- Majd gondolkodom! -- ismétli. 
Lajos tudta, hogy Ferenczy gyülölte apját. Gyülölnie' 

!<ellett, mert patikáját nem a vetélytárs patikája tette 
tönkre, hanem apja személyes bosszúja. Az apja egyszerűen 
megtiltotta egész Tiszaújlaknak, hogy Ferenczyéknél vá
sároljon. Ha Ferenczy ártatlan, a hatóság dolga, hogy ezt 
kiderítse, neki nem kötelessége, hogy segítségére legyen. 

Szegény apja! Lajos tudja, hogy sok embert gyü-
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!ölt s hogy nemcsak Ferenczy! üldözte bosszújával, de 
most mégis könnybelabad a szeme, amiko•· felidézi lelké
ben édesapja alakját. Úgy érzi, mintha a legutóbbi idők
ben valamelyest közelebb férkőzött volna s.zívéhez és 
mintlha minden civakodá1suk ellenére is jobban megér
tet~o volna őt, rnirtt kamasz korában. Igaz, gyakran vissza
rettent jellemének árnyoldalaitól, féktelen hatalomvágyá
tól a zabolátlan szenvedélycktől, amelyek fiítötték, de azt 
is 'tudja, hogy apja olthatatlan szereleltel csüngött család
ján ,g1 hogy szegényt éppen. erről az oldalról érték keserü 
csalódások. Lajos még ennél is többet tud! Tudja, legalább 
is sejti, hogy aPja nmgányos entb~r volt s. soltat szenve
deU. · Eszméi>yképe, amelyet fiatalimra hevében, e1ső éret
len lelkesedésében választott magának, megcsalta, napon
ként tanuja volt alávaló árulásainak s amikor már öreg·e
dett s túlfáradt volt ahhoz, hogy új eszményt kövessen, 
hát maga is megkeményedett s nem sajnálta fel,ebarálaitól 
sem a szenvediélst . . . 

Mit tudnak az emberek arról, hogy a napról-napra 
növekvő gyülölet milyen keg-yetlenül pusztítj;t és . roncsol j~ 
a lelket! Hogy milyen egyoldalúvá, milyen konokk~ teszi 
és hogy elvakítja még a legtisztábban látó embert Is. A 
tiszaújlakiak nem értették meg apja nagy gyülöletét, mint 
nhogy nem értették meg nagy szerelmét és áhitatos ragaJsz
kodását sem ahhoz az. emberhez, aki mellé egy életre el
kötelezte magát. Apja nem volt angyal, hanem csak em
ber volt. És Lajos ezt is csak később értette meg. 

Több alkalommal találkozik Halácsszal és megtudja 
töle, hogy az öreg Ferenczy a börtönben összeroppant. Ár
tatlanságát hangoztatja; nem tudja elképzelni, kinek jut
hatott eszébe, hogy ezzel a szörnyü gaztettel gyanusítsa 
meg. 

Lajos sokat gondolko-zik. Szabájába zárkózi!<, e]ke
rüli az embereket, még Izát is, aki pedig alig várja már az 
alkalmat, hogy kibeszélhersse magát bátyjá'l'al s · kiönthesse 
neki szívét. De Lajosnak szü:ksége van a magányra. 

Egy napon felkerekedik, át1negy a Ferenczy-házba s 
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az ajtót nyitó cseléldnek' bejelenti, hogy heszélni akarlla a 
nemzetes asszonnyal. 

Ugyanaz a ~orsa, mint Halász doktornak, amjkor ez 
az ő anyját kereste fel. Ferenczyné asszony nem fogadja 
Lajost. De mintbogy ez nem tágít s hangosan magyarázza 
a cselédnek, hogy okvetlenül beszélnie kell az asszonyával, 
hirtelen kinyílik az ajtó s Ilonka lép eléje. 

Némán áll meg Lajos előtt. Egyikük sem szólal meg. 
Már percek óta tart a csend, de egyik sem siet a 

másik S€igíts·égé~e. V égíil is a fiú szólal meg elsőnek. 
-·Nem beszélhetnék édesanyáddal, Ilonka? 
A fiatala:sszony szemében. és hangjáhan nyoma sincs 

a gyűlöletnek. 
- Nem beszélhets,z, Lajos. Anyám olyan állapotban 

van, hogy nem fogadhat , .. 
Roykó sarkonfordul és elmegy. Nem fogtak ke2>et 

egymással, még csak nem is néztek jól egymás szemébe, de 
azért <érezték, hogy kettőjük kőzött nincs sem gyűlölet, Gem 
idegenség. 

Mintha soha nem vesztették volna el egymást, 
mondja önmagának Lajos. Mintha csaik tegnap váltak 
volna el egymástól, mintha nyomtalanul múltak volna el 
fölöttük a hosszú es.ztendők ... 

Lajos határozott. Senki, semmi nem fogja útját állni 
tervének. 

Mintbogy időközben lehullott a hó s befedte Róykó 
uram sírját is, a kegyetlen izgalom hullámai is lassanként 
elcsendesedtek, pedig Tiszaújlakan az ősszel 11gyébről sem 
beszéltek, mint R:oykó Sámuel haláláról. . Ejjel-nappal az 
alávaló szömyü bűntényről vitatkoztak az emberek és sor
ravették mindazokat, - sokan voltal<l - akiket a nagy
hatalmú patikárius irgalmatlan bosszúhadjárata során meg
hántott; alig volt ember, akit az idők folyamán meg ne gya
nusHottak volna a tett elkövetéséveL Pártok alakultak, új 
barátságok keletkeztek, régí barátságok megszakadtak. 
Roykó Sámuel hatalma még halála után is felkavarta, a kis· 
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\'áras békéjét, egész családokal veszejt össze. Az emberek 
mégi ma sem mernek nyilvánosan mutatkozni' ellenségeivel, 
éppúgy, mint azelőtt, hisz nem lehet tudni, nincs-e köztük 
a gyilkos I Mert ahhoz ma már kétség sem ~er, a nyomozás 
is bebizonyította, hogy felbujtók gyillwltatták meg Roykó 
Sámuelt. _ · _ 

És bár igaz, hogy a szörnyí\ szerencsétlenség sok em
berben részvétet keltett a halott és családja iránt, de többen 
voltak, akik benső elégtétellel vették tudomá!sul, hogy 
Roykó Sámuel nincs többé az élők sorában. Persze erről 
nem illik és nem is tanácsos beszélni, mert az ügyészség 
fámdhatatlan eréllyel dolgozik és szimatol s ha valaki túl
hangosan szidná. a halottat, az könnyen vizsgálati fogságba 
kerülhetne. Az első napok letartóztatottjai közül ugyan 
néhányat már smbadiábra helyeztek, viszont mitsokat le
fogtak az elmúlt hetek folyamán. 

Ami pedig Ferenczy uramat illeti , . . hát az ember 
nemigen tudja, mit szóljon a dologhoz! Mindenesetre taná
cso~nak látszik, ha nem nyilvánít túlságosan határozott 
véleményt. Feltűnő, hogy még a mai napig sem helyezték 
szabadlábra, úgylátsizik, mégis csa'k találtak bizonyítékokat 
bí\nössége' mellett. 

Csak most látszik meg, milyen nagy tekintélye volt 
az. eThalálozottnak. Nemcsak a magyar hírlapok, de az 
cszh·ák és a külföldi ujságok is hasábos tudo<~itá!sokban 
számoltaik be a gyilkosságról és a biíntény gyanusítottjai
ról, sőt részletes életrajzokat is közöltek arról a férfiról, aki 
titkos csodaszere révén összeköttetésbe jutott korának leg
hatalmas3'bb férfiaival. Cikkek jelenne!< meg a híres 
baj'uszpomádéról, adomrrk a tiszaparti kisváros Piac-téri 
házáról és p>atikájáról. Roykó uramat, mint nagy politikust 
és város·a jótevőj~i mutatják be az ujságok, még a fény
képét is leközlik, sőt még a fiáét is, akit egy ujságíró "a 
bajuszkirály trónörökösének és utódjának" nevezett el. 

Sok idegen ember jött el Tiszaújlakra, köztük ujság
írók és kalandorok is,, akik mindent elkövetnek, hogy 
Roykó Lajos közelébe juthassanak. A hatóságokat idege
síti a nagy felfordulá<> s mintliogy a valódi bűnöst nem bír-
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ji\lk megtalálni, újabb .Ietartóztatásokat rendelnek el türel
metleriségi>kben. A gyilkosok felbujtóját tehát még miridig 
neln nyomozták ki ... 

Nem lehet azonban azt állítani, hogy Halász uram 
volna Tiszaújlako~ az egyetlen ember, aki nyíltan pártját 
fog,fa Ferenczynek Van tnég valaki ... s ez nem illás-, ;mint 
me<ga Roykó Lajos. A fiatal embernek most rengeteg ·a 
dolga, mert hugával együtt vezetniök kell apjuknak az 
egé'sz világra kiterjeszkedett vállalkozását. 

Az einberek nem hisznek a fülülmek, amikor meg
hallják, ·hogy Lajos nyiltan kijelentette: - ártatlannak 
véli Ferenczy uramat. Mindenlti fülehallatára elismétli 
ezt a meggyőződését, sőt mi több, saját szakállára is ku
tetni kezd a bűnös után. Egész Tiszaújlak a fejét csóválja, 
nem tudják mire vélni a fiatal Roykó érthetetlen magatar
tását és még jobban elbűlnek, amikor meghallják, hogy 
Lajos személyesen felkereste börtönében Ferenczy ura
mat s ügy,o~dje segítségével elérte, hogy jelen lehessen a 
két rablógyilkos kihallgatásánál. Sőt, mi több, nemrégiben 
Bécsbe utazott <tZ ügyben s meglehetősen bizakodán tért 
onnét haza. 

Persze, akad azért más szenzáció is a világon s a 
Roykó-féle gyilkosság idővel mégis csak háttérbe szorul. 
Egész Európában mindenütt nagy a kavarodfus é' f~lfor
dulás, ismeretlen erők törnek ismeretlen és homályos cé
lok felé. Az ország politikusainak is rengeteg a dolga, 
mert az év végével be kell fejezniök a nagy müvet: -- a 
kettős monarchia alkotmányának törvényes formába való 
öntését. Az országgyíilésen a haza sorsát legmélyebben 
érintő kérdiélsekrő! tárgyalnak. 

Másutt is félelmetes iramban robognak az esemé
nyek, sohasem lehet tudni, hogy mikor kapják el az em-l 
ber egyéni !élét és boldogságát. Olaszországban még min
dig nem állt helyre a nyugalom, holott az emberek már 
azt hitték, hogy végleg elintézték Garibaldi! és ezzel meg
mentették a pápát és a békét. l'lfialatt Napoleon coiiszÍi.r 
Biarritzban nyaral, újahb bandák támadják meg a déli 
államokat, úgy, hogy a francia császár jegyzéket kiild az 

olasz királynak és felvonultatja csapatait Toulonban. 
Tiszaújlakan a katolikusok természetesen Napoleon pártján 
vannak, 'mert védelmébe veszi a pápát, a protestánsok és. ~ 
radikálisak azonban ellene fordulna!<, mert útját állja va
lamennyi olasz állam egtyesítésének. Hírek érkeznek orról 
is, hogy Rómában zavargások vannak. Garibaldi megsz.ö
kött sziklaszigetéről &s kicsiny serege élén Nápoly ellen 
vonul. Néhány nap mulva francia hajóhad köt ki Civita 
Vecchiában, a francia csapatok bevonulnak Rómába és 
Jnár~Inár eikeTülhetetlennek látszik a háború az egy· 
kori szövetségesek között, mert időközben Vittaria Ernanu
ele is csapatokat küldött római területre é; Ratazzi Po
roszoDszághoz fordult segítségért. Sok magyar szolgál a 
Velencében állomásozó ezredekben, a tiszaújlaki anyák és 
apák g\:mdterhelten várják az újabb események hírét. 

Megint háború lesz? 
De az utolsó pillanatban felülkerekedik a JOZ>an ész. 

Hogy minek köszönhető, azt nem tudni,, de tény, hogy 
Yittorio Ernannele visszahívja csapatait és nnvember első 
napjaiban Mohtanánál döntő csapást mérnek Garibaldi 
sereg eire. 

-~ Franciaors!Zág most megint magára maradt -
állapítja meg Halász doktor baráti körben. - Most már 
Habenzollern Károly is, akit pedig Napoleon jóvoltáhól 
koronáztak meg román királlyá, Poroszo!'szág felé orientá
lódik. S jóllehet, a. ~féli államol>naik egyelőre mélg, nem ~a
gyon ízlik az egyesülés az északnémet államokkal, Bts
marck: herceg mégis rendületlenül kitart tervei mellett s 
PoWScZ~rszág egyre hatalmasabb lesz. A nemzetközi béke
Iiga eNvik konareiSszusát tartja a másik után. Arról szóno~ 
k~lnal~: hogy :z állandó hadsereg fenntartás~ kibirh~tat
lan adóterheket ró a népekre . . . s nem veszik tudomasul, 
amit Franciaországhan ma talán csak a császár tud .. · 
bogy a porosz készülődés tulajdoniképpen Franciaország 
ellen irányul. Napoleon miniszterei s népe kinyilvánított 
akarata ellenére újabb katonai reformokért kiízd ... s 
nyilván tudja, hogy mit csinál. Ausztria-Magyara.rszá~ is 
magára maradt königgrfitzi vereség óta. Heust szovetseget 
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szeretne létrehozni Ausztria-Magyarország és Fra:Qiciaor'
szág között, kár, hogy gróf Andrássy Gyula nem támogatja 
ebben az igyekezeMiben. Nyilván azért nem, mert nem 
akarná · feláldami ennek a szövetségnek Németországgal 
való sorsközösségünket . . . s mert attól fél, hogy ez a szö
vetség elzárná a monarchia útját kelet felé. 

Lajos ritkán fordul meg mostanában a borozóban, 
a politikai viták nem érdeklik, ez mes!ilziröl meglátszik 
r ajta. Csak egy fordulatot s egy kötelességet ismer, semmi 
más nem érdekli. Hiába halmozódnak íróasztalán Iréne 
levelei, pon tos beszámolók a munkásmozgalomról, alig ol
vassa el öket, akár csak a radikális francia lapokaf, a 
"La Tribune"-t és a Victor Hugo"Szerkesztette "Le Rap-. 
pel"-t, amely részletes tudós-ítást közöl a munkásuniók 
brüsszeli ü1<0seiről. Lajosnak most minderre nines ideje. 

Elhatározta volt . . . hosszas tépelőd&ek és nagy 
lelki küzdelmek után . . . hogy maga fogja kivizsgálni a 
Ferenczy-esetet. Apja sírján ne burjánozzék tovább a gyű
lölet!. Ez volt az ok1a annak is, hogy beszélni akart Fe
renczynével s ezért kereste fel cellájában apja halálos 
ellens•égét. Ez a találkozás oly feledhetetlen e"J)Jéket vésett 
lelkébe, annyira felkavarta, hogy semmi másra nem bír 
gondolni. azóta. Most már tudja, megdönthetetlen bizo
nyossággal tudja, hogy Ferenczy uram ártatlan. 

A ketm1ny februári hó megesikordul talpa alatt, 
amint most újra elindul a Ferenczy-patiilla felé. Megrántja 
a csengőt ... ezúttal végre fogja hajtani tervét. . 

Megint csak nem almrják beengedni a házba. Ilonka 
811 előtte, nagy, sötét szemében mondhatatlan •szenvedés 
liikrözödik, nem"s metszésü aroa fehér rnint a fal. 

- Hát nem érted, Lajos, hogy ebbe a házba Roykó 
nem teheti be a lábát? - kiáltja türelmetlenül. 

De Lajos nem hallgat rá. Megfogja a Iakászohába 
nyíló ajtó kilincsét .es lenyomja. 

- Beszélnem kell veled és az anyáddal - mondja 
csendesen és belép a szobába, mielőtt Ilonka útját állhatná. 
Az ablak mellett ülő asszony elé lép és mélyen meghajlik. 
A megl<inzolt, se>vány arc feléje fordul. 
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~ Roykó l;ajós vagyok, asszonyom. 
Ferenczyné nem rezzen össze részvétlenül közönr

b,ös~n bólog~t, mintha tudná, hogy 'ki az a Roykó Lajos. 
1 alan nem lS hallotta meg, hogy n1it szóltaJk hozzá. 

. - Az uráról hozok hírt, asszonymn - mondja 
l~_aJos - meglátogattam börtönében, nagyon jól megértet
tuk egymást. Jobban érzi magát. Egészségileg is jobb álla
polban van s bizalma is visszatért. 

Ferenczyné mereven nézi a vendéget. Úgy rémlik 
nel<i, mintha a Roykó szót hallotta Volna. Feláll a svékről... 

- Meggyőződésem, hogy az ön férje ártatlan foly-
tatja Lajos . . . ' · 

- Ez szent meggyőződésem, noha én is . . . Roykó 
vagyok ... és minden o.kom megvolna arra, hogy ... 

- Roykóék tönkre tettek bennünket - szálalt meg 
Ferenczyné. Csendesen beszél és a szoba mégis visszhang
zik_ szavaitól, holott semmi gyülölet nincs a hang!jában. 
LaJos mélyen meg van rendülve, az egyszerű tárgyilagos 
'>avak jobhan hatottak rá, mint a dühnek vagy gyűlőlet-
nelr akármilyen kitörése. c 

- Ellenségek voltunk ~ feleli Lajos cs•endesen. -
Tudom, asszonyom, hogy az anyám vétett önök ellen, ami
kor kétségbeesésében és fájdalmáhan az urát gyanusHotta 
meg a szömyű gazte!tel. Nem akarom, hogy újabb igazság
talauságak szennyezzélk be halott apám nevét' ... eiéirt h~
tá;oztam el, hogy magam veszem kezembe a dolgot s 
mmthogy meggyőzlídé!sem, hogy az ön férje . ártatlan, . 
utána jártarn minden nyomnak, amely az igazi bíínös 
felkutatásához v<ezet ... Ezt az ön férje is tudja! 

~ Tndja? ~ ismétli Ferenczyué hitetlenül. - Hát 
ön ölt találkoztak? 

- Beszéltem vele s azt hiszem, hogy megértett. De 
nem azért jőttem, asszonyom . . . A férj~t szabadlábra he· 
lyezték... · 

- Uramistenemi 
A lesoványodott, meggyötört asszony úgy bámul rá·, 

mintha valami jelenést látna. 
- Szabadlábra helyezték az urát. . . de ez nem az 
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én érdem~m - folytatja a fiatal Roykó. - Én hamis nyo
mon jártam sokáig. De kutatásaim végül mégis csak hoz
zásegítették a hatóságokat ahhoz, hogy megtalálják a. 
rablógyilkosok felbujtóját, aki szegény apámat ... 

- Tehát megtalálták a gyilkost' ... Irgalmas Isteni 
. A mozdulatlan rnerev arc rángatózni kezd, a szemek 

könnybelábadnak. 
-Lajos! 
Ilonka megfogta a fiatalernber karját: 
- Mikor jön haza az apám? 
Lajos még núndig Ferenczynté. előtt áll, aki reszketö 

kézzel az asziulnak támaszkodik. 
- EgycJ<Jélt nap mulva remélem, olyan állapollban 

lesz már, hogy hazahozathatjukl - E~y gyors pillantást 
vet Ilonkára. - Asszonyom, nem akartam, hogy a gyű" 
lölet és az igazságtalanság még az apám l1alála után is 
szerencsétlenségbe döntsön embereket, az!étrt határoztam 
el, hogy mag~arn veszem kezen1he a nyomozást. Hosszan 
töprengtem, sorba vettem minden lehetőséget és arra az 
eredményre jutottam, hogy csak olyan valaki gyHkoltat
balta meg •apámat, akit kiilönleges étdekek vezettek . . . A 
gyilkosok apám okmányai között kutattak. . . de vajjon 
mit ker!lsteik: ... s kit érd0kelt az; amit kerestek? Ki áldo
zott annyi pénzt, hogy birtokába jusson egy okmány
nak? A rablók nem vitték el apám aranyórájlát és pén· 
zél . . . iratainak nagyrészét is meghagyták. Egyre jobban 
gyölreret vert bennem az a meggyőződés, hogy nem lehe~ 
tett személyes bosszúról szó, hanem valaki meg akarta 
káparintani annak a leenőcsnek a receptjét, amelynek 
segítségével az apám oly hatalmas vagyonra tett szert. Ezt 
a meggyőzödé·sen1et közölte1n a ,hatóságokkal is, m-elyek 
mindaddig hiába keresték a bilnöst, azok között . . . igen, 
azok között, akiket apám megbántolt életében. A. hatósá
gok ebben az irányban nyomoztak lovább ... 'S ma meg-
budtam... · 

- Megtalálták a felbujtó!? 
I"ajos tagadóan rázza a fejét. 

- A felbujtó Hamburgban felakasztotta roagát , .. 

·---------------~ 

A_~s:onyom, ön bizonyára tudja, hogy a három bérgyilkos 
kozül az egyiknek sikerült elmendkülnie, Nos, ez az ember 
n; ost Hamb.urgban találkozott megbízójával. . . De nem 
vitte el neki a receptet! Nem adhatta át, mert nem találta 
n~eg apám iratai között. A recept egyetlen példánya •az én 
hifiokomban .~an, apám soha nem vitte el útjaira. 

- S illtert akas>:totta fel magát ... 'aZ az ember? 
- Mert az egész vagyonát erre a tervre költötte 1 

Ferenczyn~ a;sszony. lassan megindul Vajos felé. 
Ilonka lé!egzetet VIsszafojtva nézi anyját. A megtört asz
szony LaJos széles vállára teszi kezét. 

.. .. -::- Köszönöm, Lajos . . . - . mondja csendesen __ 
koszonom, hogy ilyen becsületes volt hozzánk! 
.. Nagyon csendes, szerény dicséret •ez, Ilonka so.kkal 

to?bet. ,s,zeretne mondani, sokkal szebb szavakat . . mert 
meg fm!al s az öröm orgonazúgá:sa tölti be a sz!vét. 

Lajos némán hajlik a keskeny asszonyi kéz fölé. 
De ebbe~ a pillanalban a folyosó felől vfdám gyerek· 

hang hallatszik .~ .~lonka elpf:ul, . elsápad, segftségkérően 
n~z. szél ma'g:' koru!. Nem tudJa, hogy mit tegyen ... hogy 
za q a el az aJtót? . . . vagy vezesse ki Lajost? ... 

De már nyilik is az a.itó és egy pufó.karcú kisfiú 
tot;yog. be a szolbába. Nagyanyja iliar.iába kapja és meg
csoko~.Ja. · .. ö meg osodálkozó kerek ~,zemekkel né!z az ide
gen ferfn·e. ' ' 1 1 

Lajos zavarában kalapja ntán nyúl, el akar köszönni. 
" De eklw': Ilonka sz!vében megszálai egy hang, mely 

:rosebbnek bizonyul mmden meggondolásnál, s~~gven
e;zetnél és JózanságnáL Még az any.iát·ól is elfeledkezik e 
pJilanatban. 

- Ez is Roykó! - mondJa I:;aJosnak, aki nem érti 
meg az elsö pillanatban. 

- Igen, a te fiad l 
• La_ios ne':.' szal eRV siót sem, nem veszi a 'karjába 1 

Laha .mmtha foldbe gyökereznélc, merev, mozdulatlan' arc
cal nez TJonk~nL n~ranolvan ~an~taianul, mint nz öreg
asszony. s Lazlan mrrrfordnl és kirohan az nJtón, 
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Mint a. futótűz, oly gyorsan. terjed el Tiszaújlakolt a 
hír; .hogy Ferenczy! szabadlwbra helyezték. Még túlgyenge 
volt; hogy elindítnatták ·volna a bosszú útra, de ma meg
érkezile ÁTtatlanul tartóztatták le, ártatlanul ült börtönben! 
A tiszaújla!kiak megkönnyebbülten lélekzenek föl, amikor 
meghallják, hogy nem közülük való a bünös. Igaz ugyan, 
hogy a kisvárosban sokan gyülölték a meggyilkoltat, de 
azért mégis• mindenki iszonyodott attól a gondolattól, hogy 
akadhat soraikban olyan, aki vérrel szcnnyCzte be a kezét. 
Most, anlikor ·szabadláhra helyezték az összes létartózta..: 
totlakat s kitudódott, bögy egy ismeretlen, riem a városhól 
ya]ó Cinber gyilkoH.a meg Roykó urmnat, ú1gry érzik val1a~ 
tncnnyien, n1intha istenítéletet hajt-ottak volna végre· a Ineg
bo l dogullmL 

Sok ·rosszakarója voh Roykó uramnak a városqrában, 
az embeTek irígyelték nagy vagyonát, hatahnát, ö~szelcöt
teiéseit, amiért oly sokat utazolt s oly nagy befolyásra tett 
szert, nemcs1ak az. országban, de n1ég külf'öldön is. Szédü
letes pályát futott bé ez az egykor sokaktól lebecsül!, nyo
morban sínylődö· patikárius· ·s amikor gazdag lett, -körül
udvaroltál{, hízelegtek ·neki, minden kívánságát teljesítet
ték, ·mert 'féltek tőle s -n ein tnerték az 'útját állni aikkor sem, 
ba gyűlöletében igazságtalanságot követett el. Soloan voltak, 
akik segHették gonosz útjain, még túl is tettel{ rajta, de 
ezeket most ldleli a hideg arra a gondolatra, hogy őket is 
utolérheti Js ten' bosszúja.· Soha még a tisza újlaki templo
mokban nem gyujtottak annyi gyertyát a szenfek oltárain, 
mint ezekben á napokban ... 

S minthogy Roykó Sámuelt utólérte az igazságosztó 
végzet büntető keze . . . minthogy tudják róla, hogy titkos 
csodaszere · Végeredménybell mégs'em hozott néki szerencs-ét 
s beteljesedett rajta a sorsa, az emberek most már tárgyi
lagosrubb szemmel S'zemlélik legendássá vált alakját, amely 
valóhan érintbetetlen magasságokba emelkedett, hogy 
aztán hirtelen a mélységbe zuhianjon. .. 

Ha Szerafina asSzony ldlép házáhól s végimegy az 
utcán, az emberek nagy távolsághól félénken, tisztelet-
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t~~óan köszöntik, de akadnak már,. akik na:gy ívben .elke .. 
ruhk 'CZt az a>Szonyt, akinek egykor mindenkf a kegyét k"' 
reste. Az emberek ös~zébbhúzódnruk lakásukban, elhallgat" 
na!< a b.or.ozóban, Jelentőségteljesen hunyorítanak . egy
masra s orulnek, hogy megmaradhattak a polaári élet cs.en
des útján ... hogy köznapi emberek maradh~ttak köznapi' 
sorsban. 

Rokonszcnvük, szeretetük hirtelen Ferenczy uram felé 
fordul, akit a vak földi igazságszolgáltatás majdnem fel-' 
áld~zott a bosszú oltárán. Szerencse, hogy még idejében ki
derult a tévedés! Ferenczy uram, igenis, tis•ztességes, ren .. , 
des, jó polgára Tiszaújlalmak, olyan, mint a többiek. Egész 
életében keményen dolgozott patikájWban, gyerekkoruk óta· 
ismeri a kisváros lakóit . . . tudott minden betegségről s 
minden halálesetről. Szargalma s tisztessége meghozta a 
gyümölcsét ... amíg aztán egy napon szembefordult vele 
Roykóék hatalma és bosszúvágya ... A végén még gyilkos
sággal is gyanusHották l ... Szegény Ferenczy! Milyen ig~tz
ságtalanok is voltunk hozzá, - gondolják a derék tiszaúj
lakiak. - Nem mertük betenni a lábunkat a patikájáoha, 
nem törődtünk vele nagy bajában, fütyültünk nyomorára! 
S mindezt csak azért, mert féltünk Roykó Sámueltől, Tisza
újlak koronázatlan királyától . . . Ezt jóvá kell tenni L , ; 
Ferenczy uram derék polgár és jó magyar hazafi, mqst 
mutassuk meg neki, hogy érdeme szerint méltányoljUJkl' 

Soha még ennyi ember nem gyűlt öss•ze a Piac-téren, · 
mint .aznap, amikor híre terjedt, hogy Ferenczy uram haza
érketik börtönéből. Mindenki látni akarja az ártatlan ál- · 
dozátot. A gyerekek felmásznak a fákra, onnan n1élzik az · 
izgatottan gyülekező tömeget,· a Ferenczy-ház előtt csend
őröknek kell rendet teremteni, olyan nagy a tolongás. · 

Halász doktor uram Ilonkával együtt a kapUJban áll. 
Ferenczy asszony olykor kitekint az ablakon; , meglátszik · 
r;>j.ta, hogy fél ettől a sok embertől. Attól tm:t, hogy a fo
gadtatás fel fogja izgatni férjét. De nem kell félnie, Fe·. 
renczy uramnak jól fog esni ez az elégtétel. Egyébként 
sem_ l!3het _ megtiltani az embereknek, h~~y szívÜk szerint, 
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ünnepeijék poigártársuk hazatért<!li, o:t'i.t g:Flto.Sllf\g gy,.~. 
jával terhelten börtönbe zártak és aktrbl kiderult, hogy ar
tatlanul s.:envedett. 

Az emberek hol a Ferenczy-házra néznek, hol . a 
szemben álldogáló Roykó-házat figyelik, amelynek kapuJa 
ezúttal be van zárva. Néhány hónappal ezelőtt még nagy; 
forgalom volt Roykóéknál, a csendőrök ki-be jártak a ház 
kapuján, vallomást vettek fel, jegyzőkönyveket lrtak. o_n
nan indult el az első gyanul És mikor a koporsót elszal· 
litották az, ódon szürke házból, hatalmas tömeg kisért-: 
utolsó útjára. De most nagyon csendes ez a ház. Se~k1 
sem csodálkozik, hogy Szerafina asszony nem mutatkozJk. 
De vajjon a lánya és a fia is el fog-e bújni . az emberek 
elől? Mert ezt is meg lehetne érteni elvégre! Mihez fog kez
deni lllDl'lt a fiatal Roykó? ö az örökös, az ő kezében van 
a csodaszer, amelynek segítségével pénzt lehet keresni; h":
talomra szert tenni, császárolk és királyok közelébe JUtni. 
Roykó Lajost szeretik az emberek Tiszaújlakon, de ki 
tudja, nem fQg-e most ő is megváltozni? A pé= s a ha ta" 
lom megronfuatja az embereket. 

A tömeg hirtelen elcsitul, Molnár ügyvéd ,koc~ija, 
amely most a fiatal özvegy tulajdona, befordul a PJac
térre. Ferenczy ül bennel Hatalmas éljenzés hallatszik, 
mintlla egy bevonuló fejedelmet ünnepelnének. A gy~rekek 
a levegőbe dobálják sapkájukat, de még az őrtálló csend
örök is feszesen tisztele""''lek. 

A gőzölgő lovak megálhlak a Ferenczy-ház 
előtt, a csendörök elzavarják a klváncsislwdókat. 
doktor Ilonka kez6t fogja. 

kapuja 
Halász 

- Uramisten, mllyen roosz bőrben van szegény Fe. 
renczyl - mondogatják egymásnak az emberel<. - Hiszen 
alig áll a lábán! Lesoványodott ... meg is őszült! . . . De 
ki az a férfi mellette, hosszú útiköpenyben ... aki most ki-
száll a kocsiból ... lesegfti Ferenczy!? · 

- Roykó Lajos! - ~zólal meg valaki. Az emberek 
nem hisznek a szemüknek. - Láttátok? ... Ro:%:ó Lajos! 

Ferenczy uram reszkető kézzel megsimogatja lánya 
haját, kezet fog Halász doktorral s meghatva integet ba0 
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ratai ils i'smet6sei felé: Ázti!n á: íiaiaf RoykŐ wftrlára támasze 
kodva elindul a kapu felé. A tömegben sokan megfordul
naik és a Roykó-ház felé tekintgetnek. 

- Éljen Ferenczy! ·- kiáltják a Piac-téri fák ágain 
csücsülő kölykök. Az emberek azon csodálkoznak, hogy 
miért nem vonult ki a városi zenekar ... s miért nem lobo; 
gózták fel a házakat? 

- Éljen Ferenczy! 
A patikárius már rég eltünt az ajtó mögött, a tömeg 

még mindíg éljenez. 
Aztán lassan bealkonyodik, a tömeg oszladozni kezd. 

A tér már majdnem néptelen, már csak néhány késői haza
térő tanuja annak, ami most történik. .. Roykó Lajos ha
jadonfőtt és feldúlt arccal áll házuk kapuja előtt, melynek 
küszöbérő! rikácsoló asszonyi hang hallható: 

- Takarodj l Takarodj ebből a házbóli 
Az a néhány ember, aki önkéntelen tanuja a jelenet

uek, gyorsan eloldalog, de a rikácsoló, dühös hang könyör
telenül követi őket. 

~·- Megátkozlak a magam és az apád nevében! At
pártoltál halálos ellenségeinkhez ... hát most maradj n li
luki Tudd meg, hogy nincs többé anyád és hogy apád sir· 
jában is elátkoz! 

Lajos és Ilonka úgy érzi!{, mintha nyomasztó, gyötrő 
álomból ~bredtek volna fel. Csendesen járnak egymás meJ, 
lelt a Tisza balpartján, a mezők virágai között, ugyanazon 
a keskeny ösvényen, amelyen annyiszor andalogtak ifjú
koruk édes éveiben. 

Ilonka kislány volt, amikor először határozta el gyer
meki, bátor szívvel, hogy védangyalává lesz idősebb pajtá
sának, akit a Bzülöi ház gonosz befolyása eitéritett az egye
nes útról. Bvek teltek el azóta is, hogy a kemény fiúajkak 
szájára nyomták első csókjukat s hogy Ilonka örök hűsé· 
get esküdött Lajosnak. . . Esküjét meg is tartotta, szívé
b~n soha nem tántorodott el tőle, ha meg is kellett tagad-
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nia szereimesét. Nehi€z sor volt, akármilyen jóságosan bánt 
lS vele az a nemesszívű idősebb férfi, aki segítségére sie
tett élete legnyomorúságosabb órájában ·és az idegen gyer
meket megajándékozta a saját nevével . . . Hallgatnia kel
lett .. . . azt is· el kellett viselnie, hogy szerelmese, gyerme
kének apja, esküszegéssei 'és hűtlenséggel vádolja. 

- Nagyon nehéz volt, Lajos! 
- Tudom, Ilonkáml 
Most megint együtt járják a meghitt ösvényt, a fo

lyóparti szomorúfűzek közölt s Lajos, mint régente, most 
is kemény kézzel öleli át a vállát. Már nem gyerek, már 
nem függ szüleitől, már nem kell osztoznia gyülöletük sú
lyos terhében, már nem kell fellázadnia apja uralma el
len, hogy a saját lábára állhasson, már ~em kell harcolnia 
a vagyon s hatalom kísértéseivel sem. Megküzdötte már 
l'zt a harcot, megbirkózott apjával, megállta helyét s meg
értette az es-endő emberi sorsot . . s hosszú évek tévely
gélsei után újra megtalálta azt, aki mellett élnie-halnia 
kell. 

- El nem tudom mondani, Ilonka, hogy milyen ke
serves életem volt Párisban, amikor úgy éreztem, örökre 
elvesz.tettelekl 

-Tudom, Lajos! 
Gyermekkoruk átka, amely oly hosszú éveken át fe

nyegetően függött a fejük fölött, most nyomtalanul a 
semmibe vész. Gyermekük van. Roykó és Ferenczy véréből 
való! Homloka Ferenczy nagyapjárá üt, szeme az anyjára, 
orra és akaratos szája Roykóékra. 

~ Életünket és jövőnket nem az apám csodaszerére 
fogjuk felé!píteni, Ilonkal - szólt büszkén Lajos, miközben 
lassú léptekkel, csendesen járják az ismerős keskeny ös
vényt, melynek sűrű lombozatú fái mindíg eltakarták és 
megv@dték őket a kisváros gonosz kíváncsiskodása elől, 
A fűzfák sárgászöld lomhozata mozdnlatlanul tükröződik 
a Tisza vízében. - Nem akarom, hogy sorwnk nagynrak 
szeszélyeitöl függjön. Sokat tanultam Párisban, Ilonka, s 
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tisztességes munkát akarok végezni mest.erségemben. Ma· 
gam előtt látom édetcélomat: segíteni akarok az embereken 
a betegségek elleni kűzdelmükben . , . mint ahogy segíteni 
szerelnék nekik abban a harcukban is, amelyet elnyomóik 
ellen folytatnak. De azért . módot kell találnom arra is, 
hogy megta·rtsanjl üzletünket anyám és hugom számára. Ez 
kötelességem. 

- Utazz Párisba, Lajos! 
- Igen Ilonka, még esküvőnk előtt oda kell men-

nem, Meg fogom kísérelni, hogy vállalkozásunkat gyökere
sen átszervezzem l Arra gondolok, hogy gyárat alapítok. , . 
a kenörs nagybani gyártására, hogy ne s·zoruljunk rá csá
szárok és királyok kegyére. Még nem tudom . . . 

Lajosnak eszébe jut, hogy Párisban búcsúznia is kell 
.. , s nemcsak barátaitól, jópajtásaitóll Hanem Iréne jut 
az eszéb<'. Igaz, hogy az. elmnit esztendők folyamán szere· 
lernről alig esett szó közöttük. Iréne csak az eszméért él, 
nem adhatja oda magát egészen egy<'tlen férfinek sem ... 
De azért Lajos• mégis csak sokat 'köszönhet ennek a lány
nak, aki irányt szabott és célt mutatott zavaros vágyainak. 
Iréne akármilyen okos s akármennyire elfoglalja mnnkája, 
azért rn1égis csak nö, s ha arTa nem: is számított, hogy 
örökre megtarthatja magánaK Lajost és bár tndta, hogy 
eg)'ISzer majd el kell válniuk, ez a végső búcsú mégis csak 
sz!ven fogja találni . . . 

- Én ott kezdem, ahol apáink - mondja Lajos, 
amint kart-karba öltve, hazafelé , sétálnak. Apáink, 
mindegyiK a maga módján, életüket is szívesen áldoztilk 
volna nemzetükért és v<\~eredményben az ő harcuknak kö
szönhetjül<, hogy az ország felszabadult, de én úgy látom, 
hogy ezzel mi nem é'rhetjük be. Mint ahogy mi ketten 
sem vagyunk az egyetlen emberpár a földön s embertár
sainknak joguK van a mi segítségünkre, úgy Magyaror
szág is csak egy lds része Európának, a világnak. Azért 
akarok küzdeni, hogy az emberek mindenü!t a világon 
hazára találhassanak és szabadon, boldogan és békesség
ben éll1essenek. 
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- Hiszeii, Lajos, l'iogy ez egyszer vatóban így fesz? 
- kérdezi Ilonka fátyolos hangon. 

- Hiszem, Ilonkal El fog jönni a nap, amikor min-
den embernek meglesz a joga, hogy úgy haljon meg, ahogy 
neki tetszik . . . vagy Istennek. Mindaz, amit most nekünk 
Európában el kell szenvednünk, egy hatalmas szabadság
bnre kezdete. Még a nagy francia forradalom elött indult 
meg ez a harc . . . s még sokáig nem fog véget é:rni! ... 
Talán még száz évig fog dúlni . . . talán még tovább l . . . 
De ez nem ijeszti el azokat, akik hiszneik az ember végsö 
felszabadulásáhan, a lelkiismereti szabadságban, a hit és 
u rnunku szabadságában! 

Ilonka ifjú, tüzes szíve egyetért ezzel a fiatal harccal, 
fiatal akarattal és e fiatal oélol<kal. De nem tudja sza
vakba foglahn érzelmeit . . . 

- ÖSsze] pedig ... - mondja Lajo1s, s karjaiba veszi 
a fiatalasszonyt . . . Hangja nyugodt, nem érzik mögötte a 
kamaszkor szenvedélye, de biztosabban és megnyugtatób
ban szól minden viharzó indulatnál. 

- Igen, ősszel -- bólogat Ilonka és a fiára gondol... 
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A Roykó-ház Iakószobáinak redőnyei le vannak 
eresztve. Úgy fest a ház, mintha lakói elutaztak volna, ho
lott a redönyő.k mögött egy magányos, ötven éves asszony 
él. Arcán még fellelhetők az egykori szépség nyomai, de a 
n1ég· mindig csin01s•, fitos orr, a kerek száj és a sötét szem 
üresnek s lélektelennek hat az öregség egyre komorabb 
árnyékában. 

Szerafina asszony sokat van egyedül. Tompa gyíílö
let fűti Ielki@t, amióta kiutasította fiát a házából, mert az 
átpártolt az ellenséghez. Ez volt hát a hála minden fárado
zásáért, ezért áldozták fel ma;gukat mind a ketten testben 
é.s lélekben gyermekeikér!? Szegény Sámuel ... Isten nyu
gosztalja sirjában! ... Ezért dolgozott arca verejtékében? 
Alig, hogy a föld alá tették, a fia máris elárultal Ferenczy 

. Ilonka újra hatalmába kerítette, úgy látszik, nem érte be 
a Moldártól örökölt vagyonnal, Ro)okóékon is bosszút akart 
miélg állni . . . A nemzetes asszony a leeresztett redőnyök 
réls!ein át olykorr iitnéz a szernközti házra és 1SÍrva falrad a 
dühtől és fájdalomtól. 

Leányát is gyanalkodva figyeli, ha a patikában vég
zett munkája után hazatér. Ki tudja, nem áll-e ö is titkos 
összeköttetésben elhalt apja ellenségeinek átkozott világá· 
val! Nem lehet megblzni a fiatalokban, az a gyanúja, hogy 
szükségiik van az emberek barátságára, társaságára és 
nincs erejük és bátorságuk ahhoz, hogy maguikra marad
janak. A lánya egyéblCé1nt különösen szűkszavú lett az 
utóbhi időben. Elvégzi a dolgát és utána többnyire a vá
rosban kódorog, az üzleteket járja. Ha Szerafina asszony 
olykor este már nem hírja a magányt és Iza nevét kiál
tozza, •senki sem felel. Hol van az a lány? Mindig tud va
lami kifogást, h·ogy miért kellelt elmaradnia. 

De Szerafina asszony mé'( nem óhajt véglegesen ld
vonulni az életből, nem engedi át ellenségeinek a várat. 
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Egyik-misik délutan a lakáj felhúzza a redőnyölicet és be
vezeti a szalonba azt a néhány hűséges barátnő!, aki még 
nem pártolt el a vár úrnőjétőL Olyanok is vannak persze 
köztük, akiknek az ő segítségére, vagy protekciójára. van 
•rzüksége fiaik, vagy férjük számára. Előkelő tapintatos 
hölgyek ezek mind, akik tndják, hogy mi illik és soha 
nem hozzák szóba a fiatal Roykót, a patika tulajdonkép
peni örökösét, akit anyja kiutasított a házból. 

A látogatók csak úgy, mint ~érjeik, tudják, hogy 
ilyen körűlmények közölt mikép viselkedik az ember. 
Nem kerülte el figyelmüket, ho-gy Szerafina asszony régi 
alkalmazottaival együtt látja el a patika legfelsőbb irányí
tását és ho-gy tulajdonképpen ő a feje a tiszaújlaki válla
latnak, amelynek párisi és egyéb külföldi fiókjait Lajos 
fia vezeti. A fiatal Roykó . . . az ember el sem hinné, ha 
nem látná a saját . szeméveli . . . apósa házáhan lakik és 
ennek laboratóriumában dolgozik; állítólag némely szőlő
betegség leküzdé'sére folytat kísérleteket, amelyek, ha 
sikerülnek, nagy' hasznára lennének az országnak. A ba
rátnők közül sokan még ennél is többet tudnak, bár ter
mészetesen nem szólnak róla. Némelyek megfigyelték, 
hogy a szőke Izácsl<a es.ténként titokban kilopódzik hazul
ról és egy kis kerülővel beoson a szemközt.i Ferenczy
házba! A Roykó-gyerekek, úgy látszik végérvényesen sza
kítottak a. multtal, amelynek hagyományait . . . mintegy a 
halott örókségeként . . . csupán a kéri~Ibetetlen özvegy 
őrzi. 

A fiatal Iza de Verquon asszony ... még mindig nem 
lehet tudni, vajjon elvált-e az urától, vagy pedig egysze- . 
rűen csak faképnél hagyta . . . szintén dolgozik a Roykó
patikáhan. ö vezeti továhb apja kartotékját és Európa 
valamennyi fontosabb bajuszának és szakállának nyilván
tartását. Azok a hölgyek, akik olykor-olykor megfordul
naik a Roykó-házhan, azt mondják, hogy Iza igen szóra
koztatón tud mesélni a "csodaszer" vevöiről, akik 1tözül 
sokat személyesen is ismer. 

Az ember minden esetre jól teszi, ·ha nem tör bor-
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sot Szerafina asszony oxra ali, mert hiszen köztndomású 
róla, hogy az élelmes asszony fenntartotta mindazokat az 
összeköttetéseke!, amelyeket férje szerzett üzlete számára. 
Hovatovább két éve már hogy Sámuel elköltözött e világ
ról . . . és sok minden ~egváltozott azóta. A látogató~ 
ugyan nem éreztetik ezt a nemzetes as~zonnyal, de :alo 
igaz, hogy a gyűlölet, amely a két .csaladot, a két palll~át 
szembeállította egymással és két partra osztotta az egesz 
váraiSol már elvesztette eleven e:rejét. A fiatal Roykó a Fe
fencz;-patikában dolgozik és neki is jó összek~ttetései 
vannak. Gyakran utazik Pestre vagy Bécsbe és nuntib:ogy 
szives, szolgálatkléisz ember, mindig segitségére van azok-
nak, akik hozzáfordulnak. . 

Szerafina asszony csak ritkán Jar el hazulrol, este 
mindig otthon ül, 1gy ·hát nem is sejti, hogy ~érje halála 
óta mennyire megváltozott a város. Nem tudJa a~t, ho_gy 
Ausztria és• Magyarország kibékülése óta újra biztonsa~, 
nyugalom és jókedv uralkodik Tiszaújlakan és nem IS 

sejti természetesen, hogy a fia gy~<r~n eljár a bor~zóba 
és hogy. ilyenkor asztala mellett mmd1g ott találhato az 
öreg Ferenczy és Halász doktor is. 

A borozó ugyan most sem fogy ki a politikai vitá:k
hól, de az emberek már nem kapnak hajba egy'_"áss.~l, 
mert a két nagy párt a kiegyezés következtében kihéln;lt 
és eltemette a régi viszályt. Ellentétek természetesen m~g 
mindig vannak, de a lélekölő gyí\lölet már nem nyomJa 
rájuk kézjegyét. . 

Roykó uram azonban, ha é'Ine, némely tekmtetben 
fölötte elégedett lenne polgártársaival, aki.k ~o_st sok~al 
behalbibban érdeklődnek a nagyvilág esem<myei uánt, mmt 
régebben. 'Amióta Magyarország visszanyerte Jügget1ens~
gét és régi alkotmányát, amióta egyeslt:tték . Erdéllyel . es 
a Bánsággal, amióta a magyar nemzetgyul&lt Ismét. Oll~~ag
gyíllésnek hívják és a horvátok is elkül~~él~ képVIselőik~! 
a pesti parlamentbe, azóta a nemzet, felelossegének ~dat~
ban éber szemmel vigyáz arra is, ami országa határrun tul 
történilt, mert hozzá méltó szerepet akar játszani azon a 
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nagy színpadon, amelyen az egész nyugati' lkultúra· sorsá
ról van sZó. 

Gróf Andrássy Gyulának, a magyar miniszterelnök
nek egész más nézete van a világról és az európai helyzet· 
ről mint a franciabarát osztrák Beust külügymiriiszternek. 
Andrássy a feltörekvő fiatal porosz nemzetet pártolja és 
ebben a törekvésőben sok követőre talál. Beust egy francia
osztrák szövetsé~tet szereine létrehozni, de Andritssy el
lenzi. Tiszaújlakan Kovács Miklós lócsiszár uram, az Is
tenben boldogult Roykó patikárius híve, a leglelkesebb 
poroszbarát 

- Ha tényleg porosz-francia háborúra kerülne a 
sor, Magyarországnak semlegesnek kell maradnia! - ki
áltja és izgatottan ráncigálja ezüsttallérokkal teleaggatott 
öraláncát. ' ! 

Persze, olyan hangos vitákra és civakodásokra ma 
már nem igen kerül sor a borozóban, rnint amilyenektől 
még Royl<ó Sámuel idejében visszhangzottak a különterem 
falai. Ennek pedig főkép az az oka, hogy a fiatal Roykó, 
aki egy rövid párisi utazás után tavaly őss,zel feleségül 
vette Ferenczy Ilonkát, újabban a fiatalasszonyt is mindig 
magával hozza a borozóba. Szereucse, hogy Szerarina aszc 
szony erről nem tud, mert belepusztulna az izgalomba. 
Amióta Magyarors'zág önálló, szabad ország lett és az ern
hereknek már nem kell félniök a Bach-huszároktól, nem 
kell összeesküvők módjára suttogniok, azóta megtörtént 
egyszer-kétszer az is, hogy a tiszaújlaki polgárok választási 
gyűlések után elhoztáJit feleségüket a borozó különszobá
jába. De most, mióta a fiatal Roykó rendszerooen magával 
hozza csinos, fiatal feleség& és egyszer sem jelenik meg 
egyedül a törzsasztalnál, azóta a legtöbb tiszaújlaki burger 
követi példáját és a lkülönszobában majdnem annyi az 
aiSJSIZony, mint a férj. Természetes, hogy most már nem ,a 
politika az egyetlen beszédtéma, a nők a Pestről le-lerán· 
dul ó színtársulatokról, a 111apközben · olvasott könyvekről, 

háztartástlikról és gyerekcikről is beszélnek s ha olykor a 
férfiaik mégis csak belefeledkeznek egy,egy vaskosabb po-
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litikai vitába, ilyenkor a höl,gyek félrevonulnak egy sa
rokba es még a fogadósné is közéjük m. hogy meghall
gassa a legújarbb divatról szóló jelenlé~et és megcsodálja 
a fiatal Roykóné új frizuráját, a chigoont és a belőle hát
raereszkedő hosszú fürtöket. 

A konzervatív: Ferenczy, nram és radikális veje jól ki
egészítik egymást, vélik a jó tiszaújlakiak. Soha még a Fe
renczy-Roykó ellentét nem szerzett ennyi egészséges örömöt 
az emberek11ek, mint mostanában, ha: meghallgatják após' és 
vő egy-egy ,hevesebb vitáját. Ami igaz, az igaz, ebből már 
lehet tanulilii Ferelnczy a tekintélyi eivéirt lelkeiSedik és el
ítéli az új jlemzetközi eszméket, a fiatal Roykó pedi~ egy: 
egészséges Európában hisz és úgy ta'l'tja, hogy a dolgozók 
közössége fontosabb, mint a nemzeti elkülönülés. De nyom
ban összefognak, mihelyt ·a poroszbarát Kovács Miklós bele
avatkozil< a vitába, és ilyenkor a szegény lócsiszárra ugyan
csak rájár a rúd. 

Párisi tartózkodása alatt Lajos megismerte és megsze
rette Franciaországo!, ahol elsőnek születnek meg - mint 
ő mondja - az új eszmék és gondolatok. A francia szóno
kok most kihasználják az új törvények-biztositotta szabad
ságot és nem riadnak vissza attól, hogy mind bölcselmi, mind 
gazdasági téren éles bírálatot gyakoroljanaik az ur~lkodó 
rendszer felett, sok' radiká!i,. hfrlapot is alapítottak mostan~
bar; Feanciaországban s az új választások a republikánusok
nak olyan hatalmas győzelmével végzödtek, hogy Napoleon 
császár_ kénytelen volt feláldozni "alcsászárját", Rouhert lis 
jdenleg 'éppen valami nagyobbszabású reformtervezelen dol
gozik. 

Halász doktor ldv'á'ncsian figyeli a fiatal Roykót, aki 
most épp oly bizakodóan beszél Napoleonról, mint egykor, 
hoss,z)1 évekkel ezelőtt az apja. Az öreg orvos ,gúnyooan ef
mosolyodik. 

-,Soha ml~g diktator nem mon'dott Je önliént a Iíata
lom legkisebb porcikájáról sem - jegyzi meg. - Lehef, 
hogy a császár hamarább észrevette, mint tanácsadói, hogy 
korliáccsal nemilehet uralkodni, de tudom, hogy prefektusai 
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szemérmetlen terrorral dolgoztak· a választásokon. S hogy 
errnek éHenére a köztársaságiak egyik győzelmet a másik 
után aratják, az nyilván gondolkodásra készteti Napoleon!. 
Tudjuk úgye, hogy a póiválasztások után Páriosban zendüflé
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tört ki s a B!ouses Blanche-ok a munkúsnegyedekből e • 
vonultak a Boulevardra és a Marseillais-et énekelték... azt 
is tudjuk, hogy több ízben Iövelili kellett a sztráj!<olókra. 
Mialatt a császári pár a hollandi 1királynőt és !\fána nagy-·. 
hercegnőt látta venelégül a Tuillériákban, az ablakokon át 
behallatszott a tömeg ordítása ... 

Lajos helyesléssei kiséri öreg barátja előadását, mert 
tudja, hogy a 1nunkásság szervezetei a császárság közeli ösz
szeomlásában bíznak s hogy legközelebbi kongresszusukat 
Párisban akarják megtartani. Párisi ügynökei révén arról i•s 
{!rtesült, hogy Napoleon császár egészségi állapota roba
mosan romlik, nemrég egy heidelbergi tanár annyi ópiumot 
adott neld, hogy teljesen elkábult és Párisban már attól fél
nel<, hogy a végét járja. Eugénia császárné a kedélyek m~g
nyngtatására hords•zéken a nlinisztertanácsra vitette férJét, 
néhány nappal később pedig arra kényszeríte~~e Napo~eont, 
hD gy zuhogó esőben mutatkozzék meg a ton1eg1 elott a 
Champs-Elysées-n. • • • 

~ Csak Ausztria~Magyarorszag, Olaszorszag e,r;; Fran-
ciaország hármasszövets!élge biztosíthatná Európa békéjét -
moncl i a Ferenczy uram. - Egyébként úgy hallom, hogy 
Vittor.io Emanu~le nem utaBitja el a szövetség gondolatát. 

- 1\fár hogy a csudába utasHaná el, anlikor Rómában 
még miudig francia csnpatok állnaki - mondja Halász 
'doktor hevesen. 

- Tudom, hogv már hosszabb ideje tárgyalások 
folyitak! - vá1aszol.ia Fereuczy u~am nyngod tan. 

y;ajos a felesége fiUéhez ha.ilik. 
_·Azt hiszem, itt az ·ide ie~ hoqv Párisba ntazznnk és 

9 lanosan át:sz·ervezzü,k oHrrni vállalkozásnnkat. l\iindenJd há- . 
horúról beszél! Már pedig ha háború lesz, a .Roykóvállalat 
könnyen bajba juthat .. 

-----------------------~ 

. Bolondos jókedvvel süt le a nap az áprilisi égről Páris 
boule~ardjaira és kiviruló tereire, jáfuzi felhők tükröződnek 
a Sza,Jna szennyes hullámaiban. 

Ilonka eljött Lajosért a Rue de l'Imperatrice-i irodába 
és most karöltve ballagnaik al s2l<lp napsülésben a nagy kávé
házak tükőrablakai előtt. Ilonkát teljesen levette a lábáról 
ez a város, nem tud bellelni szépségével, puha fényével, terei
nek, kertjeinek tág. levegős csodájával. Egés1z más az a Pá
~i~, a~elyet 6 fedezett fel és szeret, mint az, am'elyet a tisza
UJlalnak az Istenben boldogult Roy<kó uram és felesége el
beszéléseiből ismernek. A koc•ik 'és 'Qintók, melyek a szé~es 
utakon suhannak tova, csak' tarka szlnfoltok a város forga
tagában, hogy k~ ül bennük, azt Ilonka nem tudja és nem is 
akarja tudni, az arisztokraták palotái csak tetszető;s részletei 
az utcának s nem hivalkodnak tulajclonosaik nevével, a hír
lapok. társ~dalmi rovatai pedig végképpen le kell, hogy 
rnondJanak Ilonl<a érdeklődésérőL A fiatalasszonyt csak 
maga a város érdekli, a névtelen tömeg, amelybe az emlber 
önfeledten elmerülhet, annak az egyszál férfinek a karjába 
kapaszkodva, aki hoztátartozik f!s a•kivel együtt aprócska 
szigetnel( érzi magát az emberáradat hullámzásában. 

Ilomka é• Lajos még soha nem utazott együtt, nem 
csoda tehát, hogy: Ilonka számára nagy élmény volt ez az 
út, amely Pestre, majd Bécsen át Párisha vezetett. Egy ápri
lisi napon érkeztek meg. A fiatal Roykó ezúttal nem száll
hatott meg a Quartier Latin diáJ!megyedében, de természete
sen a Hotel du Rhin-szerü fényilz/l Iuxusszállól< sem csáhí
tották, egy csendes kis szálJodát választott tehM a Szajnapart 
köze!Jében. · 

~ Az embereim az irodában meglehetősen bizakodó!<' 
--meséli llonkának. -- Bíznak a békében, noha épp elég bot
rány és izg:alom kavarta fel a várost az elmúlt esztendőben. 
Az év elején Pierre Bonaparte, a császári család leggyűlöl
tebb tagja agyonütött egy embert ... az áldozat temetésére 
százezer ember vonult fel, a Faubourg du Temple-ban barri
kádokat emeltek. Beláthatatlan Izgalmat keltett a toul'si 
állami biróságnál lefolytatott tárgyalás i1g, amely termlé\;zef<'-
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sen !j. nereeg felmentésével végződött! A köztársasági lapok 
dühöng,tek. Ennek ellenére a császárság soha még olyan szi- · 
Járd alapokon nem nyngodott, vélik az irodában az urak, 
mint amióta a császár Emile üllivier-t bízta meg a kabinet 
megalakításával . . . Elmondtam neked úgye, hogy szemé
lyesen is ismerem Ollivier-t, s többször megfordultam 
anyósa, . D' Agoult grófnő szalonjMlan. Az új kormány köz
szeretelnek örvend, a jobboldal már kibékült a reformokkal, 
az ipar és kereskedelem virágzik. Nem fenyeget hábo1·ú, 
mondják nálam _az irodáJban, mert különben mivel volna 
magyarázható, hogy megint csökkentették a hadsereg lét
s~zámát? 

A jó hírek. következtében Lajos több szabad időt ·en
gedl!Jyez magának és naponként néhány órát azzal tölt, 
hogy megmutatja Párist fiatal feleségének. Esténként sz~ 
házba járnak, Ilonka itt ismerkedik meg elös~ör életében a 
színpad világával. Együtt lelkesednek az Odéonban a fiatal 
Sarah Bernbardért, aki egy ismeretlen költő darabjában lép 
fel; megnézik Vietorien Sardon színműveit, amelyekben a 
szerzö maró gúnnyal figurázza ki kortársait, s természete
sen az operáiba is ellátogatnak. 

Ha LajoMiak napközben is akad olykor egy-egy sza
had /órája, együttesen járják a múzeumokat l~s képkiállítá
sokat, sőt, egyszer betévednek a "Salon"-ba is. Ilonlka las
san, módszeresen nézegeti a képeket ,Millet rőzseszedő 
öregasszonyait, Winterhalter szeretetreméltó női arelképeit, 
Meissonnier genre-képeit, s Rou&Seau freskóit, Lajos pedig 
megállapodik néhány festmény előtt, amely "plein-airben" 
földeken dolgozó parasztokat <'ls erdőrészleteket ábrázol. 

- Ismertem a festőnőt - jegyzi meg odavetőleg 
Ilontkának. 

Iréneről eddig még nem mert beszélni a feleségének, 
s hizonyára ez az oka, hogy még nem vitte el a Quartier 
Latin kávéházaiba, ahol egykor oly sok időt töltött Iréne· 
és barátai társaságában. Nyilvánvaló, hogy ott újra össze· 
találkoznék egykori barátnőjével, akinek Jegutolsó párisi 
uiazása alkalmával m~emlftette, hogy rö•videsen meg ·fog 
házasodni. A vöröshajú lány gúnyosan elmosolyodott ·erre · 

.. a •h_lrre · · · -;""' Tebelőled ts kibújik: a burzsoá, polgár lesz 
belőled, baratoml - mondta. :Érthető tehát hogy L · 
moot k"ssé f' "k tt'J h ' · aJos ' . . aZI a o , , ogy összetalálkozzék a lármyal. 
, . Április végén elfogadják az új francia alkotnlányt 
MáJus~~n Napoleon császár a parlament megkerülésévei 
felszóhtJa népét hogy egy .. · . , ' szeru Igen vagy nem szavazattal 
~ogla!Jon allá~t egy kérdésben, amelyet rövidesen eléje ter-
Jesztenek. LaJOS persze tudni szeretné mi az oka k 
hogv • · .. hh • anna, . . a csaszar UJra e ez a már rég idejétmulta, diktató-
nk~s módszerhez folyamodik, de ezúttal a rue de l'Imper
atnce alkalmazottai nem tudnak megfelelni kérdésére. 

. Ilonka nem nagyon érti, hogy férje miért izgul fel 
annyn·a ezen a híren. Sokat van egyedül ezekheu a na ok
ba!", ol~~or még estéit is magányosan tölti, mert Lajo~ is
me! feluJftotta a kapcsolatot baloldali barátaival. 

- ~ munlkássz~rv?"et<ik. támogatui fogják az ellen
áll~sra szovetkezett koztársaságiakat - magyarázza La ·08 
a fiatalasszonynak. - Azon kell. Jennünk hogy ·J él 
több " ' mm "nem szavazatot gyűjtsünk össze. 

- Ebhöl is láthatod, szívem -· teszi h'ozzá komoran 
- _hogy a nagyu_rak a vég~n mégis1 csak Júljárnak a nép 
~szen. - A franem népn<ik. arra kell felelnie, hogy egyet
ert-e a~ alkotmányhan biztosított liberális reformokkal és 
a szenatus ápri!is1 huszadiki újjászervezésével. Csak igen
nel, vagy .nem-mel lehet felelni erre a két különböző kér· 
dés':". Az Igen nemcsak a reformok igenlését jelenti, hanem 
egyuttal annak a rendszernek az élethenmaradását is amely 
felh~~almazza .~ császárt, hogy a parlament megkérdez~se 
nélkul hadat uzenhessen, vagy szövetségeket köthessen 
Látod a lólábat? , · 

Ilonkát egy csöppet sem bántja, hogy olykor ma
gára k~ll '?'a~adnia ebben a csodálatos városban. Sok min
denre JUt IdeJe, amit Lajos társaságában nyilván elmulasz
tott. ~o~a. Sorb~!" felkeresi Páris templomait és régi város-

, rész~I~, JÓl szemugy;e v~~zi öket a maga csendes, alapos 
módJan_, olykor pedig !eu! egy kávéház terraszára és onnét 
nézegeti a város habzó életét. 

Lajos mostanában gyakran rosszkedvü, főkép olyan-
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!ior, na este nazatér az irodájából. Kezdetben nem 
Ilonlka kérdéseire, de végül egyik este bevallja neki, 
mi nyomja a lelkét. 

- összeférhetetlenségnek tartom, mondja 
hogy a császár udvari szállítója legyek és egyszersmind 
"nem" szavazatokat gyűjtsek ellene. Piszkosnak érzem 
magam! 

Sokáig tanácskoznak, hogy mi a tee:ndö. Lajos már 
szivesen megszabaduina a bajuszpomádétól, amely tesli
lelki rabszolgaságba kényszeríti. 

- Mi szükség van arra, hogy nagyurak számára 
monopolizáljuk? - kiáltja. - Miért ne adhatnők el az' 

· egész világnak szrubott áron? Ez természetesen azt jelentené, 
hogy egy nagy laboratóriumban kellene előállitani ét<! egy 
nemzetközi eladói szervezetet létesiteni a vállalat számára. 
lly módon ~ is megszabadulnék tőle s több időm ma
radna a magam munkájára. Csak az a baj, ihogty ez nagy 
botrányt idézne elő az udvarnál! 

Ilonka soka\ töpreng Lajos gondjain. Boldog lenne, ha 
az ura véoJeg megszabaduina ettől az udvari szállítói sze
reptöl, a~y apjáról maradt rá és amelynek szűk kereteibe 
sehogyan sem illik bele. Nem méltó már Lajoshoz, hogy 
mint egy fodrász, személyesen szolgálja ki a császárokat és 
\tirályo!kat hálószobájukban. Ezen okvetlenül változtatui 
kell! 

A népszavazás másfélmillió szavazatot hozott az el
lenzék •számára s kétmillió választó tartózkodott a szavazás
tól; de a császár még igy is meg van elégedove, me rt a kor
mánypáTti szavazatok száma három millióval emelkedett. 
A Louvre termeiben fogják ünnepélyesen kihirdetui az1 ·ered
ményt s Lajos feleségét is elviszi ehhez az ünnepi szertar
táshoz. 

- Hadd lásd te is egyszer a császárt! - mondja ne-
vetve. 

- Amikor ma az írodámban jártam, - teszi hozzá 
- egy úrral találkoztam ott, rukit az udvar küldött hozzátn. 
Allftólag hoss·zabb megbeszélést folytatott Napoleonnal. Al
néven mutatták be, de természetesen nyomban f'elismertetn, 

406 

tnert gyakran taiálkoztam veie Pesien ... Az osztrák csá
szár unokaöccse, Albrecht főherceg, a custozzai győztes volt . . 
Mos:t már én is abban kezdek reménykedni, hogy igaza van 
az apádnal<, s Ausztria-Magyarország szövetségre lép 
FranciaországgaL 

Ilo'.'ka elragadtatva nézi a szeme elé· táruló ra-gyogó 
képet. Ket egyfm·ma magas trónuson egymás mellett ül Na
poleon, a franciák csász.árja és a n1ég mindig szép Eugénia 
csász~ .. Napoleon me~íett, ugyancsak hegyes1·e pedert, 
hosszu baJusszal a fiatal hereeg áll hadnagyi egyenruhájá
ban. Az udvari méltóságok és a kijlföldi követek aáJaruhái 
gyémántosan csillognak a lámpafényben, püspökök és érse
kek ülnek a karzaton, fehér csipkeruhás és brokátselyembe 
öltözött hölgyek mellett. 

-- Elragadó kép! - mondja Ilonka lelkesülten. De 
Lajosnak komor marad az ábrázata. 

·- A fény elmaradhatatlan kelléke a zsarnokságnak 
válaszolja némi szünet után. 

Amikor a császár befejezte beszédét, amelyben annak 
a meggyőződésének adott kifejezést, hogy a francia nép a 
forradalont ellen és a császárság m·ellett szavazott, Lajos 
kaJapot emel egy fiatal hölgy előtt, akit néhány vadkülsejü, 
torzonborz ifjú vesz körül. Lajös kissé zavartnak látszik) 
mil.ikor a karcsú derekú, fiatal lány, akinek tíízvörös göndör 
baJán egy apró, merész kalapocs!'a ül, kiválik a csoporthól 
és egyenesen feWjük tart. 

- Páris nagy város - kiállja túlhangosan, mert épp 
e pillanatban tapsviharok l•esz•kettelik meg a levegőt - de 
azért, látod, mégsem tudtad ellmjlatni a feleségedet előlünk! 
Bizony, asszonyom, mi eddig hiáha kértük Lajost, hogy mu
tassa be nekünk a feleségét! 

Roykó zavartan mosolygott és bemutatja Ilonkát Iré
nenek és kísérőinek. Együtt távoznruk a Louvre-ból s Ilon
kának bő alkalma nyílik arra, hogy alaposan szemügyre 
vegye férje vöröshajú ismerösét, aki megállás nélkül he
szél, nevet és gesztikulál. 

- Gaillbetta vigasztalhatatlan - mondja. - Ö is 
azon a véleményen van, hog,y ez. a komédia m.egerősiti a 
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csíl:si.irságot. ~n azonban mllg vágyok' gylízödve, iliogy nem 
kell sokáig várnunk s a kisértetek eltákarodnaJk a színpad
ról. Be kell szüntetni a nagy közmunkákat az egész ország
ban, mert nincs pénz, rossz volt a termés, megdrágult a ke
nyér! ... Meggyőződésem, hogy hamarabb fog beköszön
teni a forradálom, mintsem gondoljuk . . . 

Ilonka csák félfiillel hallja a ~ovány, vöröisbajú 
lány b~zédét, de azt nyomban észrevette, hogy keresztne
vén szólítja az urát. Hát persze, Lajos sokáig élt Párisban 
s voltak barátai és barátnői ... De miért csak a férfibarátai~ 
ról beszélt mindig . . . ezt. a lányt meg miért nem emiltette 
soha? 

Iréne sOlaporán megállás nélkül fecseg tovább, · a 
S7nezi csatorna . megnyitásáról, amelyen a császárné is 
rélsztvett . . • a pápai tévedhetetlenség dogmájáróL Renan
ról, akinek épp most jelent meg egy újahib munkája és köz. 
ben a szeme sarkából egy-egy lopott pillantást vet a Lajos 
mellett lépegető, aötétszemii, pirosajkú karcsú fiatalasz
szonyra. f:rzi, hogy Ilonkát nyugtalanítja válami . . . mint 
ahogy férje is kénytelen-kelletlen észreveszi, hogy nem örül 
túlságosan az új ismeretségnek. Iréne gúnyosan ehnosolyo
dik, amikor Lajos hirtelen elhatározással elbúcsúzik tőle 
és társaitól. 

- Remélem, most már ön is el fog, jönni hozzánk a 
Café Voltairebe? - kérdezi Iréne a fiatalasszonytóL- Na
gyon, jól el fogunk mulatni l 

- Szlvesen eljövök . . . De ,attól tartok, hogy hama
rosan hazautazunk. 

Miután elváltak a társaságtól, Lajos belekarolt fele
ségébe. 

- Haragszol rám? -kérdezi nyugtalanul. - Hát 
igen . . . kitaláltad . . . Csa)<hogy én végérvényesen elfeled
keztem róla, amikor mi ketten ismét megtaláltuk egymást. 

Ilonka egy dambig nem felel, de aztán erőt vesz ma
gán s mosolyogva felnéz Lajosra. · 

- 'J1éDJyleg nagyon osinos, Lajos . . . főleg a szeme 
tetszik nekem! Es sokkal okosabb is, mint én! 

Aznap eatot a szállodájukkál szomszédos kis bbztró-
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ban . üldőgélnelt. Ilonk:a iasz'anja magat és elmmídja ura
nak, hogy: mit tervelt ki üzletlik jövőjével kapcsolatban. 

- Sokat gondolkodtam, Lajos s arra a megállapí
tásra jutottam, hogy a párisi írodánkat nem lehe'! údv át-
szervezni, ahogy te tervezted . . . · ~- . 

- De én nem maradhatok a császár udvari szállí-
tója, amikor egyidejiileg ... 

- Persze, hogy nem maradliatsz az udvari szállító
juk Lajos. Épp ezért azt gondoltam ki, hogy . . . 

S azzal Ilonka elmagyarázta tervét. Egyszerüen fel 
kell oszlatni a párisi irodát és az egész céget áttelepíteni 
egy másik országba . . . talán Svájcba . . . és ott újra meg
szervezni. Svájcnák nincs se császárja, se udvara ... ha pe
dig újább háború tör ki, nyilván semle~es marad és foly. 
tatui lehet az üzletel, az ottani központból. 

..:._ Nem vagyak okos nlí . . . de ezt gondoltam ki ... 
mert látom, hogy nem való neked az az élet, amit az apád 
folytatott . . . . 

Lajos mélyen belenéz felesége értelmesen ragyogó, 
sz ép felke te szemébe. Milyen tiszta a tekintete! Ilonka nem 
szerel sokat beszélni, gondolja, de ha cselekedni kell, meg
állja a helyét. A nyilt utcán megcsókolja feleségét és fgy 
adja érliésére, hogy ő találta meg az egyetlen helyes· meg
oldást. 

L'ajos az örököse az apai vállalkozásnak, övé a döntés 
joga. 

--"- Már holnap felmondjuk a rue de l'Imperatrice-i 
helyiséget - határozza el. - 'A bútorokat eladjuk, csak a 
Jahoratóriumot és a· kartotékát visszük át Svájcba! 

Hazafelé, a vonalon, Lajos· figyelmesen olvassa a 
"Gazette de France"-t, amely az egész világhól közöl híre
ket, cikkeket, tudósításokat. Nem kerüli el figyeimét az a 
rövid Mr sem, amely szel'int a spanyol kormány bizottságat 
küldött Nélmetországba, hogy felajánlja Hghenzollem her
cegnek a spanyol koronát. 
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Aprócosl<a, jelentékl•'i<'n hír, a legt"J:ben talán el sem 
olvassák, akik pedig figyelmükre méltatták, azok sem igen 
értik meg, hogy mit jelent. Holott a kis hír tizenhét napra 
teljesen felfordítja Európát, megmoz·gatja minden_ állai_U 
minisztériumát, órák hosszat tartó izgatott tanacskaza
sokra indítja a kormányokat s dührohamokat kelt Francia
ország és Porosezország sajtójáhan. Még a diplomaták is el· 
vesztik egy időre hidegvériiket. 

. Mire Lajo8 és Ilonka megérkezi!k Tiszaújlakra, a kis 
hirből sorskérdés lett, amely milliók életét és holdogulás·át 
érinti. 

~ Bismarclmak egy újahb intrikája - véli Lajos 
vállvonogatva. Egész Tiszaújlak lá7!han ég, az emberek 
egyébről sem beszélnek, mint Francia?rszá.? feltűnő ~atm~a.~ 
késrzűlődéséről, Benedettinel<, a franem kovetnek kozvettto 
tárgyalásairól és a párisi sajtó harcias hangjáról. 

Ferenczy uram komor arccal jár-kel patikájában. 
- Vajjon most mi is el fogjuk követni azt a hibát, 

amit Franciaország 1866-ban? Megint el fogjuk felejteni, 
hog:y Franciaországnak és Ausztria-Mag:yaror.scZágn~ ·közö~ 
érdekei vannak és szövetségre kell lélpniök, ha biztosítam 
akarják fennmaradásukat? Pedig Napoleon éppol:y szive;;en 
látná ezt a szövets•éget, mint Metternich, mint Eugénia ... 
és mint Grammont, aki kilenc évi bécsi tartót:kodása al~tt 
ug:yancsak arra a megg:yőződésre jutoU, hog:y ez a két ál
lam eg:ymásra van utalva. 

Kovács lócsiszár uram .es gróf Andráss:y G:yula politi~ 
kájánalk még néhány lelkes híve, természetes;n más vé!e
mén:yen van és íg:y nem csoda, hog:y a borozohan .. megn~~ . 
kipirulnak az arcok, ismét hangoskodnak a "po.htikuso_k 
és fogy a bor. Kovács Miklós uram'.'al~ ug:yan. mncs mo.d· 
jában, hog:y - mint Ferencz:y - n:yilvanos g:yulé~en hir
desse eszméH, de azért meglehetősen nag:y betfol:yasa van a 

. tiszaparti városka fanatikus nacionalista rétegeire. , 
- Andráss:y keresztül fogja vinni ,hog:y az orszag

g,yűlés a semlegesség mellett foglaljo':' állást! - kiáltja. 
Majd meglát!ulk, nincs-e _igazam! Mm?l erősebb Poroszor-. 
szág, annál JObban fedezi Magyararszag hátát, amelynek 
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útja kelet felé visz. Ferenc József nem fog beleesní a francia 
csapdába! 

Szerencsére mégsem tör ki a háború l Az öreg porosz 
királ:y kerülni akar minden újabb összecsapásHs egész be
foJ:yását latba veti, hog:y Hohenzollern Antal herceg utasítsa 
el a! span:yol ajánlatot. Ig:y hát minden rendbe jön ... s csak 
Bismarck dühöng, mert már évek óta .szö.yög:eti a spanyol 
intrika hálóját. 

- Ig:y csúszhat bele a világ a háborúba l - moudja 
néhá:n:y nap múlva Halász doktor s mogorva arccal egy hír
lapot mutat barátain>lk. Az ujság arról ad hírt, hogy egy 
francia képviselő, nyilvánvalóan Emile Oll1viernek eg:yik 
ellenfele, arról interpellált a kamarában, vajjon Franciaor
szág kapott-e biztos-ítékot hasonló természetű újahb megle
peté.•ek e1kerülésére? 

Halász doktor dühösen folytatja: 
- Persze, sen!kise vállalja a feL<!i!ősséget. . . s, min

denki másra tolja, ha kitör a háború l - morogja. --· A 
kortárs, szegén:y, nem érli a dolgot, ő csak a kövclkezmé
n:yeit sín:yli. Hamarosan eljön az idő, hog:y mind Poro.sz
országban, mind Franciaországban teljesen el fogjá!< némí
tani a józan ész s;zavát .. ·~ Bismarck úgy látja, hog:y floheu
zollern herceg visszautasitása által az ő presztizse szem'edett 
esorbát . . . s ez főlötte veszél:yes dolog, sokezer ember éle
tébe kerülheti Etek az üg:y nag:y körvonalai, de a kisebb 
részletei talán még veszél:yesebbek, mert kicsin:yes, félté
ken:ykedő é!s irig:y emberek sértett önérzete fészkelődik mö· 
göttűl<. GrammDnt azért dühöng, mert kiildetése nem járt 
eredménn:yel, Clement Duvernois interpellál '"' biztosítékot 
követel, Gambettát újra elragadja a temperamentuma s 
megint nincs megelégedve semmivel sem, amit a többiek 
akarnak . . . nem szólva Eugénia császáméról, aki káros
nak tartja a békét s úg:y véli, llog:y csak eg:y új háboru biz
tosíthatja a császárság hatalmát. Az öreg porosz király ter
mészetesen nem látja be, hogy miért adjon biztosítékot egy 
ol:yan iigyben, melyhez semmi köze. Bismarck pedig tovább 
készülődik a nag:y döntésre, amelyet évek óta készít elő. Ö 
az egyetlen ember, aki tudja, hogy mit akar. Egy. eg:ységes, 
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natalmas' Németocszag megteremtésén 'dolgozik' s véleménye 
szerint ennek Franciaország az eg~yetlen akadálya. Arról se 
feledkezzünk el, hogy mind a két országban idegesek az 
emberek ... és hogy olykor a rossz idegek döntik el a há
ború, vagy béke kérd\jsét. 

Halász doktm gondterhelten összeráncolja homlokát, 
a bal szemöldőke felszalad a homloka közepéig. · 

- Már most azért törjön ki a háború, Jhert a francia 
kormány ideges és érzékeny ... vagy pedig, mert Bismarck 
mindenképpen háborút akar? Hisz Napoleon elérte azt, 
amit kivánt! Egész Európában senki sem >é:rti meg, hogy 
miért oly izgatott mégis• a hangulat Párisban és hogy a mi· 
nisztertanácsokról szóló jelentések miért szóluak újabb bo
nyodalmalk lehetőségeiről? 

Ferenczy uram kitart régi meggyőződése mellett: 
Ausztria-Magyarországnak csatlakoznia kell Franciaország
hoz, csak így lehet megőrizni a rendet Európában.,· Ferenczy 
uram nem feledkezett meg arról, hogy a fia elesett az 
osztrák-porosz háborúban ... hogy porosz golyó ölte meg. 
Izgatottan várja a szövetség megkötéséről szóló híreket. 
Meggyőző~sét arra a logikus gazdasági törvényre alapítja, 
amelyet Európában még nemigen ismertek fel; e törvény 
llrtelmében mindazok a nemzete!k, amelyek még nem öre
gedtek ki s még nincsenek iparositva, amelyekben erős a 
parasztság és a mezőgazdaság, egymásra vannak utalva, 
mert nem lévén szükségük újabb piacokra; nincs közös sur
lódási felületük. 

- A háború kérdéséiről nem a tiszaújlaki borozóban 
fognak dönteni, de mé!l csak nem is a minisztertanácsokonl 
-magyarázza Lajos I!onkának, amikor a borozóból haza
sétálnak. - Háború azért lesz, mert az emberek még nem 
eltjg öntudatosak és merészek sem a Rajnán innen, sem a 
Rajnán túl, hogy fellázadjanak a hatalmon lévők önkénye 

· ellen, akik embertelen gőgjükben nem átallnak százezrek, 
mölliók életét kockára tenni, hogy elérjék egyéni céljaikat. .. 

Lajos az egyiik tavaszi délután feleségével és fiával 
ki,s{~ál a zöldelő tiszaújlaki parkba. 'Apa és anya leül egy 
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padra s onnan figyelik Gézát, aki a sétányon labdázik, La
jos, ~s Ilonka boldo,g; bármi történjék' is odakünn a nagy· 
világban, . ők belérik egymással s érzik', hogy boldogságukat 
megtalálták egymásban. 

Hallgatagon ülnek' egymás mellett, mert a boldogság 
kevés szóval is beéri. S csak későn veszik észre, hogy egy 
asszony közeledik feléjük, egy öregedő asso:ony, a'ki ... Kí
nos pillanat, hisz eddig mt'Jg mindig szerencsésen kikerülték 
Roytkó Szerafina asszonyt! Ilonka természetesen még job
ban q:tegrémül, mint a férje, de alléirt dacos szemmel néze
geti· a feléjük közeledő gyászruhás nőt, a régi Roykó-Fe
renczy viszály ,egyetlen Ietéteményesét, aki úgy orZI és 
ápolja szfvtben a gyülöletet, mintha halott férje hagyta 
volna rá örökségkép. Szerafina asszony Sámuel halála óta 
nem vetette le a ,gyászruhát, kövér, gilgös arcai sápadtan vi
láglik fekete köpönyege fölött. Most épp szeméhez emeli 
lornyonját .. , .- nyilvánvaió, hogy meglátta öket! Ilonka 
Iza révén, aki gyaJITan látogatja őket, s akivel már rég 
őszirite barátságot kötött, tudja ,hogy Szerafina asszony 
máig sem bánta meg, hogy kiátkozta fiát 11 hogy Lajos 
nevét. azóta sem vette ajkára. 

Nem ... ennek nem lett volna szabad megtörténnie l 
Ez baj! A' kis Géza, aki teljesen elmerült játékában, piros 
labdáját Szerafina asszony lába ellJ hajítja. A' gyerek nyom
ban odaugrik, hogy felemelje, de Szerafina asszony mát· 
megelőzte. Lehajolt és felkapta a labdát. 

- Ez nem jábszótérl - hallatszik kemeny, rideg 
hangja. Erősen fogja a labdát. 

- Ez az én labdám! - kiáltja nagy hátran a gyerek' 
és az idegen hölgy elé áll. - Nekem itt szabad játszanom, 
mert a ~·züleim megengedtílk. - Dacosan nézi az öregasz
szonyt. -Az én labdámt 

Szerafina asszony meghökkenve nézi a fiút. Talán . 
nem tud mit kezdeni a labdával? ... vagy pedig észreves,zi, 
hogy mennyire hasonlít ez a gyerek ahhoz, akit ő egykor a 
saját gyermekének nevezett? Annak is oly szé!p gesztenye
barna haja volt és (jppoly vidáman és szemtelenül állt el a 
füle, mint ennek: a kisfiúnak! 
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Nesze, itt a la:bdádl- mondja. Mi köze neki ehhez 
az idegen gyerekhez! "A hamgja már elpárolgott. ~ Hogy 
hívnak kiillfiam? - kérdezi érdeklődve. 

A gyerek a szem11,közé néz az idegen hölgynek. 
- Roykó Gézának hívnak - mondja. Ilonlka és 

Lajos hallja, hogy milyen önérzetesen cseng a vékony ~s 
mégis erőteljes gyerekhang. - Ott ül az édesanyám ;es ő 
megsegített volna engem, ha a néni nem adta volna VlSSza 

a lahdámat. 
A feketeruhás szigorú néni nem felel erre a kihívásra 

és a gyerek most már Ileilli tudja, mit t€\,ayen ... maradjon-e, 
vagy pedig álljon odébb. Az öreg hölgy felemeli lornyonját 
és az apját kezdi vizsgálgatni. · 
. Lajos feláll. Elvégre az anyja .. ; s ha megállt, akkor 
köszöntenie illik! Ilonka is felugrik helyéről. 

Szeralfina asszony lassan közeledik felé!jük. A meg-. 
szeppent kisfiú csendesen lépeget mellette és látszik rajta, 
azon tünödik, vajjon leseZ-e valamilyen következménye a 
"súlyos" összetíizésnek? Lehet, hogy a néni panaszt tesz el
lene a szüleinél? 

A nemzetes ass,zony nem nyújt kezet Lajosnak, Ilon
kát pedig' mintha észre sem venné. Körülménye~, lassú moz
dulatokkal becsukja napernyőjéL - Hogy megy a sorotok? 
- kérdezi váratlanul. Aztán újra a gyerekre tekint, ak~ a 
labdával a kezéhen ml!g mindig mellette áll. -• No, engy 
jászanil - parancs10lja neki. A kisfiú nyomban kereket old. 
-- N em a te gyerelied - mondja Szerafina asszony . -: és 
mégis mennyire hasonlít rád! Az ·ember nem hisz a 
szeméinek! 

- Géza az én gyermekem - feleli Lajo·s csendesen 'és 
az anyja szeme kőzé néz. Aztán melléje lép s összébbhúzza 
vállán a fekete selyemkendőjt'Jt. - Ilyenltor naplemente 
után már hűvösödik!- szól olyan nyngodt hangon, mintha 
c<ak tegnap vált volna el anyjától. . .. 

Ilonka csodálkozva nézi ezt a két embert. Micsoda ku
lönös fajta! úgy tesznek, mintha mi sem tőrtént volna, pe
di~ hányszor mondta Lajos, hogy: ~in<;s n~em már se~ 
apám, sem anyám! . . . :f:s most m!égi·s ugy alinak egymas 

me!Íett, úgy beszélgetnek, mintha · nem is két éve látták 
volna utoljára egYmást, hanem az este. Ennyi önuralmuk 
'olna? Hát igen, Lajosnak van önuralma azt tudja még 
:'bból az időből, amikor őt hűtlennek tart~tta. Egyetl'enegy 
Izom nem rezdül most az arcán. 

.. - Szívesen látnálak benneteket holnap este vendé. 
gu! · .. - mondja Szerafina asszony hirtelen - de hát n 
gyerek ... úgy értem, ez a Géza ... ennek nyilván korfui le 
kell feküdnie? 

- Jobb volna talán, ha te jönnél el hozzfutk! - fe
leli Lajos gyorsan. 

- Eljö.~etek --:-; hólint Sz~rafina asszony. -- S azt 
mondod, - UJra a ftara nl!z, aztarr Ilonkára fordul a tekin
tete - azLnondod tehát, hogy a te gyereked? 

Ezúttal Ilonka felel. Életében most beszél először az 
ura édesanyjával. 

- Géza a Laj01s fia ... Akkor még diá'k volt, . . . de 
Moldár mindent tudott ... ez a gyermek az ön unokája, 
asszonyom! 
. Szerafina asszony újra a szeméhe néz Ilonkának. Neki 
IS mozdulatlan az arca. 

- Igy hát holnap este elmegy~k hozzátok - szól és 
sarkonforduL 

. Az ~-r~ Ferenczy nem{ stól egy .szót sem, amikOT meg .. 
hallJa a torte?."t:ket, d~ me?l:j,t~~ik rajta, hogy nem h<lnja a 
dol_got. A _gyulolet mar reg kialudt . szívéhen. MegsZ'erette 
LaJost, amióta Ilonka a felesége lett é's már csak sajnálattal 
gondol a szemközti házhan élő engesztelhetetlen öregas;z. 
szonyra. Szánja szegényt, mert a boldogság a Roykó-házhól 
őhozzá költözött. 

Annál nagyobb izgalom dúl azonban Ferenczyné asz
·~:n~y~m keblében. H~t persze, csak helyeselni lehet, h•Jgy 
V<'gul IS helyreáll a b~ke, d9 azért nem felejtheti el, hogy a 
nap~masszony~ vf!:í-glátott hölgy, Párisban is járt s még 
ma Is a legtekmtelyesebb személy egész Tiszaújlakon. Fe
renczyné asszonyom ugyan magyar nemesi családhól szár
m~zill< s nen~ érzi magát semmivel sem rangon alulibbnak, 
nnnt egykon <'llensége, de nincs inasa, al<i felszolgálhatna, 
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nincs fényesen bebutorozott szalonja . . . ó~di s kopott ná
Ink mindpn! Talán illő ruhája sincs a vendég fogadásárat 

. S mlt főzzön vacsorára? 
De Lajos hallani sem akar ezekről az aggályokról. 
~ }l.z anyám patikáriusné, úgy, mint te és Ilonka ... 

semmi egyéb! _, jelenti ki ridegen. - Elég bajt okozott már 
embertelen gőgjével . . . épp itt az . .ideje, hogy Ieszoktasslllk 
róla! . • l'' ; i l 'l+'ltl!tln 

Noha mindannyian kissé. fáznali ettől az első egyiitt
léttől, a dolog el~g simán kezdődik. Szerafina asszony való
ban átballag a szemközti házba s vele együtt eljön a. lánya 
is, akin ezúttal nem látni meg, hogy milyen. jól ismeq belül-

. ről a Ferenczy~ por!áját. A beszélgetés is megindul, eleinte 
kissé vontatottan és rendszertelenül, mert hisz val:i.nieny
nyien azon vannak, hogy egy percnyi szünet se álljo;n be a 
társalgásban, de aztán Szerafina ~sszony oly beiható ·érdek· 
lödl&t tanusit a kis unolk.a iránt, hogy a hangulat mlndin
kílbb feloldódik és a beszélgetés kényszeredetts~g nélkül fo· 
lyik tovább, mintha valamennyien régi jó barátok lenné
nek. Szerafina asszony alaposan szemügyre veszi és kikér-. 
dezi a kisfiút. 

- Igazi Roykó! - állapítja meg büs7Jkén. 
- Igazi Ferenczy! - felesel az öreg patikáritliS.- A 

szeme épp olyan, mint Ilonkáé ... s ~p Ítgy mosolyog is ... 
Géza azonban végül is riíegúnja, hogy majdnem össze

vesznek rajta és buksi fejét Szerafina asszony felé fordítja: 
- Miért tartott olyan sokáig, amíg a nagymamám 

lettél? - kérdezi. - És Iza néni miért nem meset~ •?ha 
rólad? 

Senki nem mer nevetni s Szerafina asszony zavaro• 
dottan m>isra tereli a szót. 

Aztán aludni küldik ·Gézát, a fehií:lttek magukra ma
radnak. Szerafina asszony az ablakhoz lép éls kitekint a tá
gas Piac-térre. 

- Milyen furcsán fest a házunk ebből az ablakh.ól! 
- mondja.- Ha Sámuel ezt megérte volnal-S ezzel ma-
gához inti Ilonkát, akivel még sok beszélnivalója van. 
Hogy tulajdonl<épp mi törOO:nt Géza születése előtt? Hogy · 
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m!J<.épp lehetséges az, hogy Ilonka nem írta meg Lajosnak 
Pansba: ~og.Y gyere~e szüietik tőle? Azért, mert titoktartást 
kell~tt IgéTrue Moldarnak? Hát persze, most már értem 1 
Nehez sorod lehetett, lányom! · 

Lajos érzi, hogy milyen megható s egyben milyen ne
~eJ;'éges ez az. együttlét. Az ember most már szinte meg sem 
er.ll, hogy évtizedes 1égő gyűlőlet választotta el egymástól a 
~<et családot. Az a gyűlölet még nevetségesebb volt ... La_ 
Jost heves szégyenérzet fogja el. 

. . .szerafina asszony búcsúzik; mé!gis csak sok izgalom
n;.~! Jart ez az; este és ezt a mája megérzi. De mielőtt elmegy 
megegyszer Ferenczyné asszonyomhoz fordul. ' 

. . -· . Csa~· azt akarom mondani ... azt hiszem, ismeri a 
Pospisch!l d1v~tszalont? Ha jól emlékszem, maga is ott 
dolgoztatott regente? Igen ügyes varrónő ha ·. t . ... megm 
VI~SZ~ akarn~ té:ni hozzá . , , úgy értem ... akkor szívesen 
sz?lne.k Pospischilné asszonynak, hogy szedje őssze a tudo
manyal ... 

..Harsány kiáltás ·veri föl a utca csendjét. Majd köze
lebbrol egyre megismétlődik. A Piac~té'ren ös•szefutnak az 
emberel;:. Izgatott lármájuk ide is fölhallatszik. 

Ferenczy uram kinyitja az ablakot. 

- K?~?nkiadás! ~ kiáltja egy ujságárusitó. 
Kitort a háború Franciaország és Poroszországr kö-

. :1 

- Fr~ciaország hadat üzent PorOL,.ovszágn~kl : 
1 

- Ber~mben azt kiáltják: - fel Párisbal 
- Pártsban azt kiáltják: - á Berlin, á Berlini 
- Napoleon császár átvette a fiíparancsnokságotl 
·- Háborúi Háború! Háború! . 

zött! 

• Ferenczy uram némán llallgatja a tömeg kiáltozását, 
Azta~ ~yors '?ozdulattal becsukja az ablakot .... mintha ez, 
zel kizarhatna a háborút a lakrusából. Lajors1 pedig leszalad 
hogy megvegye a külőnkiadást. ' 

XXVH. Grete von Urh,anitzky: A nagy álom. 
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- Háborúi - mondja Ferenczy uram fakó hangon. 
Valamennyien hallgatnak. 

Lajos és Ilonka Genfben vmmak ,egy kis szállodában 
szálltak meg, a tó partján. Lajos eredetileg úgy tervezte, 
hogy itt elválik Ilonluítól és Párisba utazik, ahol m~g sok 
pénze feks1zik a vállalatban~ de nem_ tudott át jutni a hatá~ 
ron s így be kellett érnie azzal, hogy egyik párisi képviselő
jével - aki 1nég idejéhen elutazott a francia fővárosból -
Genfben tárgyalja n1eg a megváltozott helyzetet. 

Az esemé!nyek olyan gyorsan peregnek, hogy alig bírta 
lrövetni őket. Az olvasószoba :Lróa:sztalán még ott fekszenek 
a júliusvégi és, augusztuseleji hírlapo.k, amelyek Napoleon 
es~szár utolsó minisztertanúcsáról, a császár búcsújáró!, 
a frontra való elindulásáról szálnak ... .s :mindez n1ár rég 
idejétmulta esemény. Genfben nincs cenzúra, az ernberek 
egyformán megtudják a jó és a rossz híreket. A franciák 

\barátai számára· több a rossz hír, mint a jó ... végül pedig 
n1ár csupa rossz hír éfrkezik. 

VVeissenburg l 
vVörth, ahol Franciaország csatát veszít. Szabad az 

út Elzász fe1éll 
Vorbach. Párisban megbuktatják OlLivieJr·~. A 

Palicao~miníszt&ium n1egerösíti Párist, élelmi,szerrel látja 
el a várost s elszállítja műkincseit. 

Egész Európa elhiílve néz. Nyugat felé, ahol pozdor
.Java zúznak · egy erős, bátor hadis,ereget. A legrosszabbtól 
lehet tartani . . . ha nem történik csoda! 

Svájcba éJrkezett hírek mlmi magyarázato·! szo.lgál
latnak a vereségrőL De Lajos és Ilonka nem bír hinali ben
nük, merl mindeddig meg voltak győződve arról, hogy a 
császári birodalorn ereje ldmeríthetetlen és Napoleon min
den tervét meg tudja valósítani. 

Azt ugyan tudta Lajos, hogy a osászár nem vihette 
keresztül a hadsereg reformját, sőt, hogy ·az utolsó kor 
m:íny leszóllítoUa a katonai létszámot, ·de yajjon igaz~e. 
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az, . hogy Franciaország egtyáltalában nem volt felkészülve 
a háborúra? 

~ Érthetetlen - mondja J,ajos Ilonkának. - Hisz 
ezek ugyanazok a csapatoik, amelyek Algírban, a Krimben, 
Olaszországban és Mexikóban harcoltak. Az ujságok akkor 
arn\! írtak, hogy kitarlóbbak és hátmbíbak, mint a porosz 
katonák Most látszik, mégis igaz, hogy a tábornokaik 
semmit sem érnek. Már az is· nagy hiba volt a szakértők 
véleménye szerint, hogy egyszerre rendelték el a movgósí
tást és a csapatösszevonásokat, s még nagyobb baklövést 
követtek el, amikor egy nyolcvan mértföldnyi hosszú fron· 
ton aprózták fei a hadsereget. A vezérkarn3'k állítólag még 
térképei sem voltak. Azt mondják, hogy miudenben hiány 
volt . . . hogy az altisztek nem értik a dolgnkat . . . s a tá. 
hornokok kitérnek mindcn támadás előL Arról is beszél·
nek, hogy a Chasscpot-puskák ugyan jobbak, mint a poro
szok húszélves kar3'béilyai, de ezzel szemben Bismarcknak 
jobb a tüzérsége, az ágyúk ezer méterrel mcsszebb horda
nak, mint a franciák ágyúi. 

A hírlapok naponta hozzák a rosszabbnál-·rosszabb 
híreket. A ciSászál' a főparancsnokságot átadta Bazaine
nek, akíről Roykó Sámuel kartotékjában az olvasható, 
hogy kiváló gyarmati katona. Gyarmati katonát egy had
sereg élére? A császár elhagyta Metzet . . . A hadsereg 
követi. 

Gravelottel 
Rezonville! 
Mars-la-Tour l 

.,,·. 

Az ujságok aiTól írnak, hogy a franciáknak néha 
csak a kezüket kellett volna kinyújtaniok, hogy learassálc 
u gyözelemet, de tábornokaik nem tudták kihasználni a 
kezdeti sikert. 

Saint-Privat. Ez már alighanem a francia front ösz
szeomlása. 

Augusztus 14., 16. és 18. napja megpecsételi a fran
ciák vereségét. 

Bazaine főparancsnoJ< Ban-St.-l\lfartinben, főbadiszál
lásán vesztegel, Metz egyik külvárosában. 
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.. ------------------
Az ember reggeltől késő estig egyebet tem tesz, mint 

ujmigokat olvas. A lapok a nt'Jmet hadvezetést dícsérik. A 
porosz sereg Clausewitz módszerét követi, aki I. Napoleon 
tapasztalatait rendszerbe foglalta. Nem tör területi sike· 
rekre, főcéija az ellenség megsemmisltése; nlindig ott támad, 
nag,y túlerővel, ahol az ellenség a leggyengébb. Mestere az 
átkaroJási és bekeritési műveletek.nek ... a mozgó háború
nak és a támadásnaki 

Ilonka nem sokat. ért a dologból, hiába hailgatja 
áhitatosan Lajos "lanácskozásait" párisi képviselőjével, 
aidvel együtt. órákhosszat ülnek a térképek előtt. A fiatal
"sszony mindössze azt látja. hogy ez. a háború, amelynek 
okát, célját. nem érti, mondhalatlan nyomorba fog dönteni 
két. országot, számtalan családot, ezernyi embert. El lehet-e 
ké1pzelni olyan célt, kétdezi magában, amely ezt a 1nészár~ 
lást és iszonyatot szentesítené? 

Lajosnak súlyos gondjai vannak. Párisisal megsza
kadt az összeköttetés. Ha Franciaországot legyőziik, feil
kelés . . . fegyveres forradalom tör ki az országban, neki 
pedig még ,sok pénze van Párisban. Lehet, hogy tönkre-· 
megy az egész párisi üzlete! 

Genfben ·mindenkinek van valami n1agyarázata a 
francia vereségre . . . s lehet, hogy mindenkinek igaza van. 
Annyi az egymással ellentmondó hír, hogy az ember nem 
tudja, mit gondoljon a dologról. De mindenki m:é.Jy rész
véttel viseltetik a francia nép iránt, amelynek fiai határ· 
talan hősiességgel küzdenek. Miég núndig elk~zelhető, 
hogy hirtelen fordulat történik! Most Franciaország halá
los veszélyben forog, az emberek hirtelen észbekapnak 
érzik, 1nennyire szeretik ezt az országot és ezt a népet. , 

Pedig a nagyhatalmak cserben hagyták Francia
országoti A>kikre Napoleon számított, azok - mint az 
osztrákok - mind vissza vonultak. 

- A mi Andrássynik járt elől a jó példával 
mondja Lajos keserűen. - Milyen ügyes fogás volt, hog:y 
interpellációt intéztetett magáho·z a háborúról, ami aJkai-. 
mat adott neki arra, hogy ·hatalmas beszédet mondjon a 
magyar semlege"<é!g mellett, az országgyűL@s egyhangú 

420 

helyesléssei szankcíonálta is azt az állásponto!, hogy Ma
gyarország békét akar s épp ezért megőrzi semlegességét. 
Ezzel Andrássy elutazott Bécsbe s a koronatanácson ki
fejtette, hogy a monarchiának nem érdeke Poroszország 
gyengíttéíse ... sőt, hogy szüksége van egy erős Poroszországra, 
hogy veszilly nélkül követhesse a Balkán felé irányuló ter
jeszkedesi törekvéseit. 

- S mit szólt ehhez Ferenc József? - kérdezi 
Ilonka, akinek bátyját porosz golyó ölte meg. 

- Gondolj arra - feleli Laj01s komoran -, hogy 
Napoleon legyőzte Ferenc Józsefet Solferinónál és cserben
hagyta Sadovánál. Királyunk ugyan gyűlöli Pomszországot, 
de fél tőle. Talán más volna a helyzet, ha meg lehetne 
szerezni Olaszország segítséglét. De ami kevés hálát még 
éreztek az olaszolk, annak az utolsó szikrája is kialudt- a 
montanai csata után. Azt hallom, hogy Vittorio Ernannele 
szives.en segítségére sietne Napoleonnak, de Sella személyes 
ellensége a francia császárnak. Firenzében az olaszok lel
kes éljenzéssei fogadták a porosz győzelmek hírét. Az se 
sokaU segít már, hogy Napoleon visszahívta a Civita Vecc
hiában állomásozó csapatokat. Itteni olaszok ugyan azt 
állitják, hogy hosszas allmdozások után Bécs <!s Firenze 
közöU megállapodás jött létre, amelynek értelmében mind 
a kélj állam fegyveres, semLegességre kötelezi magát há
ború esetén, sőt állitólag abban is megállapodtak, hogy: 
B•egítséget adnlak Firalnciaországnaik, ha belfejezték elő'ké-< 
születeiket, de az olaszok most azt követelik Napoleontól, 
egyezzék bele olasz csapatoknak Rómába való bevonulá
sába ... ezt meg a csász(lr nem teheti meg! Becstelen do· 
log volna, ha most cserbenhagyná a pápá!. A helyzet te
hát e pillanatban az, hogy Olrus•zország ·Ausztria nél~<Ül 
nem vonulhat fel, Ausztria pedig fél Oroszországtól. Nem 
ok nélküli Miklós cár, Poro-szország barátja, állítólag az· 
zal fenyegette meg Ausztriát, hogy nyomban bevonul Ga
liciába, ha •az osztrákok megmozdulnak. Látod, llonlka, 
ez az orosz barátság teszi, hogy még mindig gyanúperrel 
élek PoroiSzországgal szemben. A cárok mindig csak azo
kat az országokat támogatták, amelyek a reakció táborá
ban meneteltek. 
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-- Hát nincs senki a világon, aid segiteni tudna és 
akarna Franciaországon? - k&dezi HonJm. 

- N in os senki! Emlékszel, úgye, hogy a Times jú
nius. 25-ikén BitstnarcJk ·sugalmazására közzétett egy okira
tot, amelyet BenedeVti 1866-ban Bismarcknál hagyott és 
amelyben Belgiumnak Franciaország által való megszál
lásáról éls az ország annrexiójáról van szó. Napoleon most 
fizet nagyravágyó terveiért; elképzelheted, milyen hatást 
keltett ez az okmány a kis• országokban, Belgiumban, Né
metalföldön és Svájcban! Viktória királynő Franciao11szág 
ellen fordult, Dánia pedig mozdulni sem. tud, mert Porosz
ország nyolcvanezer embert vonultatott fel a dán határra. 
Rotnánia: talán rnegsegítené\ Franciaurszágot, ha Ausztria 
is heavatkozna, de ez scm bizonyos, rnert királya ~ · akit 
Napoleon ültetett a trónra - német herceg. Osak Svéd-

. ország és Törökország maradt meg Franciaország barátjá
nak, azok meg nem segíthetnek . 

Lajos időközben szorgalma1s munkáJval megszer
vezte a ~genfi irodáját. Ez az iroda. fogja fenntattani aZ 
összeköt~etést Tiszaújla.kkal, Bedinnel, Szentpétervárral 
és Londonnal, amíg v1élge-t nem ér .a háború és Európa is~

rriét megnyugszik. 
- Most tárgyalok egy genfi keretstkedővel, ·akit az 

iroda vezetesével fogok megbízni - meséli. - Van egy 
kis ·vegyészeti gyára, amelyherr előállítják a kenőcsöt. Re
szesedni fogunk az üzletben . . . de személy szerint hál' Is
tennek már nem lesz vele; több dolgunic 

Ilonka boldog, határtalan megkönnyebbülés számára 
ez a hír. lVIost aztán Lajos végre nekiláthat annak a mun
kának, amelyhez párisi laboratóriumában annyi lelke"e
déssel fogott. A tiszaújlaki csendben senki és semmi 
nem fogja többé háborgatni. Ilonka most már tudja, 
hogy egysz•ersmindenkorra végeztek a multltal. 

Mialatt Lajos napközben genfi irodája szervezési 
muukálataival foglalatoskodik, vagy új i;smerőseivel po-
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· · · · · t. a"b. an a · Jn-
IlüZál, Ilonka is gyaiuan veszi kezébe roos ~n tlen ,ru : 
gokat és azon van, hogy megértse azt az ertbete rratJC

1a 
1nit, ami a férfiak világában történik. A. be.~e~-t.t€1t oS'~ .. 
császár most állítólag Ghalonshan van, 1de>koV 1 ,ébe O , 

· 'l J k'tBzaincheJ 1oo'~ pa tm, Mac· Mahon vezer etc a att, a 1 a 1 1 ?i 
veztek ki főparancsnokká. Az ujságok arról .. Íl:~a. '~ 1,rf15t

1
; 

Mac-Mahon elfelejtette felrobbantani húta mog~tt nol e:J. 
vonalakat és alagutakat. Soik cikk szól Párisról. 15

'1 ~rroM
1Y: 

Trochu nevií. t.ábornoll\ot never:tek .ld .katonai ' :f111Wc
1 

zóvá. IlonJ{ának fáj a sz~ v~, ha atTa gon~~l, ,hogYs .11~1t 
bizonytalan sors var a vilag l~'?'szehb 'l v di .os~r: páfl~~~l\.? 
n1ennyit szenvednek most a huszke cs VIrlan redJ1lo 
lVIiért is \kell a férfiaknak n1indíg háborúba .ke-ve 

1 ort· 
Nők ezt nem nagyon érthetik meg· . tó P: el 
E!!y alkalommal LaJ-ios!sal egvütt ellátogat. a,.et•Ő'sc 1:: 1·, u • •• tsll• lJ'' 

pn fekvő egyik kávéházhu, ahol az ura UJ r st v~l :11, 
szdl<ott találko.zni. Ezek is körülbelül azt a f~lfo1"lvn~'l' t ,1 

a világról, amit Lajos. Súlyos, htmyo!ult. VItaki . 1° Ú•l<ilb1'1 e-
l 

, t meg. te ta " ' amelyeket Ilon m nem nagyon er ' 1 .. yezo cig 
szelíd pa~ztellszínekben ragyogó tavat és a tor~; rroJl w 
gyeket nézegeti. LajoS! barátai között ~.an, .e ·aJld Il~~~ ö~ 
ember bizonyo'i Jean Treichler nevezetu 

111
', 1 is •l' cJ'\r ' . D még na a et); 

káspártot akar Srvájcban alapítani. e .. _. barátja, 11g-

nösebb egy Wilhelm Weitling nevezetu elv dja ~ t '\t
francia tiszt és egy tn:osónő f~a, aki kere~en tag~'~ ert~{il 
gfultulajdon léltjogosultságát és az emben mtnbt er. 11°C

1 
at'\ 

. , 1 . · ·1· · 't Nan·yon vad em •n ' , egJ!S·egeve 111.Cfl U Vl ag JaVai·· 1-í b uo·aiJ" '{'iW 
nem is ért vele egyet, és sok~~~ s~í~~s,eJ~hen _ad;1110I{!'~

1

" 
Bürkli urat, aki az allam lukuszob.olcsevel ~ el-
ért [<ÜZd · az ő gondolatait Ilonka 1S hel.yesh. lt ~z 1 ct 

' .k t tnJ111 c' 
Nyilvánvaló, hogy a fiatalasszony so a ' 91JleiY el, et 

mult időben. Sok könyvet, folyóiratot olva~o-\t, g 111el.l' pe 
az ura szállít haza szállodaszobájultha. A_ vita<, oltfil<· )JC" 

végigpallgatott, szemmelláthatólag hasznara,. :tésP"' ·éZpie 
- · 1.. é tr1d a beszB,g 1.~.u é6 

beikapcsolodili egye ore lll g nem n e t~~ el t'l 

felé élő terméls;zete van, el öbb önmagá." al. ke~ ntíll·d•fl. éreZ, 
kétségeit és gondolatait. De. meg nem 18 fig~onvágYflt 
odaadóan ·arra, amit a férfmk mondanak. !!23 



szerelnél már viszontlátní · kisfiát, akit szüleí gondJaira hí-
zott. 

Aztán néhány v>haros nap következik. A lapokat Id
tépík az ujságárus kezéből és a polgárok ÖS'szeszaladnak az 
utcán, csoportokba verődnek és izgatottan vitatkozn~k. 

Kezdetben csak arról értesült a város, hogy a"német 
seregek egy hirtelen fordulattal a franciák oldalába kerül
tek és hogy ezek Sedarr felé vonulnak vis<.za. 

D~ már is jön a másik különjelentés. Az emberek 
nem hisznek a szemüknek, amikor elolvassák tartalmát. 

Hősies ellentáll:ílsuk dacára a franciákat megsemmi
sítő vereség érte SedannáL A hadsereg felboml~~t, Napo
leon császár felvontatta a fehér lobogót. 

Moltke azt követeli, hogy a francia hadsereg feltéte
]eJi' nélkül kapituláljon. A tisztek megtarthatják fegyve
rüket! 

Napoleon hadifogoly. Találkozott Bismarck-kal, de 
nem tárgyalhatott vele, mert tárgyalásra CIS<ak a párisi 
kormánynak vrup. telj<hatalma. 

Porosz gránátosok vezették a hadifogoly Napoleon 
esiilszárt Bellevuebe. Az elfogott francia hadsereget Német
országban fogjiiik internálni. A porosz 'király a fogság, tar
tamára felajánlotta egyik kastélyát Napoleon csfuszárnak. 
A császár elutazott Casselbe. 

J"ajos mostanában sokat gondol elhunyt 3!pjára. 
Vajjon mit szólt volna ehhez az összeomláshoz, ehhez a 
szédítő bukáshoz? Szegény, a saját bőrén tapasztalta, mi
lyen nagyot zuhanhat az ember a hatalom csúcsáról! 

Százhatezer franciát fogtak el, akiket Viges félszige
tiin, Sedarrtól északra Bzállásolnak el, amíg Németországba 
visii"k öket. 

Az újságolvasó nem ismeri ki magát! Hisz Bazaine 
méig mindig Metzben van! Kitörésiekkel kfsérletiezett még 
augusztus végén és a sedani csata másnapján is. 

Páris pedig? Az ujságok hírt adnak egy huszonhét 
francia képviselő által aláírt javaslatról, amely a császád 
dín3!sztia trónfos~Ztását ajánlja. A $zavazást elhalasztották. 
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De szeptemh'er 4~iin egész Páris az utcán van és a sedani 
kata~'Ztrófát hírdető falragaszokat olvassa. 

-- Ez a vég! - mondja Lajos. Nem nagyon érti, 
hogy ő, aki · szívvel-lélekkel szocialista, miért nem örül 
annak a hírnek, hogy a párisiak összegyűlteK a Plaqe de 
Gréve,n, onnan a városházára tódultak #s kildáltották a 
köztárs:.ságot. Hogy miért nem örül anna!<, hogy új kor
mány alakult, olyan férfiaknak a 11észvételével, akil<et La
jos 'SZeméJ.Yi szerint ismer és becsül. Favre, Cflemieux, Avagos 
és Garnbetta vesznek részt a kormányban. Azt érzi talán, 
hogy a császárság buk:fusa egy új km·szak kezdetét jelenti, 
amely megint csak nem fogja megvalósítani Európa áb
rándjait? 

Mélyreható nagy változásokat példáznak az esemé
nye.!<. Laj01s saját szemével kovethette Napoleon felfelé 
ívelő pályájának és hirtelen zuhanásának megrendítő színjá
tékát. Ami kicsiben játszódik le apja 'é[etében, az tői"ténii< 
most óriási méretekben ezzel a különös• férfivel, ald forra
dalmár volt, államelnök, majd császár lett s aki körül most 
romolilla dől a magateremtette világ. Hadifogoly s még 
csak nem is tárgyalhat országa nev&enl Mi a nagyság? ... 
Mi a hatalom? ... Mit használt mind a l<ettő a francia csá
szárnak és országának? . . . ll'tilyen beláthatatlan szeren
csétlenséget hozott az emberekre az egész világon! 

Párisból most már csak az hallatszik, hogy a csá
szárné elhagyta a Tuilleriákat, Párist és az m1Szágot. Allí
tólag Angliába menekült. 

Október végén Metz is megadja magát. De azéirt még 
itt is, ott is, új francia seregek alakulnak, merész győzel
meket aratnak s a védelmi bizottság által megszer•rezett 
Páris keményen ellentáll az ostromlóknak. 

Lajos és Ilonka az őszt és a telet még Genfben tölti. 
A genfi kereskedő, akit Lajos egy alkalommal megemlített 
feleségének, átvette vállalata központi V'ezetésélt; most fo
galmazzák meg Lajossal együtt a szerződést s lefektetik az 
új vállalkozás körvonalait. 
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A télen a h:lború m&g e1gyszer felilli fejét a svájc! 
határ közelében. De ezúttal nem a diadalmas támadók, 
hanem a kétségbeesett legyőzöttek közelednek az, ország
hoz. A Bourbaki-sereg a svájci határr közelében vonul~ visz
sza . . . ezt a határt csak egyetlenegy zászlóalj vi!delmezi. 
Lisaine-nél a poroszok újra megverik a franciákat s Th'Iann
teufel elvágja v~s,szavonulási útjukat. 

Mihez kezdenek most majd a franciák, ké!rdezik az 
emberek, kérdezi mrugáhan Lajos és Ilonka. A további kűz
delem kilátástalan. Megadják magukat·? Svájc újra moz
gósít és a svájci vezénylő tábornok tárgyalásokat kezd a 
francia sereg veZtéTével a· megvert sereg Svájcba való be-

enged6séről. 
Január tizennyolcadikán a versaillesi tükörteremben 

ünnepélyesen kikiáltották a nemet császárságot. Január 
harmincegyedikén Herzog táJJornok Les Verricres-ben 
közli azokat a feltételeket, amelyek meilett átenigedik a 
svájci határcin a bourhaki·i sereget. 

Kemény tél dühöng. Hús,zezer éhező és fázó francia 
katona lépi át a határt. Lovakat é!s ágyúkat hoznak ma
gukkal, a vöröskeresztnek rengeteget l<ell dolgoznia, hogy 

elláthassa öket. 
A vörös kereszt! Az emberek megtudják, hogy Páris 

ostroma alatt Jules Favre, a Journal Officíel-ben közzé
tette a Dunant-féle genfi konvenció szövegél\, hogy még 
egyszer emlékezetébe idézze a hadviselö feleknek. A pá
risi utcán állítólag sok a vöröskeresztes lobogó. Dunant i~ 
Párisban van. A poroszokkal tárgyal a francia franktirő-
rök érdekében. 

Ilonka és Lajos is Les, Verrieres·be utazott, ahol nagy 
szJkség van segítő kezekre. Senki sem akar félfeállni, aki· 
nek használ vehetile Lajos patikárius, sokat 'segíthet, nem· 
különhen Ilonka is, alu apja mellett megtannl!a, mint kell 

· hetegekkel és sebesiilt.,kkel bánni. 
A katouii:k kiéhezettek é's fáznak. Boldogok, de nem· 

csak azért, mert segítökezek nyúlnak most feléjük, hanem 
mert végre megértö emberekre .találnak, akiknek kiöiJ.thetik 
a szivüket. Egyébként iszonyú a zűrzavar. Az e:~~redek .. 
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összekavarod-t-a I{., századoTt er~zakadtak egymást ~y 
részek _a vVaadt-völgybe, mások a Travers-völgy~~ egy~s 
tak. 1\hlyen szomorúak, milyen levertek szeg~nyek c:on~t; 
fagy. ott arcukkal, vörös nadrágjukban és lul'as ko·-'." on.ka b 1 É·· 1 , ' · ,.enyei • 

e'; .. JJC -na pp;" _szo~nak a trombiták, a katonákat össze-
~YUJli~ és ~lszallasolJál< a nagyobb helységekben. Ilonka 
CIS LaJOS cllatog.~t Mo~iers-b~, Fleurier~be, Travers-be, Ceu~ 
v:t-be. So.kbelyutt telJesen felbomlott a fegyelem, a le
g~nység 11cm engedelmeskedik tisztjeinek, a svájci kato . 
sagnak kell rendet teremtenie. De nincs is elég fede'l na 

k""lt k , . a me-
~e ~~ c s~amara, a templmnokat és az iskolákát is meg-
I.lkpk V'eluk, de még így is sokan vannak akli< szahad ' · 
alá kényszerüln ek. ' 'g 

. . Svájc ne~ncsak a menekült hourbaki-i sereggel törő-
dik, a ",zomszedos Stmsbourgnak is segítségére siet. Itt is 
nagy a nyomor, a lakosság nélkülöz. 

Az lá?- 111e?kölik ~ a békét Versailleshan. Franciaország 
D_IOS~ megtstnen sorsat: el fogja veszíteni Elzászt, Lofua
n~gm egy részé't s húszmilliárd hadisarcot 'kell fizetnie. 
Abghogr megérkezik Genfbe a békekötés híre, Lajos és 
Ilonka felkerekednek é,s hazautaznak Tiszaújlakra. 

, , Most ismlll együtt ülnek valamennyienFerenczy uram 
hazaban. O_tt "':n Ferenczyné a.s,zony, aki fiát elveszitette 
a porosz "háh?ru~an, .. Ilollllka, :UO Les Verricres-ben ismerte 
m. eg a habarn konyortel,en, vtgyorNÓ ábrázatát és Iz il · 
tolá:n I. cll U"""! 'l " a, au "' . ntn re OJU \:ne szegényebb, mert ninc1Si senldje 
akit_ f~lthetne. Az asszonyok hallgatnak, hadd beszéljen~Ú· 
nl fe~f,mk. Ferenczy ·u~ral_?, az. öreg Halász doktor és Lajos 
~gy JOkora darab vilagtorténelmet élt meg és most azon 
Igyekezn0;<, hogy kihámozzák rejtett @rtelmét. 

Ha~aJ~z ken1~n~ szavakkal bírálja a francia császárt, 
aki orszagat és nepet szerencsétlenségbe döntötte. 

De Ferenczy Ieinti. 
, Hi~yjé~ek e~ nekem, hogJy Napoleon minden hibája 

~~lenere tgazt .europai volt! Nem volt· önző? nemcsak a sa
Jal országa &dekeit nézte. Sok olyan gondolatot dédelge· 
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tett szívében, amely az emberiség leg\lrágáhb eszmekín
cséhez tartozik. Bé!két akart teremteni Európában. Sajnos, 
nem tanulta meg, amit má~ a nagybátyja is saját bőrén ta
pasztalt, hogy erőszakkal nem lehet békét teremteni. Euró
pának saját törvényei szerint kell nőnie, fejlődnie. Most 
eg,y. új korszak kelldőd"k, amelynek hangver,senyét Porosz
ország fogja vezényelnJi. Hasznunkra lesz-e? . . . Kárunk
ra-e? ... Ki tudja azt megmondanil 

Lajos azon a "é!leményen van, hogy többről. van szó, 
mint arról, hogy egy nemzet megbukik, egy másik felemel
kedik- s hogy a hatalom a francia császár kezeből átvándo
rol a német kancellár, Bismarck herceg kezébe. 

- Mes•szibbre kell néznünk, túl a mai eseményeken! 
- mondja. Európa mos.t egyetlen hatalmas szabadságharc 
. . . a forradalom színhelye lett. Az egész vilfug egy hatal
mas megrázkódtatás óráit éli. A győzelem és a vereség pe
dig nem egyéh, mint annak a harcnak egy-egy szakasza, 

·amely előhb,utóbb egy új világot fog megszülni. 
Ferenczy uram és Halász doktor kié!tkedve hallgatja 

e szavakat. A fiatalság. mindig bízile a bolnapban, mert m#g 
nem tudja, hogy a hullámhegyek után hpllámvölgyek kö
vetkeznek. Haladást vél látni ott, ahol a sors útja tragi
kus közönnyel fel- és lekanyarodik. 

S mégis bíztató és ;szép dolog ha megcsendül a 
fiatal, izgatott hang, s megszólaltatja azt az utolsó reményt, 
amelyet mindenki féltékenyerr őriz a keble mélyén: 

- Hogy el fog jönni, mert el kell jönnie, annak az 
időnek, amikor minden ember szabad és boldog lesz .é:s a 
népek békében, egyet<!rtésben élve, új hazát találnak az új 
Európában! 

-VÉGE 
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TEIXEIRA DE PASCOAES: 

PAL 
A portugál Pascoaes, a mai Európa legnagyobb szellemei

nek egyike, regényében elvisz bennünke•! a keresztény idő
számítás első századába. 

A római birodalom elaggott, éle1túntság üli meg az istenek 
szobrait és Jupiter kezében kialudt villámmal bóbiskol már
v{1nycsarnokában. Ám ugyanakkor mennyei villám fénye va
Idtja el a damaszkuszi úton a kereszténység konok üldözöjét, 
tarzusi Saul1:, hogy mint Pál, Krisztus apostola slzülessen 
újjá. A vaksi, rútarcú, cskóros kis zsidót JézuSI i_ránt fölgyúlt 
izzó szenvedélye nyughatatlanul hajtja végig Palesztina, Kis
Azsia sós mocs;arain és puszt;aságain, a Földközi-ltenger már
ványszigetein, hogy Athenen keresztül elérkezzék végre Ró

. mába. Viharzó tengeren, hajótörések között, majd öszvérhá
Ion és gyalogosan járja végig szervező útját Pál, mint ·a ke~ 
resZ'ténység első propagandistája. · 

J{ővetőinek és kísérőinek pompásan megrajzolt .alakja: 
Barnuibás, az ifjú Timotheus és Lydia a menyasszony, épp 

annyira húsból-vérből valók, mint a potrohos Anranias, 1a tör
yénys~Zéllti elnök, vagy a vér és bor mámorába szédült anya
gyilkos Néró. A regény legr-agyogóbb fejezetei azok, l!lelyek 
Pál varázsla•tos: hatású térítő munkájM írják le a császári 
fővárosban, míg csak. cl nem tűnik szemünk eWl, ama trll;
gikus augusz·tusi ruapok zűrzavarában, amikor a keresztény 

mártirok vérétől részeg Róma a lángok martaléka lett. 
PasCoaes szerint az ipar mai orgiája lényegében acél~ 

paródiája a róm~i pogány orgiákna~, amerikai ~ vagy ha 
úgy tetszik -, újnérói változ;a<tában, amikor elfordult Istcn
től és az anyagot teszi meg bálványává" Tankokat és mérges 
gázokat gyárt, de eljön az idő, amikor az an)llU.g kimerül és 
a gyáraklaJt, e modern templomokat éppúgy le fogják rom

bolni, mint egykor Artemis ephesosi templomát. 
A költői szépségekbell és izgalmas részletekben ga.zd.ag 

regény S.zentkúty Pál teljes értékű forditásában kerül az 

olvasó elé. 

E R s z T E s KIA:OÁS 

PIERRE DANINOS 

DÜNKIRCHEN 
ÁRNYÉKÁBAN ... 

Étienne C o .l o mb i c r párizsi fiatalember szüle:téséne•k 
órájában elvesztette anyját, nagylwrúsága napján az öröksé~ 

gét, majd 1939. augusztus 2-án, egyhónappal a lu'i.ború kHörése 
előtt az állását. Közben felesége is elhagyb. Végképp kibil
lenve lelki egyensúlyából öngyilkosságra szánjn magát. De 
közbelép az élő történelem. Hősünk ráeszmél, hogy a háború 
<;zcbbnél-szebh lehetőségeket tartagalt számára, hogy a halál 
karjaiba vesse magát. 

S e perctől kezdve mag1asabb hatalmak yesziik á,t Étienne 
életének irányítá,sát. Mozgósítás ..... be'Vonul~s .. 1;. á.lóháború 
a ~Magino~~vonal előtt... villámháború... frontáttörés ~ .. 
fejvesztett menekülés tankok, stukáil.i:, bonbázók orkánjábau ... 
végül Dünldrchen, az egykori marne-i cs,ata ellenképe, ahol 
a. taxik és antabuszok szerepét séJI:ahajók, motorcsónakok, 
vHorlások, kimustrált dereglyék veszik át. 

A fmncia összeomlás :azonban csak drámai ke1·ete Étienn\~ 
saját, külön regényének: Hősünk a várakozási háború ka

tasztrófaérlelő csendjében lángoló szerelmi levelezésbe kezrl 
exfeleségével, a párizsi flapper-típus· e pilltangószerüen édes, 
JelkiJ eg pehelysúlyú jeleniSégével , . . Együttélni . nem tudtak, 
de a háború megtanítja őket, egymástól távol - egymásért 
élni. 

Az író csípős szellemességgel kritizálja a háború elötti 
francia életvistzonyok,art., de szívének s részvétének lázas lük-
tetését érezzük 
amellyel az égő 

abban a hatalmas 
Dünkirchen1t fölfesti 

vonásának hátterére. 

sokszíníi ábrázolásban, 
a nagy tragédia első fel~ 

Daninos 'háhorús regénye: a humor, a líra és a dráma 
pompás~ kesernyés koktélje. 

K E R E s z T E s KIADÁS 
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ORAVECZ PAULA 

FACIPŐ 
Nem holland tájak szelíd lmngulatát idézik azok 

a facipők, amelyek ezen a bájos, megható, helyenké'nt 
aranyhumorú, de mindig nagyon életszagú tö'ttié'ne
ten végigkopognak A facipőket egy kis pesti prole
tárleány -viseli ~ javítóintézetben, ahova nem a saját 
romlottságából, hanem a mások hitványságából ke
rült. 

A kisleányt, akinek szülei tízéves korában elvál
tak, apja beadja kifutóleánynak egy holdutcai kávé
mérésbe. Innét egy pesti gőzfürdőbe kerül takarító
leánynak, tyúkszemvágó asszonyok mellé. Ebben a 
sörszagú, durva környez-etben éri meg a tizennegye~ 
dik: é'v;ét, amikor e serdülő, osinos leánykán megakad 
az igazgatió szeme. A többi már szinte magától jön: 
a biÍnbeesés, a szégyen, a javítóintézet, •ahol a korán 
romlo,tt, szülő nélkül felcseperedett gyermekleányok 
l<ülönös életét és társadalmi tagozódását élethü szí
neikkel festi meg az írónő. Majd megint visszatérés a 
pesti proletárvilágba rés a felemelkedéls, amely egy· 
ben teljes megtisztulást is jelent. 

A regény hátterében, mint valami fínom elmo
sódó pasztellen, kirajzolódik a régi Tabán hangulata. 
Az élettől ellesett, sok kitünő megfigyelés, a regény 
mindvégig lebilincselő hangja, élvezetes, vonzó olvas
mánnyá avatja az újonnan feltűnt írónö első regé
nyét. 

KERESZTES KIADÁS 
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