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Néhány bevezet szó Széchenyi nagy magyar

szatiráiához.

{Az )>Önismeret« és a nagy szatíra közötti viszony. Mi okból és alkalomból

születik meg a szatíra? A szatira beosztása s a hozzá való jegyzetek.)

Széchenyi nagy magyar szatíráját, mely döblingi irodalmi hagya-

tékának jelen második kötetét foglalja el, eléggé jellemeztem kiadvá-

nyunk els kötetének Történeti Bevezetésében, a hol bven szóltam a

milieurl is, a melynek keretében Széchenyi döblingi irodalmi és pohti-

kai élete mozgott. Mikor azonban azt mondom, hogy eléggé jellemez-

tem, ezt az igehatározót csak a kiadás, a kiadó kötelessége és czélja szem-

pontjából és mértékével mertem alkalmazni. Mert annak, a ki a jelen

kiadvány két kötete után Széchenyivel akár mint íróval, akár mint

politikussal vagy mint emberrel behatóbban akar foglalkozni, annak

az új Kemény Zsigmondnak, második Gyulai Pálnak vagy Kovács

Lajosnak ezt a szatírát minden oldalról tüzetes tanulmány s részletes

elemzés tárgyává kell tennie. Nekem, a kiadónak, még csak egy köteles-

ségem van az olvasó iránt, mieltt a nagym olvasásához hozzáfogna :

néhány szót bocsátanom elre a m létrejöttének speciális, alkalom-

szer körülményeirl s magáról a kéziratról. Ezek ismerete nélkül,

azt hiszem, nem volna egészen világos a kép, a melyet a nagy szatíráról

magának az olvasó megalkotna.

Alig van érdekesebb és tanulságosabb dolog, mint valami jelen-

tékeny elme kiválóbb mve megfogantatását s az irodalmi embryo

kialakulását figyelemmel kísérhetni. Kettsen érdekes ez, ha azt látjuk,

hogy a fogantatás stádiuma után a kialakulás oly lényeges és oly meg-

lepnek mondható változással jár, mint a min a természet teremt

csudái közt a szárnyas lepke kü-öppenése a selyemhernyó gubójából.

Pedig Széchenyi nagy szatírájánál körülbelül így áll a dolog.

Mikor Széchenyi fogalmazványának e hatalmas, de a döblingi

hagyaték s az idevágó rendri iratok közt szétszórt s általam nagy-

Gr. Széchenyi István döblingi liagyatéka. II. líöt. 1
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nehezen összekeresett, összeállított tömegét rendbeszedtem, nagy

megütközéssel láttam, hogy a szokatlanul nagy folló-levelek, a melyekre

a fogalmazvány írva van s a melyeket Széchenyi sajátkezleg gondosan

megszámozott,! a 201. számmal kezddnek s aztán a 894. levélig meg-

szakítás nélkül folynak, — de am eleje, az 1—200. oldal hiányzik I . .

.

Érthet hát megütközésem, st elkeseredésem, midn hosszas keresés,

a hagyaték és a belevágó összes rendriratok szorgalmas és többszörös

átvizsgálása ellenére sem sikerült a hiányzó 200 els levélnek a leg-

kisebb nyomát sem fölfödöznöm s ezzel kapcsolatban sejtelmem sem

lehetett arról, hogy mi czímet adhatott Széchenyi ennek a nagyterje-

delm mvének, a melynek élessége összes addigi munkáinak élességét

jóval felülmúlja. Minél tovább haladtam a kézirat olvasásában, a

hiány miatti bosszúság annál nagyobb úrrá ln rajtam s annál kemé-

nyebb elszántsággal kutattam valami oly adat után, mely legalább az

okát mondja meg, mért hiányzik, hogyan veszett el a kézirat eleje.

Sikerült végre egy rendrségi iratot találnom, mely ha épenséggel

nem nyugtatott is meg, de legalább a hiánynyal foglalkozik s csöndes

lemondást ajánl.

Báró Thierry rendrminiszternek elnökségi titkára, Necasek

frendrbiztos, a kivel els kötetünk történeti bevezetésében bven
volt alkalmunk megismerkedni, három héttel a döblingi házkutatás

után urának elleges jelentést tévén a Széchenyinél és környezeténél

lefoglalt irományokról,^ jelentését a nagy magyar szatíráról ekkép

kezdé : »Egy, Kiss Mártonnál talált, gróf Széchenyi István kezétl szár-

mazó manuscripjum, melynek ívlevelei 894-re rúgnak, de a melybl az

1-tl 200-ig terjed ívlevelek hiányoznak. «-^

Tehát az els kétszáz ívlevél vagy oldal (mert Széchenyi mindig

csak az egyik oldalára írt e fólió leveleknek) már az elkobzás alkalmával

sem volt meg és, mint a többi jelentésekbl látható, soha nem is

került a rendrség kezébe !

Most már beláttam, hogy hiába keresném tovább is a hiányzó

kéziratot s hogy meg kell elégednem az elveszettet tetemesen fölül-

1 Csak egy számot ugrott Sz. tollhibából

!

" Hausdurchsuchungen bei Gráf Stef. Széchenyi und dessen Anhangern.

g., Den Grafen St. Széchenyi betreffend. — 1860 márcz. 26. Ered. bécsi udv, és

áll. Itár, Széchenyi-Akten, Konvolut I.

^ »Ein bei Martúi Kiss vorgefundenes, von der Hand des Grafen Stefan

Széchenyi herrührendes Manuskript, dessen Bogenzahl die Ziffer 894 erreicht, von

dem jedoch die Bogén 1 bis 200 nicht vorliegen.« U. o.
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muló, meglév folytatással. A legels kérdés, a mi most fölvetdött,

az volt : vájjon a kézirat 201-dik lapján egy mondat közepén kezdd
nagy mvet pur et simple innen kezdve bocsássam-e sajtó alá ? E kér-

désre, azt hiszem, már csak a Széchenyi iránti kegyeletnél fogva is,

mindenki azt válaszolná : »természetesen !« Magam is így vélekedtem.

De mikor újra és újra olvasása után mindjobban kibontakozott elttem,

hogy a nagy mnek iránya, czélj a, hangja, tartalma körülbelül a 238-dik

kézirati lapnál megváltozik s hogy e 238-dik kézirati laptól kezdve —
a mely lapon elmondottakhoz az elz lapok tartalma kevésbé valami

bens eszmetársuláson, mint inkább a régi jó patriarchális idk »ad

vocem«-féle idearum associatio-ján alapuló átumenetet képez —
a manka egészen mássá, keser politikai mvé, st mihamar szatírává

lesz : megváltoztattam nézetemet.

Igazolásomul tartozom röviden ismertetni a 201—237. lapok

tartalmát. Igazolásomul, de mint látni fogjuk, más okból is.

A meglév kézírat eleje, a 201—237. írott oldal, a diéta befolyásáról

szól az emberi életre s különösen nagy súlyt fektet a táplálék szerepére.

Fölveti azt az eszmét, vájjon a közegészség elmozdítása czéljából,

az emberiség javára nem lehetne-e szakért vezetés és ellenrzés mel-

lett nagyobbszabású gyakorlati kísérleteket' tenni ebben az irányban

és hogy e kísérletek tárgyai, helyesebben mondva, szenved alanyai

gyanánt nem szolgálhatnának-e a társadalom ellen vétkezk, a már

elítélt bnösök s nem lehetne-e pl. az osztrák-magyar monarchiában

átlagosan zárva tartott 20 ezer ily egyén közül e czélra ezret vagy

legalább 500-at kiválasztani ? E kiválasztásnak persze az önként jelent-

kezk közül kellene történnie, miután elbb a hatóságok fölvilágosí-

tották már az iUetket, hogy önkéntes ajánlkozásukkal jóvátennék az

emberi társadalommal szemben azt a rosszat, a mit ellene bntetteik-

ben elkövettek és hogy a büntetés, mely a kísérlet alá leend alávetés-

ben nyilatkozik meg, a legtöbb esetben (pl. olyannál, a kit vegetáriánus

kosztra, vagy olyannál, a kit kizárólagos húskosztra szorítanának)

tulajdonkép nem is igazi büntetés.

E kérdés fölvetése alkalmat ád Széchenyinek az beszédes, szerte-

kalandozó, de mindig érdekes modorában, miután a kísérlet alá veten-

dkkel kapcsolatban a büntetések különféle nemeirl értekezett, az

egészségtan iskolai tanításának hasznos voltát fejtegetni, majd a három

f emberi táplálékról, a rizsrl, a kenyérrl és a burgonyáról elmél-

kedni s néhány szót szólni a vegetárianismusról. Ez az utóbbi t aztán

arra viszi, hogy végtelen érdekesen leírja, miket látott és tapasztalt e

1*
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tekintetben a franciaországi La Grandé Trappe-ban, a trappisták anya-

kolostorában, a mikor azt feledhetetlen barátjával, Wesselényivel,

hajdanta meglátogatta. Nem piros-pozsgásak az ottani trappisták, —
mondja — de mégis kitn egészségitek és egész lényükön valami

megmagyalázhatatlan lelki és testi tisztaság ömlik el, olyan, a minnél

fönségesebb modelt a legideálisabb festmvész sem kívánhatna.

Azt következteti ebbl Széchenyi, hogy a vegetarianismus hasznos a

szellemi munkásoknak s ezzel szemben aztán gúnyosan fejtegeti a kor-

mányzók lakmározásait, dísz- és egyéb ebédjeit, estélyeit, mint a szel-

lem és tiszta gondolkodás megölit, a sok káros, nemzet- és néprontó

rendelet és intézkedés egyik kútforrását.

Ezek a fejtegetések természetes, ha eszembe juttatták Széchenyi-

nek, halála után, döblingi iratai közül a családnak átadott s jóval

késbben 1875-ben nyomtatásban megjelent »Önismeret« czím mun-

káját,^ mint a melym sokban hasonló eszméket tartalmaz és a derült

homlokú bölcsész, a jótakaró, jókedv népnevel érdekes, komoly és

tréfás eladásában, adomázó modorában b részletezéssel magyarázgat.

Összefüggést azonban a nagy szatíra meglév kéziratának eleje s az

»Önismeret« közt nem tudtam fölfödözni.

Tovább forgatván a fogalmazványt, kissé mégis meghköltem,

mikor Széchenyinek egy Sobri-történetét olvastam benne, melyet

barátja Hunkár, az ismert politikus, beszélt volt el neki. Arról szólván

ugyanis Széchenyi, hogy a legtöbb ember vagy ivásban vagy evésben

nem tart mértéket s hogy e tekintetben épen a mveltebb osztályok

követik legkevésbé a trappisták életrendjét, fölhozza, mint a tanulatlan,

de természetes esz ember józanságának példaképét azt a fiatal betyárt,

a ki Sobri bandájában Hunkárékat kirabolni segített és a ki

féktelen dühbe jött, ott Hunkár eltt, mikor t vezére, Sobri,

ers badacsonyi borral kínálta meg. Mert ahg érinté ajkát a kitn
ó-bor, földhözvágta a poharat s fokosát Sobrii-a emelve, irtózatos szit-

kok közt kérdé tle : »mért kínál ked engem ers borral, mikor jól tudja

ked, hogy nem veszi be a természetem ! ?«

íme — mondja Széchenyi — ez a jobb sorsra érdemes úton-

álló bírt azzal, a mivel a legtöbb mvelt ember nem bír, még
pedig a legnagyobb mértékben, ers, kifejlett tudatosságban : az

önismerettel

!

1 Önismeret. Irta gr. Széchenyi István. (Döblingi kézirataiból.) Budapest.

Az Athenaeum irod. s nyomd, r.-társaság kiadása 1875. 8°, 252 oldal.
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Ezek után alig lehetett kétségem, hogy Széchenyi e nagy szatirájá-

nak valamiképen mégis csak összefüggésben kell lennie »Onismeret«

czím munkájával. De hogyan?

Ennek a nyitjára irányuló keresésemnél segélyemre jött Széchenyi

döblingi hagyatékában lév jegyzetei közt egy, külön borítékba tett,

20 óriás ívrét-alakii levélbl álló vékony iratcsomag.i Ezek a folió-

levelek mindkét oldalukon telisteli vannak Széchenyi sajátkez, futólag

írt, sokszor ersen rövidített schlagwortszer jegyzeteivel. Közülök a

els 8 levelet a döblingi remete római számokkal (I—VIII) számozta

és »ÖnismereU( fölirattal látta el ; ugyanezt a föhratot írta Széchenyi az

utánuk következ, de már számozatlan két folió-levélre is.

A mikor ezeket a jegyzeteket legelször forgattam, mindjárt a

legels oldalakon láthattam, hogy nem egyebek, mint Széchenyi szo-

kása szerint lehetleg rövid, emlékeztet szavakban kifejezett ama

gondolatok, a melyeket Széchenyi az »Önismeret« megírásánál bven
kifejtett. Ezt mindjárt az els lapoknál megállapíthatván, a jegyzeteket

szépen félretettem, mert az 1875-ben kiadott »Önismeret«-tel nem volt

szándékom külön is foglalkozni. Most azonban, az »Önismeret« és a

nagy szatíra közötti összefüggés gyanújának fölmerülése után termé-

szetes, hogy szigorú elemzés alá fogtam azt a félretett, »Önismeret«

fölirattal ékesked 10 foHó-levelet s arra a meglep eredményre jutot-

tam, hogy csah azok a schlagwortok jelzik a nyomtatásban már m^-
jelent Önismeret bven eladott tartalmát és gondolatait, a melyek a

foHó-levelek els 3—4 oldalára vannak följegyezve ; a többiek ellenben

a meglév kézirat 201—237-dik lapján eladottakhoz készült emlékez-

tet schlagwortok, a 8-ik laptól (tehát a 4-dik fohó-ív második oldalától)

kezdve pedig azon eszmék, kifakadások stb. emlékeztet schlagwortjai,

a melyek a kézírat 238-dik oldalától kezdve a nagy szatira tartalmát

alkotják ! St hogy minden, még a legtávolabbi, noha most már nem

létez kétségem is elenyészszen, két id-meghatározás, két, Széchenyi

kezétl származó iddátum is segítségemre jött. Az »Önismeret« föl-

iratú folió-levelek 9-dikén. mely számozatlan, de a Széchenyi számozta

VlII-ik fólió után következik, a fohó-levél homlokán Széchenyi kezével

ír\^a ez a dátum áll: »Sept. 28. 1857«; alO-iken pedig: »Oct. 13. 1857«.

Miután Széchenyi a nagy magyar szatira fogalmazatának margóin —
mint az olvasó most a kiadványban is láthatja — mindig följegyzi,

hogy mely nap írta az illet részt, könny volt összehasonlítanom a két

1 Lásd I. köt. Tört. Bevezetés 100. lapon D. 2. alatt.
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dátumos folió-levél schlagwortjait a nagy szatíra ugyanezeken a napo-

kon fogalmazott szövegrészeivel s megállapítanom, hogy az emlékeztet

schlagwortok megfelelnek a nagy szatírában ugyanazon napokban

bven kifejtett gondolatoknak.

Egész világossá ln hát elttem, hogy a mint az 1—200 hiányzó

oldal az 1875-ben nyomatott »Önismeret« els redactiója, azonképen

a meglev 201—894 folióra írottm tulajdonkép ennek az »Önismeret«

czímen megjelent munkának a folytatása.

Ezen megállapítás után szabad volt volna ezt a nagy szatírát is

ezzel a czímmel látni el. St talán így kellett volna is cselekednem.

S mégis mikor a kiadott Önismeretet, mely a nagy fogalmaz-

vány hiányzó 1—200. oldalainak felel meg, teljesen elválasztom a

nagy szatírától; st tovább menve, a nagy kézirat-fogalmazvány-

nak 201—237. oldalait is lefejtem e kiadványban a nagy szatíra

testérl és ettl a terjedelmes mtl megvonom az »Önismeret«

elnevezést, egészen nyugodt és egészen biztos vagyok benne, hogy

nem csupán helyesen és természetesen, a lényegnek, a dolog velejének

megfelelen cselekszem, hanem hogy Széchenyi szellemében és inten-

tiója szerint járok is el.

Az a fogalomkör, az az eszmeterület, melyben a kinyomatott

»Önismeret« és aztán a nagy kézirat 201—237. lapjai mozognak, e leg-

utóbbi laptól kezdve, mint mondám, megsznik, elenyészik. Iimen fogva

egy egészen más, egy egészen új munkával, egy szigorúan politikai

mvel van dolgunk.

De ha ez így áll, joggal kérdezheti bárki : mért folytatta mégis

Széchenyi minden megszakítás, minden útmutatás, minden megjegyzés

nélkül a fogalmazást és miért jelölé a saját emlékeztetésére írt jegyzetes-

fohókat tovább is, egész október 13-dikáig, tehát nagy szatirikus mvé-
nek — mely a fogalmazásban a margináhs jegyzet szerint május 3-diki

dátummal kezddik s november 6-dikán végzdik — nagyon elrehala-

dott stádiumáig az »Önismeret« czímmel?

Erre a felelet a következ :

Éppenséggel nincsen kizárva, hogy Széchenyi a nagy szatíra

lezártakor, mve kíkerekítése, egységesítése czéljából valami folüikai

önismeret tanulságait vagy következményeit vonta volna le a császár

és Bach számára. INincsen kizárva, hogyha Széchenyi a nagy poütikai

szatírát teljesen bevégzi (a mit, mint jelen kiadvány mutatja, nem tn),

a messzi távolból visszanyúl am kiinduló pontjára s az egyéni önis-

meret elemeit és szükségességét — melyrl a nyomtatásban megjelent
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m elmélkedik — valamikép összeköti a Icormányzati, a politikai önis-

meret kívánalmával és ez utóbbi önismeret vagy belátás hasznos hirde-

tésével. szerette a nagy kerül utakat ; de minden szétágazottsága,

szétszakgatottsága és szélylyel áradozása mellett is — mint ezt Kemény,

Gyulai és Kovács, de különösen az elbbi régen megállapították —
a vezet, a fgondolat, az egységesít eszme mindig föltalálható iratai-

ban s beszédeiben.

Megengedve tehát ezt a lehetséget, melyre azonban az írásteeh-

nikán kívül egyéb bizonyíték nincsen, mint az, hogy Széchenyi a vezér-

gondolatokat tartalmazó, emlékeztet, schlagwortszer jegyzetek íveit

mindvégig, megkülönböztetés nélkül »Önismeret« fölirattal látta el

:

mindenekeltt azt vethetjük e föhratok ellen, hogy ezek a nagy dolgozat

további fogalmazása folyamatában, a mikor Széchenyi már régen egy

egészen más irányú és czélú munka medrében úszott, a kezdetben adott

gyjtczímet továbbra is csak azért viselték, hogy e gyjtnév ezeket a

foliós jegyzeteket megkülönböztesse Széchenyinek másféle dolgozataü'a

és czéljaii'a szolgáló nagy mennyiség, teljesen hasonló nagy fohó-

leveles jegyzeteitl a végre, hogy mikor különféle témáit, leveleit stb.

fogalmazza és ezektl a nagy szatíra írása folytatásához vissza-visszatér,

ne kellessen ket soká keresgélni és összeáUítgatni, hanem az »Önis-

meret« fölirat alatt, melyet nekik legelször a nagy m legkezdetén

adott, együtt találhassa. Futólagos, emlékeztet jegyzeteknek és föl-

jegyzéseknek ily világos, megkülönböztet föüratot adni hasznosnak

tartá Széchenyi és ezt a módust, ezt az eljárást még fiának, Bélának is

ajánlja a hozzája írt — jelen kiadvány els kötetében in extenso közölt

— remek parainézisében.

De ennél a magyarázatnál egy sokkal ersebb, dönt ok is szól a

föntebb említett lehetség ellen, vagy legalább a mellett, hogy Széchenyi

a nagy, az egységes, a kikerekített egyéni és kormányzási vagy politi-

kai — önismeret gondolatát, ha netán tervében volt is efféle, a nagy

munka folyamában megváltoztatta, elejtetne. Ez a dönt ok egy meg-

történt tény. Az t. i., hogy Széchenyi a hatalmas, 894 folió-oldalnyi

fogalmazványtömegrl akkor, mikor már ezt a nagy mvet a 894.

lapnál a Bach hírhedt Rückblickjének megjelenése és elolvasása után

1857 november els felében befejezetlenül félbehagyta s félretette és a

Rückblicknek a megczáfolásáról kezdett gondolkodni,^ saját maga

leválasztá az els 200 oldalt, mint olyan részt, mely ha nem is egészen,

^ V. 0. jelen kiadviuiy I. köt. 162. lap.



8 KÁROLYI ÁRPÁD :

de körülbelül mégis bizonyos kerek egészet alkot ; tette ezt azonban a

nélkül, hogy a fogalmazvány 201—237. lapjait e kerek egészbe bevonta

vobia. A Rückblick czáfolására gondolván, csak azt nézte és csak azt

látta, hogy nagy kézirata a 201. oldaltól kezdve bséges anyagot fog

neki a czáfolat németül való megírásához szolgáltatni ; míg ellenben a

leválasztotta rész mint nép- és nemzetnevel bölcseimi külön munka

át lesz dolgozható.

Ez az átdolgozás a Blick elkészülte után a nagy kézirat 1—200.

lapja alapján meg is történt ; st a már így átdolgozott töredéket (töre-

déket mondom, mert a 201—237. lapok még mindig nem lnek ez

átdolgozásnak alávetve) 18ö9-ben segédtitkára, Kiss Márton, a ki ez év

szén lépett újra szolgálatába, le is tisztázta,^ miután azt Széchenyi

kiadás végett Török Jánosnak szándékozta átengedni. Hogy nem fejezte

be egészen ezt az átdolgozá st és nem vette belé a nagy kézirat 200—237.

lapjain eladottakat, ezek fölvételével nem kerekítette ki az egészet

legalább egy paedagogico-bölcsészeti egységes munkává, annak okát

nem annyira abban a nagy poUtikai ell'oglaltságban és érdekldésben

keresem, mely Széchenyit az 1859. év folyamán úgyszólván betöl-

tötte, mint inkább abban az elkedvetlenedcsben, melyre neki és Török

Jánosnak a már kinyomtatott »Hunnia« lefoglaltatása a pesti rendr

-

fnökség által okozott."^ A mint a Hunniával való sok ízetlenség az

oka a »Pesti Por és Sár«-hoz újonnan készült bevezetés elmaradásának,

ép úgy meggátolta ez a kedvetlenség — a pro nihilo való fáradság bosz-

szantó tudata — Széchenyit az »Önismeret« czím alatt Idadásra szánt

m kéziratának teljes befejezésében. Azt, a mit átdolgozott és Kiss

Mártonnal letisztáztatott az »Önismeretbl«, a bécsi rendrség a ház-

kutatásnál lefoglalta, de mint semleges tartalmút az özvegy grófnénak

már 1860 májusában kiszolgáltatta.^ Ez, a nagy kézirati fogalmaz-

ványnak csak legels 200 lapjai alapján készült töredék látott aztán

még Török János gondozásában, de már Török halála után, 1875-ben

»Önismeret« czímen napvilágot.* Majd ha Széchenyi összes mvei-

nek a Magyar Történelmi Társulat által tervezett kiadásában az

Önismeret reprodukciójára is rákerül a sor : majd akkor lesz,

nézetem szerint, kötelessége a kiadónak az 1875-ben megjelent m
1 V. ö. I. k. 147. 1.

2 U. 0. 165. 1.

3 U. 0. 147. 1.

* Ezért viseli joggal e kinyomatott m a czíralapon a jelzést : sdöblingi

kézirataiból«.
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Új kiadásakor a döblingi hagyatékban lev nagy magyar szatíra

kézii'atának 201—237. lapjait, mint az »Önismeret« folytatását oda-

illeszteni.

Az eladottak alapján most még az a kérdés, mi lehetett az oka

annak, hogy Széchenyi az »Önismeret<( fogalmazata folytatásában,

ha már azt nem akarta egyszeren megszakítani, minden magyarázó

átmenet nélkül hagyta el azt a nemzet- és népnevel bölcseimi thémát,

melyet az 1875-diki kiadványból ismerünk, melyet kifejteni, minden

oldalról megvilágítani volt szándéka s melylyel még a nagy kézü-at

201 -237-dik lapjain is foglalkozik?

Bizonyára valami egészen speciális, lelkére mélyen beható körül-

ménynek keUett lennie, mely az »Öni&meret« fogalmazásakor derült

homlokú, derült kedv ethikai bölcselt, tréfás, jóíz adomákkal dol-

gozó népnevelt a napfényes útról, a melyen ehndult, egyszerre a vigasz-

talan politika rögös ösvényére, a nemzeti katasztrófa rémképeinek föl-

idézéséhez s aztán a kétségbeesés vad kitörései közt az akasztófa

humorához, majd e példátlanul éles, sokszor durva szatü'a szikla

-

tömegei közé taszította.

A nagy kézii'at 238. lapján kezdd mvet, mely jelen kötetben

in extenso kiadásra került, a fogalmazat margóján olvasható sajátkez

megjegyzése szerint 1857 május 3-dikán kezdé meg írni Széchenyi. Már e

lapot és dátumot megelzleg feltnt nekem, hogy a hónap els napján,

mikor a Hunkárnál betör Sobri-bandáról szól s kiemeli annak a fiatal

bornemiszsza íiatal betyárnak — akit, mint* mondja, nemsokára a betörés

után a hóhérkötél sorsa ért el — nagyfokú önuralmát és önismeretét,

megjegyzi róla, hogy : »szerencsés útonálló !« — s aztán azt kérdi

:

»szerencsés ?«. Igen, válaszolja a magának föltett kérdésre Széchenyi,

»szerencsés és iiígylésreméltó, mert ugyan lehet-e most él magyar sze-

rencsés?* Pár nappal és pár lappal elbb pedig, mikor tréfásan azt

kérdi (mint már említem), vájjon nem a sok lakmározás, a sok »díner,

soii'ée« okozta mértéktelenségben, tehát a testi és lelki egyensúly fel-

bülenésében kell-e keresni az államügyek irányítói félszeg és káros kor-

mányintézkedéseinek egyik forrását : elbeszélésében, mint Arany

János szokta eposaiban tenni, egyszerre lyrai hangot pendít meg,

alanyi érzelmeket hoz, de minden igazi öszszefüggés nélkül el s föl-

kiált : »bajom nem az, mintha épen nem, vagy csak homályosan

látnék ; hanem kimondhatatlan nyomorúságom onnan ered, hogy

minden báj, minden varázs szétoszlott elttem, minden kecsegtet

kilátások megszntek és én minden lepleg nélkül vagyok kénytelen
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:

a zordon jelennek legelrejtettebb redit is egész imdokságukban

szemlélni.*^

Nagyon ersen utal e fájdalmas fölsikoltás a viharra, a mely ekkor

Széchenyi lelkében háborgott s néhány nap múlva sajtó alatti mve
teljes megváltozásában, a nemzeti nagy katasztrófa rémes emlékei föl-

idézésében s a véres emlékekhez kötött megdöbbent reflexiókban —

a melyekkel a most kiadott mnek már kezdetén találkozik az olvasó —
elemi ervel kitört.

Okot erre — bármily valószíntlennek látszik is els tekintetre —
a fiatal császári pár Magyarországra tervezett körútja adott. A körút

terve már áprihs második felében végkép megállapíttatott, köztudo-

mású ln s kivitele tényleg megkezdetett a fölségek megérkezésével

Pestre, május 4-dikén.

Szükség hát erre a körútra, a mennyiben ez Széchenyi érzelmeibe

belevág, néhány szóval kiterjeszkedni.

Az 1856-diki esztend végén a fiatal császári pár az olaszországi

osztrák tartományokba érkezett s január közepétl kezdve márczius

elejéig 8 hetet töltött magában Milanóban, melynek népe különösen a

gyönyör, 20 esztends császárné szépségétl és kedvességétl elbá-

jolva, nem is várt lelkesedéssel és szívességgel tüntetett a fiatal császári

pár meUett (a természetesen hivatalosan megrendelt lelkesedés-

nyilatkozatokon és ünnepségeken felül). Ezt tanúsítja az a tény, hogy

a császárné igen jól érezte magát a szép IVIilanóban, st, a mi f, tevé-

keny részt vn férjével együtt egy s más népünnepélyen, pl. február

28-dikán azon az akkor divatos farsangi utczai mulatságon, a korzón.

a, hol az álarezosok (— mert csak ilyenek vehettek benne részt s így a

császári pár is álarczban jelent meg —) egymást jókedvükben coriandoli-

val szokták meghajigálni.- Az olaszországi útból teljes megelégedéssel

vissszatérve, magyar alattvalóinak is be akarta mutatni szép élettársát

a császár s így érkezett meg május 4-dikén hajón Pestre.

Hogy a hivatalos intézkedéseknek, elrendelt kivilágításoknak,

megparancsolt népünnepeknek, mondvacsinált báloknak, theatre-

paréknak sokkal nagyobb részük volt a körutazásnál tapasztalt »lel-

kesedésben«, mint a valódi érzelemeknek : az magától értetd. Bizo-

^ A nagy fogalmazvány 227. lapján.

2 Ügy az olaszországi, mint az ezt követ magyarországi krútból csaknem

napról-napra ment hivatalos távirati jelentés b. Kempen rendrminiszterhez

Bécsbe. — Ezeket a bécsi iidv. levéltárban (Kabinettsakten, Varia, Fasc. 44.) ter-

mészetesen fölhasználtam.
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nyos azonban az, hogy a császárné szépsége, üdesége, nyájassága,

szinte rokonszenvet eláruló nyilatkozatai s az afféle tapintatos dolog,

hogy pl. az kívánságára adták látogatásakor a Nemzeti Színházban

az »Ilka« ezím magyar operát ; aztán a császár jókedve, magatartása

stb. széles körökben jó benyomást tnek. Az értelmiségre, a magyar

politikai körökre azonban legélénkebben, st mélyen az hatott, mikor

az uralkodó a kú-ályi vár nagytermében összegyltek eltt a prímás

üdvözl szavaira azt feleié, hogy »eljöttem, hogy az ország állapotáról

személyesen gyzdjem meg és kívánságait lehetleg teljesítsem*. Zajos

örömrivalgás tört ki e szavakra a jelenlévk ajkairól. Id. Szgyény

László — a ki szintén részt vn e fogadtatásban — írja, hogy a jelenet

valóban megható volt, mert szbe borult aggastyánok könnyeket

hullattak, a császár maga is el volt érzékenyedve, alig tudta megindulá-

sát fékezni, az szemében is, a császárnéében is könnyek ragyogtak

föl, míg báró Hauer István, Albrecht fherczeg-kormányzó mellett a

polgári közigazgatás fnöke, a kit Széchenyi a nagy szatírában ismé-

telten kegyetlenül megkorbácsol — ott Szgyény mögött állván s az t
is fenyeget »Götterdámmerung«-tól tartván, az aggodalomtól elsápadt.

^

Ezt a minden jóval biztató, engesztel hangulatot akarták az

ország jogai érdekében a magyar konzervatív politikusok s a hozzájuk

közelálló elemek fölhasználni egy kérvény megszerkesztésével, mely

Magyarország legsürgsebb kívánalmait tolmácsolta volna a Fölség

eltt. A kérvényezési kísérlethez a passivitás politikájának hívei,

Deákék, nem járultak hozzá, akár azért, mert nem bíztak benne, akár

óvatosságból. De a konzervatívok is lehetleg óvatosan akartak eljárni

;

memorandumuknak nem is a kérvény, hanem a jobban hangzó »hódo-

lati föhrat« nevét' adták ; ismételt értekezleteken jól meghányva-vetve

a dolgot, szerkesztek meg s írták alá 125-en — az ország legelkelbb

nevei a fúri, középnemesi és elkel polgári társadalomból — az

•emlékiratot, hogy azt az öreg prímás a császárnak benyújtsa.-

Lehetetlen el nem ismerni, hogy a hódoló fölírat mezébe öltöztetett

kérvény remekül ügyesen, az alattvalói hség és ragaszkodás meleg

hangoztatásával, de ép oly férfias, szinte meggyzdéssel adta el a

nemzet elkeseredését és kívánalmait az ötfelé szétszakított ország

integritásának helyreállítása, a magyar nyelv jogának elismerése és a

magyar intézmények viszszaállítása tekintetében, utalva azokra a nagy

^ Szgyény Emlékiratai II. 81.

^ Bven és nagyon érdekesen beszél a kérvény létrejöttérl és további sor-

sáról Szgyény id. h. a 82—94. lapokon.
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materiális és erkölcsi hasznokra, melyek ebbl a monarchiára és macára,

a dinasztiára is háramobiának.^

A fölii-atot azonban az uralkodó az öreg prímástól ennek ismételt

kérésére sem vette át ; hiába járt e végett késbb a nyár folyamán

kihallgatáson a császárnál Apponyi György ; hiába mozgattak meg o

és mások Bachnál s más minisztereknél minden követ, A kormány-

körök a fölü-atot, melyben a katonauralom s hadiszabályok merev

fölfogása szerint a »tömeges kérvényezés« gondolata jutott kifejezésre^

pártütéssel határos demonstratiónak tartották, mely az uralkodónak

népével való szíves és közvetlen érintkezését volt volna hivatva meg-

akadályozni. Ivi is jelenttették a császárral, hogy egyesek kérését

uralkodói kötelességéhez képest mindig kegyesen meghallgatja, de

»tömeges« tüntetést nem helyeselhet. Bachon kívül különösen a fkor-

mányzót bántotta a konzervatívok e kérvényezése, még pedig annál

inkább, mert létrejöttérl egyátalán nem is értesült, magától az ui'al-

kodótól kellett azt megtudnia. reá vezethet vissza a császári meg-

rovás, mely a »tömeges tüntetés «-sel való legfelsbb megbélyegzésben

nyilatkozott meg. Még évek multán sem tudta a fherczeg a konzer-

vatívok e »demonstratióját«, melyet fkép és elssorban a sajátmaga

kormányzói tevékenysége eUen irányulónak tartott, elfeledni ; még

1860 elején is határozottan elkárhoztatta.- Haragja, de természetesen

Baché is, annál fokozottabb mérvben fordult aztán azok ellen, a kiknek^

nézetük szerint, már hivatalos állásukból folyó kötelességük is meg-

tiltotta volna az efféle tüntetésben való részvételt. így történt aztán,

hogy pl. Szgyény Lászlót, mint az akkori birodalmi tanács tagját,

a fölirat aláírása miatt a jóindulatú Rainer fherczeg, mint a biro-

dalmi tanács elnöke, kénytelen volt a császár nevében felelsségre

vonni, a melynek következtében Szgyény lemondott reichsrati tisz-

térl s e lemondást csak akkor vonta viszsza, a mikor a császár t
egy külön kihallgatáson erre határozottan fölkéré.^

De e megrovásokon fölül még más, több is történt. Megjelent a hiva-

talos lapban a császárnak egy Laxenburgban 1857 szept. 9. a magyar-

országi — második * — körút befejezése után Albrecht fherczeg-kor-

* A föliratot egészen közli Kónyi : Deák F. Beszédei (2. kiad.) II. 397. és köv.

2 V. ö, jelen kiadv, I. köt. 50 lap.

' Sz6'g>'. id. h, 102. és köv, lapokon.

* A körutat május 30-ikán a kis Zsófia föherczegnö, a csász. pár elsszülött-

jének halála miatt félbe kellett szakítani s a körút második felére a császár augusz-

tus elején már a császárné nélkül indult.
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mányzóhoz intézett kézirata, mely mintegy arczulcsapása volt a fölirat,

a »petitio« aláíróinak. E legfelsbb kézirat az uralkodó élénk örömét

tolmácsolta az egész magyarországi körút alatt tapasztalt ragaszkodás-

nak és szinte loyalitásnak megnyilatkozásai miatt, de azután megelé-

gedését fejezte ki a fölött a tapasztalat fölött is, hogy az ország a kor-

mányintézkedések következtében a császár legels magyar körútja,

1852 óta, tetemes haladást és elvitázhatatlan föllendülést mutat föl.

»Szilárd elhatározásom azért — mondja a legfelsbb kézirat — továbbra

is megmaradni azon alapelvek mellett, a melyek engem az uralkodás-

ban eddig is vezéreltek és kívánom, hogy ezen elhatározásom a leg-

kiterjedtebb mérvben közhírré tétessék. «i

Joggal mondja Szgyény ezt a legfelsbb kéziratot »epochálisan

:szomorú« hatásúnak s méltán nevezi Széchenyi a nagy szatírában két

helyen is végzetesnek, megsemmisítnek.

Az a remény, a melyet a konzervatívok a maguk hódoló petitiojá-

hoz, a melyet k és az ország nagy része — még a passivi&ta-politikát

követk nagy táborából is — a császár krútjához kötöttek, a leg-

felsbb kézirat kiadása után teljesen elpárolgott. Az absolutismus, a

Bach-uralom, az ország szétdaraboltsága, jogainak és nyelvének elkob-

zása, elnyomása hát — isten tudja meddig — tovább fog tartani

!

Mikor és mit lehet még egyáltalában remélni, ha a budai várteremben

május elején önként fölhangzó fejedelmi biztatásra ily hideg zuhany

következett? ha a fiatal császári pár szemében a meghatottságtól föl-

ragyogó könnycseppeket a rideg legfelsbb kézirat oly közönyösen

törli le ?

. . . Hát mind azt, a mi a császári körút után be fog és be nem fog

következni, Széchenyinek a jövbe látó sasszeme már az út megkezdése

eltt — április végén — egész világosan látta . . . Nem rhetorikus

szólam, nem hatásvadászó frázis ez tlem. A mit mondok, a május

•3-dikán megkezdett nagy szatíra bizonyítja.

Nem szeretnék szükségtelenül cothurnusban járni, mikor épen

egy ily, fontos ugyan, de nem válságos, nem végzetes id vagy esemény

említésénél, mint a minnek Magyarországra nézve az 1857-diki császári

körút, a vele járt csalódásokkal bizonyult, hangoztatom azt, hogy Szé-

chenyiben néha bizonyos csudálatos, alig érthet, st megfejthetlen

vatesi, látnoki er mködött. Vannak, ha nagy ritkán is, kimagasló

* E gyászos emlék legf. kéziratot egész terjedelmében közli Szó'gyéry id.

h. 100—101. lapjain.
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egyének, a kikben a legfels fokra kifejlett értelem, a mély belátás,

a tapasztalatokból vont logikus következtetések, a múlt és jelen körül-

ményeinek józan, minden illúziótól mentes mérlegelésnek tehetsége

mellé még a sejtelem adománya, a jöv megsejtésének, a legnagyobb

valószínség majdnem biztos elrelátásának fakultása is odaszegdik,

a kikben aztán egyszer kialakult meggyzdésüket ez a tehetség szilár-

dabbá kovácsolja, mint az értelem, a belátás s a tapasztalati okulás

magukban, e fakultás nélkül tehették volna. Széchenyi a maga mélyen

szántó értelmével és psichéje talányszer sejtésével ilyen látnók volt.

Meggyzdésem szerint egyszeren azt mondhatnám hát, hogy Szé-

chenvi vatesi körülnéz lelke elre megsejté a császári körút szomorú,

lehangoló, st kétségbeejt eredményét a nemzeth vágyai, törekvései,

várakozásai szempontjából. De ezzel nem elégszem meg. Hogy a döb-

lingi remete már elre elkeseredett a csak késbb bekövetkez csalódás,

a nemzet reményeinek a laxenburgi kézirattal való leforrázása miatt

s ennek a magyarországi körút hivatalos kihirdetésébl hirtelen támadt

elkeseredésnek behatása alatt csaknem átmenet nélkül, csaknem hir-

telen odahagyja »Önismereté«-nek ders mezit s tollát háborgó kedve

epéjébe mártva, nekifog a sokszor megdöbbentvé váló szatírának

:

arra — én úgy látom — három ok mérlegelése, három körülményen

való intenzív, átfogó tndés, aztán a bellük nyert keser meggyz-
dés kényszeríté.

Elször is a császár els magyarországi körútjára, az 1852-dikire,

s ennek következményeire gondolt visssza a multakból mindig okuló

Széchenyi. Hódolatokra, loyalitásra, lelkesedése zajos fitogtatására

kényszeríték ekkor az ezer sebbl vérz, az aradi és aradutáni szörny

napoktól megrémült magyart. A mutatott »lelkesedés« jutalma megln
ugyan a fejedebni megelégedés kifejezésében, néhány politikai amnesz-

tiában és egy csomó politikai bnpör beszüntetésében ; de ennek

fejében aztán épen akkor, a császár visszatérte után, kezddött meg
igazán 1852 végén és 1853 elején az új »organizáczió«, az absolutizmus,

a merev központosítás, az elnémetesítés rendszerének szilárd megala-

pozása s a csendr-uralom tobzódása . . . Miért legyen most 1857-ben

máskép? — kérdé Széchenyi.

Aztán másodszor, mi haszna volt a császái* ép most bevégzett

olasz körútjának, a milanói szép napoknak, a szép császárné népszer-

ségének s a császár »teljes megelégedésének* ? mi haszna és mi ered-

ménye ? r*sehány amnesztiával örvendeztette meg az uralkodó az ola-

szokat — aztán egy oly fherczegi fkormányzó kinevezésével, mint
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a min Albrecht Magyarországon . . . Miért tegyen máskép a magyarok-

kal az uralkodó ? — kérdé Széchenyi . .

.

És végre, harmadszor, füléhez jutott a Bachellenes osztrák konzer-

vatív és udvari körök egyik-másik tagjával való öszszeköttetései révén

annak a koronatanácsnak a híre, a mely a császár magyarországi útja

ügyében 1857 márczius 21-dLkén tartatott. Nevezetes ez a koronatanács

és sok mindent megmagyaráz. Széchenyi féktelen és végtelen elkesere-

dését ép úgy, mint a konzervatívok föliratának sorsát s a szeptember

9-iki laxenburgi legfelsbb kéziratot. Eddig nem ismertük ; most a

levéltári lakat lepattanása után tudomást szerezhetünk róla.

Ez a koronatanács a Fölség egy kijelentésével kezddött, mieltt

bármi egyéb tárgyaláshoz hozzáfogtak volna a miniszterek. A kijelen-

tésrl ezt mondja az eredeti jegyzkönyv :^

»A mai értekezlet tárgyaiul Ö Felsége több magyarországi ügyet

tzött ki. Ebben az országban (így szólt a császár) különféle áskálódások

következményekép élénk agitáczió folyik ketts irányban : egyrészt

ellene dolgozni annak a kedvez benyomásnak, melyet a Fölség terve-

zett körútja fogna kelteni ; másfell meg bizonyos, eddig elutasított

kívánságokat keresztülhajszolni. Ez a körülmény és a belle ered

nehézségek Ö Felsége magyarországi tartózkodását úgy ezen korona-

tartomány, mint az összállam szempontjából egyaránt fontos epochává

teszik.

«

» Felségének elhatározott akarata, a Magyarországon várható

eme kísérletekkel szemben azokhoz az alapelvekhez, a melyek Felsé-

gét eddig a császári állam kormányzásában vezették, továbbra is válto-

zatlanul ragaszkodni.

«

»Nehogy azonban ez országban remények tápláltassanak, a melye-

ket Felsége semmikép nem szándékozik teljesíteni, szükséges, hogy

a legfels kormányközegek efell minden adandó alkalommal már

most oly módon nyilatkozzanak, a mely semmi kétséget nem hagy hátra

arra nézve, hogy Felsége el van tökélve a mondott alapelvektl egy

hajszálnyira sem térni el.«

... A kormányközegeknek nem volt hát semmi okuk a titkolód-

zásra ; hisz egyenest fölszólítást vnek érintkezéseikben a császár elha-

tározott akaratát hú-detni ! Széchenyi is hát könnyen megtudhatta.

St a rossz hír talán, szokás szerint, még nagyítva, szigorítva, eltor-

1 Ministerrat imd Conferenz 1019, sz., 1857 márczius 21. Bécsi udv. és áll.

levéltár.
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zítva jutott el hozzája, elször kisebb adagban, mint áprilvégi hábor-

gásából láthattuk, aztán többfell, több és hiteles oldah-ól. Semmi

kétsége nem lehetett többé abban, hogy a javulás minden reménye ki

van zárva.

. . . Sr köd nehezült most lelkére, melybl a közelmúlt véres

árnyai emelkedtek föl, míg a \dgasztalan jelen határán túl a sivár jöv

a kiii'tásra szánt magyarság halálos vonaglásait mutatta fájdalomtól

fölkorbáesolt képzeletének . . . Most már csak azért ír tovább megkez-

dett munkáján, hogy a türelmes, néma papírra szíve összes keser-

ségét kiönthesse. Ezzel a keserséggel van eltelve egész lelke, melyben

nincs többé helye az »Ömsmeret« nyugodt, st ders népnevel s bölcsé-

szeti eszméinek. Az új benyomások mázsányi súlya alatt teljesen meg-

feledkezik errl a megkezdett thémáról, mintha soha nem fogott volna

az »Önismeret« megírásához ! Gondolatai más irányt vesznek, máskép

alakulnak s megszületik bellük a hatalmas pohtikai vádirat szatirikus

terve, melyen aztán hónapokig ernyedetlenül fúr és farag . .

.

íme, ez a metamorphosis rövid története !

Ehhez még csak azt kell hozzáadnunk, hogy a mint írásközben,

apránkint, idrl-idre újabb és újabb hírek szállingóznak Széchenyihez

barátai májusi föliratának elutasításáról, a prímás és Apponyi György

hasztalan igyekezetérl, a »rosszindulatúnak« bélyegzett »tömeges

tüntetés« rideg ehtélésérl ; a mint Apponyi, Szgyény és Kovács Lajos

el-elpanaszkodnak neki s a mint a szeptember 9-diki laxenburgi leg-

felsbb kézirat a megaláztatások e skáláját betetézi : abban a mérték-

ben növekszik írásközben elkeseredése, hai'agja és dühe a mindenható

kegyenczminiszter Bach s a rája vakon hallgató császár ellen. Ha aman-

nak eljárását és az egész vele egy húron pendül kormány viselkedését

még megérti is, azt semmikép sem tudja felfogni, hogy a most már

férfikora elején áUó, többé már nem gyermek császár önmagától rá

nem jön arra, hogy a bajonettek hegyére épített uralom jódarabig fönn-

áUhat ugyan, de azután az összeomlás okvetlenül bekövetkezik, mely

Magyarországot, a monarchiát és a dinasztiát is eltemetheti, st bizto-

san el fogja temetni. Remeg hazájáért és fajáért ; félti a monarchiát,

mert csak egy ers monarchia keretén bell tudja elképzelni Magyar-

országnak, mint e nagyhatalom jogos részesének szilárdan biztosított

államéletét és aggódik a dinasztiáért, melynek fejei századok óta viselték

Szent István szent koronáját és a melyhez t neveltetése, mentah-

tása, családjának egész története szoros és szokszoros kötelékekkel

vonzzák és csatolják. Hazáját, a monarchiát és ezt az si dinasztiát
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néhány, theorián nyargaló miniszter lelkiismeretlensége s egy fiatal,

még mindig éretlen fejedelem belátáshiánya veszélyezteti s még kilátás

sincs rá, hogy az örvény szélén tánczolók észre térnek ! Fölizgatott kép-

zeletében hatalmas szatírája furkósbotjával akarná — mert hiszen

máskép nem lehet ! — a tátongó örvény torkától elkergetni legalább az

uralkodót ... A mélységes hon- és fajszeretet, a nagy monarchia jövjét

félt belátás és az ers, dinasztikus hség hármas vulkánjából így törnek

ki a kétségbeesés lávája, a szatíra fojtó kénkövei, azok az írott bruta-

litások, melyek olvasásánál megdöbbenünk . . .

De így csak egy hazáját fájdalmasan szeret, ennek szilárd állami

létét féltve félt s az si uralkodóházhoz gyökeres és igaz hséggel

ragaszkodó Széchenyi írhatott.

Ezt érezte vagy látta be a fiatal császár, mikor a konfiskált kéz-

iratot, mely az , még föl nem kent személyére is a vádak és szemre-

hányások egész özönét zúdítja, a már meggyújtott máglyától meg-

menté. Ezzel a fejedelmi aktussal, úgy érzem, örökre élét vette Ferencz

József a sokszor durva szatíra ellene irányuló kifakadásainak . .

.

Mieltt e rövid bevezetés befejezésekép a kiadvány technikai

oldaláról néhány szót szólnék, ugyancsak igen röviden fölvetem még azt

a kérdést, vájjon szándékában volt-e a döblingi remetének ezt a nagy

szatírát közzétenni ? Már egyszer, kiadványunk els kötete történeti

bevezetésében, tagadólag feleltem e kérdésre s a fsúlyt ép arra fekte-

tem, hogy Széchenyi e mvet magánál- írta. megtépett lelke összes

keserségét nagy idegbajából való fölépülése ez els epochájában akarta

beléje temetni. Kiemeltem még azt is, hogy a külügyminisztérium

referense, Prandtner, a neves író, a maga jelentésében ugyanezt az

álláspontot foglalá el.

Ebbl azonban nem következik, hogy Széchenyi a munka persze

teljesen átdolgozott, olyan kiadásának, a melylyel hazájának esetleg

szolgálatot tehet, a gondolatától a limine idegeukedett. Ellenkezleg,

ennek a gondolatnak legalább a nyomával magában a szatírával is

találkozunk. A 19. fejezet végén, ott, a hol elkeseredve panaszkodik,

hogy a Fölségnek, körútja alkalmából, sokan, a jogos magyar büszke-

ség rovására, hízelegnek és e hízelgket keményen elkárhoztatja

:

megjegyzi, hogy mások is lesznek, a kik a magyar nemzet nevében

szégyelni fogják ama hízelgk szerepét, st »tán ezen most írt sor.

adott alkalonunaJ. elég arra, nnden nuigyart úgy föllobbantani

<!r. S/éclioiivi Tstv;in diililiii};! li;i!íyMt('ka. If. köt. ^
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mint, puskaport*, a mikor aztán azok, a kik most legmélyebben

hajlonganak, a legjobban fogják magukat szégyenleni.

Összevág ezzel Szgyény elbeszélése, a kinek, midn 1857 nyarán a

»petitió« eltemetésekor nála járt látogatóban, néhány lapot fölolvasott

szatírájából i
s elmondá, hogy készül mvét magyar, német, franczia

és angol nyelven szeretné közrebocsátani, »miután a jelenlegi kormányt

jó tanács nem lévén képes a jobb útra téríteni, nevetségessé tétele által

kell azt megkísérteni*. S mikor erre Szgyény a fölolvasott, a kormány-

férfiakat és intézményeket »irgalmatlanul korbácsoló* részekrl meg-

jegyzé, hogy a publikálás Széchenyire és környezetére nagyon gyászos

következményekkel járhatna, az öreg döbüngi remete azt válaszolá,

hogy »liisz 67 éves ember vagyok már ; meddig élhetek még ?!«...

Persze ez a szándék, ha még komoly volt volna is, dugába dlt
;

júniusban még gondolkodliatott így Széchenyi, de késbb a szatíra

fejldésénél, kü-ohanásai szenvedélyesebbekké váltával már többé

nem. De más alakban, egész másban, a gondolat mégis testet öltött : a

Blick fogalmazásánál, mint már a Történeti Bevezetésben említem, két

kézzel markolt Széchenyi e nagy szatira szúrós tö^dsei halmazába.

Eladván azt, hogy az »Önismeret« gubójából mint és hogy röpült

ki e szatira fantasztikus szárnyas lepkéje, magáról a kiadásról akarok

egy-két dolgot megjegyezni.

1. Széchenyi e terjedelmes mve semmi részeki*e, fejezetekre nem
oszlik. ]N'ap-nap után íi"t és dolgozott rajta beosztás nélkül egyhuzam-

ban, az elkeseredés fekete epéjébe mártott tollal. Nyugvó pont tehát

sehol nincs az olvasó számára. A roppant hosszú dolgozat olvasása

hát e miatt fárasztó lehetne, bármily érdekesek, st izgatók a benne

egymást fölváltó kaleidoskopszer képek. Növelhetné az olvasó elfára-

dását aztán a sok ismétlés, — pl. az orosz-osztrák viszonyra s az osztrák

pénzügyi állapotokra való ^Tssza-\isszatérés — a hol bizony gyakran

homokban gázol egy darabig az ember. Ezen a hiányon úgy igyekeztem

segíteni, a mint azt Társulatunknak a »Fontes« kiadványai számára

készült szabályai helyesen elírják : hoszszabb fejezetekre, összesen

47-re, osztottam be a munkát s a fejezeteket szögletes zárjel közt arabs

^ Szgyény id. h. 96. 1. — Szgyény itt a szatírát Széchenyi »munkában
lév emlékiratainak* nevezi. Jó lélekkel hihette ezt s tán maga Széchenyi is rövi-

den ilyenül jelezte a müvet, mel}Tiek ekkor (június vége felé) még feléhez sem
jutott el

!
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számmal jelöltem meg, adván ezenkívül az egyes fejezetek rövid,

áttekint tartalmát vezérfonál gyanánt az olvasó kezébe.

2. Széchenyi mindig odaírta fogalmazványa margójára a napot,

a melyen a munka illet részén dolgozott. Ezeket a dátumokat a

kiadványban ugyancsak a lapok szélén mindenütt megtalálja az

olvasó,

3. Ezeken a dátumokon felül a fogabnazvány margóm még egy

sereg schlagwortszer, gyakran igen rövid és befejezetlen meg- és föl-

jegyzés van Széchenyi kezétl, t röviden aiTa emlékeztet, hogy

aznapi penzumában mit írjon ; noha igen sokszor nem vette figyelembe,

jobbnak látta írásközben elejteni a margóra följegyzett gondolatot.

Ezeket az emlékeztet föl- és megjegyzéseket fölöslegesnek véltem a

kiadásban (pl. lap-alji jegyzetek alakjában, mert a margón teljességgel

nem lehetett volna) reprodukálni. A fölhasználtakat Széchenyi úgyis

kifejtette az illet helyen ; a melyeket pedig elejtett, tekintetbe nem

vn, azoknak az olvasó, a kutató szempontjából sincsen szövegkritikai

vagy más értéke . :

.

4. A mi az én lap-alji jegyzeteimet illeti : a szöveg állományára

vonatkozókat az abc betivel adtam, a magyai'ázókat pedig arabs

számmal jelöltem. Ezen utóbbiaknál lehet legnagyobb oekonomiával,

st bizonyos parsimoniával jártam el, hosszas, érett megfontolás után.

Fölöslegesnek tartottam sok jegyzetet adni ; nemcsak azért, mert hiszen

nem valami pragmatikus történeti kútfvel van dolgunk, hanem csak

egy, noha kor- és hangulatjeUemz, fiktív munkával. Ha a körülbelül

ezerre rúgó jegyzet helyett összesen 1500-at vagy 2000-et adok s hosz-

szabb testeket, az irodalom folytonos idézgetésével : akkor az amúgy

is terjedelmes kiadvány teste legalább másfélszáz (esetleg kétszáz lappal

is) megvastagodott volna. Általánosan tudottaknak föltehet dolgokat

hát minden jegyzet nélkül bocsátottam sajtó alá ; azért lapokon keresz-

tül nem is találkozik az olvasó lap-alji jegyzetemmel. De a hol a fölvilá-

gosítást, a magyarázó megjegyzést okvetlenül szükségesnek véltem,

oda a czélnak megfelel rövidebb vagy hosszabb jegyzetet tettem.

Több jegyzet tartabnát, ha más alakban is, ismételnem kellett, mert

azok a szövegrészek, a melyekre vonatkoznak, a nagy munkában nagyon

távol állnak egymástól s a rájuk való visszautalás az olvasót csak

fárasztotta volna. - N
Magának Széchenyinek néhány — jó hosszú — jegyzetét termé-

szetcsen szintén a lap alján adom, annak föltüntetésével, hogy Széche-

nyitl származik.

2*
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... Ha szabad volna tanácsot adnom az olvasónak, arra kérném,

liogy az ötvenes évek osztrák-magyar történetét lapozgassa elébb át,

mieltt e nagy szatíra olvasásához hozzáfogna, mert így elkészítve

több élvezetet fog benne találni, belle több tanulságot meríteni.

Ajánlom pl. a Szilágyi Sándor szerkesztésében megjelent milleniumi

magyar történelemnek Beksics írta részét. Nekem lehetetlen volt e czél-

ból külön tájékoztató történeti bevezetést írnom a nagy szatíra elé,

mert hisz akkor az egész monarchia akkori történetére ki kellett volna

terjeszkednem — jó vaskos tanulmányban, mely tán rövidítve ismé-

telte volna, a mit mások már bvebben megírtak. Hogy új anyagból

új adatokat dolgozzak föl e miatt, ahhoz sok-sok hónapokra terjed

levéltári kutatásokat kellett volna tennem — és ez, tekintve (mint az

imént említem) a szatíra nem pragmatikus történeti kútf-jeUegét,

majd annyi volt volna, mint (hogy egy széchényies hasonlatot idézzek)

Schlemihl Péterként kabátot varratni a talált gombhoz.

. . . Végül e kötetnél is külön kötelességem hálásan megemlékezni

azokról, a Mket, mint e kiadvány patronált és patronusait, az els

kötet elszavában névszerint is fölsorolni szerencsém volt. De még e

második kötetnél is speciáHs hálámat kell kifejeznem Társulatunk

elnöke, gróf Klebelsberg Kunó exceUenciája iránt, mert nélküle ez a

hatalmas magyar politikai szatíra talán sohasem, vagy isten tudja

mikor, látott volna napvilágot ! Meleg köszönetemet ismétlem szintén

tisztelt barátomnak és kartársamnak, dr. Domanovszky Sándor

egyetemi tanár úrnak is, a ki e második kötetnél szintúgy lekötelezett

szívós fáradozásával, tárgyszeret jóakaratával, mint az elsnél.

Bécs, 1921 szeptember havában.

Károlyi Árpád.
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NAGY MAGYAR SZATÍRÁJA



Széchenyi sajátkez fogalmazványa a bécsi udv. és áll. levéltárban : Szé-

chenyi-Akten, Konv. V.



3-ten Mai
1857.

[1.] Minden nemzetnek, mely életre való, megvan

saját jelleme, melybi ha kirántják, kicsigázzák, nem

lesz belle egyébb mint Schiller szerint kilombikált törköly, — ki

vajmi helyesen mondja : Zum Teufel ist der Spiritus, das Phlegma

ist gebheben.

Csak buta, vagy az igen is sok tudomány által kificzamlott esz

képzelg ringathatja magát azon csalfa aberratióban, mihez képest

nemzeteket úgy lehetne egybekeverni, és összeolvasztani, mint a

spanyol elkészíti ollaputridáját,i és tz közelében elolvad a zsir.

Egyedül némi legmagosb fokra kiképzett egyéniségek veszthetik

el nemzeti typusokat bizonyos pontig a nélkül hogy ez által becsük-

ben csorba támadna. így például az egészen kiképzett magyar, angol,

franczia, német, muszka közt alig lesz valami nemzetiségi külömbség,

mig bizonyos lángeszek úgyszólván megsznnek valami nemzetnek

sajátjai lenni, de az egész emberi nem kincseivé válnak. És ez helyes,

mert ezek alkotják azon kapcsot mely nemzeteket egybenfügg lán-

czolatba fz. Jaj azon nemzetnek azonban, mely nemzeti geniusát

elárulja és meggyilkolja, mert ha ezt cselekszi, — és egyedül saját

maga képes erre, mert minden külmegtámadás inkább csak edzeni

fogja a nemzeti önérzést, megtörni soha, ha hogy physicai er által

egytl egyig minden tagját ki nem irtja, — mert ha valami nemzet

maga cselekszi ezt, akkor elbb utóbb de minden bizonnyal az elalja-

sodás szurkaiba süllyed, és abba örökre eltemeti magát.

Mily kimondhatlan jótéteménye a gondviselésnek az, hogy az

emberiséget több nemzetekre szakitá, — ezt lélekemelleg érinté

lángesz Brougham,^ ha nem csalatkozom már 1820 eltt, mikor azon

kimondhatlan infámiát állitá a legvilágosb napfénybe, melyhez képest

^ Spanyol nemzeti eledel különféle halakból stb. összefó'zve.

2 B. Henrik baronet (1779—1868) államférfi, szónok, politikai író, az »Edin-

bourgh Rewiew« alapítója.
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három keresztény nemzet szétszakitá a szerencsétlen, maga magát

mind egyre halálos sebekkel érint lengyelt, és ily iszonyathoz még

az austriai udvar sem pirult járulni, Szobieszkit olasz vérkeverékéhez

képest tüstént emlékezetbl zvén, mikor vége szakadt a veszélynek

— »pericolo passato, gabbato il santo<',i — mely phrasis közbenvetleg

szólva, — mint hirdetik, — legutolsó mondókája volt Miklós czárnak,

mikor apostoli fiára és protegeére gondolkozván,'* kiadta mystifi-

kált lelkét.^ Ámen.

A nemzeti szellem és sajátság, például franczia és muszka, spa-

nyol és török etc. etc. közt oly elessen külömböz, hogy ennek bebizo-

nyítására, úgy hiszem, szót veszteni kár, mert azt kiki kézzel fog-

hatja. Oly kitünó'en ezen szinezet külön azonban sehol és soha nem

mutatkozik mint nagy életveszély órájában, mint például véres csata

alatt, mikor az illetk, hadaik feltüzelésére, nem tudnak bölcsebbet

kigondolni, mint a nemzeti sajátságra és jellemre appelálni, — mikor

azután magátul értetdik, az nekiek vajmi jól esik, ha ezen áppelátio

viszhangra talál — és k nem voltak elég hosszú fül Christus-paripák

azt nagy okosan ellegesen lepiszkolni, legázobii és gyökeresti ki-

pusztítani.

Személyesen több csatában vettem részt, de még többen voltak

azok, kili még mást is láttak mint én, és kik számtalanszor

tanúsiták, mily mágusi ert fejt ki ily alkalomkor a nemzetek által

hn megrzött, de a kormányzók által is szintén respectált nem-

zeti szellem és érzés, és mily kevéssé szabad ezt éhez képest egy

ollaputrida-féle kófitzba összezagyvasítni.

Lipcsei ütközetben ^ például csak fertály óráig állottam egy

muszka honvéd gyalog massa mellett, mely alkalmasint néhány hét

eltt nem volt egyébb mint egybesürgetett paraszt nyáj, — mond-

hatom nagyon hosszúnak tartam e 15 minutát, — mely massa most

katonának még alig edzve reggeltl estig vagy száz franczia ágyú-

nak szolgált lczélul. Sáros, mélyen felszántott búzadüll mellett volt

* Tollhiba »gondolván« helyett.

1 Olasz közmondás; értelme : ha a veszély elmúlt, elkotródhatik a jó szent

(a kinek közbenjárását a veszélyben forgó olasz az imént még kérte).

2 Els czélzás arra, hog}^ a krimi háború alkalmával a bécsi udvar cserben

hagyta a czárt, a ki az 1849-diki segélyért hálás támogatást várt Ausztriától.

Nagyon sokszor visszatér Széchenyi erre a kérdésre jelen nagy szatirájában.

3 1813 október 16—19.
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telepedve. Mikor az ellenségi golyó közibe csapott, és az iszonyatosan

felsujtott sár mint okádó hegybfíl a láng, magasra égbe repült, és

pillanatra a nap világát a földti eltiltva, számtalan vértül csurgó

és szét szakított emberalak mutatkozott, — többszer az egész massa

földre rogyott, és csak aztán áUottak ismét fel és különözték el mago-

kat az élk a holtaktul ; és ugyan mit csináltak egyébként ? Vártak,

mert nem megtámadás, de ellentáUás volt feladásuk. És vártukban

egynek sem jutott eszébe, visszavonulni vagy éppen futásnak eredni.

Szuronytöveikre támaszkodva, fentszóval imádkoztak, és ezen meg-

ó'rzött és respectált nemzeti szellemük ket a legtündöklbb bajnok-

ság fényébe állittá, valóban a legfényessebbe, minthogy a megtáma-

dásnak activitása közt vajmi könyebb vitézkedni, mint nyilt mezn
passiv kiállni a csata rémületit.

Most kérdem, ha valaki arrul ersen meggyzdve, hogy ily

áhítatos és istenfél bátorság, a bajnokságnak legtündöklbb »nec

plus ultrája«, valamint egyesekre nézve tán valóban az is, valami

franczia hadba efl'éle muszka hiperbol pietást akarna beléoltani, és

az által azon enthusiasmust pótlani, mely a francziát magán kivl

ragadja, midn becsülete és nemzetének dicssége van kérdésben,

váljon az ily féle nemzeti apostol nem illenék-e inkább valami tanodá-

ban szamár padi'a, mint bármily más kitn helyre ?

Ha viszont valaki kinevetné a muszkát, hogy annyit imádkozik,

oly különös venerátióban tartja, nem tudom mi okbul feketére pin-

gált Mária szzét, és oly nagyon szeret botolni, és háborúban ha nincs

rágni való, szívesen elhiszi pop[á]jának, hogy nem azért nincs, mintha

nem lett volna gondja az Armée-Lieferantnak mindenrl vagy az

meglopta volna t, hanem mert nagy b[j]t van, — ha mindezért

valaki lekaczagja a muszkát, és pedig állhatatossan és annyi voltairi

witz-fulánkal, mikép aztán a muszka maga is hahotára fakad, többé

nem imádkozik, fekete szzét ocsmányolja, b[j]töt sem tart és popi-

ját, [sic] ki neki ilyest például sz, Vladimír tiszteletére ordinál, seggbe

rúgja, — de e helyett megkezdi sillabisálni a franczia L'honneur szót, —
az ilyen amolyan ki t. i. ilyest kaczag, ugyan kérdem, nem illenék-e

tökéletesen a mai osztrák ministérium sorába, ha ebbl egy láncz

véletlenül ki szakadna?

Patrasbul Máltába hajóztam, angol packet-boat vitorláson.

Kísérim közt valami porosz tudós vagy inkább tudományos is volt.

Szelid, istenfél, ersen tanult egyén. Tarento [?] alatt iszonyú szél-

vész ért. Ügygyel-bajjal szerencsésen kivergdtünk. A hajós kapi-
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tány igazi jachtár, és legényei pipacskép ers pálinkafogyasztók,

legnagyobb energiával gyönyören viselték magokat, csak hogy néha

egy irgalmatlan káromkodás is volt a komandó és válasz közt a szél-

vész és tengeri moraj daczára hallható, mi fájdalmasan érinté tudó-

somnak timpanumát, hogy e pillanattul fogva acméjét érte el angolok

iránti anthipathiája. Késó'bb Salamiae szigeténé], hol Themistocles

nelsonkodott oly dicsségesen, görög hajón ülvén, szinte elért minket

fertelmes zivatar. Görög hajós uraimék nagyon elhalaványultak, meg-

ijedtek és nem tudtak semmi czélszerübbet kigondolni, mint szz

Máriát lamentóik által segítségre felhívni, és képe eltt egy szál viasz-

gyertyát kigyújtani, — igen, ezen görögök kik legnagyobb satis-

factioval mondhatják »voltunk« és pedig nagyon, de kiknek horos-

copjukban bizonyosan nem létezik a »leszünk«. De tudósunkat kel-

lett most látni ! Félelme ugyan nagy volt, de haragja még nagyobb,

dass diese verfluchten Sackermenter jetzt beten, wenn sie arbeiten

sollten.

Tudom ha páter Klingofström ^ helyheztetnék nagy veszélyben

szélvész, hab és szikla közé, tán az fülének is jobban esnék az angol

goddam, mint a görög ima.

Az angol felhevitésére az imádság bizonyosan semmit sem hasz-

nál, sem ezen szó »L'honneur« nem fogja igen electrisálni ; mert

hiszen bármiként viczczel is ellene a lovasberényi rák,^ bven van

ennek birtokában és gyönyör nemzeti állásának öntudatában eféle

ers feltüzelési hypomochhont ^ mint muszka vagy franczia, nem
használ rendesen, — de arra van legtöbb gondja, hogy jó kitáplált

egészséges és vidor legényekkel állhasson ki csatasikra, és csak külö-

nösen decretorius napokban penditi meg azon nagy harangot, mely

oly mágusi ervel érinti minden angolnak lelkét, és mely nem azt

zengi : »imádkozzatok ; a becsület hi ; két ezred tekint rátok, vagy

Seine Majestát genihen zu rufen« ; hanem nemzetéhez csatló köteles-

ségének teljesitését áJütja lelke elibe.

A töröknek nem kellett más, — ma mihez van és hohiap mihez

lesz gusztusa ez még titok, — mint paradicsom és 10.000 huri, de

1 Hírneves jezsuita hitszónok Bécsben az 50-es és 60-as években. (Neve

helyesen írva, Klinkowström ; a család svéd származású.)

* Saphir Móricz, a lovasberényi származású bécsi humorista író csíps tárczái

egy sorozatának ))Wochenkrebs<( volt a czíme (a »Humorist«-tan) ; erre czéloz a

rákkal Sz.

^ Az a )>bázis<', a meljTe az emelty rúdja támaszkodik.

(
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nem ám bécsi, hanem édeni, és aztán mindennek neki ment mint

dühös eb.
•

Szeretném tudni, ha Osztrákia a muszkával háborúba kevered-

nék most, valljon mily hadiparancsot, proclamatiot irna például báró

Hess 1 az alatta lev hadnak electrisátiójára csata eltt !
Nem volna

könny pensura. A muszkák alkalmasint könnyebben fel tudnák

izgatni vitézeiket, minden imádkoztatás nélkül is. És az apostoli

császár, ha tm. maga akarná eljátszani Montecucuü vagy Eugen ^

szerepét, ugyan mivel vigasztalná meg zsoldossait? Tán mint pará-

déknál szokás, a »3 tagige Gratis-Löhnung« felhevít paprikájával,

népeit pedig, a lengyeleknél kezdve tótokon át egész a horvátokig és

olaszokig ugyan mi által fogná kitartásra edzeni, hogy pro aris et

focis körömszakadtáig viaskodjanak? tán azon oly sokszor hallott

Kegierungs-féle Hymne eléneklésével : wenns [Du] Dich gut afführst,

so wáre es möglich, dass ich Dir einmal was versprich ! A magyaro-

kat pedig, kiknek 1000 évig fenáUó hónát irgalmatlanul szétszakitá,=^

legjobb fiait minden jog ellen oly kegyetlenséggel lemászároltatá,

mikép Nero hozzá állitva fehér galamb, - és miután, hírét-nevét

jövendjét ehabolta, elmérgesité, semmivé tette a magyarnak, és

a leggyülöletesb és haszonvehetetlenebb Beamterék által bet sze-

rint etfuUasztá a szerencsétlen hont, váljon mi által fogja engesztelni,

elcsábitni, lekenyerezni kiket kése még el nem ért, tán azzal, hogy

magyarul szól, és jól megüh a lovat ? Volt id, hogy ezen két tulaj-

don is elég lett volna, a magyart rültségig felvigasztalni. De ezen

id elmúlt.

A fehér zászló, mely a kaszárnyákra kitzetik, — mily kimond-

hatlan hypocrisia lappang ezen, gyermek esz rendeletben
!

*

Azt gondolhatná és alkalmasint azt gondolná például Socrates,

Lycurgos, Leo pápa. Mahomet, Sz. István, Eugen herczeg, etc. etc.

kiket a történethás az okos emberek sorába állit — ha közülök ma

feltámadna egy és a fehér zászló felhívná figyelmét, hogy ezen inno-

centiai jel okvetlen valami kaputzin, ligorián, vagy kisasszony-nevel

féle hospiciumnak szolgál ártatlansági bizonyítványul, - és mennyü-e

1 Ekkor az osztrák vezérkar fnöke, jónev s nagy tehetség tábornok.

2 T. i. Savoyai Jen, a híres hadvezér.

3 Ez az ü. n. »szerb vajdaság* kiválására és az országnak öt helytartósági

kerületre való széttagolására vonatkozik.

* Ha egy kaszárnyában pl. 3 napig semmi fegyelmi vétség, büntetés nem

fordult el : jutalmul és kitüntetésül a parancsnok fölvonathatta a fehér zászlót.
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meg volna lépetve, ha tudtára jönne, — mikép katonákat, rein wie-

Flusspapier imd keusch wie nur Grenadier, tisztelik [sic] meg ezen

testimoniummal ; kivált Eugén herczeg találná ezt nagyon valószín-

leg kificzamlott, egészen visszás eljárásnak, ki maga sem tudott igen

engedelmeskedni, — és mert nem engedelmeskedett, és zsebébe tette

a parancsot, dicsségesen le is csépelte Zentánál a kontyost,

íseni tudom már hol történt, — azt hiszem Bácskában, valami

pusztán, hol véletlenül bizonyos néhány holnapi szabadsággal nagy-

bátyját meglátogatandó fiatal huszárkáplár összetalálkozott egy

Pesten kiképzett gouvernant-féle vajmi csinos leányzóval ... ki éppen

útban vala azon nagy úri családot felkeresni, melyben neveli hely-

zetet nyert. — A huszár, kinek nagy gustusa volt öreg bátyja erszé-

nyének jótékonyságával közelebbrül megismerkedni, kapitányátül tes-

timonialist vitt. mely t oly világba állitá. miszerint az öreg úrnak

bkez megindulásán nem lehetett kételkedni. — A gouvernant szinte

ajánló levelet hordott, mely az jeles tulajdonait tünteté ki. — Mikor

elválnának, jobbra, a huszár balra, ki tudja — mily véletlen által —
a két testimonialis földi-e esik — és a kaján fátum Bosco szerepét

játszván, felcberéh. — És mi lett következménye ; az hogy a huszár

annyira visszatetszett öreg bátyjának a gouvernant féle testimonialis

következtében, mikép nagy hidegen pénzes ládáját becsapta orrára,

— a szegény gouvernanton pedig legott kiadtak, és igen természetesen,

mert hogy merte volna a gondos atya leányainak nevelését oly sze-

mélyre bizni, kirül ilyeseket írnak, »gyönyör szív, de nagyon vesze-

ked, — korhelységre nézve transeat, de néha többet iszik, mint

kellene, — szenvedelmes vadász, és egy derék körmös fiúnak, ki neki

megtetszik . . . mindenét odaadná « etc. etc.

És azért Istenért ne keverjétek össze a szerepeket.

Azonban meg lehet, quia errare humánum est, hogy csalatkozom,

és a fehér zászló éppen nem fogja következtetni a katonai szellemnek

eiasszonyitását, — és hogy huszárt, gránátost etc. etc. éppen azon

czirkalommal kell mérni és éppen azon kaptán kell kikészitni mint

kaputzinust, apáczát, böjti prédikátort etc. etc. és hogy végre Schil-

ler-féle templarius bajnokok fognak a mostani »körmösök« helyébe

állni, mindezt meg akarom engedni és kérdésbe sem veszem. Ámde
ha mindezt meg is engedem, valljon fog-e a fehér zászló ily trans-

formátiot következtetni ? Éppen nem ; de e helyett kénytelenül

annyi hyporcisiát és hazugságot fejtend ki, mi elég egy egész állodal-

mat inficiálni és tönkre sújtani. Vizsgáljuk.
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Ha az önálló ezredestül kezdve lefelé a legutolsó önálló köz-

vitézig szivében alkalmasint mindegyik fájdalmasan restelli is azt,

hogy annyira megszelídült, ugy tudom, most a lehet' legtöbb ezred,

mert hihetleg a fejedelmi kegyelem, elmenet etc. etc. jobbadán

ettül függ, mindenek fölött azon van, miszerint a fehér zászló mennyire

lehet sokszor és sokáig adjon bizonyságot az ezred vétek nélküli fehér

voltárul.

Magyal" ezredeknél mindig több excessus adta magát el mint

cseh vagy német ezredeknél ; legelsbben ismert a magyar hevesebb

jellem, forróbb vér és ekkép könyebben kicsapong és aztán mert

a cseh vagy német sokkal erssebben fél a bottul mint a magyar, mi

egyedüli kulcsa, miért volt múlt idkben a vármegyei börtön zsidók-

tul rendszerint üres ? Éppen nem azért, mintha a zsidónak kevesb

hajlama volna csaláshoz, lopáshoz etc. etc. — útonálló soha sem

volt, mert ily keresetre nincs elég courageja, — hanem mert irgal-

matlanul rettegett az ütlegtl, — midn a kurta üngü kemény magyar

ilyesmit fel sem vett.

Miután alkalmasint, többet kevesebbet, a magyar ezredeknél

ma is több az excedens mint a más nemzetbelieknél, ha hogy a ma-

gyarnak minden fogát még ki nem húzták, mint punnyák úrfinak,

maga magátul következik, mikép a fehér lobogó a magyarok feje fölött

ritkábban és rövidebb idre fog felvonatni, mint a más fejek fölött.

Ez természet szerint keser megjegyzéseket fog kifejteni, ez pedig

oly scénákat állitni elé, melyek a Fouché-féle jól ismert kalandhoz

ugy mint egy csepp viz a másikhoz tökéletesen hasonlitnak.

Fouché felsbb inspiratio következtében megtudta, mert saját

kútforrásai után nem tudott semmit, hogy valami machine infernal

készülne ]>íapoleon számára ; hol, ki által, mily alkalmazással etc.

etc. mindez eltte sötétben lappangott. A dolog gyökerére jutni

akarván, elhivatja 5 Sectionfnökeit, ezeket rútul leszidja, rest,

haszonvehetlen, semmire kell naplopóknak declarálja és azon Ígé-

rettel löki bürojából ki, hogy mind kaszszálja, ha 24 óra leforgása

alatt tökéletes világosságba nem állítják a titkot. — Ezen öt egyén

most maga elé idézi az alatta álló policzáj személyzetet, — és a kapott

szidást legnagyobb uzsorával odébb adja, és tüsténti elkergetéssel

fenyeget, — ha 20 óra alatt ki nem sül az egész mcrvény [sic] — a

policzáj Beamterek az Unter-Beamterekre hajítják a lapdát, ezek

pedig a zsandárokra etc. etc. mig végre valami fehér barát véletlenül

kisüti az egész enigmát.
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És most fessük ezen kiállított miiita után a fehér zászló-féle-

mystificátiot.

A császár, bizonyos kaszái'nya csúcsán ritkábban látja a fehér

lepedt ; — megizeni els adjutánsa által a brigadier tábornoknak »Sie

sollten einwirken, dass sich die Betreffenden mehr befleissigen denen

anderen nach zu koramen, und diese Auszeichnung zu verdienen«.

A tábornok fogja most magát, és elidézi brigádjának azon ezredesét,,

ki csak ritkán tárja ki a fehér szint és ezt kapacitálja. Fogja az obers-

ter és magához hivatja a századosokat és ezeket megint kapacitálja,

ezek pedig viszont hadnagyaikat, a hadnagyok káplárjaikat kapa-

citálják és ezek a fráj tereket, mig végre richtig már másnap hü'deti

a fehér szin a nagy javulást, melly abbul áll, hogy mindent, bármi

történjék is, eltitkolnak s elpalástolnak ; hiszen mi a »Vertuschen«

mesterségét ületi, ebben mindig nagy volt Austria. Ha pedig ezzel

már nem gyzik és mindenütt kibúj a szeg a zsákbul, nehogy az egész^

íhsciphna szétszakadjon, az illetket csak ugy börtönözik, kurtára

vasalják és ütik verik mint az eltt, csak hogy ezentúl in camera

caritatis és fehér zászló alatt, elbb pedig a század eltt és fehér

mistificátió nélkül.

És e tekintetben, lassan lassan oly gyönyör ver-

sengés és oly magos lelkület esprit de corps fog az

ezredeknél kifejldni, — mikép aztán bátran le lehet szegezni, hogy

a szél el ne vigye, — a kaszárnya ormára a fehér lobogót, mert nagy

szamár volna azon ezredes, ki annak módját ki nem tudná találni,

mihez képest azt onnan soha többé le ne vegyék.

És az újságok, pedig legtöbben bona fide, meg az asszonyi itélet-

tehetségek, majd örömkönyüket sirni lesznek hajlandók, dass sich

in Neuösterreich alles so zusehend bessert ! És ez igaz volna ha t. i.

mindaz, mi most Neu-Oestreichban fzetik és kisüttetik, nem vohia

A-tul Z-ig hazugságra alapítva.

Ezer katona legény közt, melynek legtöbbje fiatalságtul erti,

bátorságtul, vértül pezsg, és bet szerint alig fér brébe, ugyan lehet-e

azt csak gondolni is, hogy nem lesz hatalmaskodó, erszakos, vissza-

szóUó ? Még 1000 kolostori növendék kisasszony, st fogadom még
1000 apácza nagy számában is fog akadni néhány »betyár« ... és

annál bizonyosabban vitéz katonák hosszú sorában, . . . hahogy

ezek minden életkedvüket vesztvén egészen lesújtva nincsenek, — vagy

alamusziságban és áhítatos kép hypocrisiában oly elmeneteleket

még nem tettek, mikép évekig el bírják játszani a tettetésl komédiát.

4-ten Mai
1857.
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És aztán nem természetes-e, hogy regis ad exemplum felette

számos h jobbágy azon kaszárnya vitézei ellen egy kis hidegséget

és valami kis szúró és bök qualitást is fog kifejteni, mely kaszárnya

födelén csak ritkán tn el a fehér pamlag [sic], hahogy valóban talál-

koznék oly kitnen magos erény ezred és tisztikar, mely a fehér

szinnel szorosan csak a Vorschrift szerint zvén parádét, az egész

világ láttára meggyónná, viseletében rendszerint mily nagyon fekete

és mily ritkán fordul fehérre. Az elidézett csipkedés azonban nagy

difficultást nem fog szülni, mert hiszen majd tesz rendet, legalább

Bécsben, hol minden ablakbul kilóg valami fehér szin ártatlansági

jel, — a policzáj zsandár Zutrager, Vertrauter & Co etc. etc. Legyen

ezeknek is egy kis mulatságuk, és hiába ne egyék a császár kenyerét.

A baj az, hogy számtalan tisztább lelk legény és ki meg tudja be-

csülni magát, kínosan fogna szenvedni, — ha valaki t azért piszkálja,

mert soha nem fénylik az erénymér feje felett, — holott nem

bnös, — és csak néhány tolvaj piszkolja el az ezred hir- és jó nevét.

Vagy Linch-féle igazságkiszolgáltatást akarnak elidézni ? — és mi

huszároknál bizonyos pontig és nagy haszonnal divatozott is, — és

minek neve pakróczozás. — Ezt azonban nem hihetem, mert a tör-

téntek után Ítélve és a sok akasztófára emlékezve nem gondolhatni,

hogy a büntetési élvezetet a kormány és kivált a lovagi fejedelem

oly könnyen kezeibül ragadni engedné. És azért tán legjobb volna, a

fehér zászló kitzését visszaparancsolni, vagy desvetudóba hozni, .

—
minek utána a mai ministerium legtöbb készítményeinek is elbb

utóbb minden bizonnyal ez lesz sorsa.

Kinek csak egy kis életpraxissa is van, és csak annyi esze, álorczás

bálban töröknek még nem tartani, ki turbánt tzött fejére, vagy

igen szépnek azon Columbinát, ki bájoló álorczával fedi be tán sárga-

répa képét, szóval kit nem lehet lóvá tenni, vagy német monda sze-

rint kinek orra eltt az x bett y-nal könnyen fel nem cserélhetni, az

szánakozással st megvetéssel fog ilyes nyomorult firlefáncznak hátat

fordítni és ily esetben hálóba bizonyosan nem fog keveredni.

És ha csak katonai körben állíttatnának fel e féle mystificatioi

csapdák, ezt még tán el lehetne trni, mert katona sok helyütt semmi

nem egyéb mint machina ; melynek gondolkozni csak keveset, szólni

pedig éppen nem szabad, — mind testi mind lelkileg ellenben vajmi

sokat trni és szenvedni kell.

Ámde a baj az, hogy többet-kevesebbet minden kormányi eljá-

rásban, mely Austriának ujra-felépítését tárgyazza, mindcnünen mu-
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tatkozik nagyobb-Msebb fehér zászló-féle izé, mely legtávolabb-

rul sem jele az ártatlanságnak, — de legkézzelfoghatóbb biliege,

hogy ott, hol felhiizzák, bizonyosan lappang valami hiány, valami

csorba, melyet a nagy közönség és Európa szemei eltt el akarnak

hazudni.

És ez természetes, mert valamint például a karlsbadi források

egyikében sem hiányzik kényk, de v\zú egyedül árnyéklatokra sza-

kadoznak, szintúgy van impregnálva bizonyos f alkotó részszel mind

azon kormányi rendelet is, mely ugyanazon egy forrásbul fakad, és

melv se ellenrzés se nyilvánosság se közvélemény se bölcsesség, de

még csak sens commun által sincs epurálva.

Azt mondják, nem egy tál után kell a szakácsmestert megbirálni.

de egész ebéd következtében, és csak akkor mikor ezt már egészen

kitálalta. — Ez tán igaz. noha én igen kételkednék fsicj azon fz
nagy eminentiáján, ki próbára felhiva, de csak egyetlen tált is elsózna,

vagy elmoslékolna. Ámde meg akarom engedni, hogy ebben nincs

igazam. — Igen, de kérdem status férfiak eljárásában is szinte nem

egyes cselekvényekre kell bírálatot alapitni, de egyedül az egész

egybenfüggéb szemlélete után, és majd mikor egyszer kell forgásban

lesz az összerakott ermv ? En ezt nem hiszem, de igy szólnak, mert

ily théma szerint hangzik azon okoskodás, melylyel az illetk elé-

állnak, mikor némi fogásaikat saját leghségesb emberei[k] sem bir-

ják kimenteni, »Nach so einer Zerstörung kann man nicht Alles auf

einmal ordnen, man muss abwarten. man wird schon sehen, wann

dies ganz im Gang ist«. — így van formulázva az excusatio pro pre-

senti, és a biztatás pro futuro.

Igen, de ha a szakácsmester valami lakománál egy két tált el is

hibáz, az még nem nagy baj, legyen csak a többi jól fzve, sütve, már-

tá[so]zva etc, mert hiszen ebédben szükséges egybenfüggés nincs.

Ermnél, például óránál, gzgépnél azonban egy karika, nem.

de a legkisebb rész is váltig adhat és ád is arrul bizonyítványt,

hogy valljon az órás és gépész mester-e vagy csak charlatán és

pfuscher ?

így a státus-machinában is kimutatkozik, kivált oly tabula rasa

állapotban mint amilyen Austriának oly kedvezleg kínálkozott, a

legkisebb új karika után is, valljon okos mester készité-e azt, vagy

csak próbálgató kontár, kinek esze tán igen is sok van, de higgadt

státustudományi ismerete és tapasztalása még annyi sincs, mint

amennyi gyüszbe fér.
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Midn X. Károly ült a franczia királyi széken és Polignac,

D'Haussez ^ és ilyféle status-bölcsek és gépnökök inspirálták és

vezették orránál vagy inkább fülénél, akkor mindenki elre láthatta,

valamint legtöbb elre is látta a közeli bukást ;
— s pedig [azért] mert

oly forrásbul mint a X. Károly-féle forrás volt, éppen oly kevéssé buzog-

hatott fel valami rationabilis, — a minthogy a budai Kaiserbad-féle

forrásbul sem fog soha is bár a világ végéig is kiömleni »champagner«.

— A caprice helyzete X. Károlynak azonban oly szövevényes oly

súlyos volt, hogy nálánál sokkal okosabb fejedelem és sokkal bölcsebb

ministeri kollégium is megakadhatott volna mint volt az övé.

Egyetlen egy új karika után lehet az egész összerakandó gépnek

mivoltárul Ítéletet hozni. Ha az hibás, az egész machina is kényte-

lenül hibásan, vagy éppen nem fog forogni, — minthogy ermvben
valamint status organisatiójában is kellleg" van valami egyben-

függés, melyet büntetlen félbeszakitni nem lehet, —
Ha pedig valami ermnek de egyetlen egy része sincs kellleg

elkészítve, de egytül egyik mind hibás, akkor lehet-e valami célsze-

rbbet azzal tenni, mint tzbe vetni. Bizonyosan nem.

Es éppen igy vagyunk a Neu-Östreich-féle szerkezettel, mert

semmi sincs, de legkisebb is, mit az új gépnökök, legalább mi Magyar-

országot illeti, kigondoltak volna, mi ha bölcsességnek nem is, leg-

alább a sens communnek viselné jelét ; az pedig mit az egészre nézve,

hihetkép meglehets haszonnal hoztak életbe, tökéletesen ki van

vetkeztetve minden becsébi azon temérdek bürói '^ czifraságok által,

melyben [sicj Austria sokkal ersebben fulladozott mint Magyarország

saját zsírjában, és mely hasztalan és minden financiális javulást lehe-

tetlenné tev czifraságot, a tabula rasa alkalmával, még egy valóban

okos bécsi fiacker, például »Knackerl« is, az egész nagy állodalom

kimondhatlan vigasztalására — a Beamtereket persze nem számítván,

— kihagyta volna, — és a viribus unitis jelszónak sarkalatát nem a

beamterekre és zsandárokra rakja, hanem a nemzeteknek hajlamára

és együtt tartó harmóniájára.

És aztán ezen gyönyör gépnökök azt Íratják az újságokba,

hogy már a magyarok részérül is ideje volna az elfelejtésnek,

miután a fejedelem is már mindent elfelejtett, s hogy azért van

* »Szükségképen« kifejezés helyett — itt. '' Széchenyi aláhúzása.

^ Mikor X. Károl}^ a gylölt Poligiiacot külügyjniniszterré tette, rövid idre

a teljesen jelentéktelen d'IIaussez a tengerészeti tárczát vette át.

C,T. Széchenyi Tství'in döblinííi lingyatóka. TT. kiit.
•'
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még annyi teend, és csak azért nem adott még a kormány konsti-

tutiot, melyet igért, mert a magyarok nem szolgálnak cs nem

akarnak részt venni az uj épület felállitásában, mi szerint német

tisztviselkkel és pedig a legj óbbakkal keU a magyar hont gubernálni,

kiknek nélkülözése fájdalmasan érinti az uj Osztrákia egyéb tar-

tományait. ^

Bizonyos káplár, mondják, soha nem bírta felfogni, miért emlé-

keznek azok, kiket 25, 50, 100-zal megtisztelt, oly sokáig ezen kis

mulatságra, holott , ki e gratiát kiadta, már rég elfelejtette azt, —
és most az Allgemeine - leveledzje.*^ Bizonyos amateur, ki legjobb

értékemet elrabolta, vajmi volt jó barátomat tönkre tette, st lesúj-

tott, becsületemben jó híremben untig gázolt, ámde mindezt szeren-

csésen már rég óta elfelejtette, most azt pretendál a, hagynék fel ezen

szamár budirozással egyszer már »Es schaut ja doch nichts heraus,«

és én is innám az példája szerint, és mert jót állhat az effectusért,

a lethei »Gesundbrunnent«. Mily furcsa követelés, ugy-e? De nem

sokkal furcsább-e még az, hogy a magyar elfelejtse, miszerint hona

amputirozva és hátra maradt része 5 vérz darabra van szétszakítva,

az országnak legjelesb fiai hol akasztófán lihegték ki lelküket, hol

mint földönfutók nyomorultan vesztek el, nagy számban pedig még

ma is bujdosnak koldusbottal az egész világ hátán, jó hirét 1000 évi

recollectióival együtt lemoslékolták, leköpték ; mikor megtört a vész,

de egyetlen egy magyarnak sem trték szinte szavát, pedig mind-

nyája nem volt rebelKs (! ?) ; de e helyett jobbadán ignoráns phan-

tast[a] vagy theoretikus sehonnaikkal oly annyira eláraszták a magyar

hont, és annyi kímondhatlan éretlenségeket halmoztak egymásra, és

minden lépésükben a legalitásnak és jó akaratnak lárvája alatt oly

anyira kitüntették Machiavel körmeit, hogy a magyar nemzetnek

jövendje alkalmasint örökre meg van semmisítve. Mindezt az augs-

burgi, — azt lehetne gondolni augsburgi würstlirl van szó, — javas-

^ Gúnyból írja így.

1 Ezt a bécsi kormány rendelkezésére álló lapok írják s hirdetik.

2 Az Augsburgban megjelen Allgemeine Zeitung, mely a bécsi kormány

félhivatalos és sugalmazott közleményeinek mindig mdtva állott. Itt Sz. való-

színleg b. Zedlitz József (1790—1861) költre czéloz, a ki fiatal korában (magyar)

huszártiszt volt, késbb mint jó tollú író 1837-ben az állami kanczelláriába került s

hosszú ideigaz eml. Allgem. Zeitimg bécsi lüvatalos levelezje volt. A fhadnagy-

ból (a mi b. Zedlitz egykor volt) csinált Sz, gúnya »káplár<(-t, szintén »kétcsillagos«

rangú tisztséget.
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lata és tanácsa szerint, a magyarnak »denn das wird nachgerade am
Ende doch schon gar zu langweilig« és b. Zedlitz i Ftökfilkósága is

unni kezdi ezt már, — felejteni kellene, és pedig váljon miért? Mert

Ferencz József, ki ezen kis idtöltésnek egyenes szerzje, vagy indirect

exekútora, mind ezt lovagi szelleménél fogva már rég elfelejteni kegyes-

kedett.2

[2.] De Ferencz Józseph váljon micsoda ? Én csak annyit tudok,

hogy osztrák flierczeg, és többek közt Magyarország koronás suc-

cessora ; ha több, a mint de facto valóban sokkal több is, kérdem :

»mily joggal«, jure successionis ? Nem, mert nem volt rajta a sor és

megkoronázva nincs, tehát egyenesen jure gladii. Ámde ha nincs

igazam, és valóban magyar király, — akkor kérdem, miért nem
kormányoz és miért nem itél tehát magyar törvény szerint ? miért

nem tart magyar tanácsosokat is, legalább kihallgatásra? Ha pedig

hóditó, és pedig nem is egyébb mint volt Norman Vilmos Albionra

nézve, akkor mily joggal, vagy mily szokás szerint hurczoltatott annyi

áldozatot veszthelyre, hogy e tekintetben tán még Robespierret is

legyzi ? . .

.

Hiszen hóditó átellenében nem létez »Rebell«, de

egyedül Defensor. Ilyeneket pedig soha nem volt szo-

kás rendre kipusztitni. Legalább Nagy Sándor, JuHus Caesar, Atilla,

Napóleon etc. a meggyzteket lekötelezés által iparkodtak magokhoz

édesgetni, midn Ferencz József tanácsosbnak tartá — és ez egészen

új, a felvilágosodott 19-ik keresztény századhoz vajmi nagyon iU
inventio — felkötelezés által biztositni a nemzet hajlamát. Miért nincs

ez tisztába hozva ? Mert, mint mondám, Ferencz József vagy törvé-

nyes magyar király, vagy legyz, és ekkép miért nem jár az egyik

vagy másik szerepben, minden furfang és mystificátio nélkül, mint

becsületes férfiúhoz ill volna, egyenesen el? Vagy tán combinálni

akarja e két egészen elkülönzött eljárásnak kedvezbb oldalait ? Vala-

mint a »Liaison dangereuse«-ben^ az elcsábított nagyúri n midn
a tiltott gyümölcs édességeit élvezné, egyúttal a legszigorúbb erénynek

5-len Mai
1857.

^ L. az elbbi jegyzetet.

- Az Augsb. Allgem. Zeitung bécsi levelezi czikkeinek argumentáczióját

idézi gúnyosan ezekben Széchenyi.

3 Pierre de Laclos-nak 1782, 4. köt. megjelent regénye »Les liaisons dange-

reuses« sokáig bírt nagy olvasóközönséggel, csiklandós, sikamlós tartalma miatt.

3*
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fényében is ragyogni akart ; szintúgy tán Ferencz József is azon spe-

kulálódik, hogy a külföld és Európa t törvényes magyar királynak

tartsa, Magyarországban pedig, sans gene, úgy sáfárkodhassék mint

hódító, — és e szerint szoros konsequentia szerint a magyar nemzet

t úgy szeresse és úgy becsülje mint törvényes, koronázott és magyar

törvény szerint kormányzó fejedelmét és kegyes atyját, — de egy-

szersmind tle úgy féljen, úgy rettegjen mint bárány farkastul, és t
annyira kedvelje mint kecske a kést, — mely mesterséget ha kivisz —
és felvette ketts szerepét eljátszani képes, — akkor hókuszpókusz

dolgában Conus [?] Bosco ete. etc. igazi Stümper hozzá képest.

És ha már mindent elfelejtett volna ! De ugyan tette-e azt ?

Kérdezzük meg mindazokat kik nyomorúságban vagy börtönben még

el nem vesztek, valljon igaz-e az ? És ugyan mit fognak ezek vála-

szolni ? Uni sono azt, hogy ez az állitás szemtelen hazugság — hahogy

mind ezen szerencsétleneket a szónak legszorosb értelmében, —
emlékezetébül tökéletesen már csakugyan kilökte a kegyes r

!

Ha valami ezred esküvését megtöri, decimálják. És ezt elérthetni.

Egész ezredet azonban, bár a legsötétebb tettért, egytül egyik, kivétel

nélkül levágni küi-tani, ily gondolatra legjobb kedviben még Nero
'"^

sem bukott. — Rebelho alkalmával, 5, 6, bár 100-at lenyakaztatni, —
még ezt is elérthetni, de ily vérontás után kivált ha megtört a feltáma-

dás, tüstént be kell következni általjános amnestiának és ha ez be-

következik, alkalmasint jó sikerrel fel lehetett volna kiáltani : »Felejt-

sünk.« De ez senkinek sem jutott eszébe, vagy inkább szívébe — és

hinc illae lacrimae ; mert minden csepp vér mely példaadásra nem
szükséges és lesújtott ellenszegülés után öntetik, azon bosszúálló gyil-

kosnak fejére száll, ki ily iszonyatnak szerzje.

És e tekintetben hogy folytak 1848 után a dolgok mikor már

tökéletesen le volt verve a nemzeti felgyulladás és csak itt ott resz-

kettek még elvágott véres tagok és a világ eliszonyodására annyi jeles

egyén hurczoltatott veszthelyre, mint e világon sehol és soha ez eltt,

— valljon volt-e általjános amnestiárul szó ? Igen és csak errül volt

szó, és pedig nemcsak az osztrák birodalomban, de egész Európában, —
csak egyetlen egynek szájába nem akart jutni e kis, — milliókat meg-

boldogító szavacska, — és ezen száj, Ferencz Józsefnek incontesta-

bihs tulajdona, — akkor húsz éves volt, az életnek azon favens korá-

ban, mikor a közönséges embernek szive még dobogni szokott, és rod-

* Sz. aláhúzása.
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hadásnak még nem indult, ^ Valóban még messze viheti. — Unique

en son génre

!

A császár hallgatott és amnestia helyett, egytl egyik mind zbe
vétetett sine exceptione, kinek nagyobb bne nem is volt, mint az

hogy a rebelliot véletlenül megszagolta. — Mindazok, kik segítséget

hoztak, a muszka czárral együtt bölcs Jellasicsot ide értve, pedig mint

kinyomott czitrom-héjak ganéjra hajittattak.

Minden ember kimondhatlan örömére, asszonyi angyalt kapcsolt

a császár magához, és azt hitte nagy és kicsi, most megindul szive,

és most tán ki fogja mondani ezen oly sok kinok közt várt szót »am-

nestia . . .« De hallgatott. Megáldotta most az ég, gyönyör leány

magzattal, de mind egyre hallgatott, és ez alatt mindig folytak a

soha megsznni nem akaró üldözések és investigatiók, nagy része a

felingerlett magyaroknak akasztófa és éhhalál közé állitva, despe-

ratióbul és az amnestiára hiába várván, elvégre rablóvá, gyilkossá

ln, — mig egy másik magzattal ajándékozta meg ó't a sors, mely kis-

ded, már születésének kezdetén használtatik a felvett furfang-politika

következtében, mint csábító szer. »Gizellának« keresztehk, és magyar

leányzót állítnak melléje, — mert ugy hiszik a magyar elég ostoba,

ily horogba csípni — és amnestia etc. etc. etc. helyett ily nagy és

felette becses ajándékot pótlékul örömittassan elfogadni ; — most

pedig,— mind ezen atyáskodó fogások után,'^ mi már-már kinos kaczajra

gerjeszt, még azon komédiára is kényszeríti a romlásnak indult hajdan

ers magyart, hogy Európának szemfényvesztésére, pesti és magyar-

országi meglátogatása alkalmával, örömét, jó kedvét, megelégedését

tárja ki torka és egészsége megszakadtáig.^

Lehet-e üyesminek jó vége ? S valljon ki oly merész vagy inkább

oly szemtelen azt állítni, hogy mind az mit most elsoroltam, szorul

szóra nem igaz ?

^ A g3'ermek-császár fiatalkori politikai tévedéseit és bneit maga Széchenyi

is alább környezetének, fként hg. Schwarzenberg, ezen hideg, kegyetlen, vas-

erély ember végzetes befolyásának tndja be s azért is nevezi a herczeget, mint

látni fogjuk, vérszopó vámpírnak.

- Az elkeseredett Széchenyi iti egészen igazságtalanul ítél. A késbbi Erzsé-

bet királynénak mély és igaz rokonszenve a magyarság iránt volt impulsusa annak,

hogy a föherczegnó't Gizellának keresztelték.

^ Ez a keser megjegyzés a császári pár 1857-diki útjára vonatkozik, a melyre

a császári pár épen Széchenyi megfelel sorai Íratása idején 1857 május elején indult.

Sz. ellegezett keserségét igazolta késbb az, hogy az 1857-diki petitiót a Felség

el sem fogadta a prímás kezébl. Errl még a maga helyén szó esik.
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Ha [a] katonát jó[l] megcsapják ; ezért neki, legalább osztrák

fenyitéki rendszer szerint, köszönnie kell. — Ezt én mindig felette

helytelennek tartottam, mert oly abnegatio halandóban, kivált tüs-

tént a kikostolt öröm után, nem létezhetik, mikép köszönete egyéb

lehessen mint »hazugság« ; — az embereket pedig hazugságra szok-

tatni st kényszeritni, egyenesen a »fehér zászló « féle furfang nevelési

systemához csatolható. Katonáknál azonban tán meglehet, — ha

igaz hogy autómat zsoldos többet ér mint lelkes vitéz, mit most nem

vizsgálok — mihez képest illy disciphna-hyperbolnak sok jó oldalai

vannak, hanem hogy egész nemzet, melylyel mint marionettel bánni

mégis tán egy kissé bajos, ilyféle eljárásra kényszerítessék, és egész

nemzet szépen megköszönje, hogy leverték, összeszakitották, lesz . . ták,

ez oly pretensió, mely csak azon követelésnek superlativja, miszerint

már most ne bíbeldjék a magyar mind azon recollectiókkal, melyek

szívét csak sebzik, de mint nemes, nagylelk, lovagi vitéz nemzet,

a milyennek Saphir az exzsidó és exmagyar t most és pedig alkal-

masint gratis felfényesíteni kegyeskedik, — felejtsen el mindent, —
igen mindent, még azon kis becsületet is nemde, melyet eddigelé még

megrzeni tudott, és mely, fájdalom, egyedül arra redukáltatik, hogy

hóhérjainak legalább kezét meg ne csókolja.

Annyi nemes élet, mint a mennyi a legaHtásnak köpönyege alatt

hóhér, számzés, börtönözés, meg nem szn üldözés segítségével Ma-

gyarországban oltatott ki, — alkalmasint még az 1791-diki franczia

forradalom alatt sem veszett el. És kiknek a parancsára vitték a sze-

rencsétleneket Francziaországban a guillotin alá ? Az emberiség sepre-

dékinek jelszavára, kikrl borzalommal emlékezik a most él, de a

kivégzetteken legalább bánkódni sírni volt szabad, midn azokat,

kiket a lovagi, az apostoh császár hurczoltatott veszt helyre, még

szánni, de még csak nevezni sem szabad, és ezer ily nem skandalum

közt egy gyenge lelkes nnek az meg nem bocsáttatik, ha azon helyen

hol férjét oly igazságtalanul szétltték, éjjeli órában néhány könnyü-

ket sirni bátorkodik ;
— mert az, mint k mondják, k a legkiképzett

komédiások, nem egyébb mint komédia és pártütési provokátió.

Kérdem, lehet-e magasabbra raíinirozni a kegyetlenséget ? Magyar-

országban sok helyütt néha rútul kikinozták deresen az illetket, —
de kiáltani, rimángatni legalább mindenkinek szabad volt. És bármily

kegyetlen színben állítsák is a mai osztrák népoktatók az egykori

Komitats-Wirtschaft-féle eljárást, azt a kis vigasztalást egytl sem

vonta meg, ki magát igazságtalanul sértve vélte, hogy kedve szerint
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ne lamentáljon, st torka fuUadtáig ki ne sehimpfélhesse magát, ha

ez neki enyhülést szerez. Most még ez is tilos ! És aztán a magyar felejt-

sen, és jó képet, jó kedvet mutasson ? pedig alkalmasint tenni fogja,

de korántsem érzete szerint, hanem mert ki párduczot nem játszhatik,

az vagy bárány-alázatosságra süllyed vagy róka szerepet fog viselni

;

bárány pedig magyarbul soha sem lesz. »Éljen« akármenyi fog egekbe

harsogni, szinte hallom ; a szájbul mindnyája, ez nem lehet máskép

és ennek is meg van ára, kivált népes városokban, melyek többet-keve-

sebbet mind el vannak untig látva sepredékkel és csó'cselékkel, kiknek

kurjongatásit az illetk aztán nemzeti sympathiának kürtölik ki

;

de valljon hány éljen fog szivbl kiemelkedni? én azt hiszem, egy

sem, mert kinek szive soha ki nem árad, az iránt egy szív sem mele-

gülhet fel szintén.

De ez mindegy ! A fehér zászlós politika, mely a »scheinen«-ban

nagyobb Achillest helyez, mint a »sein«-ban, üyessel nem tördik.

Ha Európa, és kivált Angha azt hiszi, »jóllakott« Magyarország, habár

koplal is, ily féle viktória a mai osztrák kalauzoknak sokkal kedvesb

és becsesb — mintha ellenkezleg állnának a dolgok.

Konstantinápolybul Belgrád felé lóhátozván, mikor Szerbiába

tompantunk, [így] valami kurta csonka toronyféle fehérlett szemembe.

Mi ez ? Nézze meg közelebbrl ! És mit láttam ? néhány száz fehér

(ember) koponyát, melly a kis toronyba belé volt kmvezve

!

Mikor Kara György a török ellen fellázadt, — Achniet pasa lecsé-

pelte a szerbeket és a rebelliónak tökéletes véget vetvén legott 200-nak

levágatta fejét — kiket fegyverrel kézben foglyokká tett, és ezen fket

»pour souvenir« az érintett toronyba falaztatá.^

Müy infamis török eljárás, ugy-e ? So ganz ohne juridische Rechts-

formen, ohne bezahlten Richtern, ohne aller Ceremonie, als ob man
Runkelrüben auf einander aufháufte. Igaz, de Achmet pasa most azt

monda : »Felejtsünk mindent, ne nézzünk hátra, de elre, maradja-

tok veszteg, mert máskép majd még egy és magasb tornyot építünk.

Adieu, és tán aux revoir.« És ezen török actus után mindennek vége

lett ; — senkit nem üldöztek, senkit nem kínoztak, — ki a falban volt,

benn volt, ki pedig élt, nem nézett hátra, legfeljebb a tornyocskára,

és minden háborgatás nélkül élvezte életet ; — és elre tekintvén fogai

közt azt mormogá »Besonnen aber entschieden vorwárts«.

* Az 1813-iki szerb fölkelés, a melyre Sz. itt czéloz, Kurschid basa fvezér-

lete alatt veretett le ; Achmed csak az egyik török sereg vezére volt.
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Már e tekintetben a pesti, aradi etc, etc. etc. eljárás nem tagad-

hatni, sokkal keresztényibb volt mint azon kegyetlen töröké, — csak

hogy ezen kereszténységben valami hiányzott, mit a Megváltó minden

tanításainak legmélyebb sarkalatául tzte ki, s mi nem egyébb mint

»szeretet« — midn a török modorban tán több ész mutatkozott, és

minden esetre sokkal több sziv.

A magyarországi eseményeket tekintve, ugy látszik, mintha az

apostoli bitor ^ és tanácsa a magyar nemzeti felgyuladás küobbantakor

azon hiedelembe[n] lett volna, melyben ma is van, hogy neki e földön

isteni szerepet kell játszani, és kivétel nélkül mindenkit kellleg meg-

büntetni, mikép aztán más világon az Úristen, kinek alkahnasint jobb

dolga is van, ne legyen mind azon szekatúráknak kitéve, melyek a sok

investigatiókhoz etc. etc. elválliatlanul csatolvák ;
— mert kérdem,

ha Felsége és consiliuma nem ringatódzik ezen isten-képviselési

kéjmámorban, — ugyan mikép lehet azt magyai'ázni, hogy 8, 9 év

leforgása után még mindig büntet 1848-iki kihágásokat — és ha néha

néha nagy nehezen nagy szive meg is indul, — ezen nagy meg-

indulásnak egész eredménye az, hogy itt-ott kiszemel egyes sze-

rencsétlent, kit ugy szed ki a nagy massa »lánczosokbul«, mint

iskolás kipiszkálja az egyes mazsolát a kugelhupfbul, vagy néhány

évbl kitöröl néhány hetet az újsági ebek - által kellleg kiugatott

magnaniniitással !
—

Ha Windischgrátz megmarad, és csak oly modor szerint cselek-

szik is, mint a török pasa, mit bölcsességben igen könnyen lehetett

volna szuperálni, — én bizonyos vagyok, már régóta kell vágásban

forog mmden.^

6-ten Mai 1
Xeháuy kolompost legott megrö\áditnek, feltzik

^^"-
I nem a furfang, de az szinte reconcihátiónak fehér lobo-

góját és a levert kis »mésentendu« után (és kérdem ugyan volt-e az

egész magyar felgyulladás egyéb — )
"*

itt is engedve ott is engedve,

valóban tüstént meg lehetett volna kezdeni, a »keleti császárságnak«

újraalkotását, mely mtéteiben a magyarok tudom legszintébb részt

^ A zárjel a kiadótól, értelemzavar elkerülése végett.

^ A kemény szóért alig szükség Széchenyit mentem. Közjogilag ennek tar-

tották a koronátlan királyt országszerte.

2 A kormány zsoldjában álló joumalistákat érti.

3 Windischgrátz rövid kormányzatáról v. ö. Szó'gj'ény L. Emlékiratai 11.

köt. I. fejez.
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venni készek lettek volna,i mert bátran merem állítani, Európának

egy országában sem volt annyira elterjedve a higgadt törvényes és

türelmes progressiónak szelleme, mint a három hegy és négy folyamú

egyetemes s most szét szakított, le gázolt, magyar haza határai között.

Ez azonban nem történt és most arra szóUíttatnak fel [a] magya-

rok : »felejtsenek«— , ne hátra de elre tekintsenek, és most már eléggé

kibosszankodhatták és kisírhatták magokat, — vegyenek elvégre részt

az újra-építési mtéteiben.

A magyar nem oly buta, miszerint a mái napot tegnapra akarná

visszahelyezni, vagy azzal szeretne bíbeldni, ezer darabra széttört

üvegpoharat isméti haszonvételre összeilleszteni. A lefolyt idt vissza-

folyatni nem lehet, a mi már élt és megholt, életbe nem idézhetni többé,

ezt mindenki tudja. — A magyar továbbá nem anyira lágy jellem,

mikép egyedül pityergéssel folytatná életét, habár minden kincsét

elrabolták is. Búslakodik, és ha szive meg nem is tör mint annyiuknak,'^

— csak sírva tud vígadni. Igaz de emellett elre is tekint, és ha felette

sok »desperál« is — mindig találkoztak, és ma is találkoznak nem

kevésszámúak, kik nem desperálnak, de reménylenek.

Es ezek váljon mit akarnak ? Tán király nélkül vagy király ellen,

újra megkezdeni valami elszakitási és respubhkai bohózatot ? Ilyes-

féle bolondgomba senkinek esze ágába sincsen, és azon kevés ki ily

mámortul ittas volt, már rég betörte fejét, vagy tökéletesen kialudta

magát.

A magyar mindig kitnen monarchikus nép volt. Kell-e erre

nagyobb bizonyítvány, mint azon eddigelé sehol el nem fordult és

alkalmasint soha magát többé el nem adó csuda, melyhez képest a

durva, bárdolatlan legyzhetlen pogány magyar sz. István királyának

példája és kívánsága szerint, noha sz. István éppen nem volt populáris,

elég az hogy koronát viselt, úgy szólván marul holnapra szinte egytl

egyig mind a Christus vallására tért ! — És késbb, meg nem szn
bajai, vérz kalandjai pártszakadásai közt ugyan adta-e magát el,

de csak egyetlen egy eset is, — mely arra mutatna, hogy monarchikus

jelleme megtört, vagy csak elhidegült volna is ! Soha ! Csak legújabb

idkben tnt fel azon exceptionahs ábránd, és pedig egyedül néhány

* Valószín, hogy Sz. »mindannyijuknuk«-ot akart írni.

1 Ez a néhány mondat mutatja, hogy Széchenyi mennyire csak a törvény-

telen, elnyomó rendszer ellen volt elkeseredve s mily szóles keret fülfogása volt

a monarchia és dynastia hivatásáról (mint késbb id. gr. Andrássy Gyulának).
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kevélynek czifra, de vajmi éretlen velejében, melyhez képest Sz. István-

nak királyi koronája helyett a respublikái »bonnet rouge« lett volna

kipeczézend nemzeti egyesülésre. De ezen eszme, már legels pilla-

natban ugy pattant ketté mint szappanbuborék, — és ily abberatióba

a magyar, mig él, tudom visszaesni többé soha nem fog.

Annyi kimondhatlan bú és kin közt, melyben a magyar most sor-

vadoz, a múltra mint elvesztett paradicsomra tekintve, a jövendben

senmiit de semmit sem látna, mi lelkét vigasztalhatná, és mi egészen

még meg nem törött remények[nek] csekély istápul szolgálhatna, a

jelenben nem okulhatván, mit mveljen, mit tegyen, mivel ölje meg

hasztalan idejét, mindenhez kapkodván mi rekollekcióit, jelen sze-

gyenleti állását, rettegést okozó sejcütését elnyomhatná, velejébül

kiverhetné — ily állásban, ily hangulattal, mikor minden csepp véré-

ben érzi, hogy valami körül egyesülni kellene : egy fiatal, egészséges,

magyarul szólló, jó lovas kú'ály, uram Istenem, ugyan nem az-e, [a]

mi után eseng a magyar — s váljon tehetne-e egy, az egekbl küldött

angyal a szerencsétlen nemzet boldogságára többet, mint egy ily spe-

ciáhtású fejedelem ?

És hát miért nem egyesül most a magyar nemzet tétova nélkül

Ferencz József körül, hiszen minden kellékkel el van látva, mi a magyart

legnagyobb lelkesedésbe emelheti?

Igaz, a gondviselés felette sok kellékkel látta el t, melyek oly

varázst gyakorolhatnának a lelkes magyarra, mikép sok tudom kész

volna, nem handabandaként de valósággal legutolsó csepp vérét is

érette kiadni, — csak egy kimondhatlan nagy hiánya ne volna ! És

ezen hiány valljon mi ? Az, hogy vagy nincs szive, mely érezni tud,

és mely minden bizonnyal ha sokszor nem is tanácsol jól, semmi esetre

nem trhette volna annyi embertársának legyilkolását ; lealacsonyí-

tását, kiú'tását ; vagy nincs elég éles szeme, tanácsossait, ha csak ugyan

maga magának tanácsot adni nem tud, tán nem akar, úgy kiválasztani,

mihez képest a jelen nemzedék azoknak tehetségében és jó akaratában

bizhassék is.

És e tekintetben legkisebb ok sem mutatkozik vigasztalásra,

mert eddigelé legalább, de egyetlen egy eset sem adta magát még el,

mikor valaki észrevehette volna, hogy Ferencz Józsefnek szive vala-

ndn megindul és elérzékenyedve eszébe jut, hogy is csak ember és

halandó ! Soha ! Ö mindig kevély parancsnok, és ezen szerepbi

idáig még egy pillanatra sem esett ki, mikép aztán senki, de senki

nem is tartja t jó em))ernek, — mert hiszen tán csak nem tetteti
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magát, mintha nem volna szive. Mert valljon minek ? Eszét az ember

sok évekig dugva tarthatja, mint Brutus, és vannak esetek, hol ily-

féle komédia a bölcsességnek tán legmagosb kritériuma. A szivnek

gerjedelmeit azonban annyira el nem fojthatni, mikép annak jótékony

melege néha ki ne sugározzék, — és ha ilyest hátráltatni lehetne is,

ugyan mi volna annak haszna ? Ha eltitkolt észbeli tehetség egyszerre

váratlanul feltnik : ennek óriási hatása lehet, ámde csak egyetlen egy

nappal is odébb halasztott szívbeli engesztelésnek effectussa nemcsak

nem kedvez', de egyenesen bosszantó ;
— mert mindenkinek akarat-

lanul ilyes kérdés esik ajkai közé : »miért nem elbb. « Vagy azt gon-

dolja tán Ferencz József, — mi már sokszor adta magát a világon el,

hogy t gyengének tartandják, ha érzékeny szivet mutat ? — Vagy

hogy valami hydrával van dolga, melyet szeretet soha, de egyedül

pallós gyzhet le? mily kevéssé ismeri az embere-

ket, és kivált a magyarokat, — kiket bizonyos idre

elszédítni lekenyerezni st bolonddá tenni, éppen nem nagy mester-

ség, — kik azonban szívet csak szivért adnak, és csak mikor egyszer

észreveszik, hogy velük komédiáztak és ket megcsalták, vonulnak

fagyos megvetéssel vissza.

A szív részérl a magyar (tehát) nem sokat reményélhet jövend-

jére, jóllehet sok egyénnek, néha oly rögtön felnyílik szeme, valamint

Sz. Pál is mennyei sugár által villámsebességgel mély sötétségébi

a legragyogób világosságba feldicsitették.

Ferencz József alig 20 éves a legszéditbb idkben és körülmények

közt kezdé meg szerepét. Ftl talpig rothadt erkölcs egyéniségti

környezve, ki rá oly nagy hatással volt, els impressiói nem lehettek

kedvezk, kivált nem lehettek emberszeretetti túláradozók. Egy

különös nagy hibája már bölcsti kezdve volt, hogy senkinek szavára

nem figyelt, ha az véleményéhez nem illett, — st, még kihallgatni sem

akart olyanokat, kiknél ellenkez opiniót sejdített és minden discussió-

nak ellensége, legnagyobb makacssággal követé önfejét.

Ily jellemet, minden tapasztalás nélkül, a lehet legmagasb emberi

fokra felemelve, váljon nem szenved-e (és ugyan nem volna-e ennél

valami természetesb ?)
"' bizonyos elbizottsági szédelgésben, bizonyos

ábrándban, melynek vastag ködén keresztül sem látni sem hallani

nem bir? És ki tudja, nem él-e azon illusióban, melyben igen sok kitn
.egyén is, többek közt Napóleon is ringatódzott, hogy valami extra

" A zárjel a kiadótól.
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emberi készítmény, kinek parancsolás egyedüli missiója, — midn
a többi emberi teremtésnek vocátiója nem más, mint engedelmes-

kedni ?

Az emberi természetnek némi mélyebb búvárjai számtalan alka-

lonmial vették észre, hogy Ferencz József azon viszonyt, melyben

azon népeknek átellenében áll, melyeknek parancsol, szorosan és

mindig ezen két szó : r és Jobbágy közé helyzi. — parancsol, a

többiek engedelmeskednek, és im, már most jól foroghat az oly egy-

szer elvekre állított országos ermv. — soha nem köszön, soha

még senkinek nem mondta : »Barátom«. warscheinlich um sich nicht

zu vergeben etc. e tekintetben, nagylelk antecessorát követvén, ki

Sobieskinek átellenében oly correct etiquette szerint viseltetett,^ de

legfeljebb )>megelégszik«, és bízni akar jobbágyaínak hségében.

És miután ily jellem úr, ha és míg jó sok katonája van, mindig

talál elég alacsony, de egyszersmind elég furfang[os] környezket,

qui abordent dans son sens és kiknek szavait vajmi szívesen szíjjá

magába, más részrl pedig azokat, kik valami igazságot vagy olyast

mit nem szeret hallani, óhajtanak neki minden illendséggel meg-

súgni, de csak ki sem hallgat, de türelmetlenül st haragkítöréssel még
magátul is lök : ugyan lehet-e azon csudálkozni, ha nem lát és nem
hall semmi mást, de egyedül azt. mit legközelebbi imfámis jobbágyai

neki éppen produkálni és füleibe ordíttatní akarnak ? És ha ez így áll,

mint mondom, ugyan lehet-e némi hihetséggel reménylení Ferencz

József szivét tekintve, valami Sz. Pál féle fordulást ? S valljon ki lesz

az, kinek sikerülhetne oly nagy és világos tükröt éhbe állítni, melyben

tökéletesen, veséinek minden redível meg láthatná magát ? Él-e

valahol oly féle Balthazár Mnek ily mtétei sikerülhetne, — vagy

már megholt-e, vagy tán csak most és ekkép már késn lenne szü-

letend ?

Ki tudja ? Senki ! Hihet-e ? Nem ! És pedig mindjárt meg-

mondom okát, miért nem hihet.

^ Bécs fölmentése után, mely a lengyel király föérdeme volt, 1683 szept 27.

találkoztak lóháton I. Lipót s a leng)-el király. Hála és köszönet helyett hideg czeri-

mónia, a mely alatt a választott lengj'el királylyal szemben a császári gg bizonyos

nemét készakarva nem titkolta el Leopold, mint errl a lengj'el küály, de való-

színen túlozva panaszkodott. L. errl a Huber-féle osztrák történetnek épen most

(1921 július) Redhch Oszwaldtól megjelent hatodik nagy kötetének (mely I. Lipót

lu-alkodásával 169e-ig foglalkozik) idevágó érdekes fejezetét, a hol R. a lengyel

király érzékeny voltára utal.

I
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Ugyan kérdem volt-e valaha és bár hol is, egy becsületes tiszta

jellem egyéniség oUy rútul, oly szemtelenül kijátszva és mystifikálva,

mint igazlelkfí, hs szellem báró Jellasich ? Ezen egyén, ki minden

jobb embernek legmélyebb tiszteletét^ váltig megérdemeh, legjobb

hiszemben magával együtt egész nemzetét feláldozta és megsemmi-

sitette, — és ha nincs és szerencsétlen illusióinál fogva nem biija

a derék horvát nemzetet magyar testvérei ellen felhuszitni, [sic] —
•és azt kivérzésig nem vezérli mészárszékre : bátran állithatni, hogy

Ferencz József ma egy igen hatalmas úr helyett valami minden hata-

lom nélküli uracska volna. — menté meg a dinasztiát, mert ha nem

mozdul jóidó'ben, bizonyosan elbb lett volna a magyar Bécsben, —
mikor aztán hadd el hadd, mint az osztrák Budapesten. És mi által

hálálják meg vak de hs eljárását ? Mi által ? Ez szép kérdés, igy okos-

kodnak a német uraságok, hiszen senkin nem áradt ki a fejedelmi

grátia oly bségben, mint ezen gyönyör Bayard-féle, sans peur et

sans reproche-fény horvátnak feje fölött. Elbb a szegény csak báró

volt és most felsbb kegyelem következtében és a systematizált taksa

letétele nélkííl grófságra emeltetett, ez nem kis elny. E fölött Feld-

zeugmeister lett belle, bán[nak] megmaradt és ez * is valami ! Mária-

Theresia kommandeur-kereszt füg nyakán, titkos tanácsos, [kamarási]

kulcs pedig (oldalán) hátán és még e fölött minden módon distinguálja

t a lovagi császár, nejét pedig a gyönyör császárné, és ha Zágrábbul

feh'ándul,' rendesen ebédre meghivatik az udvarhoz, és nincs Hofbál

nincs Hofkoncert, melyben neki mint »Treuer Untertan« paradirozni

nem volna szabad. Herz was verlangst du mehr ? — És aztán mit

akar? dass Croatien extra berücksichtiget werde, wo jetzt endlich

* ToUhibából eredetileg »ezt« áll.

^ Föltnhetik és visszatetszhetik az a melegség, melylyel Sz.itt a volt horvát

bánról beszél. Ennek az a magyarázata, hogy Sz. átvette horvát-szlavón földön

is birtokos magyar arisztokraták elbeszélésébl a drávántúli fölfogást. Az uralkodó-

családot megment horvát bánt és népet ez a fölfogás raegcsaltnak, kijátszottnak

tekinté, mert a horvátok jutalmul azt kapták, a mit a magyarok büntetésül.

A horvát nép tarthatta ezt magáról. De a mi Jellachichot illeti, ez csak az uralkodó

háznak volth palatinja ; 8 ezért és nem a horvát népjogokért rántott kardot. Ót

ugyan senki rá nem szedte ! Széchenyi hát hibás horvát perspectivából ferde vilá-

gításba hozza itt a dolgokat. E mellett azon benyomások hatása alatt, melyek

1848 nyarából lelkében az akkori nagy »horvát gondok* miatt visszamaradtak,

akaratlanul is túlbecsüli Jellachich és a horvát nép jelentségét. A szatíra folya-

i)ián késbb különben valódi érdeme szerint jellemzi, st karikírozza Sz. a bánt.
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einmal die vorige coiifuse AVirtschaft aufhören, und durch Unitát,

Centralisation etc, etc. ein grosses einiges, starkes und überglückliches

Österreich erschaffen werden soll

!

S nem tagadhatni, Jellasich bizonyos pontig saját maga csalta

meg magát, mert ugyan mikép álmodhatta azt csak egy pillanatig is,

hogy a horvát jobbadán fegyverrel ellátott nemzetnek hasznot hajt,

ha lecséph vérrokonait a fegyvertelen magyarokat, ^ és mikép lehetett

loyáhs felhevülésében oly vak. egészen felejteni, hogy t is úgy fognák

mint sárga czitromhéjat a moslék közé süllyeszteni, ha megtette a

magáét, és rá szükség többé nincs, valamint Szobieszkitl kezdve

egytl egyig mind igy járt, ki elleges conditiókat, — mint Klapka

Komáromnál sokkal okosabban, mint Görgei Világosnál — , Austriá-

val ki nem köt.

Minden idben felette sok oly magyarországi egyén volt, és ma is

van, kit a bécsi leveg és a Sz. István tornya annyira elszédit, mikép

már kamarás kulcs is neki kimondhatlan élvezet, ha pedig Hofbálba

invitálják hol neki izzadni szabad, vagy pláne egy kis renddel meg-

keresztehk, oly ittas öröm üt ki rajta, hogy aztán mit is bánja, ha

Magyarországnak bár legutolsó csepp vérét is lecsapolják ; wenn sie

es nur gescheit ^ anstellen !

Báró Jellasics oUy távul esik ezen nyomorék speciestl mint a

fényes nap a fénytelen földtül. Rajta ily játékszerek nem fognak,

melyeknek becse naprul napra lejebb száll, mert ad nauseam kiárasztva

annyi roszszagú cscselékkel osztandók. magas szellem vajmi

nemes zomán[czo]zatú lovag, ki törhetlen hséggel párosítva szintén

szomjazta honának boldogságát, mikor a dinasztiának megmentésére

ajánlá magát, — és most ha magába száll és elgondolja, hogy hazafiait

megcsalta, tisztelet szeretet helyett, melynek oly nagy mértékben

volt tárgya, most elhid^üléssel, visszavonulással viseltetnek honosi

iránta, mert oly becsületes embert mint , senki nem gylölhet senki

meg nem vethet, és t csak szánni kell, hogy magát oly esetlenül meg-

csalatni engedé, és ha látja, ki oly buzgón érez nemzete iránt, hogy

hiábavaló német cscselékkel fulladásig el van árasztva Machiavelh-

fogások által lenyomoritott szerencsétlen hazája ; ha látja, hogy oly

egyénre hallgat a felség legtöbbet, ki az aulában oly kitnsen vitéz-

' Nem biztos olvasás.

^ A horvát-szlavón határrvidék mindig kész fegyveres népére czéloz

Széchenyi.
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kedett, st a barikádokon is/ de nem sokáig, mert nagy szaporasággal

elfutott, míg vezérlete alatt - honosainak vére patakként csurgott,

akkor ha szive megtörik ugyan csuda-e.^

És ha aztán ezen megcsalt, kijátszott egyén, ezen mind amellett

törhetlen hség martir, a fejedelem elibe áll és t Horvátország min-

den nap neveked sebeirl informálni akarja : vagy hátat fordit az

ur jobbágyának,^ vagy a horvátokrul hallani soha sem akarván toties

quoties szalonkákra viszi át a diskurzust, és pedig alkalmasint azon

okbul, miszerint emlékeztesse a bánt, hogy a szalonkában van valami

igen jó, mi más teremtéseknél nem oly jó szagú, és minek élvezetével

az okos gourmand, kitl nemzeti ambrosia el van tiltva, tökéletesen

megelég[ed]hetik. Bon Appetit chers enfants de la patrie etc.

Ha pedig Jellasics bánnal igy mernek bánni (és ugyan miért nem

mernének igy bánni ; hiszen mit árthat, és segítségére többé szükség

nincs) *' ha mondom a dinasztiának megmentjével igy bánnak, és még

csak ki sem hallgatják, ugyan kire fog akkor figyelni a hódító, hahogy

valaki más áriát akar eltte intonálni, mint akasztás-féle variátiót,

vagy azon ismert Machiavelli lassút : »divide« etc.

És azért, mint érintem, nem hihet, hogy valami egyéniség talál-

kozhassék, ki a hódító számára oly megismerési tükröt kiállitni képes

lehessen, melyet magátul ne lökne, és melyben tökéletesen meg is

láthatná magát. Pedig mily kimondhatlan dics eredménye lenne ily

foglalkozásnak ! Tudom, ha tökéletesen megismerkednék magával

és az önálló emberek becsét csak egy kis figyelmére méltatni akarná,

szint azon mértékben kezdené gylölni saját magát, mint amilyenben

szive olvadozni fogna mások iránt.

[3.] Franczia példabeszéd szerint »si je veux savoir i g-ten Mai

qui tu es, je regarde qui tu hantes« ; az által tanulhatni I

^^^'^-

valakinek jellemét legbiztosabban ki, ha kell figyelemre vétetik,

valljon kivel társalkodik legtöbbet, és kinek szavára hallgat leginkább,

" Széchenyi aláhúzása. ^ A zárjelek a kiadótól valók.

^ T. i. Bach a nagybefolyású miniszter.

^ Értsd Jellacsics vezérlete alatt.

^ Sz. e már regényes fölfogása Jellacsicsról érthetetlen. Szinte azt hinné

az ember, hogy ellenhatás fölidézése kedveért, a következ bekezdés végén. Jóval

alább, mint már megjegyeztem, ezzel teljesen ellenkez az igazi megvilágításba

kerül nála a bán, mint az olvasó látni fogja.
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Gondolliatni e szerint, mely szivrepeszt aggodalommal tanusiták

azt sokan, hogy Ferencz József — úgy szólván a gyermek szobábul

(Kinder-Stube) MbotolvaJ' egyenesen Schwarzenberg Boldog (!) kezei

közé esett.i

Schwarzenbergrl mieló'tt Magyar- és Csehországnak bakója nem

lett, áltálján véve az emberek nem igen sokat tudtak, és ez termé-

szetes, mert számos kalandjai ^ oly kimondhatlanul büdösek, mikép

nevét emliteni iigy óvakodtak az t ismerk, mint bizonyos kerek

nyilasok fedelét sem emeli fel senki, sürgets szükség nélkül.

Már Schwarzenberg megértette-e Ferencz Józsefet, vagy ez

ntt-e magisterének feje fölibe, azt csak Isten tudja, mi nekünk

halandó agyag fiainak egyedül az ismeretes, és ezt szemeink és emlé-

kezetünkbi éppen oly kevéssé lehet ki disputálni mint a fényl napot,

hogy legahs furfangtul mesterileg körül burkolva soha annyi ártatlan

emberélet ki nem oltatott, mint amennyi ezen alliance-nak jeladására

irgalmatlanul végeztetett ki magyar és cseh ^ földön.

Iszonyatos csend lepte el az országot. Számtalant hóhér döntött

nyugalomra. A honban megmaradtak és bujdosók, leverve, lesújtva

ugyan mit mondhattak volna ? A börtönök falai között elhalt a pana-

szok hangja, és a számkivetett megtört szivek kínszavait elhordta

a játszi szél. Mint villám gyúlt fel mind azokban kik még éltek a

»reménynek« isteni sugara, mikor a halavány, vér után szomjazó

vámpyr, ki Ferencz József mindenese volt, megszabaditá a földet

saját magátul.

És a jó szivíí »reménylk« ezen Boldog-elutazás után ugyan mit

nyertek? Semmi egyebet, hanem hogy ezután is teljes szabadságuk-

^ Széchenyi aláhúzása.

1 Herczeg Schw. Félix (1800—1852 ápr. 5.) altábornagj-, 1848—1852. minisz-

terelnök s külügyminiszter ; elbb katonai, aztán a diplomácziai pályán mködik,

1848-ban Radeczky oldalán Olaszországban hadakozik. Az osztrák legújabb tör-

ténetnek majdnem bálványozott alakja, mert 1850-ben a romantikus porosz király

ellenében sikerült a német kérdésben az osztrák szempontot diadalra vümie. Több

kisebb életrajza van. De legjobb és legértékesebb az, a mit róla, jelleméri és poli-

tikájáról a nemrég elhunyt jeles osztrák Friedjmig utolsóeltti mvében : Oester-

reich von 1848 bis 1860 írt. ^Mindkét kötet bven foglalkozik Schwarzenberggel

:

a második kötet Schwarzenberg halála alkalmából irt jellemzését hozza.

2 Egyik kalandja, mély %dszonya Londonban lady EUenboroughhoz, a ki

1829-ben a herczeg után szökött Parisba, európai hírre tn szert.

' Mikor Sz. a csehek javára így túloz, ezzel akaratlanul is elárulja rokon-

szenvét az osztrák-cseh föderalista fnemesség, Bach g}'lölöje iránt.
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ban van tovább reménylhetni, és olasz nyelv tanulásban szinte, mint

mindenben az atyai kormánynak segítségével jó elmeneteleket tévén,

e kis olasz versecskével is kicsinositni koponyájukat : »chi vive

sperando muore cacando«. ^

A systema megmaradt, és éhez képest az elitéltek, vagy igazab-

ban mondva, a kijeleltek melyek még meg nem haltak, részint tovább

benmaradtak a tömlöczben, részint oda künn maradtak, hová

t. i. szerencsésen ki tudtak mászni vagy lopódzni.

És most mit tanúsított - az elbámuló világ ? Azt hogy Ferencz

József nagy lelkííleg oly egyénbe pontositá össze bizodalmát és újra-

építési reményeit, kit ha csak kevés idó'vel ez eltt megcsíp bármely,

Ferdinánd császárért hadakozó h hadi parancsnok, bizonyosan

szinte magasra emelteti, és szoros ^kommandóra jellel felékesitendi

nyakát.

Azonban jól mondja, nem tudom már melyik Szent : bnhdni
emberi, bocsátni isteni cselekvény, és igy ezen csudálatos kiszemelés

Magyarországban éppen nem tett kínos benyomást ; st a »jó fiúk«,

mit a franczia, kinek e tekintetben szinte volt már némi tapasztalása

»bon homme«-nak nevez, megint megkezdettek nagy ersen »remélleni«,

mert hiszen a jámborok azt tudták és igy okoskodtak : ha egy revo-

lutionáriusnak, egy barikádi vitéznek a fejedelem nemcsak meg-

kegyelmez, de t még »premiernek« ^ is megcsinálja, akkor tán a

szegény magyarokon is végkép megesik most anyira kikürtölt puha

szive és legalább börtönbi ki és külföldrl beeregeti ket, habár

csak »le dernier« minémségben is.
*

Bach Sándor Excellentiája iránt mindefölött sok magyar

különös sympáthiával viseltetett. [Még] pedig legelszer is [azért],

mert tanult prókátor és ezen classis iránt Magyarországban Verbczi-

tl kezdve újabb idkig a nagy közönség mindig különös gyengéd-

séggel és hajlammal viseltetett, és aztán, mert oppositio embere, ki

ennélfogva magát felette kedvezen kitüntette az engedelmeskedni

annyira szeret bii'kasereg közt. Mi azonban még sokkal inkább

^ Ennek az olasz közmondásnak számos variánsa van. Egyikét közié itt Sz.

- Sz. fonákul használja e szót »valaminek tanúja lenni« értelemben.

^ Tudvalev, hogy »premier« Bach soha nem volt, mert Schwarzenberg

halála után a miniszterelnöki tiszt egész 1859-ig nem töltetett be ; ez utóbbi évben

lön Rechberg miniszterelnök. De 1852—1859 közt Bach volt a legbefolyásosabb

miniszter s azért nevezi öt Sz. premiernek.

* Nem tarthatom szellemesnek Sz. e szójátékát.

Gr. Széchenyi István döblingi liagyatéka. II. liöt. 4
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nevelte hitelét Magyarországban, mint mindez, természet szerint

az, hogy t általjános igen eszes embernek tartják, az ész pedig mindig

különösen respektáltatott, és ma is respektáltatik Magyarországban.

»Ki azon sehonnai, ki most a császárnak súgója ? Ez minket

végkép tönkre dönt« így sóhajtott fel, a ház legbensbb küszöbén,

hogy a tekintetes zsandár úr t meg ne hallja, bizonyos egykor tábla-

biró-dignitással felruházott Öreg iir.« »Nem baj ez, tisztelt Bátyám

Uram, ezt jegyzi meg öcsese, persze gyenge hangon, — hogy a ház

körül patrouhrozó zsandár uraknak füleit ilyes ne érintse — ez nem

baj st nagy elny, mert Bach minister igen eszes emher, és ekkép

ha valaki, ránt ki minket a sárbul. Most nekünk mindenek eltt

kapacitásra van szükségünk etc.« »Hagyjatok békét a kapacitással

;

hiszen 1847-ben is, — mikor Pesten a nagy követi [sic] választás volt,

a kapacitást tztétek horogra s aztán nem mi fogtuk el pontyot, de

mi akadtunk a hálóba etc.« »Igaz, de Bach nemcsak nagy pfiffikus,

de egyszersmind nagy praktikus is, tet tudom>^ nem bolondítják,

de csalja meg ket rendre !« »Igazán ? Xo hát akkor éljen, hahaha. —
és igaz, ha meggondolom vajmi eszes és furfang gyerek lehet ö, hogy

az aulábul mint fszónok kilépve, magát oly szaporán belé tudta

illeszteni és simítani a mai kombinátióba ! Kutya az anyja ; már

most, ha jobban meggondolom, nekem is tetszik, mert vagy különös

szamarak többi kollégái, hogy úgy le tudta járni ket, vagy egyenesen

második Caghosztro, kirl egyszer fiatal koromban azt olvastam,

hogy az egész \dlágot sokáig nagy bolonddá tette, míg végkép tet

tették hsre. He he he.«

Ily dialóg folyt régi és fiatal, és ekkép ugy szólván két genprátio

közt, mikor. Bach Sándor, mint egy második Nagy Sándor feltnt

Európa egén. mibl váltig kivilághk, hogy Magyarországban Bach

premiernek neve igen jól hangzott, és tet vén núnt uj kellleg meg-

becsülni tudá.

Ámde a reménytehek, kik még most is mindig reménylenek és

békákra emlékeztetnek melyek meg nem sznleg qua-qua-qua-qua-

káznak a nádban, car c'est un amusement conime un autre, ugyan

néhány év leforgása alatt mit tapasztaltak?

Azt, hogy Bach, ki most kétségtelenül a legfbb dirigens, tán

jószív, hihetleg igen becsületes, és minden bizonnyal nagyon eszes

egyéniség, de éppen nem okos ember.

Sokan tudom, ezen distinctióban nem látnak egyebet, mint

szrszálhasogatást. És mi igen különös, és vajmi ersen szóll a magyar
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nyelvnek kitn elsbbsége mellett ; egy nyelvben sincs az emberi

kapacitásnak ezen egészen elkülönzött st néha még ellentétben is

álló színezete oly röviden és mégis oly tisztán és precise kitéve, mint

a magyarban.

Az eszes sokat tesz képzelete, szenvedelme szerint midn az

okos mindent bizonyos oknak rendel alá, mely cselekvését motiválja.

Erre az emberek azonban rendszerint éppen nem vigyáznak és e két

elkülönözött lelki qualitás tökéletes zavarban fekszik felfogásukban,

ugy hogy valaki kiben sok és szép a phantasia, és ki azt, mi belsejé-

ben mutatkozik ki is tudja szóval csinosan pingálni, áltálján véve

kapacitásnak tartatik, és rendszerint sokkal ersebben fénylik és

ragyog, és ekkép sokkal könnyebben is magával ragad, mint az okos

egyén, ki csak okokkal tud gyzni, mi közönségesen nem megy egy

kis pedantismus nélkül, mi eszerint néha igen unalmas, és minden

esetre soha nem oly csábitó, mint egy szépen festett mese, mely sült

galambokat igér és a paradicsom legrövidebb i'itját virágokkal kipé-

czézni tudja, holott egyedül az okos tudja az életnek pályáját Charibdis

és Scylla közt üdvpartra kormányozni. vi-^

Igen sokszor fordul el, hogy igen szép esz ember éppen nem

okos, midn sok vajmi okos egyént látunk, kiben fényes ész gysz
mennyiségben sincs.

Német nyelvben, e két most sznyegre hozott és általam distin-

guált lelki qualitás »Verstand« »Vernunft« által tétetik ki meglehets

precisióval, de korántsem anyival mint magyarban, az ész, és okos-

ság szavak használatával. Ok, és ezen gyökérbi származik ok[os],

okosság etc. anyi mint Ursache, úgy hogy okos férfiút, németül tulaj-

donkép nem »vernünftiger Mann« által kellene lelkünk éhbe tenni,

de t »ursachticher Mann«-nak volna czélszer nevezni.

Ha német nyelven kérdezek valakit : Ist der Herr B. gescheit,

hat er Verstand, hat er Vernunft, ugyan valami elhatározott válaszra

kényszeritem-e t ekkép kitett tudakolásom által? Valljon nem
lesz-e arra némileg kényszerítve, vagy legalább arra felhiva, miszerint

B. urnák személyéhez egy kissé közelebb álljon, és ha kérdezi »Warum«,

ne contentálja magát azon közönséges osztrák válaszszal »Darum« —
mely nem egyébb mint öcscse azon régi, sic volo, sic jubeo etc.-féle

antiquitásnak, mely már most tán az ambrasi gyjteménybe volna

legillendbben állítandó, mikép a derék tiroUsi fiuknak is legyen egy

kis szívvigasztalásuk, — ne contentálja magát, mint mondom, simplex

»darum« válaszszal, de az »Ursache« iránt is sürgesse t egy kis

4*
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barátságos felvilágosításért, ha t. i. oly impertinentiájért be nem

csípik.

Mily külömbség van az eszes és okos közt, a legjobban kiviláglik,

ha ismert egyéniségekre alkalmazzuk ezen distinctiót. így például

Kossuth ritka esz ember és ezt ki tagadhatja? De valljon volt-e

okos ? Bizony nem. Most némi kis tapasztalatok és néhány kiábrán-

dozások következtében tán az lett. En nem tudom.

Volt-e Is Napóleon okos ? Én nem hiszem, soha nem is hittem.

Észti azonban tündöklen áradozott.

Hosszú könyvet tudnék ezen általam itt felhozott distinetiónak

illustratiójára irni, de ez alkalommal legalább igen is félre vezetne a

felvett tárgytul, és ezért még csak azt akarom ezen fontolgatáshoz

csatolni, hogy sokkal könnyebb, bár ez is elég nehézséggel jár, vala-

kinek okosságát kiczirkalmozni, kitapogatni, mint eszét megfontolni,

kikutatni, mert észtehetségnek ugy szólván semmi határa nincs,

midn okosság némileg valami definitum.

Ész és okosság kell quántitásban párosítva, alkotja a nagyobb

lelki pondust, de ritkán jár egymással, mert rendszerint vagy az egyik

vagy a másik prevaleál, honnét aztán annyi phantasta ki csak légben

nyargal és nem kevésb számú a prosaikus consummens, ki földön

csúszik és csak annyiban okos, amennyiben ez, állati részének fen-

tartására szükséges.

Társaságban, conversatioban eszes egyéniség lesz a kedvencz,

státusférfiu szerepre azonban kitnen az »okos ember« illik.

És most nézzük Bach Excellentiája mikép járt el Ausztriának

újra felépítési mtételében, miután több esztend folytában és most

kétségtelenül tartja kezében a kormányrudat.

Vegyük az uj machinának bármelyik karikáját el és vizsgáljuk,

mi okbul van az készítve, mit akart azzal a gépnök effectuálni, és

ezen czélnak elérésére nézve valljon mily formát adott ezen uj kari-

kának.

Közbátorság a státus egyik legfbb kelléke. Ezt bölcsen átlátja.
'^

És ennek következtében 20ezer zsandárt álht. A szám nagy, a költ-

ség, — kivált oly financiáhs dérouteban, mint a milyenbl Ausztria

soha többé kivergdni nem fog, ha Felsége a Bach-huszárokat

rendre mind meg nem obsitozza és némi más karikáit is az új status-

gépnek ganéjra nem hányja — , a költség nyomasztó ; de hagyján,

» T. i. Bach.
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mert ha az ember, vagyonát, életét tekintve bátorságban szihatja

a levegt és élvezheti a nap sugarát, ezt nem lehet elég di'ágán meg-

fizetni, és ily czélnak elérésére nem szabad fillérezni.

Igen, de 20ezer zsandárival ezen czélt valljon elérte-e Bach

Excellentiája? Ha czélja nem az volt 20ezer agent provocateur

által, melynek nagyobb száma a magyart illeti, felboszantani, fel-

hivni és végkép kiirtani a nemzetnek hevesebb, kicsapongásokra

hajlandóbb és minden kétségen kivl legvitézebb részét, de bona

fide minden arriére-pensée nélkül egyedül rend fentartást tervezett,

akkor meg kell vallani, hogy szamarabbul ily féle securitási intézet

soha és sehol nem lépett életbe még, mint ezen zsandári, franczia

egészen visszás majmolás ; mit az él factum egekbe kiáltólag bizonyít,

mert a rendbontó, tolvaj, haramia etc. etc. nem hogy kevesednek,

de naprul napra oly progressiv arányban nevekedik és n, mikép már

most oly vidékeken is támad útonálló és gyilkos, hol lefolyt idkben

ilyeseknek csak hire sem volt.

Oly általjános felforgatás után, mely Magyarországban annyit

gyökerébl döntött, felette nehéz feladat volt a földön futókat és

bujdosókat lesújtani, megfogni etc. ezt kiki átlátja, kivált miután

a hiába várt amnestia és felségének e tekintetbeni kegyes süentiuma,

mely ez esetben bizony nem volt arany, oly fehngerlésbe, st oly

desperátióba süllyeszté a szerencsétlen kiirtandókat, mikép nagyrésze

ha már halni kellett, azzal vígasztala magát, hogy en compagnie,

annyi zsandárt visz el magával, mennyit fegyvere csak legyzhet,

honnét aztán ily farkasok nyomában a szegény zsandár-kopók, —
agár köztük nincs, — sem voltak sem nincsenek irigylésre méltó állás-

ban, kivált miután senki sem szenvedheti ket, senki sem segit nekiek,

és alkalmasint az országban a Voiwodinával és Temesi bánsággal

együtt, de egyetlen egy szent sincs, — természet szerint [a] hs és

most re bene gesta, igen nagy megelégedésben él Rajacsicsot ^ [is]

ide értve, — ki szivébl ne óhajtaná »vinné el az ördög mind«, jóllehet

Magyarországban nem szeretik az úton-állókat etc. etc. ersebben

mint bárhol egyebütt, csak hogy még ersebben irtáznak azon

trankliktul, "^ melyekrl ha nem csalatkozom már doctor Verbczy

azt jegyzé meg, medicina pejor morbo.

^ R. József (1788—1861) karloviczi metropolita, szerb patriarcha, utóbb

osztrák báró, 48 ismert alakja.

- OrvoRságital

.
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A zsandári difficultások mellett, melyek kétségtelenül nem kicsi-

nyek, méltánylást az is érdemel, hogy eleinte minden nehezebben

megy, a lakosoknak meg kell barátkozni az új renddel, és hogy rend-

röket bármily néven nevezendket, soha és sehol nem kedveili a

pubhcum, melynek nagy része olyan mint daczoló gyermek, mely

kész dajkájára ütni, és aztán sir ha ez t elhagyja.

És mind ez oly igaz, mikép szót sem lehet megczáfolására emelni,

ha t. i. 3, 4-ik évében volnánk a nemzeti felgyulladás tökéletes eloltása

után

;

" de most 8-ik éve már, hogy csakugyan kimutathatta volna

a zsandári experiment jótékony hatását, kivált oly erdtlen és sik

tájokon, mint Magyarországnak nagy része, mert hiszen ha hegyek-

ben lakna a magyar, akkor persze kiirtása súlyosbb és szövevényesb

munka volna. Ámde mit mutat a világos nap ? azt hogy, mi a rend-

bontóknak bármily árnyéklatát illeti, jóllehet a zsandári »Schuss-

geld«-tabellák ^ szerint alkalmasint már több százezrekkel csökkent

a zsandári »gibier«, mégis mindegyre n azok száma és mindegyre

n azok szemtelen merészsége. En pedig mathematikában azt tanul-

tam, hogy divergens lineák minél inkább hosszabbodnak, annál inkább

vállnak egymástul el, mely formula egyenesen a zsandári eljárásra

ilhk, mely által Magyarországban kitüntették magukat.

De valljon félig-meddig »okos« ember nem látta-e elre, hogy

ennek kénytelenül úgy kell bekövetkezni mint bekövetkezett ?

Legelsben is, az egész corpus idegenekbi áll, kik pro supra

abundanti [igyj még mind egyre fel is váltatnak, és ekkép éppen azon

állásban vannak, mintha magyar embert küldenének persecutorként

Norwégiába. — És aztán valljon lehet-e valami ostobábbat kigon-

dolni, mint egy fényes sisakot verni azoknak fejére, kiknek az elfogás

tisztjük ? Ez egy cseppet sem okosabb mint czölömpöt kötni az agár

lábai közé, hogy aztán a nyulat minden bizonnyal elszalassza.

9-ten Mai 1
Belényesen, Erdély töviben huszáréveimben medve-

^^^^-
I vadászatot tartottunk. 'SjAr közepette kimondhatlan

meleg volt ; és ilyest könnyebben eh^iselend, megjelen köztünk

puskások közt, éppen a vidéken átutazó báró Bachner von Bachen-

stein mint szakács ttl talpig fehér ruhában. A plébánustól lefelé

* E helyett : utáni idnek.

' A zsandárnak szabályszeren kijáró pénzjutalom az általa befogott és

behozott bnösökórt vagy körözöttekért stb. Ezeket nevezi a következ sorban

Í5Z. zsandári )>vad«-nak, vadpecsenyének. (Gibier.)
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a legpiczinyebb oláh gyerkczéig most mind elneveti magát, a dévaj,

hajadon (leány) sereg pedig pláne illetlen hahotára fakad. És aztán

ez akarja meglnni a medvét, — mely ha meglátja a sötét erdben

világos puliderjét, Kolozsvárig kikerüli t. Hahaha ! »Was habén

die guten Leute ?« Sie freuen sich Euer Exzellenz su sehen ! Hahaha !

Én azonban, kinek kis ujja most igen sokat megsúg, megmondom,

mi szülte a zsandári, és kivált a fényes Pickelhauben-féle eszmét és

inventiót.

Az uborkafára felemelkedett észtehetség így okoskodott magá-

ban : »Ezen szemtelen magyarokat eddigelé mindig elkényesztették,

k chinai mód szerint mindig azt gondolták, hogy félünk tlük. Energiá-

val kell fellépnünk, — nem nehéz nékiek imponálni, és mindazon

bujdosó szegény legény, kiket a vén asszony pandúr elfogni persze nem

tud, lássa csak meg a messzirfíl fényl jól felfegyverkezett zsandárt,

és tstént úgy megjuhászkodik vagy behúzza farkát, mikép kevés id
lefolyta után e részben is mint mindenben Felségének az apostoli

felkentnek mint Caesar azon alázatos jelentést terjeszthetem magos

lábaihoz, veni^ vici, vidi !« '^

Az ész ily combinátiót tett. —
És igaz, a szegény magyar szegény legény, ki ha amnestiát adnak

és nem üldözik és vadászszák t, mint az a Tóm (bátyó) bácsi
''^ könyv-

ben 1 igen szépen ki van pingálva, mit tudom felsége, és szives anyja

nagy élvezettel olvasott, mert hiszen minden ott lefestett kép Magyar-

országra tökéletesen illik, — a szegény magyar, mondom, kibl szám-

talan igen haszonvehet egyén vált volna, ha kiirtását nem decre-

tálják, nagyon megijedett, mikor legelszer felfénylett eltte a zsandár

és megtudta hogy vagy 20ezer ily féle komondor van üldözésére

konimandirozva ; és nem tagadhatni hogy mint varázsvessz által

jobbadán egyszerre eltnt a bujdosó sereg, és az észtehetség nagy

önmegelégedéssel azt mormolá fogai közt »Wir habén es ja gewusst,

dass es so kommen würde«.

Igen, de az elbujt czifra gyerekek, ugy mint ürgék lukaikbul es
után, ismét kibújtak rekeszeikbi, és miután könnyen észrevehették,

hogy a fényes komondorok éppen nem harapósok, st sokkal erssebben

félnek mint k, akkor persze naprul napra szemtelenebb lett az er'tl

* Széchenyi aláhúzása.

^ Az egykor sokat olvasott, a néger rabszolgatartók ellen írt irányregény

:

Tamás bátya gunyhója.
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és bátorságtul tuláradozó betyár, nem egy pajkos pedig, ki azon okos-

kodás szerint »számtalan jobb embert is akasztottak már, mint én

vagyok«, mindenre elszánva végmulatságra igazi »sindludert« z
ezen szerencsétlen fényesekkel, kik már most mindenütt oly melan-

cholikiis képeket mutatnak, mikép a jobb lelk úgy kezdi megszánni

ket, mint egykor a mindenébi kifosztott József gazda, gylöleté-

nek daczára megszánta, — és tudjuk miért — a szegény tatárt ;
^ a

kajánabb természet pedig, látván és tapasztalván, a nagy számú

rizet daczára mily csekély a közönség fölötti rizet, és ekkép gusztust

kapván dolgozás helyett »szerezni« úgy mint Árpád szerzetté egykor

a hazát, és ma Ferencz József szerzetté az országot, most is szeren-

csét próbál, niig a Heracht-arczvonású zsandár haszontalanságát

a legkisebb Beamter is átlátja, st fnek-fának szintén és tle kitel-

het s valóban csudálatra gerjeszt merészséggel meg is vallja, a fényl

nap pedig oly karikatúrákat vüágosit fel, ^ melyeken még a halállal

viaskodónak is nem kaczagni lehetetlen, és melyekbi csak e követ-

kezt szemelem ki

:

Minap [a] zalaegerszegi erdn keresztül mászik kocsiban, igen

mászik, — mert az utak némi szembetnket kivéve soha nem voltak

Magyarországban oly feneketlenek mint most kilencz évi egészen

szabad kez experimentumok után — , az egerszegi erdn csúszik

keresztül bizonyos jó akaróm és ugyan mit lát ott, a sr rengeteg

sötétjében? Két katona vadászt, kik közt egy harmadik kalaptalan

lépdel. »No itt visznek megint egy szerencsétlent, alkalmasint valami

még fennmaradt bujdosó honvédet, ki nem tudta merre forduljon,

és ekkép zsiványok közé állott. « — »Xem az, nagyságos uram, hiszen

a középs zsandár, jó látom mint lóg kezében a fényes kúp s az zsan-

dár.* »Hála Isten, már most egymást verik és a Jágerek a zsandárt

viszik a Ferencz Józsefi oszlophoz, bár ütné egyik a másikat agyon !«

)>Megengedjen Nagysága, — a két Jáger nem viszi t, de csak rzi,

tudom én azt, felsbb parancs következtében, mert a zsiványoknak

oly mérges foguk van most a zsandárokra, hogy azokat protegálni

kell.« Gondolhatni, müy nagyon kaczagott ezen új provisión és meny-

nyire bámult el, mikor az általa elbb megszánt késbb kinevetett

középs fejére rakja a pikli süveget, és zsandári méltóságához képest.

^ Czélzás a Ivisfaludy K. által is megénekelt asszon}Tabló »szegéiiy tatárra*.

2 Fonákul használt kifejezés e helyett : a fényl nap oly karikatúrákra vilá-

gít. — Sz.-nek hébe-hóba vannak ily fonák képzései.
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megvizsgálja saját/ kanczelistája, kocsissá és legénye ligitimat ió

papirjait, és aztán kitn naivesággal azt tudakolja : »Meine Herren

haben's keine Ráuber gesehen ?«

Én soha nem tudtam felfogni, miért áll a lúd ostobasági hitben.

Még a házi lúd sem oly rövidesz mint például a csii'ke, és hát még
a vad lúd, hiszen az okosabb mint a legtöbb szárnyas.

Minden madarak közt — nem tudom e tekintetben Buffon a nagy

állatbuvár - mily vélekedéssel van — én a harist tartom a legostobább

madárnak. Sokszor mulatkoztam ezen szamár teremtésekkel ! Ki

csak egyszer vett egy ily féle exemplárt zbe, tapasztalhatta meny-

nyü'e bolonddá tudja tenni a legjobb vizslát. Alig hihet hosszú lábai-

val mily szaporán tud odébb száguldni a legsrbb fszálok közt, fel-

repülni nem akar, és a legtevékenyebb vizsla sem birja t kizavarni,

mig nyomát rendszerint egészen elveszti és a kijátszott eb a vadászra

tekint, ez pedig, ha tapasztalása nincs, azt hiszi, vége a mulatságnak !

De nem, mert a haris, ha érzi, hogy nincsenek nyomában, tstént meg-

kezdi nagy bölcsen ismét nótáját »rets, rets, rets«. Hát ott vagy ked-

ves fiam ? jó hogy tudjuk etc. minek vége egy-két efféle scéna után

mindig az antiphüosoph madárnak leejtése, mely pro coronide oly

ólmos vii'tuozitással szárnyal, mikép fütykössel is le lehetne sújtani.

Bach Excellentiája nagy esze következtében a szerencsétlen

zsandárokat Picklhauben által egyenesen a harisok sorába állitá ;
—

mert valamint a haris, az igen bölcs rets, rets, rets nótája által min-

dig elárulja hollétét, — ugy a zsandár nagy fényessége által, melybe

t a kormányzói bölcsesség iktatá, mindenkit kit nekie elfogni kellene

barátságosan inti : erre ne jöjj, mert itt én vagyok. — Kann man
loyaler verfahren

!

És most nézzük mit fejt ki ezen gyönyör loyahtás, mely min-

den másban tökéletesen hibázik, mi majd leverleg ki fog világiani

;

kérdem mit fejt M?
Az embereknek nagy része oly gyenge, mikép könnyen lesz bár-

mily egy kissé ragyogóbb csábitásnak martaléka, kivált ha tiltott

gyümölcs ajánlkozik neki, melyet mint Éva asszony ivadéka külö-

nösen jóiznek képzel, és kivált ha e fölött még azon reménységgel

is kecsegtetheti magát, hogy rajta nem érik.

Ily féle »amateur« Magyarországban is van akárhány, és miután

' Már t. i. az adomát elmondó zalaegerszegi utas.

^ George Louis Leclerc, comte de Buffon, a nagy természettudós, 1707—1788.
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sok ersen tanult biblicus egyén is létezik Hunniában, — ki többek

közt azt is tudja, hogy Ábrahám mikor elvált Jehobamtul [sic !] ezen

utolsónak azt monda, ha te jobbra mész akkor én balra mengyek,^

ha pedig »tled« tartasz akkor én »hozzád« - tartok — , ugyan mi ter-

mészetesb, hogy a hazának némi uj polgárja is ki régi mesterségihez

új mesterséget csatolni óhajtván, ezen útmutatás szerint cselekedne,

igy szóll magában, vagy inkább igy converzál provokált czimborájával

:

»Alszanak még a zsandár urak ?« Igen. alszanak. »Hát várjunk, és

Te varrd odébb a csizmát én pedig a nadrágot, a Kis Pista pedig

\ágyázzon, merre fordulnak a harisok, hiszen szeme a gyereknek meg-

lehetó's, német mértföld távolságra is meglátja a fényes bográcsot

fejükön. Még is jó jámbor emberek ezen németek, és legalább a szegény

legények keresetét nem nehezítik. »No mit mond Pista ?« »Ma nem

mennek a házbul a zsandár urak mert es esik.« Jó van, akkor mi

sem megyünk ki ; és folytatjuk régi mesterségünket, mig aztán kitisz-

tul, és mi is úgy szóllunk mint kapánk Ábrahám : — ha Ti zsandár

pajtások kelet felé ^ászitek a fényt, rets, rets, rets, mi minden fény

nélkül, mert hiszen nem ettünk bolondgombát, nyugat felé tartunk,

papírjaink mind rendben és áhítatos kép kimutatásra készen tarisz-

nyában vannak. Mindig jó ha az embernek tanúit mestersége mellett

még valami más ártatlan kis keresete is van, — és néha-néha itt-ott

egy gazdag zsidót megcsíphet. — Mi ezen új kereseti gondolatra nem

is jövünk, — ha oly igen ersen nem kínálkoznék ;
— most már vagy

két éve, hogy szépen szereztünk, — és csak távulrul sem gyanitják

t. i. a németek hogy miben járunk, mert hiszen minden éjjel, mikor

nem fénylik a kúp, itthon vagyunk, az itt lakó ráczok, tótok, magya-

rok pedig a világért el nem árulnának, st örülnek, hogy oly könnyen

ki tudjuk játszani ezen sehonnaikat ; legnagyobb mulatságunkra

szolgál pedig az, mikor olvassuk a német újságokban : »Die Kühn-

heit, ja die Frechheit der Ráuber in Ungarn ninmit von Tag zu Tag

auf eine Besorgniss erregende Weise zu, so dass jetzt sogar das Militair

aufgefordert wird etc. etc.« mi legalább azt tudatja a külfölddel, hogy

a magyarnak minden körme még ki nem szakadt, holott mi nem
nagy \atezseget gondolunk 611^:0vetni, ha jó messze a zsandároktul,

kiknek hollétét persze mindig tudjuk, megáUitunk egy-egy kocsit, —

1 Ezt Ábrahám (akkor még csak Ábrám) Lótnak monda, mikor Béthelnél

elváltak egymástól. Mózes I. könyve XIII. r. 9. vers.

2 Ismeretes népi kifejezések (a kocsisság, lóhajtás terérl) »jobbra« és »balra«

értelemben^
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4s aztán én a nadrágomhoz ülök, czimborám pedig csizmájához ül etc.

etc. és mi jó fízt kaczagunk, ha aztán, mikor már hazahoztuk a

halat, kirukkol egész had és ablakaink eltt trombita és dobszó alatt

az erd felé indul, németül rútul káromkodva, a magyar Buschkleppe-

rek ellen, és az erdben megtalálván a nagy »Semmit«, szépen és nagy

rendben megint haza tér és lefekszik. —
Bach Sándor Excellentiája minderre ugyan mit mond?

Tagadni sem fogja, mert mint tanult prókátor, ha t. i. mester-

ségét még egészen el nem felejtette, jól tudja, hogy nincs éretlenebb

fogás, mint fényes, az egész világ által elismert és kikürtölt tényt

szemtelenül eldisputálni akarni.

Hát mit teend ? Tán meg fogja-e magának szinte vallani, hogy

Bach úr ezúttal Bakot ^ ltt és valami okosabbat is tehetett volna ?

En nem hiszem, mert [ez] a legokosabb volna, pedig nem okos, de csak

eszes. Ha okos, akkor ezen egész intézetet ugyan nem veri ki gyöke-

restül és rögtön, mert az scandalumot szülne, de lassanként semmi-

siti meg. Nicht über den Haufen werfen, sondern abtragen, nicht

kassiren, sondern langsam aussterben lassen. Hiszen a magyar nem-

zetnek átellenében betfírl betre ezen politikát követi.

És valljon fog-e ilyesfélét a zsandárokra nézve is alkalmazni?

Nem hihet, st legvalósznbb az, hogy ezen felette rosszul sült

experiment után, nem magában keresvén a hibát, ki a fényes ebédet

kitálalta, haragra gyúl, ha el is titkolja, és azt gondolja bensejének

legmélyebb zugában »Mit dieser verfluchten Race ist nichts anzu-

fangen, das beste ist, sie allmáhlich auszurotten, — und bei dieser

Sache verderben ja die Gendarmen nichts «.

[i.] Seilern ^ bécsi Bürgermeister naprul napra lejebb száll hitelé-

ben és bizonyos auctoritás, ki t nékem egy két év eltt különösen

kidicsérte, de ezt már elfelejtette, most nem átalja ezen derék úri

embert egyenesen Schöpsnek és Rindviehnek titulálni ; sic transit

glória mundi ! Most megint az öreg Czapka ' fénylik fel. Ezt minden

® A szójáték miatt nagy kezd B-vel.

^ Seiller János Kaspar Bécs polgármestere 1850—1860. Jó polgármester

volt. 1860-ban bárósíttatott.

^ Czapkáról, a ki 1848-ig volt Bécs polgármestere, jelen kiadvány I. kötete

Tört. Bevezetésének I. könyvében bven és többször van szó.
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okos ember szorul szóra elre látta, és pedig mert Seilern minden esze-

és nem bánom okossága mellett is, csak iigy érti a Bürgermeister-

ságot, mint például érti a pápa a répaczukorfzést, midn Czapka

e körben sok tapasztalással felkincselte magát, és ekkép úgy állott a

bécsi polgárok élén, mint például Sacher ^ mint hallom jó viszi szakács

dolgait, és ez nem csuda, mert hiszen tanult szakács, és igen eszes

egyén, de Bécs városának dolgait aüg vinné csak oly jól is, mint [a]

tanult prókátor Seilern.

»Seilern le járta magát, sokáig már nem maradhat helyén, mint-

hogy naprul napra, mind inkább kiviláglik szivre ható elégtelensége.

«

Ezen sen[ten]tiával végezvén be a hanyatló Bürgermeisternek

apológiáját, azt tudakolám az érintett auctoritástul,^ hogy valljon,

nem fogna-e végkép Bach is ily sorsra jutni, miután alkalmasint meg-

akad ; mert hiszen is csak theoretikus Staatsmann, praxissá nincs,

és elégtelensége mellett a bécsi aristocratia is, noha néki szemében

igen hizeleg, suttomban meg nem sznleg piszkálja és ha nem hallja

Ferencz József, ki mint mondják, egészen belé bolondult, és senki

másra nem hallgat, merészségében még anyira is vetemedik, t sans

fa^on »Baricade-]\Iinister«nek nevezni.

»Bach Sándort csak tá\ailrul sem hasonhthatni Seilernhez«, igy

ragadja meg most a szót, a bécsi" bölcs. »Ezen utolsó igen közönséges

mediocritás, Bach pechg ritka genie ! Seilern makacs mint mula, és

ha megbicsakolja magát, hiába mozdit rajta az ember, Bach ellen-

ben éppen nem fejes, legfbb tulajdona »die GeschmÉÍdigkeit«, ugy

hogy mindig kész tüstént valami mást próbálni, st egészen más

systemára lépni át, ha látja hogy terve hibás, és systemája nem igér

sikert.

«

És ezt mindenki elhiszi, mert egy felette forró alkotmányos- és

liberahsbul valami egészen elhidegült alkotmányos és Hberalis vált

belle, mit azonban, méltányos ember neki szemére soha lobbantani

nem fog, legelsben is mert »mutare in mehus sapientis est«, és aztán,

mert jó lelkíí fiatal ember "" ki az emberiség és hazája dicsségét és

* E szót tévedésbl törlé Sz.

^ A XIX. század második filében s a XX. század elején finom konyhájáról

Európaszerte ismert bécsi hrtel.

2 Nincs kizárva, hosry Sz. csakugyan beszélt egy bécsi politikussal Seilern

fell s vele kapcsolatban Bachról is. De valószínüLb, hogy Sz. a párbeszédet, mint

a késbbieket majdnem kivétel nélkül, czéljához képest kitalálta, költötte.
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javát szomjazza szintén, de nem ül a bakon, sokat egészen máskép

lát, mint az esze eltt mutatkoznék férfiú korában, kivált ha bakra

jut, vagy arra ültetik és csak akkor veszi észre a kormányzás szöve-

vényes nehézségeit.

Razumofsky ^ berezegnél ebédelvén gyönyör bécsi palotájában,

délután lóháton a práterbe sietek. A dunai ág és a parthoz közel épült

házak elég szk nyilasa közt máskép mindig szívesen engedelmesked

paripám nem akar elre haladni, mert ut közepén talicska áll. Sokáig

bajlódom legnagyobb béketréssel, imervén az állat jellemét, melyet

csak jó móddal lehetett valamire birni, midn legkisebb erltetés ellen

makacsul szegül ; — de hiába mert noha megnézi és meg is szagolja

a taligát és tisztán látta, hogy nem sárkány még sem akar mellette

ellépni, mikor egyszerre, miután ezen saját magam és ló közti komédia

már jó darabig tart, és én azt hiszem senki nem lát, ezen tanács érinti

fülemet: »Nur nicht nachlassen« — és lásd, egy becsületes köpczös bécsi,

vom reinsten Wasser, azaz, ki naponta nagy vonásokban fogyasztja ^

az »ideit«, áll mellettem ! Egy szó adja a másikát, mig értésemre jön,

hogy több évig a Fuhrwesennél volt és vajmi derék lovas. Én le-

szállok, felül, én nézek, tágon tartva [a] kantárt nagy ersen meg-

sarkantyúzza a tátost, ez fejét lábai közé veszi, hatalmasan kirúg, és

a. »reine Wasser« ^ úgy esik dombos hasára, hogy vajmi nagyot mek-

ken ; üres lovom elszalad, én leporozom a Residenz lakosának nadrá-

gát, pedig oly jó izn elneveti magát, mikép én sem tudtam egyebet

tenni mint kaczagva távozni. Tudom késbb tán eszébe jutott, hogy

könnyebb azokat kritisálni kik bakon ülnek, mint úgy megülni a bakot,

mikép aztán érdemlett kritikának ne lehessen helye.

És ezért mint mondom Bach Sándornak megváltozását, melyet

az egykori aula pajtársai '^ néki most oly srn, de elfojtott méreggel,

— mert ezen jó fiúk nem igen mernek — , lobbantanak szemére, min-

* így ! Sz. e szót egynek veszi a pajtással.

1 Rasumofsky András hg. egy ideig bécsi nagykövet, Bécsben megtelepedett

orosz államférfiú, nagy m- és kül. zenebarát. Beethoven nagy pártfogója. Szül.

1752, f Bécsben 1836. Bécsi szép parkos palotája a III. kerületben a róla elnevezett

utczában most a Liechtenstein berezegek tulajdona.

2 Bécs a múlt század 50-es éveiben is még elssorban borfogyasztó volt

;

a »Heurigert« naponként itták ; a nagyobbmérv sörfogyasztásra csak a 60-as

években tért át.

* A jó ember, mint Sz. pár sorral följebb mondja, »vom reinsten Wasser«, azaz

trül metszett tsgyökeres bécsi ember volt. Erre czélzás most a »reines Wasser*.
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den méltányosb [ember] excusálni st tán helyben is fogja hagyni. —
És ennyit pro preterito. Ámde pro futuro, miután Bach független libe-

rális egyénbi függ udvari minister lett, ugyan mily

megnyugtatást nyújt az alatta lev mülióknak azon

jelleme, melyhez képest tüstént kész valami mást próbálni és egészen

uj systemára lépni át, ha experimenteinek sikerét nem látja, a mint

nem régen saját szájával szorul szóra ilyféle nyilatkozattal válaszolt

bizonyos magyar, vajmi szép lelkii mágnásnak azon interpellátiójára,

hogy végkép még sem fogná elkerülhetni, miszerint a magyarokat

constitutió által fel ne vigasztalja.

Es igaz, hasonlithatlanul szerencsésb azon nemzet, melynek nya-

kán nem l valami Polynyák '"^-féle ^ vesicatorium, mely nem mozdul

helybi és ilyes helyett olyféle genie viszi az elmenet lobogóját, mint

Bach minister, ki addig próbálgat és próbálgat mig aztán kipróbálta

a legjobbat ; — mert ezen utolsó esetben mindig marad remény, hogy

elvégre a sok költség és vesztett csata után tán csak mégis bekövet-

kezik, valami Pultava-féle ^ gyzedelem.

Csak hogy ne volna oly bajos bevárni azon napot, mikor a sok

»balfogások« és »Herumtappen« után, tökéletesen kiképzetté magát a

bakon ül statusfi és a kormányzásnak minden csinját-binját is kell-

leg kitapogatta és megismerte ! fe^

Egyébü-ánt mindent megtanulhat az ember, kinek esze van"^és

ekkép a magyarnak Bach Sándor Excellentiája felett sincs oka ez

okbul még búsulni ; mert ha egyszer észre veszi, és ez már igen közel

áll, és tán még egy pár szemfényvesztési erlködések és komédiák

után okvetlen bekopogtat, mily kigázolhatlan szurokba süllyeszti

saját ministeri székét a centraKsatiónak hyperbólája, a financziáknak

mindent sarkábul dönt, szemre nézve egyébként igen rendesen ki-

tabellált confúsiója, a fizetett hivatalnokoknak sáskai multiplikátiója,

az ii-ka-fii-kának már már legyzhetlen mennyisége, Austria tarka-

barka népességének általjános megelégedetlensége, és végre egyete-

mes Európának de ^ sehol még el nem takart anthipatiája, akkor tán

" így

!

^ Czélzás X. Károly hírhedt miniszterére, a makacs Polignacra.

2 Pultawánál, helyesebben Poltawánál 1709-ben végre legyzte N. Péter

XII. Károly svéd királyt.

^ Széchenyi szereti a »de« szócskát ersít értelemben, az illet ersítend sz6
ismétlése nélkül alkalmazni (de sehol ; e helyett : sehol, de sehol).
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lesz legels, mert legfbb tulajdona a )>Gesclimeidigkeit«, lesz leg-

els megkezdeni a csárdást, ha t. i. »él magyar áll Buda még«, etc.

Ha pedig már végig meggyilkoltatott és kidlt a kelet népe, oda állni,

hol »Vorwárts« mottója szerint az emberiségre nézve legtöbb hasz-

nost végbe vihetni remél, ugy mint pro 1° az aulában reméllette ezt

és azt dirigálta, pro 2° Ferencz József oldalán remélli e czélt elérni,

és tet dirigálja, pro 3° pedig ? qui vivra verra !

Kellemetlen dolog, és ezt nem tagadhatni, ha valami földes úrnak

systematicus helyett [valami] próbáló dirigens és Csákiszalmás gazda-

tisztje van, és ez egy cseppet sem kantáros, . . . mert igen könnyen

megtörténhetik, hogy ma épitvén, holnap ledöntvén, holnap után

pedig bérbeadván, etc. etc. a végeredmény nem egyébb, mint vesztett

pénz, és nyert tapasztalás, ez utolsó azonban, egyedül azok számára,

kiknek még pénzük van. — Ennél még kellemetlenebb, és ezt is kiki

megengedi, ha valaki tapasztalatlan gyógyásznak vagy pláne sebész-

nek szolgál experiment-tételre, és testével úgy bánnak, mint ha már

a boncz-kamrát parfumirozná. Ezerszer kellemetlenebb pedig minden-

nél még az, és ezt is tudom senki nem veszi kérdésbe, ha valami nem-

zet és ország ábrándozó theoreticusok státustudomány experimen-

tálgatásaik officinájává, süllyed. Ennek eltrésére különös philoso-

phia kell.

Ily bölcsénynyel '^ véletlenül összejöttem valami kis kamarában,

hol vagy húsz legény össze saraglyázva és rizve, sápadtan és elcsüg-

gedve várta a más nap kiadandó és elfogadandó argumentumokat,

de nem a priori,^ — és csak egy volt köztük, ki fütyült danolt és kiki-

tör jó kedvében összecsapta a sarkantyút.

Mi érte ezt a fiút ; tán bolond gombát evett, hogy örülni tud

mig a többi búsul, holott fölötte is függ nem ugyan Damocles kardja,

de a >miogyorós«. kicsapott deák, már syntaxista volt, és noha

hatalmaskodó vajmi pajkos suhancz, miért katonának is állították,

azért még is ragadt rá valami, és jó bevette magába Epictet szelle-

mét, melyhez képest soha nem kell búsulni, mert sok másnak

alkahnasint még rosszabb dolga van és ennélfogva jó kedve azon

okbiil oly kitn mintha menyekzre vinnék, mert csak 50 Tref-

fert kap ki a Lotteriebul, midn a többi sokkal nagyobb számban

részesül,

* így, bölcsészszel helyett, de tán gúnyból.

' Hanem »a posteriori<(, azaz botbüntetésró'l szól Sz.
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És ezen Epictet-féle formula szerint, a magyar is vigadhat sin-a,

hogy legalább nem Polignak-féle makacs tengeri pók, de gyakorlott

chameleon az. ki sorsának eldöntésében mködik ; — csakhogy Fe-

rencz József ne járjon, mutatis nmtandis Bach Excellentiájával

ügy, mint a mennyi köszönettel tartozik tizedik Károly igen kevés

okosságú herczeg premierjének.

[5.] »A zsandárokat nem Bach Ö Kegyelmessége szülte, de ezen

eszme a fényes haris fedéllel együtt egyenesen Boldog Herczeg-féle ^

ermanentia.« Magam is azt gondolom. Igen. de ha igy áll a dolog, ám
kérdem ezen esetben miért nem desavouirozza vagy legalább miért

nem modificálja tehát, ezen oly drága és mégis oly hasztalan pro^isiót

Bach premier, ha t. i. Jiiint érintem és még százszor szeretném érinteni

bona fide. rendtartás azon haszon melyet aratni óhajt, — és nem
Aalami Machiavel-féle nyeremény, mely szerint a magyar ügyes agent

provocateiir-szin és szagú fogások által meg nem szünleg felpisz-

káltassék és provokáltassék. mihez képest a magyarnak hátra-

mai'adt oly könnyen felgyulladó vérét lassanként, legaliter és az egész

^-ilágnak tapsára le lehessen csapolni, igen az egész mystifikált

^^lág tapsára, hogy most az amputirozott, szétbonczolt, nem sokára

minden vér nélküli ország oly szépen kitisztittatik minden farka-

soktul, és aztán engedehnes sic vos non vobis-ürükkel leszen az

Isten dicsó'ségére és emellett az aerarium hasznára is kitöltve és

kibélelve.

Hogy Bach és adjutánsai Machiavehiek h discipulusai, azt

vakandok, só't vak szamár is láthatja. — Sed sünt certi fines etc, és

ekkép oly superlativ MachiaveLnek Bachot még sem tarthatom,

nkép a közrendtartásnak szent ürügye alatt a zsandárok mögött

azon arriére-penséet rejtené el veserediben, hogy azokat mint agent

provocateur-öket használja. — Ámde ki tudja.

Ha valaki, azon minden újságban periodice kifitogtatott relátiót

olvassa, mely a zsandárság hó's tetteinek kitüntetésére van számítva,

kénytelenül azon gondolatra vetemedik, hogy teljességgel lehetetlen,

mikép minden arriére-pensée nélkíU, valóban egészen tiszta lélek

influálja ezen haszontalan sereg mködését.

^ Schwarzenberg Félix herczeget készakarva gúnyolja Sz. Boldog Her-

ozegnek.
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Ezen felírás alatt : »Leistungen der Gendarmerie« például ezt

olvassuk/ hogy November 1,-só'tl 1856 egész Január végéig 1857,

tehát 3 hónap alatt ennyi itt legközelebbrl feljegyzend vadat kül-

dött bé a zsandárság Venatores Regis minémségében a fejedelmi

konyhába

:

darab

Felségsértés (Hochverrat) 1

Felség megbántása (Beleidigung der Majestátj.

.

90

Rendbontó 68

Nyilvános hatalmaskodás 532

Missbrauch der Amtsgewalt 60

Verfálschung der Creditspapiere und Münzver-

fálschung 62

Religions-Störung 81

Notzucht und sonstige Unzuchtsfálle 188

Mord 140

Todschlag 113

Abtreibung der Leibesfrucht und 'Verlegung

eines Kindes 106

Schwere körperliche Beschádigungen 1270

Zweikampf 1

Brandlegung 245

Diebstahl, Veruntreuung und Betrug 18,093

Raub 534

Raubmord 23

Zweifache Ehe 15

Verleumdung 96

Den Verbrechern geleisteter Vorschub 1043

Desertion 264

Verbrechen gegen die Kriegsmacht des Staates 29
i

Gegen die öffentliche Ruhe und Ordnung 5466

Wörtliche und tátliche Beleidigung der öffent-

lichen Beamten, Wachen und Diener 1289

^ Mint a »Blick« 24. lapján kezdd hosszú jegyzetbl látható, ezt az alább

következ kimutatást, — melyet Sz. a Blick most említett hosszú (közel 4 oldalra

terjed) jegyzetébe is fölvett — az Ost-Deutsche Pest 1857-diki 80. számából vette

át Széchenyi.

Gr. Szóchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 5
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Darab

Sonstige Vergehen gegen öffentliche Anstalten

und Vorkehrungen 72,534

Veiietzung der Pflichteu eines öfíentlichen

Dienstes 655

Gegen die Sicherheit des Lebens 46,504

Gegen die Gesimdheit 13,444

Gegen die Sicherheit des Eigentums 77,556

Gegen die Sicherheit der Ehe 926

Gegen die öffentHche Sitthchkeit 17,871

Excedenten, Vagabundén, Bettler etc 70,194

Übertretunff des Waffengesetzes 2003

331,496

Übertretimg der Jagd, Forst und Fischerey-

Gesetze 2508

Übertretung des Hausü-patentes 1413

Übertretunff der Post und anderer Gefálle 5818
*b

Recrutirungs Flüchthnge 555

340,790

E felett a zsandárság még ezen szolgálatokat

vitt végbe

:

Arrestanten Escortirungen 27,445

Begleitung von Ai'restanten und Kuriren 3884

Assistenz bei pohtischen Gerichtsverhandlungen 4147

Urteils Executionen 45

Intervenirung bei Conscriptionen und Assenti-

rungen 31

bei Feuerbrünsten 1641

bei Überschwemmungen 11

Hausdurchsuchungen aller Art 8346

Auffindung von Leichen 454

» » Kranken und Verwundeten 393

/.ustandebringung entsprungener Verbrecher aus

etc. etc 470

Patrouillen ^^iirden gemacht 424,429

Tödtungsfálle in Anwendung von Waffen etc.

etc 5
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340,790 bnös ember 3 hónap alatt ! De ugyanezeket ki Ítélte

el, és ugyan micsoda procedúra szerint Ítéltettek el ? Száznegyven

gyilkos ! Tudjuk, és ezt minden taknyos tentanyaló tudja, hogy

egyetlen egy gyilkosnak kitapogatására, habár minden körülmény

ellene bizonyít, sokszor nem hónapok, de évek kellenek — ? és aztán

340 ezer kihágónak convictiójára, kérdem, nem kell-e még több id ?

Vagy csak egy per buzbaz minden tanúk etc. nélkül ítéltettek el ezen

oly borzasztó számú szerencsétlenek, — hiszen erre csak phisikai id
sem lehetett elégséges, vagy csak suspició következtében fogattak

el, vagy tán a Venatores Regis ellegesen rásütötték a becsípett

emberfiák homlokára bnük qualificátíóját, és ugy jártak el magos

tisztükben mint például hg. Lichtensteinnek jágerjei : »Itt hoztunk

'Kegyes urunk' 200 nyulat, 3 vadmacskát, 14 vadludat, 2 zet etc, —
és ekkép színt igy referálnak a fényes Hofmeísterek : Wú- habén gehor-

sarast zu melden : glückhch 2 Mörder eingefangen, dann einen Haupt-

spitzbuben, einen Majestáts Verbrecher, 3 Fráuleins wegen Abtreibung

der Frucht, und endlich Einen DueUisten ; der muss mit sich selber

duellirt habén, denn den anderen habén wír nicht gefunden, oder

ist er davongegangen Zatracena ! etc. Mit wáhschen gusto habén

wír keinen geschürt etc.

Vagy ezen 340 ezer peccans mind oly nagy szamár volt-e, hogy a

fényes rendr szeme eltt követte el bnét, mikép in flagranti meg-

csipessék

!

Igazi scandalum és oly óriási mint a müyent e világon egy nem-

zetnek sem köptek szemei közé annyi impertinenciával.

És mily kellemes oly statusban élni, hol ilyféle népnevelk, kik

bet szerint személyükben egyesitik a vádló és biró, a befogó és ehtél

szerepét, mindenbe impune belé dughatják orrukat. Mily viszonyokat

fog ezen »latitude« melyben a zsandároknak forogni szabad, st köte-

lességül tétetik, maga után vonni és kifejteni kivált Magyarország-

ban, arrúl nem gondolhatni szivrepeszt aggodalom nélkül.

Hy intézvények eleinte meglehets renddel mennek, ugy mint

például a legtolvajabb pajtabiró sem lop mindjárt mikor valami ú|

helyre szegdik, és pedig nem azért mert nem szeretne tüstént lopni^

hanem mert nem tudja módját, mikép ha lop, meg ne csipjék. Ismerje

meg a zsandár csak helyzetét, és okuljon egy kissé, és sokkal jobban

fognak félni a lakosok a zsandároktul, ezért jótállok, mint a leg-

dühösebb rablóktúl, mert ezek orrára legalább be lehet csapni a kaput

vagy zárt, — pisztolt is szabad, ha van, elsütni rajok, — midn a kor-
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mányi nimbustul fényl szent zsandárok nemcsak házamat, de zsebe-

met, st még saját leányomat is, ob sie nicht verdáchtig ist, impune

megvizitálhatják. [Az] ilyeneket Kempen ^ exemplariter megbüntetné !

EUiisszük, mert mondják igen derék lovagi ember, de valljon ki fog

ilyest neki referálni, soha meg nem tudja, mert aztán az volna még

a nagy szamár, ki elárulná a zsandárt, kinek most az r, á, rá, fogdrá

manipulátio következtében több boszut vev hatalma van, mint bár-

kinek másnak az egész osztrák tuttifruttiban.

Kevéssel ez eltt két zsandár valami küls poszton, Veszprém

tájékán iUy féle párbeszédet tartott : — »Fene mulatság a mi mester-

ségünk ; éjjel nappal hajhászva, ezen ebadta magyar zsiványokkal

meg sem sznleg veszekedni, magunkat tán hasba lövetni, és mind

ezt nyomorult 16 xr. napi dijért, mikor minden oly méreg drága, és

minket de csak egy pohár borral sem kinál meg, st még jó képet sem

mutat nekünk senki is, — bizony nagy bolondok volnánk, ha ma-

gunkat egy kissé fel nem pénzelnénk. Ott az erd szélén lakik pusztulni

kezd házában vén Kuruczvári, ki csak bajjal kerülte el a kötelet,

mert is oly infamis rebelhs, ki még most is, lágy velej Ferdinándot

tartja igazi királyának, és pedig az ökör miért, mert az fején volt

a korona és tette le az esküt ; — látogassuk meg, — nem lesz nehéz

a vén szamárbul néhány forintocskát kicsikarni. Es ha tán meg is

tudják, mi nem valószín, ugyan mi nagy bajunk lehet, hogy mi is

sújtunk egyet ezen gylölt magyarokra, hiszen a kormány ezt nem

bánja, csakhogy valami nagy scandalum, mely a külföldet felriaszt-

hatná, ne történjék ; maga sem tesz egyebet, persze nem szemközt,

hanem prudenter, so nach und nach, — ezt igen jól tudjuk, és csak

tökfilkó ki ezt észre nem veszi. « Megyén hát a két pfiffig pajtás és

legnagyobb alázattal és udvariassággal, mert tudja, hogy magyar-

nak, ha meg akarják csipni, hízelkedni kell, Kuruczvári éhbe áll. —
'»Kegyelmes uram, igy szólnak a Tekinteteshez, értésünkre jött, hogy

Fméltósága tiltott könyveket, supernumerarius fegyvereket tart, st
még valami igen dubióz-féle respublikánust is rejt házában ; mi nagyon

bánjuk, de F méltósága maga is tudja, mivel 1809-ben az Insurrectio-

nál szolgált : ,Herren-Dienst geht vor Gottes Dienst' és igy bizony ki

kell keresnünk a legkisebb zugot is.« Vén Kuruczvári, minden titu-

^ Fichtenstemmi báró Kempen János altábornagy 1849-ben organizálta a

csendörséget, melynek fparancsnoka s 1852-ben rendörminiszter lön. Róla is elég

\'an mondva jelen Madv. I. köt. Tört. Bevez. 1. könyvében.
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latura daczára nagyon mérgeldik, de nem szól semmit. Neki áll

most a két fényes fiú, és felzavarja a biblióthékát, ágyakat etc, ott

röpül dunyha, itt becses archiv-pergament etc. etc. mig végre fel-

jajdul a vén házi n, és elé áll a smarotz barát, új bizonyságot tevén,

hogy jó az okos ember a háznál és ekkép szól »Domine Spectabihs,

adjon ezen két rühes kutyának — tán csak nem tudnak magyai'ul —
vagy húsz forintocskát, és tudom tüstént eltávoznak.« »Ad animam

habét rectum ;
— meine würdigen Herren Waffenbrüder, kann ich

Ihnen auf Éhre versichern, hab ich nichts Verdáchtiges ini Haus !
—

Ja wenn Ew. ExzeUenz versichern können, auf Isten ugy se — ! Ja

das kann ich und so nehmens zuni ewigen Angedenken auf diesen

mii" unvergesslichen Moment, diese Kleinigkeit« »No da gehen wir halt

weiter, sonst schaffens nicht ? — Nein, sonst nichts ! Kiss die Hand,«

és ki tódult a két aquisitor eldfílésig hahotázván a vén bolondon, —
kit megenne a méreg, noha magában megvallja, hogy legalább szépen

bántak vele.

Ily féle pajkosságokkal fog kezdeni [sic] a zsandári »Lokál-kennt-

niss, min, ha tovább ki nem fejldnék, kár volna búsulni, mert egy

kis bohózat igazi fszer az életnek néha oly igen száraz napjaira, de itt

a dolog meg nem áll, ha hogy a zsandári corpusnál, az emberi termé-

szet minden gyengéibi és sajátságaibul ki nem vetkzhetik, és a

fényes fiuk egytl egyik mind legalább apró szentekké nem válnak.

Ismerjék csak meg a zsandárok a házaknak és csalá-

doknak beltitkait, és fúrják be magokat, ligorián tempó

szerint, ^ a szociális viszonyok szövevényeibe, és kivált most, mikor

eszeveszetten, kevés kivétellel, mindenki pénz, pénz és csak pénz

után dühöng, és most a legszebb lárva alatt is Monsieur Tartuffe

et Co lappang, és jót állok, oly tragédiák fognak nagy számban készülni,

melyekben nem egy pénzes ur fog figurálni, kit a furfang hóhér és

százezrek lefizetése közé kelepczézett, nem egy szerencsétlen n,
kinek nincs más választása mint minden kincseiti búcsúzni, vagy a

nyüvános szégyenpellengérre hurczoltatni magát.

És ez okozta, mert még sem oly határtalanul buták, mikép ily

féle bizonyosan bekövetkezend scandalóz konsequentiák elkerlhet-

1 Sz. e kifejezése bizonyos ellenszenvet árul el a liguoiiánusok vagy redempto-

risták ellen, a kiknek nagy megreformálója pedig, a jelen század els tizedében szentté

avatott bécsi Hoffbauer Kelemen, az öreg Széchenyi Ferencznek mind haláláig

legfbb lelki dirigense volt.

ll-ten Mai
1857.
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ték volna anticipatiói tehetségüket, hogy a minduntalani áttétel

parancsoltatott meg, miszerint »helybeli ismeretük* ne fejldjék ki

a társaságnak veszélyt hozható grádusra ! !

Mi új bizonysága, hogy az éretlen kormányi rendelet, mindig ki-

gázoíhatlan szurkos dilemmába süllyeszti azokat, kik efféle éretlen-

ségeket kitálalnak.

S ugyan is a zsandár, rendtartás tekintetében, csak ugy hajthat

hasznot, ha tökéletes hely etc. ismerete van ; — ha pedig mindent

keresztül néz hely etc. ismeretet szerzett magának, akkor okvet-

len ellent nem fog állni, ha nem is mindnyája, legalább nagy

része, azon könnységnek mely oly kecsegtetleg ajánlkozik fur-

fangos extrakeresetre, vagy a Vorschrift szerint csak éppen

annyi cognitiót fejtsen ki, niikép a két extrém közt oly ügyes-

séggel balancii'ozzon, mint gaukler kivont kötelén ? Üsd ágyon, de

ne nagyon etc.

Az eltt Magyarországban a közbátorság ellen nem lehetett mél-

tányos panasz, akármily czifrán ugatnak is e tekintetben a német

szabad sajtos hírlapok és könyvek. — A magyar nem igen tördött

boldog idejében, st nem bánta ha a sógor nem igen mert lejönni

»in das tiefe ITngarn«, mert soha nem szerette látni savanyú vagy

trotth képét, és igy nem hogy ilyesek refutátiójávai bajlódott volna,

de még fület se konyított, bármily szamár históriákat gondolt is ki

rovására oly bécsi Shakespeare-féle tehetség mint például a »nagy«

Báuerle,^ ki nem bir Hómért emlékezetbe hozó Odysséajiban kitnbb
és historicusb egyéniségeket egész Osztrákiában kikutatni, mint

Krones Terkát, Grasel Franzlit - etc. és magyarországi körülménye-

ket nagy mélyen ismervén, néha még piczi káromkodással is elposszantja

magát : »Eh batta«, holott néki igen jól kellene tudni mily ortho-

grafiával ii-ják az Ebadtát ! Nagyobb személyes bátorság mint éppen

a most szegény legényekti hemseg Bakony tájékán, — merem álh-

^ Bauerle Adolf (1786—^1859) népszer, óriási terméken5'ség »echt« bécsi

népszínm- és népregényíró, persze minden magasabb költi lendület nélkül. Eg5'ik,

ökötetesregénj-e, iiTherese Krones« érzékeny történetét adja egy akkoriban közked-

veltségnek örvend primadonna tragikus szerelmének s halálának ; még színdarabot

is csináltak belle s egészen a világháború elejéig játszották. — De B. a »Wiener

Theaterzeitung<( szerkesztje is volt és magyart csíp, szúró tollával a Bach kormány-

nak tányérnyalója.

* Ez egy bajorországi hírhedt rabló volt a 30-as években. Öreg osztrákok a

neve után most is emlegetik. B. írt valamit róla.



1857 MÁJUS 11. 71

tani, még St. Pölten, de még Laxenburg köri sem volt, és a brümii

úton bizonyosan annyi sem létezett. És valljon ki tartott ily gyö-

nyör rendet ? bizony senki más mint a szentgáli etc. Korvinnak igazi

és originális királyvadásszai : — És a megyékben, városokban min-

den municipium saját maga tartotta a rendrséget ellenrséggel együtt

és nem jajdult fel, mintha már beállott volna a Horatius féle »fractus

orbis« ha valami jó étvágyú szegénylegény csapat, valahol elcsípett

egy malaczot, vagy valami birkás gazdánál ebédre betoppant. Száz

eseményt tudnék elmondani, mikép jártak el a vármegyei pandúrok

lefolyt idkben, mikor valami rendbontót zbe vettek. Száz közt

legalább egyet elsorolok.

Csokonyában tartózkodván meglátogat engem az ott lakó ns
és családos Peti nev pandúr ; egyszer meglehets vagyonú, jó esz

és jó szív egyéniség, kit mindenki szeretett, a kupa véreket kivéve,

kik nagyon féltették,'' éles szeme és furfang csinyei végett. — No mi

jót hoztál pajtás ? Furcsa levelet ir nekem a szolgabíró, Nagyságának

engedelmével elolvasom : »Édes Peti ! A betekintsi csárdához közel

fekv malomban, meglátogatta szegény Winkelmayer molnárt két

gazember tegnapeltt estve és elvitte 3 ezüst kávés kalanát, egy

nagy falórát, kakukkal ellátva, mely rendesen kikiáltja az idt, és

feleségének egy becses arany nyakpereczét, melyet most colliernek

neveznek, és melyet a n anyira sirat, mikép majd megbolondul

belé. Pénzt nem találtak. Peti ! Te okos ember vagy, süsd ki e két

kundsaftot és kisérd a vármegye házra !« — No és most mit cselek-

szel ? — Tudom én, hol lesznek, — azt az arany colliert itt nem veszi

meg senki, és ekkép bizonyosan már átmentek a Dráván Eszék felé,

ott a ráczok közt könyen találnak vevkre és azért már megrendel-

tem délutánra a lovakat etc. Jó szerencsét pajtás és aztán ne szalaszd

el ! Errl lesz gondom !

Petirl beszélgetvén ebéd közt gazdasági tisztemmel, »Nichts zu

handlen?« igy hangzik a benyitón és áruival ajánlkozik, Samel a

zsidó. Szagát sem szerettem ezen derék emberi speciesnek, és ekkép

orrára akartam csapni az ajtót, mikor a tiszteletes, ki szinte az asz-

talnál l, azon megjegyzéssel intercedál a Jordán fiáért, hogy külö-

nös ritkaságokkal volna ellátva. Hát nem bánom, lássuk. Vagy fer-

tály óráig mutogatja szövétnekit, mikor egyszere, elnevetik magokat,

és én a zsidóban ráismerek Petire, ki ezen ótestamentumi szerepben

^ Tollhiba, »féltelek tle« helyett.



72 5. FEJEZET.

oly tündöklen járt el, hogy ezt a bécsi Burg-szinházban, Suttner, de

még Laroche ^ sem végezte volna jobban. Átkozott fiú, hát ily mas-

karában mégy ? — így legczélszerbb, mert igy nem kell sokáig

kopóznom, és a ezifra fiúk magok állnak el lövésre. És 8 nap után

már kaliezkában volt a madár, a collier pedig ismét Frau Winkel-

mayer nyakán.

És most áUitsuk ezen képhez a most mindenap hallott Tags-

befehlt : »Die Wálder in der Umgegend werden allé Tag unsicherer
;

patrouilliren Sie demnach zu allén Stunden, besonders wenn die Sonne

scheint, damit diese infamen ung. Bnschklepper vor dem Glanz der

Pickelhaiibe ersehrecken, — rechts, links, hinauf und herunter, und

ergreifen Sie diese rohen Spitzbuben, die schon wirklich gar zu frech

werden, und überliefern Sie sie dem auf sie harrenden Gesetze. End-

lieh wird das Land doch gesáubert sein.« — És most kérdem, sirjon

vagy kaczagjon-e az ember ?

Három hónap alatt elfogni 340.790 embert és ezen tényt

mint valami különösen meritórius factumot, még kikürtölni és

ki is dicsérni ! Valljon adta-e magát bár valahol is el ily féle esze-

veszettség ?

Most 8 év óta áll és mködik a zsandárság, és miután els fel-

léptekor, természet szerint nagyobb számban hemzsegett az erdkön

és sikokon a kiirtandó vad, magátul értetdik, hogy az els hónapok-

ban az efféle vadászati jövedelem is nagyobb lehetett, és ekkép quar-

taliter többet csíptek meg mint 340.790 semmire kellt, vagy ver-

dáchtig-féle czigány hölgyet. — Én nem vagyok birtokában azon

interessáns tabelláknak, melyek a tekintetben tudom ab ovo, pro

gloriosa et sempiterna rei memória, valami statisticustul legnagyobb

renddel kilineáztattak és ekkép semmi bizonyost nem tudok mon-

dani, mily summára rúg azon emberi sepredék, melyti kipurifikálta

direkte Osztrákiát és igy indirekté az egész ^alágot a mély osztrák

bölcsesség.

Eleinte sokkal több volt a vad mint most, és én ekkép az els

angáriáki'a nézve a computusban többet hozhatnék fel, mint azon

számot, melyet az Ostdeutsche Post No 80, 1857 szerint itt citálni

merészlettem. De én ily indeterminált fogásokkal nem akarok élni,

és ekkép azon hónapokra, mikor még java volt a vadnak, sem jegy-

^ L. Károly (sz. 1796) a bécsi Burgszínház elsrend mvésze a 70-es évek

elejéig.
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zek többet fel, mint a mily mennyiséget mutat ki a patriotikus Ost-

deutsche mostanság, mikor, persze a vadak nagy részét már elejtette

a zsandári kopózat, ha hogy t. i. nem hasztalan kuvasz, mely csak

ugatni tud, és schintér kezébe való !

Számolásomat november Isjén 1849. kezdem, és ekkép 22 quar-

talis eredményeit kell össze summálnom, mert január 1857 végéig ter-

jed az érintett ujsági publicátio. És most vigyázzunk, mely summa
gördül össze ; nem kevésb mint 7,518,380. —

Ha ezen summa elttünk fel tnik, akkor a tatárpusztitást való-

ban Hahnemann-féle eljárásnak nevezhetjük, mert a tatár korántsem

sáfárkodott ily heroice. A párisi hotel de Dieu kórházban ezen metho-

dust alkalmasint igy neveznék : saigner au blanc !

Ámde én jól tudom, hogy a beárkányozottak [igy] száma koránt-

sem rúg ily iszonyatos magasságra mint én összesommáztam,

mert hiszen, mirabili dictu, a vadászandó »gibier« eleinte korántsem

találtatott oly mennyiségben, mint most ; — mi, ha igazi vadat

illetne, azon Revier-jágernek vagy Forstmeisternek, ki ilyen dicsé-

retre méltó ügyességet és savoir faket fejt ki, valóban legnagyobb

becsületére válnék, és bizonyosan nem kerülné el a legzsü'osb udvari

appHcátiót.

Bizonyos komornyikom, jó szivvel vett minden munkában

tevékeny részt. Egykor azzal kináltam meg, szedegetné katonai

lakom felette piczi kertjébl ki úgy mulatság és commotió végett

legalább részét az abban lappangó kavicsnak, melyti elfojtva

nem igen akart diszleni saláta, retek etc. Ezer darabot rakott

halomra, de most jeUeme és szokása ellenére megbicsakolta magát,

azt nyilvánítván, hogy ezentúl egyetlen egy kövecskét sem szed fel.

És valljon miért ? Mert mint monda, minél többet vesz ki, annál

több terem.

Mikor ez eló'adta magát, nem gyztem eléggé kaczagni a jó és szinte

már elbúcsúzott lélek ezen furcsa okoskodásán. Most azomban látom,

hogy az, mit mondott, korántsem volt badar beszéd ; mert ezen

különös phaenomen, mezn ugyan nem, de a zsandár-féle eljárásban

el nem disputálható factumként világuk és fénylik, mert a tabellái

Ausweis szerint most sokkal több a kihágó, mint a magyar felgyulla-

dás bevégeztekor, és oly kimerithetlen progressioban terem naprul

napra nagyobb számú, minden árnyéklatú kicsapongó a magyar me-

zn, mikép felhozott komornyikom philosophiai észrevétele, akarat-

lanul minden higgadtabbnak fejébe tolakodik.
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Ezen paradox-féle tüneménynek feloldását kitalálni azonban

nem nehéz, és nem egyébb mint az 1^ hogy a zsandársági Institutio

mindenféle kihágásra provocál, és 2° hogy a zsandárok miután Schuss-

geldet ^ kapnak, sokkal buzgóbbak most mint az eltt.

Tudom én jobban mint bárki, mert untig vettem benne részt,

hogy ilyféle állitások alkalmával, ha azok kivált valami nagyobb

úr vagy nagyobb asszony füleit érintik tüstént félre verik a nagy

harangot, és ennek megszóllamlása után a kisebb csen-

getyk is rendre megindulnak, honnét aztán minden
12-ten Mai

1857.

oldalrul kong és peng : )>Infamie, jXiedertráchtigkeit, erstunken,

erlogen etc.«

De nézzük közelebbrl.

Valami könnyelm úrhoz szegdik ttl talpig becsületes szolga-

legény. Jó szivvel járul minden munkához, és nem csügged, mert

szeret egy talpra esett leányzót és éhez képest azon reménység edzi,

hogy majd habár évek után elveszi nül mikor takarékosság által

tán kis tehetséghez jutott. Gazdag ura nagy fecsérl, ablakon dobja

ki a pénzt, és e mellett oly rendetlen, hogy majd itt hagy néhány aranyt

asztalon, majd zsebében felejti sok forinttal kibélelt portemonnaiját^

pénzes ládája, teh húszassal és tallérral, pedig napestig tátja száját

mint harcsa etc. etc. — Mndezek láttára azonban, évekig ellentáll

derék fiúnk és a tarka seductiók nem fognak ki rajta, mig végre, —
urátul sznetlen szidva, lepiszkolva, st, ha ez valahol tán elejté erszé-

nyét, még tolvajnak is vádolva megtörik becsületessége s tolvaj

lesz etc. etc. Ugyan kérdem, volt-e provokálva? Bár mily vaUásu

katekismus tudom, mely a legpiczinyebb taknyosnak adatik kezébe,

azt fogja mondani, igen.

És most alkalmazzuk ezen »patront« [a] zsandárnak kifestésére.

Jólszem becsületes egyén, de vajmi szegény, öreg tehetetlen

szülei vannak, kik nagyon szorulnak segítségre, mátkája is van, mely-

lyel egyesülni szeretne, de 16 xi". napi dijjal nem igen világuk eltte

fel szebb jövend ! Más részrl mit lát ? és mit tapasztal ? Oly épít-

mény emelkedik eltte magasra, »Neuöstreich« t. i. mely homok és

furfang talajához képest nemsokára vagy összedl, vagy melyet las-

sankint per partes megint szétbontani kell, nehogy a pl. t.'^ kmvese-

^ Pénzjutalom a lfegyver tényleges igénybevételeért (bizonyos számú lövé-

sekért) szolgálatban védelem, vagy támadás közben.

2 Értsd : pleno titulo, teljes czím (gún3'osan) kmveseket.
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ket üsse agyon és e szerint, ezen dilapidatiói prospectus nem szülhet

benne nagy bizodalmat fecsérl urai iránt s teljességgel nem hajthat

ki benne szinte és buzgó szolgálati kedvet ; de ehelyett némi elleges

kis ész-villámlásokat következtet alkalmasint : mikép juthatna a be-

következ naufragium alkalmával valami zsiros konczhoz ? S e mellett

valljon hogy bánnak vele ? Oly módon, miszerint azt adja tudtomra

bizonyos jó akaróm, ki legtávolabbrul sem barátja a zsandároknak,

hogy ha Magyarországban, hol szinte minden látvány könnyezésre

gerjeszt, valami emberi osztályt meg kell szánni, az mindenek eltt

a fényes födel had, mert kimondhatlan, mennyire nem hecczehk, szeki-

rozzák és e fölött mennyire nem kötik meg kezüket, mikép legjobb aka-

rattal sem járhatnak el mködésükben jó sikerrel. No itt van számo-

tokra jó ers, nem sárga ugyan, de vascsizma, húzzátok fel, — és

aztán — fussatok versenyt a magyar betyárokkal

!

Hadd hozzak ennek illustrátiójára érdekes példát el. Közel

Gyrhöz lóháton két kalandor megjelenik kis erdben, lórul száll, és

ezek tartásával megbiz ott pásztorkodó gyerkczöt. Fegyverrel vállig

ellátva, megállít egy kocsit másik után, és jó szerencsével több jöve-

delmet húz mint amennyit sperativumban saját maga kitett, — még

végre 4 lovas hintó mutatkozik, mint valami véletlen szerencse aján-

dék, de ezúttal csakugyan nem sikerült nekik az ajánlkozó »Gold-

fischlit« elcsípni, mert a bakon ül vitéz oly bátor sebességgel hajt

köztük el, mikép a nagy hii* ismeretes »Többsincs« névre bérmált

agár sem érte volna el. — Gyrött a megmenekült kocsirul szállván,

legott megteszi a zsandárposztnál az e tekintetbeni jelentést. A had-

nagy becsületes német ember, egész készséggel tüstént lóra száll és

melléje még 12 nem annyira körmös, mint inkább hosszú körm, —
chinai vitézek modorú legényt szinte lóra ültet, — és azzal vigasztalja

a neki referáló tekintetes ex vármegyei exhadnagyot, hogy pecsenyére

tüstént bekeríti a két impertinenst ; készítsen addig is számukra,

nem ugyan nyársat, de nyakra valót. — Bekeríti ? Be ám árnyékukat,

de alkalmasint még lovuk patkóját sem ; hiszen ha meglátják hogy

ellenük rukkol a fényes csapat, szép kényelmesen lóra ülnek, és a

zsandár uraknak mást mutatnak, mint az Isten képe után készült

emberi frontispiciumot. Nekem az eltt »kopózat« volt ügyem, s ha

a nagy érdem zsandár fhadnagy úr szegény fejem tanácsával élni

akarna, tán jobb sikerrel járna el dolgában, ha szorosan, a régi methó-

dust követné. Itt a vármegye háznál, hol persze most egészen más és

sokkal okosabb komédiát játszanak, mint azeltt, alkalmasint még
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találtatik valami garderobe. Öltöztessünk fel vagy négy legényt

magyar ruhába, válasszunk jó köpczösöket, kiknek alamisnán hizott

czombjaikon etc. nem fityeg igen kitnen a szk nadrág, . . . tán

messzirl nem veszik észre, a Zwicker nélküli szamarak, hogy csak

maskirt magyarok, — én is elkísérem, és aztán, mikor horogba harap-

nak a szemtelen csukák, akkor vegyük el a puskát etc. »bizony meg-

fogjuk «. És a fhadnagy, ezen exclamátióval : »Schauens, so viel Ver-

stand hátte ich bei einem Magyarn nicht gesucht, denn was man

uns alles gesagt hat etc.« tüstént rá áll a tervre, kocsira ülnek,

és nagy szépen behozzák a két spectabilist, ki ez úttal »non sat bene,

spectabit«.

És a fhadnagy, ki csöcsén már nagyon erssen érzette a Franz

Joseph-keresztnek melegét, — a fhadnagy hat hétre a hsben, hová

zárták, tökéletesen kialhatta magát és azon fülibe fülemilézett sen-

tentiát is kellleg digerálhatta, melylyel t magasb lelkületre felpisz-

kálva megoktaták, mieltt orrára csapták volna a profosz ajtaját

:

Schámen Sie sich nicht ? Wir sind nicht da um uns zu maskiren und

Komödie zu spielen, was zur Würde des grossen jetzt aufblühenden

Kaiserreichs nicht passt« ; a közvitézeket pedig, kik szerencsésen bekerí-

tették a felhozott két kányát, jó leszidással máshová tránsferáltákj.

legkecsegtetbb Ígéretekkel ad posterum.

Igen ily schéma szerint, nach so einer Schablone bánnak a szeren-

csétlen zsandárokkal.

[A] fkomendánsnak azonban ki a fhadnagyuk kell kiiskolázására

a most érintett bölcs szavakat megragadta, — die Worte die er er-

griffen hat, mi persze könnyebb, als die Ráuber zu ergreifen, — töké-

letesen igaza volt, és látszik is azt mondja mint én, nem kell a szere-

peket összekeverni, — mert hiszen, mh'e volnának a Zutráger, ]Vaderer,

geheime Poützei, és némi Statthalterei és minister-féle, éppen nem
fényl, de ugyan csak sötétben járó személyzetek, ha a komédia,

maskara és furfang javát szájoktul szedné a szemtelen zsandárság.

Ez volna még szép, mire tudom nem egy német celebritás azt mon-

daná »Ja, pros't die Mahlzeit !« — ^S^icht das Mahl aber die Zeit das

heisst : wenn es Zeit wáre zum Essen. —
A zsandárok lelkét a kormány részérl nem ^^gasztalja semmi

reáüs, de pótlékul váltig elég módjuk van sich ein bischen Geld zu

machen, mert .oly Kuruczvári-scénák mint a milyent elhoztam, csak-

hamar in infinitum fognak burjánzani és végkép a legszomorúbb tra-

gédiákra fejldni. —
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Mi pedig a^provocátiót illeti, nem természetes-e, hogy a magyar

közönségnek bizonyos fractiója, mely semmit nem csinál, mi lelkét

kielégíthetné, vagy csak egy kissé vigasztalhatná is, most azon van,

ingyen annyit szerezni, mennyit csak szerezhet, és miután a zsandári

dispositió legnagyobb securitást ád, hogy az, ki elég furfang-észszel gyzi,

könnyen nem kerül hálóba, nem okszerintüeg következik-e, hogy az

efféle illicit keresetre most könnyen és sokan adják fejüket, honnét

aztán oly egyén is, kinek az eltt ilyes esze ágában sem volt, most

azon tanácsot adja magának, »próbáljunk«. És im ez kulcsa, miért

szaporodik a zsandári gibier oly sáskai progressioban.

De azt állitni, hogy a zsandárok lpénzt kapnak, az mégis csak

Infámia ?

A mindennapi tapasztalás azt mutatja, hogy nem csak bortul

s egyébb szeszes italtul részegszik meg az ember, de szinte és még

sokkal ersebben és hosszabb idre pénzvágytul, szerelemti, dicsség

szomjtul, hivatali s hatalmi viszketegtl, népszerségi szédelgésti etc.

A Megváltó továbbá azt monda, nem egyedül kenyérbi él az

ember. És szintigy, nem egyedül garas vagy forint alkotja a lpénz

és borravaló dijnak minémségét.

»Nézzék az urak, igy szól báró Fichtenstamm von Mergends-

hausen,! ezen derék zsandár az, ki utolsó években legnagyobb szám-

mal látta el a törvényszékeket »verdáchtig« féle egyénekkel, egy sem

fogott annyit be mint és e szerint, felsége határtalan kegyességénél

fogva, nem is mulasztotta el a mi orgánumunk által, Allerhöchst seine

Zufriedenheit, nemcsak az ekkép megjutalmazott vitéz legény füleibe,

de az egész világ hallattára is be és ki orgonázni.

S valljon kérdem, nem lpénz, nem borravaló-e

az efféle kecsegtet kidicsérés? Van ugyan nem egy

szemtelen, kivált Magyarországban tán még most is, ki emlékezetében

tartván »mors aequo pulsat pede« etc. habár a király maga is »megelé-

gedéssel« jutalmazza meg, azon rebellis gondolatra fakad, — hát

ugyan megelégszem-e én Te veled? Mely impertinentia aztán ter-

mészet szerint azok átellenében még magassabbra is rug, kiket kirá-

lyoknak éppen nem, de csak usurpátoroknak tart.

Csehek s kivált bécsiek azonban, kik eddigelé még nem tudták

kellleg ponderálni a mesze semmi, fogd meg jól« intrinsecus becsét,

' E költött jelképes alak els neve a rendó'rminiszternek (Kempen von

Fichtenstamm) nemesi predikátuma.

13-ten Mai
1857.
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nem oly szk lelkek, mikép ily féle atyai megelégedési szivömledések

élvezetét teljes mértékben savourirozni nem tudnák. Igaz, hogy külö-

nösen k sem részegednek meg az efféle, felhevít, feltüzel szeszes

phrasisokon, de minek is ? Hiszen a részegség soha nem következtet

valami jót, és ekkép mindig jobb mindent tisztán és illusio nélkül

látni és a dolgokat igazi értékük szerint megbecsülni. De ha e^-t teszik

is, fog azért találkozni sine diibio mindig elég magát örömest elszánó

egyéniség ; mert ha találkozott Maria Theresia alatt oly magos lelkü-

let egy szál major, ki a fiatal hadnagyot maga után hurczolva a

csata legveszélyesb poníjái'a hozzá igy szólt : »Werde ich Ihnen zeigen

wde man muss sterben für das lbHche Aeranum«, ha mondom talál-

kozott az érintett obskúr idkben egy major, ki ily szép enthusiasmust

fejtett ki, mely valóban a Thermopylákra vagy Trafalgarra emlé-

keztet, akkor ugyan kérdem miért nem tartanák mai felvilágosodott

idkben, mikor még a németek is levágták már a pedantismusnak

czopfját, ezrek meg ezrek legnagyobb distinctiónak, st grátiának,.

egy fiatal jó sziv lovagi császárért magukat agyonpuskáztatni, ki

minden lépte által bebizonyítja mily kevéssé kevély, müy nagyon

okos és mennyire meleg emberbarát, mily kimondhatlan nagy szive

van és ki oly lelkiismeretesen megtartá mindazon Ígéreteket, melyeket

a horvátoknak, ráczoknak, tótoknak, oláhoknak, szászoknak etc. etc.

feltzelésére kötött horogra, ha t. i. viribus unitis leverik a magya-

rokat, mely mtétekben ezek kitn szamár bölcsességgel erejük

szerint el is jártak, etc.

És egyébiránt nem adott-e az Egek Ura Felségének az apostoli

saját maga által felkentnek, még más módokat is kézhez, melyekkel

lpénz és borravaló képében, még határtalanul ersebben is meg-

jutalmazhatja h bii'káit, mint puszta dicséret által ?

A zsandái" ki megdicsértetett, legels alkalommal arany medáhát

nyer, aztán tiszti helyzetre emeltetik, késbb még meg is keresztel-

tetik, és aztán — egy kis pénzecskével is, — legalább addig mig Bruck ^

adhat — felsegittetik, ugy hogy a jó zsandár, ki kellleg ellátja minden-

féle vaddal a Schwarzenberg-, Haynau- és most Bach-féle konyhát, bizo-

nyos lehet, hogy lpénzbl és borravalóbul egy könnyen ki nem fogy l

Felsége azonban jó gazda, mi a tabellákbul is váltig kimutat-

kozik, nemde ? Mert ugyan ki lehet oly hosszú fül paripa egy éven-

1 Báró Bruck, a pénzügyminiszter. Célzás Ausztria súlyos pénzügyi

viszonyaira.
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kinti kis deficit végett sokat aggódni és nagy lármát ütni ; hiszen

Angliának még több adóssága van, és aztán majd kigondol a B. B. B.-

niinisterium i egy expedienst és aztán egy második, harmadik, negye-

dik etc. etc. expedienst, mig végre Osztrákiárul ^ is szint oly örömöt

gerjeszt' jelentést tehet Urának, mint tett jó fiu Haynau suo tempore :

»schon expedirt !« Felsége igen jó gazda, és nem adja ki birkáinak

a portiót egyszerre, de csak lassankint mikép a szegények meg ne

zabálják magukat, és ekkép soha nem szól igy : Én nem vagyok Isten,

és büntet küldetje ^ sem, de éppen olyan halandó mint Austriának

legnyomorultabb koldusa ; bneim alkalmasint nagyobbak és csak

Isten látja a vesék redit, mint azoké kik elvérzettek. Ezeket többé

az életnek vissza nem adhatom, azokhoz így szóllok : a Véletlen,

tán az Isteni gondviselés személyemet az austriai közbirodalom élére

állította. Király, hóditó vagyok-e, nem vizsgálom, s ugyan minek

is? Mert hiszen minden csepp véremben és szívdobogásom után

érzem, hogy szeret atyátok vagyok. AUástok ennyi borzadalom után,

indeíineált és ersen súlyos, ámde annyi kimondhatlan szövevény

közt mint a mennyi legjobb akaratomat is lebilincseli ugyan, az én

helyzetem könyebb és kellemetesb-e ? Szorítsunk tehát ki minden

rejtett hátgondolatot, minden Machiavelli-fogásokat, és diplomatikai

furfangot. Én szeret atyátok vagytok, legyetek szeret fiaim, és

azért minden kivétel nélkül seregeijetek körültem. Halgassatok sza-

vamra, én kihalgatok mindnyájtokát. Ne nézzünk többé hátra, de

egyedül elre.

A takarékos gazda fejedelem, ki büntet eljárásában mi a grátiát

illeti a cseppfürdre (Tropfbad) emlékeztet, mert is csak cseppenkint

.

ereszti kegyelmét, midn más részrfíl nem tagadhatni, ha sújtásrul

van szó hogy akkor azon nyilas, melyen fulánkja kimérgesl, sokkal

bvebb mint a darázsé, a takarékos jó fejedelem ily gondolatra nem

jött, és alkalmasint két apostola Grünne Károly ^ fiacker eszével és

Bach Sándor prókátori eszével sem gondolta tanácsosnak, az apostoli

császárt, ily »lágy velej« gyermeki eljárásra mifélét Is Napóleon

ideologienak titulált, íigyelmetessé tenni vagy pláne persvadeálni.

'^ így, küldöttje helyett.

1 Az akkori osztrák minisztérium tréfás neve Bach (belügy), Buol (külügy)

és Bruck (pénzügy) neveknek kezdbeti után.
"^ Ausztriát persze gúnyból, majd mindig Osztrákiának nevezi Sz.

^ Gr. Grüime Károly a császár nagy befolyású fhadsegéde 1859-ig ; aztán

fölovászmestere.
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Tagadni tehát csakugyan nem lehet, hogy a zsandárok eljárá-

sukért, kifejtett buzgóságokhoz képest rendes lpénzt húznak, vagy

legalább húzni remélnek. Miután buzgóságuk pedig legfképpen az

abgeüefert vadak quantitása és nem qualitása után biráltatik, mint-

hogy a carnivor vadakat jobbadán nem k, kik csak a herbivorok

ellen vitézkednek, de a helybeli lakosok csipik meg, maga magátul

következik, hogy k is azon csinynyal élnek, persze sokkal nagyobb

vonásokban, mint néha-néha tót atyánkfiainak némi fiai, kik egy

bandli ^ húros madár közzé olykor nagy ügyesen bele tudnak kötni

valami más szárnyast is. mely aztán szinte húros neve alatt passiroz,

és ekkép az arany medália megérdemlése végett nem egy furfang

2sandár is becsip néha-néha egy vén czigányasszonyt, melyet szinte

a zsandár javára irják a könyvbe, és mely barna hölgyet a 3, 4 vagy

5 Richter-koUegium rendszerint minden hosszas examinátió kikerü-

lésével, tstént megint kiereszt, mert hiszen könnyen észre veszi

Jiogy moralitása exemplaris és csak bze kiáUhatlan.

IVündenki eltt ismeretes, hogy miután több helyütt jó sziv

phüantrópok nagy jutalmakat tettek ki azok számára, kik vizben

fulladót kiapporttroznak, azóta számtalan emberélet mentetett

meg ; de éhez képest a költség is nagyra ntt, és elvégre oly nagyra,

mikép a philantrop társaságnak egyik tagja, kinek jó szó mellett

meglehets esze is volt, kikutatva, hogy — és ha jól emlékezem Paris-

ban, — több, úszásban koUleg gyakorlott industriel jó id óta azon

jutányos komédiát játszsza, és pedig perfectissime, miszerint az egyik,

a szerencsétlen vizbe fulladót, a másik ellenben a szerencsés meg-

ment uszkárt szerepeli, — és aztán a spectator publicumnak sajná-

lata és tapsa közt távoz a jó[l] eljátszott bluettnek dijját felveszi,

és míg tart, en compagnie, nagy kényelemmel, a philantrop jó urak

egészségére és hosszú életére borban ellíölti.

Nem tudom, eféle viziphilantrop társaságok léteznek-e még
valahol ; de annyit minden bizonnyal tudok, hogy e komédiák most

szárazon játszatnak el, és pedig az osztrák zsandárok és czigány csalá-

dok közt, ugy hogy némi czigányfiu és hölgy, toties quoties para-

dirozott már a >^Verbrecherek« sorában, úgy mint a rigó a kárpáti

húrosok közt.

]\Iiket egybenvonva mondhatom, hogy azon számtalan balfogások

H éretlenségek közt, melyekkel Bach bácsi prókátorsága meg

^ Azaz csoport.
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vagy inkább el áldotta Magyarországot^ de egyetlen egy új karika

sincs, mely a lakosok bármily színezetét és árnyéklatát oly általjános

desperátiüba ejtette volna és oly meg nem szn dcsperátióban tar-

taná meg nem sznleg, mint a valóban gylöletre méltó, egészen

hasztalan, st mindegyre provokáló zsandári experiment. Kivált

Horvátországban érte el az ez iránti közelmérgesedés legmagasb

fokát. Es ez természetes, mert egy egészen katonai rendszerre ala-

pított tartományt, hol de soha nyoma sem volt bármily kihágásnak

is, zsandárokkal inficiálni, és egy nemzetet, mely lábán tartotta a

bukandó habsburgi családot, ily inept dajkálás által lealázni és bet
szerint a nevetség pellengérére állitni, oly butaság, mely hallucináció-

hoz közel jár. — Azon néhai rácziakat ^ pedig melyek Bosniábul törtek

be, azokat, ha ismételtetnének, mi nem valószín, mert a horvát

most inkább dél mint éjszak felé gravitál, bizony a zsandárok és a

Horvátországban sáfárkodó német Beamterek nem fogják vissza-

verni.
*

[6.] Bach premier, ha ezen sorokat olvasná, alkalmasint indignátió-

val vagy kevély megvetéssel lökné mind azon gylöletes imputátiókat

vissza, melyeket én az rovására irok. — A zsandárokat nem gon-

dolta ki, ezen kincs, mint érintve volt, testamentaliter a Boldog

Herczegtl ^ szállott rá, és mi az akasztásokat, számkivetéseket,

börtönözéseket illeti, és az amnestia elmaradását, vagy cseppenkinti

folyamatát, mi köze neki ahoz, feleljen arrul Haynau, és most a Justitz-

szakács,^ nem több mint belminister, és egyébként a császár az úr

és csak szolga, és ekkép nem illik hozzá »klinkowströmi szerep «^ —
a császár computizáljon maga magával lelkiismeret dolgában, ha

nem tudnak boldogulni vele, ne vádoljanak engem, de vádolják, nem

bánom, gyóntató papját vagy és ezt sem bánom oly annyira, édes-

anyját.*

* így, talán »razziákat« helyett

!

1 T. i. herczeg Schwarzenberg Félix. A zsandárságot legf . parancsra b. Kempen

altábornagy kezdé szervezni s egy év alatt el is készült a 16 ezredbl álló csendrség

organizácziójával. Lehet, hogy az intézmény eszméje a viLáglátott herczegtöl,

franczia minta után, származik.

- T. i. gr. Nádasdy Ferencz, az új igazságügj'miniszter.

3 Czélzás Klinkowström jezsuita atya, híres bécsi fedd liitszónokra.

* Bach ez önmentegetése természetesen fictiv, hogy t annál alkalmasabban

vádolhassa aztán az író.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. "
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Illy kimentéseket azonban a nagyközönség el nem fogad, und

dass ist das Loos der Grossen ! Mndenki tudja, hogy a császár rá

legtöbbet vagy jobban mondva, csak rá hallgat, és ekkép minden

joggal neki tulajdonítja mindazon éretlenséget és gazát, mely naprul

napra eró'sebben elborítja a közbirodalmi mezt.

Ha nem a bnbak, akkor miért nem szollal fel és miért nem

desavouii'ozza mind azt, min a nagy közönség kormányzás dolgában

vagy kaczag vagy sir és sine exceptione egyenesen neki tulajdonit?

Annyira elvakult az udvari fény által immár mikép

mint a vadászrejtély ^ eltt kitzött bagoly, még csak

észre sem veszi, hogy azok szemében, kik nem csúsznak másznak,

de magasabb spherákban laknak és röpülni is tudnak, a legnagyobb

gylöletnek és megvetésnek tárgya?

Ha a véletlen vagy isteni gondviselés egy alacsony állású sze-

gény diurnistát negyven millió embernek, úgy szólván élére vagy

legalább oly parancsnok mellé állit, ki eltt negyven millió ember-

alak reszket, és ha üy egyénnek szép esze és nem kevés tanultsága

van, politikai fellépte alkalmával pedig a legtündöklbb liberálitás-

nak ^ és legtisztább humanitásnak zászlóját tzte a fényes nap eltt

ki, és ha egy üy szin egyéniség oly szerencsés, hogy azon r, ki

negyven müüó embernek szerencséjét mozdíthatná el, de e helyett

kemény szivénél és rövid eszénél ^ fogva kevés kivétellel többet keve-

sebbet mindnyáját kimondhatlan nyomorúságba sülyeszti ; ha mon-

dom a sors ily parancsnok mellé oly egyéniséget állit, ki azeltt nem
volt »semmi« és most »minden«, és kinek szavára az elbízott, magát

isteni flagellumnak tartó, nagy hatalmú úr nemcsak hallgat, st
adja mindenben a f impulsust és elhatározott directiót, attul a nagy-

közönség st Európa azt várja, hogy ha többet nem, legalább azon

meg nem szn bosszúálló politikának vessen végett, melyben mint

látszik Ferencz József oly annyira gyönyörködik, mint néha rossz

* A. m. rejtekhely. ^ Liberalismus helyett.

* Sz.-nek ezen és efféle szenvedelmes, elkeseredett Mfakadásain az uralkodó

ellen, nem szabad fennakadnunk. Korholása, azt lehet mondani, az atya piron-

gatásához hasonló, a ki fiának javát lelke mélyébl kívánja s a kit mélyen elkeserít

fiatal fia belátáslüánya . A felsés:sértés gondolatának, pláne intentiójának még árnyéka

is ki van zárva Sz.-nél. Kemények lehetnek a szavak ; de a szándék a legtisztább,

legjobb 1 Ezt elrebocsátom már most a legels alkalommal, mert a m folyamán

többí^zör fogmik találkozni Széchenyi éles és keresetlen Mfakadásaival az ural-

kodó ellen.
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természet éretlen suhanczokat is tapasztalunk, kik idtöltésül igazi

élvezettel legyeknek és efféle tehetetlen jobbágyoknak'^ kiszakítják

lábukat, szárnyukat, és kiket ha toties quoties derekasan felvirgáz-

zékfsicj, minden ember szivbl örül.

Miért nem szólt tehát a szívesen kihallgatott súgó ? Tán helyben

hagyja Schwarzenberg gylöletre fundált politikáját ? És ha igen,

akkor tehát mind azon szívömledezó' expectorátió, mely emeltyvel

az aulának vitézeit ^ egykori jó pajtásait oly gyönyör lelkesedésre

felcsigázta, nem volt egyébb mint furfang és a Tartuffe-komédiának

elsó' felvonása? Vagy ha nem, akkor kérdem honnan ered elnému-

lása ? Tán mert in silentio securitás, és »coute-que-coute« nem akarja

koczkára vetni urának grátiáját ?

Bach négyágú alternatíva közt áll. vagy egyetért [a] felvett

bosszuválló és hazugságra fektetett politikával ;
^ vagy nem mer

szólni ; vagy oly édes vakságtul van elázva, mikép semmi bajt nem

anticipál, st in dulci jubilo nyert babérjain kinyujtódzva még hízik

is, vagy ki jelenvaló állását kellleg használván mig megy, azon

reménységbe[n] él, hogyha minden eloszlik st bukik is, szerzett

birkáit tán még is meg fogja menthetni.

Els esetben igazi Sz. Pál, csak azon különbséggel, hogy a szent

rosszul kezdette, de jó[l] végezte, Bach osztráki^ apostol ellenben

becses ember volt, vagy ilyesnek mutatta magát kezdetén, de alacsony

eb vált belle végén.

Ha pedig fél az eplatátul [?], , kinek oly derék Mundstuckja

volt az aulában, s bezzeg tudott ott szólni eleget és elragadólag akkor,

mert, hiába, couraget még Sz. István keresztje sem ád senkinek is,
^

akkor ha a magas fejedelmi paripárul le nem száll, nem több mint

rühes kutya, melyben még annyi becsületérzés sincs, oly helyzetnek

hátat fordítni, hol egyedül a Hetzmeisternek parancsa, korbácsa

után és Ízlése szerint szabad ugatni.*

Született nagy ur, ki bölcsti óta megszokta az udvari fényt és

mindig magasb sphérákban lakott, annak, elgondolhatni, különös

* Rovarok helyeit, de készakarva, czélzáskép. •* A kéziratban tollhibából

:

politikában.

^ A bécsi egyetemi ifjúság, a melynek egyik bálványa volt az akkor már

j('»nevü ügyvéd, Bach Sándor.

- E melléknevet Sz. mindig gúnyosan használja az »i« raggal.

'^ Bach a Szt. István rend nagykeresztese volt.

* Sz. szereti a kül. angol vadász-életbl venni hasonlatait.

6*
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abnegatióra van szüksége, ilyféle oásisbul az életnek rideg mezejére

kilépni ; de Bach ily tekintetben nem volt elkényeztetve, és ha ma
lépne le, kezét mindazon nyomorult pátensek aláírásával bé nem

piszkálván, melyek a mai kormány szívtelen inertiáját elégségesen

illusztrálják, akkor szintúgy mint az eltt, mindenkiti tisztelve és

becsülve, mint érdemteljes derék polgárember büszkén ehetne kenye-

rét ; midn ma mindenki által gylölve megvetve, hiú fényben lako-

mázhatik a fparancsári táblán és mint Austriának a császár után

legnagyobb ura, csillagokkal megrakva vehet kitn részt azon halotti

torban, melyet Ferencz József a meggyilkolt magyar nemzet fölött,

tán már ma is bátran megülhet ; — mert hiszen ki tudja, nem adta-e

a nemzet már ki életének legutolsó szikráját ?

Vagy nem lát, nem sejt semmit és oly édes nyugalomban élvezi

napjait, mint Polignac ^ gloriosae memóriáé, ^ ki nagy bölcsen szuro-

nyokra alapítván politikai hitvallását, néhány nap a katastropha

eltt de még csak távuLrul sem gyanította, hogy magát urával együtt

legott el fognák kergetni. Es ez esetben, valóban szánakozásra méltó,

mert ha önszántábul nem lép le m'nt saját magát megbecsülni tudó

egyén, azon magas állásrul, melyen semmi jót sem vihet végbe, de

t elkergetik, vagy az egész politikai »boutique«-kel együtt elbukik,

kltl annyit várt a közép classis, és kit a büszke bécsi aristocratia

mostani kutyái hizelgésének daczára inkább ma szeretné látrü a

Ferencz Józsefi oszlopon ^ paradirozni mint holnap, akkor a 40 millió

számú népcomplex részérl még annyi jutalmat sem fog aratni, mint

amily eredeti monétával szokták megfizetni Magyarországban a foga-

datlan prókátort.

Ha végre hatalmi élvezet czélja, mig tart, és aztán ha ennek vége

van megmentett birkáinak ^ segítségével »otium cum dignltate«,

akkor e czélt legalább feliben alkalmasint elérendl, t. 1. az otiumot

sine dlgnltate.

Azt mondják ugyan hogy nem lop ; de ez chameleon jelleméhez

képest mit mutat teljes bizonyossággal? semmit, és becsületességére

'^ Sz. aláhúzása.

1 Gróf, utóbb berezeg Polignac Ágost, X. Károly hírhedt miniszterelnöke,

szerzje az 1830 júliusi hírhedt »ordonnance<(-oknak, a melyek miatt a forradalom

kitört s KároljTiak és miniszterének meneküLniök kellett.

^ Sz. ez alatt — maró czélzással— az akasztófát érti.

^ Képletes (germanistikus) kifejezés az összegyííjtött vagj-onra.
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nézve legkisebb argumentum sem, de egyedül azt bizonyítja, hogy

elég esze van nem lopni ; mert ha megtudnák, akkor mostani szó-

járás szerint el lehet gondolni oly szelvényes (stürmisch) örömsikitás

törne ki úton útfélen, mikép aztán kérdés, nem volna-e szükséges

Bécsnek sánczait megint ágyúkkal kiczifrázni »gegen die Volks-

freude«. — És ekkép jót lehet állni, hogy Bach bizonyosan nem lopott

még, szintúgy mint iUo tempore Robespierre sem lopott, — kivel

egyébiránt éppen nem akarom egybe hasonlitni, mert Robespierre-

nek legalább esze határtalanul több volt, — becsületességének oka

azonban nem rejlik-e jobbadán vagy kirekesztó'leg azon félelemben,

hogy tán meg tudják? ez már más kérdés.

Bach a »Geheime csapatnak« és »Controll-seregnek« oly barátja,

hogy neki is természet szerint azon ró'f szerint mérik ki a gatyára

szükséges vásznat, mint a mily ró' ffel szabja ki a publikum számára

tarka szövétnekit * és ekkép bátran mondhatni, a 40 milhó tutti frutti

közt de egyetlen egy individuum sincs, kire úgy vigyáznának és kit

oly exempláriter controliróznák /sicy, és pedig legközelebbi hízelgi,

mint éppen Bach Monsieur.

Eleinte legjobb akarattal sem könny valami kis ártatlan male-

versátio-féle gyümölcsöt betakaritni. Ilyes csak késó'bb okkal-móddal

sikerül. Mit Zeit kommt Rat. A visgázókat el kell elbb altatni, a

legharapósb komondorokat lekenyerezni, a sok hasztalan cselédség

helyett némi okos czimborákat verbuválni, és aztán ügyesen bevárni

sötétebb napokat és mig a derék Patikáros elhúzza az ismert »A Duna

a Tisza zavarodik, a bácsi a bácsi gazdagodik« etc. nótáját, mikor

aztán jobb sikerrel jár a halászat, — akkor im Trüben etc. csak

egyszerre több hal van a hálóba[n] mint a mennyit Sz. Péter tudott

s pedig a Megváltó engedelmével a Jordán vizeibi kihúzni etc. és

pénz is van, birka is van, kökényszem leány is van etc. és senki

sem tudja, mily féle »Christkindel« rakta halomra a sok tarka-barka

vásár fiát.

Ha az ember szerencsétlenségére megöregszik, igen sokat tapasztal.

Én sren laktam Beesett, és száz esetet el tudnék mondani, — hol

számtalan igen sovány hivatali, ^ ki aztán idvel mikor az embernek

megdagad hasa etc. szépen el volt látva hússal, ilyféle renomében

állott : Ist er gescheid? Nein gar nicht! Aber doch ehrlich? Ja grund-

ehrlich ! Mig aztán a Conversations-Stück végén auf den Brettem

* így, szövet helyett. ^ így, hivatalnok helyett.
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die die Welt bedeuten (? ! ?) ^ rendszerint az sült ki, hogy igen is

gescheid volt, persze csak magára nézve, a becsületességnek csak

maskaráját viselte.

Már mi Bach urat illeti, azon négy kathegoriát tekintve, melyet

felhoztam, én ugy vagyok meggyzdve, hogy maga magával még

szoros computusba[n] nem állott ; helyben hagyja-e mindazt, mi

Schwarzenberg végrendelete szerint történt és mai nap is történik,

én nem tudom ; hanem annak ** rovására irván legtöbbet : mundus

se expedit, bizonyos kéjmámorban élvezi napjait, saját maga fel- m
emelésén és soha sem várt nagyságán meg nem sznleg csodálkozva,

mely nimbuson keresztül legfbb eszméje és régens ideája nem egyébb

mint magát jelen állásában oly sokáig fentartani mint csak lehet, és

aztán, ha elcsapják, kárpótlást csekély kis aquisitióiban keresni, —
mikor sokan tudom szememre fogják, és vajmi méltán lobbanthatni —
hogy nem festettem le korrect vonásokkal, mikor eszesnek, de nem

okosnak mondám, holott nagyon is okos, persze csak saját maga brét

tekintve, mit az által is bebizonyita (az angol Punchnak példája szerint,

ki a szerepeket furfang eszével elcserélvén felakasztja a hóhért és nem

ez t) ^ hogy helyette [a] szerencsétlen Latourt emelték a lámpára,

kinek kis ujjában is több nemes vér volt, mint Bach ügyésznek min-

den ereiben. —
Az r tehát nem vonakodik Bach premierre egyenesen azon

infámiát kenni, hogy lopni fog ? ^ Egy cseppet sem vonakodom ezt

tétova nélkül kitárni. Ki felhe\atette és feltüzelte az ifjúságot és

aztán kajánul elárulta proseHtáit, miért zbe is vették,^— ki továbbá

mióta minister, minden lépte által bebizonyította, hogy megcsalta

a nagyközönséget, és mindegyre most is meg akarja csalni, legfkép

a magyarokat, és [ki] Ferencz Józsefet, ha ennek lejár csillaga vagy

inkább szétpattan Irrwische,^ szintúgy meg fogja csalni mint a [más]

két benne bizó cathegoriát, ugyan kérdem e két kis factum és e kecseg-

* Tollhiba ; ennek (a közmondásnak) helyett. ^ Zárjel közé a kiadó
tette jobb értelem kedveért.

^ A színházra alkalmazott nagyhangú és nagykép mondást Sz. a kétkérd-

és egy fölkiáltó] éllel figurázza ki.

2 Fictiv dialógusban kérdi ezt valaki Sz.-tl.

^ Ezzel arra czéloz Bach, hog)' az október 6-diki bécsi forradalomkor a hadüg}'-

minisztérium épületébl Bachnak is menekülnie kellett.

* Bolygótz, a modernebb Irrlicht régibb azonosa ; de egyszersmind

álfény is.
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tet kis prospectus (horoscop), nem ád-e mindenkinek arra jogot azt

gondolni, hogy data occasione egy kissé a gazzá ladra ^ szerepé-

ben is el fogna ügyesen járni ? Ezüst kalanat mint ezen pajkos madár

azonban bizonyosan be nem dug, azért kezeskedni merek. Ily szamár-

ságot bizonyosan nem követ el, das ist zu wenig, und dann gibt es

nichts dümmeres als ein gemeiner Dieb zu sein.

Egyébiránt magam is átlátom, hogy nem viseli jó nevelésnek

szinét, ha valakinek például azt mondjuk képébe »hazudtál«, mert

hiszen ezt éppen oly érthetleg igy is ki lehet tenni, — és ilyesrl

Lord Chesterfield egész könyvet irt ^ — a valótul egy kissé eltávoztál,

és e szerint ezen infamis expressiók lop, lopás, lopó, lopsz etc. az

udvariabb egyén ajkait is bizonyosan mindig el fogják kerülni ; kivált

miután lopásnak tulaj donkép oly actus neveztetik, ha valaki valaki-

nek például zsebkendjét zsebébi húzza, vagy látogatásnál egy

órácskát, szelencét etc. etc. elcsip, és ily infamiát csak senki sem lesz

elég merész oly egyénre fogni, ki mint az [a] Mahomet, számos

millióknak sorsát tartja kezében.

Hiszen más kereseti módok is vannak. Most elre látható Anleihe

fogja követni a másikat, aztán a sok vállalat, vasút eladása. Credit

mobilier etc. etc. ugy merül ki a földbi és annyi Wertpapierral

láttatik el Ausztria, mikkel ha egyszer elvesztik becsüket, papier-

machéra fordítva, hihetleg az egész Hortobágyot körül lehetne

bástyázni etc. [A] ki most nem szerez, kivált ha magos hivatalánál

fogva azt súghatja a tzsér etc. etc. uraknak fülébe »Eine Hand

wascht die andere«, az valóban oly ritka madár, miszerint olyast

hiába keresnének Bécsben, és miniszter Bach e tekintetben bizonyosan

nem a fehér holló ; exempla trahunt, és azon fhivatahak, minden meg-

bántás nélkül legyen mondva, kik t megelzték és nem csináltak

volna néha-néha egy egy kis jó Gescháftlit, bizony a tiz újjra is

elférnek. És aztán a kii'ályi kegyelem, mely fényesen megfizette

h mészárszéki eljárásáért Haynaut ; és a lovagi bánt is kellleg

indemnisálta néhány száz ezerrel, nem fog-e módot találni a favorit

premiernek, valami sequestrált jószággal, hiszen van elég, felvigasz-

talni lelkét?

^ T, i. a fényes tárgyat elcsen tolvaj szajkó s efféle madár.

2 Stanhope Fülöp, Cheesterfield grófja, angol államférfiú, diplomata és pae-

dagóg író (1694r—1773), a kinek nevét kül. fiához írt nevel hatású híres levelei

tették ismertté. Ch. »Letters to his son«-ja 2 kötetben 1747 jelent meg elször s aztán

sok kiadást ért. Valószínen e miire czéloz Sz.
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Mikép áUithatiii azt, hogy Bach élvezet embere hiszen senki

sem oly tevékeny mint , és senki sem dolgozik nálánál többet. Ezt

elhisszük, st tudjuk. Ámde megszokta a sok irka-firkát, és metier-

jénél fogva vajmi ersen megbarátkozott, jam ab incunabulis, a tenta-

tartóval, ugy hogy ha sokat nem irna és kivált ha igen sokat nem

Íratna, tán nem is esnék neki jól ebéd, vacsora ; de emellett még más

okbul is oly különösen dolgos, miszerint mindent maga akar végezni

és ekkép saját vállaira vévén az egész birodalomnak súlyát, mindent

személye körül, st személyében koncentrál, — mitl más rettegne,

mert a legjobb methódus mikép elvégre minden megakadjon ; de

ettl éppen nem fél a derék fiú, mert mit bánja , ha bár tökéletesen

meg is áll az egész álladalom, csak hogy niegállhasson posztján

(helyén).

Már micsoda összeköttetésben van a statusgépnek megállása

az megállásával ? Lehet-e ennél badarabb okoskodást kigondolni,

és vájjon nem furcsa-e azért kelni ki egy státusgépnök ellen, mert

maga többet dolgozik, mint bármelyik alárendeltje ? — miért nem

gyalázni kellene t, de respektussal és haladattal érintem nevét. ^

Mikor gzönyök ^ még ritkábbak voltak, akkor például Magyar-

országban az angol gépnök persona necessaria volt, és igen csinján

kellett vele bánni, mert ha sznetlen nem kenyerezik le és rossz-

kedvbe j, megáll Árpád, Zrínyi, Pannónia stb. gzhajó. Most azon-

ban gzöny többé nem raritás, és gépnök is kifejldött akárhány,

miszerint etekintetben nincs baj. De miután az emberek mindig valami

újat gondolnak ki, és mostanság bet szerint igazi machina-világ van,

most itt-ott oly komplikált gyárak támadnak, melyek a persona

necessaria hijjávai de egy pillanatig sem járhatnak, honnét aztán

az ekkép quahfikált egyén oly sakk perpetuelben tartja a gyár birto-

kosát, mikép ha legnagyobb gazember volna is t. i. a gépnök, oly

ersen l gazdája nyakán, mikép ez legjobb akarattal sem bírja lerázni

t többé.

Mondják, hogy némi gépészek az úgyis eléggé komplikált machinát,

melyet forgatnak, a végett még nagyobb komplikációba keverik,

miszerint de teljesen senki ne legyen képes azokat, bármily nyomo-

rultan is, mozgásban tartani, és ha par hasard megakad, újra (megint)

^ Sz. szereti ezt a fictiv párbeszédszerü, mondhatni (jogi mszóval) scontra-

flictorius« eladást.

2 T. i. gzgépek.
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megindítni, miszerint aztán a persona necessaria
'"^ lépcs-

rl még magasabbra emelik magukat, és mint indispensa-

bilis és lerázhatlan solitárek oly elválhatlanúl csüggnek (függnek) a

gyárral össze, valamint a tengeri pók is, ha megragadja a szerencsétlen

úszót, többé nem tagit, de áldozatát minden bizonynyal a feneketlen

mélységbe süllyeszti.

Üssük fel az emberiség évrajzait és minden lapján azt fogjuk

olvasni, hogy vajmi sokszor a legnagyobb mediocritások, st néha

a legkibélyegzettebb gazemberek is hosszú évek során tartották kezük-

ben, a világnak meg nem szn bámulatára, a nemzeteknek kormány-

rúdját. S vájjon miért és mi módon? Igen egyszeren csak azért,^

mert vagy a létez statusgép komphkációinak csinyját-binyját k
ismerték legjobban vagy annyi furfangságuk volt, ezen már létez

szövevényeket oly annyira potencirozni, mikép aztán a labirintban

senki sem tudott kiigazodni és feltalálni magát, kinek a premier és

udvari kedvencz Ariadne-nyájassággal és készséggel nem adta kezébe

a fonalat.

Felette fényes és nagyszer, de kimondhatlanúl komplikált

gyárat látogatok meg Németországban. A proprietárius derék, minden

theoriában tündökl egyéniség, legszívesebb udvariassággal meg-

mutat és megexplikál nekem minden legkisebb csavart is, mig végre

megáll valami alacsony, meglehetsen köpczös egyéniség eltt, és

ily szavakat mond : »Ez dirigensem, kitn észtehetség, fáradhatlan

h mint pudli, becsületességére nézve tiszta arany, — és csak egy

de felette nagy hiánya van, és pedig az, hogy halandó, mert ha ma
elviszi Isten vagy valami más, mit Isten mentsen, akkor az egész

fabrikám tstént megáll, mert azt csak tudja forgatni és ha megáll,

teljességgel nem kerülhetem el a bankrutot. Valóban ? Nos tehát akkor

éljen, zsivio, hoch, hoch, hoch ! a zsidók nem tudom mit kiabálnak,

ha szeretetre feltüzeli ket az enthusiasmus, vagy a köztük kioszto-

gatott Wertpapier stb. stb. Én, mikor elhagytam ezen sok karikás,

annyira kényes és csak egynek engedelmeskedni akaró fabrikát

(manufacturát), vormárzlicher gyenge felfogásomhoz képest fogaim

közt igy mormogtam — mert szólni persze nem mertem — : a plenipo ^

igen jó gyerek lehet, de készítménye, melyet s bizonyosan csak kis

idre egyedül tud dirigálni, még kutyának is rossz ; mert oly kompli-

" így> egyes számban (többes szám helyeit).

^ A plenipotentiarius angolos rövidítése.
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kált machina, melyet egyedül valami Hexenmeister-féle tünemény

bir forgatni és pedig csak rövid idre, soha nem ér semmit és ekkép

egyenesen tzre való.

Bizonyos herczeggel jó barátságban élek. Financziáüs deroutját

eró'sen szivemre vévén, magamnak egy szivet faszolván,^ (— ich fasste

mir ein Herz — "Wo ? — )
* tétova nélkül így szólok hozzá : Ön tönkre

jut, ez bizonyos ; mert számok ellen nincs argumentum, és pedig

müy könny volna segíteni. Még most van id, és ezért kergesse el

mindenekeltt azon theoretikus plenipoját, kit sokan még becsüle-

tesnek sem tartanak, ki önt mindig csak szóval tartja és mindig igér.

holott a deficit nttön-n, és Herczegségednek jobbágyai egytl-egyig

elszegényednek, és készek volnának ezen részint gylölt, részint

lekaczagott charlatánt régi huszár szokás szerint egyszer, st akár-

hányszor derekasan megpoki'óczozni ; hallgasson másokra is ; vannak

igen becsületes és ügyes tisztjei, és ne nézzen mindig azon pápaszemen

keresztül, melyet diiigense tz orrára, de végkép saját maga szemei-

vel. Birtokai oly gyönyörek, jobbágyai oly derék fajtájúak, miszerint

valóban megérdemlik azon kis fáradtságot, hogy ön elvégre ne mindig

dirigensének belátása, de tandem ahquando saját meggyzdése

szerint cselekedjen és meglássa, nem fogja megbánni, ha tanácsomat

követi.

S mit nyertem ezen sincerisálás által ? Azt, hogy a herczeg meg-

haragudott ; de meg kell vallani, széplelken és vajmi lovagian pártját

fogta a félreismert, rútul lerágalmazott és kajánul üldözött ártatlan-

ságnak, és aztán miután e tekintetben engemet kellleg kapaczitált.

megint lecsillapodva hozzám ekkép szólt : Lássa a gróf. Pataki Sán-

dor 2 direktoromhoz már ugy hozzászoktam ^ ki annyira persona

grata és figura sympathetica, — man muss ihn Heb habén, — archi-

vum[om] és saját magam és családom nem csekély titkait tökéletesen

ismeri, éjjel-nappal lábán áll s mindig kész szolgálatomra, és midn
több gazdasági tisztjeim teh rikitják füleimet hyops [sic] féle hírekkel ^

szüntelen, soha nem veszti el jó kedvét, appetitusát és reményét

és üyesekkel soha nem untat, és e fölött oly mulatságos, mindent

* A zárjel köztit zárjelbe a kiadó tette. ^ A kéziratban tollhibából : meg-
szoktam hozzá (!).

1 Katonás kifejezés a német »fassen« után.

^ Ez az egy név : Bach Sándor magyarítása mutatja, hogy költött történet-

kév'el van dolgunk s a »herczeg« nem más, mint az uralkodó.

3 Hiób hírek.
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tud, mi történik [a] dominiumban stb. stb. és üyfélékrl oly bohón

el tud mesélni sokféléket, hogy ezt is a tiszta jövedelemhez kell csa-

tolni, — mert hiszen mire való a pénz, nemde arra, hogy az ember

annak árán élvezeteket vásároljon. És a jó ember mennyire gondos-

kodik, hogy magamat el ne unjam, vadászatom soha nem volt oly

rendben, mit a tabellák mutatnak, stb. stb. és aztán azon állitás,

hogy jobbágyaim t nem szeretik, az megengedjen a gróf úr, szinte

alacsony calumnia, mert ha látná Ön, mennyire jubüiroznak béreseim,

só't jobbágyaim is ha t. i. adok vagy adatok nekik valamit, vagy a jó

fiúk legalább remélnek valamit, ha köztük megjelenek, és néha magyar

nadrágot is húzok csontjaimra'^ — auf meine Beiner — és magyar

idiómában tudtokra adom, hogy megnézni jöttem a szép határt, és

megismerni szükségeiket, kivánataikat és óhajtásaikat, persze derék

Pataki Sándorocskám jelentése után és intercessiója szerint, akkor

az éljéneknek nemcsak szele vagy szélvésze, de igazi huricánja^ harsog

a felhkbe, melyeket aztán a kiszárított mocsarak oly violentiával

echóznak vissza, mikép a csupa örömtl bámuló halak, pióczák, békák

szava is eláll — és ha a gróf úr látná mennyire szeretik Pataki szol-

gámat drága jobbágyaim, — mert hiszen a legmagasabbak, mint

nemkülönben a legvastagabbak is csúsznak másznak eltte, és készek

kezét csókolni, és ha akarná még valami mást is, mi legbizonyosabb

jele a szeretetnek ; ha mindezt látná a gróf, tudom, máskép szólt volna,

és Pataki Sándor plenipót alkalmasint jobban meg tudná becsülni.

Mindenkinek lehet és van is baja, — úgy természet szerint nekem

is, de ezeken mindig tud segitni jó pofájú kedvenczem ;
— ha lyuk

támad az uradalmi hajón, tstént kivesz a hajóból deszkát és bedugja,

és ha most megint a deszkanyüáson tódul be a humiditás, akkor

mirabile dictu, papirosokkal csinálják azt be, melyeket a szamarak

most Wertpapiernak neveznek. — soha nem j difficultásba, min-

denre talál expedienst, szóval igazi Teufels- vagy inkább Luderskerl.

És aztán én adnék ki ily ritka, kétségtelenül egekbl küldött speciali-

táson, ki uradalmi igazgatásomat oly annyira könnyíti, mikép soha

nem vagyok kénytelen eszemet nagyon strapaczirozni, mert min-

denrl gondoskodik ? nem nem, én [az] ily becses bojtárt, mely nekem

oly igen komód, nemcsak nem fogom magamtól [eljszakitni, de inkábl)

még ersebben szorítom magamhoz, bármit csacsogjon is a buta nép,

ilyféle olasz gusztusról.

^ Lábszáraimra. Vagy persiflage vagy nem jutott hirtelen a szó Sz. eszébe.
-" Orkán helyett gyakran használja Sz. ez idegen szót.
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Ezen néhány orientatiói képecskck után hadd fessem le Bach

Sándor nézetét, eljárási methodusát és azon viszonyt, melyben kegyes-

urával függ össze.

Bach Sándor észrevette, mi egy kissé élesebb szemnek figyelmét

sem kerülhette el, hogy általában véve, kivált nagy urak kivált nyá-

ron nagyon kommodusok, st restek szoktak lenni, kivált oly országok-

ban, hol publicitás és felelsség nincs, és ekkép a bécsi furak is sokkal

szivesebben mulatkoznak Hiezing, Penzing, Hacking, vagy valami

más Bécs körül bvelked, ing-féle ^ paradicsomban, mint székre

leszegezve irodájukban
;

[igen szeretnének] "^ gondolkozni, olvasni,

kombinálni, fontolgatni és efféle unalmakkal jobbra fordítható idejüket

elfecsérleni, miszerint igen szívesen és generose minden munkát tit-

káraik nyakába függesztenek, kik, ha nem valók egyenesen az iskolai

szamárpadi'a, ritka eseteket kivéve, oly befolyást nyernek vagy inkább

oly supremátiát fejtenek ki hivatali meczénásaik átellenében, hogy

legtöbb esetben tulajdonkép nem a miniszter a miniszter, de a tit-

kár a miniszter, midn a miniszter semmi és ekkép igazán mondva

nem forgatja a nagykereket, de titkárja a fparancsnok, valamint

Themistocles sem, de kis fia gubernálta Attikát.

És ha egy simplex secretarius ily hatalomra vergdhetik duplex,,

st triplex miniszterének átellenében, ugyan müy supremátiát fejt

még miniszter kollégái fölött ki, ha ezen miniszter tud és szeret iro-

dájában ülni és dolgozni ! Ez kézzel fogható.

Bach ilyféle foglalatossághoz bölcsti szokva, nagy

bölcsen megismerte »ers oldalát«, melylyel, ha nem

negligálja á la longue, bizonyosan legyzi, kivált arisztokrata-féle

pajtásait. — És ezen ers oldal, mely számtalan egyébként kitnen
ignoráns furat sokszor félszázadokig tartott parancsnoki székében,

nem egyéb mint az úgynevezett »Sitzfleisch«. Ha nem birom minisz-

ter kollégáimat eszem élével legyzni, majd legyzöm üléssel : ich

sitze sie eng, igy okoskodott az elég Sitzfleischsal ellátott ember fia.

És mennyú'e ismerte magát és fegyverének nagy hatását, már fel-

léptekor mutatta meg ; mert mindenekeltt a boldog herczeget ^

gyzte le, ki nála nélkül, noha sokkal több esze volt mint neki. kivált

* E két szó, utólag beszúrva tollhibából, fölösleges és értelemzavaró.

^ Értsd : -ing végzet helység, a milj-en Bécs körül sok van.

2 S')kszor nagy kezdbetvel (Boldog-Bódog—Félix) írja Sz. e két szót, mely

mint említem, hg. Schwarzenberget jelenti.

16-ten Mai
1&57.
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-vége felé éppen nem tudott lenni, és annyira belé szeretett már els

látásnál, hogy t, még mikor teli volt az aulának porával és bzével,

par force mint persona necessariát belé liozta a minisztériumba, és a

furakat és a fasszonyokat, kik bármiként tettetik is magokat, még

szagolni sem tudják a roturier-féle spéciest,^ csak ügygyel-bajjal és azon

argumentum által bírta consensusra, hogy szinte nagy Kübeck ^ sem

volt egyéb mint született szabó fiú. Igen, a boldog herczeget legyó'zte,

kit a természet oly mostohán láta el Sitzfleischsal, hogy a szegény-

nek ilyest mindig másutt kellett keresni, mely mtéteiben azonban,

meg kell dicséretére vallani, szívesen és vajmi szorgalmatosan járt el.^

A boldognak kidlte után* Bachnak aktái tetemesen nttek, mert

legelsbben is nem kellett neki attól félni, hogy az, ki t magasra

•emelte, megint el fogná rúgni, ha általa tán kompromittirozva érezné

magát, és aztán, mert a hátramaradt kapacitásokat, jól tudta, ha

néhányát tán ülés által nem is, okvetlen mindnyáját le fogná verni

szemtelenség, Mundstück és azon adulátió által, melynek elmúlhat-

lan és csodálatos hatását már tán azeltt is, mit nem tudott, de az

aulában kellleg kipróbálta.

Másnak képzeletiben, óhajtásiban, szenvedelmiben abundálni (b-

velkedni),^ im ez azon specificum vagy arcanum, melynek segítségé-

vel valamint egyeseket úgy a sokaságot is könnyen bolonddá tenni

és orránál fogva vezetni lehet.

Egyszer hízelgés, nem sokkal több mint darab veresposzt,

raelylyel békát tán meg lehet csípni, de már csak pontyot nem.

És ezt Bach igen jól tudja, minek következtében nem hizelg a

személynek, de hízelgését a személynek hajlamii'a, szenvedelmire,

felfogásaira, elítéleteire, nézetire stb. terjeszti.

így például az aulában egy cseppet sem udvarolt pajtásainak,

nem dicsérte ki tulajdonaikat, de felette ügyesen tudott bvelkedni

^ A gyorsan fogalmazó Sz. nem ér rá a szót keresni. Itt tulajdonkép ezt

akarta mondani : belemerülni. L. a következ jegyzetet.

^ T. i. a tenta-penna emberét, a 1 ivatalnokot.

2 Kari Freiherr Kübeck von Kübau (1780—1855) Ferencz császár és

Ferencz József bizilmi embere, 1840—48 az udv. k^ m. ehiöke, 1850 a szkebb

Reichsrat elnöke. Az absolutismus és a bürokratikus uralom és a centralizáczió

nagy híve, de absolut becsületes és roppant szorgalmas, munkás szolgája az

•államnak.

^ Czélzás Schwarzenberg gáláns kalandjaira.

* Schwarzenberg 1852 ápriljában halt meg.
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— (abonder dans leur sens)^ — éretlen és kificzamodott észborjú-

zásaikbaii és vezérük lett.

Tapasztalván ezen methódusnak jó sikerét, ugyan nem volna-e

a világnak legügyetlenebb prókátora, ha azt mutatis mutandis okkal-

móddal nem folytatná mostani és késbbi helyzetiben?

Különös és mégis igaz. hogy én gondolatit ugyan nem, de Ferencz

Józsefnek minden szavát, melyet valaha kiejtett betrl-betre isme-

rem, mint egykor, ha tán e sorokat elolvassa, mit adna Isten, egy

pillanatig sem fogja kérdésben vonni. — Ferencz József Bachról azt

monda : »Az által vagyok ezen h szolgámnak becsületességérl és

státusférfiúi tehetségérl tökéletesen meggyzdve, mert hozzám

soha de egyetlen egy hizelg szót sem ii'ányzott, és soha hasztalan

beszéddel engem nem untatott és becses idmet el nem rabolta.

«

De most kérdezzük Ferencz Józsefet kérvén t : tegye kezét

szivére, — ha t. i, van neki ilyes valamije és nem pottyant az már

életének tavaszában ki vagy le, — vájjon nem hízelkedett-e Bach

[az ] hajlaminak, nézetinek, szenvedelminek stb. stb. ? Es vájjon

mit nevez császársága unalomnak és idfecsérlésnek ? Azt-e, ha

valaki parádé, vadászat, spectaculum, triumphus vagy eféle nagyon

hasznos idtöltéseket az által akarja meglopni, hogy Felségét arra

is felkéri, miszerint ne irjon alá minden Bach iir által elibe terjesztett

irkát vakon, de legalább a fontosabbakat, a nemzetek életébe vágókat

olvasná elbb maga el, — mi persze nem mulatságos, és még terhe-

sebb mint a puszta aláirás, mit ha pontosan teljesít Ferencz József,

akkor számtalan ülúziói közt tán abban is hintázza magát — car

l'exactitude est la politesse des rois, — hogy ugyancsak megtette a

magáét, ha exacte és correcte a sok haláhtéletek alá [oda] tette nevét

és eszerint annyi fáradság után elvégre még a magyar is elismerendi

t egykor fekete hollós második Korvinnak, kinek elhunytával meg-

sznt a justitia, az övével pedig a lekenyerezett auditorok vámpírsága.

Bach, ki hasonlóul csudálni fogja, mikép jöhettem nyomába

minden szavának, st minden h-ásának is, sokkal eszesebb, miszerint

veresposztóval akarná az embereket és a nemzeteket megcsípni, mert

igen jól tudja, hogy valamint a castort ^ eleinte nem nehéz csapdába

keritni, késbb pedig, mikor egyszer figyelmét felzavarták, igen nehéz

^

'^ A franczia kifejezés mutatja, hogy Sz.-nek az »elmerülra, belemerülni* szó

nem jutott eszébe a gyors fogalmazásnál.

1 T. i. a hódat.
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st lehetetlen, úgy egyesek és nemzetek elbolondítására és megcsalá-

sára már most nem lehet használni puszta gombostt igazi horog

helyett, és simplex egérfogóval nem keríthetni be senkit és semmit már.

Ha például az aulában pajtásaihoz igy szól : »Ti igen szép fiúk

vagytok ; közületek több mint egy bizonyosan superálja Apollót

!

Annyit fecsegnek a franczia vieille gardé-ról ; adjanak nektek csak

puskát és elég port hozzá és aztán majd meglássuk, ki a legény a

csárdában ?! Észszel pedig és különösen naggyal, mindnyájan el vagy-

tok látva. Azt mondják, Metternichnek sok esze van, ám meglehet,

én nem hiszem, mert vájjon hol szerzett volna ilyest, a bécsi aulába

nem járt, de azt tudom, köztetek nem egy oly genie van, kit ha egy-

mástul vágják,*^ két, st tán három Metternich is lesz belle stb. stb,«

Ha igy szól a próféta, bizonyosan elnevetik magukat a jó fiúk,

mert hiszen elég tükör van a vüágon, és aztán érzik, mennyire félnek

egyetlen egy kis spiczlitl is, ha neve policzáj stb. A hízelgés könnyen

elszalasztja a nyulat, és ha nem elég apró, de nagyon is öreg, úgy

akad meg annak torkán, kinek nyújtatik, valamint a disproportionált

gombóczot sem nyelhetni szétharapás nélkül, — ki pedig szétharapja

a hízelgést, azt alig keríthetni kézre többé.

És azért Bach, ismervén szelid pajtásainak édes álmait, semmi

személyességekbe és részletekbe nem bocsátkozott, de ilyféle általános

bombasttal tüzelé fel legott rászedett hseit : ki nem ismeri az osztrák

kamarilla gyalázatit? Egész Európa, mely most legfkép a bécsi

aulára tekint, csak errl szól ! Nincs és nem lehet égetbb dolga.

A népeknek jogai le vannak gázolva, a beamterek csordáit, melyekbe

minket még belé nem soroltak, szét kell kergetni, mivel aztán ezek

.a,zok, kik mint sáskák megeszik a nemzeti termelést. Es bármerre

tekintünk, mindenütt a sok és hosszú czopf tnik el, ennek levágása

az, mire fel van híva a bécsi tudományos ifjúság, mely hogy megmu-

tassa, mennyire bölcs és hogy mindenben »vorwárts«, az ezentúli

directiója, levágja haját hátúi, de ehelyett szakállt ereszt ellrl stb.

stb. És ülyféle dikcióval aztán persze hálóba kerítette az impertinens

fiúkat, kik annyira elbízták magukat, noha legtöbb még puskáját

sem tudta volna megtölteni, hurczolni pedig puha vállain éppen nem,

hogy nem bámulhatni eléggé, mikép tudták ily taknyosok sakkba tar-

tani a bécsieket, ha hogy ezen megfoghatlan gyávaságot, kivált a

kézmunkásokat tekintve, nem írjuk azon meg nem szn kormányi

* Igy. Vagy tájszólásszer kifejezés a köznyelv szétvágják, szétdarabolják

értelemben vagy germanizmus (auseinanderschneiden).
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dajkálásnak rovásái'a, mely a lakosok leghaszonvehetbb classisát

is, minden józan eszébl és minden természetes energiájából kivet- í

kezteti.1

"

*

[7.] És most szálljunk ö Felségének fogadótermébe, és a kilyuka-

sitott spanyolfal mögé, honnan mindent láthatunk és hallhatunk, és

legyünk az ott eladandóknak tanúi.- Gróf Apponyi György lép be :

IN'agyhatalmú Császár, Felséged ^ több alkalommal megengedte, hogy

szivem mélyébl szólhassak. A szerencsétlen magyar nemzet az utolsó

hajótörésben mindenét, st azok eltt, kik minden körülményeket

nem ismernek, még szinte becsületét is elvesztette, mert az akasztófá-

nak bélyege elpiszkolta a nemzetnek egykori vajmi szépen fényl

hirét. Én nem állok azok sorában, kik az összeomlott régi épületet

ismét éppen azon architectúra szerint kivánják felállitni, melyben

azeltt oly gyönyören emelkedett magasra. Én átlátom, hogy vár-

megye és országgylések nélkiíl, st bölcs önkény alatt is szinte meg

lehet élni; én nem gondolom, hogy constitutio az általános meg-

nyugvásra nézve conditio sine qua non. A magyar nemzet csak egyet

mentett meg. és az a nemzetiség. Ez még tökéletesen megtörve nincs,

és több milliók oly áhitatossággal rzik ezen szent reliquiát, mikép

ki lehet ket egytl-egyig pusztitni ugyan, de ezen lelki kincset hn
fogják rizni éltük fogytáig. Ha Felségednek szive egyesek iránt nem

tudott olvadozni, könyörüljön legalább egy egész nemzetnek kín epe-

désein. Alázatos kérésemet ii'ásban foglalván itt bátorkodom azt,

Kegyelmes Császár, lábaihoz letenni !« Császár :
^ Meg fogjuk vizs-

gálni gróf úrnak kérelmét és annak idejében császári akaratunkat

Önnel tudatni ! Adieu. A mi körülbelül annyit jelent : allez au diable.

*A felség most csenget, hívjátok Bach urat. De nem kell keresni,

mert miután véletlenül (! ?) megtudta, hogy Apponyit eIfogad[á] a

felség, készen tartotta magát az audienzszoba másik oldalán. Császár.-
^

* Tollhibából a fogalmazv. : Felsége. '' A párbeszédekben beszél sze-

mélyeket kiadó búzta alá, hogy jobban szemébe tnjenek az olvasónak.

^ Sz. elvi okokon kívül is ellenszenvvel viseltetett a bécsi aula fegyveresei,

a városi egyetemi ifjúság egész viselkedése ellen. Ezt mutatja I. kötetünkben közölt

48-diki naplójának több helye. lm ez a (különben nem egészen alaptalan) ellenszenv

még 1857-ben sem sznt meg 1

.
^ Itt ebben a fejezetben, ezzel a leírással kezddik a hatalmas fantáziával

költött párbeszédek és jeleneteknek, Sz. élczei, maró szatírája és éles persillage-a

köntösének hosszú sorozata.
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Aha, Ön itt van ? Bach : Én megtudtam, hogy gróf Apponyi, kit külö-

nösen tisztelek, mert ttl-talpig becsületes ember, felséges uram

lábaihoz fogna borulni, kötelességemnek hittem magamat készen tar-

tani, hogy Felségednek parancsát idvesztés nélkül teljesíthessem és

azért vártam az elszobában ! Császár : Az elszobában Ön, a szol-

gák és cselédség közt ? Bach : 0, Kegyelmes császárom, engem nem
ismer, ha azt gondolja, hogy ilyesmi engem bökdös ; hiszen mi mind-

nyájan szolgái vagyunk kegyes jó urunknak és ha saját tehetség!

köröm egy kissé tágabb is mint másoké, azért mi mindnyájan csak

lovagi császárunk akaratjától függünk, és én bár magas bár alacsony

helyzetben mindig kész leszek Felségedért legutolsó csepp véremet

feláldozni, — persze az els cséppel nem leszek különösen elhamar-

kodó, és hogy elég szivet faszoltam ** magamnak a Monture''-kom-

misszióban, hol a katonai kellékek kiosztatnak és ekkép kitn kurá-

zsim van, azt már a barrikádokon ^ megmutattam, igaz ugyan, hogy

egy kis »Missverstándniss« következtében a dinasztia ellen ; de most

miután még magas lelkület Sophie herczegasszony is nekem philo-

sophice'' megbocsátott, körömszakadtáig Fe]sége[d] mellett leszek, és

ha errl gondolkozók és efölött meggondolom, mennyi veszélynek van

felséges autokrátom ezen háládatlan magyar betyárok által kitéve,

kik még mindig nem akarják átlátni mennyivel nem fsicj tartoznak

Felségednek atyai punitiói végett, denn der hebt, der straft, akkor

mindig könnyket préselek szemembi, (az egyikbi, a másikból nem

megy) ^ és ha nem szégyenleném, úgy sirnék és csupa keserségbl

úgy dúdolnék, mikép tudom a többi h jobbágyoknak is megindulna

rivalgása ! ® Császár : »No no, — ne sírjon, hiszen tudja, hogy én

önnel meg vagyok elégedve !« Bach : Ó, Felséges uram, kegyes Apám,

ha én ezen habsburgi sententiát hallom, akkor úgy megfeszül bröm,

hogy ha egy jót ütnének rám, tudom úgy hangzanék mint dob, mely

" A katonai (kaszárnyai) kifejezést, a német »fassen« magyarosítását többször

használja Sz. — Itt szívet faszolni = bátorságot nyerni. ^ A kéziratban toUhibá-

ból »mon{arns« áll. Tán monturás kommissziót akart Sz. helyes magyarsággal írni.

" így írva, mert szójáték akar lenni. Az efféle szellemtelen szójátékot Saphir, a

híres »humorista« hozta Bécsben már régen, 1848 eltt nagy divatba. Sz., noha
késbb, mint látni fogjuk, épen nem valami jó véleménynyel van Saphirról,

mégis saját maga is (és sokszor szellemtelenül) használ efféle gyermekes, diákos

szójátékot. '^ Zárjel közé a kiadó tette. A mondat érthet, ha tudjuk, hogy
Bach egyik szeme hibás volt. ® Sz. aláhúzása.

^ Czélzás az 1848. májusi barikádharczokra Bécsben, a mikor a szabadelv

fiatal ügyvéd, Bach, a bécsi egyetemi ifjúság bálványa volt.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 7
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Gewehrherausra 1 invitálja a vitézeket. Hadd csókoljam meg kegyes

kezét, melyrl ezt tettem minap az újságba* Én már kis-

koromban gyakorlottam magamat mint h jobbágy a két legfbb

osztráki requisitumban, t. i. a hségben és béketíírésben, és azért,

mikép ezt soha szembl ne szalasszam, egy gyönyör kutya és egy

különös hosszú fül paripa portrait, mind a kett Tyrolisban a Sand-

Wirth fiától ^ festve függ szemér ágyam ^ fölött ; — de kérem ezt

ne méltóztassék páter Klingowströmmel ^ közleni, ki tudom a póche-

tetlen Szznek képe eltt mondja el breviáriumát.

De most, Kegyelmes Uram, tán ideje volna, hogy státusdolgoki'ól

is szóljunk, vagy inkább, hogy e tekintetben tudassa velem Császár-

sága bölcs akaratát és parancsát. Császár : Önnek igaza van, tehát

kezdjünk hozzá. Igen kezdjünk hozzá. Császár : Apponyi igen becsü-

letes ember, és hségében is tökéletesen bizhatok. De kimondhat-

lanúl unalmas, engem már mennyire untatott, és panaszaival meg

nem szünleg mennyire kínoz, azt ahg tudnám összeszámolni ; itt

nyújtott be egy hosszú skartéket ; vegye át, és fordíttassa németre,

mert mindig magyarul ir, noha tudja, hogy ezt nem szenvedhetem,

— és aztán referáljon nekem data occasione. Bach : Erre nincs szük-

ség, mert szórói-szóra ismerem ezen panaszlitániát, melylyel kegyes

császárunk béketrését új próbára tette ; én mindig sirni tudnék,

mikor tapasztalni vagyok kénytelen, mennyü*e ostromolják minden

oldalról az én jó császáromat, és pedig a leghiábavalóbb, leggyerme-

kiebb pretinsiókkal. — Ivemzetiség, nemzetiség, ez most a parola

!

és mi van alatta ? Semmi, mert ugyan mii'e szolgál ezen phantázia ?

Megenni nem lehet vagy belle nadrágot vagy szoknyát varratni,

hideget se zárja ki stb. és bizony semmi egyéb, mint nyavalygó kép-

zeletnek gyümölcse, és nem is szolgál egyébre, mint a kormányt szekí-

rozni és nehézségeket gördítní haladási vágyába stb. Császár : De
mikép ismerheti Ön ezen petitiónak tartalmát, hiszen nem olvasta

* Itt következett volna egy idézet valamely újságból, mint Sz. a fogalmaz-

vány másik oldalán megjegyzi : »Citiren Majlánder Nachricht.« Sajnos, e citátum-

nak nem járhattam végére. Tán a fiatal császári pár müanoi útjára vonatkozik.

(1857 január—márcz.) ^ Perszifláló kifejezés, mintegy »szzi tiszta ágyam«.

1 Katonai tisztelgés valamely beszállásolt rségnél.

2 Ezt persze Sz. csak költött gúnyból mondja ; a híres Hofer Andrásnak, Tyrol

e hsének csak egy fia volt (János), a ki 1855. Bécsben, mint fó'dohánytözsde vezet

cs. k. hivatalnok halt el.

* A már említett híres jezsuita szónok.
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el ? Bach : Gróf Apponyi azon egyéneknek egyike, ki minden quali-

fikatióval bir központot képezni, mely köri a szétszakított sereg

idvel, mikor a muszka tán betekint, hihetleg egyesülhetne és ekkép

jónak, st szükségesnek tartottam t közelebbrl observáltatni, és

ez okból módot találtam, egy egészen biztos Vertrautert játszani

kezébe,* ki most leirója, anélkül persze, hogy legtávolabbról is gya-

nítaná és ekkép már tegnapeltt birtokában voltam a petitió máso-

latának ! Császár : No ezt már dicsérnem kell ; Ön igazi ezermester,

és oly h szolgámat mint ön, ki úgy szólván mint menykháritó van

fölöttem kitzve, azt felejteni bizonyosan nem fogom, — noha mint

sokan csacsogna,k jobbágyaimnak csak akkor van legjobb dolguk, ha

elfelejtem ket ; — kérjen magának valami gratiát, a Szent István-

kereszt már úgyis diszesiti h mellét és azért kérjen ki magának valami

mást. Bach : Ó, kegyes császárom, én örömtl sírni tudnék. Császár

:

Ne sírjon mindig, Ön tudja, kogy könnyk engem egy cseppet sem

touchiroznak. Bach : Kegyelem, kegyelem és bocsánat, tehát ezentúl

többé nem fogok sü'ni, úgyis eléggé nehezen esik és én sokkal inkább

szeretnék kaczagni becslésen, in die Faust, ó kegyes császárom és

nem kérek seramit, mert már ezerszer meg vagyok valamint hátra,

úgy elre mindazért jutalmazva, a mit tettem és még tenni fogok
;

rendekre nem tartok semrait, mert azok franczia kiejtés szerint, mely

az efféle emberkészitményi csillagokat chrachatnak nevezi, rend-

szerint inkább bepiszkolják a viselknek mellét, mintsem hogy azt

kiákesitnék. És meg kell vallanom, hogy mikor kegyelmes császárom

a Szent István keresztével engem megstempüzni méltóztatott, min-

den oldalról azt referálták számos spiczHeim, hogy ezen fejedelmi

aktuson nagy és kicsi nem bírt eleget kaczagni, és magam is, mikor

megláttam magamat a nagy tükörben, bizonyosan hahotára fakadok,

ha egyszerre oly hideg érzelem nem futja át idegeimet, mintha pellen-

gére állíttatnék,'' és hallanám^ boldog anyám másvilági szavát, ki

szinte kaczagva e szavakat intézi hozzám : »Xandi wie schaust denn

du aus?« És alig nyugodhattam volna meg, ha öntudatom nem súgja

füleimbe, hogy minden pletykák, rágalmak és ellenem kiszórt infámiák

daczára. Szent István bizonyosan kimondhatlanúl örl[ne] és leg-

nagyobb megtiszteltetésnek tartaná, ha megtudná, hogy én nemcsak

nagykeresztes vitéze, de Magyarországot tekintve, némileg, jóllehet

* így ; a. m. bizalmas kémet belopni Apponyi közelébe, a ki nála irnoki

teendket leijesít. '' így, állíttatnám helyett. " A fogalmazvány tollhibá-

ból : nem hallanám.
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inverse, még representánsa is vagyok ; mert ha megalkotta és per

partes fel tudta épitni Magyarországot, én jótállok, hogy én per partes

megint szétbontom és végkép meggyilkolom, csak kegyes jó apostoli

császárom ne vonja meg tlem kegyelmét és ajándékozzon meg engem

ezentúl is bizodalmával, és im ezt, csak ezt kérem, ezen gratiáért

esedezem térdet fejet hajtva. Ha majd aztán lesz valamire szükségem,

akkor majd nem kérek, de veszek és pedig nem pénzért.

Császár : Ön meg lehet gyó'zó'dve, hogy császári kegyelmem ön

iránt soha nem fog gyengülni, míg hasznát vehetem, és ha szavam-

nak nem hisz, mely impertinentiára Ön nem képes, tudom, akkor kér-

dezze meg csak Jellasichot, Rajacsicsot, merész szájú KhevenhüUert,^

Sagunát, stb. nem bánom keresse még Haynaut is fel, ezek tudom

mind készek irántam kezeskedni, stb. és most kérdem, vájjon mit

válaszoljunk gróf Apponyinak ? Bach : így biztosítva, ha felsége

megengedi, anélkül, hogy moly bölcsességét legtávolabbról is influálni

szemtelenkedném, miszerint legjobb belátásomhoz képest szabadon

17-ten Mai |
szóljak, akkor egyszer vélekedésem az, semmit sem

^^'^-
I kell válaszolni.

Mirabeau azt monda :
^ Le silence des peuples est la punition

des rois, én pedig azt álhtom, le silence est la meilleur tactique des

gouvernements absolues. Mit fog gróf Apponyi tenni, ha nem kap

választ? Egy darabig várni, azalatt alkalmasint sokat mérgeló'dni,

és végre új és pedig még czifrább petitióval Felséged elibe állni ; mert

nagyon következetes és nem könnyen tagit ; mikor a császár úgy

fogja fogadni jobbágyát, mint úr az alkalmatlankodó szolgát ; mely

taktikát Felségednek minden alkalommal invariabiliter kell követni,

a petitiót pedig ismét elsüllyesztjük a közönséges oubüettebe. Mit

fog akkor csinálni az exkanczellár ? Fenyegetni? Xem hiszem, mert

eleget látta, hogy az apostoh császár isteni jogainál fogva nem tréfál.

Konspú-álni? Ez nem hihet, és ha igen, tüstént megtudjuk, mert a

policzia, kivált a titkos, a bölcs országiásnak ezen legfbb arcánuma,

mondhatom soha nem volt oly kimeritleg organizálva még mint most

et cela veut dire quelque chose, és ha valóban konspirálna, akkor fiat

justitia stb. De üy extrémtl nem kell gr. Apponyi részérl tartani,

* Természetesen Bach beszél tovább.

^ Gr. Khevenhüller-Metsch Ferencz, 1854 óta nyugalm. öreg táborszemagy,

az egykor »barrikádos« Bachnak mindvégig nagy gylölje és zabolátlan szidal-

maz ója (a ki errl híres volt).
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mert praktikus egyéniség és ekkép nem áll azok során, kik meg akar-

ván pökni a napot, saját magukat piszkolják be, és ekkép még erseb-

ben fog mérgeldni, mint az eltt, alkalmasint valami májbajba esik,,

mire a magyar faj különösen hajlandó, mi nem kerülte el figyelmemet,

mert ez esetet igen jól lehet felhasználni, és minden esetre, tán egy

harmadik petitio után, melybl papiermachier [így!] pixist neki

ajándékul készíttethetünk, melybl aztán kénye-kedve szipákolhat

akármennyit, végre lassan-lassan el fog némulni. — Hahaha, hehehe.

Nem hiába mondja még a szamár török is, hallgatni arany
j'^

nekünk pedig csak nem lehet kevesebb eszünk és ha practice vesszük

a dolgot, mily kimondhatlanúl könny, nem felelni, midn valami

választ stylisálni, kivált ha nincs az embernek szándéka az Ígéretet

megtartani, oly szövevényes kutyamunka, melyet legjobb stihstám

báró Hauer István ^ sem tud végbevinni, azon báró, ki oda lent van

Pestofenba, kit különösen ajánlok kegyes császárom kegyelmébe,

mert egészen mi szin és mi szr emberünk, és ki, mondhatom leg-

haszonvehetbb nem ugyan komondorom, mert igen fél a farkasoktól,

de hasonlithatlanúl legkörlnézbb rókám, kivel nem birnak mind-

azon magyar kakasok és magyar ludak, kik kormányzásunk netaláni

kis aberrátióit kíméletlenül rendesen kikiáltják, és meg nem sznnek

ellenünk rágalmakat gágogni ; még báró Hauer kitnen furfang

eszének daczára sem képes ilyféle remek választ konczipiálni, mely nem

ád, nem igér semmit és mégis excontentál, mikor az embereket szóval

már nem lehet kielégitni, de egytl-egyig, kivált azon ebadta magya-

rok, melyek jó számban még megvannak, mind valami szolidabb után

esengnek mai nap. Ha pedig báró Hauer nem elég zsebjátszó ^ efféle

mesterdarab kivitelére, mit várhat a higgadt esz a többi beamte-

rektl e tekintetben, kik közt természet szerint, mert annyian vannak

és ezeket nem lehetett elég szaporán kinevezni, számtalan különösen

nagy ökör is van, ki aztán az otrombául stilizált válaszban annyit

Ígérne vagy legalább reméltetne, miszerint a meg nem szn kom-

promissiók által még az egész minisztérium is meg bukhatnék !

* Bach beszél tovább.

' A katonai és polgári fkormányzó (Albrecht föherczeg) magyarországi czivil-

adlátusa, tehát a polgári kormányzat tulaj donképeni feje, a kit mint cs. k. belügy-

miniszteri osztályfnököt és val. b. titk. tanácsost magyarországi (soproni) szüle-

tése, anyai részrl (Sigray-leány volt az anyja) magyar származása és magyarul

tudása miatt bízott meg Bach a föherczeg melletti befolyásos hivatal vezetésével.

^ T. i. kókler, Taschenspieler.
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Legjobb maxima, niinden petitiot elfogadni és egyre sem vála-

szolni. Feleljen csak ö felsége egyetlen egyre, és tudom minden még

lábán álló magyar, egy-egy petitióval fog kirukkolni ; mert köztük

is van még nem egy vén róka, ki igen jól tudja, hogy ilyféle koldús-

maskai'a alatt lappangó manoeuvre által a kormányt szinte agyon

lehet szekírozni. De ha k rókák, legyen Ö felsége még rókább, ennek

haszna elmiilhatlan, és efelett mily gyönyör kép ; Adams ^ úr tán

lefesthetné, látni két rókát szemközt, melynek egyike a nemzet, másika

pedig az apostoli császár !

Császár : Most már egy kissé kifáradtam az országgépészetben és

mái" várnak parádéra, és aztán nyulászni megyek, gyönyör csapat

angol agarat hozatott számomra h szolgára Grünne, ezeket ki aka-

rom próbálni, a császárné is eljön ; Ön tudja, hogy Önre szivesen

hallgatok, mert mindig tanulok valamit. Bach : Hála Isten, hogy jó

unmk valami olyassal is foglalatoskodik, mi Pétervárt vagy Londont

ugyan nem, de Turint tudom jól megreszketteti ; és testi gyakorlat

által egészségét fentartani igyekszik, mert hiába jól mondja Cicero,

in corpore sano anima sana, és már ha nem csalatkozom Beér [?]
* — is

azon vélkedcsben volt, hogy csak az dolgozhatik sokat, ki sokat eszik

is : a vadászat, a nyulászat pedig edzi az appetitust, és azért csak

folytassa kegyelmes monarkánk ezen lovagi életmódot, és népei

áldani fogják sine fine. Császár : M van ma? — hétfó'
;

jöjjön tehát

ismét szombaton* hozzám, — ha t. i. addig az állomány "^ szét nem
bomlik, mikor Rajacsics valami psalmodiát fog eló'ttem intonálni,

ki telegraph által audientiáért kért és én szombaton határoztam

elfogadását. Bach : Tudom, tudom. Az is vajmi alkalmatlan egy

fráter és Felsége[d] bizony nagyon is kegyes, hogy efféle dib-dáb

cscseléket elfogadni akar. Császár: Adieu, látom, hogy Ön okos

ember, holnap Judenburgba rándulok, ott két erdei kakast vet-

tek észre stb. szombatig minden napra már ki van tzve valami

efféle kormányzási idtöltés. Bach. Csókolom Felségednek kezét,

lábát stb.

Es most megyén Bach úr, mit gondolván, azt nem mondhatom,

mert nem tudom, mert én csak szavait és Írásit ismerem, de gyanítni

^ Félig törlött olvashatlan név.

1 Adams Benno (1812—1892) híres müncheni állatfest (a híres csatafest-

lU'k, A. Albrechtnek atyja).

^ T. i az állam.
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könnyen lehet, hogy az mi eszén fut keresztül, nem volna publicatióra,

dobraverésre vagy pláne sajtó alá való.

Mig a császár megelégedését nyilvánította ártatlan fehér zászlós

truppjainak, az angol agarakkal és ekkép Grünne Károly h béresé-

vel is igen meg volt elégedve és nagy megelégedéssel Judenburg hatá-

rában a két faj[d]tyúkot is kegyesen elejteni méltóztatott és efféle

mély státusproblémákat feloldani kegyeskedett, lepergett a hét és mi

most megint a lyukas spanyolfal mögött állunk. Belép nagyméltóságú

fehér szakállával hó's Kajacsics, de a felség eltt nem igen hajlik, mi

természetes, legelsbben is mert pap, és ekkép nem aggódik oly

annyira mint a többi, hogy tán felakasztják, mert a papokkal, meg
kell vallani, eddigelé legalább, szebben bántak, és aztán, mert rácz,

a legtöbb rácz pedig, fkép Rajasich, Ferencz Józsefben czimboráját ^

látja, ki megnyerésükre elfojtatta a magyart, most pedig miután ezen

operatióban Knicsanin vezérlete alatt vajmi vitézen kipuskázván

a magas kukoriczákból ugyancsak derék részt vettek, Ferencz József

azon maxima szerint »chacun á son tour« megint a ráczokat fojtogatja

német beamterei által. Rajasich tehát nem igen hajHk, a felség pedig

szinte nem, mire jól ki van tanitva, és igy egy darabig mint két ég
gyertyaszál áll ezen két egyéniség egymással szemközt ; igen mint

két ég gyertyaszál, mert Rajasich, ki árnyékától meg nem ijed,

szemeivel úgy szúrogatja a császárt, mint hs Kapisztrán illó tempore

Hunyadinak segítvén Belgrád alatt szúrta a törököt, a felség pedig

indignatiótól túláradozva, hogy ilyféle koszos vén bakkecske oly

merész, neki annyira illetlen képeket metszeni ; mikor Rajacsics

nem mond egyebet, mint miemento móri et respice fineni«, a király

asztalára teszi a petitiót és anélkül, hogy a felség feje billentésével

a régi tempó szerint, megengedte volna az eltávozást, neki sans cere-

monie hátat fordit, és íier comme * ott hagyja az udvart.

Alig lép ki, és már becsúszott a másik ajtón Bach. Császár : »Ist das

doch ein impertinenter Kerl.« Bach. Igen felséges uram, szemtelen-

sége ezen ráczoknak napról-napra növekedik és ezen ökrök nem látják

át vagy jobban mondva nem akarják átlátni, mennyire szerencsé-

sebbek most mint azeltt, most mikor nincsenek kitéve a magyarok

néhai hatalmaskodásainak többé, de ehelyett az egész esztendn

* Egy szó, melyet nem tudok olvasni.

^ A rácz vezéregyéniségek fölfogásának teljesen hü noha nem tiszteletteljes

kifejezését adja ebben s a következkben az elkeseredett Széchenyi.
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át nyakukon lógnak bölcs németek, kiktl valamit tanulhatnának. « stb.

Császár : Én soha nem szenvedhettem. Bach : Felséges úrnak igaza

van, én legalább egyet sem ismerek, kinek nem volna valami bak-

vagy káviárszaga. Császár: De vájjon miben sántikál ez megint?

Bach : Én nem tudom, mert semmi mód nem szerezhettem meg kérel-

mének mását, mert persze a ráczokkal, kikkel oly szoros alUance-

ban van Felséged, csintábbul kell bánnunk mint a magyarokkal és

ezeket egyenes jellemüknél fogva, mert mindent elhisznek, sokkal

könnyebben lehet rászedni mint a ráczokat, kik sok tekintetben

még furfangabb eszek, mint mi vagyunk, és elég csoda, hogy mikor

ket a magyarok ellen huszitottuk, oly otrombául megengedték magu-

kat csalni. Már most nem hisznek nekünk és noha Coronini, ^ Felsé-

gednek derék nevelje, ki legalább de facto megmutatta, mily kitn
mentor, különös nagy bölcsességgel vojvodinázza ket, azért még

kimondhatlan sok bajunk lesz ezen rühes kutyákkal, ha t. i. Felséged

nem viseltetik irántuk is oly atyai severitással, mint a milyennel

különös szeretetét a magyarok iránt oly exemplariter meg- vagy

inkább kimutatta. A ráczok oly ügyesen tudnak titkolódzni, hogy

mint mondom, nem voltam képes kérelmének nyomába jönni. Császár :

Ez most mindegy, mert hiszen itt [az] asztalon fekszik az originális,

és most nézzük, mit akar, olvassa el. Bach : Ezt nem vagyok képes

kibetzni, kegyelmes uram. Császár : Miért ? Oly rossz az irás ? Nem
azért, hanem mert ráczúl van íi*va, és én hála Isten

rácziil nem tudok és ekkép efféle moslék nem piszkol-

hatja be velmet. Császár : No das gehet uns noch ab, auch

cüese canaille mit ihrem Kaczischen. Hát fordíttassa át, hiszen

még lesz tán valami hiábavaló rácz a minisztériumban, kinek

úgy sem vehetni más hasznát, mint »forditásra« ;
'^ én mégis

szeretném tudni, mily pretensiokat kovácsol ezen nevetséges

vén csimpáncz, kit egyébiránt nem tanácsos felbosszantani, és

e tekintetben legbölcsebb anyámasszony taktikájával élni, ki a

papok bármily rozsdás hókusz-pókuszait mélyen tisztelni látszik.

«

Bach : Ha valaki, bizony én vagyok az, ki nem bámulhat eléggé Sophi

fherczegasszony kitn tulajdonain. Semiramis vagy inkább Elisa-

beth az angol nagyszivüség körülbelül oly jellem lehetett, ki egy-

* Nem sikerült szójáték.

^ Gr. Coronini-Croiiberg János (sz. 1794) a császár nevelje ; akkor, 1857,

mint táborszernagy, a szerb vajdaság katonai és polgári kormányzója.

18-ten Mai
1857.
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két csepp verestl vissza nem riadott, és oly ersen volt bölcs ;

"^

de kegyelmes uram, bármi is legyen sorsom, ki kell mondanom semel

pro semper az igazságot, hogy soha nem jó, ha asszonyok kormány-

dolgokba keverednek, hiszen kiki tudja : e végett Agrippina ^ is pórul

járt, mert az asszony puhább velejénél fogva nem arra való, és jobban

cselekszik, ha lelenczházak, krippék, Blumenausstellung és olaj-

mázolatok körül forog ; mit azonban a fherczegasszony a klérusnak

átellenében observál, az valóban oly bölcs, oly mély fogás, miszerint

felsége bizonyosan nem tehet czélirányosabbat mint e tekintetben

szorosan a fherczegn[i] kegyes anyának nyomdokiba lépni. A vallá-

sosság mindenütt borzasztólag tágult. Mily kimondhatlan konso-

latióúl szolgál ekkép a h népeknek, ha megint emlékezetükbe hozza

császárjuk, hogy Szz Mária, bármikép kanászkodjék is ezen factum

ellen a sebészi grémium, indubitabiliter szz volt, hogy az asszony

a férfiúnak oldalcsontjából készült és tán ezért van annyi csontos

kecskehúsú hölgy stb. stb. Ha mindezt elhiszik a népek, kérdem,

kell-e boldogságukra még akkor több, és nem elég-e már csak ez

is, hogy Isten eltt szent szagba ^ emelkedjenek. És azért a klé-

russal meg nem szn erénykapcsolatban lenni, és ket min-

den módon kímélni, st lekenyerezni, bizonyosan a legbölcsebb

strategie. De, kegyelmes uram, mindez nem illeti a rácz papo-

kat, legelsbben is, mert áltálján véve állatilag ostobák, és mi több

igen szegények. Rajacsics pedig minden hitelét birkái közt, szintúgy

mint Jellasich hazafiai átellenében, tökéletesen elvesztette, mert

a szegény vajmi keserves dilemmába süllyeszté magát. Egyik rész

szamárnak tartja, hogy t a Trottlik, igy neveznek minket, meg

tudták csalni, a másik rész ellenben, egyenesen gazembernek

hiszi, ki ket csalta meg, úgy hogy most természet szerint dúl-

fúl, — de ugyan mit tehet a ledorongolt darázs ? Mindennnüen

gylölettl, megvetéstl körülvéve, fullánkjait egyedül saját ma-

gába eresztheti és ezt ám tegye, én bizony nem bánom. Jella-

sichcsal egyenesen a kipréselt czitromok collectiójába való. Igaz

ugyan, hogy azon lemonádé, mely belle készülne, vajmi sok nád-

mézet elbírna mieltt ihatóvá válnék, és én nem merném meg-

* Mint t. i. a fhercegasszony. ^ Tán »szent szániba«-t ;ikart írni Sz.

^ Bach itt bizonyára az ú. n. ifjabb Agrippinára, Nero anyjára, gondolt,

a kinek uralomvágyától maga Nero is tartott s ezért Kr. u. 59-ben zsoldosokkal

meggyilkoltatta.
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kóstolni, mert híres Orfila ^ szorosb analízis után bizonyosan sok

és sokféle mérget delegálna ezen sárgás nedvben, oly igen hör-

csögs és mérges természet a vén patriarch[a] és azért kegyel-

mes uram bizony ne bajlódjunk ezen rácz hieroglyph petitióval,

de tartsunk fölötte idvesztés nélkül autodafét. Rajacsicsnak

pedig, ki szinte várhat, várhat akármeddig tartja kedve, szinte

ne feleljünk semmit, legfeljebb küldje meg neki felsége Schiller-

nek munkáit remek kiadásban, melyben ha ellró'l kezdve végig

átolvassa, minden bizonnyal ezen sorra is ráakad : »Du hasst

gehofft ; dein Lohn ist abgetragen«. mikor aztán alkalmasint fel-

hagy alkalmatlan pretensióival és legfeljebb bécsi szokás vagy

inkább per^— — — után okulván azzal consolálja magát, dass er

schimpft wie ein Rohrspatz, persze wenn ihn, ausser seinem Spetzi,

niemand hört,

Fregulák. melyeket Felségednek szivem mélyébl ajánlok, a

minapi legalázatosabb kis reflexióimhoz csatolva körülbelül ezek

:

Méltóztassék minden petitiót elfogadni és a könyörgknek soha egye-

bet ném mondani, mint )miajd meglássuk«. De ha kérni merem Felsé-

gedet, jó volna e szavakat néha variálni nem ugyan értelemre, de

egyedül a kitételekre nézve, mert ezen dévaj magyarok, úgy mint

Korvin derék successorát Dobzse Lászlónak keresztelték, mert mindig

azt mondta »dobzse«, mindazon alattam álló beamtereket pedig,

kiket én kedvükér magyar szk és pedig vajmi szk nadrágba pré-

seltem, mert embereim áltálján véve nem igen czombosak, a szemte-

lenek Bachhuszároknak schimpfolják, úgy bizonyosan, ha valami

rést találnak, készek volnának még Felségednek maga által felszente-

sitett személyén s valami ridicult keresni, mi aztán Európát nagy

hahotára gerjeszthetné, hol már most is kezdik gúnyolni Felségedet,

például, hogy a turini sajtóra oly nagyon felmérgeslni méltóztatott,

miután saját népeinek is, Ígérete szerint, az igazi sajtószabadságot

megadta, és hogy Milanóban Napóleon megtisztelteté-

sére Felséged úgy kegyeskedett nyilatkozni, mintha

az_Ulm, Austerlitz, Regensburg. Wagram stb. stb. féle hs nem lett

volna egyéb, mint )>ein freigewáhlter und auch von höherem Orte

* A szónak csak a leírt els szótagja olvasható ; más két szótag már olvas-

hatlan.

^ Mathieu Orfila, a taxicologia tanára s több szakkönvv híres írója sz. 1787

t 1853.

19-ten Mai
1857.
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'bestátigter Bürgermeister von Mailaiid«, kinek érdemei ezen szép

város köri ugyancsak megérdemlik, hogy szoborja kitnbb helyre

állittassék, valamint nem kétlem suo tempore, derék Seilersünk^

statuetteje is valami nagy piaczon ki lesz állitva, nem ugyan La patrie

reconnaisance, hanem Sa majesté recompensant titulusa alatt ; bizony

nagyon kaczagtak Felségeden, de ezen átkozottak mennyire kör-

münk elérheti ket, már mind belé is vannak regisztrálva a fekete

könyvbe.

A petitiókra soha legkisebbet sem kell válaszolni. Legtöbb egyén

nem fog másodszor alkalmatlankodni, mert a legszámosb úgy van

lelkesítve, mint derék Pilátus suo tempore, és miután azt mondja

magának vagy tán másoknak is »dixi et salvavi animam meam (?)«

vagy »ich wasche mir die Hánde (!)«, szépen megnyugszik, tökéletesen

megjuhászodik és sugárzó képpel legszebb philosophiai megelégedést

fejt ki, ha Felséged egyszer t ebédre hívja, vagy nyilvános helyen,

miszerint ily grátiának sok tanúi és irigyei legyenek, olyas valamirl

vált szót vele, mi felfogásihoz és hajlamihoz illik, vagy például, mint

Felséged mindig nagy élvezettel vigasztalja meg Jellasich bánt, ha

vele schnepfekrl szól, úgy méltóztassék egygyel medvékrl diskurálni,

másikkal a mezei gazdaságról, harmadikkal chemiáról és igy tovább,

csak politikáról ne beszéljen Felséged senkivel mint egyedül velem,

mert máskép Felséged, ha majd egyikre majd másikra hallgat, igen

könnyen confusus lehet, mi most legnagyobb szerencsétlenség volna,

minthogy a ffeladat most az, legnagyobb energiával azt keresztül

vinni, mit kegyelmes császárunk nagy bölcsességénél fogva parancsolt.

Az egésznek egy öntésbl kell állani és ezen öntést egyedül a fölséges

apostoli császár eszközölheti, mert ha ez is önt az is önt, akkor az

ily módon készült keverék recseg lármával csak a vormárzliche

idket idézi ismét el, midn egyedül azon fenséges harang mennyekbe

emelked harmonieje fogja a nagy egyetemes boldog és dics új

Osztrákiának születését a világgal tudatni, melyet a fmester császári

akaratja és mennyei missiojánál fogva önt és ezen [f] mester természet

szerint senki más mint Felséged maga, az én legkegyelmesb és általam

valóban divinisált uram.

Ha pedig valaki oly merész, és másodszor, st harmadszor is

eláll valami petitióval, azt méltóztassék császári hangon eldurran-

^ Seillcr (s nem Seilers) János Bécs polgármestere, kirl föntebb már volt

szó. (Seilers csak toUhiba Sz.-töl.)
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tani,* abschnalzen, miszerint ezen rhes magyarok elvégre átlássák^

hogy a császár oly magas sphérákban úszó sas, mikép sokkal köze-

lebb áll Istenhez, mint a földön csúszó-mászó és irgalomért lábához

oly sokszor, noha mindig hiába, ha t. i. nem tiszta bandita vagy poli-

tikátlan gyilkos, leborult közönséges embergép. S aztán az ilyeneket

jól megjegyezve Isten igazába[n] úgy megvexáltatjuk, miben most hála

Isten ezer módunk van, misze int az ületk az efféle alkalmatlan

viszketegbl lassan-lassan egészen kigyógyulnak, de ehelyett rend-

szerint lassan-lassan májbetegségbe esnek, mely nyavalyára, mint

már szerencsém volt Felségedet figyelmeztetni, a magyar faj külö-

nösen hajlandó, és miután nincs oly reproductiói tulajdona, mint

más fajtáknak és kivált a trottli-féle speciesnek, melytl annyira

meg van áldva Ausztria, nemsokára azt fogja mondhatni felsége

gyönyör satisfactióval : requiescant in pace, és bizonyosan nagy

hangon fogja az egész czivilizált világ Felségedet megdicsérni, hogy

^íeuostreichot egészen kitisztította minden magyar piszoktól.

Verba volánt, scripta manent, és azért mit nem gyzök eléggé

ismétleni, soha semmire nem kell ü'ásbeü választ adni, és ha netalán

valami fontos kérdés Felségednek úgy szólván körmére égne, akkor

vagy küldje kegyes uram az alkalmatlankodókat egyenesen hozzám,

vagy ha az igérettevést teljességgel el nem kerülheti, akkor Ígérjen

(ezen) exceptionáhs esetben szóval valamit, mennyire lehet orákulum-

féle kétértelmt, de éppen azért tegye Felséged maga magának azon

invariabilis törvényt, hogy oly extrém esetekben, midn már nem

lehet elkerülni, mikép valamit a könyörgök megnyugtatására ne

mondjon, akkor fogadja az illetket mindig singillatim és soha in

corpore. Ez legelsben is különös jó benyomást tesz, hogy t. i. a császár

mindenkit elfogad és pedig egyenkint, mihez képest mindenkinek

módja lehessen sans aucune géné minden panaszait kegyelmes ura

és szeret atyja eltt kitálalni. És aztán azért oly czélszer ezen elrej-

tett kis furfangi methódus, mert valamint irás nélkül nem lehet sokat

bebizonyitni, úgy szinte azt, mi nem mondatott tanúk eltt, nem
mesterség vagy eltagadni, vagy a ]\Iissverstándniss tömkelegébe

süllyeszteni, hol természet szerint mindig a császár nyeri el a port

és a mystificált jobbágy soha sem.

Es aztán, ha mindazon kérelmekre válaszolni keUene, melyek,

ha e tekintetben csak legtávolabbról is felbátorittatik a nagy közön-

* A szó után következ német szónak megfelel jó magyar kifejezés (csör-

díteni) nem jutott hirtelen Sz. eszébe s azért oda másféle német kifejezést ír.
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ség, milliókra rúgná[nak], akkor egy új beamterféle hadat kellene

állitni, mert mai huszárjaim a mostani napról-napra növekend irka-

firkát is alig gyó'zik már, és annyit irnak és mindig irnak, hogy már

azon ostoba viccz mindenki szájában van, miszerint legnagyobb része

a beamtereknek már többé nem képes zongorázni, mert ujjai az

Írástól annyira megrövidültek, valamint (Münichhausen) báró de Maux
vén agara sejn tudta elcsípni a nyulat többé, és nem azért mintha nem
gyó'zé szuszszal, hanem mert a sok futástól annyira elkoptak lábai,

mikép ki csak látta, rá mert volna esküdni, hogy nem agár, de taxii.

Igaz ugyan, hogy Felségednek sok drága ideje el fog ez által

raboltatni, ha mindenkinek audiencziát adni kegyeskedik. De én

€ tekintetben valamit kigondoltam, mi által legfbb uram sok idt

magának meggazdálkodhatna. Jószív Ferdinándról, Felséged nagy-

bátyjáról azt mesélik, miszerint mikor megragadta a kormányzás

gyeplit és egy darabig a fejedelmi székben lt, azon észrevételre

fakadt, hogy a kormányzás nem jár annyi dificultással, mint gon-

dolta, csak azzal a sok aláírással ne "" zavarták volna a királyi méltó-

ságba, melylyel sokszor kidlésig elfáraszták t, és igy kegyelmes

uram tán nem lenne czéliránytalán aláírás helyett valami chiffert,

valami »Stempli«-félét használni, hiszen a török is igy cselekszik,

ki nemiekben nem oly bolond, mint az ember gondolná, például, hogy

nem szeret mindig egy csonton rágni, bármily appetitlich legyen is

ezen csont, ki e tekintetben, magától értetdik mi a chiffert illeti,

valóban utánzást érdemel. Ha Felséged ezen eszmémre hajlana,

miután személyemet oly annyira megszerencséltet[é] és megboldogit[á]

és ezt bizonyosan soha meg nem fogja bánni, legalább mint azt egész

Európa hiszi, hogy olvasás nélkül mindent, mit elibe terjesztek,

szívesen, st mohón aláírni méltóztatik, akkor én mindjárt tennék

rendelést, és mi aztán ily provisió következtében és anélkül, hogy

Felségednek legkisebb fáradságába kerülne az ausztriai népek kimond-

hatlan szerencséjére naponként százezer pátenst expediálhatnánk,

«s ha valakit függésbe kell tenni, valamint kegyelmes császár a nem-

zetnek nagy részét különösen függ állapotba helyzé, akkor nem lesz

kénytelen Felséged lágy jó szivét megkínozni, de az Ítéletre nyom-

juk a chiffert, telegráfoszlop, kötél és oly szaporán megy végbe

minden, hogy legalább azzal nem vádolhat minket senki igazságosan,

miszerint az idt, ily dolgokat tekintve, otrombául elfecsérelnénk.

* Sz. fogalmazványában tollhibából : csak azt a sok aláírást nem stb.
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Egyébként az audiencziát kérk száma, ha Felséged erre mindenkit

extra felhívni kegyeskedik, mi az ildomnak igazi diadala volna, nagy

uoyan, de csak eleiate lenne nagy, mert ha az emberek egyszer észre-

veszik, hogy egészen hiába fáradnak és mindig hiába lótnak-futnak,

akkor végkép éppen úgy választanak valami más mulatságot, vala-

mint oly tóba sem ereszti senki is szamárul többé horgát, melyrl

tudja, hogy békákon és pióczákon kivl semmi sincs benne mint

rossz bz langyos viz. És ekkép kegyelmes császárom sem lesz sokáig^

azon alkalmatlanságnak és unalomnak kitéve, mely audienczadástól

elválhatlan.

Magunk tapasztaltuk még mikor prókátorok voltunk, mennyire

töri meg a legkeményebb zománczatú egyéniségnek kedélyét, ha neki

mindig várni és csak várni kell, és nem tudja,

micsoda fórumnál vagy kinél akadt meg keresetének

fonala. Maga af Megváltó tán a kereszten sem szenvedett annyit,

mert szapora végét anticzipálhatta, mint mikor Poncziustól Pilátus-

hoz hurczolták, minthogy akkor az infinitum lebegett (isteni) szemei

eltt, és ekkép szegény gyenge halandóki-a nézve sincs jobb methodus,

ket valami szehd desperatióba süllyeszteni, olyasba t. i., mely soha

kifelé, de legfeljebb befelé vág, mint ket Ponczius és Pilátus közé

állitni, hol aztán, tik, ták, tik, ták, úgy járhatnak jobbra-balra,,

jobbra-balra, mint falórának penduluma és végkép szinte úgy meg-

állnak mint ez, ha idejük lepergett.

A népeket ki kell fái-asztani, man muss sie mürber machen, ez

a kormányi bölcsességnek legmélyebb titka, mert akkor, mikor már

alig bírják csak saját magokat is hurczolni, bizonyosan nem fogják

a státustargonczát elragadni. És e tekintetben — ennyi igazsággal

csak tartozom magamnak minden szerénységem mellett tétova nélkül

ilyest ersítni* — úgy hiszem, nem voltam kegyelmes uramnak

leghaszontalanabb szolgája és merem állitni, senki nem birta Felsé-

gednek mély bölcsességét annyh'a felfogni, és annyi energiával és

következetességgel magas nézetei szerint eljárni és cselekedni, mint én l

[8.] Müy hasonlíthatlanúl mély bölcsesség volt az például, hogy

Ó felsége a forradalom elnyomása után nem adott általános amnesztiát,

mint ezt kegyelmes császáromnak sokan tanácsolták ; mintha egy

* Tulajdonkép állitani helyett.
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dei gratia-féle császári apostolnak tanácsra volna szüksége, és csak

én kértem mély alázattal Felségedet, mutasson e tekintetben is origi-

nalitást és ne tegyen szolgai imitátorként szinte úgy, mint eddig ily

esetben minden lelkesb fejedelem, és nec unico quidem excepto minden

hóditó cselekedett. És Felségednek iszonyatosan éles felfogását e

tekintetben is megigazolja az id. Jól tudom. Felséged oly szerény,

mikép nem szenvedheti, ha valaki mély bölcsességét fényes világba

áUitja ; de itt nem vonhatom meg magamtól, hogy némi példáit
^

a legmélyebb sagacitásnak ezúttal el ne soroljam. ^ Ha kegyelmes

uram tán egyet-kett kivéve, a többiekre nézve általános amnesztiát

mond ki, vájjon mi ennek elmaradhatlan következése ! Az, hogy Európa

tapsol, az újságok sütnek fznek minden szin és szagú dicséreti

csemegéket, a magyarok szivérl pedig leesik az ket nyomasztó nagy

k ! Igen ! Es aztán néhány hét következtében ugyan mi történik ?

Elhallgat Európa és az újságok is nem dicsérnek semmit többé, mert

ugyan kérdem, ha nem dicsérhetnek valami )>Gnaden actust«, vájjon

mit az irgalmas Istenért dicsérjenek meg egész eljárásunkban ? A ma-

gyarok pedig felvidorodnak, minden kompromittált kibúj ürgelukából

a napfényt ismét üdvözleni, és vitéz jó zsandárjaink nem képesek

elég vaddal ellátni az apostoli konyhát.

Számtalan embernek szájában van ezen annyiszor hallott kor-

mányzási panacea : »panem et ctrcenses« és én mindig bosszankodtam

magamban, hogy én ennek nagy hasznú reputatióját csekély eszemmel

felfogni nem birtam, még e tekintetben is mint annyi másban fel-

nyitotta szemeimet apostoli császárom és uram ! Mibl tökéletesen

látom, mily infamis calumnia és aljas indignitás azt állitni, hogy

Ferencz József Machiavelnek iskolájába járt, holott Machiavelnek

kellene, ha élne, Ferencz József tanodájában elismerni mesterét,

valamint tudom Pietro Perrugino sem tartotta Raphaelt többé tanít-

ványának, mikor ez isteni ideáljait teremte a világ feldicsítésére.

És igy Felséged.

S ugyanis, ha valakinek egyszerre kiadnak 12 mér kétszerest,

mikép egész esztendre el legyen látva kenyérrel, és aztán minden

lustrum. alkalmával egy-egy nagy ünnephez ültetik, ugyan mily effec-

tusa lesz az ilyféle eljárásnak? Az, hogy az igy megajándékozott

minden évben regulariter a kenyérért egyszer, á mulatságért pedig

pontosan minden tiz évben szinte egyszer fogja az iránt nyüvánitni

* A kéziratban sietségbl »példányil« és »soroljak«.
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bók (köszönés) vagy kézcsók által háladatát, kinek ezt köszönheti, —
és igy az ilyféle procedúra (eljárás) az illet alattvalókat tekintve,

tökéletesen elhibázza a kormányzásnak fczélját, mert a népeket

némi függetlenségben hagyja. Ez pedig mindig veszélyes.

A kormányoknak ffeladata az, a lakosokat minden módon

lassan-lassan arról kapaczitálni, hogy valamint másvilágon mindent

csak Istentl remélhetnek, úgy e \álágon még levegt sem szabad

iiekiek színi — mely mtéteit mint mondják a kötél nagyon geniroz, —
ha a császárnak kegyelme azt meg nem engedi, és ekkép a panem

et cü-censes tanát úgy kell alkalmazni, hogy az illetknek ne csak

néha-néha de rendesen mindennap kiadassék a portió kenyér és a

portió bohózat, mikép semmi más dolguk ne legyen, mint rágni és

szájletörlés után kezet csókolni és aztán hahotázni és jubilirozni, és

ha megrekedtek, ismét kezet csókolni, ma, holnap, holnapután stb.

és hogy ekkép szünetlen valami kéjmámorban tartassanak, melynek

ködén keresztül ne vehessenek észre semmit és aztán lassan-lassan

átlássák, hogy a kormány kegyelme és segítsége nélkül »semmik«,

holott ha jól viselik magukat elvégre szintén még kulcsot is akaszta-

nak hátukra^ mely noha bár még »árnyékot« sem nyithat, mégis

könnyebben függ posztján, mintha gazdája képezné a kamaráskulcsot

Ferencz Józsefnek jó magasságú polczán. (Kamarások is lehetnek.)

És ha a panem et circensesnek ez a philosophiája, mit okos ember

bizonyosan még kérdésben sem vészen, vájjon nem volt-e a sagaci-

tasnak valódi triumphusa az, mindig csak egyet bocsátni ki egyszerre

a lukból, mert ily eljárással el nem maradt az európai claqueurök

tapsa, toties quoties és az osztráki szabad sajtó is minduntalan gya-

korolhatta magát dicséreti versfutásban és e tekintetben már többen

oly kitn édességet fejtettek ki, hogy azok olvasása alkalmával a

legczikóri[ása]bb kávét is megihatja az ember czukor nélkül. Mely

industrielféle czukorédes kis diadalt is szinte Felségednek köszön-

hetik boldog népei. És mi több, ezen ártatlan kis stratagéma követ-

keztében bátran azt írhatják még a rákok ^ is : »nulla dies sine linea« —
mi azonban emlékezetébe hozza, bizonyos kapitánynak azon Magyar-

országban mindenki által váltig ismert causát, mihez képest, mert

mindennap regulariter kiporoztatta vitézeinek nadrágit és mindig

mieltt azokat levetették volna az illetendk, azt ii'ták az akkori

^ Azaz mcgkapiák a kamarási méltóság jelvényét, a kulcsot.

^ Czélzás Saphir hízelg »rák«-czikkeire.
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Ták ritzling pitzling-féle jó fiúk kvártélyának homlokára : nulla dies

sine linea, mi akkor legalább annyit akart jelenteni : »Hier wird allé

Tagé liniert«. A magyarok pedig kik legalább tiz, Felségedet világo-

sitható nagyobb alkalommal, melyeknél minden embernek, ki Isten-

tl büntetési missiót nem nyert, oly jól esik a leggazabb gyükosok

fölött is kimondani e kis szavacskát »pardon« (mely azonban az osztráki

részeknek kimondhatlan szerencséjére nem találtatik fel ó' felségének

német dictionáriumában, persze, mert nem is német szó, és Felséged

nincs azért e világon, miszerint népeit elkényeztesse, hanem hogy

mint az emberiségnek legkitnbb pedellusa, ket kellleg megbün-

tesse és megkínozza)''' — a szegény magyarok pedig mondom, kik

legalább tiz nagyobb alkalommal : házasságánál, gyermekei születés-

nél Magyarország meglátogatását stb. stb. mindig reméllették, és

szerencsétlen honfitársaik miatt meg nem sznleg vérzett szívük,

annyira kifáradtak reménységben, és hazafiaikhoz vonzó csengésük

következtében annyira el voltak háritva minden más eszmétl, misze-

rint nemsokára gratulálhatunk Felségednek, hogy Magyarországban

tökéletesen helyreállította a rendet, melyet nem egy »malcontent«

sü-csendnek nevez ugyan, mely azonban assecurálhatom Felségedet

nem egyéb mint a közmegelégedésnek és általjános boldogságnak

csendje, mely semmi más által nem szakittatik félbe, mint azon szám-

talan h éljen-sikitások által, melyeket én és tisztelt barátom ifjabb

Báró Hauer Pisti felségének elfogadására kiterveztünk és megren-

deltünk. 1 Ugy hogy most már Magyarországban minden lojálisabb

ember átlátja, hogy Felségednek keménysége nem rossz szívbl eredt,

mint egész Európában hiszik, vagy inkább hitték, hanem a lehet

legnagyobb statusbölcsességnek eredménye.

* Zárj élbe a könnyebb érthetség kedveért a^ kiadó tette.

^ E sokszor idézett s mint látszik Sz. által különösen gylölt, st megvetett

ftisztvisel, Bach jobbkeze s Magyarországon igazi helyettese, tulajdonkép

belügyminiszteri osztályfnök volt s mint félmag}^ar (anyja gr. Sigray-leány) ln
Albrecht fherezeg kormányzó cziviladlátusa. Hogy a császár üdvözlésére a lako-

sokat ersen kényszeríteni kellett volna : az nem áll. A kíváncsiság, mint mindig,

a frugó ily fejedelmi utazásoknál a tömegben. De már a nagy éljenzések és a díszí-

tések többnyire megrendelt dolgok voltak. Alföldi városokra pl. ráparancsoltak,

hogy a gimnáziumi növendékeket attilában s veres zsinórról függ görbe aczél-

karddal vonultassák ki a város költségén a fölségek elé a vasúti állomásra (a mi

mindig meg is történt) s a kardot az iUet díszdiáknak adják zsinórostól emlékül.

Én magam láttam több ily kardot meglett férfiak, egykori kirukkolt kis diákok

birtokában.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatélía. II. köt. 8
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Csak egyet sajnálok kegyes császárom s pedig, hogy Felséged

»angeborene« jó szivénél fogva, ha én nem vagyok jelen és engem

meg nem kérdez, mégis már egyszer elhagyta magát csábitni gr. Apponyi

által valami concessiora, és pedig mert • Felséged megengedte, hogy

a kanizsai vasút részvényeire a magyar textust is rányomják.^

Engedje meg Felséges uram, ez igen nagy hiba volt, mit én szokott

nyiltszívségemnél fogva és mert nem vagyok »Sehmeichler« st mint

Posa, kinek jellemét tökéletesen inbibáltam, még jóformán »Fürsten-

diener« sem tudok lenni — de azokat inkább én fogadom szolgála-

tomban anélkül persze, hogy a szamarak azt észrevennék — igen,

szokott nyiltszívségemnél fogva, egyenesen rosszallanom és reprobál-

ncm kell.

Kegyelmes Császárom tán tudja, mit jelent ezen egy pár latin

szó »íigere pedem«. Ez oly manoevernek els lépése, melyhez képest

valaki valamibe belé akarja magát fúrni. És miután a magyarok

nem tudják és nem akarják elfelejteni azon táblabiróféle nevetséges

Eldorádót, melyben nyomorogtak és Felségednek antecessorait annyira

szekírozták és mely szerencsétlen állásból Felséged ket oly atyailag

kirántani méltóztatott, mindig csak azon törik fejüket, mikép tehet-

nék magukat megint nemieknek birtokában, mit elvesztettek. Szívós

jellemüknél fogva, nem tágitnak könnyen és miután köztük még több

igen mély felfogású és praktikus egyéniség van, semmi alkalmat sem

fognak elszalasztani, magukat mindig és mindig mélyebben bele-

fúrni, mig Felséged csak egyszerre azon fogja észrevenni magát,

kivált ha legkegyesb bizalma irántam csökken és én befolyásomat

elveszteném, hogy Magyarország megint kivívta »Sonderstellung«-ját.

Ezen concessió, melyet kegyelmes császárom gr. Apponyinak

tett, oly kicsi ugyan, hogy közönséges miniszter abban semmit sem

lát, de az én aggódó figyelmemet nem kerülhette el, miszerint ilyféle

concessiók úgy hatnak a magyarokra, mint például szardellák az

éhezre, t. i. az étvágyat nemcsak ki nem elégítik, de inkább csak

edzik. En elre tudom, mily nevetséges pretensioktól borjúzik a

magyaroknak esze. Legelször az országnak 7 részre szakított ringy-

rongyát^ kívánják ismét összevarrni, aztán közbátorság tekinteté-

ben az volna óhajtásuk, hogy Felséged kegyesen penzionáltatni mél-

^ Errl, sajnos, közelebbit nem tudok. A Bécstl Sopronon és Kanizsán át

Eszékig viv vonalra az engedélyokmány 1856 október 8. adatott M,
2 A pestbudai, pozsonjd, soproni, kassai és nagyváradi helytart. kerületek,

a )>Vojwodina« és Erdély.
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tóztatnék minden haszon nélküli, st csak bosszantó zsandárjait,

miután az egy kissé ismét lábraállitandó municipiumok majd bátor-

ságban fognák tartani a nagy közönséget és pedig ezerszer olcsóbban

és ezerszer jobban mint a 18 ezredre rúgó fényes pikKs, de nem igen

fényes hii' sáskasereg, melyekbl egyébiránt tán igen czélszer volna

álkozákokat faragni, mihez képest suo tempore valami aequivalenst

lehessen az igazi kozákok elkergetésére hadba vezérleni. Továbbá

nádort szeretnének Budán tisztelni gubernátor helyett, és mi ó'ket

különösen bosszantja, többek közt az, — mily nevetséges ! alig hinné

az ember, — hogy az újrakészült tájportiokat mi simpüciter »Ver-

waltungsgebiet«-nek nevezzük. Minap nekem egy szájas magyar

vakmer e tekintetben egyenesen azt szemtelenkedett szememre

lobbantani, hogy minden koldusnak, ha nem fattyú, ha semmije

sincs egyébként legalább becsületes neve van és rendszerint minden

tál ételnek is meg van neve, és ha kérdezik mi van például ezen fazék-

ban, ezen lábasban, nem azt szokták rá felelni, »valarai enni való«,

hanem kimondják ezen ennivalónak nevét, hogy az káposzta, korhely-

leves stb. és hogy az ember ha simpliciter azt hallja, hogy ezen például

30 száz [négyszög] mértföld kiterjedés kerületnek még csak nevet

sem adtak, természet szerint okvetlen azon gondolatra j, miszerint

annak semmi más hivatása nincs e világon, mint gubernáltatni, vala-

mint a Speise-nek sincs más boldogsága, mint az, hogy befalják.

E tekintetben is tehát az eddig elmulasztott keresztényi actusnak

végbevitelét fogják sürgetni stb. stb., s igy mindig egy-egy kicsit,

egy-egy kicsit elre nyomulva végre azon szemtelen követeléssel

fognak állani el, és erre, credat mihi, csak magyarok képesek, mikép

Felséged nyilvános Ígérete szerint tartson minél elbb constitutionáhs

országgylést és pedig sem Pozsonyban, sem Pesten, de egyenesen

Bécsben a bhodalom minden népeinek számára, mikor legels indít-

ványuk tán azon infamia lehetne, hogy engem Felsége[d] maxima

cum ignominia s ... be rúgjon és elkergessen, minek elmúlhatlan

következése aztán természet szerint az volna, hogy semmi a világon

nem háríthatná el Felségednek elbukását egész apostoh családjával

együtt Felséges Uram ! Felségednek felfogása ugyan vajmi keskeny,

de annyi esze mégis tán van,^ a mondottnak tökéletesen igaz voltát

^ Sz. efféle kifakadása nem annyira az uralkodó eUen irányul, mint inkább

azt mutatja, mily arczátlannak, kalandorjellemünek tartá ö Bachot, a kinek szájába

ez arrogáns szavakat adja.

8*
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átlátni ; mert nálam nélkül ugyan mit fogna tenni ? Felséged továbbá

nem igen sokat tud, de az talán még sem kerülte el magas figyelmét,

21-ten Mai I
hogj ^ nagyesz és még nagyobb fejesség és makacssága

^^^-
I X-ik Károlyt nem azért ugratták ki dei gratia fau-

teuilébl, mert vajmi ersen vels Polignacjára igen sokat hallgatott,

mint az egész vüág bolondul hiszi, hanem hogy tanácsára nem elég-

ségesen figyelt és ekkép nem vitte Polignac gyönyör mesterileg

kombinált tervét elég energiával és következetességgel végig ki

!

így hiszem én ! ! Mit a jöv generatiók igazolni fognak, hogy t. i, az

egész világ csak ködben tapogatott maga köri, és csak egy van,

ki tisztán látott és tisztán lát, és azon egy senki más mint Én !

Nem, nem kegyelmes uram, ily veszélyeknek a közbirodalmat

kitenni nem lehet, kitenni nem szabad, és ezért semel pro semper

kikérem magamnak, hogy Felségedet ilyféle concessionáHs gyenge-

ségen többé rajta ne kapjam ! Érti ? Ugyan illik-e oly nagy hs-

höz mint maga, ki már Gyrnél ^ megérdemlette és megadta magának

a »Fortitudini«-keresztet, üy gyalázatos gyengeség? »pfuj Teufel«,

szégyelje meg magát ! Én Bach Sándor ehhez képest elvárom —
mutatis mutandis igy szólt Nelson a trafalgari ütközet eltt — hogy

felsége ezentúl nagyobb \igyázattal és szorosabban fogja gyako-

rolni isteni jogait. Igen, isteni jogait, mert én soha nem voltam oly

phantasta mint József császár, ki az Augarten kapujára azt irattá

:

»Den Wienern von ihrem Schátzer«, — és ha jól vagyok informálva,

még ily abszurdumok is csúsztak ki vigyázatlan szájából néha-néha

mint például, hogy »a fejedelem a statusnak legels szolgája«, hogy

ersb és több kötelességi lánczolatok kapcsolják t a közbirodalom-

hoz, mint bárki mást stb, stb. mi okból kellleg is lekaczagták, és

t a história az éretlen inventorok sorába állitja. minél nem is érde-

mel többet.

Mi is kellleg megschátzeljük, assecurálhatom Felségedet, nem-

csak a bécsieket vom reinsten Wasser, de a közbirodalomnak min-

den koldus czigányát is bár vom unreinsten Wasser, de nem azért

mintha mindezen ökröket megtisztelni kívánnánk, hanem hogy meg-

tudhassuk, vájjon mennyi adót rakhatunk nyakukba anélkül, hogy

összeroskadjanak, valamint a velenczei ólom-budoirokban sem kínoz-

1 Czélzás a fiatal iiralkodó bátor maga\áseletére Gyr alatt, aztán arra, hogy

az ö jelenlétében, szemei eltt vétettek be a magyarok utolsó gyri sánczai 1849

június 28.
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ták a jobbágy vagy a szomszédoktól reciprok kartell következtében

becsípett kutyákat soha is párájuk tökéletes kiadásáig, mert hiszen

ha ezt teszik, ket nem kínozhatták volna regulariter hosszú évek

során keresztül. Es aztán müy buta beszéd fejedelemnek szájában

azt csak legtávolabbról is érinteni, hogy neki kötelességei vannak

vagy pláne, hogy szolga ! Mindezen éretlen fitogtatások eléggé be-

bizonyítják, miszerint Is "^ József annyira beszívta magába a fran-

czia forradalom nevetséges hóbortjait, miszerint ó' tulajdonkép nem
is volt egyéb, mint tyrann és Jakobin-féle Pansch és Mischmasch. És

csak Istenért pancs vagy Mischmasch, mit a bécsi »Gmischts«-nek is

nevez, ne váljon kegyelmes uramból, és miután Jakobin csakugyan

nem lehet, tisztán láthatja ha tükörbe néz, homlokára az isteni gond-

viselés belégravirózott dics nevét. Most azonban hála Isten a népek

is napról-napra okosabbak lesznek és még a magyarok is okultak a

kis Aderlass következtében, tán csak hogy nem volt még elég, mihez

képest már alig van az emberek közt oly obscurus ignorans, ki tisztán

nem látná, hogy például Felséged dei gratia »minden«, 40 millió legá-

zoltjai ellenben szinte dei gratia semmik, hogy Felségeden kivl az

egész birodalomban nincs egyetlen egy úr is, mivel a többi lélegz

gép, csinos kis trottli fiútól kezdve fel Liechtenstein berezeg diaphánsá-

gához egytl-egyig mind szolgák és úgy állnak parfaite égalitében

egymás mellett szívesen és vakon engedelmeskedve, valamint Isten

eltt is minden ember egyenl és e tekintetben Felséged egyenesen

Isten mellett áU és hasonló szereplésre van felhíva, mert ha az Isten

csak az erkölcsi pondus után ítél, úgy a császár, ha esze van, jobbá-

gyaiban nem ponderál egyebet, mint az engedelmességi gradust, és

a fizetési tehetséget.

És e tekintetben kedves apostoli császárom mily gyönyöríí kor-

mányzási mintát áUitott szemeink elibe a nagyszer természet a

méhkas képében ! Már Confucius mondotta, mily szerencsés azon

nép, mely a méhek nem eléggé csodálható oeconomiája szerint guber-

náltatik ! Fungáló parancsár köztük csak egyetlen egy van és min-

dig Maria Theresia-féle sexusból, minden legkisebb Staatsrat vagy

Statthalter nélkül. Az arisztokrácziát a herék tiporják el, zertreten,

— a többi canaille pedig dolgozik ; hanem mert az átkozottak nagyon

tudnak bökni, néha egy kis kamarilla revolúcziót csinálnak, mikor

aztán az asszonyi rex, kivel nincsenek megelégedve, mint ezt nem

» ToUhiba II. helyeit.
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egy természetbúvár observálta, vajmi fájdabiiasan énekel prisonjá-

ban, niig szegénykét non obstante corona, vagy ha a korona mint

kalamáris nem fején, de csak mellette figurái, kioltják, a heréket

regulariter odébb áUitják, in fine finale maguk perzseltetnek fel, az

édességet pedig, melyet betakarítottak, az eszi meg, ki megveszi, —

úgy mint most alkalmasint az angol lesz az, ki a kinai delicatessekkel

fog jóllakni és ki tudja, nem lesz-e a muszka azon szívesen látott ven-

dég, ki a grinczingert i és a bécsi bachhándliket fogja élvezni ? I^emde

mily gyönyör kép ? Ugy hiszem, minden kellékkel ellátva, miszerint

a közönséges olajképkiáUitásban azoknak szemét feMgasztalja, kik

valami mást is tudnak bámulni mint kormányi él vagy festett dajka-

képeket megcsudálni

!

így velem még senki nem mert szólni, mint Ön miniszter úr, de

miután tisztán látom, én ki igen tisztán látok, hogy szándéka

tiszta és kész, könnyen felharagudó természetem daczára még a

hátbalökési veszélynek is kitenni magát csakhogy nekem szolgál-

jon, annyi maga feláldozásért Önnek nemcsak megbocsátok, de Önt

valóban legjobb barátomnak tartom és ersebben tisztelem mint saját

papámat

!

Ó édes Feri Jóskám, mily kimondhatlan kéj érzet árasztja el

egész létemet ! En jól tudom, hogy Felségeddel senki nem szólt még

igy. De vájjon, miért nem szólott senki is igy ? Ezt Felségednek tüs-

tént megmagyarázom ! Legelsbben is, mert croyez moi bizonyosan

senki sem viseltetik annyi és oly határtalan hséggel Felséged iránt

mint én, és aztán még inkább, mert kegyelmes uram az én alázatos

kérelmem következtében senkit sem méltóztatott kihallgatni, de

mindazokat, kik valami másról kívántak és mertek szólni mint például

Schnepfekrl, medvékrl és efféle nagyérdek közbü-odalmi látoga-

tókról és indigénákról, kegyesen elpattantani, abschmalzen, és [nekik]

császári dignitással hátat forditni méltóztatott. Én haladattal egészen

saturálva érzem magamat és bizonyos vagyok, szintoly nagy örömöt

érzett volna, mint én most érzek, annak idejében a bohó Hofer ^ is,

ha t. i. t el nem felejtik, de a tempó megküldik neki a felszabaditási

parancsot és aztán pro rege et patria nem puskázzák le mint rühes

kutyát. De ha az én jó császárom már annyi kegyességgel \dseltetik

^ A Bécs melletti Grinzing boráról volt híres.

2 Hofer András a hírneves tiroli népvezér és vértanú, a kit a franczia kor-

mány lövetett agyon.
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legszintébb szolgájához, ki nem tud ugyan hizelkedni, »der es aber

gut ineint«, legalább magára nézve, akkor Ígérje meg Felsége[d], hogy

ezentúl semmi legkisebb concessiót magából nem fog extorquáltatni.

Kérem Ígérje ezt meg : mikép azon concessió, melyet gr. Apponyi

Felségedtl kicsikarni merészlett nemzetiség tekintetében valamint

az egyedüli és legels volt, úgy az egyedüli és utolsó is maradjon
;

mert máskép ezen arczátlan magyarok, kik insatiabilisek és kiknek

indiskrét viszketege nem ismer határt és kik O'Conneltl, i— ki szinte

oly patriót bolond volt mint k, vajmi jól megtanulták, hogy ab-

schlagra - mindent el kell fogadni, bizonyosan császárom feje fölibe

fognak nni.

És miután es esik, és Felséged se parádéra, sem medvevadászatra

nem megy, nehogy szép idben legyek kénytelen státusdolgokkal Fel-

ségednek becses idejét ekabolni, ez alkalommal Felségednek figyel-

mébe még nemieket ajánlani bátor vagyok.

Nem mondhatom, mily kéjérzet lüktet ereimben, ha meggondo-

lom, hogy Felséged engem barátjának tart, mert az Istenek semmi

szebbel nem ajándékozhatják meg a halandót, mint nagyembernek

barátságával, igy szól legalább Seneca, — és ekkép ezen szándéknak

becse még sokkal magasabbra n, mikor halhatatlant érint mint Fel-

séged, ki e jó szerencsét nagyobb mértékben tudja megméltányolni,

mint a népnek valami poros exemplárja. Én ugyan magos nem igen

vagyok, de mindenesetre igen historicus,'"^ és miután ilyenekre rend-

szerint rákenik a sok pöknyalók a nagy titulust, maga magától folyik,

ha t. i. Senecának igaza van, hogy barátságom által személyemben

Felséged nagyobb kincset bir, mint a közbirodalomnak minden aktivál.

És hogy én igen historicus és ekkép igen nagy vagyok, azon tán nem

fog senki is kételkedni, mert hiszen ha a Néuöstreich bármily nagyon

vénül is meg, tudom soha nem fog a 40 millió keveréknek emlékezeté-

bl kiesni azon noch nie dagewesenes factum, hogy egy Lothringen-

Habsburg-féle isteni ivadék annyira lealázta volna magát, mihez

* Szórul-szóra így ez egész mondat.

1 Dániel O'Coimell, a híres ír agitátor (1775—1847) már 1800-ban izgatott

az angol és ír ú. n. unió ellen; a híressé vált )>repeal« (az unió visszavetése)

volt jelszava ; de idrl-idre apróbb politikai concessiókat is elfogadott az

angol kormánytól népe számára. 1829-töl mindvégig tagja volt a londoni par-

lamentnek.

- Értsd : részletekben, részletfizetésre.
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22-ten Mai

1857.

képest oly alacsony egyéniséggel köt allianceot mint

én vagyok.

Ámde nagy ember felette kevés van, és afölött Felségednek leg-

kisebb talentuma sincs az igazán nagyokat kiszemelni, és e tekintet-

ben is nekem kell segitni és súgni miszerint alázattal kérem Felsége-

det, engemet kivéve soha senkit ne nevezzen barátjának és soha

senkinek ne is köszönjön, mert ilyes alacsony phrásisok mindig elho-

mályositják a császári fényt és ahelyett hogy ily manoeuver, mely

úgy sem lehet soha is szinte, felemelné a jobbágyot a nap felé, okvet-

len a császárt vonja le porba ; és ki a korpába keveredik, azt mint

a példabeszéd tartja, inomisse felfalják a salva veniák.

S ha ily gratiát legalább meg tudnának becsülni a háládatlan

emberfiák ! De korántsem. És minden kérdésre kiterjesztve, nyújtsa

Felséged valakinek csak kis ujját és tüstént megragadja mind a két

kezét, ezért jótállok.

Felséged e tekintetben azonban úgy sem felejtette el soha is

magát, mit nem cücsérhetni eléggé, mert tudtomra legalább még

senkinek nem mondta »Barátom« vagy »köszönöm«, [a] min nekem

sokszor vajmi ersen kellett bámulnom, és eldönthetlen új bizony-

ságul szolgál hogy Felséged valóban császárnak van teremtve l

És ugyanis Felséged igen mediocris studiosus volt és felette keve-

set és rosszul tanúit,! ^g niégis — úgy szólván — isteni ihletés vagy

állati (természeti) instinkt szerint ismeri a kormányzási kellékek ftit-

kait ! Felséged még messze és nagyra, st tán még magasra is viheti

!

jN'apoleon például annyü'a elfelejtette néha magát, hogy közvité-

zeit gyermekeinek és hadnagyait barátinak nevezte és meg kell val-

lani, egy pár ilyen szó oly enthusiasmusra ragadta hadait, mikép

többizben ha akarta volna és csak erre concentrálja minden erejét,

úgy lecséph az osztrák zsoldosokat, kiknek soha nem köszöntek, de

legfeljebb meg voltak velük elégedve über ihre schöne Haltung, és

barátságos bánásmód által annyh-a lekenyerezi Ausztriának népeit,

miszerint most Felséged dics családjával együtt tán Frohsdorf - szom-

^ Ez épenséggel nem áll. Ellenkezleg: Ferencz József jó fölfogású, kitünó'-

emlékezötehetségíí és kötelességérzö tanuló volt. Neveltetéséró'l, nevelirl, tanítói-

ról a legjobb leírás az és a legszellemesb és legobjektívabb, a melyet Friedjmig

ád ism. müve : Österreich von 1848 bis 1860. I. köt. 109—114. lapjain (2. kiad.).

2 Czélzás arra, hogy a franczia trónkövetel V. Hem-ik, Chambord grófja,

mint számzött 1846-tól kezdve (1883-ban bekövetk. haláláig) a Bécshez közel

fekv Frohsdorfban, a tulajdonához tartozó szép kastélyban élt.
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szédságában mint valami Kentier vagy Industriel rághatná körmeit

mulatságul, de bizonyosan nem parancsolna 40 millió egyénnek, és

idtöltési nem kínozhatná bár legkisebb embertársát is, de legfeljebb

a házi macskát. Igen, de végén csattan az ostor, és vájjon mikép

végzetté az inconsideratus hóditó földi pályáját ? Mint lelánczolt sas

sziklaormon. És vájjon mi vezette oda ? Az, mikép igen is sok fába

vágta a fejszéjét, egész Európát maga fölibe rántotta, cUcsszomjának

nem birt határt vetni, mindent koczkára tett ? stb. stb. korántsem !

elsülytének mindez nem oka, mint sok tökvel hiszi ; hanem egyene-

sen az, hogy sokszor ereszkedett le a többi emberek niveaujára és

nem sánczolta magát császári fénytl elégségesen köri. Szinte így

járt a polgárkirály Louis Philipp. Ez pláne túladott minden etiquetten

és franczia népével igazi frére et cochon-féle komédiát játszott, hon-

nét aztán mint egy alkalmatlan pajtást sans ceremonie nagy pajkosan

el is riasztották. Bon voyage ! És vájjon miért ? Tán azért, mert ki-

mondhatlan fösvény volt, vagy mert egyedül furfang és corruptio

által kormányzott ? korántsem, mert mindezt a könnyelm francziák

észre sem veszik, hanem egyenesen, mert túladott nnden kii'ályi

dignitáson, mely népeknek oly annyü'a imponál.

Mily gyönyör contrastban áll ezen képekhez Louis 18-nek dics

kormányzása, ki soha nem lépett ki azon nimbusból, melybe t Isten

áUitá, és jóllehet nagy podagrájának daczára mindig ersen megsza-

ladt, mikor Napóleon bzét csak távolrúl szagolta is meg és kétszeri

triumphusa végett az átkozott párisi Witzlingek tet ezért Louis

deux-fois-neufnek ^ keresztelték és Louis biscuit-nek bérmálták, —
jóllehet nemcsak Labedoyéret, de még dics Neyt ^ is, mint kaján

árulót lepuskáztatta, Neyt, ki a personificált enthusiassmus volt

és ágyúdörgés hallatára mindig úgy elvesztette fejét, hogy mint

bszült nyargalt nyargalt, de soha hátra, mindig elre és kinek

nemes vérében és egyenes lelkében, de egy árulási csepp, egy szikra

falsum nem volt
;

jóllehet, mondom, ily gyönyör vérnek kiönté-

^ Kétszer Mlencz = tizennyolcz. Ez is, az utána következ )>kétszersült Lajos«-

féle gúnynév is arra vonatkozik, hogy Napóleon visszatérése Elba szigetérl 100

napra inegszakítá 18. Lajos kezdd uralmát.

* Mchel Ney marsallt, ElcTiingen és Moszkva herczegét 1815-ben a pairek

kamarájában kimondott ítélet következtében ltték agyon a párisi szép Luxem-

bourg-parkban. Úgyszintén gr. Labedoyére Károly tábornokot (a ki Waterloo

után is még június 27-dikén a Bourbonok ellen beszélt a pairek házában) 1815

júliusában.
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séveP rútul bepiszkolta magát, mégis vajmi szépen fénylett, t. i.

Szt. Lajosnak unokája, mert soha nem felejtette el magát, mindig

és minden alkalomnál kii'ály maradt, bárhová is ült le, mert járni nem

igen tudott, akár királyi székre, akár közönséges székre, akár lyukas

széki'e, — és ezen imponáló állást summa cum dignitate életének

végperczéig is fentartotta és azért ezredek után is nagyobb igazi

fényben fog állani a háládatos jövkor szemei eltt, mint lidércz

Kapoleon, vagy commercialis Louis Philipp,

És mi Kapoleont illeti, még transeát, ha magát oly közönséges-

nek csinálta — dass er sich so gémein gemacht hat, — mert hiszen

mi volt a szegény ? ísem egyéb mint tetves roturier, kit Barras ^ tett

valamivé, és ki nem mesterkélt, de igazi fényben csak akkor kezdett

egy kissé ragyogni, mikor boldogult Ferencz császár, szokott szinte-

ségénél fog\"a kínjában vagy csupa sympathiából neki át vagy inkább

eladta Marié Louisát és ezen jó alku alkalmával, mint mondják, sz-

netlen azon franczia fényphrásissal [igy !] dicsekedett örömében, mely

igy hangzik, de magában persze semmit sem mond : tout est perdu

hormis Thonneur. Igen, ]Xapoleon tehetett így, kii*e én soha nem
adtam egy batkát is, mert oly szerencse-varganyák, Glückspilz, mint

volt, kit egyedül véletlen és szemtelenség csigázott fel az uborka-

fára, soha nem érnek egy fakovát is, és mindenki örvend, kaczag,

riadoz, ha egy ilyféle monsieur magas helyzetérl lepottyan és s ... re

esik. Hiszen saját magamat éppen nem kellene ismernem, ha a par-

venukrl máskép Ítélnék.

Napóleon az impostor, kinek egyébiránt ]\Iilano körül vannak

kis érdemei, mit nem tagadhatni, mi Felségednek éles szemét el nem
kerülte, mit egész Európa tapssal fogadott és h népei örömriadásra

fakadtak, hogy nagy bölcsesség lovagi császárjuk és triplás királyuk

stb. stb. az érdemnek kiadja kell jutalmát ;
"^ Napóleon az aventurier

cselekedhetett így, és én is mindenkit bár a legpiczinyebb tagját is az

új monarchiának barátomnak nevezem, mi még nem jelent annyit,

mintha azért viceversa én is barátja volnék és még egy pohár vizért

''így!

^ Paul Jean comte de Barras (1755—1829) a franczia forradalomban a Direc-

toire egj'ik híres alakja, a ki mint ilj-en ajánlá a fiatal Napóleont az olaszországi

hadsereg fvezérévé, a mi meg is történt. De Barras bízta meg már 1795 októ-

ber 5-én a párisi zendülés leverésével a fiatal Bonapartét.

* Czélzás a császárnak 1856-ban milanói látogatása és tartózkodása alkal-

mával tett, I. Napoleoma vonatkozó szavaira.
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is alázatosan elmondom köszönetemet és legelsbben is, mert ily

humanitás favorit miniszter részérl csak növelheti óriási és minden-

nap növeked popularitásomat és aztán mert ha oly igen szépen köszö-

nök csak egy pohár vizecskéért is, ez per methodum inductionis

nemieket ^ st tán sokakat arra inducálhatna, hogy viz helyett, mely

Magyarországon mint mondják nem oly jó mint a bécsi Kaiserwasser,

kivált nyáron, nékem néha-néha valami mást is offeráljanak, mi egy

kissé becsesebb mint a viz és becsületes, de szegénylegényre mint én

vagyok, vajmi jól el is fér. Igen, de az, mit Napóleon tehetett és mit

•én is tehetek, az nem illik oly császárhoz, ki az apostoliság mellett

azt is rá-, rá, magára foghatja, hogy ereiben Árpád vére buzog, mit

a magyarok szinte elhinnének mint sok más efféle inventiót, — és

tán azon jól ismert észrevétellel fszereznék, mely ezen pretendált

genealógiát e szavakkal oly grafice illustrálja : »Apádé«, de nem ám
Árpádé. Oly szr és szin specialitásokat mint én vagyok és Napó-

leon volt, a leereszkedés és humanitás tán még nem állit a karrika-

túrák sorába, mi egyébiránt még nagy és el nem döntött kérdés, azt

meg akarom engedni, hanem hogy született császárnak magasabb

hivatása van, mint barátkozni és köszöngetni, az elttem nnt min-

den okosabb ember eltt oly tisztán áll, miszerint ismételve kérem

Felségedet, oly annyira mint Napóleon akárhányszor tette, és én is

számtalan tekinteteknél fogva szüntelen tenni kénytelen vagyok,

magát soha el ne vesse. Sokan azt pretendálják, hogy a fejedelem

szerettesse magát, mások pedig azon vélekedésben vannak, miszerint

elég, ha félnek és rettegnek a népek tle, midn én, ki mindig gy-
löltem az extrémeket, azt mondom, a császárt ne szeresse senki, ámde

ne is féljen tle, de respektálja és ez elég, mi természet szerint kirekeszt

minden familiaritást.

Született dei gratia császár oly magas tünemény, miszerint, mint

már mondám, sokkal közelebb áll Istenhez, mint például vakondok-

hoz, mihez képest neki sokban nem illik, st nem szabad oly úton és

oly módon járni, mint közönséges embernek. Például N. N.^ bizonyo-

san nem nevezte Sobieskit barátjának (mégis tán igen, mikor a török

nyakán ült t. i. nem a török nyakán, de a török az nyakán, post

* így, némelyeket helyett.

1 I. Lipót császár. Széchenyi itt arra a kimórt, ggös hidegségre czéloz, melyet

Lipót Bécs fölszabadítása (1683) után Sobieskival — a vele való összejövetel alkal-

mából — éreztetett.
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periculum azonban bizonyosan nem) " és nem is köszönte meg szóval

csekély szolgálatát és ezt igen bölcsen tette, denn man muss sich nichts

vergeben ; de ivadéka nem Szobieszkinek, de jN. jM.-nek ^ de facto

az által bizonyította be forró háláját, miszerint szépen átvette a szét-

szakított Lengyelországnak idézett portióját és acquirált jobbágyai-

nak boldogságát atyai tempója szerint elmozdítván, soha de egy

perczig sem indult meg szive helyreáUitási keserveinek kétségbeesési

siralmán ; igy Felséged is mint gyönyör gyümölcse a gyönyör

törzsöknek, megcsókolta ngyan muszka czárnak kezét, és mint akkor

még furfangos fiatal róka, vajmi mulatságosan bolonddá tette az

elbízott vén medvét, de aztán mikor kirántotta Felségedet a szurok-

ból, mely már torkáig meggylt és Felséged csakhamar fiatal rókából

complet Tiger royallá ntte ki magát, bizony eszében sem jutott, hogy

barátjának ezen kis Gefálligkeitért szóval köszönjön,^ de az által bizo-

nyította be háládatát, és ezt is hasonlóul igen bölcsen tette, hogy

wegen höherer Staatsrücksichten, az én tanácsomra vagy mit is mon-

dok, az én alázatos kérelmemre, elfoglalta Oláhországot és Moldvát,^

melyekben meg is maradunk, ha egymást tökéletesen megsemmisítik

Sebastopol alatt intra et extra muros, muszkák, angolok, francziák és

kivált a piemontéserek, mit szivembl óhajtottam és megvallom mint

bizonyos eredményt biztosan anticipáltam is.

Tudom, sok ellenségei Ausztriának azt fecsegik és pedig á la

Rossini * crescendo, hogy oly pfiffig Machiavelli-család, mint az osztráki

dynastia teljességgel nem állhat meg lábon, de elbb mint valaki gon-

dolná ínomifese belebukik azon sok árkok egyikébe, melyeket leg-

különszerbb formákban és dimenziókban századok óta minden népei-

nek, kivált a magyaroknak számára lankadatlan ásogat. És megval-

lom, én is ezt gondoltam és 1848-ben azt hittem, hogy valóban már

fináléját üljük a tartuffi komédiának, és ezért voltam oly bátor a

barrikádokra ^ állni, mert ott a fenyeget általános hajótörésben,

minthogy a barrikádok többnyire fenyfából készültek, elbb remél-

* A közbeszúrt mondatot kiadó tette zárjel közé.

^ Poniatowskit érti Sz. — E pontban Sz. fölötte igazságtalan ; Mária Terézia

nem akarta Lengyelország fölosztását. Ez, Arneth nagy müve óta, köztudomásiu

De olvasottabb emberek s a lengyelek azeltt is jól tudták.

2 Ismét nagy túlzás.

^ A. krimi háború idején szállotta meg Ausztria a két oláh tartományt.

* Az akkoriban nagyhír énekes.

'' Bach forradalmi bécsi szerepének persiflált pompás eladása.
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hettem találni valami olyféle gerendát, mely a vízben

el nem merül, mint bárhol egyebütt, s melyre ülve

ki birnék tán szerencsésen pocskározni^ valami közel fekv

partra. Jaj de csakhamar átláttam, mily felületesen szíttam ma-

gamba az osztrák históriát és ekkép egészen elkerülte figyelmemet,

hogy oly császári faj, mely Ottokárt mint ezt Grillparzer a la

barbe de la police de Vienne, persze nagyon kiméivé, de mégis

elég hségesen lefestette, ^ oly ingeniose igazi lóvá tette ; mely

Szobieszkit bet szerint fogadatlan prókátorként jutalmazta meg

és a Bécsnél elesett lengyelek vérét az által fizette le, hogy elkon

€Zolt hazájuknak véres harmadát legnagyobb gusztussal savourii-ozta

és savourirozza maiglan ;
- mely hs Wallernsteinra kajánul ráfogta

a felségárulási bnt, mikép necsak vagyonát rabolja, életét eloltsa, de

még becsületét is sárbagázolván, jóhirét és nevét örökre bepiszkolja,

lepökje ; mely Rákóczival szintily gyalázattal bánt és az ezerszer

rászedett magyaroknak, kik egyenes lelkségben nem tudtak kifáradni,

alacsony hitszegéssel mindent igért, mikor megszorult a kapcza, és

'aztán systematice toties quoties megcsalta ; mely nem pirult saját

gyermekeit, Mária Louisát a franczia nagy pachának, kit lelke mélyé-

bl gylölt, bet szerint eladni, csakhogy el ne aprítsák és ekkép nyo-

morult császári fényében tant bien que mai tovább is megmarad-

hasson és ellenségét a rokonság szép lárvája alatt annál bizonyosabban

elszenderíthesse, és suo tempore annál könnyebben döfhesse hátulról

szivébe a kést ; mely soha nem mondott és soha nem tett semmit is

arriére-pensée nélkííl, és hogy ne csatolt volna minden phrasisaihoz és

demonstrátióihoz többféle échappatoiret, mely lelkülettl imbibálva,

kivált Magyarország átellenében és újabb idkben oly perfekt és

patent ügyességgel járt el, miszerint minden lépteibl váltig kilátszik

a Machiavelli köröm ; nem, nem, oly faj, mely századok óta els fundá-

torán kezdve mai napig az emberiséggel ily csúfot z, ily komédiát

játszik és pedig szinte crescendo mindig és még nemcsak el nem bukott,

és gyökerestl ki nem dlt, de azon szamarak és bolondok száma,

* Sz. aláhúzása.

^ Grillparzer ezen általánosan ismeretes színmüvét akkoriban csak megczenzii-

rázva adhatták a Burg-színházban. Erre czéloz Sz.

2 Hogy Lengyelország fölosztásában a Habsburgok ártatlanok, az ma már

közismert dolog ; de Sz. elkeseredett lelke eltt a szétdarabolt Magyarország képe,

a ráczságnak odavetett Délmagyarország stb . lebegett s ez fáj neki, mikor Lengyel-

ország fölosztására gondol.
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melyeket rászedhet, mystificálhat, megcsalhat, st melyek magok

csípik meg magukat az általa mindenütt ügyesen kirakott halkosa-

rakban, napról-napra, óráról-órára magasabbra no, és már most

hossza-vége nincs ; nem, ily faj, melyet mindezek daczára még szám-

talan önáUó egyén is meg nem sznleg kiénekel, feldicsér, st egekbe

csigáz, ily faj valóban valami láthatlan influxüs által van protegálva,

mely határtalanul ersebb mint emberi protectio és mely faj ekkép,.

kivált mióta annyira szaporodik, éppen oly kevéssé kiírtható és oly

ersen meg fog állni Istentl rendelt posztján, valamint tengeri nyula-

kat is, ha egyszer jól befúrták magukat valahol, sem róka sem farkas

sem reguláris vadász, de még csak méreg sem piszkálhatja lyukaik-

ból többé ki, st nem ugyan vitézségüknél, de furfang eszüknél fogva,

elvégre k fárasztják ellenségeiket agyon, és ekkép elvégre trium-

phanter tartják fenn Istentl rendelt dominiumokban, magától értet-

dik az erdnek kétségbevehetlen hasznára és a földgömbnek különös

feldicsitésére.^
*

[9.] Én kegyelmes császárom úgy jártam, mint Werner Zachariás.-

Ezen szentet Rómába vitte magasabb ihletés, jóllehet azon titkos

szándékkal, hogy ott mint Luthernek egyik vajmi lelkes és tevé-

keny adjutánsa kellleg kikutassa és aztán derekasan kiczifrázza és

kikürtölje a római scandalumokat. Es vájjon hogy járt a szent búvár ?

Tán nem talált elég piszkot, melyet a bámuló világnak és ilyféle

trouvaiUe fölött oly szívesen kaczagó evangélistáknak kitálalhatott

^ Széchenyi egész élete, naplói, iratai, tettei, szavai egyaránt azt mutatják,

hogy meggj^zdéses, igaz és törhetlen híve volt mindvégig az uralkodóháznak.

S ha mindennek ellenére a dynastia eUen a túlzott és sokban igaztalan vádak özönét

sújtja e kikezdésben, annak honfiúi kétségbeesése, a nemcsak sznni nem akaró,

de naponként ersböd, elnyomó és magj'arirtó Bach-rendszer miatt, az álialános

oka. Ez teszi öt némely történeti tények megítélésénél igazságtalanná. A cseh

Ottokár »lóvá tevése* qua argumentum a naivon is alól áU ; teljesen eltekintve

attól, hogy Habsburgi Rudolf Ottokár leverésével átalános kultúrai, német nem-

zeti és mag}'ar nemzeti szempontból egyaránt nagj'ot és szépet cselekedett. A szen-

vedély hát ha még oly tiszteletreméltó is, még Széchenjinél is ki- vagy elsiklásokra

vezethet.— Speciális okai Sz. elkeseredésének azok a hírek voltak, melyek a híres

1857 május 9-diki petitiónak a császár részérói való visszautasítását tudatták

Sz.-vel. (L. e kötet bevezetését.)

^ Hírneves német költ, szül. Königsbergben 1768-ban ; elbb porosz állam-

hivatalnok ; 43 éves korában Rómában katholizált, majd kath. pappá s híres hit-

szónokká Ion, kül. Bécsben aratott e téren nagy sikereket. Meghalt a Bécs melletti

Dornbachban 1823-ban.
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volna? Éppen nem, st ellenkezleg sokkal többre akadt, mint a

mennyit legvérmesebb expectatiójához képest találni reménylett.

Most az ember azt gondolná, hogy ily erabarras de recherche et du

choix-féle helyzetben szintúgy sáfárkodott mint farkas, melyet a

véletlen bevitt valami birkaakolba és mely, mint mondják, eleinte

nem igen tudja, a levesnél vagy a pecsenyénél kezdje-e meg ebédjét,

de csakhamar eszére jön és minden ceremónia, rend és discrétio

nélkül, ha a komondorok el nem riasztják, tökéletesen és vajmi sza-

porán kitisztitja az egész aklot minden életbl. Zachariás azonban

nem igy cselekedett. És most megint azon vélekedésben lehetne az

ember, miszerint ennyi scandalumot, mennyit Rómában tapasztalt,

különösen rossz szaga miatt nem volt képes megéneklem és valóban

nehéz is valami cloaque felett verseket komponálni s ekkép hova

hamarább odébbállott Szt. Márton képe alatt még több gyertyát

gyújtandó. De nem, és mindazon Augias-féle alom, melyet Rómában

tapasztalt, s mely nem egy rómait indíthatna arra, vájjon nem tenne-e

bölcsen, ha valami tisztább akolba állana, rá Zachariás mesterre

éppen ellenkez hatással volt ; mert az által, mit látott, ellentáll-

hatlan vágyat érzett magába a római nyáj sorába lépni, és ekkép

lutránusból pápistává lett. Mely csudát ekkép motiválta, hogy oly

vallás, mely annyi piszok közt, mint amennyi Rómában gyíílt

halomra, majdnem kétezer évig fenn tudta tartani magát, st a sok

piszok úgy növeli a pápisták számát, mint például a guanó is vajmi

csodálatosan szaporítja a mezei procreátiót, ily vallás nem lehet

emberi készítmény, de kézzel foghatólag tisztább és jobb szagú Saha-

rákban veszi eredetét. És miután megtudták a, bibornokok, st maga

a pápa Zachariásnak ebbeli defrecált nézetét, azt mondják, minden-

napi vendégük lett, mert a megtért szent szónok minden szentségé-

nek daczára különösen nagy amateurje volt a zsíros nagy falatoknak

és elvégre Rómából, hová gyalog ment és honnét a Bekehrung után

postalovakkal jött, végig híven megmaradt új vallásában, legtöbb

gazdag bécsi pápista családok által kellleg invitálva, elsegítve és

meg nem szn taps által feldicsérve ; míg végre Dornbachban her-

czeg Schwarczenbergtl tisztelve és ápolva, már számos évek eltt,

elszenvedett.

Személyemre felséges császárom a híres Wernernek ezen most

érintett isteni ihletés által provokált hitváltoztatása betrl betre

illik, csakhogy én nem hitemet változtattam, mert hála Isten úgyis

a sola salvificában csúsztam a világba, de politikai hitvallásom vett
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egészen opposit directiót és esküdni mernék szinte isteni ihletés által,

mert az Isten szemeimet annyira felnyitni kegyeskedett, hogy most

egészen tisztán látom, mily kimondhatlan nagy szamár voltam, csak

egy pillanatig is azon megment gerendát, melyre ülve odább úszkál-

hatnék, a barricádokon keresni, holott már Meidingerben,i mikor

francziáúl kezdtem tanulni, ezen sort olvastam. »allez toujours avec le

pouvoir« és most igen jól tudora és e tekintetben tökéletesen tisztában

vagyok magammal, hol keressem és hol fogom találni azon buczkót

és törzsököt, melyre ülhetek és mely nekem piedestálúl szolgálhat.

Felséges uram, Felséged egészséges egész ember vagy mit is

mondok, egész császár nemde ? És azért ne tegyen semmit Felség

;

nur keine halben Massregeln ; de folytassa eddigi eljárását szigorúan,

következetesen végig. Hiszen a nagy viharok után már szinte a kiköt

torkában vagyunk, csak még egy kis kitartás és benne termünk.

Az éltesebb magyarokkal, kik benilaktak a paradicsomban semmi

okosat nem lehet kibánni, mert k ellentálhatlanúl úgy

vonzódnak a régi állapothoz és most tán a m-uszkák-

hoz is, mint mágnes éjszak felé, ezeknek elbb mind ki kell halniok

és e tekintetben napról-napra világosabb lesz a kilátás, mert hála

Isten kivált a sok szekirozás által rendre kidlnek alkalmatlan Jella-

sichcsal együtt, kinek segítségére tulajdonkép nem is szorult Fel-

séged és mégis post periculum ezen histrio t. i. Jellasich most azt

pretendálja, hogy volt a salvator. De szerencsére mint mondják

annyira elsavanyúlt, elsárgult és elfásúlt, mikép elhitványodott sze-

mélyessége ezentúl nem igen fogná megzsírositni a káposztát és nem-

sokára el lehet mondani felette a requiescat in pace. Én mindent a

fiatalabb generatiótól remélek és várok, mely jóformán még csak

nem is kóstolta meg a magyar és constitutionális életnek oly kimond-

hatlan édességeit és efölött oly annyira bécsi lesz, st nagy mérték-

ben már azzá is lett, hogy aztán ezen jó finkákkal úgy bánhatik

kegyelmes császárom mint kénye-kedve tartja.

Felségednek annyi módot adott kezeibe a gondviselés 40 miUió

alattvalóit, ha nem is boldogitni, legalább külsleg kiczifrázni,

miszerint kár, st valódi bn volna mindezen oly annyira czélszer

módokat kellleg fel nem használni. [Mindenütt fényesebben süt a

nap, szebben ragyognak a csillagok, nyájasabban mosolyog a ter-

^ Meidinger A. franczia nyelvtana nagyon divatos volt a 19. század 20-as

és 30-as éveiben.
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mészét, és hangosabban kurjogatnak a boldog népek, hol Felséged

megjelenik.]
""

így például mily gyönyör kormányzási hypomochlion ^ a kama-

ráskulcs és hányat kötelezett le már magához Felséged ezen valóban

irigylésre méltó kitüntetés által, kivált ha elengedtetik a taxa. Igaz

ugyan, hogy a mostani prózai világban mikor a buta emberek min-

dent haszonra redukálnak, nagyon nagyon csökkent a kamaráskulcs-

nak poésise és becse, s pedig elannyira, mikép ha úgy szólván árkánynyal

nem kerítjük be az illetket, már alig lehet valakit megcsípni nagy-

ságos Kamarás úrnak és aztán kollégám Bruck, kit megvallom sok-

kal okosabb embernek gondoltam mint tapasztalom, nem akar sem-

mit is tudni a taxa elengedésrl, mert azt mondja : »Azeltt, mikor

kevés kamarás volt, akkor ilyféle elengedés nem ütött nagy csorbát

a »Haben« rubrikában, valamint a legfukarabb földesúr sem bánja

nagyon, ha például egy-egy elejtett medve után nem húz jövedelmet,

de most miután kredit-pletit "^ kínálják meg kulcscsal és sokat horogra

és keritnek, most már ily szép jövedelmet, kivált az igen nagyon

»gekránkt« aerarumnak állapotjához képest, teljességgel nem nélkü-

lözhet. És igaz, az innen kereked státusjövedelem igen igen elsegít-

hetné Felségednek magas czéljait és én is szaporíthatnám a nagyobb

jövedelem fejében egy kissé irka-firka hadamat, mely éjjel-nappal

ir, ir és csak mindig ir, de már nem gyzi és ekkép szaporitni kell.«

Ha teszem, igy okoskodik Bruck, csak egy millió kamarás kreáltat-

nék, 200 arany taxát számlálva egy-egy darabra, ez kétszáz millió

aranyat képezne, mely summával aztán legalább egy darabig csak

el lehetne manipulálgatni és qui habét tempus, habét vitám. « Igen,

de Brack, kegyelmes császárom, ki igen szeles készítmény és teli van

aventurier fogásokkal, azt hiszem e tekintetben is semmeringi utakat ^

vagy spanyol kastélyokat épit ; mert én jótállok, hogy az egész köz-

bü'odalomban nem egy milliom, de tán egyetlenegy oly hóbortost

sem fog mai idkben találni, ki egy oly otromba kulcsért, mely a

világnak de egyetlen egy lakatját sem nyitja fel, 200 aranyat elfecsér-

leni kész volna. És ezért a taxáról jobb egészen elhallgatni, mert ez

'^ A [ ] közöttieket Sz. úgy látszik törölni akarta, mert körülkerítette fogal-

mazatában.

"^ Emeltyííríul, eiuelörúd.

- Teljes hitelre, vagy a taksák hitelezése mellett.

2 Czélzás az akkor szédelgésfélének tartott semmeringi vasútra.

Gr. Széchenyi István clöbüngi hagyatéka. II. köt. 9
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Úgy felriasztaná nemcsak azokat, kiknek hátán még nem lóg semmi,

de alkalmasint még azokat is, kik már meg vannak lógva, miszerint

nachtráglich tán nekik is compareálni kellene a körmöcziekkel, hogy

valóban egy általános Kammerherr-desertiótól st rebelliótól méltán

lehetne tartani, minek elejét Felséged szokott statusbölesességéhez

képest az által veheti, ha szigorúan meg méltóztatik parancsolni,

mikép valami e tekintetben taxáról nemcsak szólni, de még gondol-

kozni se legyen szabad ezentúl. Még taxa nélkül is elég nehézséggel

fog járni a kamarás nagyságosoknak szaporítása,

mert ily hiábavalóságért legtöbb nem akarja magát ki-

tenni azon minden oldalról ráhullandó csipkedések, szemrehányások és

legyaláztatások fullánkjainak, hogy t is mint békát veres posztóval

(egy) Ízetlen sárga quastlival meg tudták csípni és e tekintetben,

noha nem egy hetedik ágozatú,i — most mint mondják néhány gene-

ratiót szívesen elengednek, hep, hep, hep, hurráh — örömtl pitye-

regni kész, ha kulcsánál fogva egy teremmel beljebb fúrhatja magát

a dalai-láma székéhez, mint a többi kulcsatlan emberi sepredék,

azért bizony legtöbb magyar mostanság még nem igen bánja, ha

örökre keríílheti is a közelebbi udvari contactust, st alig bírhatja

eltrni azon lealáztatást, melyhez képest oly sokszor parancsolnak

rá, mikép mint Fido savant, a híres pudlí, strahlend vor Freudé auf-

Avartoljon és Európának elbolondítására még köszön állásba is

tegye magát s vájjon miért, no természet szerint azért, hogy fel-

sége hónát 7 részre szétszakitni, fajtáját legázolni, lepökni, számtalan

vérrokonaít síné fíne kizni, bezárni, meggyilkolni kegyeskedett és

most még azon szíves ajándékkal viseltetik iránta, miszerint nem-

zetiségét végkép kioltsa, megsemmisítse, mi természet szerint leg-

szintébb háladatot érdemel, és ki oly buta vagy konok ezt át nem
látni, az bizonyos lehet, miszerint neve tüstént bele íratik a fekete

könyvbe, a mostani corpus jurisba és ha t ily ers crimen laesae

majestatis végett nem is lánczolják tüstént le, vagy nem is akasztják

rögtön fel. Isten igazára úgy megvexálják, miszerint ots^étlen despera-

tióba süllyed, desperát egyén pedig és kivált desperált egész nemzet

ha elnémul és neki kérni, de még csak jajgatni sem szabad, oly mér-

ges kútf, mely veszélyesebb lehet, mint Mózes idejében a verestenger

dagálya. Az embereket nem nehéz megcsalni, kivált a magyarokat

s pedig nem azért, mintha nem volna eszük, hanem mert oly könnyen

1 Valószínleg 7 ssel (a 16 s helyett) bíró nemesekre gondol Sz.
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olvadoz szivük, ha szives szót hallanak s velük emberségesen bánnak.

Man muss es daher feiner anstellen, mert ha észreveszik, hogy a

horogra még csak valami becsesebbet sem függesztenek mint quastlit

vagy pántHkát, akkor okvetlen soknak eszébe Jnt és Isten mentsen,

mikép dies zur Wahrheit werde, hogy tán jobb volna a halászt meg-

harapni, mint horgába harapni.

Orsova környékén medve tanyázott. Különösen szehd és jósziv

legény ; noha nem volt domesticálva és annál kevésbbé kiiskolázva.

Senkit sem bántott és még különös kárt sem tett, mert csupa sze-

rénységbl négy hónapon át talpát nyalta, a többi 8 hónapon keresz-

tül pedig rendesen erdei gyökereken élt és csak rendkivli esetekben

indított néha hadat egy-egy méhkas ellen és annak tartalmát vajmi

kínos dijért teljes resignatióval nyelegette. A határ birtokosa azon-

ban, noha igen félt tle vagy inkább azért, mert félt tle, nem szen-

vedhette ; és kipusztítása el ln határozva, miután minden szrös

sorsosát, st saját családját is már azeltt a permanens hajtóvadá-

szatoknál fogva lesütötte, ledorongolta, szétmarta az ezen species

ellen felhuszitott vadász, paraszt és kutya millió. Most csak ezen

egyetlen egy exemplar maradt hátra le dernier des Abencerages ^ és

mint mesélik, az eldugott magyar korona mellett állt rt, de miután

mint mondám végképi kitörlése a nemzetek sorábul vagy mit is

mondok, az állatok sorából el ln határozva, de ily mtéteit a határ

birtokosa nem mert aperte végbe hajtatni és t is simphcissime fel-

akasztatni etc. etc. mint a többit, mivel igen jól tudta, mily nagy

sympathiával viseltetnek hatalmas szomszédjai a szegény maradék

iránt és nem fognák trni és engedni, miszerint kegyetlensége még

azt is eltiprassa, természet szerint azon gondolatra jött a határnak

birtokosa, hogy stantibus rerum circumstanciis legildomosabb volna,

a hátramaradt fiút minden lárma nélkül lekenyerezni, megcsípni és

mikor szerencsésen már benn van a csapdában, brét sans fa^on lehúzni

és azt pro aeterna rei memória a magyar Múzeumban az antidiluvium

csontok fölibe akasztani.

Tehát minden lárma és hajtóvadászat nélkül, melynek végnél-

küliségét a czivilizált világ már nagyon megunta, s végkép tán bele-

szólhatna, ildomosán be kell csipni a medvét, ez került most napi-

rendre 1 S vájjon mikép járt el a határbirtokos ezen kényes operátió-

* A nevezetes spanyolországi mór nemzetség, mely 1460-ban az Alhambrá-

ban irtatott ki. Sorsa sokat foglalkoztatta a 18—19. századi szépirodalmat.

9*
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ban ? mert a medve okosabb mint azt sokan hiszik. Legközelebbi

tanácsosainak sugallására, kik ebbeli státustudományukat Báró de

Manx 1 recipéiben szedegették, bekenette a határbirtokos hintájának

rúdját mézzel, mert nem kerülte el éles figyelmét, hogy a barna legény

nagyon szereti az édeset és eszerint, mert igen torkos, és efelett ersen

szamár állat probabiüter nem is fogná észrevenni, miszerint a méz-

hártya közt kemény fanyárs van, de ismert lelkesedéséhez vagyis

inkább mohóságához képest valószínleg oly nagyokat fogna nyelni

a magyar ruhában vagy mit is mondok, mézbe mártott rúdon, mikép

az a másik oldalú kapun megint ki fogna bújni, mikor aztán egy

szegedi menyecske és E—20 zsandár segítségével könnyen lehetne

elkészülni az utolsó moliikánnal. ^

És richtig eljött a medve és a mézet nagy szépen le is nyalta és

rendesen akái'hányszor megkenik a rudat, ismét lenyalja, mi már

többször történt, mert a határbütokos még mindig nem hagy fel,

ezen vajmi witzigféle megcsipési planummal, st ersen hiszi, hogy

elvégre mégis befalja a rudat magát is, ha t. i. valami magyar ingerlt

és delicatesset keres a mézben mint például paprikát vagy túrós

lepényt, mely a császári lakomából megmaradt. A medve azonban

fel nem l, st ha eleinte kínjában mosolygott is efféle otromba sup-

positión, most már bszültségig felmérgesl, hogy t annyira meg-

vetik, annyira legyalázzák, miszerint t a világ eltt oly caricaturának

áUitják, melyet még könnyebb szerrel lehet elbuktatni, mint a for-

télyosan kijátszott spanyol bikát fövényre teríti Báron Montijo

spanyol bel-, azaz bikabél-miniszter.

'Nem nem kegyelmes császárom, ily otromba fogásokkal az embe-

reket többé el nem csábithatni és kivált a magyarokat nem, das muss

man feiner anstellen.

Az én meggyzdésemhez képest, miután a fejedelem olyan mint

nap, mely mindent felvüágit, a többi emberfiák pedig meteorkövecs-

kék, legfeljebb kis planéták, melyek nem világitnak, de nem is vilá-

githatnak és egyedül a naptól kölcsönzik fényüket, az én meggyz-
désemhez képest a fejedelemnek fhivatása jobbágyait megboldo-

gitni, és ha a szamarak nem akaraak boldogok lenni, és öszvérüeg

megbicsakolják magokat, ket sans fa^on boldogságukra kényszeritni.

^ A vidám, hazug, kültött vadászati cs úti történetkék hírneves elbeszélje.

2 A czélzást a szegedi menyecskére nem tudom megmagyarázni. A »20E«

zsandár tán húsz ezredet jelent (allegorice a medve, azaz Magyarország niegigá-

zására).
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És ezen eldönthetlen igazság alapján a kamarás kulcsot felséges

császárom jobbágyainak nem mint csábitó szert nem mint valami

gratiát kell nyújtani, de nekiek egyenesen kötelességül tenni, cere-

mónia nélkül rájuk parancsolni, hogy ne mulasszák el a boldogságért

idvesztés nélkül alázattal esedezni és azt háládatos szivvel elfogadni.

Ha ily formákba öntetik a dolog és a józan distinctiók mindig ily

üdvös eredményt vonnak maguk után, nemde kegyelmes császárom

akkor egészen más világban állittatik a dolog és nem az a kérdés

többé, vájjon akar-e Fejesházi büszkesége et Co kulcsot vagy sem,

hanem hogy mi kellemesebb neki, 200 aranyat fizetni kulcscsal vagy

400 aranyat kulcs nélkül ? És vájjon ily taktikát, ily manipulatiot

mi hátráltathat ? Semmi ! Mert hiszen valamint nagy Osztrákiának

egyetlen egy fiától sem kérdezik, ha arra való, akarsz-e katona lenni

vagy sem, de neki vagy fel kell tenni a csákót, vagy fizetni, ez bár

tessék bár nem, úgy szeretném tudni, vájjon ki volna az, ki nem

lenne kamarás, ha arra Felséged által felszólittatik, i ^e-ten Mai

mikor t. i. egyrészrl nyomorult 200 aranykáért becses I
^^^^-

aranykulcsot is kap, szépen hangzó nagyságos czimet is kap, és Fel-

ségednek gratiáját is szent személyéhez közelebb jutván megnyeri

vagy másrészrl 400 aranyat tüstént megvesznek rajta, és ha máskép

nem megy »ohne Weiteres« kibecsülés útján, és efelett nemcsak nem

kap semmit, de t pontosan feljegyzik a vexálandó és kiirtandó dög-

rovásra, minden ajtót orrára csapnak, — és mi ennél még sokkal több,

ha Felséged minden alkalommal, mikor ily rühes birkát meglát, az

egész világ eltt oly demonstratiokat tesz, mikbl kézzelfoghatólag

kimutatkozik kegyelmes császár[já]nak iránti antipathiája és hogy

vele nincs megelégedve. — Ennek aztán persze legnagyobb hatása

van és mondhatom semmi nem növelte Felségednek tekintetét és

hatalmát annyira, mint azon minden alkalommal tanúsított kegyes

leereszkedése, melyhez képest Felséged nem hagyja a büntetési

mtéteit h bíráinak és szünetlen mozgásban lev bakóinak át, de

személyesen saját maga is büntet részint az által, hogy valami udvari

bohózat alkalmával az elitélt ürüvel nem szól, de ahelyett néki meg-

vetés jeléül rögtön hátat fordít vagy t apostoli szemeivel kettévágja,

keresztül szúrja vagy t simpliciter lehortyogja, st pláne ebédre

sem invitálja, melyhez csak az engedelmeseknek szabad ülni és ez

által is megmutatja, mily vitéz és mennyire bátor ! Van ugyan sok

szemtelen, de ezek már mind intabulálva vannak a nagy könyvben

s pedig primo loco, kik azt merik pretendálni, hogy ilyféle komédia
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eljátszásához, mely még elbízott tentás suhanezhoz sem illik és annál

kevésbbé apostoli császárhoz, legkisebb courage sem kell, valamint

nem nagy merészség jele valakit, ki utczán sétál magos erkélyrl

inzultálni és lepiszkolni, ha t. i. a háznak kapuja ers, jól be van

csukva és sehol nem mutatkozik valami rés, melyen az inzultált

bebújhatna és aztán az inzultáló hst nyakon csíphetné. Higyje el,

kegyelmes császár, több miUió alattvalója van Cseh-, Magyar-, Len-

gyel stb. országban, ki egy cseppet sem fél Felségedtl, ha mint férfiú

áll férfiúval szemközt, midn persze ha császári nimbuszával, zsan-

dárjaival, venáHs bii'áival, 400 ezer szuronyaival, 2000 ágyúival, sza-

bad sajtójával stb. stb. stb. veszi magát köri és igy elbástyázva

vív nemeslelkleg és kitnen lovagilag valaki olyassal dueUumot,

ki legázolva lepöt\T lelánczolva van és nincs más bástyája mint

inge és gatyája, akkor magától értetdik, Felséged a bátorság leg-

szebb fényében jelenik meg, az ellenfélre pedig vajmi könnyen

kenhetik poltron hirét, valamint több éles szem és mély esz em-

beri természetbúvároknak sem kerülte el figyelmét, hogy rendsze-

rint az, ki akaszt, több vitézséget mutat, mint az, kit akasztanak,

jóUehet néha néha oly körmös kis gyermekek is vannak, kik legalább

annyi satisfactiot vesznek magoknak, hogy a hóhér szemei közé

köpnek. ^

Ha kegyelmes uram oly éretlen theoretikus volna és népeinek

jó hajlamára, jószándékái'a, jó hangulatára állitná kormányzási syste-

máját, akkor a kérdés egészen más tekintetet érdemlene ; miután

azonban bölcs fejedelem üy érzelmekre, melyek alatt mindig valami

mocsár, — — határa*^ st farkasverem lappang, bizonyosan nem

épit semmit is, és ha teszi, okA^etlen elbukik mint a história bizo-

nyltja : ne kívánjon és ne követeljen ennek következtében Felséged

az Istentl császári parancsa alá rendelt népektl egyebet, mint >:enge-

delmességet* és aztán hogy ne untassák Felségedet úgyis hasztalan

petitiókkal és ne sértsék szinte hasztalan lamentókkal csak a nem-

zeti hymnusok zenéjét szívesen hallgató musikális fülét,

* Nem olvasható szó.

^ Kiki elképzelheti magának azt a kimondhatatlan elkeseredést az absolu-

tismus miatt, melyet a dinasztikus hség, mindig mérsékelt gondolkodású Sz.

érzett, mikor e kíméletlen mondásokat Bach szájába adta. De sokkalta nagyobb

és kíméletlenebb e szatíra maga Bach, a fiatal császár Mepliistója ellen, mint az

uralkodó ellen, a ki tulajdonkép másodsorban j csak mindezeknél tekintetbe.
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Felségednek azon gyönyör qualitása, mikép szünetlen fogat

vicsorítni méltóztatik, oly kormányzási elny, melyet nem dicsérhetni

eléggé. Mert ha, kegyelmes császárom, nyájas leereszkedést mutat,

vagy pláne, mint már fentebb érintem, valakit engem kivl barátjá-

nak nevez ^ és csak egyszer mondja is ki ezen szolgai szót »köszö-

nöm«, tüstént azon gondolatra jön kivált nem egy magyar, hogy

Felséged belmozgalmaktói fél vagy a külföldi constellátióknak tekin-

tetében tanácsosnak, st szükségesnek gondolja, népeivel egy kissé

megint kibékülni, és legalább pro forma megbarátkozni. És jaj akkor

nekünk, kegyelmes császárom, ha ilyfélét elárul Felségednek maga-

tartása ! Akkor tüstént nyakunkra tolakodik nemcsak a magyar faj,

de a császárságnak minden népe, tán a zsidókat kivéve és még ez sem

bizonyos, mert a meg nem szn üldözése a magyaroknak és kivált

SUL egybenhasonlitás a lefolyt boldog idk és a mostan alig elvisel-

het napok közt, annyira növelte a magyarokhoz vonzó általános

sympathiát, mikép sok magyar nem desperál többé nemzetének isméti

felvirulásán és a többi népek is, kiknek Felséged mikor nyakig benn

voltunk a sárban, constitutiót Ígérni méltóztatott, már vajmi ersen

megbánták vakságukat, legfkép a magyaroktól várják azon impul-

sust, mely Felségét arra birná, hogy elvégre teljesítse igéretét és

constitutio helyett ne figurázza ki ket mint eddig folyvást valami

szépen kipingált semmivel.

A magyarok számtalanszor tapasztalták és ekkép igen jól tud-

ják, hogy Felségednek magas családjával csak akkor tudtak egy kissé

boldogulni, mikor, mint a német mondja, jó mélyen benn voltak a

tentában — in der Tinte — és miután e tekintetben mostanság is

igazi tentatengerben úszunk, sejdítsék csak távolról is, hogy Neu-

östreichnek politikai actiái lefelé gravitálnak és egész Európa eltt

napról-napra rosszabb rosszabb szagba süllyednek és én Felségednek

leghbb mindenese, nem merek jótállni, miszerint nem leszünk-e

kénytelenek ismét szétbontani azon gyönyör építményt, melyet Fel-

ségednek bölcsessége és császári akaratja nyolcz évnek leforgása alatt

annyi pénzzel, annyi vérrel és annyi fáradsággal méltóztatott egekbe

emelni és melynek úgy szólván csak teteje hibázik és ennek hegyibe

egyedül azon kificzamlott jankinek villám nyársoló találmánya,^ ki

^ Ez ismét és újra bizonyítja, hogy Sz. czélja elssorban Bachot állítani

pellengérre a szatírában.

* Franklin Benjámint érti.
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mint mondják elégségesen kiiskolázott egyén volt, mi azonban a mi

felfogásunk szerint legalább nem igen hihet, mert képe alá ezen

infamiet iiták »eripuit celo fimen etc. sceptrumque tyrannis«.

S nem tagadhatni, kegyelmes császárom, hogy gr. Buol ^ excel-

lentiája kimondhatlan ügyetlensége által, ki számtalan bétise mellett

meg nem sznik meg gr. Gorcsakowval is, ki most muszka külminisz-

ter, ujjat húzni és meg nem sznleg veszekedni, annyira compromit-

tálva van Ausztriának politikája és oly sötét felhk tornyosulnak

körülötte fel, hogy egyedül Felségednek energiája és színészi talen-

tuma ránthatja ki Osztrákiának egy fazékba szorult olla putridaféle

népeit az ket már-már elnyel tentatartóból.

Ha valami tzsér sejti, érzi, tudja, hogy passivái sokkal supe-

rálják aetiváit és ekkép már valósággal megbukott, úgy nem szamár-

padra való-e, ha háztartását összeszorítja, mindentl visszavonul,

modest szerepet játszik, gondolkodó képet mutat és mindenki iránt

különös deferentiával viseltetik. Bizony csak efféle padon leli igazi

helyét, mert ily symptomák után mindjárt kitudják a mai oly nagy

számban kopóskodó vajmi éles szagú indiscrét kutyák, hányadán

áll a dolog, és ezt kellleg kiugatván, rögtön annyira fehiasztják az

egész világot az ügyetlen szinész ellen, mikép aztán senki nem menti

meg t tüsténti bukástól. Ily helyzetben az ildomos tzsér, ha azeltt

elvonultan élt és csak tété á tété ebédelt feleségével, most soiréket,

bálokat ád és mindenkit megtánczoltat, megitat, megetet ; ha azeltt

sokat mulatott magányban, most adja legnépesebb társaságokban

a tónust és tactust, ha azeltt szerény volt, most goromba, ha pedig

azeltt sem volt igen udvarias, most még gorombább, stb. stb. És

pedig mert ily taktika következtében senki — némi indiscrét pedán-

sokat kivéve — távolról sem gyanítja a rózsaszín brben nüly dög

lakik ; st egyenesen azt tudja, Croesus bújt belé. Dy módon fog tudom

szinte az én jó császárom is ritka komédiás talentumához képest

eljárni ; és eszerint ha eddig nem mutatott lágyságot,

ezentúl még keményebb lesz ; ha a magyarnak min-

denét elrabolta, most még nemzetiségét is meg fogja gyükolni, ha

nem akarta hallani az általa üldözöttek kínhangjait és csak egyen-

kint eresztette ki a lyukból, ha eddigelé csak kis jeleit adta, mint

például a piemonti kakas-bohózatban, hogy nemcsak saját boldog

népeinek, de más nemzetbeheknek orrára is vajmi szívesen rá szeretné

^ Ekkor külügyminiszter.

27-ten Mai
1857.
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csatolni az osztráki kapiczánt,i most egyenesen kiáll a sikra mint

európai arbiter és magister, minden hatalmaknak bölcs leczkéket, st

ha megérdemlik, még nyirfavessz memoriálékat is adandó ; ha eddig

szemfényvesztési építmények, institutumok, ünnepélyek, diadalkapiik,

a tenger beamterek, hasztalan zsandárok stb. stb. mellett oly állásba

süllyesztek az osztráki pénzügyet, hogy a lyukas erszényt már alig

lehet befoltozni, most a vüág elbolonditására Neuösterreichnek pezsg

és nem artificiel, de természetes egészségét bebizonyítandó, még

többet és többfélét kezdeni parancsol ; ha eddig sokat igért népeinek

és szavát nem tartotta, most még többet igér és aztán azoknak szájára

üt vagy ket hsre teszi, st szép magasra emeli, kik aztán oly szem-

telenek, egy dei gratia császártól még azt is pretendálni, hogy

mint valami komisz ember megbecsülje adott szavát ;
- ha eddigelé

egy kissé megkímélte nemes és h frigyeseit a ráczokat és a horvátok-

ban hagyott egy kis nemzeti érzést, most arczárói lerántván a lárvát,

hs Bayardként sans peur et sans reproche egyenes lélekkel, de császári

bátorsággal nekiek tudtára adja, hogy Neuösterreichben sem ráczo-

kat sem horvátokat nem ismer, ilyesekre nincs szüksége és nem is

kapiálhatja, mikép ragaszkodhatnak, mint egyébiránt elég haszon-

vehet speciahtások, oly nemzetiségekhez, melyhez tartozni okos

ember valóban szégyenlené. Ne húzzanak többet ujjat, st örüljenek,

hogy a nagy németség kebelébe kegyesen felvétetnek, mert ez azon

egyedüH mód, hogy marhákból emberekké váljanak, és ha nem enge-

delmeskednek és hálásan kezet nem csókolnak, soha többé apostoli

császárjuk segítségükre és megmentésükre kezet nyújtani nem fog,

de kezének csak kis ujját sem stb.

Felséges császárom, ki ugyan nem okos ember és pedig nem

mintha nem volna igen okos, hanem azért, mert sokkal több mint

ember, ti. császár és ekkép tulajdonkép nem okos ember, hanem okos

császár, felséges uram, kinek tanácsra nincs szüksége, tudom, ily

mesterileg fog apostoli tisztében eljárni és ekkép minél inkább szorul

a kapcza, az impertinentiának annál magasabb gradusát kifejteni.

Ez imponál és ily taktika tartja fen a fejedelemnek nagyfény méltó-

ságát és a statusoknak valódi hitelét.

í Ez valószínen arra czélzás, hogy a szard lapoknak néha tagadhatlan szem-

telen támadásai s élczelodései ellen (Ausztria és a cs. kormány ellen) Bécs a sajtó-

szabadság fékezését kívánta a szard kormánytól.

2 >Iily végtelenül kegyetlen szatíra ez, Bach szájába adva, épen az egész

Bach-rendszer ellen ! Ez és nem az uralkodó itt a szenved alany

!
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S valamint a fentérintett tzsérnek egyenesen kötelessége, hogy

ily komédiát játszszon, mert ha ilyest nem játszik, tüstént tönkre

dönti ltelezó'it, midn ha egy ilyes oly sokszor elforduló polgári

drámában ügyesen szerepel, idt nyer és talentuma, szorgalma, taka-

rékossága, jó conibinált speculátiói és tán szerencsés véletlen által,

megint partra mászhat és magával együtt megmenti minden credi-

torait, szintúgy egyenes kötelessége Felségednek, ha csakugyan apos-

toH császároknak is vannak kötelességei, mit egyébiránt én elveimhez

képest mindig fogok tagadni és ekkép ezen annyira szükséges eljárást

én inkább bene placitumnak szeretném nevezni, melyhez képest Fel-

séged szinte ily komédiát játszani kegyes lesz, mig mi addig mély

statusbölcsességünkhöz és tökéletesen egybehangzó kormányi experi-

mentimiainkhoz képest a nagy birodalomban mindent rendbehozunk,

mii'l azt hiszem Felséged tökéletesen meg lesz gyzdve — hogy

t. i. e tekintetben nem lesz hátramaradás — ha itt közbevetleg min-

den kérkedés és fitogtatás nélkül Felséged magas figyelmét azon fac-

tumra vagyok bátor felhívni, melybl eléggé kiviláglik, mily eszes

fiúk és nagy kapacitások vagyunk mi. Felségednek h miniszterei

vagyis inkább mily tiszta mély és csupa kapacitás vagyok én. Felsé-

gednek leghbb szolgája, mert hiszen az egész sok fáradsággal combi-

nált »Neuöstreich«-féle terv, miért ne vallanám meg, az én munkám,

melyen úgy gondolom nincs legkisebb okom is pirulni, — és mely

Felségednek új bizonyságul szolgálliat, hogy én úgy szólván Istentl

predestinálva vagyok, kegyelmes császárunkat inspirálni és jó gon-

dolatokkal ellátni. S ugyan is

:

Ha jól emlékszem, ahg voltam 12 éves Gelehrtsheit-befliessener,

mikor bizonyos látogatásnál egy nagy kakuk falóra ötlött szemembe.

Soha nem felejthetem el azon impressiót, melyet rám tett, mert ez

egész életemre elhatározó ln ; és tudakolván, jól jár-e, az jutott

tudomásomra, hogy nem jár ugyan oly szoros pontossággal mint

angol chronometer, de azért tökéletesen kielégít machina és min-

denesetre sokkal rendesebben forog, mi egyébiránt még nem nagy

feldicsérés, mint a Szt. István tornyát ékesit — — — ,
* mely néha

sebesen, néha lassan, st néha még visszásán is mozog vagy pedig

nem ritkán még egészen meg is áll. És akkor azon ellentállhatlan vágy

támadt bennem, nem lehetne-e a Szt. István torony óráján, st még
a jobban járó kakukórán is egy piczikét javitni és okvetlen órás leszek,

* Olvashatlan szó (a Szt. István tornya órájának valami tréfás, akkor tán

népszer neve lehet).
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ha legközelebbi rokonaim és jóakaróim kitn precoce sagacitásom-

nál fogva nem találták volna mintegy isteni inventio következtében

ki, hogy valamint Szt, Péternek nem az volt tulaj donképi hivatása,

mikép halakat fogjon, hanem hogy embereket verbuváljon, úgy én

sem születtem arra, mihez képest valami Bréguet-féle i alacsony kéz-

mves váljék bellem, de az én missióm nem kevesb, mint magas

helyrl dirigálni »NeuÖstreich«-nak újraöntését. Mert hol az ers

egyesül a gyöngével, ott hangzik szépen a forte piano és miután Fel-

séged az ers és én legalázatosb szolgája vagyok a gyenge, okvetlen

oly harangot fogunk mi ketten viribus unitis önteni, melynek hangja

oly mágusi ert fog a 40 millió harlekin fagylaltra vagy inkább meg-

fagyasztottra gyakorolni, valamint annak idejében félisten Pán is

(igen félisten, mi körülbelül annyi mint egész császár. Felségednek

megbántása nélkül legyen mondva,) tilinkójának zengése által oda-

vezette az elbájolt, elvarázsolt és ekkép szívesen engedelmesked

csordákat, még a bivalyokat is ideértve, melyek Apolló gitárjára csak

fület sem konyítottak, hová kénye-kedve tartotta, bár legsüppedé-

kesb mocsárba is.

Igen, a kakukóra egész életemnek elhatározó irányt adott, mert

már mint serdül, mikor gyönyör iskolai bizonyitványimért valami

nagybátyám szép cylinder zsebórát ajándékozott volna, mely szinte

jól járt, azon originális vagy inkább azon geniális gondolat tnt lel-

kem eltt fel, vájjon nem volna-e czélszer e két óraspeciest egybe-

házasitani, mert hiszen miután az egyik is jól jár, a másik is kellleg

forog, de mégsem tökéletesen, nem valószin-e, hogy ivadékuk mely

átveszi vagyis inkább magába egyesíti a két nemz elsségeit, bizo-

nyosan jobb óra fogna lenni, mint a régi kakuk vagy az új cylinder-

féle készítmény ! Mely új találmányt midn tanúit és tapasztalt

órással köziének, nem bámulhatott eléggé e merész gondolaton és

elre profetizálta, hogy azon óra, melyet én fognék producálni, a csu-

dáló és szájtátó emberiség által inomisse 8dik világcsudáúl fogna

elismertetni.^

És im legkegyelmesb uram, az mit gyermekkoromban álmod-

tam, mit ifjúságomban sejdítettem, mint legény érzettem, azt most

^ Bréguet Ábrahám, a hírneves párisi mechanikus (1747—1823) és chrono-

méterek készítje.

2 Mi alapja van és egyátalában van-e alapja ez óra-históriáknak, nem nyomoz-

hattam ki. Valószínleg Sz. hatalmas, gúnyos fantáziájának szüleményei ezek is.
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mint teljes ertl pezsg férfiú valósítni szerencsém van, mert ezen-

szent ihletésnek útmutatása szerint manipulálom az osztrák mon-

archiának reorganisátióját.

[10.] Mikor az utolsó események következtében Ausztriából

tökéletes tabula rasa vált, mert valamint Mágyai'ország, úgy Cseh-

ország is elbomladozott, a többi superficiesek pedig erkölcsi tekin-

tetben azeltt is egészen simák voltak, hol nincs

akadály, akkor sokan azt javasolták, hogy miután

alkudozni sehol többé nem kell, de mindenütt parancsolni lehet, vagy

az egészet ismét fel kell építni a régi szabások szerint, magától érte-

tdik, mindazon akadályok elhárításával, melyek a centrális ernek

tökéletes gyakorolhatását lehetetlenné tették, vagy egy vágással

meg kell szntetni minden provincialismust és a közbirodalmat úgy

mint például Francziaország organisálva van, bizonyos számú kerü-

letekre osztani, melyeknek feje Bécs és ekkép a tarka-barka machinát

rögtön a lehet legegyszerbb elvekre állítni.

Az els eszme szerint, ha Felséged megengedi, hogy ezentúl is

képekkel világosithassam fel combinatióimat, újra összeállítottuk

volna a falról leesett kakukórát és az alkabnasint jobban jár mint

azeltt, noha elbb is meglehetsen forgott, mert hiszen módot nye-

rünk, azt rozsdáiból kitisztitni, st némi hozzáill és hozzácsatolt

karikák és rugók által tetemesen javitni. A másik eszme szerint pedig

a magyar múzeumban vagy az ambrasi gyjteményben deponáltuk

volna a leejtett kakukóra töredékeit és legott egyszer cylinderóra

készítésére concentráljuk minden tehetségeinket.

Okos ember határozottan e kett közt választ és meg kell val-

lani, Európának legügyesebb statusgépészei még ma is bámulják,

miért nem használta fel az osztrák dynastia az adott jó alkalmat

ügyesebben ! Századok óta húz ujjat a magyar nemzettel és nem tudja

lecséplení, lefojtani, most egyszerre megfoghatlan általános vakság

következtében maga a nemzet nyit rést és a dynastiának jószivleg

plausibíHs pretextust nyújt, ellene legaliter nagy gyzelmi ünnepeket

lní, mikor még MacchíaveUi is tapsolva alkalmasint azt mondja

:

Bravó (most) jól vagyunk és elvégre most már valamikép csak el-

készülünk az obstinát magyar kuruczokkal — és a dynastia vájjon

mit tesz ? A helyett, hogy bölcsen megragadná a véletlen jó szeren-

csét és a magyaroknak letörné szarvát, lemetszené körmét, kihúzná
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fogát és császári hintájába szépen befogná, mint a többi osztráki

kétlábú lovakat, öszvéreket és ökröket, úgy sáfárkodik, mint

Policsinello furioso ^ és azokat legkegyetlenebbl üldözi és letiporja,

felakasztja, kiknek bölcs kormány á la Talleyrand inkább köszönne,

hogy oly jó szamarak voltak és régi czélját Ausztriának ersebben

és jobb sikerrel mozditották el mint a magyar nemzetnek minden

nyilt és lappangó ellenségei századokon keresztül Is József és

Is Ferencz császárokkal együtt, mely czél s<)ha nem volt egyéb

mint Magyarországnak assimilátiója. És ebbl látszik, mily szinte-

séggel viseltetett az* ausztriai dynasztia a magyar nemzet iránt min-

diglen és mily szép, de vajmi nagy hazugság volt azon fogai közt

oly sokszor kicsúsztatott szivömledési variátió : nobis perchara gens

hungara etc, mert mikor földre teritette vagy inkább teritették

mások az számára a magyart, a helyett hogy az jutott volna

eszibe, »most titeket derék fiúk, miután oly bölcsek valátok, maga-

tokat jószivleg proprio motu offerálni, tüstént úgy befoglak a száraz-

malomba, mikép aztán jótállok, eleget fogtok izzadni pro rege et

patria és Istennek köszönni néha-néha ha jóllakhattok a császár

kenyerén, « ehelyett a századok óta nagy nehezen comprimált harag és

bosszúvágy tört ki, bet szerint igazi bszltségig, mert hódítási

alkalomnál a legalitásnak köpönyege alatt soha annyi embervér

nem csurgott és soha az emberi nemen ily embertelenség még el nem

követtetett, mi tökéletes bizonyságot nyújt, hogy a dynasztiának

nem az feküdt fkép szivén, mikor le volt verve a felgyulladás, mihez

képest a jó alkalmat a közbirodalomnak egyszersítésére és az alatt-

való oly sok szin népeinek egyetemes hasznára, bölcsen utihsálja,

hanem hogy régóta kinosan rejtett és magába fojtott haragjának

és mérgének kiadását lehet legnagyobb mértékben és lehet legtöbb

ideig élvezhesse. »Rache ist süss« és mint mondják, a dongó is ki-

mondhatlan kéjérzést élvez, mikor kiadja fulánkját csakhogy ezen

lelatif igen rövid örömét rendesen mindig életével fizeti meg.

Sokan elhozták vagy inkább ismételték azon jól ismert axiómát,

hogy harag és bosszúvágy a legkisebb életi transactiokban is vajn

fatális consulens, mely annak, ki ráhallgat soha nem használ, de

elvégre bizonyosan mindig árt ; mig ha ily nemtelen szenvedelmek

határozzák el nemzeti és országi dolgokban a legfbb eljárást, akkor

elvégre in fine finali nem a nemzet bukik, melynek árkot ástak,

1 Ismerotes olasz pajáczó-;ilak.
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de elbb-utóbb bizonyosan bukik a haragos és a bosszút lehel

árokásó.

Ezen harag és bossziivágy dictálta és oly hosszadalmas ideig

folytatott kormányi eljárás vagy inkább élvezet kimondhatlan mér-

tékben növelte a magyarok iránti általános sympathiát és pedig nem-

csak Európában minden nemzetek közt, de legfkép azon népek

sorában is, melyek Felségednek sasszárnyai alatt boldogoskodnak

azaz boldogság keresésben teljes hséggel izzadoznak s elannyira,

mikép mindazon népárnyéklatok, melyek irigységgel és gylölettel [vol-

tak] a magyarok ii'ánt azeltt, most rég megbánták, hogy Felségedtl

felszólítva és megcsalva mészárlásukban résztvettek és ez által saját

jövendjüket is néma szolgaságba döntötték ; mert ha a magyar sem

szólhat többé, ugyan mi módon fogja megtudni a fejedelem 40 millió

birkáinak vágyait, óhajtásait vagy legalább fájdalmit és kinjait ?

Tán csak nem a zsandárok és beamterek által, mi a legmagasb fokú

hipocrisiának is igazi torzképe volna és melyen tudom maga TartuSe

is nagyot hahotázna mint superlatif hyperbolán a capite. És valóban

éppen azon mértékben felséges uram, melyben a magyarok iránti

sympathia nöttn n és még egyébként igen félénk személyek is

mintha nem is volna pohtzeypatentlakat szájukon, úton-útfélen

már nem szégyenlik magukat ilyféle impertinentiákat ismételve

ismétleni : igazi gyalázat ily egyenes lelk bátor nemzetet mint a

magyar nemcsak leplez nélkííl meggyilkolni, de még furfang fogá-

sokkal is tökéletes megsemmisítésükre kajánkodni, törekedni ; a

magyarok pedig, kik szinte már desperáltak és bölcs fejedelem vélek

»madarat fogathatott volna«, nyíltan megvallják, mikép k többé

nem félnek és minden megmaradt csepp vérükben érzik, hogy él még
a Magyarok Istene, mert kormányzóikat megverte buta vaksággal,

kik kevély elbizottságukban nem is sejdítik, hogy már-már megakad

a statustargoncza, mikor aztán nem az vérét fogja szomjazni

Ausztriának mystificált, kijátszott és alkalmasint a kamariUa falai

közt még le is kaczagott, de már most tisztábban látó nép-

sokadalma és a muszka szomszéd jó barátnak sem lesz a magyar

brre többé gusztusa ; de ezen szomj és étvágy egészen opposit direc-

29-ten Mai 1 tiót fog venni és elvégre a szívtelenen sujtók lesznek

^^^-
I legszívtelenebbl sújtva ; igen a magyarok igy vannak

meggyzdve és mint mondom éppen azon mértékben, amüyenben

napról-napra n és ersödik irántuk a köz sympathia és európai von-

zalom, éppen azon mértékben süllyed óráról-órára mélyebbre Ausztria-
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nak morális hitele és nincs állodalmi nagyvezérség a széles világon

sehol is, mely iránt annyi antipathiával, st gylölettel viseltetnék

az egész emberiség mint az osztrák császárság, úgy hogy az ártatlan

népeket kormányaikkal összekevervén bizony »autre chien« vagy

»cochon autrichien« azon általános titulatura, melyet Felséged h
minisztériumára, st magára Felséged felkent — angeschmiert ^ —
szent személyére, rendesen és félbeszakítás nélkül kenni merészlenek

mindenütt a mosatlan szájú angolok, francziák, muszkák olvashatlan

légiói stb. stb. hová Felségednek nagy haragja és hosszú körme nem-

csak nem hathat, st hol Felségednek harapni és körmölni oly annyira

szeret viszketegét kikaczagják, megvetik, lepökik. És valóban

Osztrákia mirabile dictu már most úgy mint Britannia egészen szi-

getté vált, csakhogy Albion a tengereknek diaphan tiszta habjaiból

magasodik fel mint az emberi szabadságnak gyönyör asyluma,

midn Osztrákia antipathiától körlmosva, tökéletesen elszigetelve

minden szövetséges nélkül mint szétszakított, kidörzsölhetlen vér-

foltokkal elundokitott és taknyos gyermekhez sem ill piszkosságok

által egészen elpiszkolt sár solitaire tündöklik Európa közepén, hol

hypocrisia és hazugság üté fel nyomorult lakhelyét.

Én, kegyelmes császárom, megvallani kénytelen vagyok, hogy

én soha nem voltam különösen nagy kedvelje boldog Feketehegyi -

herczeg véres politikájának, mert tudom, mily óriási ereje van leg-

kisebb ártatlan csepp vérnek, melytl ember embert megfoszt és

efölött magam tapasztaltam — mit soha nem fogok felejteni, mert

az érintend alkalommal nadrágomba esett egészen szivem —
mennyire gylölik minden állatok és kivált az igen ers bivalyok a

vérszint, minek következtében miután legtöbb ember nem egyéb

mint állat, st bivaly, engem egyszer ezen fekete acrobátfej éppen

mikor az aulát elhagyám rútul megszalasztott, mert veres tollat

viseltem, noha Felséged szent színeinek legalább fele ^ és alkalmasint

eltipornak ha »illa berek, nád a kert« engem becsületes Viech Rakker^

I^ío 15 a tempó szerencsésen odébb nem hurczol. Tehát mint mondom

én soha nem kedveltem a felvett pipacspiros politikát és ha e tekin-

^ Ez a szójáték ismét Bachnak kalandor-szemtelenség mentalitását akarja

kidomborítani, a melyrl az I. kötet Tört. Bevezetésében II. könyv, 3. fej.

szóltam.

* Értsd hg. Schwarzenberg Félixet.

^ Vörös és fehér az osztrák »házi<( szín.

* Nem sikerült szójáték a 15. sz. kétfogatú bérkocsira (fiakker).



144 10- FEJEZET.

tétben soha nem tettem valami remonstratiót, ez legelsben velem

született modestiából nem történt, mert oly boldog politikát mint

amüyent a boldog ^ par-excellence tzött ki, én nem mertem szem-

telenül nieg^'áltoztatni, és aztán még inkább, mivel nem kerülhette

el figyelmemet, hogy felséges császárom mint legszebb reményeket

ébreszt gyönyör fiatal oroszlán nemcsak nem perhorrescálja a fel-

vett politikai ^'idám szint, st semmire sincs oly decidiert és annyira

pronunciált szenvedebne mint idtöltési alattvalóit kegyességének

bebizonyítására egy piczikét czLrógatni, csipegetni, csiklandozni

kivált nyakuk táján stb. stb. stb. természet szerint nem akartam

»jó szivemhez képest« Felségedet ebbeh ártatlan kis mulatságiban

és geniahs kis bohózatiban interrumpálni és aztán már ezt is ki kell

sincerisálnom, mert nagyon féltem, hogy felséges m^am, ki mint észre-

vettem, csak azokra figyel és hallgat és csak azokat szereti, mennyire

t. i. szeretni képes, kik gusztusa szerint szólnak és füttye szerint

tánczolnak, nagyon féltem, mondom, hogy felséges császárom, ha

egyszer tükröt állitok éhbe, melyben tökéletesen megismerheti magát,

engemet haragjában tán magától rúgni vagy szokása szerint mint

kinyalt czitromot a ganéra hajitni méltóztatnék, én pedig az én deci-

diert és most pronunciálandó szenvedelmemhez képest coute que

coute Felséged mellett meg akarok maradni és tudja Isten egyedül

azon okból, hogy Felségednek contre vént et marrais mindaddig

szolgálhassak, mig ]!\euöstreich teljes glóriában az egész \41ágot bámu-

lásra ragadandja, mi természet szerint nem mehet oly szaporán

végbe mint óhajtanám és ekkép ezen csuda 20. 30 év eltt alkalmasint

nem áUhat be, mert ha az uj statusnak küls kipingálására egész tiz

év kellett, — de ezzel most már hála Isten nemsokára készen leszünk —

,

akkor a ^N'euöstreichnak bels elrendezésére 20, 30 évet számolni,

-azt hiszem nem iudiscrét követelés és ebben okos ember bizonyosan

nehézségeket utunkba görditni nem fog ; minthogy ha ezen orgá-

num 2 csak oly méltányos is mint például a bécsi loyalis szabad sajtó,

könnyen átláthatja, müy kellemetlenül érintheti az füleinket s mily

nagy grádusban sebzi az kedélyünket, minden oldakól szünet nélkül

ezen ostoba pálczát vagyis inkább : minket félbeszakítás nélkül pál-

czázó verset — Knittelwers — hallani »Auswendig huj. innwendig pfuj*.

^ Szójáték a herczeg keresztnevére (Félixj.

* Sz.-nek itt valamely külföldi nag)' lap lebegett szemei eló'tt, mely az osztrák

kormány ellen látszott állást foglalni ; de megfeledkezett leírni az illet »orga-

num« nevét.
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Mely indiscret szójárásnak elvégre meg kell sznni, minek egyedül

következetesen és folytonosan bevégzend belrendezés vethet véget

;

mert most mikor az ebéd nincs még tökéletesen kikészítve, de a

fazekok, lábosok kifzend tartalmukkal együtt stb, stb. még mindig

a tz köri állnak, most nem merjük tagadni és ez is mutatja mennyi

bona fidessel járjuk politikai pályánkat, hogy még ekkoráig csakugyan

legtöbb, még be nem végzett intézményeinkrl igazság szerint bátran

azt lehet mondani »pfuj«. Ámde végén csattan az ostor — és legyen

Felségednek nagy emberhez, — vagy megint elhibáztam a respectust,

mert Felségedet embernek neveztem — , nagy császárhoz ill türelme és

jótállok és ezért kezeskedem, — a világ minden fejedelmit superálni

fogja az én jó, lovagi, halhatatlan autocratám legalább külfényben !

Nagy szerencsétlenségnek tartom ugyan a boldog herczegtl fel-

vett véres politikát, mit megvallani kénytelen valék ; de az mi meg-

történt, azt már revocálni nem lehet, és systemát változtatni nagyon

veszélyes és egyébként 9, 10 év leforgása után többé már nem is hasz-

nál semmit. Nagyon veszélyes, kegyelmes császárom, systemát vál-

toztatni ; mert a magyar semmirekellt minden idben, ha kormány-

zási methodusunkról locsogtak, mindig ilyféle piszok

phrasist csatoltak szájoskodásukhoz »ordre, contre-ordre,

désordre« ; éppen nem használ többé pedig semmit is azért, mert

már annyira lecsapoltuk és kipióczáztuk a magyarok vérét, hogy

most már legjobb akarattal sem tehetünk még több áldozatokra

szert és e tekintetben is éppen oly nagy bölcsességet cselekedett apos-

toli császárom, miszerint nem mondta ki elbb a gratia szót mint

mikor megtudta, hogy már nincs gratiálandó, valamint a legtöbb

tömlöczöket is a tempó akkor nyitotta meg, mikor teljes biztosságot

nyert, hogy a benlakó vagy inkább benlakott magyar ürgéket szeren-

csésen magához vette. Felségednek megbántása nélkül legyen mondva,

a még nagyobb úr és Felséged tudom, a számzöttek bevándorlását

is akkor fogja megengedni,^ mikor én szerencsés leszek Felségednek

alázattal jelenthetni, hogy egy sem akar vagy inkább nem tud többé

bevándorolni és pedig 99 okok miatt legelsben is azért, mert már

egészen kivándorlott és örökre minden respectus nélkül hátat stb.

fordított Felségednek. Ezen bölcs eljáráshoz képest egy kvel kettt

dobott Felséged ! Legelsben is minden ellenségeit megsemmisítette

* Mikor Sz. e sorokat írta, akkor még alig egy-két emigráns tért vissza a

hazába engedély mellett (köztük gr. Andrássy Gyula).

Gr. Széchenyi István döblingi liagyatéka. II. köt. 10

30-ten Mai

1857.



146 10. FEJEZET.

Úgy hogy most már egyedül h, szeret, st szerelmes jobbágyai és

jobbágyni vannak Felségednek, mert én legalább alig ismerek egy

vén menyecskét is, mely nem emelné exaltálva a jó lovas császárt

egekbe, midn az ifjabbak és szépek, tudja a tatár, ki tanította ket

e distinctióra, noha áltálján véve nagy gyengeségük van a jó lovasok

iránt, mégis jobban kedvelik a szegény gyaloglót ha lovag és azon

fitogtató jó lovast, ki egyszersmind nem lovag, csak szánják, midn
elvégre olyféle Gauklert, ki lovagi fényt ölt magára, noha collectiv

ereiben de csak egyetlenegy valóságos lovagi csepp vér sincs, szívük

mélyébl megvetik. A másik hajítás által pedig azt nyerte Felséged,

hogy az osztráki hírlapok és mi felette különös — nec unico quidem

excepto — nem pengethetik elég éles hangon elég czifrán és elég dicsé-

rettel e szavakat »Vergessen, vergeben, Amnestie, Restitution der

Gttter, hat imgrische Hsen angezogen.i Herz (?) was verlangst

du mehr« stb. stb. és ekkép egész Európa, st az egész világ a derék

chíneserekkel együtt, kik tökéletesen elhiszik, mit oly független bölcs

férfiak és statusmachinák, vagy mit is mondok, státusmachinisták

mint Kuranda Xáczi, Gerold Don Carlos, Zang Guszti, Báurle Ada,

Langer Anti- és kivált az exzsidó és exmagyar Saphir Murka (ki

mint mondják, de én nem hiszem, azért haragszik a magyarokra

annyira és azért lett oly zelozus németté, mert tavaszkorában natális

helyén, Lovasberény nagy piaczán 25öt nyomtak ülhelyére és ez

alkalommal különös witzeket intonált s pedig egyedül azért cziro-

gatták meg egy kissé, mert a nieum és tuum közti distinctió akkoron

nem tisztázta még ki magát reményteli Schöngeist velejében eléggé

és még most sem akarja ))felejteni« e kis correctiót, jóllehet a betreffend

hajdú nemeslelkleg már rég felejtette és neki egészen megbocsátott, —
de most mondom, én ezt el nem hihetem)* — igen, az egész világ^

* A zárjel [ ] köztieket könnyebb megértés és áttekintés kedveért a kiadó

tette zárójelek közé.

^ T. i. a császár.

^ Kuranda Ignácz neves publicista és politikus, a bécsi Ostdeutsche Post

megalapítója ; Gerold Károly a neves bécsi könyv- és lapkiadó ; Zang a bécsi

»Presse<( tulajdonosa ; Báuerle a neves osztrák színmíró, Langer a bécsi )>Hans

.Törgel« szerkesztje s Saphir a híres humorista író és lapszerkeszt, mind centralista

és germanizátor irányú írók s a magyarságnak részben nem-barátai, részben egye-

nes ellenségei, a kik örömest tolták a bécsi kormány szekerét, persze csak a ger-

manizáczió és a centralismus útjain, mert eg}dk-másik köztük, mint pl. Kuranda,

(a ki késbb még a 70-es években is mint képvisel nagj' szerepet játszott) libe-

rális és alkotmányos érzelmíí ember volt.
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betrl-betre elhiszi, mit ezen jó szabadsajtós fiúk mélyen, papri-

kásan, já — — kiasan ^ sublimiter és witzlingezve copiroznak, ki-

pöknek, magukból nagy nehezen kifacsarnak, bohózatosan és ma-

gukkal különösen megelégedve kiénekelnek, kidobolnak, kitrombi-

táznak stb. honnét aztán Felséged oly gyönyör hírben fénylik is

egész Európa, só't az egész világ eltt mint a legszebb és legczifrább

tarka tünemény.

De ne nézzünk hátra, kegyelmes uram, hanem mottóm szerint

elre és azért engedje meg Felséged, miszerint politikai systemám

illustratiójára megint azon pontra térjek vissza, hol azt állitára,

hogy okos ember az ausztriai közállodalom tekintetében akkor, mikor

az a közelbomlás következtében igazi tabula rasa lett, vagy a régi

kakukórát állította volna ismét fel, kitisztítva, kijavítva és az egész

állodalomhoz alkalmazva vagy legott egészen új órát készit és pedig

a cylinder egyszer systemája szerint.

Én azonban lelkemben hordván a perfectibilitás elvét és miután

annyiszor hallottam, gut ist gut, besser ist jedoch besser, jóllehet

el kellett ismernem, mikép igy cselekedni és e szerint vagy az egyik

vagy a másik systemához szorosan ragaszkodni igen okos és igen

bölcs lett volna, természet szerint azon meggyzdésre emelkedtem

és magasúltam, hogy Felségednek mennyei hivatása kétségtelenül az,

még okosabban és még bölcsebben procedálni mint eddig például

Porosz, Bajorország és kivált Britannia stb. tett, és ékkép szoros

kötelességem Felségedet legnagyobb alázattal egyenesen arra fel-

kérni, méltóztatnék, valamint Felséged mint már fentebb volt érintve,

igen ügyesen combinálja a törvényes király és a fegyveres hóditó

szerepét, szintúgy kegyeskednék mind a kakukóra jó darabjait mind

a cylinderóra elsségeit combinative felhasználni szívesen anticipáló

háládatos népeinek boldogitására.

Kegyelmes császárom maga tapasztalhatta, hogy nem borjúzik

esze Caracallának, mikor azt mondja vagy inkább monda, deus est

in nobis, mert eddig legalább annyi isteni sugárlás tört ki Felséged-

bl, miszerint nem lehet kételkedni, miszerint Felséged ugyancsak

')gottyoll«. És én is különösen sokat tartok a bels inspiratiókra.

Igaz ugyan, hogy közönséges mindennapi dolgokat rendesen tanulni

kell és igy például a legnagyobb genie sem tud általánosan véve

propria inventione czélszeren fzni, sütni, jóllehet itt is vannak

* Olvashatlan szó.

10*
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dics kivételek és például Felséged tudom anélkül, hogy tanulta

volna, mert Felséged mindent tud. úgy megfzi a rántott levest,

sterczet, st még a panádlit [?] is, mint bármely hires chef de cuisine,

de mondom ez csak exceptio és közönséges dolgokat tanulni kell,

midn életbevágóbb mesterségek köri igaz poros iskolai padokon

nem tanúi a genie semmit is. de keblének Istene szól belle és e

tekintetben az igazi lángészrl, mint például Felséged, azt szokták

mondani : »I1 est né coiffé«, mit nem egy elmés magyar Schillernek

ismert énekét »Dem Zeus dem Siegel der Kraft« travertirozván, igy

fordítja magyarra : »Már bölcsben tzték a professori parókát

fejére. « így például Is'ewton, ki igen keveset tudott, nagyon rest volt,

senkire sem hallgatott és egész nap pipázott, vadászott és nyargalt,

mégis kitalálta a vüág gravitatiói törvényeit és pedig egyedül isteni

inspiratio következtében, mikor bizonyos alkalomkor szokott mélázása

közt azon különös phaenoment vette szemügyre, hogy a dió a fáról

nem fel. de lefelé esik. így a kolostori Baco ! Ezen kellleg éppen ki

nem iskolázott ignorans szinte inspiratio által els volt ki jól fel-

figyelmezett a gz erejére, mikor kényelmesen reggelizve orrára pattan

teakatlana, melybl, véletlenül bedugva lévén, nem birt menekülni

a gz és Baco az emberiségnek jótevje lett, mert csakugyan nem

tagadhatni, hogy a gzkocsi superálja még a debreczeui ekhót is ^ —
és tán jó benyomást tenne az európai publikum eltt, ha Felséged

ezen embert is olyformán distingválni kegyeskednék mint Napóleont

Milanóban az enchantirt lombaixlok szinte tapsai közt, stb. Szint-

igy köszönjük az üveg találmányt is isteni inspiratiónak, mely egy

szamár phoeniciusnak e tekintetben felkápráztatá szemét stb. stb.

A ki \igyáz és mindent észrevesz, mint egykor az osztrák

»Beobachter«,- de emellett mélyen hallgatni is tud és kellleg discrét,

annak súgnak-súgnak néha-néha a nagy Istenek valamit fülébe. Es

én, kegyelmes császárom, legelsben is, mint szerencsém volt elme-

sélni, a [mint] a kakukóra által lettem inspiratio által figyelmeztetve,

mily magas liivatásra vagyok a gondviselés által kirendelve, úgy meg

kell vallanom, [bárjmily különösnek látszassék is ez, semmi mélyebb

stúdium vagy combinatió nem szülte bennem azon elhatározást, hogy

' Mondanom sem kell, hogy Sz. itt Bacon, Watt és Stephenson találmányait

s érdemeit — csudálatosképen összezavarja ; st Stephenson Györgyöt is, a ki

1854-ben halt meg, fiával Róberttel, a híres vasút- és hídépítvel ; különben nem
»distlnguáltatná« öt — pár sorral alább — 1857-ben a fölséggel

!

- Bécsi lap.
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Osztrákiát combinált systéma szerint kell újra felépitni, mihez képest

a kakukóra hasznos részei mint nemkülönben a cylinderóra elsségei

is, egymással kezet fogva paradirozzanak abban kellleg és teljes

harmóniában, mondom semmi nem szülte bennem ezen elhatározást,

mint a vox populi.

Miután azonban oly sokféle populus van az egyetemes osztrák

mozaikban, mikép nem könny könyv nélkül elsorolni mindazokat

valami kihagyásnak veszélye nélkül, az volt a nagy difficultás, elha-

tározni, melyik populus szavára hallgasson nem ugyan premier, de

favorit miniszteri fülem.

Ezen embarras de richessebl azonban csak szaporán kirántott

engem* complaisant emlékezetem, mert noha mindent tüstént

mikor Felségedhez szegdtem elfelejtettem mit az aulában decla-

máltam, azért els ottani orátiómnak els sora mégis kisegítésemre

tüstént emlékezetembe toppant és mely igy hangzik : á tous les coeurs

bien nés la patrie est chére ; honnét aztán sem a cseh vastag koponyák,

sem a stájer trottlik, sem a tyrolisi tökfilkók, sem az olasz kaczel-

macherek,^ seni a Jellasichféle jó fiúk, sem a rácz kecskék, sem a

római rumuny különösen vitéz ivadékok, sem a lamentáló lengyelek,

sem végre az elkeseredett és elnémult magyarok voxa nem hatott

rám és én csak a bécsiekre füleltem, legelsben is, mert született

bécsi Rezidenzler vagyok és ekkép tulajdonkép Bécs az én hazám

és aztán, mert tökéletes meggyzdésem szerint több kitn ember

geniet sehol oly nagy számban összesaraglyázva nem találhatni a

világ széles hátán, mint Bécsben, ha t. i. az idefutott idegeneket

kirekesztjük, mert ezek közt, nem tagadhatni, igen sok felette hosszú-

fül avfinturier van, midn a telivér bécsi, der Wiener vom reinsten

Wasser, valamint Apolló a múzsákat, Hercules az ert, Adonis a

szépséget reprezentálja, úgy képviseli az igazi tiszta keverék nélkül

residenzlakos, ha t, i. nem részeg és t a zsandár vagy policzáj par

hasard fülénél nem tartja, a lelki suprematiának independens ideál-

ját, és ez természetes, mert miután mindenki elismeri, hogy semmi

de semmi nem köszörüli oly finom élre ki az emberi észnek beretváját

mint teljes szabadságú elmeharcz és minden tárgy körlti korlátlan

diseussió, éppen nem csuda, ha több intelligentiai pondus concentrál-

* Sz. toUhibából igen-t irt engem helyett.

1 Az olaszok gúnyneve Ausztriában. Tiilajclonk('p a.m. Kcsselmacher, ilst-

«sináló, üstfoltozó.
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tátik az igaz bécsiek iránylag '^ csekély számában, mint a több 40

millió provinczlerféle ignoránsokban. Sokan azt hiszik, az angol par-

lamentben néha-néha hallani meglehets okoskodást. Jó Istenem !

Müy hazugság és müy szemtelenség ilyest csak legtávolabbról is

áUitni ! Ne higyje azt, kegyelmes császárom ; oly helyen, hol a leg-

szentebbet, a legmagasztosabbat is be lehet impune mocskolni,

lepiszkolni, ott egy okos szó sem hallatik, mely Felségednek mulat-

ságára vagy pláne élvezetére szolgálhatna, midn méltóztassék elhinni

kegyelmes császárom, a residentiának ser-, bor- és kávéházaiban

egy illetlen szó sem hallatik és a vendégek maguk közt mindig oly

exempláris rendet tartanak, mikép az ott mindig nagyszámban jelen

lev' tarka kormányi komondoroknak csak vajmi ritkán kell inter-

veniálniok és akkor is, ha véletlenül elfelejtik és egy kissé elposz-

szantják magukat, tüstént megbánják, lejuhászkodnak és édes-

örömest megcsókolják azon atyai kezet, mely ket sújtja és mely-

ben nagy haladattal mindig ráismernek kegyelmes császárjuk és

atyjuk markára.

És ezen lokálokból hangzott füleimbe a magas ihletés ! Lokálék-

ból mondom és nem lokálokban, mert én, felséges császárom, soha

azokat nem frequentáltam, minthogy én a népnek bzét és émelygs

kipárolgását soha nem szenvedhettem, úgy hogy én jobban érzem

magamat birkaakolban, gblyistállóban, de még angol meuterekesz-

ben 1 is, mint valami bécsi népklubban, és mégis ezen velemszületett

antipathiának daczára és aztán ez teszi a csudát, — a bécsi vox

populi tanított engem arra, mily módok által emelhetem én Osztrákiát

Felségeddel együtt egekbe.

S ugyan is mikor mély gondolatokba és gondokba merülve fel

és alá járnék a bécsi utczákban, számtalan csinosb földszinti és föld-

alatti telepvényekbl kihangzó ezen két szó érinté füleimet és nem-

csak ma, holnap, holnapután, de regulariter egész esztendt át

:

(jemischts, Melange, és én jól értettem és tüstént felfogtam e két szó-

nak magasb értelmét »ilire höhere Bedeutung«, mint azt közönséges

teremtés capiálná és hogy egyenesen engem illet és rám nézve annyit

jelent és oly titkos de nagy súlyú pondusa van, mint volt illó tempore

Newton szemeinek felnyitására a fáról lepottyant masanszker,-

* így ; toUhiba aránylag helyett.

* A. ra. vadászkutya (meute)-rekészben.

^ Masánszki (morvaországi) alma.
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mert csakugyan alma és nem gesztenye, de nem ám a paradicsomi

fatális alma volt az, mi véle a légvilág csudáit megismerteté, valamint

engem a Gmischts és Melange két szó kalauzolt a józan és legmélyebb

politikának ösvényére, országútjára és megpatkolt közlekedésére.

Neuoestreich organisatiójában a kakukórából sok rész meg-

jnaradt, mirl alázatos és részletes jelentést fogok elterjeszteni

íinnak idejében : például, hogy Felséged kényekedve szerint paran-

csol, a többi 40 millió pedig vak engedelmességre kényszeríttetik,

ha erre kedve nincs is ; midn a cylinderórából vagy mondjuk ki tisz-

tábban a constitutionális gépbl több részeket illeszték a régi készít-

ménybe, melyekrl szinte bven fogok referálni, mig addig is, kegyel-

mes császárom, mint reméllem tökéletes megnyugtatására, és mibl

tökéletesen láthatja Felséged, mily genialis statusmachinista vagyok

én, csak azt hozom el, hogy mi rendesen kimutatjuk financiális állá-

sunkat 1 vagy más szavakkal, hogy mi a népeknek beadjuk a status

számadásait és ekkép mi a népeket mint ellenröket magunk hegyibe

emeljük, müy bölcs ötlet eddigelé soha de egyetlen egy kormánynak

sem jutott eszébe, melyet úgy szólván torkán fogva nem kényszerí-

tettek volna ily veszélyes és az országok hitelét oly könnyen gyöke-

rébl kidönt condescensióra.

Sok igen bölcs férfiak, kik eddigelé genialis röptömig fel nem tud-

tak emelkedni, de ezeket is lassan-lassan legyzöm vagy kiii-tom,

azt predentálják, hogy sine necessitate kényszerítés nélkül,, spontanee

oly indiscrét actust elkövetni, mely Ausztriának nyomorult fináncziai

állapotját úgy szólván fáklyákkal kivilágítja és dobra veri, mikép

a legrövidebblátók, a legsiketebbek is raisonü'ozásra felpiszkáltassa-

nak, oly ostoba eljárás, minél valami még szamarabbat kigondolni

valóban bajos volna és mely oly probléma, melynek feloldására a leg-

nagyobb jutalmat bátran lehetne kitenni, mert azt igazság szerint

csakugyan senki sem fogná soha is elvinni. És igaz, felséges császá-

rom, els tekintetre ezen eljárás legnagyobb absurdumnak mutatko-

zik, most már néha nékem is tökéletesen igy látszik, mely szinte

vallomásból felséges uram láthatja, hogy magas szeme eltt nem

akarunk semmit is eldugni, aberratióinkat szívesen megismerjük és

Felségednek bölcs és oly lelkiismeretesen gyakorlott elvére )>audiatur

<'t altéra pars« hivatkozván, mi csak azért esedezünk, méltóztassék

^ A hivatalos lapban közlött állami költségkimutatásokra (e nem Bachtól

•eredt politikai porhintésre) czéloz Széchenyi.
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ránk is hallgatni, niikóp módunk lehessen az ellenünk

felemelt csépeket lecsépleni és gyzedelmileg ledoron-

o-olni észszel, okkal és ha ez sem sikeri, silentium megparancso-

lása által.

Felségednek tudom, sokszor mondták még mikor nem ntt anyjá-

nak hegyibe is : »errando discimus« — oh bár azt is repetálták volna

toties quoties : »virgando crescimus« — és ekkép Felséged, ki oly igaz-

ságos és minden csepp nedvében ezen gyönyör mottót hordja, »quod

tibi non vis íieri« stb. stb. szegény alázatos szolgáitól sem pretendál

emberfölötti dolgokat és ekkép nyugodtan elvárom, mikép kegyes

császárunk azon netaláni hibákat, melyeket a Neuoestreich felépíté-

sében elkövettünk, nékünk bizonyosan megbocsátandja, ha mind-

azon fényre, parádéra, triumphusokra és Európát elbolonditni szán-

dékozó demonstratiókra méltóztatik kegyesen emlékezni, melyek-

kel Felségedet annyira körivettük, miszerint már sokan attól tartot-

tak, hogy ennyi soporificum végre nauseát fogna Felségednek okozni

és csak én voltam az, ki lovagi császáromat jobban ismervén mint

kollégáim, azt állitám, oh még igen sokat elbir és mindazon kinos

jajgatások elfojtására, melyeknek szerzje és melyek lehetetlen, hogy

olykor-olykor ne okozzanak kellemetlen kis fülzúgást, még sokkal

több éljenorditás, örömjubilirozás, regimentsmusik, czigány ömle-

dez, harangszó és ágyudurrogatás kell, mint amennyit ügygyei-

bajjal, Ígéretekkel, fenyegetésekkel és Werthpapierokkal, [mert húsza-

sokat még mindig nem látunk, holott Bruck ^ excellentiája nagyon

pöki markát és mi is ersen megparancsoljuk az illetknek a bizodal-

mat és mindent Ígérünk, mit a jámborok el is hisznek és tökéletesen

megnyugosznak, mert már többször tapasztalták, császárjuknak

adott szava és ígérete mennyire szent] * igen, így okoskodtam derék

fejedelmünk még több eltompító lármát és demonstrátiót elbir, mint

amennyivel vajmi drága moráhs és haderlump pénzért képesek vol-

tunk érzékeny jó szivét felvígasztalni és azért a háládatos fejedelem

nem lesz remonstratiónk iránt siket, ha megmutatni akarjuk, hogy

minden politikai eljárásunkban minket csak bölcsesség vezérlett és

mely státustudományunkhoz képest hozzánk mérve Palmerston,

* Szögletes zárjel közé a közbevetett mondatokat a megértés könnyebbítésére
a kiadó tette.

^ A pénzügyminiszter. Az ezüstpénz eltnt a forgalomból. Erre czéloz

Széchenyi.
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Gorcsakow, Cavour és kivált a magyar petitionárius légió ^ igazi

stümperféle collectió.

Már mi a státusszámadást illeti, mely nekünk, igaz, napról-napra

alkalmatlanabb lesz és mely végett minket úton útfélen bet szerint

lekaczagnak [mi azonban szívesen trünk Felségedhez vonzó hsé-

günk és szeretetünknél fogva, jóllehet néha oly volumnióz-féle szemre-

hányási gúnypilulákat presentálnak nekünk, melyeket nyelnünk

kell, miszerint a legtágabb torkú egyén is, ki már jól megszokta a

»nyelést«, igen sokat riszkíroz és bekapás alkalmával majdnem mindig

sötétkékre fullad] * mi a rendesen beadandó vagy inkább nyilvánosan

dobraverend statusszámadást illeti, mondom, im e következ argu-

mentumok körülbelül azok, melyekkel leginkább puskáznak ellenünk :

Mindig a felhozott unalmas tzséri példát variálván igy okos-

kodnak : Ha valami jó hitelben álló bankierháznak fje meghal és

például fia áll a dolgok élére és azt tapasztalja, hogy passivái kétszer

túlhaladják activáit mindenekeltt áttörhetlen titokba fogja burkolni

financiális állását ; — mivel nincs más mód magával együtt jóhiszem

hitelezit tán megmenteni, — mert fentartott hitele következtében

okkal-móddal ismét annyi tehetségre emelkedhetik, miszerint köte-

lességeit pontosan leróhatja ; midn ha tudja Isten mily gyermeki

viszketegtl inditva nagyszájjal kitárja, st sajtó által az emberek-

nek fejébe minden ervel még be is sajtolja financiáUs állásának nyo-

morú voltát és ennek következtében hitelét tökéletesen elvesztvén

és minden hitelezit maga ellen felhuszitván, maga is dl, meg másokat

dönt, akkor vagy bolond ki Bedlamba való vagy éretlen suhancz, ki

nyilvános felvigyázásra kitnen érdemessé tette magát.

Már ha valami státus bármi által nagy financiális bajokba keve-

redik, akkor szinte nem tehet bölcsebbet mint pénzügye körül oly

mély titkot tartani, mint amily vastag fátyolt csak bir bevételire és

kiadásira terjeszteni.

Soha státusbankrott egész állodalmat még meg nem döntött, ha

t. i. jó idben tör ki és nem áll be ismételve oly gyakran, mikép végre

gyógyithatlan chronikus bajjá váljék. Meg nem dönt pedig azért,

mert valami nagy csatához hasoiiHtható. És ugyanis ha nagy csatában

* A szögletes zárjelek a kiadótól valók.

' Czélzás a császár magyarországi körútja alkalmával május 9-dikén (1857)

készült s 124 aláírással ellátott, de el nem fogadott kérvényre, helyesebben hódoló

föliratra. Kiadta : Kónyi, Deák F. beszédei (2. kiad.) II. 397. s köv. 1.
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például 20 ezer ember harap földbe, ez pedig nem tagadhatni, vajmi

borzasztó eset, vájjon mi következése van ennek. Az, hogy rendsze-

rint eltemetik az illetket és aztán jó szám,i mely tán szerette, egy

darabig megsiratja és elfelejti, jó szám és alkalmasint nagyobb szám

ellenben bár mily komédiát játszik is a vüág eltt, egy cseppet sem

bánja, hogy kidlt, mert helyébe lép vagy örökli meg. A státus

[az] ily sebeket ily bajokat pedig elbb-utóbb bizonyosan kinyalja,

kiheveri. És igy státusbankrott sem sújtja soha is közvetlen a státust,

de áltálján véve inkább csak özvegyeket, árvákat és kapitalistákat

érint, kiknek vagyona pénz. Ezeket is többet-kevesebbet megsajnál-

ják, szinte eltemetik, tán még meg is siratják és felejtik. A státus azon-

ban ezen az illetkre nézve vajmi kínos eset végett nem biczeg.

A státusbankrott csak akkor veszélyes, mikor igen nehéz idk
súlyosodnak az állományra.

A hosszas franczia háborúknak nagy költsége és a mindig méreg-

drága osztrák administrátió felette szomorú helyzetbe süllyesztek

1803, és 1804-ben a közbirodabni financiákat. Már ha akkor valami

szép theoria következtében vagy hogy constitutionális horogra keritsék

a már lankadó népeket, úgy mint ma történik, nagy bölcsen nyomta-

tott bizonyítványt — valóban kár, hogy nincs rajta a stempli — adtak

volna a népek kezeibe, miszerint azt mit úgyis gyanítottak, úgyis

jajditottak, apodictice megtudják, t. i. müy ebül van az osztráki pénz-

ügy, — bátran mondliatni. az osztráki dynasztiának állása ísapoleon

átellenében nagyon problematicus lett volna, mert háború folytatásra

nem szerezhet pénzt, pénz nélkül pedig hires Montecuccoli sem tudott

még csak a törökkel is megbirkózni és ekkép annál kevésbbé lehetett

volna ÜN'apoleonnal ujjat húzni, ezen szükséges ingrediens nélkül.

A bölcs osztráki kormány azonban, mely közt akkori idben több

magyarok is voltak és kitnleg a practicus és tapasztalt okosságú

gr. Zichv Károlv.- nem árulták el a bankrotti titkot és míff a bécsiek

^ Értsd : sokan, nagyszámú ember.

^ 1808-ban lön államminiszterré. Neve a nagj- »devalvatió« rendszabályaival

kapcsolatos. 1808 eltt az udvari kamara elnöke, utódja gr. O'Donnelt, a kit aztán

1810-ben a közismert gr. Wallis J. váltott föl. Alig hihet, hogy a monarchia ez

idóTjeli zavaros és szomorú pénzügyi Asszonyairól a legtisztább és legáttekinthetóTab

képet még mindig az öreg Anton Springer adja Gesch. Österreichs seit dem
Wiener Frieden 1809 ez. nevezetes müve I. kötetének 139—178-dik lapjain ! Ezekre

utalom Sz. per summos apices érintett eladásával szemben az olvasót. Figyelembe

veend a Springernél idézett irodalom is.
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TÍczczekre és pletykákra nagy ersen köszörülték nyelvüket és meg-

lehetsen szabad volt nekiek kis mulatságul magukat kényük és ked-

vük szerint kischimpíirozni, — mert már, ha jól emlékszem, Diony-

sius is azt mondta, jobb ha a kutyák ugatnak, mint ha harapnak, —
addig gr. Stadion ^ éjjel-nappal lankadatlan préselte a bankót. St
most Napóleon is ledorongolta az osztrák muszkát [!] 1805-ben Auster-

litznál, de Ferencz császár megrázta a parókát és megint lábán állott,

mert még mindig gyzte szuszszal, t. i, pénzzel, minthogy senkinek

nem jutott eszébe nagy pompával és teketóriával, valami constitutio-

nálisféle bohózatot ^ összeférczelni a népeknek különös nagy mulat-

ságára, igen, különös nagy mulatságára ; mert most valóban már nagy-

szer lesz, mily kimondhatlan ostobáknak tartják némi kormányok

a népeket és azt hiszik, mert nem szólnak, szólni nem mernek, hogy

ezért nem is gondolkoznak stb. és igy bizonyosan, ^ schwarz auf weiss,

senki nem tudta, müy közel áll a statustargoncza a tátongóhoz és

ekkép Ausztriának még mindig volt pénzhitele. Jött ismét Napóleon
;

bölcs Mack hadvezért, ki éppen ulniergerstelleP lakott jól, megcsípte,

hs Ferdinánd herczeget ersen megszalasztotta,* Bécsbe toppant

lütb., stb. és azt tudták sokan : vége Ausztriának. De nem, mert

Ferencz most még jobban megrázta a parókát és ersebben állott

lábán mint valaha azeltt s vájjon miért ? Azért, mert a Stadionféle

présnek meg nem szn mozgása következtében még mindig jól

gyzte szuszszal, és senki bizonyosan nem tudta, ^ mily Wallisféle

t'arkasverem fölött ^ figuráz és paradirozik az osztráki financia ; és

ha akkor declai'álják a bankrottot, soha Napóleon szarvának letöré-

sére nem járulhat Ausztria stb. Ámde az iUetk mindig nagy bölcsen

hallgatnak és constitutionális Tartuffiákat nem játszanak, mig végre

mindig elég bankóval ellátva, mint Antheus újra és újra kiáll

Ferencz a síkra és Lipcsénél az impertinens medvét szinte ersen

harapgatja, mely alkalommal, közbevetleg legyen mondva, nagy

* Sz. aláhúzásai.

^ Gr. Stadion János Fülöp 1805-ben külügyminiszter, a Napóleon elleni küz-

delem egyik elöharczosa. 1809. megbukott ; az ö utódja lön Metternich.

- A följobb említett állami költségvetés kimutatásaira (az 50-es évekbl)

czéloz itt Sz.

3 Árpakása ; szójáték Mackra és Ulm-ra, Mack ismeretes kudarczára.

* Ferdinánd fherczeg 1805 okt. 14. és 15. közti éjén vonult vissza Ulm alól,

Napóleon ell.

* Ez a mondás kissé merész »anticipatio«.
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Kutsera^ ezen mottót javasolja az ismert ágyúkeresztre vésetni:

Viele Hunde sind des Hasens Tod ; mi nyilvános bizonyitványt

nyújt Kutserának nagy emberismerete körül és meg volt mentve

az osztrák quodlibet és kivált dinasztia, mert az 1816-iki Wallis

nev bankrott,'^ mely lOOat 20ra és aztán 20at 8ra devalvált,

egy cseppet sem rázta meg a csend és béke közepén, az egyete-

mes állodalmat, hanem csak azokat pusztította, kik-

nek nem volt egyéb vágni valójuk mint papiros és

kik özvegyek, árvák, rentierek képében szintúgy jajgattak és

lamentáltak egy darabig ugyan mint a csatamezó'n elvérz baj-

nokok, ámde ekkoráig alkalmasint mindnyájukat elnémita már az^

id és a sir.^

így okoskodnak felséges császárom és nem tagadhatni van némi

igazság szavaikban, melyeket igy folytatnak.

Jelen állása Ausztriának sokkal veszélyesb mint az 1805ben és

1809-ben volt, mert azon idkben csak Napóleonnak súlya nehezült

rá, a többi Európa ellenben szinte, mivel hasonlólag érdekelt, szövet-

ségi hajlammal viseltetett hozzá és efölött a közbirodalomnak külön

népei részint régi szokásból részint valódi szivvonzalom következté-

ben ersen ragaszkodtak a dinasztiához ; mert Ferenczben — József

nélkül * — ezer alkalommal, ha nem is éppen Solont, legalább jó atyju-

kat tapasztalták és igy ket áltálján véve igen igen szerették. Mai napok-

ban pedig Ausztriának nemcsak egyetlenegy szövetségese sincs, st
mindenünnen elhidegülés, ellenszenv, megvetés súlyosodik rá és a

muszka nemzet, melynek minden tagja véres bosszút szomjaz, lehel

és esküszik Ferencz József ellen,^ nyakrafre organisál, könnyebb

concentratió végett törik-szakad vasutakat épit, a lengyelekkel kibé-

kül és nem »tropfenweis« és nem mint egy nyomorult szrszálhaso-

gató miserabiliter distinguáló zugjogász vagy leterrorisált auditor,

hanem nagylelkleg és ekkép nagybölcsen és csak azon pillanatot

várja, hogy az angol jó mélyen belé vágja baltáját a chinai eldfílésnek

induló vén törzsökbe és alkalmasint eszébe toppan jó idben Lengyel-

^ B. Kiitschera A. kabineti titkár Ferencz császár befolyásos, kedves em-

bere, késbb eladó az államtanácsban.

- A Wallis-féle devalvatióról bven szól Springer id. h.

•' Ezzel az eladással Sz. Bach cinismusát akarja kiemelni.

* Vágás az uralkodó ellen.

^ Az orosz udvar gylöletére czéloz Sz. a bécsi udvar ellen, mely a krimi

Jiáborúban nem állott mellé s háládatlannak mutatkozott a 49-diki segítségért.
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ország helyreállítását proklamálni, az egész szláv fajt császári széke

köri egyesitni, mikor aztán nem lesz könny Bach Sándor, Hauer

Pista,^ Konrád Józsi et Co bölcsességüknek valami festivitást kigon-

dolni, kipéczézni és kiczifrázni, mely a bizonyosan bekövetkezhet

hajótörésnek vehetné elejét. Az ausztriai népeknek szeme elvégre

felnyüt, már nem gylölik egymást mint azeltt, mi felsbb helyrl

a nagymesternek »divide« elve szerint meg nem szflnleg fomentálta-

tott, de a sok rászedés és napirenden lév furfangos eljárás következ-

tében magukat viszonlag megbecsülni tanulták és ha van szivömlede-

zésük kéjérzete közt emberalak a közálladalomban, kit nem szeretnek,

kit nem szenvedhetnek, az senki más, mint az elbízott, kevély, szív-

telen, rövídesz, vért szomjúzó Ferencz József Dei gratia (parancsár)

vagy inkább salva venia.^

Es ekkép ha az 1805-ben és 1807-ben beálló státusbankrott tökéle-

tesen paralisálta volna az osztrák dinasztiának hatalmát, min nem

kételkedik senki, jóllehet azon idkben minden egyéb körülmények

oly kedvezk voltak, akkor minden kétkedés nélkül mint tökéletesen

bizonyost lehet állítni azt, hogy most bekövetkezend státusbankrott

a császári széket oly veszélybe sülyeszti, melybl vájjon ki és mi

mentheti meg, gondolkozó, ámítás nélküli ember valóban nem con-

cipiálhatja.

Miket egybeillesztve elég világosan és kézzel foghatólag az sl

ki, hogy valami szamarabbat kigondolni mint autocrátországban,

melyben minden törvény nélkül éppen oly egyoldal úlag és éppen oly

korlátlan önkénynyel parancsolnak pátensek által, valamint Muszka-

országban ukázok és Törökországban fermánok által, hogy valami

szamarabbat kigondolni, mondom, teljességgel lehetetlen volt mint

ily kakukóraféle körülmények közt constítutionális státusszámadást

a parlamenteknek, kamaráknak, országgyléseknek stb. stb. benyúj-

tani, mely alkotmányos ínstítutióknak nóta bene még jó szagával sincs

^ B. Hauer István a budai fparancsnokságnál Albrecht föherczeg polgári

adlátusa,nagy germanizátor.Sz. e hatalmas szatírájában többször fogunk találkozni

vele. reá különös )>pick«-je volt Sz.-nek. Konrád József csak toUhiba lehet. Való-

szín, hogy Sz. itt lovag Conrad Gusztáv, fó'törvényszéki tanácsost, Pest ezidei

(kinevezett) polgármesterét érti.

^ Sz. többször átmegy abból, a mit Bach szájába ád, saját gondolatainak —
Bach közvetítése nélkül való— kifejezésére. Ez is ilyennek látszik s az ers tisztelet-

lenség a kifejezésekben elkeseredése rovására Írandó. Persze néhány kikezdéssel

alább megint világosan Bach beszél olykép, mintha az elzket is mind mon-

v4otta volna !

!
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megáldva Osztrákia, minthogy azon constitutio, melyen 9 év óta fze-

getnek a nagy tapasztalatú bécsi státuschemikusok és melynek haut-

goút megszaglásán tisztalelk Lamotte i grófot megütötte a guta

oly készítmény, mely sehová nem ilHk jobban mint pro coronide

mindazon constitutionális moslék hegyibe, melylyel eddig megfurfan-

golták a közbirodalmat és melylyel szándékuk eUen, nemcsak nem

vakítottak el senkit, de némi ersen imádkozó agg hölgyeket és némi

ersen ivó bécsi stammgastféle hsöket kivéve, mindenkinek annyira

kitisztogatták systemáthia-porral [sic] behintett szemüket, mihez

képest vakandokokból részint élesszem és mindent kifecseg szarkák,

részint sötétben hatalmasan látó baglyok, részint harapós farkasok

lettek, melyek a gúzsból szerencsésen kiszabadulván nem hagyják

magukat egykönnyen többé megcsipetni, stb.

Ekkép foly, mint Felséged maga bölcsen tapasztalhatja, elég

paprikával vegyült nézetük kitálalása, mi új bizonyságot nyújt, — mert

kik velem igy szólnak részint mosatlan szájú pápista, részint zsíros-

szájú kálvinista magyarok, — hogy ezen faj nem excellál udvariságban

és ekkép magas ideje — hohe Zeit — vagy Hochzeit,'^ mikép derék

beamterehik és vitéz zsandárjaink nekik mórest tanitsanak, mert

hiába nem tudnak szólni meg nem szn »Anzüglichkeit« nélkül, mi

tudom szinte nem kerülte el Felségednek magas figyelmét és jószivét

szintoly fájdalmasan sebzi, valamint én is mindig gyomorgörcsöt kapok,

ha ilyféle infamitásokkal megszekirozzák udvari kedélyemet.

Ha Angüának ffigyelme és ereje China felé gravitál és új szövet-

ségesét a francziát is egészen belevonja a megkísérend és alkalmasint

igen lucrativ kalandba, az olaszok pedig igen jól ismervén az osztráki

piros almának vajmi kukaczos belállapotát és a muszkáktól felpisz-

kálva ismét vérszemet kapnak, a muszka nemzet alté mente repostum

haragja, bosszúja, mérge és dühe végre korlátlanul kitör és Cato sze-

rint az egész nemzet egy hanggal és egy lélekkel énekli, kiáltja, ordítja

a censeo delendam-féle minden muszkának bizonyosan legkellemeseb-

ben hangzó nemzeti hymnust és mind efölött, de csak egy húszasra

terjed pénzhitele sem lesz vagy inkább nincs [Xeuöstreichnek és

ugyanakkor mit fognak tenni felette nagyesz, de vajmi piczi okosságú

miniszter uraimék? Nem fogják-e jókora vels fejüket egybedugni

^ Gr. De la Motte Antal (Jánosnak, a több ízben magyar orsz. g}'. követnek

s nejének, gr. Almássy Izabellának 1811. született fia) 1857-ben titk. tanácsos,,

belügyminiszteri osztályfnök, magyarbarát volt.

^ Ez szójáték akar lenni

!
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mint kecskék égi háború alkalmával ? Vájjon nem lesz-e, ha igy bebo-

rulnak az idk, a jó tanács igen drága, »st garnicht zu haben« és »gánz-

lich vergrien ?«

Nem fog-e ily alkalommal, mely minden bizonnyal sokkal elbb

áJl be, mint mieltt négy esztend lefolyna, felkiáltani azon tenger

vér, melyet éretlen, vagyis inkább egészen megérett, st rothadásba

men szivtelenség embertársaiból kifecskendezni parancsolt, és mind-

azon komédiás szegény magyar, ki nagyon örült és különös gra-

tiának tartotta, hogy 1857-ben, mikor eljött a felség, miszerint

Magyarországnak szép környékét nejének és kisdedeinek bemutassa,

a császári bakó eltt mint szépen köszön háládatos h és enge-

delmes vitéz vagyis inkább kurucz signor Hauer Istók inventiója

és parancsa szerint tánczolhatott, banderiázhatott, örömrivalgás-

ban versenyezhetett és úgy mint lelketlen automata paradirozha-

tott, — kérdem azon ekkép kikomédiázott számtalan magyar, ki ily

alacsony, ily legyalázó szerep eljátszásra tán azért szánta el magát,

mert reméllette a bolond, hogy elvégre mégis el fogná könnyei által

olvasztani a fejedelmi sziklát és aztán alázatos kérelmét még csak

elfogadni sem kegyeskedett a felség [melyet ha elfogad és nem is

olvas, hiszen vajmi könnyen vethet »háusliba«, — még ily nagy

kegyelemre sem méltatta a magyart],'' vájjon az ekkép bolonddá

tétettek szemei nem fognak-e ily alkalommal felébredni s ha tisztán

látják, mily hazugságra használtattak fel, miszerint egész Európa

lássa, hogy a ledorongolt magyar moraliter és annyira sülylyedt,

mikép kinzója, gyilkosa és t végkép megsemmisitni akaró csá-

szári vampirja eltt letérdel, leborul, kezet csókol, st nejével és

családjával együtt saruinak porát, piszkát is nyalni kész, ugyan fog-

nak-e ilyes szavakra fakadni : »moriamur pro rege nostro« t. i. azon

megmaradtak, kiket felsége a kötél által nem szíveskedett örök

némaságba dönteni.^

" Szögletes zárjel közé a kiadó tette.

^ Ez az egész eladás mutatja, mily rettenten el volt keseredve Sz. — ép

úgy, mint az egész magyarság — az ellen a megfoghatatlan eljárás ellen, hogy a

125 magyar notable loyális kérvényét a fölség még az öreg prímástól sem fogadta

el ; de e helyett a kérelmezket megrovatta 1 . . . Sz. e lapokat saját magánah

irv'in, szabad folyást enged elkeseredése dühének. A petitióról 1. Szögyény Emlék-

iratai II. köt. 6. és 7. fej.
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[11.] így végezte mérges szája által eléggé ismeretes

gróf Szekírházi impertinens expectorátióját,i de már

akkor az én béketrés! lábosom is felfortyant és eszem élével és tanul-

mányaim és státustudományaim pondusával úgy összeapritottam,

annyira betettem és oly efficaciter megiskoláztam és kikeféltem ezen

alkalmatlan fanfaront, mikép egy szót sem szólt többé ; és kinjában

csak kaczagott, st néha oly convulsiv hahotára fakadt, mikép elvégre

valóban sajnálni kezdem a szegényt és Felségedet legmélyebb alázat-

tal vorschriftsmássiges Bittgesuch által már meg akartam kérni, mél-

tóztatnék rajta kegyesen eret vágatni, mert máskép még valami

baja lehetne vagy, és ez hihetbb. Felségednek okozhatna bajt.

De most engedje meg Felséged kegyesen, hadd mondjam el, mily

rútul lepiszkoltam és mennyire lóvá tettem ezen czifra szájhst. Én

ugyanis hozzá igy szóltam, — tudom Felségedet ezen kis kép aus dem

bürgerlichen Lében nagyon fogja »amusirozni« : Hahaha ! Eleget

hallottam, és most az úr fogja be a száját, mert máskép tüstént elkül-

dök Kempen hadnagyomért, ki maga is körmös egy tábornok, de

efölött még 20 ezer extra és rezerva körme ^ is van és igy az úrtól egy

cseppet sem fél, tudja ? Vagy mi még rövidebb, rögtön kell Vortragot

terjesztek apostoli császáromnak kegyes lábaihoz, ki, mint ön tán

észrevette, hahaha, nem tréfál, és ekkép ne merészeljen az úr egy szót

is szólni többé, de hallgasson arra mit én mondok és tanuljon elvégre

valamit, ha vastag és üres koponyájába, mely teü van semmivel,

még elfér valami ; s most figyeljen :

)>Ferencz József apostoli császárnak ftulajdona, egyeneslelk-

ség és loyahtás. Mit nevet az úr ? kövesse meg magát, mert máskép

mindjárt megjelenik Felsenthal ^ mephistofelesége, ki itt a kályha

mögé bújt és szinte oly egyeneslelk fiú, hogy a policzia legártatlanabb

titkait is kipletykázza, pedig kisajtolva comme avis au lecteur, mibl

kiki láthatja, mily infernaKs kipiszkáló, kikutató, elcsábító, ráfogó,

^ Ez roppant ers és merész fordulat Sz. eladásában ; mert, minta szöveg-

bl láthattuk, eddig— legalább a 8. fejezet óta— Bach beszélte el a maga nézeteit

cs a mit itt-ott hallott, a császárnak ; de nem gr. Szekírváry (ez is szójáték) a 7.

fejezetben említett »mérges« magyar fúr mondókáit ! Ezekkel már a 7, fejezet

végezett. Ez lapsus memóriáé Sz.-tl.

- T. i. a 20 zsandárezred, mely báró Kempen altábornagy s rendrminiszter

alatt állott ekkor. Tulajdonkép csak 18 csendr-ezred volt, st eredetileg csak 16

ezred állíttatott föl.

^ Felsenthal a bécs-belvárosi rendri kerület fnöke. Róla az I. köt. Történeti

Bevezetésében bven van szó.
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igazi kisérteti felvigyázás alatt lélekszik 40 miUió emberféle teremtés,

miszerint néha egy-egy szál gazembert megcsíphessenek, mely eljárás

ugyan nagy tapsot érdemel, ha t. i. a lövés tüstént eltalálja a czélt,

mi nem hihet, midn ha elbb százakat kell suspiciálni és hajhászni,

mig az igazi vadnak nyomába jutnak, mi sokkal hihetbb, igazi átok

és ily sublimitásokat kérkedve hiúságból még ki is nyomtatni, igazi

poücziai öngyilkolás és ekkép a liberális elveknek diadala.^ Igen, a mi

lovagi urunknak fjelleme, egyeneslelkség és loyalitás ? punctum.

És ha az úr ezt nem hiszi, kérdezzen meg bárkit és nemcsak magas

felhkbl inspirált új osztráki koldus népeket, mert hiszen ezt expli-

cálni lehetne, de minden kétlábú gondolkozó lényt bárhol, nem bánom

ha valakit e végett még Szt. Pétervárra is küld és mindenütt azt fog-

ják legkisebb kivétel nélkül áttestálni, hogy én kevés szavakkal jó lemá-

zoltam tündökl urunknak fényes oldalait.

Már az egyeneslelkség vájjon müy ivadékokat szül ? Inomisse

legelsben is az adott szónak szentsége áll a gyönyör családnak élén

mint primogenitus, és azért, miután a felséges császár éppen nem kény-

szerítve, mert hiszen a kényszerítés az kezeiben volt, de önkényesen

megígérte, st megadta a constitutiot, persze késbb aus höheren

Staatsrücksichten ismét visszavette, nem arról lehetett többé szó, meg

kell-e tartani a szót vagy sem, hanem hogy szent kötelességgé az vált,"^

úgy menni »besonnen vorwárts«, mint az igazi lovag is elporosodott

vén románok testirnoniumia szerint,— mert a világban minden ismétli

magát, — imperterrite halad elre az elbvölt kastélynak falai közt va-

lami szépnek kiszabadítása végett, egy cseppet sem figyelvén a strá-

zsáló sárkányok, kígyók és óriások orditására, sziszegésére és netaláni

petitiójára. Honnét aztán a felséges császár alázatos személyemmel

együtt mint igazi lovag az igért constitutiot is fenntartotta, igen fenn-

tartotta úgy mint [az] alabor is fenntartja a hintót, nehogy precipi-

tiumba süllyedjék. És mi ezért adunk financiáinkról rendes számadást.

Érti az úr ? ebben láthatja, ha nem vak, vagy nem igen miops, minden

cselekvésünk kulcsát ! Egyeneslelkség és loyaHtás. Ezen mottó van

kipingálva és kistlkkelve minden nem lobogóinkon ! Ó mily baj,

ily marhákkal mint ezen theoretikus magyarok, kik közt soha nem élt

* így, e helyett : szent kötelességévé vált-e az.

^ Felsenthal kinyomatott füljegyzéseirl, melyek ftárgya egy híres bécsi

»bankócsináló« bankár üzelmeinek leleplezése, az I. köt. Bevezetése szintén bven
szól. Sz. itt e könyvre czéloz (Bach szájából !).

Gr. Széchenyi István döblingi Iiagyatéka. II. köt. 11
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még tudósember Stefan Verbó'czin kivl und das gibt den Schlüssel

, zum übrigen, valami okosat concipiáltatni

!

A második ivadéka a gyönyör házaspárnak pedig a Justitia.

Már I. Ferencz ismerte el ezen tiszta szellemet minden emberi állo-

dalomnak legmélyebb sarkalatául ! És im ezért akasztatott fel ut fiat

justitia stb. stb. stb. a bölcs fejedelem oly nagyszámú emberfiát, misze-

rint aztán ugyancsak ersen meg legyen rakva a monarchiának funda-

mentuma, — valamint azeltt legalább Magyarországban sok derék

szolgabíró és egyszersmind útcsináló is az által gondolt czélt elérni jó

közlekedés tekintetében, ha mindig s mindig magasabban töltette a

rábízott utat, niikép aztán igaz, egy kissé közelebbre jutott nappal a

naphoz, éjjel a holdhoz az utas, de annál mélyebbre is bukott az árokba,

ha a kocsis a bakon véletlenül elaludt vagy pláne részeg volt.

Igen a justitia az egyeneslelkségnek és loyahtásnak második

ivadéka, és ha Európában st az egész világon mégis sokalják egy kissé

azon temérdek embercsontot, melyet dics fejedelmünk Magyarország-

ban a Neuöstreich fundamentumának megrakására felhasznált, mert

hiszen a rebellis Lombardiában hs Radetzky el nem trte volna az

ilyféle mészárszéki hyperbolát és ha általán véve a legbölcsebb nem-

zeti építmesterek azt hiszik, hogy embercsontra fektetett építmény

legkisebb mgás alkalmával bizonyosan tüstént fel-, be- vagy kidl és

az egész természetben nincs rosszabb ciment mint embervér, mert nem
ragaszt egybe, de kifeszít, ha mindez igaz is, mi még nincs bebizonyítva,

nem az én jó uramnak kell tulaj donitni ezen kis excessusokat. melyek

Magyarországban történtek és melyek hála Isten a magyar nemzetnek

lovagi szelleme, bajnoki tulajdonai és dicsség utáni szomja következ-

tében mint az udvari státuswitzling Saphir Gomperz ^ nagy ember-

ismerettel mondja, és Br. Hauer Istók furfangos misculantiáinak hozzá-

járultával mint megint én nagy dologismeretemhez képest mondom,

tökéletesen felejtve vannak, igen, tökéletesen felejtve vannak, mert

hiszen ezen szamár magyaroknak soha nem volt emlékezetük, de persze

annál több imaginatiójuk és enthusiasmusok van ! Óh mily nyelv-

kificzamitó ezen infamis magyar nyelv, kivált az igazi bécsinek szájá-

ban, ki már bölcstl kezdve annyira el van kényeztetve, a legszebben

és legjobban hangzó Scholz- és Nestroiféle - szónoklati melódiák által,

miket jóizlésben egy nemzet sem ért el még, igen, nem az én jó monar-

^ Sapliir Móriczot Sz. máskor is nevezi Saphir-Gomperznek.

^ Ismeretes bécsi népszínm-írók.
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chámra kell fogni a magyar nemzetnek csekély megpióczását, melynek

még mindig több vére van, mint az Neuöstreich egészségére szükséges,

st hasznos és egyébiránt infámis hazugság azt mondani, hogy igen

sok vér folyt, mert akit felakasztanak annak még orra vére sem fakad

meg, és ez volt oka, mit az úrnak, tekintetes Szekirváry uram, meg-

súghatok, miért használta a fiatal apostoli magyar király inkább a

kötelet, noha a kendernek ára nagyon felrúgott, mint a régi törvényes

pallóst, nehogy t. i. a szeretett jó magyarjainak nemes vére porba

csepegjen, de legalább szépen brében maradjon ; nem a lovagi csá-

szárnak kell tehát mint harmadszor mondom, e kis túlzásokat tulaj-

donítani, hanem azokat egyenesen azon szamár auditorokra kell tolni,

kik ugyan a magyar apostoli király nevében, de nem a magyar törvé-

nyek szerint Ítéltek, melyekre a mi jó fejedelmünk nem esküdött és

ekkép azokat megtartani nem is köteles, noha mint maga mondja

magyar apostoli király és aztán az az igazi curiósum, nem a magyai'

törvények szerint Ítéltek mondom a buzgó auditorok és igy az áldoza-

tokat azon pretensiójuknál fogva, miszerint született katonák, bizony

igen katonásan mint veres hagymát csoportosan madzagra fzték.

És igy a,z is infámis calumnia, melyet még most is uton-utfélen

hallok és mit végre valóban már el kellene tiltani, mintha a fejedelem

kényszeritette volna az auditorokat ily hallatlan kegyetlenségre ! wie

lácherhch, minthogy a dolog egészen inverse áll és nem a császár kény-

szeritette az auditorokat, de az auditorok kényszeritették az egye-

nes lelk loyalis és emellett igen scrupulosus »és kegyelettel* túlára-

dozó fiatal apostolt ! És ugyanis mit tud oly fiatal hs mint Ferencz

József a justitiáról, ki mint gyönyör katona és született Maria-

Theresia-Ritter és császár, bizony nem igen fárasztá eszét a juris-

prudentiával és kinek azért vannak jól megfizetett jogtudósai, mikép

ezek fzik ki az igazságot és igy történt, hogy a modest fejedelem

magába nem bizva, aucütor szolgáira hagyta az elitélést, kik persze

minden Ítéletük hegyibe a justitia czégérét függesztek és a jószív

fejedelem azért nem kegyelmezett meg, de egyetlenegynek sem, mi

hatalmába[n] lett volna, mert noha szive felette nagy, i 3.ten Juni

kegyelete nagyatyjához még nagyobb, nagyatyja pedig, I
^^^^-

mint érintk és tudva van, azt mondta )>Justitia est regnorum funda-

mentum«.

Ha az audítorok tudják vagy csak legtávolabbról is sejdítik, mily

nehezen esett a jó császárnak azon temérdek halálitéletet, melyet

hoztak vagy inkább küldöttek, saját kezével aláírni, mi annyira ido-

li*
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rabló és az idt parádéra vagy vadászatra fordíthatta volna a jó monar-

cha, bizonyosan egész egészen más directiót vesz a dolog, mert annyi

auditor közt egynek tán csak mégis eszibe jut azt mondani, hogy Ferenc

József a magyar nemzetnek átellenében vagy semmi vagy magyar

király vagy hóditó ; ha semmi, akkor nincs joga Magyarországban

macskát, de csak patkányt is elitéltetni ; ha magyar kii'ály, akkor

Ítéltessen magyar törvények szerint, ha pedig hóditó, akkor senkit nem

idézhet felségsértés bnébe, mert az, ki ellene kardot ránt, nem felség-

sért, de hazavédebnez. Az auditorok azonban, nem tudliatni mily

inspiratio következtében. — Haynau nem lehetett az inspirátor,

mert ezen hossziifül vagy inkább hosszúbaj szú tigrisnek voltak

legalább jó szivíl pillanatai. — az auditorok tökéletesen meg voltak

arról gyzdve, hogy uruknak kezére dolgoznak, ha elég dolgot adnak

a hóhérnak, ki már kisdedkorában — nem a hóhér, de a császár —
mint nedves és száraz dajkái és neveli mesélik, kimondhatlan szen-

vedelemmel ette a cseresznyét, de nem a »Kranmiel«-félét, hanem a

setétebb szint és pedig nem azért, mert édes, hanem mert vérszín !

És így látja az lir, Szekirházi gróf uram. hogy sokszor egy kis ]\Iissver-

stándniss elégséges arra, miszerint függetlenbl függ nemzet ^ váljék !

'^ És mit az úr. Ferencz József szeretett császárom népszertlensé-

gérl, az olasz vérszemrl, — igen, so schaun's aus, — a közeli

bankrottról, a muszka Cátóféle sententiáról és azon sympathíáról fecseg

és locsog, melylyel mint az lir mondja, az egész világ a magyarok iránt

%-iseltetik, nem egyéb mint haszontalan lárifári, st szemtelen hazugság.

Én azt mondom, senkinek nincs annyi popularitása mint éppen Ferencz

Józsefnek, nem usran a revolutionáris szörnyek szemében, mert ezek

persze nem szeretik, de a beamterek. zsandárok és katonák szívében !

És az, ki ezeknek pai*ancsolhat és kik aztán engedelmeskednek, annak

nincs mit aggódnia a többi kutj'áknak ugatásától és fog^dcsoritásától.

Punctum.

Az olaszok pedig most már nagyon szeretik jó urunkat, ezt hígyje

el az iir és az újságok, t. í. az osztrákok ezt kellleg demonstrálták
;

legelsben is, mert néhány gyilkosokon megesett jó szive, minthogy

csak nem sántikáltak pohtikában és egy félnapi kötélfüggés helyett,

húsz évre kegyesen lánczra verette - a szerencsés fiúkat és aztán mert

^ Szójáték, a bitóra czélzó.

^ Sz. itt a császárnak 1857 január 25. Milánóból kelt amnestia-rendeletére

ozéloz, de fölötte túloz. Az amnestia nagj'mérték volt s egy február 27-diki csász.

rendelettel még ki is terjesztetett.
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öcscsét Ferdinánd Maxot, ki mint mondják, igen eszes és vajmi becsü-

letes úriember és nem gylöli a magyart, oly ersen dotálta, mikép ez

Maüandban igazi spanyolféle udvart tarthat ^ és azzal, mi ily fénynyel

karöltve jár, mint ebéd, bál, soirée stb. miért az olasz él és hal, bizo-

nyosan horogra keriti a superficiális és egyébiránt igen félénk lombár-

dokat és mi több horgon is fogja tartani ket ezentúl a világ szétbom-

lásáig, ezért jótállok én és mellettem a vitéz Radetzky, Hess és Schön-

halsféle olasz had,^ mely az egész világ elbánmltára megmutatta, hogy

valamint több er van kis borsban mint nagy borsóban úgy csupa

mancBUvre és bravour által nagy nehezen ugyan, de elvégre mégis le-

csépelte a piczi Osztrákia a nagyterjedelm és kínai népesség óriási

Piemontot. E részrl tehát nem kell tartanunk ; és mi a muszka nemzetet

illeti, melylyel mindig mint valami különös Wawauféle krampusszal

akarnak ijeszteni, az de egy cseppet sem imponál Ferencz Józsefnek.

A muszka nemzet csak saját udvarában hatalmas és még ott sem gyz-

hetlen, mit az újabbi események factumok által bebizonyitnak, mert

valamint victoriose felmászott franczia, angol és piemonti, a módiból

kiesett törökrl nem teszek említést, — hurrá, hurrá, — Szebasztopol

falaira, szintoly bátran és szintannyi dicsséggel mászott az osztrák

és kevert ember — consumptióval — hurrá, hurrá — Bukarest falai

közé (be). Hazája közepén pedig, mint tett szükesz Károly ^ és rohadt-

esz Napóleon, t felkeresni, mikép ott az embernek mint gyzelmi

trophé (az) orra megfagyjon, ily észeluxátiónak már senki sincs mai

idkben kitéve, és ha a megtámadó és Bécs vagy Pest felé gravitálni

szemtelenkednék, akkor majd meglássa, hogy nincs többé poltron

honvédekkel és nyomorult székelyekkel dolga, kiket soha nem tud

lecsépleni, ha az osztrák nem segiti és nem menti meg t nagylelkleg,

hanem ehelyett 40 millióh és bátor fehérzászlós birka azt fogja képébe

rikitani : vorwárts — de természet szerint — besonnen !

Mi csak ezt várjuk, croyez-moi Monsieur, és azért veszekedik

Buol Gorcsákowval meg nem szünleg, mit sok ember mint az ostoba-

ságnak superlativumát nem gyzi kaczagni, mert a badar rövidlátó

^ 1857 febr. 28. nevezte ki a császár, az agg Radetzky nyugalmaztatása után,

öcscsét, a magyarbarát Ferdinánd Miksa föherczeget (a késbbi szerencsétlen mexi-

kói császárt) a lombard-velenczei királyság fkormányzó]ává, a min Albrecht

fherczeg volt Magyarországon.

* Értsd: olaszországi osztrák had. Hess és Schönhals akkoriban hírneves

osztrák hadvezérek, kül. a nagy katonai képzettség Hess.

' XII. Károly svéd királyra czéloz.
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nem biija átlátni, hogy ezen mccskakörmölés és harcz nem egyéb

mint a legmélyebb és egyszersmind legmagasb politikai finesse, mihez

képest azon pillanat, mennyire csak lehet, közelitessék, mikor a muszka

Ferencz Józsefre rohan ; mert hiszen a muszka nem a közbirodalmi

népeket gylöli, de egyedül csak Miklós czárnak testi-lelki barátját

és megmentettjét, mi igen különös, mert a muszka nép nem igen szo-

kott máskép érezni mint czárja, a boldogult Miklós ^ pedig mint tudva

van, úgy szerette Ferencz Józsefet mint saját fiát és invariabiliter még

halálos ágyán is, ha igaz mit mondanak, háládatos érzéssel emlékezett

meg róla és áldásával Isten kegyelmébe ajánlva Ferencz József jó fiát,-

legnagyobb kéjélvezet közt kiadta lelkét, mely csupa örömbl sem

bii't többé veszteg maradni brében. Álljon csak be a muszka invázió

minél elbb, mert csak ezen pillanatban fog A'euöstreichnak szemkáp-

ráztató fénye egész glóriában feltündökleni és végre mindazok elttem

porba esni, kik éles vagyis inkább köteles combinatióimat nem birták

tompa felfogásukhoz képest eléggé megméltánylani, elnyelni és dige-

rálni. Jöjjenek csak a muszkák bár minél elbb, tessék, és annyira ki

fog törni a tarka-barka osztráki, de már most a németségbe jóformán

elolvasztott népeknek enthusiasmusa, mikép a muszka, ha áttör is

Kárpát bérczein, kétszer meg fogja elbb gondolni, — ezért jótállok, —
beljebb fúrja-e magát vagy sem és ha ezt teszi és valóban helyet fúr

a szerencsétlen, a boldogtalan és par hasard Komáromig is jutott,

akkor oly bizonyosan mint egykor a komáromi szz fügét mutatott

az impertinens kontyosnak,^ úgy fog most mutatni Báró Hess ftábor-

nok is, ki most Ausztriának AVellingtonja, szinte fügét a még imper-

tinensebb kalmük nyulaknak ; st megvetés jeléül )>rechtsumkehrt

Euch« után még valami mást is presentál nekiek tán, minek kimond-

hatlan soványságán, ha a brezsobasinski ^ és Ismailofsky granátus

veterán el nem is iszonyodik, tudom, tátott szájjal bámulja és kér-

dezi, ezen nagy vitéz vájjon miféle vánkoson l tehát ? És ha báró

Hessnek foga ki is tör az els csatában, én bizony nem bánom és ez

még nem baj, mert nem lesz azért vezérekben hiány és Grünne Károly ,°

^ Miklós czár 1855 márcz. 2. halt el hirtelen.

* Persze ez is a legélesb persiflage ! Tudva van, mennyire gylölé a krimi

háború kitörte óta a czár az osztrák császárt.

' T. i. a töröknek.

* Preobrasinszki-ezred.

^ Gr. Grünne Károly a császár hírhedt fhadsegéde, késbb 1859-ben az

olaí5Z háború után lemondott s fólovászmesterré lön.
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ki ez esetben az én javaslatom szerint a liadak élére volna állítandó,

nem azért, mintha benne sokat biznék, hanem mert h czimborám,

meg fogja mutatni, hogy nemcsak fiacker, nemcsak pfiffikus, nem-

<;sak intrigáns és nemcsak F. M. L.,^ de jó császár-kocsis és hajtó,

mély tudományú Staatsmann, egyeneslelk gavallér és mindenek-

fölött ersen vitéz katona is, ki ohne Zweifel nagy gusztussal fogja

szini a puskapor szagát, mi egyébiránt elérthet, minthogy eddigelé

e szagból nauseát még nem kaphatott, mert soha nem szagolta, hahogy

valami nyúlvadászatnál vagy valami nagy generál eltakarítás [a] alkal-

mával - nem, mikor igaz a puskapor könnyen érintheté szz orrát.

Nincs áldozat, melytl ily pülanatban visszarettegne az osztráki

h nép, ki ket úgy ismeri mint én, errl tökéletesen meg van gyzdve.
Jellasich alkalmasint ugyan nem fogná magát másodszor is igen stra-

patzirozni, ámde csak azért, mert a szegény halvány és beteg és egyéb-

ii'ánt igen satisfactorie megtette már [a] magáét, nagy büszkén zse-

bébe dugta a neki kifizetett 400 ezer argent content-féle /"sic/ remu-

neratiót és ekkép bátran élvezheti az otiumot cum summa dignitate
;

cum summa dignitate valóban, mert hiszen mint mondják 25 keresztje

van, t. i. 24 pántlikás és egy valóságos kereszt ; melyet mint mártír-

nak jelét felséges császárom kegyeskedett hátára akasztani. Ámde
Jellasichra nincs szükségünk többé, él még a horvát h nemzet és

valamint 1848-ban találtunk egy jó bolondot, ki elbolonditotta e szép

vitézség népet, mely annál ersebben kurjongatta a zsiviót, minél

több fiát ltték hasba vagy fbe, úgy higyje el gróf uram, újra talá-

lunk bármily alkalomkor egy még nagyobb bolondot, ha egy kissé tán

drágábban is mint 400 ezer peng, ki még bolondabbá fogja tenni e

szerencsés néposztályt és si Toccasion se présente, jobb hasznát fogja

N'enni kegyelmes császárom a horvátoknak mint valaha azeltt, mert

most német beamtereink és zsandárjaink által tanúihattak valamit

és valóban, mint nekem referálják, tanultak is egy kicsit ; honnét

aztán, ha már a durva horvát is vitézül lerótta kötelességét, mikor még

meg sem kóstolta kegyes urának gratiáját, úgy bizonyosan lehet pro-

gnostikálni, hogy a germanisált derekasan kiiskolázott, tüchtig ge-

schulte katonajobbágy és ki már kellleg megismerkedett a fejedelmi

kegynek delicát ízével, oly csudákat fog végbevinni, mikép egész Európa

* T. i. Feld-Marschall-Liaeutcnant.

2 A tábornokok temettstl.or szokásos tisztelet-lövéseket érti Sz. e pompás

persiflage-zsal, melyet Bach szájába ád.
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Úgy fog felkiáltani bámultában : »Ezen gyönyör vitéz népnek csak

egy hibája van és [ez] csak az, hogy nem német, mert erre tökéletesen

érdemes ;« min azonban könnyen segíthetni az által, ha a durva horvát

tuskókból német automatákat faragunk, valamint Canova, Thorwaldsen

stb. stb. becstelen kbl Apolló, Achilles és efféle historikus komédiá-

sokat vágtak ki, régibb szobrászok pedig halálra megsebzett gladiáto-

rok és efféle szamarak modellirozásával mozdították el a nemzeti és

császári múzeumok fényét.

4-ten Juni 1
Kajacsics detto nem fog mellettünk de capo nagyon

1857.
I vitézkedni és szájaskodni, mi egyébiránt még nagy kér-

dés ; de ha másodszor nem is harap horogra a vén csuka, oly histriót,

mint , akárhányat találunk a szomszéd Vojvodinában ; és kivált ha

arról van szó, a muszkának letörni szarvát, mert e tekintetben is mint

mindenben, soha nem fogták fel a rövidlátó magyarok a dolgok valódi

állását, mikor azt mondták, hogy a rácz alattomosan a muszkával tart,

mi nem igaz és mi hires Obrenovich Müos ^ ismert nyilatkozatából

elégségesen kiviláglik, ki még mint Szerbia knézje mikor az osztrák

kormány részérl categorice megkérdeztetnék, kivel tartana, a muszká-

val vagy osztrákkal-e, igy válaszolt : »Ostentatióra külsleg a muszká-

val, a szivnek legbensbb ránczában pedig az osztrákkal. « Es az oláhok

Saguna ^ vezérlete alatt szokásuk szerint nem alattomosan, de mint

dühös oroszlánok fognak az északi medve brébe harapni, ezért már

Jót merek állni, igen Saguna, ki mint Leopoldi vitéz csupa osztráki

hségbl még arra is képes, egész Erdélyt romanizálni, mi nagy nye-

reség volna, legelsben is mert minden román még a szennyes Kock

Pál-féle ^ is nagyon mulatságos és aztán mert az erdélyi magyarok,

szászok és székelyek ideje már úgyis lejárt és egy nagy ers egybenhangú

dics oláhságnak hajnalcsillaga, melybl persze Erdélynek ki nem sza-

bad maradnia, már-már vajmi szépen fénylik az égen, A tótok, kiknek

elég eszük van párvonalt húzni a volt sötét magyar idk és a mostani

1 A váltakozó sorsú öreg Müos szerb fejedelem (uraik. 1810—1832. és 1858

—

1860) kétszín politikája ismeretes.

* A báróvá tett Sagmia András, az erdélyi görög-keleti oláhok metropolitája

s politikai vezére. 1848 júliusában még magj'arbarát és Széchenyit szeretné kor-

mánybiztosul Erdélybe. V. ö. I. köt. Sz. 48-diki naplójával. (Saguna érdekes alak-

járól legjobb képet ád Moldován Gergely kimerít tanulmánya a Bpesti Szemle

1914-diki évfolyamában.)

^ Gyönge szójáték román-oláh és román-regény szókkal. Érdekes, hogy Sz.

a ki Saphirt gyönge élczeiért s szójátékaiért aimyira gúnyolta, saját maga is rabja

volt, akarata ellen, az akkori divatos szójáték-mániának.
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oly világos — kivált mi az erszényeket illeti — német napok közt és kik

ekkép túláradozó haladattal viseltetnek a felség iránt, — hogy ket az

undok régi szurokból kirántan méltóztatott, és most azon reménységgel

kecsegtethetik magukat, hogy császárjuk kegyessége által ó'k is fel

fognak vétetni a nagy német famihába és akkor ket [senki] nem fogja

ezen gúnyszóval illetni többé »slovák«, mit hallani persze nem kelle-

mes ; a tótok, kik azeltt is tejfölét alkották a magyar ezredeknek,

készek lesznek csak hogy a nyakukon lógó szegény német beamterek

és finánczvachterek, kiket annyira becsülnek és annyira szeretnek,

és kikre a muszka betörknek hihetleg különös passiója lesz, bajba

ne keveredjenek, utolsó csepp vérüket érettük feláldozni, úgy hogy

mi Magyarország népeit illeti, a régi mappa szerint, és az erdélyi románt,

bizonyosak lehetünk, mihez képest halálig és diadalmasan meg fog-

nak bh-kózni a muszkával, ki ha csakugyan be meri dugni orrát a Neu-

östreichba és nem bánom ha szinte Csokonyáig is eljut, úgy fogja ott finá-

léját lelni, valamint a parvenü Napóleon találta Moszkvában magáét.

És hát Osztrákiának többi részei, melyek versenyezve buzognak

hségben és szeretetben fiatal lovagi császárjuk iránt és annyira

gylölik a magyart [mit néhány bécsi különösen haut-goüt szagú

ultra-aristocrát szalonokban igen-igen észrevehetni és ez a népek

érzelmei iránt legbiztosb hévmért képez] '', nem fognak-e azok cso-

portosan a fejedelmi szék köri egybeseregleni és körülötte oly bás-

tyát képezni, melyen az elbizott orosz úgy betöri fejét, valamint hs
Paskievich is hiába csapta homlokát Silistria falaiba ? Csehek, morvák,

silésiaikok [sic], tiroliak, salzburgiak, felsosztrákok, alsóosztrákok,

stíriaiak, carnioHaiak, voralbergiek, bukovmaiak stb. ha mindezek

gátra állnak, uram Istenem, quel embarras de richesse ! Valóban nem

kell több, mint ezen hosszú néplitániát Gorcsakovnak megküldeni

vagy inkább a muszkanéppel közleni, mely nem ismeri Neuöstreich-

nek oly nagy és kivált oly tarka erejét és jótállok, tudja ezt csak meg

a muszka nép, melytl persze a muszka policzia ezer furfang által ily

igazságokat elvon és eltitkol és minden agressiv gusztusa és appeti-

tusa rögtön megsznik, szépen oda haza marad és alkalmasint azon

töri fejét, nem volna-e jobb inkább ily veszélyes megtámadás helyett

a kardnak élét megforditni és a Pál császári esetet repetáiul ^ és

császárjukat ostobaságáért egy kissé megbüntetni, hogy annyi nemes

* Szögletes zárjelbe a kiadó telte a beszúrt mondatot.

^ Czélzás I. Pál meggyilkoltatására.
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muszkavért ugyan miért áldozott fel a szegény ártatlan magyar nem-

zetnek lecséplésére és a háládatos osztráki dynasztiának megmenté-

sére. Igaz ugyan, hogy azon császár, ki ily otrombául meg engedte;

magát mystificáltatni, excusatiójára meg kell azonban vallani, külö-|

nös genie superieur által, már örömében kiadta lelkét ^ és fia e tekin-

tetben egészen innocens ! Igaz, de a szentírásban az van, hogy a fiú i

az apjának bne miatt szinte lakol és ez nemcsak a bibliában áll

nyomtatva, hanem de facto gyakoroltatik is, és pedig oly nemzetnél,-]

melytl igen sokat lehet tanulni, t. i. a kinézereknél, hol minden bnért

bizonyosan megbüntetnek valakit és ekkép ha a bnös odébbállt
j

és meg nem csíphetni vagy anticipative a kötélnek meggazdagitása

,

[sic!] végett pro aeraiio magát már felakasztotta és igy t nagyi

ridicul nélkül többé felakasztani nem lehet, akkor a mandarin, ki a

világon minden közvetítés nélkül egyenesen Istent képviseli, nem j
legkisebb zavarba, hanem azon okból ut fiat justitia, legott meg-

páczáztatja stb. stb. az ember azt gondolná a holtnak seggét, koránt-

sem ! hanem él rokonát, ha van, bárha az ilyen-amolyan szent

anachoréta volna is ; ha pedig nincs, valami szolgáját büntetik és

ha ez sincs, akkor persze h kutyája kapja ki a 25öt vagy a kötél com-

mandeurt - és ha ilyes sincs, ez esetben magától értetdik, nagyon

mérgeldik az illet biró Confucius ellen, ki patent törvénygyjtemé-

nyében ily casusra nem provideált. És ezen különös igazság-kiszol-

gáltatásán sokan kaczagnak, de hibásan, mert cum grano saHs van

bizony abban sok jó és pedig elannyka, mikép felséges császárunk

imbibálva azon szentkási monda '^

által, mindent vizsgálj és a jobbat

válaszd, jónak tartotta exceptionális esetekben az e tekinteti bibliai

tant inverse alkalmazni, és nem az ártatlan fiút büntetni atyjának

kihágásai végett, de az ártatlan atyát a fiúnak vétkesnek stigmatisált

eljárása miatt. A mi igazi szocziáhs improovement, meg kell vallani,

így például többek közt gr. Széchenyi Lajost,^ ki 24 évig volt fherczeg

Sophiának udvari mestere és minden idejét fasszonyának felszentel-

vén és pedig elannyira, mikép saját dolgait egészen negligálta, azért

rúgták el mint sine ceremónia korhely inast elkergetni szokás, mert

'^ Tollhiba, mondás helyett,

^ Mint följebb is utaltam rá, iliklós czár 1855 márcziusában lürtelen elhalt.

* Szójáték a nyakba való rendszalaggal.

^ Sz. legidósb bátyja, a kinek fia Dénes, a késbbi jó hit s józan politikus,

Sz. kedvencz unokaöcscse volt.



B-ten Juni

1857.

1857 JÚNIUS 5. 171

fia Dénes, a rácz pusztítások ellen honvédi közvitéznek állott és mind-

addig Ferdinánd törvényes magyar királyért hn harczolt, mig Debre-

czenben különösen mély bölcsességgel a respubhkát meg nem szülték,

mikor aztán elég veszély közt megszökött, Spanyolországba utazott

stb. stb. És miután Ferencz József ilyféle kinai jurisprudentia szerint

méltóztatott cselekedni, azért igen hihet, hogy a muszka is, ki

nagyon halad civilisatióban és ersen majmoló, st nagy majom,

alkalmasint ezen systema szerint fog cselekedni és minthogy Miklós

czár már nincs hatalmában és ennek atyja, I. Pál úgyis már meg-

gyilkoltatott, és ekkép ha még élne is, t másodszor meggyilkolni nem

lehetne, pótlékul bizonyosan Sándor fia ellen rebellál vagy legalább

•ennek öcscsét fogja ledorongolni, kit nem szenvedhet, azon szitkozódó

garázdát t. i. kinek szájában mindig a »cochon« szó

van, kit úgy hiszem, mert mi ily individuumokról nem

is veszünk notitiát, Constantinnak neveznek, annyira gylöli és pedig

azért, mert oly igen dühös, kivált atyjának testi-lelki barátja Ferencz

József ellen és az egész nemzet sejti, hogy Constantin lesz az, ki

ket oly háborúba fogja keverni, t. i. mi velünk, melyben a muszka

nemcsak kudarczot vall minden bizonnyal, de úgy döntetik lábai-

ról, mikép aztán még az európai földabroszból is ki lesz törülve

Russia. '

Igen, rebellálni fognak a muszkák és a czifraszájú Constantin

bacskirt kétségenkivl toties-quoties derekasan megknútozzák,i minél

nem is érdemel egyebet, mit aztán a mi drága hirlapistáink et Co. szo-

kott genialitásuk szerint egész Európának nmlatságára kitálalnak és

a nagyvilág jubilirozni fog, hogy elvégre osztráki kapiczányra jutott

és azon vajmi szépen tánczol a muszka Wauwau ! Es részben, higyje

el a gróf úr, alattomosan már meg vannak téve minden legeszélye-

sebben kicombinált lépések, es ist schon alles angebahnt, miszerint

már legközelebbi órában várjuk a hirt, hogy Mosko '^ Pétervárral,

Lithvánia Ukrainával, Sebastopol Cronstadttal stb. stb. stb. kapott

hajba, irgalmatlanul veszekedik stb. stb. egyik üti a másikat és e tekin-

tetben, ha az osztráki kormánytól minden intelligentiát meg is tagad-

nak, azon talentumot legalább bármily vii'ulens ellensége is, ki semmi jó

tulajdonát nem birja észrevenni, kénytelen lesz ehsmerni és respec-

tálni, melyhez képest nemzeteknek és néposztályoknak egymás elleni

^ A. m. megkorbácsolják.

* Moszkva.
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huszitásában minden idkben mesteri eminentiával járt el és ebbeír

egy kormány sohasem szuperálta.

Minden hihetség szerint tehát most is bátran elvárhatni a jó

successust és ekkép kétségtelenül mint csapdába került patkányok,

noha Oroszország nem tagadhatni elég tág ketrecz, fogják egymást

marni, felfalni stb. a muszkák, mely komédiához mi édesen kaczagva

azt mondandjuk : bon appétit et bonne digestion

!

Ha pedig mégis, mi alig hihet, a muszka medve oly unbegreiflicli

ostoba volna és saját bre helyett a Neuöstreich brét csipegetné,

azt hiszi az r, Britannia ezt karöltve nézné ? Britannia a vén Ausztriá-

nak ezen invariábilis szövetségese, hol semmit és senkit nem becsül-

nek annyira mint az igazi uhrwüchsige osztrákot és kivált a kever-

telen tiszta telivér bécsit, és hol mindenki tudja és a nemzeti közmél-

tányosság pondusához képest, mely e népet jellemzi, haladattal ehsmeri,

hogy tulajdonkép Ausztriának köszönheti AngHa mostani meglehet-

sen kifejlett létét vagy inkább hogy már több decennium óta nincs

kitörülve a nemzetek sorából. »Ejnye!«i Mit beszél az úr, ha eddig

hallgatott, hallgasson ezentúl is és tanuljon, mert ha 1805.-ben, mikor

Napóleon a consul, mint indomptabilis étvágyú czápa éppen iVlbiont

vala elnyelend és fogai közt elmorzsálandó. mely mtéteire már er-

sen tátotta száját [a] boulognei lágerból, ha mondom decretorius idk-

ben nem kap dühösen Napóleon hajába és nem hagyja magát nagy-

lelkleg és nagy vitézileg megcsipetni Ulm falai közt és derekasan

megkorbácsoltatni Austerlitz gyönyör vidékén az osztrák, pour

sauver l'Angleterre, akkor okvetlen Angliát sújtja agyon az új Casear

és bizony nem enné oly büszkén roastbeefjét és plumpuddingját az

angol mint ma nyeli nagyszerleg ; de tökéletesen megjuhászkodva

igen-igen megelégednék és vajmi szépen csókolna kezet ha néha-néha

egy kis fricassét vagy sütött békát koldulhatna a francziától avee

succés. Ezt a háládatos angol nemzet soha elfelejteni nem fogja. És

ha e tekintetben véletlenül tán t cserben is hagyná egyébként külö-

nösen jó memoirja, mert adósait soha nem felejti, mi tagadhatlan

igen nagy infamia volna, az osztráki dynasztia azonban ily csiklan-

dós kérdés köri nem ereszkedik szívesen hasztalan discussiókba.

mert hiszen noha saját emlékezete is különösen jó és bosszúállásban

soha nem marad hátra, azért rendszerint mindig eláll emlékezete

mintha csonttá fagyna, mikor valami háládati actusnak órája üt^

^ Itt t, i. gróf Szekírvúry közbeszólni, tiltakozni akart.
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ha ez mellesleg bár oly popularis carillont játszik is el, melynek zenéje

minden embert engesztelésre lelkesit. De ha mondom Anglia el is

felejtené háládati kötelességét, ez mindegy, mert a calculus fogja az

egész nemzetet sürgetni és felriasztani, hogy nyakrafre felkeljen és

Neuöstreichnak segítségre ló- és hajóvesztiben siessen, ha t. i. moz-

gásba teszi magát Ausztria ellen az orosz had ! Igen a calculus fogja

ezen lelkesedést szülni ; calculus pedig legalább politikában mindig

jobb tanácsadó mint passió vagy enthusiasmus ; az angol pedig

alkalmasint legszámolóbb népe a földgömbnek, magától értetdik

Neuöstreich egyesit, egybenforrt és tökéletesen németté vált nagy

nemzetét kivéve, mely ezentúl a világi tactust fogja ütni, és fogja

Írni vagy inkább gróf Buol által Íratni a nemzetek egészségére szol-

gáló vajmi hasznos és bekapni is igen kellemes patent Wienertránkli-

féle recipéket.

Es im ezen calculus, melyhez képest nemcsak Angol-, nemcsak

Francziaország, de az egész világ azt hiszi és arról van meggyzdve,
hogy Európának aequilibruma végett, ott hol ma Neuöstreich felépül

vagy tulajdonkép már felépült, valami ers álladalomnak kell létezni

;

igen ezen calculus, mely többet ér mint háládati szivömledezés vagy

sympáthia, mik utópia politikájába valók, alkotják azon garantiát,

mely Neuöstreichnak tökéletesen biztosítja megdönthetlen > voltát

minden idkre.

Lássa az úr, ha más nem, ezen európai necessitás elég arra, mihez

képest bátran megvethetünk minden külföldi lepiszkolást és fkép

minden belföldi piszokból készült petitiót. Comprenez-vous ?

A törököt mi tartja fenn vájjon, kérdem? Bizonyosan nem a

vén komédiás Mahomet és ennek koránja ; mert már úgy issza a

török a bort mint bármily bécsi matador gestrenger Herr-féle Stamni-

gast, seines Zeichens Kampelmacher und politischer exalté. A törö-

köt nem tartja fenn egyéb mint az európai necessitás.

Mikor éppen igy oktatnám barátságosan gr. Szekírházit, gon-

dolja csak, felséges uram, egyszerre szavamba vág, csak mindig

akar declamálni, én szóhoz sem juthatok és e szavakat szemtelen-

kedik elmondani : Tökéletes igazsága van miniszter úrnak, ha azt

mondja, hogy a törököt egyedül az európai necessitás tartja fenn

és e tekintetben a miniszter úr igazi pacha, nem akarom vizsgálni

egy vagy több ló appendixxel-e, de azért hasonlítom össze musel-

mánnal, mert a miniszter urat hasonlóul nem ugyan az európai, de

az osztráki necessitás tartja fenn ülésében, állásában és komédia
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játszásában, mert alig hiszem, hogy a 40 millió embercsoport sorában,

mely új Osztrákia határai közt lélekzik és fohászkodik, st az egész

civilizált világban él, találkoznék de egyetlen egy oly merész vagy

inkább oly annyira szemtelen genie, ki elég bátorsággal is birna azon

újosztráki reorganisatiói ebédet tovább és elvégre kifzni és aztán

egészen ki is tálalni, melyet az úr, nobile par fratrum jó barátjával

Hauer Stefan excellentiájával eddigelé összepancsolni mesterkedett

és mely kóficz bár niikép is parfumii'ozzák is az egész léghatárt leg-

jobb szagú phrasisokkal, már-már oly infamis bznek terjeszti szagát,

mikép tán Bécset kivéve, hol az elvakitás és narcotizálás oly könny,

bizony az egész birodalomban senki sincs, ki nem várná anticipativ

kéjérzéssel azon pillanatot, mikor a miniszter urat ismét lepottyant-

ják a magas paripáról, melyre felülni elég szemtelensége volt és melyen

most sehogy sem paradiroz és figurái máskép, mint bizonyos Mazeppa,

már nem tudom mily kalmük parancsárnak favoritja és feleségének

belminisztere úgy, hogy felette sok fiatal török még meg fog vénülni

Stambulban, noha ezen fiatal nemzetnek is tán meg van számítva

legalább európai élete, mig ön drágalátos miniszter uram, higyje el,

bátran megkezdheti periputyjának bepakolását, mert »haiha« elbb

kiugratják fekvhelyébl mint gondolná, mikor mindazon berezegek

és grófok, kik most a favorit eltt bókolnak, legelsk lesznek a segre-

esett exügyészt és exminisztert leköpni, mert az ilyféle nagyurak,

kiknek udvari szél ád directiót, soha nem bocsáthatják meg magok-

nak, ha valami szennyes roturier eltt hajlongtak és dühüket sem

maguk ellen, de a leomlott idol személyére öntik ki ! Egyedül Fran-

cziaországból jöhet új Osztrákiára nézve gyökeres segítség, mert

Anglia ha politikája csakugyan megkivánja, hogy valami kemény

és ers álladalom közt folyjék a szke Duna, Anglia azon állodalmat.

melyet ante nativitatem, st ante conceptum Xeuöstreichnek keresz-

telt miniszter uram, mint gondolom, már az aulában, Anglia azt nem-

csak nem mondhatja ersnek és keménynek, de tökéletesen arról van

meggyzdve, hogy az oly puha és oly gyenge,

otrombául összeférczelt és összepappolt és egyedül

ügygyei-bajjal, egy napi parádéra kipingált, kikrétázott és

kisubikszolt státuscaiTicatúra, melynek eldöntésére egyetlen egy

kozák is több mint szükséges ; mert minden megtámadás nélkül

a napnak fénye fogja azt eszközölni és a világi opinio, ha t. i.

Ferencz József más elvekre nem állitja kormányzási systemáját

még jó idben, minthogy tartuffi komédiák kényelmes és interruptió

6-ten Juni
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nélküli eljátszását a felvilágosodott és magát megbecsülni kezd
emberiség, ha azzal egy perczig el is bolonditni tudták, sokáig ezentúl

trni nem fogja és inkább a komédiásokkal együtt bukik a tátongóba

mintsem karöltve engedné, hogy ember, habár koronázott is, és annál

kevésbbé a koronátlan, vele úgy bánjék mint lelketlen géppel, melyet

ad libitum lehet és anélkül hogy csak panaszlani, sírni és eliszonyodni

merne, facsarni, kalapácsolni, egymástól szakitni és ha megtette

magáét, ganéjra vagy tzre hajitni stb. Ugy hogy Anglia, ha valóban

érdekében áll, miszerint a kárpáti bérezek déli oldalán ers állodalom

alapuljon, mi tán már egészen kiesett politikai combinatióiból, ez

esetben a miniszter úrnak et Co példa nélküli ügyetlen és egyedül

impertinentia által fenntartott státusminiszteri sáfárkodását bizonyo-

san nemcsak el nem mozdítja, de minden módon azon lesz, hogy

Ferencz József kötelességeit népeinek átellenében saját személyére

nézve és az európai aequilibrumot tekintve jobban vagy inkább tan-

dem aliquando megismerje és a miniszter urat kell helyére stante

pede vagy letegye vagy felemelje. E^s miután Anglia, mely alkotmá-

nyos voltánál fogva nem lehet oly szeles mint korlát nélküli despót

vagy felelsség nélküli miniszter és szerencsegomba szokott lenni,

tán elkéshetnék Osztrákiára nézve ezen salutáris mtéteiben és

közbenjárásban, bizony egyedül Francziaországból jöhet — mint

mondám — új Osztrákiára nézve gyökeres segítség.

Es most, felséges uram, képzelje csak ezen szemtelen grófnak,

kinek büntetésül bizony el kellene venni kamaráskulcsát, mi neki

nagyon fájna, mert egyedüli kincse, melyet a magyar rebellióban meg-

mentett, képzelje, felséges uram, ezen szemtelennek nie dagewesen

impertinentiáját, melyhez képest mikor kifogyhatlan béketrésemnél

fogva és megvallom némi satisfactioval tudakolám, hogy valóban

tehát Napóleonban és az öreg gárdában maga is elismerné a h szö-

vetségest és azon praesidiumot, mely kész volna, már a rokonság szent

kapcsánál fogva is, mely oly jószagúlag Mária Louisa gr. Montenuovo

anyja által a két dynasztiát egybekapcsolja, Felségednek segítségére

minden sebességgel és minden tehetsége szerint sietni, ha csakugyan

Felséged szent és apostoli személyére, mi nem hihet, mert ez persze

igen különös gusztus volna és jó fogakat feltételezne, mégis appetitusa

támadna azon Sebastopol falai közt ersen kikoplalt infámis muszka,

és ekkép igen éhes medvének, melynek inkább odahaza ülni és volgai

caviárt kellene ennie ; mire, alig mondhatom ezt el kitör düh nélkül,

mint mérges csörg kígyó e szavakat sziszegi kézzelfogható iróniával
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füleimbe a magyar impostor : »TS^apoleon bizonyosan legnagyobb

gratiának tartaná, ha mint csupán csak a franczia nemzet által

Ú2,v szólván unanimiter megválasztott császárja, oly császárért adhatná

ki lelkét, ki nagy szerencséjére született császár, mert máskép alkal-

masint senki sem választotta volna meg és hasonlólag az öreg gárda

is, mert Gerardnak kettst ajándékozott,i ki úgy le tudja terítni az

oroszlánt persze csak viribus suis mint az apostoh hóditó viribus unitis

nagy courageval letette a magyar nemzetet, ennyi lovagiságért az

öreg gárda is szinte kész volna ugyan vérét ontani a gyönyör császári

ivadékért ; mert hiszen tudja, hogy vajmi ersen szereti a vért, de

aus höheren Staatsrücksichten, bizony szépen odahaza fog maradni

az ex populi gratia kisütött császár az öreg gárdával eggyütt, habár

az egész osztráki dynasztiát a császári fiúval eggyütt el is nyeli a

nmszka kalóz [?] és pedig nem azért, mintha a roturier császár és a

franczia vitéz sereg nem viseltetnék legszintébb szeretettel, st

admü'atióval a fiatal osztráki oroszlán és annak numerosus családja

iránt, mi szinte nagy csuda, mert rendszerint az oroszlánok nem

poUulálnak ersen és az efféle mtéteit alábbrendelt állatoknak hagy-

ják át, noha mondom igy vannak lelkesítve, azért Napóleon még sem

fog helybl moczczanni, ha t data occasione egy osztráki familia

megmentésére nagy szépen meg is keresi gr. Boul külmmiszter, vala-

mint suo tempore külminiszter Boldog herczeg Miklós czár füleibe

segítségért per amorem dei rimánkodott és alázattal esedezett. És

pedig nem azon közönséges okból fog Napóleon veszteg maradni,

mert háládatlan csalárdnak ha az egyszer már közönségesen constati-

rozva van, senki sem segit, hanem azon még közönségesb ok miatt,

melyhez képest már nem tudom mely bölcs mondása szerint : »amor

incipit ab ego«. És ugyanis Napóleon, ki felette sokat tanúit az adver-

sitás tanodájában, melybe Ferencz József sohasem járt és azért oly

annyira elbízott, mikép aztán majd késbb fog ültetni annak kemény

padjárra. Napóleon felette sok vajmi hasznos közt azt is tudja, hogy

népszerséget nyerni igen nehéz, azt elveszteni pedig felette könny
és minden népszerség nélkül mai napokban még Salamon sem ülne

igen feszesen és bátran kü'ályi széken és annál kevésbbé pajkos anti-

Salamon a \dlágért nem követne el oly éretlenséget, mely egy pillanat

alatt tönkreverné számos éveken keresztül nagy abnegátióval fel-

himzett népszerségét ; ennek egy perez alatti elvesztésére pedig

^ A híres oroszlánvadászra vonatkozó e czélzást nem tudom megmagyarázni.
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nem lehetne valami sebesebben operálót kigondolni, mint diploma-

tikai hasisok [?] és hübneriádok mellett, . ... a franczia nemzetnek

decsak egyetlen egy csepp vérét is Ferencz Józsefnek kisegítésére

ofíerálni. Az öreg gárdának vitézei, továbbá kik nemcsak szájjal pen-

getik ezen szót l'honneur, de az lelkükben van kitörhetlen betkkel

vésve, noha nem adják magukat nagy politikusoknak, mégis igen jól

tudják, hogy politikában is, mint mindenben, a becsületesség és

egyenes eljárás biztosabb kalauz, mint mindazon furfang és sophisma,

mely az európai egyensúly magasb státusnézetek és efféle banális

phrasisok czime alatt kifüggesztetik és az oly igen könnyen corrum-

pálható irka-fü'ka mercenariusok által minden módon variáltatik,

kivált oly státuskészitményben, melyben a hangosan kikürtölt sajtó-

szabadság abból áll, hogy szabad ugyan a muftit legimpertinensebb

dicséretekkel szinte nevetségessé tenni, ámde egyetlenegy bármily

modest, helyben nem hagyási szót mondani tüos ; mikép ily hazug-

ságteli körülmények közt tisztalelk egyént el nem szédit, el nem

csábit bármily ügyesen combinált és bármily szépen hangzó szó-

melódia vagy inkább hazug szó ; honnét aztán az emberiségnek

becsületi vén gárdája uni sono azt mondja, hogy Ferencz József Miklós

czárral gyalázatosan bánt, min egyébiránt Britannia, valamint

Gallia nem ugyan szivbl, mivel ily gyalázatot senki szintén nem

szívelhet, de azért mégis eró'sen örült, mert nemzet gyilkoló Miklós

czárral legkisebb sympathiával sem viseltetett és ekkép tulajdonképi

gyilkosának, officio czimborájának Ferencz Józsefnek kész lett volna és

tudom ma is kész kezét csókolni ; minthogy érdem jutalmat követel-

het, igen kezet csókolni, mert hiszen Ferencz József alkalmasint nem

acceptált volna tlük pénzt mint Jellasich és Haynau acceptált tle

;

Windischgrátz azonban, ki nemesb anyagból van készítve, indigna-

tióval visszalökte a neki hasonlóul offerált véresszagú jutalonidijat.

Igen Napóleon és az öreg gárda úgy vannak meg-

gyzdve, hogy noha a magasb költészet és igazi lovagi-

ság szellemét számtalan kebelben meggyilkolta újabb idkben a

pénzszomj és meggazdagodási dh és nem egy népnél magasztos

lelkesedés helyébe alacsony materialismus állott, azért a becsület-

nek ezüst hangja az általános emberiségre nézve mégis ersb hatást

gyakorol mint bármily anyagi kincs, vagy képzelt poKtikai diadal,

tán tisztábban kitéve, politikai rászedés és megcsalás.

Ha valaki tegnap életemet menté meg és én neki legszintébb

haladattal tartozom, és ma kis csolnakba szorulunk, melyen bizonyo-

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 12

7-ten Juni

1857.
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san csak egy menekülhet ki, jogom van saját megmentésem végett

t csolnakból taszitni. Ha fejedelem jut ily keserves dilemmába és

vagy szeretett rokonát és jótevjét kell elhagyni vagy népeinek

jóvoltát, biztonságát kénytelen feláldoznia és szorosan e kett közt

van a választás, akkor a szivnek, habár elvérzik is, nem szabad szólni,

de egyenesen nem ugyan azon szemtelen phrasis »Es ist mein Wille«.

hanem egyedül a kötelesség szent szavának sugallása adhat erény-

teljes irányt.

És im ezen okból, a sok ismétlés következtében szinte közön-

ségesen ehsmert politikai axiómának fényében ragyog ezen banális

phrasis, miszerint kedély, sympathia, barátság, rokonérzés, háládat,

kegyelet oly érzelmek, melyeknek politikában legtávolabbról sem

szabad adni irányt. És ez igaz, ha t, i. az »aut-aut<( oly élesen áll szem-

közt, mint a felhozott csolnaki példában, mikor egynek veszni kelletik

és csak a köri forog a kérdés, a kett közt melyik veszszék. És eszerint

a poKtikai mezn, vájjon min kellessék túladni, háládaton-e vagy az

állódalom érdekén.

így például senki nem kárhoztatta azt, hogy I. Ferencz szere-

tett Napóleon fiát Európának megnyugtatására feláldozta, de e

tekintetben a gyalázat abban állt legelsbben is, hogy Mária Louisát

eladták Napóleonnak, jóllehet ezen áldozatot késbb a lecsé-

pelt j\Iinotaurus karjaiból megmentette uj Theseus, gr. Neip-

perg és aztán, hogy a feláldozott Mária Louisa, ki mint fényes

császárné igen jól mulatta magát Parisban, mikor Napóleon csil-

laga ragyogott, lecsépelt férjét azonban mint becsületes, lelkes

asszony nem követte számkivetési 'helyére. Azt mondják, ez el

volt neki tiltva. Mily nyomorult ürügy ! Lelkes, kivált császári

asszony, ha nem poule mouillée, oly hatalom, melynek kötelesség-

telj esitésében semmi a világon gátat nem vethet. Vagy azt is meg-

parancsolták neki, hogy »pour passer le temps« új hegyecskékkel ^

népesítse a világot, mig férje sziklára lánczolva nyög és saját magát

lealázva dühöng?

Már Lengyelország elosztása alkalmával Mária Theresiához job-

ban illett volna Szobieszkira emlékezni, és haladattal az elszakitási

gyalázatos actusban részt nem venni, mert Gaiicziának elfoglalása

Ausztriára nézve nem volt életkérdés, de tán csak annyiban hasznos.

^ Czélzás hg. Montenuovora, Mária Louiza második férjére, illetleg az e

házasságbóli gyermekekre.
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mint az is hasznos, nem tagadhatni, ha valaki másnak erszényét

kiveszi zsebébl és nem ugyan aus höheren Staatsrücksichten, de

egyedül aus wirtschaftlichen, privat-finanziellen Rücksichten, saját

zsebébe süllyeszti és oly magas, például fejedelmi helyzetben létez,

hol t törvény el nem éri.^

És igy azon háládatlan fekete scandalumot melyet a sóit disant

lovagi Ferencz József, ki e czimet szintúgy usurpálta mint az apos-

tolit, megmentjén Miklós czáron követett el, senki és semmi nem

moshatja fejérre többé és az minden idben mint az emberiség év-

rajzának legpiszkosabb foltja fog mutatkozni ^ és magát úgy meg-

bosszulja mint a lengyelek iránti háládatlanság és már most szaporáb-

ban mint általában véve gondolnák, kiknek haladattal sem az orosz,

sem a porosz nem tartozott, de Ausztria minden bizonnyal teljes

mértékben.

Miklós czár bizonyos bukástól megmentette az osztráki dynasz-

tiát. Ezt tán nem meri tagadni senki, jóllehet ezt is kérdésbe sze-

retné venni a felvett tartüfü eljárás, de ennyi szemtelenségre még

sem merészli felcsigázni magát még mostanság és ekkép elismeri,

hogy csakugyan némi (! ?) haladattal tartozik az elhunyt megment
iránt. A czár miután ismét lábraállitotta az eltte kérelemmel letérdelt

Ferencz Józsefet, most azt gondolja, bátran folytathatja Nagy Péter és

Catharina az egész muszkanemzetnek minden csepp verében él plánu-

mát és közeli akadály nélkül gyorsan délfelé gravitálhat és csak török-

kel, angollal és tán francziával [lesz baja], mert méltán reményeiheti,

hogy az, kit ma rántott ki szurokból, már holnap nem fogna ellene

kajánkodni, kardot húzni és ellene az angollal és francziával szövet-

kezni. Ferencz József azonban bizonyosan nem a becsületszavától,

de alkalmasint a miniszter úrtól inspü-álva és nem szomjazván egye-

bet, mint népeinek boldogságát és Európának aequilibrumát, mily

nagylelkség és mily csudálatos világerény, legyz [nagy nehezen

úgy mint mondják és ez igen hihet, igaz-e vagy nem, mindegy, elég

^ Már föntebb megjegyeztem, hogy Sz. igazságtalan Mária Theresia iránt

e pontban. Tersze még akkor nem volt megírva Ameth nagy mve Mária Theresiá-

ról, mely az öreg császárnét végkép és teljesen tisztázza — mint azt maguk a len-

gyelek is elismerik — e vád alól.

^ Mondanom sem kell, hogy Sz. itt nagyon elfogult. Ausztriának elhibázott,

de nem háládatlan politikájáról a krimi háború idejében legalaposabban szól a

nemrég elhalt osztrák történetíró, Friedjung ismeretes mííve, mely méltó föltnést

keltett s a melyre itt csak röviden lehet utahiom.

12*
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az, hogy legyz] ^ magában minden sympathiát, megmentó'jéhez

vonzó háladatot, kegyeletet, szóval minden sentimentalitást stb. stb.

és ennyiféle komédia közt, melyben mint lovag mint apostol mint

magyar király mint hóditó és fkép mint profósz és hóhér stb. stb. stb.

már eljái't, st ma is naponta eljár, még Brutusnak szerepét is per-

fectissime eljátszsza, miáltal újra bebizonyítja, mily szörny színészi

talentuma van, mert az embereknek megfurfangolására még Brutus-

nak repubhcanus szerepében is kiáU a világi színháznak deszkázatára,

nem ugyan ezen jeles rómainak elveire, de csak gyilkára nézve, me-

lyet megmentjének hátulról testébe döf és a bécsi újságok, de azok-

nak sem mindnyája, felhkbe emelik azon nagyszer imperátort ^

kinek szive egy cseppet sem indul meg, mikor h népeinek boldogsága

kerül sznyegre, t. i. a külföld iránti szive ; mert mint kiki tudja,

befelé czélzó szive kimondhatlan jó, mert hiszen nincs nap, melyben

egy-két lábról le nem venné a vasat vagy legalább büntetési idszak-

nak ^/g, ^/s, ^/g, ^/sg, stb. stb. részét grandiose, mint zsidók a börzén

a viertel, ein aehtel stb. el ne engedné,^ úgy hogy valóban azt lehetne

gondolni, csak azért csukatott le és azért csak csuk be oly nagy

mennyiségeket, mihez képest azoknak kieresztési élvezetét gusti-

rozhassa, magától értetdik, prudenter et cum parsimonia, mint az

egy jó gazdához, nemes lovaghoz és nagy császárhoz illik. Ilyen a

bécsi újságoknak néhánya és nem mintha csak intimidáiva, lekenye-

rezve vagy pláne fizetve volnának mint például Saphir, de spon-

tanee nem dicsérhetik eléggé Ferencz Józsefnek politikai eljárását

Mklós czárnak személyére nézve, ki t meg akarta csalni, de ezt

Ferencz József kijátszotta és végre az sült ki, hogy csalta meg

a czárt.

A közvélemény Európában azonban igy szól ezen furfangteli

transactióról.

Ha valaki valakit az idén a halál torkából kiragad, azért nincs

joga, miszerint jöv évben annak szemét kilökje, minthogy azért

mert életét megtartotta, az, kinek e szolgálatot tette, nem lett még

sajátja, rabszolgája. És igy azért, mert Miklós czár megmentette az

* Szögletes zái^jelbe a közbeszúrt mondatot kiadó tette.

^ Sz. kimondhatatlan elkeseredésébl fakadt e megjegyzéseivel szemben

az elbbi jegyzetre s Friedjung mvére kell újból utalnom.

2 Itt Sz. arra az 1856 nov. 16-diki csász. rendeletre czéloz, mely az 1848

—

49-ben »kevésbé compromittált« mag}'ar hivatalnokoknak amnestiát adott.
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osztráki dynasztiát, azért az osztráki dynasztia és különösen Ferencz

József császár még korántsem lett a megmentenek proprietása, és

igy Ferencz Józsefnek teljes joga volt, nemcsak nem trni, hogy

Miklós czár szemét kilökje, st ha ilyest szándékoznék, még joga is

támad az ó' szemét ütni ki. Ez egészen tisztában van és ezen théma

köri forog azon okoskodás, mely által kimenteni, st kiszépitni

akarják Ferencz Józsefnek háládatlan eljárását. És nem tagadhatni,

ha a muszka czár azon nem kis szolgálatért, melyet Ferencz Józsefnek

tett és mely nélkül Ferencz József most a királyi szék helyett min-

den bizonnyal csak igen közönséges széken, st két pad közt a földön

ülne, ha mondom a czár ezen szolgálatért kezét Erdélyre, Galicziára

vagy csak Bukovinára is teszi, mikép azt megtartsa, mi körül-

belül annyi, mint szemkilökés vagy legalább jó pofonvágás, akkor

tüstént végbe szakad a haladatnak kötelessége ; hanem azért mert

a czár a török ellen készül és Oláhországba és Moldovába küldi

seregét, hol már annyiszor és oly sokáig tanyáztak, ugyan kérdem

Isten és ember eltt, elégséges és becsületes pretextus-e az, hogy

Ferencz József minden köszöneti és háladati kötelességtl rögtön

feloldva legyen és kardját jótevje, megmentje eUen tétova nél-

kül rántsa? vagy nem egyenesen politikai furfang és hazugság-e

az egész ?
^

Azon határ, mely ily dilemmái esetben a statusfnek lovagi és

becsületes embert jellemz érzelmei és a maga iránti kötelessége

közt vonul el, rendszerint igen homályos, mikép aztán az emberi

nemnek természetes kapzsisága következtében, kivált ha szép pro-

vinciákról van szó és miután királyok is csak emberek és közönsé-

gesen nem oly jobbak, legtöbb esetben bizony nem a fejedelmeknek

lovagi és becsületes emberi része ád eljárásukban dü'ectiót, de job-

badán mindig az úgynevezett fejedelmi kötelesség ; i g-ien Juni

igen, a fejedelmi kötelesség, melyet népeiknek átellené- I
^^^-

ben rendszerint elfelejtnek az uralkodók, de az tüstént eszükbe jut,

mikor valami becses aquisitióról van szó, úgy mint Ferencz József-

nek eddigelé de egy pillanatig sem jutott eszébe, mit eljárása untig

bizonyít, hogy nemcsak jogai, de kötelességei is vannak népei iránt

;

de a kötelességnek szent érzelme tüstént felnyitá szemeit és felvilá-

gositá lelkét, mikor a mappán meglátta gyönyör Walachiát és Mol-

^ Szekírváry (tehát Sz.) ezen okoskodása tenyéren lev, hogy mennyire neut

politikus.
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dovát és egyszersmind eszébe jutott, hogy mint magyai* királynak

^z esetben persze jó és hasznos a magyar törvényes királyt játszani,

bizonyos jogai is volnának e két tartomány fölött és hogy inter duos

litigantes egy kis ügyességgel igen sokszor a harmadik kapja el a

kolbászt, miszerint aztán mély blcseség színben fényl gróf Buol

külminiszterrel, mint most már köztudomásra került, ki természet

szerint a felségnek bölcseségén ex offo nemcsak szájt tátott, de subhm

politikai felfogásiban még tehetsége szerint abundált is, körlbell

igy bonczolgatta és fejtegette a politikát:'' »Ha a muszka beveszi

e két tartományt, akkor mi azokat örökre elvesztjük és ez kimond-

hatlan kár volna. Legelsben is mert a magyar koronához valók, a

magyar koronát pedig feltaláltuk i, esküvéssel fejünkre azonban

prudentissime nem szoríttattuk ; s minek is ezen elrozsdásodott

ceremónia? elég az, hogy a koronának birtokában vagyunk és aztán

azért volna kár e szép vidék két tartományt elveszteni, mert nagyon

zsírosak és financiáink felsegélésére sok zsir szükséges, ámde ezen

arriére-pensét a világért sem fogjuk eljárásunk lobogójára feltzni,

mert ez esetben egész Európa elmúlhatlanúl azt kiáltaná »mily in-

famia, a jó falatot szint' azon pillanatban ragadni el Miklós czár

szájából, mely perczben Ferencz Józsefet a magyarok szájából

kimentette ; ily alacsony háladatlanság mint egyedüli és az emberiség

becsületére elszigetelt piszok undokítja el a \Tlág eseményeit. « Ha
ellenben az európai aequüibrumot és a muszka túláradás veszélyét,

ezen ijeszt popanczot, irjuk nagy betkkel zászlóinkra, melyek h
zsoldosainkat Bukarestbe és Jassyba vezérelnek [sic], akkor az

európai nagy tömeg, mely ha nem is a muszka népet, de Miklós czárt

szívbl gylöli, mert is azt hiszi »több mint ember «, legalább egy

darabig, míg szeme fel nem nyílik azt rivalgja a felhkbe : »Mily

sublimítás, mily valóságos császári míntaeljárás, mennyire mély

pohtika, melybl az elbízott porosz udvar valóban tanúihatna vala-

mit ; ezen kötelesség felejtett udvar, mely csupa túláradozó haladat-

ból, nevetséges becsletérzésbl, vétkes rokonok iránti gyengeségbl,

szóval ily puhalelk sentimentalítások következtében nem akar a

* A szöveg itt a sok rendetlen közbeszúrás és utalás miatt zavaros ; a kiadó

kénytelen volt a mondatok sorrendjét kissé megváltoztatni.

' Az 1849-ben Orsova mellett elásott és 1853 szept. 8. föltalált szt. korona

megtalálásáról legújabban authentikus forrásokból értekezik Schlitter : Kempens.

Denkschrift über die Auífindung der Stephanskrone. (1918.)
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muszkának tökéletes legázolására szövetkezni/ mit bizonyosan meg-

bán, mert jól profetizálta öreg Napóleon, hogy Európa rövid id alatt

vagy respublica vagy kozák fogna lenni és miután nem lett respub-

lica és erre mostanság nincs nagy kilátás, mivel ezen gyönyör inventió

még Debreczenben is felsült, már-már a kozák nyársára jut a civili-

zált világ és legyen csak egyszer a muszka Stambulban, akkor Euró-

pát többé semmi sem menti meg a muszka invasiótól és ezzel járó

knuttól,^ mert persze egyszer Konstantinápolyban lévén, nem lesz

a muszka oly bolond, onnan Ázsia felé gravitálni, hol minden nagy

akadály nélkül a legtermékenyebb dlkre elvethetné búzáját ; de

ehelyett elég esze lesz az átkozottnak, hogy legelsben is Bécsre

üssön, onnan a germán universitásokra Leipzigra stb., hol ugyan

félnek a knuttul, mert nagyon érzik, mennyire érdemlik meg és aztán

Berlinre, rokoninak meglátogatásául Stuttgartba Olga^ felséges-

asszonynak megcsókolására, továbbá Parisba és végre Saragossába,

hol öreg Napóleonnak szobrot emel, t. i. a muszka a világnak bebizo-

nyitni, hogy ezen ritka hs nemcsak különösen jó hadvezér, de egy-

szersmind nagy próféta is volt, mert akkor Európának alkalmasint

már minden népe tán az angolokat sem kivéve, részint kozák, részint

baszkir, részint kalmük fogott volna lenni és azért, mert ily szeren-

csétlenségnek elhárítása végett nem tett semmit a porosz udvar és

a locsogó és irka-íirkáló, de mindig elkés Germánia is inkább rossz

dohányát szítta, jó sörét itta, lipcsei lllustratióját nézte, mint az

emberiséghez tartozó kötelessége szerint Sebastopol, Pétervár és

Irkutsk elé machirozott volna, minek különösen nagy hasznát a leg-

rövidebb látó conjecturált politikus is könnyen átláthatja és igy

egyedül Ferencz József a fiatal lovagi császár azon hs, ki elfojtván

magában minden emberi gyengédebb érzelmet, melyet becsületnek

és erénynek neveznek, és mely érzelmeknek a közönséges ember-

fiáknak elég nagy száma succumbál, igen egyedül Ferencz József

császár mentette meg Európát, a civilisátiót, az emberiséget a kal-

mukságtól és knuttól !« így fog rivalgani legalább egy darabig a nagy

tömeg és az osztrák szabad sajtó és ez elég hacsak egy ideig tart is

;

* Sokan okoskodtak akkor így, sentimentalis politikusok. A föltn csak

az, hogy Sz. a reális gondolkodású politikus, e magának írt álmodozásaiban— persze

elkeseredésbl — magáévá látszik tenni az »érzelmi« politikát 1

* Korbácstól.

' Olga Nikolajevna, II. Sándor kedvencz buga, Károly württembergi

király neje.
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mert aztán a szélnek járása szerint fogjuk politikai köpönyegünket

ügyesen forgatni, miután a józan politika úgy sem más, mint minden

körülményeket bölcsen és nevetséges és gyermeki scrupulusok nélkül

felhasználni. így például, ha az angol és franczia kudarczot vall,

mit supponálni vagy legalább remélleni szabad, és elvégre véres

orral odébb utasittatik, — ó bár utasíttatnék, — akkor a muszkával

tüstént tractatusba lépünk és átengedjük neki Konstantinápolyt,

fél Ázsiát Jeruzsálemmel együtt ha kivánja és megtartjuk a két oláh-

ságot és car l'appetit vient en mangeant, Serviára, Boszniára specu-

lálunk és a kis Montenegrót is en passant mint valami paprikás kis

csemegét, mely étvágyat ébreszt, bekapjuk stb. ; ha ellenben a szö-

vetségesek lecséplik a muszkát, mi ránk nézve legalkalmatlanabb

és igazi szerencsétlenség volna, ha t. i. szövetségeseink gyznek,

akkor persze alkalmasint nem maradhatunk e két tartományban,

mert igen ersen kibújna a szeg a zsákból és en faisant bonne mine

au mauvais jeu, azokból megint szépen kirukkolunk, az egészet ad

fehciora tempóra hagyván, mikor mindenesetre legalább azt nyer-

tük legelsben is, hogy a két dunai herczegségekben legnagyobb

sympathiákat hagyunk hátra, hol a muszkát kimondhatlan gylöhk

és kénytelenek lesznek az osztráki amabilitást és suprematiát elis-

merni és okvetlen azon eszmére fakadnak, nem volna-e rajok nézve

legjobb, miután csakugyan saját lábaikon nem tudnak állni, azon

veszélynek elhárítása végett ismét, nehogy vagy a kegyetlen muszka

ukáz vagy a barbár török fermán önkénye alá jussanak, egyenesen

Felségedhez alázattal esengeni,^ méltóztatnék ket Neuöstreichba

felvenni, mikor aztán, egyedül szelid és atyai pátensek által fognának

gubernáltatni és németíü is bátrabban és kényelmesebben megtanul-

hatnának mint mostani török és muszka közti szerencsétlen kelep-

czéjükben, és efölött azt fogtuk nyerni, mi fdolog, hogy egész Európa

eltt Ferencz József császár mint a legloyalisabb, de egyszersmind

mint a legfüggetlenebb monarcha fog fényleni, ki oly tisztes, oly h
és oly incorruptibilis mint arany és kit mellékes alárendelt nézetek

és bár ezer petitiók nem képesek felvett útjából kizavarni, bizonyo-

san nem t. i. azon útból, melyet anélkííl, hogy valaki mást mint favo-

ritját kérdezte vagy Idliallgatta volna, nagyblcseség terjedelmes

tapasztalású és mély tudományú császári akaratja jelölt ki, mely

^ Sz. apránkiiit az osztrák-orosz politika fejtegetése közben megfeledkezik

arról, hogy jelezze, meddig tart Szekírváry válasza Bach fejtegetéseire s hol beszéli

ismét Bach a maga gondolatait a császárnak, a mint ez jelen mondásból látható.
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persze csalhatlan és ekkép az ellen rationabilis és méltó kifogást nem

tehet senki és nem is fog, ki testi szabadságát is megmenteni kivánja

és kinek kenderkravátokhoz nincs különös hajlama.

És ezen monológ vagy dialóg vagy tán csak saját magávali sin-

cerisálás következtében Ferencz József bizony rögtön kardot rántott

megmentje ellen, mikor az t lábra állitotta és legott minden hiába-

való scrupulus nélkül zsoldosaival inundálta a két dunai tartományt

;

Miklós czár ez alatt mérgében meghalt,^ minden muszka azt hiszi

és tétova nélkül el is mondja, hogy Ferencz József ölte meg Miklós

czárt, Sebastopol ledlt, a két tartományt nem lehetett megtartani,

és most az osztrák zsoldosoknak onnan megint szépen ki kellett sé-

tálni,* mikép aztán azon nyereség, melyet Ferencz i g-ten Juni

József ezen gyönyör tiszta lelk és ritka lovagiságú I

^^"^^

kalandban aratni reméllett, éppen nem az, melyet tapasztalatlan

elbizottsága súgott füleibe és gr. Buolnak és a miniszter úrnak ^

hizelg locsogása vajmi fényesen szemei eltt kipingált és a bécsi

szabad sajtó kitelhet ereje szerint kikürtölt, kitrombitázott és mint

h, de a korbácstól ersen retteg filax kiugatott és éppen nem az,

mi elvakított, elhizelkedett és bet szerint elostobáztatott Ferencz

Józsefnek illusióiban és álmaiban alkalmasint mostanság is mutat-

kozik ; mert még semmi symptomát nem tapasztalhatni, hogy egy

kissé felébredt és eszére tért volna, hanem a dicsségesen kivívott

nyereségnek valódi sommája az, hogy tán az egész emberiség, néhány

keveseket kivéve, Miklós czárnak elhunytán szívbl örült ; mert lealá-

zott, elnyomott, elkínzott népek ü'ánt mindig annyi sympathiával

viseltetik az emberi nem, miszerint alig ismer nagyobb örömöt, mint

mikor elbízott halandó, ki magát Istennek véli, és ki embertársaival

úgy bánnik, mint érzés és lélek nélküli gépekkel, sarkából dl, leomhk

és porát nyomtalanul elhordja a szél és id ; és miután minden bizony-

nyal Ferencz József mint új Dávid parittyázta le a modern északi

impertinens Góliáthot, mert feltornyosult bújai közt, mikor még az

isolált törököt sem bkta legyzni legjobb hadnagya és Mahomet

zászlója büszkén lobogott Silistria dics falain, végkép azon nem

várt esettl szakadt meg a czárnak szive, hogy éppen az sújtotta rá

* Az eredetiben a mondatelrakásnál a közbeszúrások miatt ismét kis ren-

detlenség van, a melyet kiadó korrigált.

^ 1855 márcziusábaii.

* Ismét Szekírházy (vagy Szekírváry) beszél.
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a kivégz csapást, kit csak kevéssel ezeltt mentett meg [a] kivégzés-

tl ; miután mondom tulajdonkép Ferencz József mérgezte meg a

personificált önkénynek fpapját, azért Ferencz József mindenkoron

ki lesz jelölve az emberiség évrajzaiban mint az, ki legalább bizonyos

idre letörte a muszka ambitiónak szarvát és efölött a legtávolabbi

idkben mint Európának és az európai civilisatiónak megmentje

is fog neveztetni, ha csakugyan igaz, hogy Európából Kozákia vál-

hatott volna, ha ezen szarv a tempó le nem töretik, mely állítást egyéb-

iránt egy kissé mélyebben gondolkozók mindig egyenesen azon fur-

fangok sorába állították, melyeket, szomorú mondani, legtöbb kor-

mányok a népeknek ijjesztgetésére kigondolnak és éppen úgy hasz-

nálnak mint dajkák engedelmetlen kisdedeik megzabolázására szok-

tak használni némi ártatlan kifogásokat, mikor például azzal fenye-

getnek, »jön a Miklós, es kommt der ]Xicolo«, mely ügyes kis stra-

tagéma által aztán mirabile dictu szinte fél századig fél Európának

népeit sakkba lehet tartani ; mert hacsak egy kissé szóltak hango-

sabban, csak egy kissé mozogtak elevenebben, tüstént füleikbe rildt-

ták ezen ügyesen kigondolt és már valóban civitati donatum-féle

népijjeszt sententiát : jön a muszkakrampusz knúttal és még a

nagyon tanúit és ersen kiiskolázott Germániának is nagy része tüstént

megjuhászkodott e szavak által terrorisálva, valamint kis serdülket

könnyen megijeszthetni az ismert krampuszokkal, noha ezek rend-

szerint igen ártatlan iszonyatok. Mert P. mondta, azért B. is mondja

és azért, mert B. állította, azért X. is úgy állitja stb. stb. stb. ezen

közönséges és annyiszor a hányszor felhasznált szamárlajtorja sze-

rint annyira szokássá vált a muszkától rettegni és iránta gylölettel

és autipathiával viseltetni, mikép elvégre alig lehetett már szemre-

hányás aratása nélkül, mintha az ember szerelmes volna a knútba,

a muszka népnek pártját venni, noha nem a muszka osztja, de csak

kapja a knutot és a fosztogató Miklós czár volt ; mert mi a muszka

alattvalókat illeti, azoknak humanitását a legközelebbi események

alkalmával legalább Magyar- és Erdélyországnak minden szin

lakosa egyhangúlag bizonyltja és hirdeti, — és mi a muszka népnek

tendentiáját illeti, ha végre mégis tán eljutnak Konstantinápolyba,

nem foghatni meg, mint fentebb volt érintve, miért fognának ez eset-

ben nyugat felé gravitálni és miért nem inkább kelet felé, mi aztán

Európának igen közömbös lehet, az angoloknak persze nem annyira,

kik mint különösen ügyes politikusok, magukkal rántották a fran-

cziát, osztrákot stb. a muszka ellen, noha a muszkának igazi vér-
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iszeme nem ezek, de egyedül az angol ellen volt irányozva. Ha azon-

ban mondom mindaz mit itt elsoroltam, badar fecsegés és valóban

úgy mint a cometától, attól is kell rettegni, hogy a muszka nép

kozákizálni fogja Európát, azon nép, mely tulajdonkép nem szerette

Miklós czárt, mig élt ; de most mint a meggyilkoltnak végrendeletét,

vérébe és lelkébe szitta politikai tendentiáját és végóráiban érzett

gylöletét és bosszúálló vágyát meggyilkolója iránt, akkor Ferencz

József az emberiség évrajziba mint Európának és az európai civili-

satiónak megmentó'je fog neveztetni, és ha lovagi közbenjárása által

tán nem birta is egészen elháritni ezen szomorú catastrophát, mely

szerint Napóleonnak jövendöléséhez képest egész Európa a kozák

kancsuka alá fogna jutni, azért ezen civilisatiói elsülyedést vagy

muszka cométai carambolt mindenesetre késbb idkre szorította és

már ez is a legnagyobb köszönetet érdemli ; mert valamint az egész

emberiség némi kis kivételekkel tudja, hogy egykor valami szeles

cométa bizony lábáról üti a földgömbünket, de egészen consolálva

lesz ha értésére adják, miszerint ezen szerencsétlenség csak ezer év

után áll be, szintúgy megnyughatik a mai generatió is, hacsak száz

év után fogja a kozák megkozákizálni Európát. És akkép, ha Ferencz

József csak annyiban is segített a civilisált emberiségen, okvetlen

mint az emberi nemnek jótevje fog a jelen és jöv korban említ-

tetni és pedig annál inkább, mert éppen oly nagylelkleg mint Cur-

tius, kétségtelenül saját feláldozásával teljesítette lovagi tettét, mint-

hogy szint úgy fog járni mint Curtius, azon kis különbséggel mindaz-

által, hogy Curtius maga ugrott a tátongóba és az egész emberiség

benne tiszteli a hazaszeretetnek ideálját, Ferencz Józsefet ellenben

a muszka fogja és pedig elbb mint gondolná, be- vagy kiugratni

[az] árokba vagy helyébl az egész világnak legnagyobb hahotája

közt.i
*

[12.] És ugyanis, mert ha köszönettel tartozik Ferencz Józsefnek

a világ és az emberiségnek díszét és valódi hasznát az által különösen

elmozditá, hogy Miklós czárt oly nagy bolonddá tette és t úgy meg-

csalta, mint eddigelé soha fiatal róka vén medvét még rá nem szedett

és az elbízott nemzetgyilkos és szibériai prófosz az európai gúnynak

fullánkját elbírni nem tudván, mely ezen geniális mystificatióból okvet-

len rámérgesedék, lelkét kiadta, — ezért Európa köszönve, tapsolva,

jubilirozva Ferencz József iránt mégis csak úgy érez, mint például

érezne a magyar nemzetnek minden tagja ha például Báron Hauer
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10-ten Juni

1857.

Istvánt, kiben vérének legkajánabb és legátkozottabb-

ellenségét gylöli, st Excellentiádat, miniszter ura-

mat, ki általánosan elismerve azon mérges kútf, melybl annyi átok

burjánzik a közbirodalomra, valaki, tegyük fel inas, kanczellista, hon-

véd, kit Báró Hauer a Dunából kihúzott, melyben éppen veszend

vala és kinek a mellett kis pénzecskét is adott vagy kit Excellentiád

kegyesen felfüggesztéstl mentett meg, passussal, pénzecskével látott

el, ha mondom, ilyes legnagyobb haladattal tartozó egyéniség Báró

Hauernek fejét betörné cséppel vagy Excellentiádnak kávéját elké-

szitné elég nagy dózissal és aztán azt hirdetné a nagy harang »Marl-

borough est mórt et enterré« stb, higyje el Excellentiád, a 40 milüó

osztráknak legalább is ^/lo-de, és tán több, örömében ahg férne brébe

és a magyar nemzet, mely generositásban sohasem maradt hátra, nem

40 millió forintot, melylyel Haynau és Jellasich fizettetett ki és mely

summa úgy látszik a systematisált osztráki nemzetgyükolási taxa,

de 800 mülió, st 1600 millió pengt decretálna annak számára, ki oly

czélszeren tudta használni a csépet vagy ki oly ügyesen tudta pati-

kázni a mixtúrát ; de azért ilyféle háládatlan subjectumot szivének

legmélyebb rediben megvetné, mert valami sokkal magasztosb él a

romlatlan emberi kebelben mint politikai mélység, diplomátiai genie,

európai equilibrium, fejedebni kötelesség stb. stb. phrasisok, melyeket

kajánság, furfang, Tartuffe, Macchiavell stb. stb. függesztenek horogra

az emberiségnek elvakitására, rászedésére ; de hiába, mert azért a hálá-

datlan, ha üy alacsony fogások által Croesusnak kincseit is megszerezte,

st Ázsiát Afrikával együttcsatolta Verwaltungsgebiet-féle névtelen

possessióihoz, azért örökre stigmatisálva van és lelkében a legalacso-

nyabb helyzet koldus is lenézi bár a legmagasabb széken ül fejedel-

met, ha ezt nemzeti komédiák és éljenharsogások közt, meg nem

szn ittasságban és hallucinatióban tartják is. Minden ember bár

tudva, bár csak sejtve mindig megkülönbözteti a tettet a tevtl és

ekkép ha örül is Ferencz József tettének eredményén, azért szemé-

lyét bizonyosan nem becsüh, sot egyenesen megveti, hahogy nem

reméUi, mikép tán mégis ki fog elvégre úszni azon vértengerbl, mely-

nek közepén még sokkal isoláltabban áll, mint egykor a magát Isten-

nek tartó elbízott hs ült Heléna sziklaormán, kitl vagy inkább kinek

végsorsából sokat tanúihatna fejedelem és mindenek fölött Ferencz

József, ha nem akarna fejesen mint makacs gyermek, mely azonban a

villámtól és dörgéstl fél, szántszándékkal mindig vak és siket maradni

és meglehet tán azon okból, mert sejti, st tán érzi, mennyire iszonyodna
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€l, ha magával számot vetne, mikor aztán nem birna elég ervel úszva

a véres tengerbl biztos partra menekülni.

Magyarországban mindenki emlékezik gr. Beleznai Sándorra,^

ki szívtelen atyját pilisi várban agyonltte. Ki nem mondhatni, meny-

nyire örült és vigadott az egész vidék a mesterileg irányzott lövésen,

mely egyenesen a szivnek közepét érte, mert hiszen [a] vén Beleznai

úgy súlyosodott az egész vidéken [sic], mint a kérlelhetetlen átok
;

de azért a jó puskástól a közörömnek ünneplése közt mégis mindenki

visszaborzadott, a hasznos actust tökéletesen elkülönözvén az actor-

tól. Ezen esetnek jobb illustrátlójára és figyelmeztetésre, mi minden

nem fejldhetik ki ilyféle eljárásból, hadd mondjam el, ha miniszter

urat nem untatom, valami jó ismersöm müy originális nézet által

vala meglepetve, mikor Pilis táján nemsokára azon parricidium után

szóba keverednék egy becsületes pilisi parasztgazdával, ki t szeke-

rén éppen odébb állitná. »Hát itt ltték agyon [a] vén Be]eznait.«

»Igen itt, és ennek nem örülhettünk eléggé, mert igazi tigris volt.«

»Nekem is igy mondták, csak az sajnos, hogy éppen saját fia sütötte

rá a puskát. « »Mi pedig ennek örültünk leginkább, mert fia még nagyobb

tigris, és igy egy csapással mindaketttl megmenekülünk, mert ennek,

mint ma kaptuk hirét. Pesten holnap veszik fej ét.

«

Mily origináhs felfogás nemde ? és nem tagadhatni, a fátumnak

tökéletesen egybenfügg lánczolatát áUitja lelkünk elibe.

Igy például Ferencz József, mint MacchiavelMnek riválisa, [igen

riválisa, .mert még nagy kérdés, melyik tanúihatna a másiktól] ^ azt

hitte, megcsalja a muszkát és aztán megint megcsalja a francziát és

angolt. És im ! Gyönyören meg is csalta a muszkát, és régen nem haho-

tázott az emberi nem oly jóízen, mint azon bohózaton, melyhez képest

a fiatal tigris, melyet a vén tigris egyenesen osztráki trottlinak tartott,

fölcbe teritette a vén bolondot. De az angolt nem birta megcsalni, de

•ez csalta meg t és pedig crudeliter.

S ugyanis némi mélyebb esz és iránytadható angolok, hol általá-

ban véve igen ersen tudnak gondolkozni, elborzadván Ferencz József-

nek véres sáfárkodásain, melynél véresebb lapjai az emberiség évrajzai-

nak nincsenek, azon conclusumra jutottak, hogy oly fejedelem, kihez

mérve Miklós igazi bárány volt és kinek oly kevés esze van, hogy csak

* A szögletes zárjelt a kiadó alkalmazta,

1 Nem Sándor, hanem Sámuel, legidösb fia hasonnev atyjának, kit 1818-

iban agyonltt, a miért 1819-ben vérpadon végezé életét.



190 12. FEJEZET.

azokra hallgat, kik neki hízelkednek, habár minden tapasztalás és-

okosság nélküli sehonnaiak volnának is, teljességgel nem képes az.

elbomlott osztráki állodalmat állandó lábra újra felépitni, niikép az

valaha Muszkaország ellen mint valóságos contrapondium súlyozhatna

és azért kell azt tüstént felhasználni tout bien que mai mieltt elbomlik

és pedig természet szerint a muszka ellen. Oly egyén, ki minden meg-

ihletdés és anélkül, hogy magát vagy másokat kérdezné, vájjon van-e

erre joga, ezeket megkínozni, st kivégezni képes és ki már életének

tavasz korában árul el oly symptomákat, melyek t noha keresztény,

magasan álhtják a pogány Nero fölibe, ily egyén mindenre képes,

csak országiásra nem,i és eszerint, mert az emberi szebb érzelmek

eltte tökéletesen ismeretlenek és o csak névszerint tudja, mi a köszö-

net, háládat, kegyelet stb. nem lesz nehéz t arra persvadeálni, hogy

megmentjének tüstént hajába kapjon, ha t. i. horgainkra efféle csáb-

darabokat kötünk : Felséged apostoli jogánál fogva extra meg van híva

a gondviselés által, hogy a vén dynasztiájához tartozó gyenge quod-

libetbl és pancsból egy ers egybenforrt, dics és boldogságot árasztó

státust alapítson, melynek fundamentumát már nagy bölcsen meg is

rakta Felséged. Ámde ez Felséged magas missiójának csak legkisebb

és aránylag igen alárendelt része. Oly különös géniek mint Felséged csak

ritkán tnnek az égen föl, oly géniek, kiknek saját lelki pondusuk mel-

lett oly sasszemük is van, miszerint 40 millió h jobbágyaikból ki is

tudják nézni azon szerencséseket, kikben legtöbb isteni szikra tündök-

lik és azokat személyükhöz csatolják, mint Felséged, hogy a többi minisz-

ter géniekrl ne szóljunk, gróf Buolban igazi gyöngyöt, báró Bachban

pedig vajmi ersen ragyogó gyémántot halászott ki, honnét aztán ily

Istenadta trifolium megsznik egy állodalomnak proprietása lenni,

de az egyenesen az egész emberiség, az egész világ proprietása lesz,

minek következtében Felségednek igazi hivatása nem csekélyebb, mint

Európának aequilibriumát fenntartani, st az európai arbiternek magas

szerepét eljátszani mint Champion of the World.^ Méltóztassék Felsé-

^ A Szekírváry szájába adott e fejtegetés s az effélék gyakori ismétlése a mii

folyamán, mutatják a loyalis Sz. határtalan elkeseredését az absolutismus kor-

mánya ellen.

^ Sz. itt az Anglia, Francziaország, Ausztria és Poroszország meghatalma-

zottjai közötti bécsi konferentiát (1854 április) s Anglia és Francziaországnak

Oroszország elleni hadüzenetét (1854 márczius 28.) megelz angol kapacitá-

lásokra gondol. Ezeket színezi ki hatalmas fantáziája. Mely kiszínezés egyébként

naiv volna, ha nem volna benne a persiflage intentiója és így »rendszer«.
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ged ehhez képest velüiik azon medve ledorongolására szövetkezni,

mely ugyan legközelebbrl megmentette Felséged magas dynasztiá-

ját, de vájjon miért mentette meg ? Éppen nem azért, hogy megmentse,

hanem legelsben is azért, hogy ezen lovagi tettetése által elbolonditsa

Európát és aztán a törököt with great comodity felfalja ^ és ha azon

jólakott, visszaforduljon és Felségedet dics famíliájával vegye fogai

közé, mikor Felséged és császári családja, mely igen sovány és ekkép

ma nem különös nyalánkság, a magyar vérén egy kissé meg fogott

volna hizni és egy kissé több húst magára ölteni. Ámde Felséged tudjuk,

ily otromba kelepczékbe bizonyosan magát megcsipetni nem enge-

dendi. Elég sokáig pletykázták már el a világon a graeca fides-féle

mementot ; miért nem tagadná* el a Felséged ezen megtisztelést a musz-

kától? higyje el, erre igen könnyen tehet szert és csak még egy kicsit,

és bizonyosan nemcsak a Felséged alatti boldog népek, de az egész világ

azt fogja mondani austriaca fides, mi alatt persze az értetdik, hogy

Ausztriának legtöbb esze van. Szövetkezzék tehát Felséged velünk

szokott szinteségével és addig is méltóztassék a két dunai tartományt

take in possession, hogy mi aztán a szegény töröknek, a vontatóba vett

francziákkal és piemontézerekkel együtt, segítségére annál bátrabban

egyesülhessünk, — a két dunai herczegség, mint mondják, nagyon

szép vidék tartomány, eine sehr schöne Gegend, melyet Felséged, ha

egyszer perhaps megházasodnék, occasionly császárnéjának megmutat-

hatná, és bizonyosan a magyar koronához való, mi az által is csudá-

latosan bebizonyul, hogy mikor Felséged Magyarországra tette lovagi

kezét, csupa sympathiából a dunai tartományokhoz Oláhországba

akart csúszni a magyar korona,- de már most nem futhat el többé,

mert jó le van lakatozva és egyébiránt tán nem is volna mozgásra nagy

kedve, mert nem tudná mao;át elhatározni a sok darabra szétszakított

országnak melyik rongyában volna legillbb helye. Felséged okos úr,

kivel könny okos szót váltani, mert puhasziv sentimentalitások

lovagi természetén soha nem fognak és azért nem kerülheti el figyel-

mét, miszerint most üt az óra, mely a gondviseléstl
j

n.ten Juni

predestinálva van, hogy Felséged a magyar koronához I
^^^-

tartozó avulsákat megint császári dominiumaihoz csatolja. Felségedet

* így, tollhiba : fogadná helyeit.

^ Az említett bécsi conferentia protokollumában a négy hatalom épen Török-

ország integritását mondotta ki

!

^ Czélzás, hogy a magyar szt. koronát Orsova táján az oláh határon ásták el.
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alárendelt népei nagyon szeretik, st divinisálják ! És ugyan miért ne

szeretnék ? Mert hiszen azon jobbágyai, kiket kegyesen kioltott, nem

éreznek többé semmit, a raegmai-adtak of course telisdedteli vannak

haladattal, hogy ket életbenhagyták ! S vájjon miért ne divinisálnák,

miután minden pátense által untig bebizonyítja, miszerint nem egyéb

mint ílagellum dei, és azért legrosszabb esetben is, ha a medve hátulról

piszkálva megfordulna a piszkáló ellen, biztosan appellálhath és hálá-

datos népeinek szeretetére, mert hiszen mint a history kivétel nélkül

bizonyitja ily idkben a nemzeti szeretet sokkal ersebb bástya mint

ágyú, szurony és a Hainburgban ^ készül lpamut stb. És hogy Felsé-

gedet nagyon szeretik a kellleg ex dei gratia megflageUált népei, azon

csak nem fog kételkedni ? És ha e tekintetben mégis támadnának néha-

néha kis scrupulusai, ám kérdezze meg ezen váratlan esetben gr. Grünne

Károly státuskocsisát, kit mélybölcseségfí tudományosságához képest

egész Anglia megcsudálja /stcy és tüstént megtudja az igazságot ; mert

mint általánosan tudva van, gróf Grünne soha nem mond Felségednek

egy szót is, mely Felségednek fülét kellemetlenül érinthetné, ha bár

égne is a szomszéd ház, melyben megperzselhetné magát Felséged, de

valami rossz hírnek jelentését igen pfiffig valami más officióz szamár-

nak hagyja át, kiknek udvaroknál soha sincs hijja ; vagy kérdezze

meg Felséged a legels zsandárt, kivel találkozik és kinek a világért

sem szabad hazudni és kénytelen lesz Felséged elismerni, mennyire van

Albion népének igaza, ha azt hiszi, hogy a 40 millió emberkeverék közt,

melynek élén Felséged áU, de senki sincs, kit annyira szeretnének, mint

éppen Felségednek élét [sic]^ Dics Haynau is azt hitte, igen szeretik

a magyarok és nagy popularitása van AngHában, mert hiszen nagyon

szépen bánt a magyai'okkal és telisdedteh volt liberális angol elvekkel

és csak akkor látta, hogy tán mégis csalatkoznék és éppen inverse áll

a dolog, mikor sörkóstolásnál hs személyét, néhány jót ráhúzva, dics-

ségesen megszalasztották ^ és egy szomszédban lakó és jósziv vén

menyecskének karjai közt talált refugiumot, Magyarországban pedig,

hol szépen aquirált, csak akkor nyilt fel egy kissé a sok vértl elfátyolt

esze, mikor a veres kakas, mely minden ingatlanára szállt, jól felkáp-

ráztatá szemét.^ így Felséged is vájjon miért ne élvezné azon kéjábrán-

^ A magyar határhoz közel es alsó-ausztriai Hainburgban fegyvergyár volt.

^ HajTiau ismeretes kalandja Londonban, a hol egy sörfz munkásai mikor

megtudták, kicsoda : ütlegekkel megszalaszták.

^ A bécsi kormány ellen, bosszújában magyar ruhában járó Hajnaunak, a

ki birtokot vásárolt Szatmár megyében, épületeit fölgyújtották ismeretlen tettesek.
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dot, hogy nemcsak nagyon szeretik, de minden legkisebb kényszerítés

nélkül folytonosan alázattal köszöngetnek is a népek, mely tekintet-

ben a magyar nemzet még eresebben ki van disciplinázva mint a katona

közvitéz, mert ennek csak akkor mnszáj köszönni, mikor kellleg kipo-

rozták, de ha golyóval vagy kötéllel büntetik, akkor kegyesen dispen-

sálva van kézcsókolástól, a magyar nemzetnek pedig még azért is kell

háladatot komédiázni, hogy szétszakították, leköpték és mindent elkö-

vetnek tökéletes kivégzésére.^

Azt tehát, hogy Felségedet szeretik s imádják, azon kételkedni

nem lehet vagy legalább nem szabad, és azért bizvást piszkálhatja és

csipegetheti Felséged a muszka medvét hátulról, mert ha meg is for-

dulna, bátran appellálhat népeinek szeretetére és loyalitására. Egyéb-

iránt ez volna a legkedvetlenebb eset. De minden hihetség szerint

az északi szrös megfordulni nem fog és ekkép Felséged vitéz zsoldosai-

nak új alkalom nyilik, a világnak ismét megmutatni, mennyire halál-

bátor — todesmütig-féle fiúk, kik még az oláhországi lázoktól és rossz

kórházaktól sem félnek, minthogy a muszkák alkalmasint ellenünk ^

fordulnak és ekkép nem lesz az osztrák köröknek okuk tlük rettegni.

Fényes oldala az általunk tervezett szövetségnek pedig az és ismétel-

jük egyedül ez fog Felséged eljárásának adni directiont, hogy Felséged

két gyönyör tartománynak birtokába jut ; és ha tervünk sikeri,

min nem kételkedhetni. Felséged a megmentett és kisegített Török-

országból annyit appropiálhat^i magának, mint Felségednek éppen

tetszik, mert mi nem azért segítünk a töröknek, mit egyébiránt feles-

leges Felségednek magyarázni, mert a minden scrupulus nélküli poli-

tikában Felséged mesterünk lehetne, hogy megint lábára álhtsuk a

»beteg embert«, den kranken Mann, korántsem, hanem azérf mihez

képest legelsben minekünk a muszka leverésére szolgáljon tehetsége

szerint vérrel és pénzzel, és aztán ha szerencsésen levertük a muszkát,

úgyis összedl országának európai darabját barátságosan magunk

közt, a törököt persze ide nem értve, elosszuk,^ mely szerint Fel-

séged természet szerint kapna legtöbbet, mi angolok valamit,

' Sz. aláhúzása.

}„ Szem eltt tartandó, hogy ezt a véres persiflaget Sz. a császárt az orosz

t'llen kapaczitáló angol kab'.ne. szájába adja I

* T. i. angolok ellen.

3 Látni való, mily éles persiflage ez az angol ellen is. Mintha Sz. »vates« szemei

dre látták volna, mi fog 60 év múlva bekövetkezni

!

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 1"
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a francziák lehet legkevesebbet, a pieraontézerek pedig magától

értetdik nemcsak »semmit«, de idrl-idre derekas lemopszlizást,

miért nem organisálják a sajtószabadságot osztráki minta szerint

bölcsen.

Felséged, kegyelmes császár, láthatja a most mondottakból, hogy

mi Felségednek mély politikáját egész mértékben felfogtuk, melyhez

képest Felséged egyedül inspiratiói szerint méltóztatik cselekedni és

sasröptiben nincs lebilincselve azon erények által, melyek a közpolgárt

a közéletben diszesitik, de a politika magas sphéráikba nem valók és

melyek fejedelmi vocátiók és missiók útjában nem képezhetnek akadályt

és azért, kegyelmes császár, szövetkezzen velünk és aztán »brav vor-

wárts nach Bukarest und Jassy stb. stb. dann geht es schon ;« mely

mottó, mint az idevaló ^ szemtelen »Punch« hirdeti, Haynau vért

szomjozó hosszú nyelvén feketesárga színekkel valami bécsi Sticker

által mesterileg ki volt stikkelve.

így szólt az angol kabinet ^ és Ferencz József, ki persze mohón

kapott a horogra akasztott zsiros darabok után, nem vette észre, hogy

most az fejére tzték a csörgsapkát és ügyesen csak arra használ-

tatott, mikép a gesztenyét vegye ki a parázsból, és a muszkának

egész ódiuma ne a sebastopoli hsökre, de egyenesen furfang Ferencz

Józsefre concentráltassék.^

Az angol elérte czélját, mely nem volt egyéb, mint a muszkának

tengeri erejét legalább sok idre kettétörni és a muszkának más gravi-

tatiói irányt adni, mint Keletindia, mi utolsóban is mesterileg ért ezélt,*

mert az orosz minden pondusával most Keletindia helyett, egyenesen

és con amore új Osztrákiára gravitál és az angol egy cseppet sem bánja,

ha csontostól bröstl el is nyeU ezen kitatarozott és kipingált Bach

szakács és Hauer kukta által kiczifrázott dögszagú hideg pecsenyét,

minthogy ily, annyi jó vértl megfosztott és csupa hazugságra és hypo-

crisiára fektetett állomány, melynek segitségére bizony egy nemzet,

még a San Marino-féle nemzetecske,^ sem fog sietni, nemcsak a musz-

kát nem, de alkalmasint rácz vagy oláh felkelést sem birna leverni és

^ T. i. az angol.

* A következket, úgy látszik, Szekírváry fejtegeti Bach eltt.

' Ez, különösen az osztrák konzervatív körökben általános fölfogás., volt

akkor. Sz. is innen vette.

* Nem ugj'anezen politika vezérlé-e az angolt, mikor a \alágháborúban az

oroszt Németország s monarchiánk ellen uszította ?

^ Érti az olaszországi kis San-Marino köztársaságot.
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ekkép Britannia azt mai mivoltában már alkalmasint tökéletesen ki

is törölte politikai combinatióiból.^

A muszka nemzet, mint minden északi nép, mindig délfelé szit

és alkalmasint anélkül, hogy e tekintetben magával szoros számot vetett

volna, még Nagy Péter és Catharina kimondták ezen vágyat, melybl

nemzeti tendentia fejldött ki. Ha valaki a mappára tekint és a fenn-

forgó topographiai és erkölcsi körülményeket csak félig-meddig ismeri,

annak Muszkaország oly impressiót tesz, mint kimondhatlan nagy k,
melynek leesését egyenesen Stambulra in the cours of time semmi

emberi er sem hátráltathatja és ekkép ha a muszka mindig oly szemek-

kel tekintett Törökországra mint oroszlán jól kihizott tulokra ;
^ ez

igen természetes, kivált ha emellett még az is fontolóra vétetik, hogy

Pétervárott, st még Moszkvában is könnyen megfagy az embernek

orra pedig a legpiszébb is, ily baj azonban Stambulban soha nem éri

a leghosszabb orrú halandót sem, mi által csak az akar mondatni, hogy

általában véve jobb a meleg mint a hideg.

Ennélfogva a muszka nép úgy nézte Törökországot és Stambult

mint gyönyör hagyományt, mely elbb-utóbb, de bizonyosan rászáll

és melyet senki nem kaphat szájától el.

Miután azonban a muszka nemzet fiatal és még elég lelke van,

melyet felszánthat, nem igen érzett nagy nyugtalanságot, ezen szép

birtokba jutni, de azt hitte, maga magától kisüti az egész dolgot az

id és ezt éppen oly béketréssel, st közömbösséggel várta be, mint

fiatal gazdag életvidor gavallér legkisebb várakozási viszketeg nélkül

kéj és élvezet közt éli napjait, .és nem is gondolkozik azon jóíz dara-

bokra, melyek végrendeletUeg elbb-utóbb okvetlen rá szállnak.

Ha azonban ezen fiatal gavallér váratlanul azt tapasztalja, hogy

orra eltt elkapta valaki ezen már sajátjának vélt tulaj-

dont és ezen valaki nem más mint azon családnak egyike,

melyért már Austerlitznél ontotta vérét és késbb kétszer kísérte el

pajzsban minth szövetségese, noha erre saját magának nem volt külö-

nös szüksége, mert másodszori meglátogatástól nem kellett tartania -^

^ Szinte megdöbbent vaticinium, mely 60 év multán teljesedésbe ment

!

2 Sz. ez egész fejtegetésénél akaratlanul is eszünkbe jut a genialis Bismarck

politikája, a kinek elve volt az oroszszal jó lábon maradni. Ez látszik (negyed-

századdal Bismarck eltt !) Sz.-t is a külpolitika terén vezetni s iimen magyaráz-

ható fként az a böbeszédüség, melylycl a bécsi kormány krimi politikáját s hála-

datlanságát Oroszország iránt fejtegeti s a mire késbb is túlbven visszatér

!

^ Hogy t. i. még egyszer akad egy (második) Napóleon, a ki Moszkvát beveszi.

13*

12-ten Juni
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és mi több, sokkal több ezen valaki éppen az, kit kevéssel ezeltt keser-

ves lamentóin és esengésein megindulva, alattvalóinak nem csekély

vérének árával, kirántotta a szurokból, akkor (persze) ezen gavallér,

kinek legkisebb oka sincs ezen valakitl félni, természet szerint ellent-

állliatlan gustust kap, ezen valakit legott felfricskázni, birtokában

keresni regressust és brét alattvalói által derekasan kitimároztatni

és ha ezt nem teszi minden tétova nélkül tüstént, annak oka az,

hogy ezen valaki nagy bölcsen szövetségesei mögé bujt, kik még

bölcsebben szépen megköszönték ezen valakinek jószolgálatát, les

bons offices, de a kijátszott gavallérnak virtuális tulajdonából nem

adtak neki de csak egy morzsát is, nagyobb részére pedig kezét

tették és ekkép a halálosan megbántott gavallér, kinek képzele-

tében most az elvesztett kincs oly bájteh színekben jelenik meg

mint elvesztett paradicsom, csak azzal vigasztalhatja magát, mi-

szerint Hamilkárra emlékezvén kürthatlan bosszúállásra felesküd-

teti szinte Hanibal nev fiát és mélyen hallgatva és magát meny-

nyire birja, közömbösnek mutatván várva-várja azon idt, tán leg-

közelebbi napokat, hogy elnyomott dühének minden korlát nélkül

kiadhassa mérgét, mikor persze ezen valaki alkalmasint egy kis

embarrasba jöhetne.^

Mikép aztán pro coronide, ha az sülne ki, hogy ezen megbán-

tott gavallér nemcsak a Romanovi császári család, de az egyetemes

muszka nemzet, mely nemcsak vajmi élesen fájlalja elvesztett édenét,

mert most a két dunai tartományt, Konstantinápolyt stb. annak

tartja, de szinte fájlalja Ferencz József megmentésére kiontott és

a lehet legrútabbúl megjutalmazott vérét és mindenek fölött szé-

gyenü, — és ezt nemzet soha nem bocsátja meg — hogy oly szk
és superficialis esz halandótól hagyta magát megcsalatni, mint az

apostoli és lovagi parancsár és e szerint [ha Excellentiád, miniszter

uram megengedi] ^ persze nem viseltetik nagy sympathiával ezen

magos úrhoz, mi megbocsátható, és felingerlett állapotánál fogva

tán oly hallucinatióba is jöhet, Stambul helyett szemtelenül Buda-

pestre vagy jobban mondva, csak hogy hangja se legyen magyar,

Pest-Ofenre, st Windobonára (Bécs) gravitálni, akkor, ha Excellen-

tiád, nagybölcseség miniszter uram, nem segit, akkor bizony bátran

vagy inkább remegve elmondliatni bécsi szójárás szerint : Mathei

^ Rettenetes vaticinium

!

2 Látható, hogy Szekírváry beszél Bachhoz.
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am Letzten ! ^ Ámde, miniszter uram, ki még eddig legalább ki nem

fogyott expediensekbl és e szerint szoros tudományilag ezentúl

sem fog azokból soha is kifogyni, mert ezen lyukbedugási systéma

az infinitum elvét viseli magában, ha-ha-ha ! miniszter uram bizo-

nyosan segíthet és eszerint bizonyosan segitni is fog, mert jóakarat,,

tiszta becsületes szándék miniszter uramnak minden tetteibl elég-

ségesen kiviláglik.

Az egész monarchiának, st mi sokkal több, Ferencz Józsefnek

sorsa Excellentiádnak kezeiben van ; igen sokkal több, mert hiszen

mai idkben azon senki már (többé) nem kételkedik, hogy egy császár,

kivált ha lovagi vagy inkább ha jó lovas, ugyancsak sokkal nagyobb

pondus mint negyven millió jobbadán gyalogjáró vagy rossz lovas

ember ; és ez természetes, mert az, ki ex dei gratia jött a világra,

csak ezen okból is, kimondhatlanúl nagyobb tehetség tünemény,

mint negyven millió kétlábú, [valóban kár hogy nincs négy lába,

mert rajta nyargalni ez esetben még nagyobb élvezet volna] "* ki földi

létét szinte Istentl nyerte ugyan, mit azonban ignorálni kell, mert

a közönséges emberfiúk bizony rendszerint csak atyjuknak és anyjuk-

nak köszönhetik emberi figurájukat, kikrl Szt. Bernát mint külö-

nösen mély természetbúvár és anatóm azt mondja : sperma foetidum,

saccus stercorum, e'sca vermium, mi természet szerint császári iva-

dékokra de legtávolabbról sem illik, mely phaenomenrl, kiki töké-

letesen meg lesz gyzdve, ki ángyah tulaj donikra, magától értetdik

minden öt sensusaival egy ideig élesen felvigyázni akar.

Mily magasztos vocátió azt mondhatni »született császárnak

sorsa, jóllehet ex dei gratia lett császár, mégis az én kezeimben van«.

És ezt Excellentiád öntudattal, nem eléggé megbámulható szerény-

ségének daczára jó lélekismerettel elmondhatja. Mert tökéletesen

igaz. Ámde ha valaki meg fog felelni Európa, st az egész világ vára-

kozásinak, az magas szelleméhez képest bizonyosan Excellentiád,

mikor Ferencz József büszkén elmondandja : »E h szolgámban meg

nem csalatkoztam, mert látom, a legnagyobb áldozatokra kész és

ezért én vele tökéletesen meg is vagyok elégedve.*

Már mikép és mily systéma szerint fogja Excellentiád e mtéteit

végrehajtani, mely valóban igen nagy csodaként fog bámultatni az

egész világ által, azt nem vagyok képes felfogni.

•^ A kiadó tette szögletes zárjel közé.

^ T. i. végünk van.
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Excellentiád nem szenvedheti a magyarokat és ez nagyon külö-

nös, mert a felség után Exeellentiád az. kit a magyar legszintébben

és legforróbban szeret, st imád, és azért kegyelmes úr szavaimra nem

fog figyelni, mert magyar vagyok, valamint eddigelé egyetlen egy

magyart sem kérdezett meg Magyarország tekintetében, jóllehet igen

sok politikai színezet magyar van, hanem mély státustudományát

mindig inspiratióból vagy saját körmeibl szítta vagy legfeljebb oly

bölcs félvér magyarok tanácsát követte mint báró Hauer,^ ki mély

eruditióját Linzben szedte fel és Csehország évrajzainak azon lapján,

mely ama hires mesét közli, mi módok által rabolták el Bohemiának

alkotmányát.

Kegyelmes uram ehhez képest szavaimat alkalmasint legkisebb

figyelemre sem fogja méltatni, ámde azért mégis elmondom e tekin-

tetbeni gondolatomat, melynek Excellentiád tán mégis valami hasz-

nát veheti, mert hiszen az egér is kimentette hálóból az oroszlánt,

és az, mit mondandók, legalább arra szolgálhat, mikép kimutathas-

sam, hogy bennem a hazaszeretet nem rekeszti ki a királyszeretetet.

Hallja tehát Exeellentiád.

Mindenki tudja, hogy Exeellentiád tulajdonkép az, ki Ferencz

József császárt a boldogtalan muszka aggressioba beléostobázta vagy

németesen kitéve, belélovaglotta.'^ És efölött kiki eltt az is isme-

retes, miszerint ExceUentiádat ezen actusra sem politikai nézet,

se diplomatiai combinátió nem indította, hanem egyedül bosszúvágy

Mklós czár ellen, ki Excellentiáddal ostentative, alkalmasint, mert

nem ismerte magas qualitásait, kitnleg en canaüle bánt, szóba

soha nemcsak nem állt, de Exeellentiád eltt és mint mondják, egy-

szer még directe kancsal szemei közé is köpött ^ és mi még sokkal

több, mert hiszen ilyest megint letörülhetni, minden alkalommal

Exeellentiád ellen ily csúnya, valóban nagyon anzieghchféle blas-

"^ Anyja gr. Sigray-láuy volt. Hauer elbb a fels-ausztriai, aztán a cseh hely-

tartóságnál szolgált.

* Ez, természetesen nem áU. Bach a külpolitika iránjitásában dönt
tényez nem volt. De ö lévén a keg}'encz-miniszter, e téren is öt vádolták a konzer-

vatív körök.

' Sz. e költött hírrel vérig akarja sértetni Szekírváry által Bachot. De az

közismert dolog, hogy Mklós czár eltt Bach — »a barríkádhös* — ellenszenves

alak volt. Tudjuk, hogy pl. 1851-ben Olmützben nem fogadta a nála tisztelkedni

óhajtó minisztert, noha mással mindenkivel kegyes volt. (Pedig Bach az ked-

véért elzleg levétette a szakállát és simára borotválkozott.) V. ö. Friedjung

:

Österr. von 1848 bis 1860. I. k. 471.
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phemiákat talált ki, persze mert Excellentiádat nem ismerte : »Hogy

Ferencz József kollégám ezen fataliskép impertinenst, ki magát

annyira kitüntette a bécsi barrikádi napokon, mert magán a barri-

kádon nem árult el Zrinyiféle bátorságot és elszánást, tüstént fel nem
akasztatta, már ezt sem birom átlátni, hanem ha meggondolom, hogy

e rühes kutyát még úgy szólván saját hátára csatolta és nemcsak

szavára hallgat, de neki mint gehorsamster Diener még engedelmes-

kedik is, akkor eszem egyenesen eláll. «i

Ilyformán tett említést és pedig minden alkalommal Excellen-

tiádról az elbízott czár, ki szerencsétlenségére nem is sejdítette, müy
veszélyes reptillel van dolga és azért lakolt is ; mert Excellentiádnak

mérges mixtúráinak következtében csakhamar és vajmi szépen kiadta

lelkét, mely alkalommal Excellentiád tudom örömében ersen hízott,

megtudván hogy odébbállott azon kevély despót, ki vele soha nem
akarta játszani favorit játékát, t. i. azon liires franczia jeu d'esprit-t,

mely »frére et cochon« név alatt ismeretes és melyben Excellentiád,

mint mondják, oly ügyes, miszerint okvetlen mindig versenytársai

és kollégái hegyibe kerfíl.

És Excellentiád tökéletes triumphust ül, ha a muszka lecsépli

a. francziát és angolt ; mert ez esetben, kivált ha elérheti Stambult,

nemcsak elnézi a rajta elkövetett gorombaságot, de még nagylelkleg

odaveti a két herczegséget - is, melyet Excellentiád legott kegyesen

germanisálhat és méltóztassék elhinni, az elegánt bojárok, kiknek

nagy része már csupa herczeg és az oláh, már most elibertált czigá-

nyok, kik persze még nem herczegek mint a többi, csak erre várnak.^

Excellentiádnak mély combinátiói azonban ez egyszer egészen

inverse sültek el, mi bármily nagy génieken is mint ExceUentiád néha-

néha szintúgy megtörténik mint bármely tudatlan tökfilkón, mihez

képest nem a muszka ül Stambulban, de tout bien que mai a beteg-

ember és nem a muszka lovagol a török hátán, de a franczia és angol

mixtúra és mind efölött él a meggyilkoltnak több fia, az egyik kivált,

mint mondják, nagyon mérges fiú,'* kinek kezében nem szeretném

látni Excellentiádat, mert tudom rútul leszidná vagy inkább felszít-

tatná magasra destinált személyét és él és pedig ersen s nagyon él

* Sz. (= Szekírváry) e mondása si non é ver, é ben truvato. Megfelel Mik-

lós czár fölfogásának.

'^ T. i. a két oláh fejedelemséget,

^ Kitn persiflage a germanizáló Baclura.

* Konstantin nagyherczeg Miklós czár második fia, Ausztria gylölje.
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13-ten Juni
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a muszka nemzet s mit kiki láthat, ki nem akar Excellen-

tiád parancsának következtében osztrák blinde Máuselt ^

játszani, nem tesz egyebet, hanem egyedíü egy kis barátságos meg-

látogatásra készitgeti el magát és mint már fentebb volt érintve,

sokkal elbb kopogtat az új osztráki északi-a nyiló bemenn, mieltt

négy év leforogna.

És akkor lesz ideje, hogy Excellentiád megmutassa, miszerint

nem volt azon üdvözlés üres hang és értelem nélküli szójárás, melylyel

mint közönségesen és haladattal hirdetik, Excellentiád a fejedelmet

minden alkalommal, mikor vele összejött, alázattal érinté, mikép

t. i. nem véletlen születés, de egyedül felkincseit ^ erény nemesit

valódilag és egyedül ez ád minden embernek és ekkép minden feje-

delmeknek is megbecsülésre és szeretetreméltó fényt.

Azt pedig, hogy valósággal igy van lelkesitve, csak úgy bizonyít-

hatja be Excellentiád minden kétséget, gúnyt és rágalmat diadalilag

leesépelve és számtalan ellenségein édesen kaczagva, ha Excellentiád

mutatis mutandis új Regulus, Mutius, Curtius vagy Winkelried sublim

villámhárítóként saját maga személyére concentrálja a muszka csapá-

sokat és ehhez képest, ha férfiúi szilárdsággal, valamint egykor a

barrikádon egyenesen állt és nem bukdosott bármily kellemetlenül

és közel sziszegtek és fütyültek is ilyféle muzsikához nem szokott

füleihez a golyók, ha mondom éppen annyi energiával áll a muszka

czár vagy testvérei vagy parancsnokai szemei elé és nagylelküleg

megvallja hogy tulajdonkép a diabolus rotae, s minden bajnak,

ha csakugyan baj van, foka és fszerzje és nem Ferencz József

császár vagy pláne a negyven millió nulla ; mert hiszen tulajdonkép

nem Ferencz József parancsolt és nem engedelmeskedett, de *

parancsolt és Ferencz József engedelmeskedett, valamint hasonlólag,

mi magától értetdik, a többi negyven mülió unzurechnungsfáhig-féle

autómat és csapperl* sem parancsolt, de parancsra csak örült és

jubilirózott és ekkép ha van bnös, a bnös egyedül , mikép aztán

tegyenek ide bármit, mindenre kész és igazi élvezettel fogja im

süssen Selbsstbewustsein eltrni bár a knútot is, csak szeretett imá-

dott császárjának ne legyen baja és ha már saját magán kivl még
másnak is kell bnhdni, ez esetben ám lakoljon inkább a 40 millió

^ Szembeköt sdi.

2 T. i. fölhahnozott, g}'üjtött. Sz. kedvencz szava.

3 T. i. Bach.

* Bécsi kifejezés, a. ra. serami ember, kömiyelm szélkakas.
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caiiaille, melytl úgyis rettent számban influáltatik a világ, csak-

hogy Ferencz Józsefnek még csak hajszála se szakittassék ki, mert

ily energicus nagyszabású monarcha nem mindennapi tünemény, st
mondhatni e tekintetben a többi eddigelé élt és most él monarchák-

hoz mérve igazi Szt. István torony vagy inkább, mert ezen torony-

nak néhány versenytársai is vannak, valóságos Kohinore, mely mint

tudva van, a legnagyobb gyémánt és az angol királynnek tulaj-

dona ; mihez képest aztán, ha egész Neuöstreich sarkából ki is dl
és nem marad egyéb lábon mint Bécs és Ferencz József, ezen esetben

legalább azzal consolálhatja magát Excellentiádnak hazája, t. i.

Bécs, hogy ha van az angol nemzetnek Kohinoréja, mely büszke-

ségének ftárgya, úgy a bécsi nemzet is, mely nem hagyja magát

lepiszkoltatni bárki által is, szinte bir egy Kohinorét, mely

sokkal nagyobb mint az angol, habár tán nem is oly transparent, és

nincs is annyira kiköszörülve, de annál inkább tündöklik uhrwüchsig-

féle tulajdonai által.

Kövesse Excellentiád tanácsomat és valamint Curtius fénylik a haza-

szeretetnek legszebb képében, úgy fog tündökleni ExccUentiád az egész

emberiség tapsa és rivalgó dicsérete közt mint a leghbb szolga, minél

szebb ideált a független emberi méltóságnak kipingálására csakugyan

nem lehet képzelni is, legalább az általános Habsburgi famihának

ebbeli eléggé ismeretes felfogásához és szójárásához képest

!

És vájjon miért ne követé Excellentiád az én jó szándékú taná-

csomat? Vájjon mi baja lehet? Tán attól fél, hogy lekötik vagy

felkötik. Én nem hiszem, hogy Excellentiáddal igy bánnának, mert

noha barbárnak mondják a muszkát, azért tán még sem fogna oly

világos és számtalan sötét helyen is elfordult infamitást a nagy-

világnak scandalumára elkövetni, mihez képest azokkal, kik könnyen

menekülhettek vagy fegyverrel kézben védelmezhették volna magu-

kat vagy legalább bajnokilag múlhattak vala ki, de ehelyett önként

állnak el és fejedelmi becsületben bizván, leteszik a fegyvert, hogy

azokkal mondom szintúgy bánjék, kivált ha nem gazemberek és csak

emberi rendszabások, de nem Istennek törvényei eUen hibáztak, mint

rablókkal, gyujtogatókkal, gyilkosokkal, kiket in flagranti csipett

meg vagy birkózva nyomott le.

A muszka, ha Excellentiád maga adja ki magát és önként áll

elibe, Excellentiádban nem fog mást büntetni mint politikai exaltatiót

vagy hiányos nézetet ; mert Excellentiádnak veseredit is kikutatni,,

examinálni és aszerint büntetni, e mtéteit Istenre bizza vagy Ferencz
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József császárra, kinek persze ilyest tenni szabad, mert magának

az apostoli czimet appropriálta és efelett az Istennek extra kiválasz-

tott és kinevezett számkivet, börtönöz és akasztó földi Vorstandja

vagy szárnyas adjutánsa.

Excellentiádat tehát legfeljebb néhány évre hsre teszi és hsit

kosztra álHtja a muszka t. i, miszerint poHtikai lázából kigyógyuljon.

Alkalmasint azonban ennyit sem tesz, mert igazi hség, mely nem

hizelgésbl áll és éppen nem kutyái instinct, mely szerint az eb gaz

urának éppen úgy nyalja kezét, mint jó urának, az igazi hség mon-

dom kivált fejedelemhez, kinek magas hivatásánál fogva oly nagy

szüksége van ó'szinte, igazán h és nem hizelkedó' alattvalókra, sze-

mélyes feláldozás alkalmával oly szivolvasztó látvány, mikép azon

a legdurvább, legkeményebb emberi kedély is megindul és a vér-

szem római nép is könnyekre fakad és nagylelk engesztelésre magasz-

tosul, csak állatnak, oroszlánnak hségén is, mely inkább éhen hal,

mint jóltévjét sértené. És vájjon kinek szive nem dobog sebesebben,

ha Tirolnak h népe és kivált dicsó' Hofer esik emlékezetébe ! és az

utolsónak végjutalma ! Excellentiádat tehát a muszka, mert hiszen

nem hizelg, de a legkellemetlenebb igazságot is bátran képbe mondó

h szolgálja Ferencz Józsefnek, nemcsak bántani nem fogja, de

okvetlen még meg is becsülendi, st tán még meg is jutalmazza s

pedig ezen utolsót azért, mert ha Excellentiád el is zárta orra eltt

bizonyos idre a török kaput, compensatioul néki megnyitotta a

Magyarországra nyüót, és tulaj donkép in fine finali csak azt eszkö-

zölte, hogy a muszka azért, mert stambuh ebédjét postponálták és

most e tekintetben neki igaz egy kissé koplalni kell, kis béketréssel

és kitartással ebédliez ugyan ülni nem fog, de majd vacsorául Magyar-

országgal együtt elvégre bizonyosan elkölti a török félholdféle kipflit

is, és e tekintetben Excellentiád a muszkának tulaj donkép nem is

tett kárt ; és azért büntetés helyett még fizetést is pretendálhat.

Kövesse ExccUentiád tehát tanácsomat és a netaláni veszélytl

ne rettegjen ^dssza, hiszen senki nem tapasztalhatta jobban mint

Excellentiád, hogy audaces fortuna juvat ; mert Excellentiád nagyon

audax, st oly kevéssé szemes, vagyis inkább annyii-a szemtelen,

miszerint párját valóban lámpással kellene keresni. Riszkirozzon

ennélfogva egy kicsit.

Legrosszabb esetben, ha t. i. a muszka is inficiálva volna az osztrák

példa által és a bosszúvágynak örömeit szinte goutü'ozni akarná, mi

nem hihet, hogy ennyire lealacsonyodjék, ad summum néhány évre
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Szibériába küldik Excellentiádat, hol szintoly kényelmesen el lehet

tölteni az idt, mint a világnak bármily számkivetési pontján, mert

az eltiltott hazát Eldorádó sem pótolhatja és hol Excellentiád, kinek

fó'tulajdona az, hogy mindenre alkalmas és capabüis, könnyen segít-

hetne magán és különösen megjavíthatná állását. Nem ugyan a vadá-

szat terén vagy nyuszt megcsipéssel ; mely alacsony foglalatosságra

Excellentiád éppen nem való, egyedül lelkigyakorlatokra lévén a

gondviselés által meghiva, hanem ha Excellentiád valami gazdag

pénzfecsérl szeles muszka gavallérhoz és ilyféle több van egynél,

mint Privatdiener vagy komornyik beszegdnék, kit minden bizonnyal

roppant lelki tehetségénél fogva csakhamar orránál vezetne.

Mint Diener vagy komornyik oly magasállású úrra nézve azon-

ban fertelmes süllyedés vagy visszaesés volna, ámde Epictet is szolga

volt és mégis a legnagyobb emberek sorában fénylik. Excellentiádnak

pedig tudom más czélja nincs.

E gondolatra pedig igy jöttem. Kérdezvén minap i i4.ten Juni

Excellentiádnak egy igen közelálló hízelgjét, mit I
^^^^-

tartana Excellentiádnak személyérl és általános tehetségeirl,

ekkép válaszolt : Nem igen tudhatni, belsejében mit érez, mit

gondol, mert igen begombolt természet, de annyit mondhatok, soha

nem teremtett Isten még egyént, ki annyira beillenék (mint o)

Kammerdienernek valami minden fába mohón belé vágó fecsérl

pénzes gavallérhoz, és pedig [azért] mert nem ismer »difficul-

tást<(, mosolyog, nevet, st viczczel, hol más fejét vakarja

és inkább sirni és adtázni volna hajlandó és ekkép urát mindig jó

humorban tartja és eléggé nem dicsérhet activitásáuál fogva elvégre

annyira maga alá keriti, miszerint csak a szolgának viseli czimét,

de tulajdonkép az úr és viszont. ^

Ha pedig a muszka annyira vetemedik, mert meg kell vallani

czélszerbben nem termeszti a kendert a világnak bármely népe is

és Excellentiádat kötélre érdemesiti, igen érdemesiti, mert Excellen-

tiád oly magas erény férfiakat méltóztatott vagy engedett ^ akasz-

tatni százanként, hogy ezen életkioltási methodus megsznt becs-

telen lenni és oly alacsony teremtésre mint Excellentiád, kinek vélet-

len magas állásánál fogva elutasithatlan kötelessége lett volna leg-

" Sz. aláhúzása.

^ Sz. itt persze vastag nagyítással és óriási persiflage-zsal, de lényegileg jól

jellemzi Bachot.
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alább azt kiáltani siket urának fülibe : »Sznjél meg egyszer már

hóhérkodni vagy engem semmi a világon pillanatig sem tart tovább

oldaladnál, ha nem vaskarika vagy láncz« — és ez renomht próká-

tornak ^ valóban eszébe juthatott volna, ha lelke volna — , kinek

nem kerülhette el figyelmét, hogy Ferencz József nem magyar király,

de egyedül Magyarországnak hóditója, hódító pedig törvény szerint

sem akaszthat, mi tán nem feküdt a prókátor géniének tudományi

körén túl ; ha hát mondom, a muszka kötélre érdemesiti Excellen-

tiádat, trje ezt is philosophice s pedig legeló'ször is, mert valóban

nem j rosszabb compagniebe mint amilyenben például báró Hauer-

nek és a többi alacsony creaturáinak társaságában mostanság Hhegni

kénytelen és aztán [azért], mert méltóztassék elhinni, az akasztási

operatio éppen nem fáj. Engem eddigelé ugyan nem akasztottak még
fel, hanem miután magyar vagyok és számat még be nem varrták,

sem aranyszegekkel be nem szegezték, sem torkomat Wertpapierokkal

be nem dugták és nem vagyok oly szamár, hogy titulusokra, arany

quastlikra vagy Hofballokra egy petákot is adnék és eszerint a kötélt

ahg kerülhetem el, mit egyébiránt szinte várva várok, mert ha nemze-

temet gyilkolják meg szemem eltt, ám oltsák akkor, ha ezt hátrál-

tatni nem vagyok képes, életemet is minél elbb ki.

Mután azonban könnyen elgyengül az ember, kivált ha valami

váratlan eset éri, melyre elkészülve nincs, sokat tudakoltam, mily

érzést okozna az akasztás ; mert sokan azt pretendálják, éppen nem
fáj, st kimondhatlan teremtési kéjérzést gerjeszt és tán ez kulcsa,

miért akasztat Ferencz József oly nagy passióval oly sokat s ugyanis

éppen nem azért, mint sok tompaesz malcontens gondolja, miszerint

a kinzottnak vonaglásin gyönyörködjön és hizzék, hanem éppen ellen-

kezleg azon okból, hogy jobbágyainak legalább jó részét minél elbb

emelje fel és iktassa be azon spherákba, hol legott a teremtésnek

boldog érzései közt Istennek dics munkájában vehetnek részt

;

sokat és részletesen tudakoltam, mondom, hihetleg vájjon mit érez

a felemelend, mikor felemelik és akárhányat kérdeztem, akárhány

hóhért t. i. mert hiszen ezek tudhatják legjobban, — miután az expe-

diáltak szívesen szólnának ugyan, de nem mernek — és egyhangúlag

azon megnyugtatással vigasztalták fel mindem-e elszánt kedélyemet,

mihez képest az akasztandó nagyon szenved ugyan, de csak néhány

perczig, midn az akasztó, ha legkisebb önkény keveredik is az egyéb-

^ T. i. Bachnak^ a ki 48 eltt jónevíí ügyvéd volt.
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ként rá nézve éppen nem fájdalmas kezelésbe, ha egyszer felnyil bei-

szeme, sokkal eró'sebben szenved és néhány percznél egy kissé hosz-

szabb ideig is. Mi pedig magát az operatiót illeti, az felette könny
mind az aktiv mind passiv része, mert minden elleges próba vagy

repetitio nélkül mindig sikeri prima vista.

Ne féljen tehát Excellentiád még a kötéltl sem és ezt mindenesetre

risquirozni méltóztassék, ha t. i. betör a muszka, mert ha ezt nem teszi,

akkor engedje meg Excellentiád, hogy minden alázattal arra figyelmez-

tessem, ez esetben mily veszélynek lehetne Excellentiád kitéve.

[13.] Excellentiádat nem szenvedheti senki. Ez azonban egy

különös mélység philosoph mondása szerint sokszor a lehet leg-

nagyobb dicséret, mert tökéletes impartialitást mutat. Excellentiád-

nak magas személyére ezen bölcs sententia azonban nem alkalmaz-

ható, mert Excellentiádat korántsem részrehajlatlansága miatt veti

meg a nagyközönség, persze nem külsleg, hanem csak belsleg, de

azért mivel Excellentiád egy résznek sem tett eleget, de minden[ik]

részt egyaránt megcsalta és megsértette.

Excellentiád tehát minden tétova nélkül elhiheti és arról töké-

letesen meg lehet gyzdve, hogy Excellentiádat senki sem szenved-

heti és legkevésbbé körülálló szerencsegombái, kik irigységükben

kávéskanálba fojtani készek lennének, úgy hogy népszerbbé a mon-

archa sem tehetné magát és egyszersmind olcsóbban és szaporábban

is, mintha Excellentiádat nem ugyan puszta parancs következtében,

mi apostoli császárhoz sehogy sem illenék, de reguláris úton és min-

den formákat lelkiismeretesen megtartva, bölcs és egyszersmind h
auditorjai által elitéltetni és aztán pro distinctione jó magasra, péld^ául

Szt. István tornyának legeminensebb csúcsára felfüggesztetni szíves-

kednék és méltóztatnék. És aztán ez volna a h osztráki népnek

sokkal kellemesebb látványa, mint minden residentiai kiszépités,

melyet excellentiájának báró Seilernek közönségesen elismert nagyon

praktikus genieje kieszmélni képes.

^

Ily kedvez elzmények után, ha valami nagy baj éri Osztrákiát,

például több egymásutáni bankrott a felcsigázott adónak be nem

^ 1857-ben már megkezdték a Bécs belvárosát körülvev glacis és bástyák

Jehordását, melyek helyén a hatalmas Ringstrasse palotái és középületei

-épültek föl, a polgármester b. Seiler közremködésével.
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fizethetése alkalmával a népnek itt-ott és ott-itt kitör mérge stb.

stb. vagy pláne muszka invasio és e tekintetben nem tagadhatni

nagyon precarius állapotba süllyedt a felépülésben lev Neuöstreich,

ily kedvez elzmények után méltóztassék elhinni Excellentiád lesz

az, kii'e negyven millió kijátszott emberalaknak mutatóujja fog

mutatni, mert ily alkalomkor, mikor a nép vérszemet kap, kivétel

nélkül mindig keres bnbakot, kire rákenhesse a bajnak okát és kin

kiadhassa magában felgyüjtött és az innumerabilis kormányi dajkák

által elfojtott mérgét és bosszúját, és ezen Bach-ot vagy mit is mon-

dok, bakot Excellentiád fogja representálni és valamint Excellentiád

minden másnak kirekesztésével saját markában tartotta a kormányi

gyeplt és boldogságra egyedül saját maga hajtotta kényekedve és

esze szerint Osztrákiának iiigylésre méltó népeit, [irigylésre valóban

hogy ily kocsis hajtja ket] ^ éppen igy fog egyedül Excellentiádra

összpontosulni a népszeretetnek és megbecsülésnek contrariuma,

mikor aztán Excellentiád minden furfangesze és róka-finessei mellett,

mint kidl szarvas, de nem ám sas, nagyon közel fog állni a halalihoz.

Vájjon mit fog ily körülmények közt mvelni Excellentiád?

Azt hiszi, akkor is talál jósziv fiackert, ki odébbállitja ? ^ Nem hiszem,

mert minden udvari fény és kormányi systematisált elvakitás daczára

elvégre a loyális bécsi népnek is felnyílik szeme és az vajmi jól meg

tudja külömböztetni csalbarátját igaz barátjától, ha természeti belátá-

sát mesterséges fátyollal nem fojtják el. Ámde ha szerencsésen el is

illan Excellentiád, vájjon a világ mely tájéka felé fogja irányozni

lépteit ? Neuöstreichban nem maradhat és azon eszméje, melylyel

nnden alkalommal páradhoz, miszerint ha megsznik miniszter lenni,

ismét prókátori körben fogna modeste forogni, új bizonysága, mily

theoreticus és minden okosság nélküli észtehetség Excellentiád, mert

elejtett fejedelmi favorit lebilincselt absolút országokban ha leg-

ártatlanabb és igazi genie volna is, bizonyosan mindenkoron egészen

lábairól elütött egyéniség és ha ilyen véletlenül még szerencsegomba

is és közel a fejedelmi székhez, mint a mesebeli béka legnagyobb

* A közbeszúrt mondatot kiadó tette szögletes zárjel közé.

^ Ez czélzás volt arra az adomára, mely szerint Bach 48 májusában a barri-

kádos harczok után a )>csatatérröl« egy fiakkerben menekült volna ; vagy arra a

tört. tényre, hogy 1848 okt. 6. a hadügyminisztérium épületébl a Latourt föl-

akasztó s Bachot is keres tömeg ell egy bérkocsin kerül utakon menekült a.

külügybe s onnan gr. Auersperg táborába.
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impertinentiával fel is fútta magát, akkor ha nagy urak i 15-ten Juni

csak lenézik, csak leköpik, bizonyos lehet, hogy egy- ' ^^^^•

kori pajtásai, kik felemelését soha nem bocsátják meg, leütik, leverik,

lecséplik. Neuöstreichban tehát nem maradhat t. i. elevenen és egészen,

mert bizonyosan agyonütik és széttépik, s pedig alkalmasint hét

portióra,^ mikép aztán Magyarországnak minden rongya kapjon egy-

egy ratiót. Horvátország felé fordulni Excellentiád tán nem fog, mert

ott a zsandárok és beamterek Excellentiádnak brét alkalmasint nem

volnának képesek megstrázsálni némi kis karczolások ellen ; Olasz-

hon pedig mint tudva van igen ersen bvelkedik hosszú trökkel

és mint rebesgetik most már több helyütt létez újra feltalált és ersen

javított és nagyszabású aqua tofanaféle — fabrika, — helf was helfen

kann — ; Törökországba legalább egyenes úton nem mehet Excel-

lentiád, mert Magyarországon keresztül kellene futni, ott pedig az

utak, jóllehet már 10 év óta elibertálva vannak a Komitatswh't-

schafttól a Verwaltungsgebietek, oly süppedékesek és efölött a leveg

annyira van e megboldogitott szép vidékeken impregnálva vérrel és

oly büdös számtalan ember-cadavertl, hogy Excellentiád gyenge

idegeinél fogva könnyen elájulhatna és nyakig elsüllyedhetne az ismerd

magyar sárnak szurkaiba. Anghába szökni sörkóstolásra '^ sem volna

különösen tanácsos, mert Excellentiád mint gondolom nem nagy

boxer és ekkép egyedül a nagy németségben találhatna Excellentiád

menedéket és protectiót, mert hiszen eléggé ismeretes, mennyire tisz-

teh, becsüH és megcsudálja a porosz az igazi urwüchsigféle bécsi geniet

mint Excellentiád, a többi németség pedig legfkép Bécsbl várja

Germániának purificatióját, feldicsitését és triumphusát a világnak

minden részei fölött. Igen, de mivel fog Excellentiád utazni, miután

az akasztás sem jár ingyen ; Excellentiádnak pedig bizonyosan nincs

pénze, legelsben is, mert köztudomás szerint az integritásnak personi-

ficatiója — persze Magyarországot ide nem értve — és aztán mert

szinte köztudomás szerint annyira vigyáztak saját creaturái Excel-

lentiádnak pennával vajmi ügyesen manipuláló ujjaira, mikép még

sem merte azokat egy kissé meghosszabbítani s valami másra is fordítni

mint kegyes pátenseknek concipiálására.

Excellentiád tehát se künn, se benn nem lelend biztos menedéket.

1 Czélzás a közigazgatásilag hét darabra osztott magyar birodalomra.

2 Czélzás Haynau már említett kellemetlen kalandjára egy londoni sör-

fzöben

.
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Vagy tán Excellentiád azt hiszi, Ferencz József, ki Excellentiád

alatt tagadhatlanúl ersen proficiált, nem ugyan fejedelmi erények-

ben, de alacsony korraányi kniffekben, Excellentiádat éppen oly ers

protectióba veendi, ha egyszer jól megszorul kapczája t. i. a jó lovas

császárnak mint 1830-ban szkesz X. Károly bölcs Polignac h
szolgáját affectált lovagiasággal betakarta királyi köpönyegével ! Nem,

nem, ezt Excellentiád nem hiheti és ha hiszi, akkor méltán lehet kér-

dezni, hol volt szeme és esze, mikor minden alkalommal tapasztal-

hatta, mily nagy halomra gylt már a felhasznált és kipréselt czitrora-

héj és ily látás nem paprikázta fel figyelmét eléggé, mikép meggyzd-

jék, hogy Excellentiád is azon pillanatban, mikor nem vehetik hasz-

nát többé vagy az udvari haszon útjában áll, szinte úgy fogna odébb

rúgatni és legalább moraliter szintúgy lepöketni, mint mindazok,

kik Ferencz Józsefnek szolgálatában kidltek.

Ha minden oldahól beborul az id és valami nagy catastropha

kopog Ferencz József ajtaján és a felvett Macchiavelli-di'áma nem tesz

senkit bolonddá többé és a negyven millió spectator vagy ezeknek

nagy része megunta azt tovább nézni és a fszerz után kiált és

.ordit : »ki vele«, mit fog akkor tenni Ferencz József ? Kétségkívül

éppen úgy cselekedend, mint cselekedett az, kit eddig majdnem

mindenben ünitált, st sokban még szuperált is és ekkép szintúgy át

fogja engedni ExceUentiádat a felbszült nép széttép dühének, vala-

mint dics mintája és precursorja Nero magától rúgta alkantárát !
i

És ha ezt teszi, senki sem fogja mondani, hogy kegyetlensége n
és árad, mert már iszonyúbbakat tanusitott az egész világ, hanem

alkalmasint igy kiált az égbe, hála Isten, tandem aliquando, valósá-

gos justitia

!

És azért tegyen Excellentiád alázatos tanácsom szerint, ha nem

is egyenes lelkének sugarlása következtében, legalább józan calculus

után, melyhez képest ha csakugyan beáU bankrott vagy valami

nagyobb catastropha. Excellentiád nem tehet bölcsebbet, mint magas

székérl leszállni, st ha beüt a muszka, akkor nincs Excellentiádnak

más választása, mint büszkeséggel saját személyét, habár nyárs-

húzásra is, nagylelkleg kiadni Mklós czár kegyes fiainak és a loyális

muszka népnek.

^ Sz. itt bizonyára az ahantarai gyzre, Álba herczegre gondolt, a kit kegyet-

lenségei miatt még egy II. Fülöp is kénytelen volt ^^sszahí^^li az általa meghódí-

tott Portugáliából. (A névnél megtartám Sz. írásmódját, mert úgy látszik, szójáték

is akar lenni. Az aláhúzás Sz.-töl való.)
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Miután azonban ily veszélyes idpont még be nem tört és néhány

évig üggyel-bajjal még elhurczolhatja Excellentiád [a] minden nap

súlyosodé státustargonezát és a közönségnek jó nagyrésze még nem

kapott nauseát a folytonosan játszott komédiákon és bohózatokon,

st nem egy, de még vajmi sok oly büszke fiú is találkozik Neuöst-

reichben, ki örömtl szinte brébl ugrik, és vájjon miért? mert

Truchsess lett belle, olyasvalami t. i. ki az ebédet csak hordja, leg-

feljebb megszagolja, de nem eszi és ezen magnanimitás a többi nagy-

szer — viszketegek kulcsául szolgálhat ; miután mondom töké-

letesen még be nem borúit az id és Excellentiád a hatalomnak cul-

minatiói csúcsán még mindig feszesen, st mint mondják napról-

napra feszesebben áll vagy inkább ül : most volna ideje nemcsak

pro praesenti, de egy kissé pro futuro provideálni és e tekintetben

nem egyedül benn a közbirodalomban, de künn a civilisált világnak

egyetemében keresni és biztositni auxiliárist.

Igaz ugyan, hogy külföldi dolgok Excellentiádat tulajdonkép

nem illetik, mert hiszen gr. Buol a külminiszter, igen, de minden

hizelkedés nélkül legyen mondva, általánosan tudva van, hogy gr.

Buol nem más mint pictus masculus, ki csekély észtehetsége mellett

kitnleg rest is, s annyira énes [?], mikép ha meg van neki^ rendes

ebédje és minden nap rendesen leülhet [a] whistpartiehoz, melyben

surprenant nagymester, nem igen tördik, ha sarkából dl is Osztrákia,

mert hiszen neki bven megvan »mibl« és efölött — nagy fizetésén és

b beneficiumain kivl — különösen semmi sem szíjjá t a császárság-

hoz ^ és hogy a császárnak és [az] egész dynasztiának nagy szerencsé-

jére e tekintetben is Excellentiád »csinál mindent« és Istentl Osztrá-

kiának ajándékozott azon »mindenese«, ki ha par hasard ma meg-

hal, senki a megakadt neuöstreichi machinát tovább hajtani bizony

nem képes.

Excellentiád méltóztassék tehát már most is nemcsak mára és

holnapra fordítni nagyúri figyelmét, de a messzebb jövendre is.

És e tekintetben, mint fentebb érintem, biztosabb és nagyobb

efficatióval biró auxiliumot Excellentiád mint nemkülönben a fel-

séges apostoli császár sehonnan nem várhat mint Francziaországból,

nem ugyan mint bátor voltam megmutatni, Napóleon, a régi gárda

vagy pláne a franczia nemzet részérl, hanem valami sokkal magasz-

1 Gr. Buol-Schauenstein Fordinánd osztrák külügyminiszter (1852—1859)

ósrógi svájczi, graubündeni családból való volt.

Gr. Széchenyi István döblingi liagyatéka. II. köt. 14
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tosabb oldakól, hol nem roturier és parvenü császár vagy nagyszájú

gar^onsereg vagy pláne republicánus szellem infámis nép, de egye-

nesen Isten osztja ki azon ert és azon fegyvert, melyek által fejedel-

mek legyzhetetlenekké válnak.

Excellentiádnak, valamint a fiatal, tán egészen még el nem rohadt

császárnak inspiratióra van szüksége, csak ez mentheti meg, semmi

egyéb.

És miután derék Klingofstrm ^ morog-dörög és mennykövez, —
de Bachalni ^ nem mer, — ugyan eleget, de mindig csak lefelé és soha

felfelé, ha [csak] megholt fejedelmek ellen [nem], mert a kolostorok

zsiros telkeit elszedték ; miután mondom hs Klingofstrm csak félig

imitálja az égiháborút, mely, mint léghajókban repülk és magas

hegyeken mászkálok minden alkalommal tapasztalják, sokkal nagyobb

számban ereszti ki istennyilát [fel] mint lefelé és miután az egyenes

jellem jezsuiták, kik annyira visszaemlékeztetnek a lefolyt jó régi

idkre, még hallgatnak és még nem avatkoznak státusdolgokba, kül-

földön és mint mondom Francziaországban kell keresni az inspiratiót

vagy inkább az inspirátort.

Keresni ilyest azonban már nem kell, mert Excellentiádnak nagy

megnyugtatására alázattal jelenthetem, hogy már meg van találva

és pedig nem Louis Blanc személyében, mint Excellentiád tán suppo-

nálhatná, ha véletlenül az aulában perfectissime eljátszott vitéz tettei

botlanának emlékezetébe, de páter Ventura ^ szentségében ; mert

ha ezen igazi apostol nem birja a császári apostol szemét felrántani

és vastag timpanumát bekurjantani, akkor legalább tudni fogja a

negyven millió osztráki csorda és mindenesetre a magyar czifra vagy

inkább kiczifrázott gulya, mit várhat, mit remélhet, szóval : hánya-

dán van és nem lesz többé oly szamár mindig várni, mindig várni,

mindig remélleni, mindig remélleni és tett helyett örökleg csak szép

szavakkal tétetni bolonddá, st lóvá, hanem minden illusión túladván

^ A hírneves jezsuita ltszónok, R. Klinkowström, tagja egy svéd eredet,

az 50-es és 60-as években Ausztriában elég nagy szerepet játszott családnak.

2 így. Tán azt akarja mondani Sz. e szójátékfélével, hogy Bach gyanánt

eró'szakrskodni nem mer Klinkowström.

^ P. Ventura palermói születés (1782—1861) hírneves theologus és olasz

hitsiónok, ersen szókimondó. Ekkor, valószínen a bigott Eugénia császárné ked-

véért Francziaországban tartózkcdctt. Közekbbi adatokat nem szerezhettem róla.

noha úgy iá szik, az 50-es években Ausztriában is jól ismerték, legalább hírébl,

az Ábra; ám a S. Clara-szer szinte, nyers hitszónokot, a ki hízelegni nem szokott

és Uii.lkodók szemébe is megmondá az igazat.
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vagy megadja magát vagy halálig megbirkózva nemzetét meggyil-

koltatni nem engedvén minden kitelhet módon kiadja mérgét, mikor

aztán az eddig bevett népjog — Völkerrecht .— minden bizonnyal

határ nélküli amplificatiót nyerend, melyet a kétségbe- i le-ien Juni

esés fog szülni és valamint Saragossa dledékin a hs I
^^^'^-

hazafi ellenségével bukott halál torkába ^ és valamint Sámson maga

hegyibe rántotta azon építményt, melyben ellenségei t meg-

vendégelni aliarák, úgy jog'^ a hátramaradt magyar is cselekedni,

ha csakugyan meggyilkolásával nem hagynak fel és ezen mottó szerint

intézni lépteit, ha nyilványban nem, hát suttomban, ha nappal nem,

hát éjjel, ha szemközt nem, hát hátulról : mert ha vesznünk kell,

akkor vesszen velünk az egész császári birodalom, st az egész világ.

Excellentiád tehát méltóztassék minél elbb páter Venturáért tele-

grapháltatni és neki addig is közel a Schweizerhofhoz ^ vagy a zsidó-

piaczon,^ melynek egyik oldalán Excellentiád tartja kezeiben a kor-

mányrudat, alkalmas kis quártélyt rendeltetni, míg aztán rám nézve

nem marad egyéb hátra, mint Excellentiádat bölcs reflexióinak minden

alázattal átengedni és ezúttal eltávozván magamat szives emlékezetébe

ajánlani.

*

[14.] Gondolja csak, kegyelmes császárom, így mert velem szólni

ezen semmirekell gazember gróf Szekírvári. Oh mily nagy élvezetemre

esik, ha jól megverhetem, de az átkozott sokkal ersebb mint én és

annyira gesticulált mérges impertinentiáinak kiugatása ^özt, hogy

mindakét pofám anticipative olyannyira égett, mintha már jól kikapta

volna a dosist. Felségednek azonban mondhatom en honnét homme,

ezen ég érzés egyedül vértódulásnak volt eredménye. Neki hátat-

forditni vagy elszaladni pedig nem voltam képes, meri a szemtelen

a Szent István nagykeresztemnek pántlikáját, mely keresztet, mikor

hallottam, hogy jön, hamarjában Sclilafrokkomra, melyben éppen

valék, tztem, mikép neki legalább egy kissé imponáljak, mondom

ezen pántlikánál oly ersen tartott, mint ha én is azon légiókhoz tar«

" Sz. aláhúzásai.

* Saragossa világhír makacs hsi védelme 1808—1809. a francziák ostroma

ellenében.

^ A bécsi Burg magva, legrégibb része, mintegy közepe, a hol a csász. kabi-

neti iroda vc.lt.

^ A bécs-belvárosi Judenplatzon áll a szép barokk belügyminiszteri palota.

14*
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toznék, melyeket Felséged kegyesen lebilincselni méltóztatott. Eleget

biczczen[tet]tem genicJd ^ fejemmel, mint Felséged szokott, mikor

már elégli az audientiások unalmát és lamentóját, mely biczczenés

valóban Istenre emlékeztet, - mert bátran elmondhatni, Isten bicz-

czent és vüág támad és szinte annyi valósággal Ferencz József bicz-

czent és Audienz-szoba, melyben csak személye marad hátra, egészen

üres lesz.

Óh bár a muszka is retirálna, és adná Isten ülne a retirádra, mikor

majd ha jön. Felséged komoly képpel és apostoli méltósággal bicz-

czegetni méltóztatik. Én azonban persze, mert nem vagyok koronát

detegált császár, nem találtam ki ezen intésnek schickjét, mert jól-

lehet úgy járt fejem fel és alá, mint tudja Felséged a kinai porczellán-

mandhknál, melyeknek gyomrába a bohó kinézer industriel valami

mechanikát dugott, de kaczagva még annyira abgeschmackt is lett,i

miszerint engem mintha mi intimje volnék, még sans fa^on tegezett

is és igy apostrophált : »járhat fejed bármikép ügyes komédiás, most

az egyszer, mieltt ki nem adtam számodra nézve a lectiót, csak-

ugyan nem fogok távozni« ; és engem méregtl csaknem megütött

a guta és most könnyen elgondolhatom, mily kínokat szenvednek a

magyarok, kik látják, mily ostobául visszük mi a dolgokat minden

részeknek legbizonyosabb kárára, st elkerlhetlen veszedelmére és

kiknek szájukra Felséged apostoli (irtózatos) bölcseségénél fogva

lakatot méltóztatott rakatni, úgy hogy valamint satyrikus Börne

két részre osztá a németeket, (t. i.) tanácsosokra és azokra kik taná-

csosok szeretnének lenni, szintüy satyrát Írhatna most bárki a magyar

nemzetre, mert Felséged a 7 rongyra elszakított magyart még extra

két részre osztani atyáskodott, az egyik t. i. a lánczos rész, melyet

A'asravertek és mely csak egy kissé mozoghat elevenebben mint szobor,

a másik pedig a lakatos rész, melynek nem szabad szólni, de csak

kérni, rimánkodni sem és mely ehhez képest ha még érzelmeit és gon-

dolatait is elfojtják vagy viciálják, megsznik ember lenni és áUat vagy

csigar lesz, pour la gloire de Sa Majesté apostolique. És hogy engem

tegezett, mintha kutya volnék, ez sértett leginkább. Valóban csudá-

latos, müy majmok ezen magyarok ! Mindent imitálnak és fájdalom,

rendszerint olyast, mi hozzájuk éppen nem ülik. így igen jól tudom,

kit majmolt ezen majom gróf tegezés által, óh az én perspicacité által

" Sz. aláhúzása.

^ T. i. Szekírváry.
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hires velm eltt ilyen nem maradhat eldugva ! Gondolja csak, felsé-

ges császárom, senki könnyebbet, keinen Geringeren, mint Felséged-

nek els adjutánsát, gróf Grünne Károly tábornok excellentiáját

!

Ennyire megy ezen magyaroknak szemtelensége ! Azért, mert gróf

Grünne általában véve tegezi mindazon fiatal katonatiszteket, kiktl

hiheti, miszerint bosszújától rettegve nem lesznek oly impertinensek,

t visszategezni, azért hitte gr. Szekirházi, hogy neki is szabad enge-

met per Te tractálni, jóllehet nem kerülhette el figyelmét, mikép az

én bosszúm elbb-utóbb mindenkit, ki engem megbántott, szintúgy

elér, mint a nemesis egykor megbosszul minden embertelenséget. Gróf

Grünne és egy hiábavaló magyar gróf ! Es ist lácherlich. Itt van való-

ban helye azon bölcs mondásra fakadni : »quod licet Jovi, non licet

bovi« ; mert ha ily kitn tábornokok mint gróf Grünne vagy például

gróf Radetzky,! kik annyi csatákban tüntették ki magokat, st annyi

csatákat commandiroztak és nyertek, kiket az egész osztráki had

szeret, becsül, st imád és kiknek elrehaladott életkoruk és respec-

tust gerjeszt méltóságuk, ha mondom efféle kitn tábornokok mint

gr, Grünne és aztán gr, Radetzky ily patriarchális eljárásra némileg

jogot adnak és minden fiatal tiszt ily elismert körökhöz oly érzelem-

mel, oly kegyelettel viseltetik mint fiú atyjához, kérdem Felségedet,

nem kaczagásra méltó-e, ha ilyes tirolisi módit ^ trottli majmolással

olyas valaki arrogálja magának, mint ezen gr. Szekírházy, ki noha

is katona, soha nem állt egy fegyvernek is átellenében és kit általá-

ban véve poltronnak tartanak, mert szemközti bátorságnak soha

nem árulta el legkisebb symptomáját is, ki egy nyelven sem tud

correcte szólni és irni annál kevesebbé és efelett mindenben oly igno-

ráns mint üres korsó és egész tudománya abban pontosul össze, hogy

felette jó kocsis és ebben meg kell vallani oly genie, mert nemcsak

négy-, de kétlábúakat is tud hajtani, mikép ha minden kötél szakad

— mint mi németek szoktuk mondani, tüstént fiackernek beállhat

és ki tudja, nem tesz-e ki minden fiackerfogások és tempókban még

hires KnackerF celebritáson is, ki mint mondják közel rokona. És

aztán az ilyen-amolyan merészkedett engemet tegezni

!

Ámde ezen triviális bánásmód által annyira is jutottara méregbe,

hogy bizonyosan üstökébe kapok ezen szemtelennek és mindent ris-

^ Hatalmas persiflage ez az összehasonlítás.

"^ A tiroli paraszt mindenkit tegez.

^ Egy az 50-es és 60-as években híres és ügyes bécsi fiakker-kocsis.
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quirozok, noha nincs nagy erm ; de mint a természettudományban

tanultam, a legkisebb teremtés is veszélyessé válik, mert mérges

lesz, ha megdühödik. Én hát bizonyosan legnagyobb fúriában sze-

meibe vágom körmeimet, ha Felséged halhatatlan eldeinek a magya-

rok iránt minden idben gyakorolt önmegtagadása és mély bölcse-

ségü önlegyzése nem jut eszembe. Ily példát követni tartottam tehát

kritikus helyzetemben legczélszerbbnek és ekkép valamint Felséged-

nek családja, jóllehet soha sem szenvediiette a magyart, de neki min-

dig hízelkedett, mig aztán maga árulta el magát és Felséged volt azon

szerencsés a bosszúnak örömeit teljes mértékben élvezni, st savouri-

rozni, mert még Epicur sem tudta volna ezen élvezetet kiterjedtebb

idre ügyesebben elosztani, mint az én imádott jó császárom és eszerint

én is tökéletesen legyztem magamat, st még hízelkedtem is neki,

mikép Szekírváry gróf legtávolabbról sem sejdítette, mily orkánt

comprimálok keblemben ; mert igy lehet ezen ostoba magyarokat

legjobban rászedni, mert saját maguk után Ítélve, kik eddig legalább

általában véve mindjárt túladtak minden bosszún, ha velük emberül

bántak, nem is gyanítják, hogy oly nagy emlékezet észtehetség

mint amilyen Felséged és avec la permission de Sa Majésté apostoHque

én vagyok, mint két gyönyör Vergissmeinnicht, soha legkisebb meg-

bántást el nem felejt és ha bizonyos alkalommal azt mondja »Alles

vergessen«, ez szintoly hazugság, mint a többi, mi általunk combiuált

sententia ; és e szerint én is bevárom azon dics órát, mikor ügyes

és meg nem szn provocátiók által gróf Szekírházi úgy belekeveredik

pókhálóimba, miszerint bizonyos vagyok, kis béketrés után majd

szivébe ereszthetem minden veszély nélkül tetozkópomat.

És noha nem szokásom magamat kidicsérni, s ezt most sem szán-

dékozom, mégis érinteni vagyok bátor, mikép annyira legyztem

magamat és annyi hatalmat nyertem bennem forró indulataim fölött,

hogy a szemtelen grófnak minden elsorolt infamitásaira pontról-

pontra válaszolni akartam és hogy megkeféltem és leraktam volna,

ha-ha-ha ! mikor azt orditá képembe »?\incs idm
hazugságaidra felfigyelni* és páncz, [sic] orromra csapta

az ajtót ! És aztán ez azon infámia, felséges uram, mely minden

jobb érzést ellenük felbszít, hogy ki sem akarják hallgatni az

embert.

Ezen scéna engemet annyira alterált, mikép valóban nem tudom,

kolerába vagy legalább kolerinba nem esek-e, mert hires Oppolzer

gyógytanár azt pretendálja, nincs egészségre semminek is oly veszé-

17-ten Juni

1.S57.
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lyes befolyása, mint elfojtott méregnek ; én azonban teljes resignatió-

val trök, az én lovagi császárom hasznáért, habár minden nyavalya

is kitörne rajtam és igy szivembl örülök ezen lepiszkolásomon, mert

minden magyarok többet-kevesebbet úgy gondolkoznak és úgy van-

vak lelkesítve, mint gróf Szekírházi, ki otrombául kipletykázta a

magyar nemzetnek általános sentimentjét, és melybl Felséged lát-

hatja, mily háládatlan gonosz nép ezen magyar faj, mely valóban

nem érdemel semmi egyebet, mint tökéletes kipusztitást.

Micsoda hyperbol gazság például azt pretendálni, hogy Felséged

megcsalta volna a muszkát, pedig az egész világ azt hiszi és vájjon

miért ? Mert nem olvassák az ebadták a tractátusokat, az anteactákat,

melyekbl minden kétséget diadalilag ledorongolva az sül ki, hogy

Felségednek mint Schutzmacht[nak] joga, st kötelessége volt, gyzni

szokott volt hs seregeit a két dunai szép vidékeknek elfoglalására

felparancsolni és hogy Miklós czár, mert tán segített egy kicsit Fel-

ségednek, [mit egyébiránt még meg kellene mutatni, mert bizony

nála nélkül is legyztük [volna] az improvisált kuruczokat, kiknek

bátorságuk, de még meglehets fegyverük sem volt, igen az sül ki,

hogy Miklós czár] * ezen kis szolgálatért nem pretendálhatta, mikép

oly lovagi császár mint Felséged, vele mint rablóczimbora Török-

országra üssön, és annak jó konczát magának megtartsa.

Ha Felségedet szeretnék, bizonyos vagyok, mindenki elismerné

Felségednek lovagi eljárását és ily versióban látnák az utolsó keleti

események legombolitási ügyét. Miután azonban Felségedet nálam

és a gyönyör császárnén kivl szintén alkalmasint nem szereti senki,

st mondhatni régen nem ült már fejedelmi széken halandó, kit viri-

bus unitis annyira gylölnének mint Felségedet, mert úton-útfélen

mindenki azt mondja : a császárnak nincs szive ; mihez képest min-

dent elcsavarnak, lepiszkolnak, falsificálnak és e tekintetben, mint

minden egyébben, a közopinió Felséged iránt éppen oly vak és oly

siket, mint Felséged nem akar vagy nem tud látni tisztán semmit is

és Felséged sem akar hallgatni másra mint császári akaratjára, min-

den egyéb insinuatio ellen fejesen bedugván apostoli füleit és csak

én vagyok oly szerencsés néha-néha egy jó gondolattal felfrissitni

Felségednek nagy velejét. És ez szerencse, mert mint többizben

demonstráltam Felségednek, ha néha-néha még másokra is hallgatna,

kivált a Júdás magyarokra, kik tudom 33 pénznél sokkal olcsóbban

" A közbevetett mondatokat kiadó tette szögletes zárjel közé.
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árúba bocsátnák Felségedet, jóllehet Krisztus csak rex judeorum

volt, Felséged pedig a zsidók mellett, kik annyira kiszépitik Neii-

östreichot, még sok szép más népeket is egyesit fejedelmi fazekában,

ha mondom Felséged még másokra is hallgatna, totaliter confusus

lehetne, confusus császár pedig — azt bölcsen méltóztatik átlátni —
nem igen feszesen ülné meg fejedelmi paripáját, vagy mit is mondok

fejedelmi székét.

Felségedet nem szeretik, ezt el nem titkolhatom, mert noha

igen sok pénzünkbe telik is mindazon szereteti demonstrátió és

komédia, melylyel Felségedet körülbástyázzuk, azért mindenbl kivi-

láglik [és most csak a magyarokról szólok, mert a többi népek, még

az olaszokat sem véve ki, már tökéletesen le vannak loyalizálva,

mely utolsó szót nem szabad kajánul loyolaizással ^ összekeverni,

igen, tökéletesen kiviláglik] "^ hogy a magyarok már annyira proficiál-

tak contactusunk által, mikép készek bármennyi éljent is orditni

és bármennyit is bandériázni pénzért, de minket a ceremónia bevégez-

tével, mikor nagy köszönettel bedugták a pénzt, sans géné rendesen

lekaczagnak. mit aztán a német reporterek igy jegyeznek fel »Sie

konnten vor Freudé des Lachens sich nicht enthalten«, min persze

a magyar hajdúk et Co szinte megint kaczagnak magukban gondol-

ván, só't nyilvánosan ki is mondván : »Ha azt gondoljátok ti ostoba

trottlik, hogy minket meg tudtok csalni, higyjétek el, ezen mester-

séghez mi is tudunk egy kicsit, ha egyszer ráadjuk fejünket.« A kül-

föld pedig oly annyira van ellenünk preveniálva, hogy ott pláne nem
használ az efféle demonstrátió többé semmit, st ott mindent mit

teszünk, mi tulajdonkép nem is komédia, mégis egyenesen komédiá-

nak tartják.

Felségedet pedig nem azért nem szeretik — és ezen pontra min-

dig vissza kell térnem, mig az tisztában nincs, mert itt lappang az

elválasztó határ — Felségedet mondom nem azért nem szeretik, mert

egy kissé nagyon is cavaüérement bánt a magyar nemzettel, hanem

azért nem, mert a magyar nemzeten nem vitte a teend és oly szük-

séges operátiót egész energiával keresztül, de nagy scrupulusai és

jószív habzásai közt Felséged úgy cselekedett, — ki keU egyszer

mint h szolga mondanom, ha kedélyét kitör haragra is ingerelném,

* A közbeszúrt mondatokat jobb áttekintés kedvéért kiadó tette szögletes

zárjel küzé.

^ Czélzás Loyolára a Jézus-rend alapítására s a concordatumra.
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— mint cselekedett azon sokszor czitált operátor, ki már nem tudom

miféle kutyának füleit csak lassanként vagdalta le, mikép a szegény t
kínjában meg ne harapja. Ámde lakolt is ezen Halbemassregel-féle

eljárásért a puhasziv sebész, mert elvégre csakugyan megmarta t
a dühösségre martirizált eb és a magister chirurgiae oly bajba esett,

melybe keveredve a legdühösebb gráfenbergi sem inna meg de csak

egy pohár vizet sem. Ha ehelyett, nehogy két vágás kínjainak legyen

kitéve a füleit vesztend eb, egy ütéssel lecsapják fejét, melyet két

fülei bizonyosan elkísérnek, tökéletesen meg lett volna téve az

operátió és a mi több és ez a fkérdés, az operator testébe nem fogott

volna vágni a kigyógyított kutyának foga.

Minden [a] mi fél, az természet szerint nem egész, és soha nem
imponál.

Az emberek pedig rendszerint minden bajt az igen is soknak

tulajdonítják, mig én, és azt hiszem nekem van igazam, általában

véve az igen is keveset tartom azon oknak, miért hibáztatik el a

világon annyi.

Ezer példát tudnék ennek bebizonyítására elhozni. Miután

azonban ez tán igen is sok volna, engedje meg Felséged, hogy legalább

egy esetet érintsek, mely figyelmemet Angliában vonta magára, hol

tizennégy nap tartózkodtam a britt constitutió kitanulása végett

és hol a jurynak philosophiáját approfondolván, ezen különös pör-

nek voltam tanúja.^

A hires Morisson lapdacsainak több ideigi bekapása alatt kiadta

lelkét bizonyos nagy tekintély country gentleman. Rokonainak

azon része, melynek nem legált semmit, igen búsultak a jó öreg úrnak

elpatkoltán, és miután vigasztalásul nem kapott, de csak egy poltrát

is, pótlékul legalább a pilulákra vagy inkább a pilulákat bekapató

medicinerre akarta kiköpni mérgét, mihez képest a gyógyász urat

criminaliter bevádolta, hogy az öreg urat a piluláknalí szerfeletti

mennyisége ölte volna meg. És igaz, mi a pör menetele alatt kisült —
oly iszonyatos mennyiség Morisson-féle lapdacsot nyeletett vele el,

miszerint annak felével is derekasan ki lehetett volna purgálni bár

hat ökröt is, és az egész világ azt hitte, okvetlen kötélre jut a gyilkos

moniseur le docteur en médecine. Ez azonban mint különösen furfangos

^ A gondos nevelésben részesült Bach fiatal korában csakugyan járt Angliá-

ban és innen hozta liberális elveit, melyeket azonban már 1848 végén szegre akasz-

tott. Persze a mit itt Sz. elmondat vele, az nem Bach, hanem Sz. tapasztalata.
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ficzkó mit tesz? Ezer testimoiiiálist producál, melyek azt állítják

minden kétségen kivl, hogy számtalan egyén kétszer, st három-

szor oly mennyiség eféle pilulával lakott jól, mint az odébb állott

country gentlemann, oly quantitással t. i., mely 12, st 18 ökröt is

avec la pliis grandé efficacité meghajtott volna, és nemcsak meg nem

halt, mint az engedelmetlen tartományi nemes, de oly egészséges lett

és most is oly egészséges mint a pinty. És vájjon miért? Természet

szerint azért, mert nem félig, de egészen használta a kúrát és nem

mint a többször felhozott engedelmetlen halott, ki soha nem akarta

bekapni a kell portiot és ki ehhez képest nem azért múlt ki, mert

igen sok pilulát nyelt, hanem mert nem nyelt eleget. És az igazságos,

részrehajlatlan jury, melynek magától értetdik nem volt ideje az

ezerszámra rúgó bizonyítványt kellleg csak — — álni* sem,

nagyon megsajnálta ugyan a világból kilépett hazafiát, de t életbe

visszavarázsolni többé nem bírván, azon angol elvnél fogva a doctor

m-at is unanimíter absolválta, azon elvnél fogva mondom, mely-

hez képest Angliában többek közt az sincs eltiltva, ha valakinek

kedve csosszan, bár két mér oly nagyszabású morissoni gombóczo-

kat is egy reggelire elkölteni, mint 24 fontos ágyúgolyó, feltéve ha

Ilyent saját esze el nem tüt,

18-ten Juni 1
Felséged most azt kérdi, mi ezen factumnak erkölcsi

^^^'^-
I tanulmánya [sic] ? Ó ebbl az igazi státusférfiú igen

sokat tanulhat. Az, kegyelmes császárom, hogy valamint az angol

nagypublícum azon hibás nézetben volt, mintha az igen sok pilula

ütötte volna le lábairól az angol squiret, de ezen elítéletét rectificálta

a bölcs jury, szintúgy az európai nagyközönség, ha úgy van meg-

gyzdve, hogy azért gylöli Felségedet legalább Magyarországban

nagy és kicsi, vén és ifjú, fehér nép és barna nép, mert szerfelett

mennyiségben kínozta és ölte a magyart, korántsem, hanem azért

gylölik Felségedet, és ezen tompa felfogást mi rectificáljuk, — igen mi,

én és minisztertársaim, kik az osztráki juryt képezzük — , mert Fel-

séged mindazokat, kik gylölik mint úgyis csak pislogó és egyébként

nagyon rossz szagú lámpákat, egytl-egyig kegyesen kioltani nem

méltóztatott.

Kétségem nincs, hogy Felséged okoskodásom talpraesett voltát

különös lelki pondusához képest tüstént és tökéletesen capiálni fogja.

Mert hiszen kiket felakasztottak, azok nem gylölnek többé semmit

* Nem jól érthet ige infinitivusa.
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<és senkit és ha másvilágon mérgeldnek, boudiroznak és raisoniroz-

nak, ám tessék, csak itt ne untassanak lamentókkal és kivált peti-

tiókkal.

Felséged azonban hála Isten még fiatal és ekkép könnyen kipótol-

hatja azt, mit kérésem ellenére elmulasztani méltóztatott — mieux

tárd que jamais — és azért a felvett systeraában az Isten irgalmáért

Felséged ne tágítson mákszemnyit is. Eddigelé elhibázva és elrontva

még semmi sincs, mert ha Felséged már többször lovagi tüzénél és

túláradozó jó szivénél fogva, egy kissé inconsiderate cselekedett is,

azt én minden alkalommal tüstént reparálni voltam szerencsés, mikor

mindig hs Schwerin ^ tolakodott emlékezetembe, ki hasonlóul mint

én, az ifjú és még ersen szeles burkus Nagy Frigyest nem egyszer

-csigázta ki a tentából. Mit Felséged tudom háládatos szívvel elismer, ha

magas figyelmére méltóztatja venni azon factumot, hogy én Magyar-

országot tekintve a la Rossini crescendo mindig szorosabbra és szoro-

sabbra vontam mind a testi, mind a lelki nadrágszíjat.

Windischgrátz herczeg csapott legelször Magyarország szívére,

melyet a magyarok Budapestnek neveznek, mi pedig csakhogy hangja

se legyen magyar, Pesth-Ofennek kereszteltünk avec beaucoup plus de

goüt és az érintett berezegnek személyébe pontosult össze a magyar

nemzetnek gylölete, ki most fájdalom napról-napra mélyebben

sülyed a malcontent-féle revolutionairek sorába,^ mert érzi, mennyire

vált belle kipréselt czitromhéj. Windischgrátz, tudja az ég, ki által

influálva a legaliter Ferdinánd királytól egybehívott pesti ország-

gylést pártüt, lázas egybecsoportozásnak tartotta és eszerint töké-

letesen elhibázott felfogásánál fogva, úgy bánt a magyar nemzettel,

mint legkisebb kíméletet nem érdeml rebellissel, ^ de minden szavá-

ból és tettébl kisugárzott a fényes gavallér, hs katona, nemcsak

jó lovas, de igazi lovag is és mindenekfölött a ftl talpig becsüle-

tes ember.

* Gr. Schwerin Kürt Kristóf, II. Frigyes hírneves tábornagya, a ki a többek

közt 1741-ben a már elveszettnek hitt mollwitzi ütközetet megnyerte.

2 Windischgrátz herczeg a történelmi jogok tisztelje s védje volt. Sógorá-

nak, hg. Schwarzenbergnek, Bachnak stb. politikájával soha egyet nem értett s

kül. Bachnak határozott ellensége volt. Tanulságos, a mit róla Szögyény Emlék-

iratai II. köt. els fejezetében mond. Bach megbuktatásában nagy része volt s a

régi magyar alkotmány helyreállítását szorgalmazta.V. ö. jelen kiadvány I. kötete

II. könyvében mondottakkal.

^ Itt Sz. a saját maga helyes fölfogását adja Bach szájába.
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Ezt követte Haynau és mily mészárszéki productiót instituált

ezen tigris és szamárféle mixtum compositum az elborzadó emberi-

ség és Felségednek mulatságára, ez nem titok és mennyii-e volt Fel-

séged vele megelégedve, abból bizonyul váltig be, hogy Mária Terézia

nagykeresztjével ékesité mellét, mig a vérz magyar nemzet boldog

lett volna, ha Windischgrátz megmarad helyén, mert ez bizonyosan

hamar átlátja, mennyire csalták meg nemcsak a magyar nemzetet,

de jóhiszem érdemdús személyét is.^

Most Geringer ^ neveztetett ki magyarországi helytartóul. És az

egész nemzet legfájdalmasabb kinjai közt kénytelen volt elnevetni

magát. Mert valamint az ismert franczia bohózatban Jocris, chef

des brigands ki számtalanszor kidlésig megkaczagtatta a párizsi

közönséget, legelmésebb torzképnek tartatik, szinte ily impressiók

közt figuráit, mint legmesteribb karikatúra báró Geringer excellen-

tiája a magyar nádori széken.

A szerencsétlen magyarnak megmaradt vére pangásra fordult

és gondolná-e az ember, Haynau popularis kezdett lenni, mert legalább

nem volt hálósüveg és ha sok magyarnak meg is ölte testét, legalább

lelki kincsében, nemzetiségében szivtelenl nem gázolt, st ezt meg-

becsülni tudta és ha némi helyeket a legnemesebb vérrel irtózatosan

be is piszkolta, legalább nem fullasztotta az egész nemzetet tentába ^
;

Windischgrátznek visszahelyeztetését pedig nem egy magyai* vérével

megvásárlani lett volna kész.

Elérkezett most, mint magyarországi nyársforgató a félmagyai-

Báró Stephan Hauer, * igen félmagyar, mert anyja a dics Zsigrai

családnak ivadéka, azon családnak, melynek egy tagját igen nagy

hazaszeretete miatt több másokkal Buda alatt kegyesen lenyakaz-

tatta Felségednek dics nagyatyja. ^ Ily iufámis bnért Zsigrainak

unokáját, a Báró Stephant tudom Felségednek legengedelmeskedbb

^ Széchenyi és Szögyény egyez nézete !

2 B. Geringer Károly 1849—1851. magyarországi hel}i;artó. Róla érdekesek

Szögyéay megjegyzései Emlékiratai II. kötetében 39. lap és több helyen. G. nagy

germanizátor és nagy centralista volt. De mint a birodalmi tanács tagja, az 50-es

években többször fölszólalt a magyar érdekek mellett.

^ T. i. Geringer, a hírhedt organizátor organizálta Magyarországon a gyászos

emlék Bach-bureaukiatiát.

* Albrecht föherczeg fkormányzó mellett polgári adlátus, tehát a polgári

közigazgatás fnöke ]\Iagyarországon ; már többször elfordult.

^ Gróf Sigray Jakab a Martinovics-féle összeesküvésben való részvétel miatt

1795-ben a vérmezn fejeztetett le.
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íiuditorjai sem volnának képesek csak 25 pálczaütésre is meg- [igij]

marasztalni.

És most Geringert óhajtják vissza, Haynaura sokan haladattal

emlékeznek, mert sans permission Felségednek intentiója ellen soka-

kat a halál torkából kirántott. Windischgrátz pedig oly népszer,

mert igazi becsét elismerik, hogy egyenesen tle várják, gondolja

€sak Felséged ezen infámiát, miszerint engem, hajha !, fekvésem-

bl * kiugrasszon és aztán Felséged minden h és intelligens segéd

nélkül egészen magára legyen redukálva és még magyarokat is kihall-

gatni legyen kénytelen, mitl Isten és az osztráki császárcsaládnak

védangyala mentse meg az én forrón szeretett, st imádott jó császá-

romat. Windischgrátzre pedig nagyon kell figyelni és t meg nem

szn kitüntetések által annyira elszórakoz[tat]ni és ekkép úgy-

szólván fogvatartani, hogy egyesülési pontúi ne szolgálhasson. Mert

ha ezt negligálja Felséged, bizonyosan megint felkap az aristocratia

és ez a közbirodalomra nézve legnagyobb csapás és szerencsétlen-

ség volna, mert ez esetben ugyan kérdem, mi lenne én bellem ?

Magyarország tekintetében tehát mint Felséged szavaimból

hallja, legszigorúbb consequentiával jártam el és azon ingenióz metho-

dust követtem, mely szerint a bécsi annyira und mit vollem Recht

elhíresült szakácsnék, a solo — zalamegyei — rákokat ebédre elké-

szitni szokták. Mihez képest ezen derék fekete legényeket, kik ugyan

elég »besonnen« haladnak, de nem vorwárts, nem dobják ha rájuk

kerül a sor forró vizbe legelsben is, mert ez nekiek nagyon fájna,

mint ehhez képest a jó sziv nem enged és aztán, mert újra mulatságos

tapasztalni, ha friss vizben kezdik meg a carriéret, mily activitással

úsznak valami kibúvót keresvén, mindig sebesebben, amily mérték-

ben forróbb lesz a viz, mig végre úgy megszokják, mikép minden fáj-

dalom nélkül egyszerre csak azon veszik észre magukat, hogy elhagy-

ták a fekete attilát és ehelyett gyönyör angol vadász costumben

jelennek meg ministeri, st fejedelmi táblán.

És ezen crescendo-féle manipulatiónak valóban szinte csudákat

köszönhetünk. A jobb és tehetsebb magyarok, mint ez Felséged-

nek bölcs figyelmét alkalmasint el nem kerülhette, általában véve

nem szolgálnak, azok pedig, kik pénzszke miatt kénytelenek vagy

koplalni vagy brüket úgy szólván árúba bocsátani, alkalmasint

már mind be vannak fogva kormányi hámba és igy sokszor osztrákok,

" így, helyzet, állás helyett (a német Lage fordítása) ; hirtelen nem jutott

eszébe Sz.-nek a megfelel kifejezés.
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csehek, tirolisek, ráczok, morvák stb. közt kell választanom Comitats-

vorstandot, Bürgermeistert stb. és e tekintetben penúriája oly egyé-

neknek, kik csak félig-meddig is el volnának látva a szükséges quali-

fikácziókkal, annyira nagy, mikép sokszor oly egyéniségeket is kell

kineveznem, kik jobban illenének szárazmalomba vagy mezre madár-

vázúl mint vármegye vagy város élére. És most jön a csuda : Több

vármegyék és a legmagyarabbak nyújtottak be petitiót [hogy] Komi-

tatsvorstandjaiktól ket az Istenért ne fosztanám meg, kikrl tudtam

mily marhák és emellett mily kitn tolvajok és rablók és kiket éppen

el akartam mozditani, mert féltem, maguk ellen még néplázadást

is képesek kifejteni, minthogy minden okos ember eltt gylöletre

méltók ; a magyarok pedig, kiknek originális vagy inkább baroque

felfogásán lehetetlen néha nem hahotázni, esedeznek, petitiót terjesz-

tenek lábaimhoz, csakhogy tovább megszerencséltettessenek inmediát

parancsnokuk hátukon hordásával. E megfoghatlan curiosumnak

kulcsához azonban csak minap jutottam el és pedig egy párbeszéd

következtében, melybe egy Bécsbe feljött tiszaháti vármegyei depu-

tatióval jöttem. Az urak esedeznek, hogy báró Diebseselt,^ vármegyei

Vorstandjukat ne amoveáljam. Tán rosszul vagyok informálva, mert

nékem mindig azt jelentették és most is jelentik, nem nagy genie

és efölött igazi cartouche, ki már annyit szerzett, hogy az egész vidék

betszerint ki van szopva és ez volt oka, miért akartam az urakat

e vámpyrtól eliberálni ; mert semmi nem fekszik szivemen annyira,

mint a magyar nemzetnek általános és partikuláris jóvolta ; de ha

az urak nagytehetségnek és becsületes embernek tapasztalták és

szeretik törvényes Vorstandjukat. ám szívesen hajlok kérelmükre,

mert hiszen Isten látja lelkemet felséges apostoli császárunk és res-

pective magyar királyunk express parancsára én mindenben, ha

lehet engedek, csakhogy a vitéz, h és loyális nagy magyar nemzet

valódi és nem imaginair boldogsága mozdittassék el (a capite). IVIire

a vármegyei szónok ekkép válaszolt : Báró Diebsesel, Excellentiád,

oly különös szamár és e mellett oly elhatározott gaz-

ember, hogy e tekintetben azt lehet hinni, nincs párja

a széles világ hátán, mikép az egész megyében mindenki egyaránt

gylöli, de mi mindamellett mégis alázattal esedezünk, ne méltóz-

tatnék t mással felcserélni. Ezen kérésünkre pedig a tapasztalás, a

praxis vezérel, mely mint ExceUentiád bizonyosan tudja vagy leg-

^ Kitiinö költött név = tolvajszamár

!

19-ten Juni

ia57.
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alább hallotta, Magyarországban, mikor még magyarok kormá-

nyozták az országot, mindig oly befolyó ^ szerepet viselt, igen a

praxis indit minket ezen petitióra. És ugyanis báró Diebsesel har-

madik vezérünk. Az els is nem tagadhatni, igen ostoba volt és oly

szemtelenül lopott, mikép azt hittük, több ilyféle semmirekelló't

találni teljességgel lehetetlen és kimondhatatlanul örültünk, mikor

más szép vidéknek boldogitására transferálták ; de csakhamar betií-

szerint megsü-attuk, mikor új vezérünknek qualitásaival ismerked-

tünk meg, ki minden tekintetben oly hundsfut volt, hogy alig vár-

hattuk be eltávoztat ; mi egyébiránt nem késett, mert kitn érdemei

végett csakhamar promoveálták t és derekasan felkincselve köny-

nyeiktl kisérve eltávozott, mert az egész vármegye sírt, persze ez

alkalommal kivételként örömbl. Jött most báró Diebsesel és ezen

derék úriember annyira superálja az érintett qualitásokban a két

comparative igen meglehets antecessorát, mint Aetna Szicziliának

egyéb hegyeit, miszerint mi ezen különös csudán még mindig bámu-

lunk, mert ily remekje az ostobaságnak és minden kigondolható

infamitásnak, mint a milyennel a mi kujon vezérünk ki van czifrázva,

ily különös emberi süteményt még csak képzelni sem birtunk. A régi

táblabiráknak még lélegz, mert tulaj donkép nem élnek, dledékei

ezen trhetlen állapotban azt javasolták, emeljünk ellene panaszt,

mert ennél rosszabbat nem találhatnak. Igen, de ily vélekedéssel

csak k voltak, mert a régi latin iskolák porához képest csak három

comparativ-gradust ismernek, például : rossz, rosszabb és legrosszabb

és így azt tudták, a legrosszabb után, még rosszabb nem jöhet ; mi

azonban, az új generatiónak ivadékai, kik boldogságunk elveszté-

vel legalább mélyebb belátást nyertünk, tökéletesen és tisztán látjuk,

hogy a magyarok átellenében a mai osztráki kormány egészen meg-

semmisítette az eddig bevett grammatikai szabályokat, mert az

grammatikájában a superlativ fölött is van még valami magasabb.

Minap [a] czigánylegényt 25 botra Ítélik, de neki azt mondják, appel-

lálhat ! S persze tüstént appellál, A felsbb fórum 50-re szabja az.

illetéket, a czigány nagyon megijed, de tüstént megörül, mert megint

appellálhat. Most 75 pálczára eraeHk a kegyes büntetést, ekkor látván,

hogy lóról szamárra jutott és félvén, mikép szamárról tán még árnyék-

székbe is esik, igazi élvezettel elfogadná a 25-öt, ha ezen comparative

boldog idre visszatérhetne ; mivel ez azonban lehetetlen, siránkozva

* így ; tolUiiba befolyásos (dönt) helyett.
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Ugyan, elvégre lefekszik a deresre. IVIi is igy vagyunk, excellentiás

uram és azért méltóztassék, kezét-lábát nyaljuk, annyi gratiával

irántunk viseltetni és báró Diebseselt szerencsés hátunkon kegyesen

tovább is meghagyni.

így végzdött a deputationáüs komédia és Felséged tudom azon

nem kételkedik, hogy ezen magyar szamaraknak kérelmét meg nem

tagadtam. Ha ha ha !

Felséged ezen eseménybl könnyen penetrálhatja az általam

gyakorolt felette ügyes eljárásnak philosophiáját.

Akármily semmirekellket nevezünk ki. csakhogy parancsainkat

vakon és szigorúan exequálják. soha nem fognak panaszkodni bár-

mily patentált haramiák és hiénák legyenek is tiszteink egyébként,

mert attól félnek t. i. nem a beamterek, de a magyarországi lakosok :

esbl óczeán közepébe esnek, és ezzel pour le moment megelégedhe-

tünk ; mert ha nem panaszkodnak, könnyen elhitethetjük engedelmes

szabad sajtónk által nemcsak a közmonarchia minden népszinezetei-

vel, de az egész világ nagy közönségével is, hogy apostoli királyuk

gratiájától lekötelezve, lekenyerezve és a meg nem szn komédiák

által legállandóbb enthusiasmusra felcsigázva és besózva, elvégre a

magyarok is meg vannak elégedve, pedig tökéletesen, mi a közbol-

dogságnak tszomszédja. Az id és az emberi egoismus és élvezeti

hajlam is megteendi a magáét, mert azok, kik fennmaradtak, in fine

finali marquis Fosával ^ azt mondják : »Das Lében ist doch süss*.

kivált oly országban, mely nemsokára telisdedteli lesz vasutakkal

stb. stb. úgy hogy az egész európai közopinió, mely most igaz egészen

ellenünk van, lassanként mellettünk fog szólni, mi meg nem vetend

körülmény és Felséged az egész emberiségtl tisztelve, szeretve,

st imádva, azt mondhatja : finis Hungáriáé és mit vollem Recht

én vagyok azon új Szt, György, [kinek keresztjét Felséged csupa

pietásból Miklós czár emlékezete iránt még ingen is, ha Felségeden

más éppen nincsen, hordja] * ki az emberi nemet megmentettem

a nagyszájú magyar sárkánytól és az kaczag legjóízbben Felséges

uram, ki végre kaczag. ez pedig ohne ohne Zweifel én leszek.

És azért kegyelmes császárom, ne tágítson legkisebbet is. hunyja

be szemeit, dugja he füleit és ne hallgasson senki másra mint rám

;

mert máskép ezen átkozott magyarok makacs természetüknél fogva

" A közbeszúrt mondatokat kiadó tette szögletes zárjelek közé.

^ Schiller Don Carlosának Posája.
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alvégre annyira circumveniálják, hogy majd Felséged még azon

infámis gondolatra jöhetne, engem, leghbb és egyszersmind legesze-

sebb factotumát tán minden pensió nélkül elcsapni, mikor aztán

egész Európa nem azt fogná mondani finis Hungáriáé, hanem okvet-

len ily phrasist rágna fogai közt finis Neuostreichiae, és Fglséged

általam cserbehagyva hiába kurjongathatná Bach, Bach ; mert az

echó, mely néha egy-két syllabát kihagy, okvetlen csak azt felelné

:

Ach, Ach ! És ha erre gondolok, mikor Felséged engem bizonyosan

úgy megsiratna mint Achilles megsiratta Patrokles h apródját,

akkor aus lauter Wehmut kész volnék tüstént lelépni miniszteri

székemrl és valami áhítatos kolostorba visszavonultan naponként

legalább is 24 olvasót leimádkozni Felségedért, szeretett jó uramért.

Az én lovagi császáromnak oly kevés esze azonban nem lesz,

mikép maga magát oly kipótolhatlan szolgától megfossza mint én

vagyok, mert hiszen ezt Felséged mély bölcseségénél fogva tán csak

átlátja, hogy tulajdonkép nem én szorultam Felségedre, én ki Fel-

séged nélkül igen jól ellehetek mint tabuláris prókátor, de Felséged

szorult rám, mert nálam nélkül de egy pillanatig sem tudna kormá-

nyozni, hanem ehelyett a legnevetségesebb confusióba hozná az egész

általam oly kimondhatlan bölcseséggel egybeszerkesztett státuseró'-

mvet és minden bizonnyal úgy elsózná az újosztráki népek kihizla-

lására általam fzött részint rántott levest részint rahmforti [sic] lét,

mikép aztán az egész vüág nagyon kikaczagna valakit és ezen valaki

nem én volnék, hanem Felséged ; mert nekem okos ember csakugyan

nem veheti rossz néven, hogy inkább szeretek magas miniszteri,

sok pénzzel kidunyházott széken müHóknak commandirozni, mint

az igen kemény prókátori padon csupa ülésbl kifáradni és kirekesz-

tleg tán csak kutyáimnak vagy macskámnak parancsolni, midn
Felségednek szk esze már ma is ftárgya az európai witzeknek,

Saphirt et Co persze ide nem értve, hogy Felségedet oly könnyen

vezetheti valaki orránál, kinek furfang esze ugyan kimondliatlan sok

van, de se státustudománya, se igazi bölcsesége, se tapasztalásra álla-

pított okossága csak egy mákszemnyie sincs. Jaj, mit is mondok, úgy

sincerisálok mintha a császár Faust sipkáját tzte volna fejére és

nekem sans vouloir, par force ki kellene pletykázni legtitkosabb gon-

dolataimat ; de szerencséjére elaludt és igy eszeveszett beszédemet

nem hallotta ; kiáltsuk fel : Felséges császárom, hurrá, én éppen

páter Venturáról szóltam, mikor Felséged á la Newton alkalmasint

valami státusproblémának feloldására mély álmélkodásba méltóz-

Gr. Széchenyi István düblingi bagyatóka. II. küt. 15
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tátott süllyedni. Páter Venturáról szólva, kit az impertinens gróf

Szekírváry szokott iróniájával mint azon inspirátort nevezte és aján-

lotta, ki Felségednek veseredit egy kissé kiszappanyozhatná, én

megvallom, ezen szent eltt nagy respectusom van és oly

egyéniségre nézve, ki nem a láthatlan gondviseléstl, de

egyedül a nemzetnek conclamátiója által emeltetett fejedelmi székre és

ekkép nem mondhatja, dei gratia, valóban megfizethetlen kincs, mert

az oly természet elleni, tulajdonkép csak arte-fact császár mint Louis

Napóleon, igen könnyen elbízhatja magát, elhízás pedig a legnagyobb

fejedelmi (vétek) hiba és ekkép igen hasznos, ha cselédjei közt oly pátert

is tart magától értetdik mit den systemisierten Bezügen, ki az aven-

turier monarcha számára néha egész nyerseségében kitálalja az igaz-

ságot és minden ceremónia nélkül olykor bedörgi füleit. Chacun á

sa place.

[15.] Itt azonban, kérdem, mit mveljen az érintett szent, kit

gróf Szekírváry apostolnak nevez? Az alkalmasint igen szennyes

[mert ily kométák rendszerint nem ers vizfogyasztók,] ^ kis apostol

oktassa tán a teljes fényben ragyogó nagy apostolt, a kis szent inspi-

rálja a nagy szentet ? Ó mily tompaesz felfogás ! welche nie dage-

wesene Begriffsverwirrung ! Ilyes észficzamlást csak magyar gon-

dolhat ki és azért kár csak egy szót is veszteni ily gyermeki ábrándok

lesiijtására. Es wáre ganz unter unserer Würde. Maradjon páter

Ventura (ott) hol van. Felségednek ily alkalmatlan exhortátorokra

nincs szüksége és nehogy orrát ^senöstreichba dugja, errl nekem lesz

gondom felséges uram, és ha mégis elég merész volna és csakugyan

idesántikálna a lármás bolygócsillag, jótállok itt nemcsak száját

dugnánk tüstént be, de saját személyével is bedugnánk valami hs
lyukat mieltt csak egy szó is kicsúszott volna fogai vagy ha ilyen

már nincs, legalább ajkai közt.

Felségednek nincs szüksége közvetett isteni inspirátorokra,

hiszen ilyenekkel bvelkedünk, mert mint apostoli császár közvetlen

az egekbl veszi az instructiot. Felséged ehhez képest csak oly szol-

gákat használhat, kik földi események tekintetében tartják Felsé-

gedet au courrant ! És ez az én tisztem, kötelességem és meg nem
szn legszellemesebb foglalatosságom, mert oly jó császárnak szol-

" A szögletes zárjelek a kiadótól valók.
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gálatában fáradozni, izzadni, st kidlni mint Felséged, bizonyosan

a lehet legnagyobb és legtisztább emberi élvezet.

Mennyei inspirátorja Felségednek maga az Isten, földi inspi-

rátor]a pedig kegyes engedelmével én volnék, mihez képest bátran

élvezheti Felséged a jelent, bátran tekinthet a jövendbe, a multat

pedig hasonlólag bátran elfelejtheti (wenn es geht), n'en parlons

plus. Ha pedig én nem vagyok Felséged személyéhez közel, miután

megtörténhetik, mint már többször meg is történt, hogy például

Bécs nem nélkülözhet engemet, Felséged pedig a jó magyarokat

boldogítja meg császári látogatásával és én nem vagyok Figaro qui

Figaro quá, ez esetben nehogy Felséged par hasard bakot, st kecskét

puskázzon, bátor vagyok Felségedet újólag egy kitn egyéniségre

figyelmeztetni, kit valóban mint Isten legszebb ajándékát kell tekin-

teni és becsülni és ki minden, nem ugyan fényl, mert éppen nem
fénylik, de lappangó jeles tulajdonai mellett még azon véletlen sze-

rencsében is részesül, hogy Magyarország szent és Szilveszter pápá-

tól koronát nyert fundátorának viseli nevét és már e tekintetben is

legnagyobb qualificatióval bir. Szent Istvánnak dicsségesen meg-

kezdett munkáját még nagyobb dicsséggel bevégezni és ezen eléggé

meg nem dicsérhet és meg nem jutalmazható tünemény, kit nem
ajánlhatok Felséged magas kegyeibe eléggé és kinek egész személye

bizonyos, felette érdekes titokkal van körfíl fátyolozva, tökéletesen

megérdemli, hogy Felséged közelebbrl megismerkedjék mindazzal,

mi t közelebbrl érinti.

Felséged tudja, (hogy) báró Stephan Hauernek anyja részrl!

szépapját, ki igen fejes magyar kurucz volt, pour guérir compléte-

ment, lefejezték. ^ Ezen eset, mikor élet-tavaszának kezdetén ostoba

dajkáitól azt megtudta, a serdül Pistára oly benyomást tett, misze-

rint az egyébként is psorával - és scrofulussal pattanásig telitölt kis

zsák, minden legkisebb alkalommal nehéz kórba esett, mely nyavalya

azon hymnusra adott aguit, melyet az urwüchsige bécsi, ha jó humorba

hozta t az idei, sokszor avec la plus grandé élégance elcsalogá-

nyozza [sic!] és mely tudom. Felséged eltt is ismeretes, és igy kez-

ddik »Der Schneider reit a Katz stb.« igen, a legkisebb événement

nehéz nyavalyába döntötte a derék kis taknyost és ez annyira hátra-

^ A föntebb már említett gr. Sigray Jakab, akinek unokája volt Hauer édes-

anyja.

2 Sömörrel.

15*
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lökte kifejldését, mikép még mint adolescent is általában véve

trottlinak tartatott és csak közelebbi nevelje vette észre, mily makacs

és tettetésben mily mesteri kis Brutus lakik a tisztulni kezd fiatal

bárónak brében, mely észrevételét nem is titkolta el, de oly soknak

fecsegte ki, hogy t. i. az ifjú báróból mint Mahomet, nemzeti refor-

mátor fogna kinni, ha elbb fejét nem veszti bakópallos által. Ezen

horoscopot annyira küocsogta a becsületes mentor, mondom, mikép

t minden ember nagy szamárnak tartotta, mert Istókból sehogy

sem tudták kinézni, bár a legszamarabb is, a nagy reformátort és

ezen jó fiúnak vége a veszthelyen oly színben jelent meg, mint a

Hanswurst conspirateurnak executiója valami polichinellféle szín-

padon ; úgy hogy jámbor Istók, hol csak mutatta képét, rendesen

mindenkitl lekaczagtatott és ez volt tán legnagyobb szerencséje,

mert ezen minden oldaLróH bökdösés fejtette benne ki azon savanyú-

ságot, keserséget és ezen érzéseket tökéletes eltitkolható dissimulatiói

tehetséget, mely tulajdonok nélkül státusférfiu mindig csak üU, vas-

amboss, marad és belle soha nem válik kalapács, sulyok, hámor.

Atyja a serdül Stephannak ftl talpig becsületes német ember

még a veszett kutyától sem iszonyodott annyira el, mint bár a leg-

ártatlanabb táblabirótól, ha azt hitte, kurucz van bemie eldugva.

Már anyja mint Zsigrai leány másnem vért rejtett ereiben és kis

Stephanját imádván, sokszor azon hízelked ábrándban hintázta

magát, núkép az fejes kis fiából tán egy körmös kis contradictor

fogna válni és különös, az anyák mindig ersebben kedvelik a gonoszt

mint az ártatlant, mikor bizonyos alkalommal azon megjegyzéssel

lépé meg férjét a lelkes magyar asszony »Du wirst sehen. aus unserem

Stephi wird noch ein Rákóczy«, mely prognostikon papa Hauert

úgy ütötte [le] lábairól mint villám ; mert ijedtében oly violentiával

esett seggre, mikép t csak üggyel-bajjal tudták megint felállitni.

Ezen esemény is azonban különösen szerencsés hatást gyakorolt báró

Istóknak egész életére. Mert atyja, egyébként igen okos úiiember,

ezen kaland után megsznni nem akaró mámorba "esett, mihez képest

Stephi, [mint] Rákóczy, RebeUio. Vor-Richter. ]^achrichter és ilyféle

ingredientiákból álló macédoine úszott lelke eltt, mig elvégre szigo-

rúan elhatározta magát, nehogy szép fia szépapjának sorsához képest

gyönyör fejét veszítse, igen fia, ki teli volt betyárfogásokkal és igazi

Hochverráther-féle symptomákat árult el en abondance, aiia határozta

el magát mondom az öreg úr. mikép fiától coüte que coüte minden

magyar érzést kiirtson és ha ez jóval nem megy, kikorbácsoljon.
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Magyar anyja ugyan sokszor intercedált, ne fojtanák el fiában

a jobb részt, de hiába, mert a megijesztett papa nem tágitott, és azon

prineipium szerint educálta engedelmes fiát, hogy ha már természeté-

ben van, miszerint megcsaljon valakit vagy valamit, akkor csalja

meg inkább a valamit t. i. a hazát és nem valakit, magától értetdik

a királyt és ha már veszni kell a szegénynek, csak pallos ne vágja ketté

a szép virágot, de inkább bárki és mi más.

És az öreg úr igen helyesen okoskodott, mert hazasért rendesen

minden bajból kicsúszik, midn a felségsért általában véve nem

menekülhet a szurokból és a hóhér általi kioltás mindig valami szé-

gyennel jár, mert legalább a butább és ekkép nagyobb része a soka-

ságnak ily eljárásban mindig justitiát lát, midn ha valakit megmér-

gez, hasbal stb. valami privát industriel vagy valakit a felbszült

nép lámpára csigáz, ilyesekben mindig mártírságot képes szemlélni.

Ezen bölcs nézetekhez képest mindent el is követett vén Hauer,

miszerint Stephan fia minden magyarságból kivetkztessék, mely

atyai mtéteié hála Isten annyira is sikerült, miszerint nincs egyetlen

egy félmagyar is, ki oly egészen elárulná, st annyira gylölné és

üldözné saját vérét, mint báró Stephan Hauer ; elhatározottabb,

álhatatosabb és kajánabb ellensége a magyar nemzetnek nincs mint .
És ez teszi, felséges császárom, férdemét, mert hiszen én tud-

hatom legjobban, ki a kormányrudat tartom kezeimben, csak akkor

fog Felséged könnyen és simán kormányozni, ha a magyar nemzet

testi- és lelkileg tökéletesen és halálig meg van törve.

Ily mtéteire pedig valóban úgy látszik a mennyei gondviselés

egyenesen Hauer Stephant teremtette és ajándékozta Felségednek.

Ó kegyelmes császárom, alázattal esedezem, becsülje meg kell-

leg ezen az Istentl ajándékba nyert hasonhthatlanúl becses vásár-

fiát. Hasonlithatlannak mondom, mert a született báró, — i 21-ten Juni

én csak csinált báró vagyok, — furfangságban és min- I ]EL

dennem mephistophelesi legfinomabb fogásokban nem tagadhatom

még engemet is superál és azt hiszem, dicséretére többet mondani

nincs szükség, cela explique et surpasse tout és én tökéletesen nyugodt

vagyok, mikor Felséged Magyarországnak bármely szép vidékén

tartózkodik és én tudom, hogy Felséged báró Stephan Hauer kezei

közt van és apostoli adott szavához képest nem hallgat senki másra,

mint az inspiratiói és informatiói rapportjaira.

Saját nézetem vagy inkább Felségednek bölcs nézete politikai

dolgok köri annyira ellentételes azon nézettel,, mely most minden
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nemzetéhez h magyart lelkesít mint viz áll ellentétben a tzhöz.

Ha a viz praeponderál, akkor eloltja a tüzet, ha ellenben a tznek

van több ereje, gzre oszlik a viz. Felséged a tz, a magyar ellenben

viz és bölcs intézményeim által csak langyos, st beamter stb.-féle

infusoriumok által decompositióba men mocsárviz.

Mbl, úgy hiszem, szoros igazságilag az következik, hogy azt,

kit a magyarok szeretnek és becsülnek, mi nem szerethetjük és nem

becsülhetjük ; de nekünk éppen azokat kell szeretnünk és megbecsül-

nünk, kiket a magyarok gylölnek és megvetnek és pedig fokozatilag

mindig elágzóbb grádusban, úgy hogy azt, kit a magyarok leger-

sebben szeretnek és becsülnek, minekünk természet szerint legirgal-

matlanabbúl kell gylölnünk, persequálnunk és ha népszersége

veszélyes lehetne, legkisebb kimélet nélkül még sújtanunk is, mert

avant tout : La sécurité du tróné !

Es ha ez áll és par hasard azon elítélet nem gyz, mikép alig

lehet fzni élvezhet ebédet tz és viz nélkül és ezen két element

bölcsen kezelve éppen nincs ellentétben, akkor meg kell vallani, hogy

báró Stephan Hauert éppen oly helyesen, st helyesebben lehet a

legels magyar patriótának nevezni, mint nevezték Latour D'Auvergnet

legels gránátosnak ^ mert mikor ez utolsónak ez volt czime, már rég

nem vették kézbl hajított gránátnak hasznát, az új módi szerint

pedig legalább íveuöstreichban nem azt nevezik patriótnak, ki minde-

nek eltt nemzetét, hazafiait és hazáját szereti, de azt, ki legalázato-

sabb és legszótfogadóbb indikáló vizslája, hajtókopója, elfogó agárja

és aufwartoló pudlija vadász császárjának.

És ez okból nincs is senki az emberiség nagy számában, kit unani-

miter annyira gylölne a magyar, mint a mi éppen ezen okból legnagyobb

szeretetre és legkitnbb megbecsülésre méltó báró Hauer Fidelisünket,

kinek furfang és különösen sebes esze mindenbl kitetszik és az itt

elmondandó eset tökéletesen szolgálhat kicsúl egész jellemének és

mély jellemének kiismerésére.

Gr. Széchenyi PálnaJc" neje - ily szavakat intéz minap embarrasba

soha nem jöv patriótánkhoz : »Azt hiszi az úr, a dolgok jelen folyása

^ Sz. aláhúzása.

^ Théophil Malo Corret Latour d'Auvergne, elesett 1800-ban. A megtisztel

czímet Napóleon adta neki.

.^ Sz. sógorasszonya, szül. gr. Zichy Emilia.
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nem fog megzavartatni és a magyar nemzetet tökéletesen lebilincsel-

hetni ?« Mire ezen felette spirituel válaszszal felelt minden tétova és

habozás nélkül tüstént : Fog-e sikerülni ezen experiment vagy sem,

ezt nem mondhatom, liebenswürdige Nagysága, de ha meggondoljuk,

hogy Csehország is elvesztette alkotmányát és már jóformán el van

olvasztva a németségbe a császári famíliának legnagyobb hasznára,

Magyarország is megérdemli, hogy ezen operátiót legalább megkísértsük

és megpróbáljuk. Es ist wenigstens der Mühe wert es zu machen, mert

ha legrosszabb esetben nem sikeri, mi nem hihet, mert minden erköl-

csi és anyagi fegyvereket használni készek vagyunk, akkor én legalább

ha esem is, mindenesetre igen puhán esem, mert felette lucrativ kor-

mányi helyzetet tartottam fenn magamnak pour la bonne bouche

Bécs falai közt, hol az ember legalább szabad evés, szabad ivás és

szabad alvás tekintetében oly szabadon elélhet, kivált ha elég pénze

van, mint a világnak bármely pontján és higyje el, aimable comtesse,

ezen szabadság többet ér, mint azon képzelt szabadsági hóbort, mely

azeltt a szegény magyarok fejében lakott, még ma is lakik, mely

nevetséges elítélet azonban dics apostoh császárunk akaratja és

parancsa következtében minden kitelhet módon rectíficáltatní fog
;

mert ha vannak e földön kétlábú teremtések, kik megérdemlik, hogy

bellük embereket csináljunk, azok bizony a magyar teremtések és

ezek közül kivált a zsírosszájú kálvinisták.

Igen, igy felelt a naseweis grófnénak a mi derék praesidensünk,

mire persze a megszégyenített magyar Semiramis pirulva visszavonult

;

noha nem tagadhatni azon megjegyzéssel egy jó nagyot sújthatott

volna a báróra, ha a tempó eszébe jut, — de ily sebes ész nem minden-

kinek tulajdona, hogy in fine finali mégsem gondolkozik másra mint

magára t. i. a báró, mert legrosszabb esetben már elre elnézi a bécsi

szabadságnak minden csábjait, de mint mondom ez nem jutott eszébe

és igy kénytelen volt a Staatsmannak suprematiáját eKsnierni.

És mi azon megjegyzést illeti, mihez képest magáról is gondol-

kozik, ugyan nem szól-e kérdeni ezen körülmény is mellette ? Én azt

hiszem kétségbevehetlenl, mert ez által tökéletesen bebizonyul, hogy

nem phantasta, de igazán talpraesett praktikus.

Bizonyos magyar nagy falunak morális élére oly esperes állíttatott,

kinek hasa nagyobb volt mint bármely helybeh gazdáé. És ezen látványt

az örömest mindenrl okoskodó polgárok nem tudták megkedvelleni,

mert ezen nagy hasban oly egoismust gondoltak észrevenni, mely

lelkipásztorhoz éppen nem volna ill. De a fimodár, kinek vastag
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hasa mellett igen sok esze is volt, e szavakkal rectificálta s pedig

diadalilag, antipathia-érzésüket ; »ki éhezik, igy okoskodott, nyújt-e

az valaki másnak, ki szinte éhezik, valami jó falatot ? Dehogy nyújt

;

mert ezen jó falatot természet szerint maga nyeli el és ekkép az éhes

csak jólakottól várhat segítséget. Szinte igy kérdem, fog-e az, kinek

nemcsak derék hasa nincs, de igen sovány, valakit kedvelni, kinek hasa

nagy ? Ez hasonlólag lehetetlen és eszerint lesz-e a sovány azon és

mködend-e arra szintén, hogy embertársai hízzanak? pedig ez oly

kellemes érzés. Szinte ez sem gondolható és ekkép az én gyomrom alatti

tekintélyes protuberantiám egyenesen annak kezese, miszerint én

mindent végbeviendek, hogy az egész falu hizzék ? És ha ezt teszem, és

erre egyenesen saját kitünó' köpczösségem indit, ugyan nem vagyok-e a

falusi közönség jótevje és kitn hasam nem követelhet-e inkább

megcsudálást, mint aversiót ? Igen, igy szólt a bölcs esperes és a töké-

letesen capacitált polgárok, miután ezen \issza nem verhet argumen-

tátióra nem tudtak semmi okosat is felelni, tökéletesen kibékültek

kövér lelkipásztorukkal.

Báró Stephan Hauer mutatis mutandis szinte ily körülmények közt

forgolódik. S ugyanis mindenki tökéletesen meg van arról gyzdve,
mikép t semmi magasabb czél nem inditja hivataü eljárásában, mint

saját drágalátos személye ; mert észrevette — és ez nem volt különös

mesterség — hogy a magyar nemzetnek tökéletes ledorongolása azon

fczél, mely után a mostani osztrák parancsolok törekednek és hogy

eszerint magára nézve nem tehet okosabbat, czélszerbbet, és peng-

sebbet vagy inkább wertpapierosabbat, mint a magyart elülrl, hátulról

22-ten Juni |
csipni. döngetni, szúrni és t tlcd-hozzád hajtani, nyomni,

^^'^"^
I taszitni, hogy igy mindazokat, kik ritka szerencsével el

tudták kerülni a számkivetés, börtön és akasztófa örömeit, legalább

moraliter tökéletes apathiába süllyessze vagy kitör desperatioba kor-

bácsolja. Most azonban, valamint a felhozott példában a nagyhasú

esperesnek átellenében, megjózauultak a magyar falusi polgárok, szinte

úgy átlátja már mostMagyarországnak napról-napra ersebben kiiskolá-

zott népe, mikép egyedül az nem fog róla elfelejtkezni, ki magáról gon-

dolkozik és hogy ekkép csak oly egyén részérl várhat bizonyossággal

nem imaginair, de valóságos hasznot és boldogságot, ki mindenekeltt

magát szereti és mindenek fölött magáról gondoskodik ; mert az, ki

magát nem szereti, vájjon mikép szeressen mást ? ezt gondolni, egyenes

absurdum ; miszerint bátran el is mondhatni, hogy annak ki magát nem
szereti, tulajdonkép nincs is szive ; mibl továbbá az sül ki, mihez
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képest ^ báró Hauernek különös nagy szive van, mert hiszen lelkének

egész erejével szereti magát, a nagysziv egyént pedig, ha gylölik

is a népek, elvégre mesterüknek és uruknak elismerik, kivált ha nagy

szivük segítségére készen áll elégséges zsandár, katona, ágyú, Wert-

papier és pro coronide akasztófa is akárhány ; mit felséges császárom

és uram saját maga tapasztalása után, eldönthetlen igazságnak fog

szokott sagacitásához (képest) elismerni, zweifelsohne.

Báró Hauer ugyan nem szívesen marad Pesthofenban, mert az

eszes fekete kis Spitzbub már most szeretné élvezni persze valami

derekas dotátióval, például Kiss Ern ^ jószágaival megjutalmazva a

Residenznek keheméit, hol legalább egy levegó't szíhatna kegyes

monarchájával ; igen Kiss Ernó' kis jószágaival megjutalmazva, ki oly

infamis rebellis és emellett oly nagyon gazdag volt, hogy ha valaki,

bizonyosan ó' érdemiette meg a magyar törvények kíméletlen szigorú-

ságát, mely törvényeket mint a kajánság ránk akarja fogni, aboleál-

tunk, mi szemtelen hazugság, mert noha igaz, miszerint haszonvehet-

len részét, mely nem egyéb mint kicséplett szalma, tzbe is dobtuk,

azért megtartottuk essentiáját, mely e néhány szavakból állt [és mi

igen különös az egész két nagy folio magyar corpus juris kötetben,

ezeken kivl semmi józan és bölcs provisió nem találtatik—]*' és mely

szavak igy hangzanak : »amissio capitis et bonomra !« Es hogy e tekin-

tetben nem jártunk volna el a magyar törvények szelleméhez képest

lehet legnagyobb lelkiismerettel, ezt legalább legátkozottabb ellen-

ségünk sem vetheti négy szemünkre, t. i. Felségednek kettejére és az én

két kancsalomra és ha Felségedben tán néha csekély scrupulusok

támadhatnának, mit nem reméllek, hogy a magyarokat mégis egy kissé

nagyon is méltóztatott karczolgatni, azon megnyugtató áhitással csé-

pelheti le, ha tán conscienceját nem is, legalább belsején künti vádlóit,

hogy mint magyar koronátlan és eskütlen, de nem apostolatlan király,

gewissenhaftig a magyar törvények szerint itélt, st ezeknek szigoru-

ságán aggrationandi jogánál és jó szivénél fogva még nagyon tágított

is, mert mint az egész világ nagy tapssal elismerte, az illetknek mindig

meghagyta fejét és csak vagyonukat dugta mindemellett mégis mindig

üres zsebébe. A kis báró Hauer mondom, már most szeretné odahagyni

" Sz. szereti a »hogy« helyett a »mikép«, »mihez képest« kifejezéseket

alkalmazni. ^ A közbeszúrt mondatokat kiadó tette szögletes zárjelek közé.

^ A 48-diki tábornok, kinek nagyterjedelm birtokai (Torontálban) elkoboz-

tattak.
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a budapesti por és sárt, ich glaiibs és Bécs poratlan és sáratlan para-

dicsomában dolce far niente közt hizlalgatni érdemdús személyét

;

de én, felséges uram, t még nem nélkülözhetem Pesthofenben ; leg-

elsben is, mert teljességgel nem volnék képes valakit találni, kit a

magyarok annyira gylölnének mint t és ki ennélfogva Felségednek

annyi oly essentiális és bizonyosan sok századokra kiterjed hasznot

hajthatna mint és aztán, mert a ledorongolt magyar nemzeti test

végvonaglása közt itt-ott még mutat némi életet és ezt senki nem fogja

eloltani oly aktivitással, lehet mondani passióval és annyi sikerrel,

mint a német szojárás szerint minden kencscsel bemázolt vagy inkább

minden szin tentával betentázott bureauchef, feltéve ha t meg

lehetne nyerni és venni, wenn er gewonnen werden könnte, a magyar-

országi színpadon tovább is gastirozni. azonban különösen makacs

és efölött ersen disgustálva van, mert mint mondja, sokkal többet

érdemelt, mert hiszen éjjel-nappal ir, csakhogy ír helyett mérget kenjen

a magyarnak vérz sebeire, és igaz, meg kell vallani, ezen genie úgy
dolgozik mint valóságos marha és a legnagyobb jutalom comodissime

ráfér ; mert, az igaz, a szegény legénynek, kiket a bécsi ironisták

Buschkleppereknek neveznek, semmije — úgy szólván becsületes

nadrága sincs, mely epithetont nem azért ken a magyar némi nadrágra,

mintha az lyukas vagy kopott volna, hanem, mert tán lopott ; de

teljességgel nem akar maradni és többek közt engem egyenesen azon

állítással küldött sétálni, spazieren geschickt, hogy ki áll arról jót,

nem fogná-e t Felséged mint kiczuczlizott lemonit szinte ganéra

hajtani, mint a többit, ha egyszer félig már megölte a magyart, mire

én t barátságosan megintettem, ily badar beszéddel saját beamterei

méltóságát ne piszkolná be és e két tényre emlékeztetem, legelsben is,

hogy Felséged soha oly héjt el nem hajított, melyben egy piczike lét

még észre vesz és bizonyosan nem turbál senkit is, ki dolgának javában

van ; mikor Haynau rúgatott el, sokan azt hitték, a sok kötél birta

volna Felségedet ezen actusra, csak én és azon kevesen, kik jobban

voltak informálva, tudtuk, hogy azért vonta el gratiáját Felséged tle,

mert buzgóságában annjrira aláhagyott és Felséged nem aláhagyást,

de felfüggesztést commandirozott neki és aztán azt hoztam emlékeze-

tébe, mihez képest azon gané, melyre Felséged például báró Jellasich

bánját hajítani kegyeskedett, csak az igen finnyás orrú theoretikusok-

nak trhetlen, mert azon szennyes buczkok annyira ki vannak tapa-

czirozva mindennem bankókkal, hogy azokon a practicus ember,

ki nem felette difficile, comodissime elélhet és nincs is, mint mondják,
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ily buczkokon tökéletesen elszigetelve, mert legalább ebédre rendesen

felkeresik t h barátjai, ha t. i. szakácsa nem tálal ki büdös mundvor-

ratot. Ezen motívumok rá nagyon hatottak, mert elég okos, miszerint

n legrosszabb szagú ganénak bze sem incommodálja t, legyen az

csak az auri bonus odor parfümje által kellleg superálva és efölött

azt is elhoztam neki, hogy nulla regula sine exceptione és ha Felséged

eddigelé ugyan mindenkinek tüstént hátat fordított, kinek nem tudta

venni hasznát, mi kettnkre ezen eset hihetleg soha nem fog beállni,

mert oly egyéneknek, mint mi ketten vagyunk, kik mindenre készek,

mindig veheti Felséged hasznát, st nálunk nélkül a felvett különösen

complicált systémában egy léptet sem haladhatna, systémát Felséged

pedig ers és elhatározott characteréhez képest bizonyosan nem fog

változtatni ; ha pedig Felségednek értelmi pondusa valami elre nem

látható eset következtében egészen elgyengülne és mi visszavonulnánk,

mert felsége rajtunk bizony ki nem ád, [ügye ezt jól mondtam, fel-

séges uram ?],* ezen alig hihet esetben mindig számithatunk felséges

császárunk generositására, ki a jutalmat accurate ki tudja mérni min-

den szolgálathoz, miszerint ha 400 ezer pengvel fizettetett ki például

Haynau, mert megölte sok magyarnak testét, vájjon, mit várhatunk

mi, kik a magyar nemzetnek spiritusát már majdnem kioltottuk, kér-

dem, nemde milliókat ? Mert hiszen Felséged császári családjának soha

nem volt kifogása magyarnak teste ellen, mely Kannonenfutternek

elég jó, de egyedül spiritusát gylölte, minthogy ettl minden idben

rettegett. Néhány millióval pedig, kivált oly egyén, kinek soha nem

23-ten Juni 1 volt oka zscbtolvajoktól különösen rettegni, okkal-

^857-
] móddal csak elélhet a practicus ember. A báró

azonban, noha ezen okoskodási Achillesek ellen nem tudott

egyetlen egy talpraesett ellenokot felhozni, mégis azt mondta,

hogy lelép és érvényeinek öntudatában, noha mint igen sze-

gény, de büszkeségben annál gazdagabb legény visszavonul a privát

élet árnyékába, ha Írással és pecséttel nem biztosítják jövendjét.

Gondolhatná-e az ember ezen tegnapeltt még semmi, ma már igy mer

szólni és azt pretendálja, Felségeddel, valamint dics eldeivel csak az

boldogulhat, kinek kezében van a schwarz auf weiss ! Én akkor már

szinte elvesztettem béketrésemet, hogy oly eszes ember mint , ennyi

tudatlanságot árul el és oly terrénumra lép, melyen oly könnyen ledo-

rongolható. Nem voltam e tekintetben kénytelen régi idkre mutatni

* Kiadó tette szögletes zárjelek közé.
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és azon ezer példát kitálalni, melyek axiom fényességbe áUitják, hogy

az osztrák dynasztia, ha par hasard nem volt a török, porosz vagy a

franczia dics nyakán és nem szorult a magyar nemzetre, azt kivétel

nélkül minden alkalommal mystificálta, kijátszotta, megcsalta, jól-

lehet nemcsak írott, schwarz auf weiss, de gedrucktes és nyilvános

esküvel Istennek tanúsága alatt megszentesitett schwarz auf weiss

volt mühóknak kezében ; ennek bebizonyítására mondom nem voltam

kénytelen a régi idkre mutatni, de csak azon fejedelmi irományokra

emlékeztetem t, melyekkel V. Ferdinánd biztositá és kell hatalommal

felruházá törvényes ministerét gr. Batthyány Lajost és mely iromá-

nyokon keresztül,1 melyeket mindig szivén hordozott ezen hallatlan

infámiával megcsalt szerencsétlen magyai', törtek azon golyók keresz-

tül, melyek Felségednek parancsa vagy legalább engedelme következ-

tében Batthyánynak életét kiolták. Más részrl pecüg elhoztam, mily

biztos úton sétálnak azok, kik Felségednek generóz és loyális jellemébe

vakon biznak, mint például a komáromi, lipót-háusel-féle ^ és vüágos-

vári ambo-terno és quaterno által megjutalmazott okos lotteriások,^

vagy azon számtalanok, mint például gr. Teleki Ádám, Bakonyi, Moga,

Hrabowsky, Duschek * * stb. stb. stb. kik ártatlanságuk öntuda-

tában oly eszesek voltak azoknak ártatlanságában is bizni, kiknél bona

fide önként bejelentették magukat. Igaz ugyan, hogy Felséged ráparan-

csolhatna nem ugyan ezekre, mert ezek jobbadán már kidltek, de a

báróra és t kötelességének teljesítésére kényszerithetné és tudom,

fejet-térdet hajtva legszívesebben engedelmeskednék, mert ki az kér-

dem, ki brét és nyakát csak egy kissé szereti is, és ilyesekhez fképpen,

ha sajátjai, mindenkinek van megbocsátható sympathiája, ki ne volna

szinte örömmel kész. Felségednek legnagyobb hséggel és buzgósággal

* Olvashatlan név.

1 Ez, mint tudjuk, legenda.

- Értsd : lipótvári.

^ Czélzások Klapkára, Ordódy ezredesre, ki Lipótvárat adta föl és Görge)Te.^

* B. Bakonyi Sándor 48-as tábornok, noha a függetlenségi nyilatkozat után

osztrák pártra állt, rangjától megfosztatott. — Duschek Ferencz, Kossuth pénzügy-

minisztere, három évi fogság után, szabadon bocsáttatott. — B. Hrabovszky János

altábornagy Olmützben ült börtönben pár nappal halála elöttig. — Moga János

48-as tábornokot az osztrák haditörvényszék 5 évi várfogságra ítélte. — Gr. Teleki

Ádám tábornokot, Józsefnek, a M. Tud. Akadémia elnökének bátyját, lanj-ha

magatartása miatt Jellasich ellen, az 1848-diki országgjuílésen keményen meg-
támadták.
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szolgálni? Igen, felséges uram, egyedül azon gondolat, én Ferencz

Józsefnek szolgája vagyok, elég arra, az igazán becsületes patriótát

tökéletesen elektrizálni ; ámde itt is, mint mindenütt, vannak némi

kivételek. Ha arról volna például szó, ezen vagy azon Komitatsvorstand

teljesítse kötelességét, akkor elég a nyers parancs és az egyoldalról

kifüggesztett cassátió és minden pensiónélküli elrúgás, másrészrl

ellenben azon szivemel kilátás t. i. az »allerhöcliste Zufriedenheit«.

Ezen dilemma közé állitva valóban úgy húznak a mi beamtereink,

mint patent tekercsek és ez oly látvány, melyen örömtl eláradozva

édesen kaczag az embernek szive respectiv testében ; és mi legszebb,

nem telik semmibe, st az elkergetett beamternek fizetése még meg is

marad comnie profit tout clair, a magas vagy inkább üres aerarium

javára, úgy hogy valóban már sokszor azon gondolat csúszott fejembe,

nem volna-e legokosabb minden beamtereket egytl-egyig elkergetni,

azokat, kik nem tudnak úszni, a Dunában jól megúsztatni és a régi

rendre lassan-lassan visszatérni, mely jobb is volt és oly gyönyören

olcsó, midn a mi státuscarricaturánk méreg drága és nem tagadhatni

a régi kormánymód egészen természetes volt, a mi eljárásunk pedig

csupa artefact és aztán ezen expediens gyökeresen segithetne Felséged-

nek mindenkoron chronicus bajokban ersen sínld és most halálos

betegségbe süUyedt státusfinanciáin. De most már kés, mert igen benn

vagyunk a sárban. Vissza nem mehetünk, benne elfulladni nem volna

kellemes és azért kell coüte que coüte azon keresztül gázolnunk és e

tekintetben, felséges császárom, meg kell vallanom báró Stephan

Hauer excellentiája oly persona necessaria, melyet teljességgel nem

nélkülözhetünk, mert ha mint Vorspont vagy fullajtár nem vonja ki

a neuöstreichi státustargonczát a magyar szurokból, bármikép törjem

is fejemet, én nem igen tudom, ki fog és mi fog minket abból kirántani.

És a szerencsétlenség az, hogy ezen titkot, melyet az Istenért nem kell

elárulni, mert most az egész monarchia és kivált a residentia tökéletesen

meg van gyzdve : alles geht vortrefflich, miszerint teli is van az ég

hegedkkel (ob man es auch merken wird, dass es Germanismus ist)

jnondom ezen titkot a vorwitzigféle fekete vajmi eszes kis garázda ^

tökéletesen penetrálta és ekkép t exceptionáhs állásában valami más

dilemmába keU állitni, nnt a többi béreseket. Ha elkergetéssel fenye-

getnénk, tudom igy válaszolna, erre nincs szükség, mert én szivesen

megyek és mi úgy szólván kérésre volnánk szorítva, mert igen jól tudja,

'^ T. i. Hauer.
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el nem eresztjük, csakhogy Istenért el ne hagyjon. Fejedelemnek pedig

soha se kérni, se köszömü nem szabad, mert ilyes alacsonyságok által,

mint mi németek mondjuk, csak eldobja magát és a többi emberek

sorába süllyed és akkor jaj neki. Ha pedig az allerhöchste Zufriedenheit

boldogságával kínálnák meg, akkor tudom még haragra is gyúlna és t
legalább még most megsérteni, nem mutatna ügyes tapintatot ; haragra

pedig minden bizonnyal azért bszülne, hogy t is azon szamarak sorába

álhtjuk, kiknek feje ily distinctióktól megszédül és ekkép azt hiszik

már mennyországba csúsztak. Szerettem volna t egy kissé rászedni,

de nem mertem ezen mezre állni, mert minden hihetség szerint ezen

lett volna nyertes, oly kimondhatlan furfang és elmés ezen politikai

roué, az ember ki sem nézné belle. Es azért legnagyobb szinteséggel

megvallottam neki, hogy én egyenesen im Auftrage Seiner Majestát

szólok vele, jóllehet ez nem igaz, de ez mindegy és hogy felsége átlát-

ván, mennyire persona nemcsak utilis, de necessaria , mely erkölcsi

támasz nélkül a császári szék nagyon biczegne, mely császári hizelgé?

természet szerint igen felfrisitté hiúságát, mindazon jószágoknak jó

részével meg fogja ajándékozni, melyek a magyar törvények már

fentebb citált essentiájánál fogva császári kezekbe jutottak és

emellett keresztekkel, csillagokkal, czimekkel ad libitum, ha t. i. báró

Stephan Hauer azon ismert angol románt : The last oft he mohikans,

a magyaroknak átellenében igazi históriára csinálja és hitelesen meg-

stempHzi. És miután Felségednek apostoli szavát adtam ezen Ígéretnek

pontos teljesítése tekintetében zálogul, báró Hauer egészen megnyugo-

dott és úgy van lelkesítve ezen császári dics megbízás következtében,

mikép meg fogja látni felséges császárom, mely passióval fog dolgozni

a magyarok kürtásl ügyében az apostoli magyar király dicsségére.

És azért hittem, sokkal bölcsebb t igy circumveniálni, mint egyenesen

ráparancsolni, mit Felséged tehetett volna, mert parancs és kény-

szerítés következtében okvetlen engedelmeskedni fog például a pudli

és »aufwarten«, »wie sprlcht der Hund« és ilyféle mesterségekben

eminentisslme und zum Táuschen eljárni, azért még sohasem fogott

agár nyulat, ha bottal kergették t áldozata után és ez báró Stephan

Hauernak esete, mert nem pudll, de agár és hogy

félmagyar csak az kár.

Oly mtétei mint például nemzetnek meggyilkolása, ml kötéL

golyó, gyilok, vagy szapora méreg által rövid Id alatt nem sikerülhet,.

mert nemzetek igen szívósak, slnd sehr záh, úgy hogy soknak foga

kitörik bennük ; ily szövevényes és annyira súlyos mtétei csak kimond-

24-ten Juni

1857.
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hatlan béketréssel, állhatatossággal és mindenek fölött egyedül oly

specialitás vezérlete alatt mehet végbe, ki a tartuffi tanodának kitnbb
eminensei közé sorozahtó és ki emellett passióval is jár el dolgában.

Már mi a qualitásokat illeti, melyek ezen hosszadalmas és valóban

tikkasztó operationak sikerére megkívántatnak, ezek, assecurálhatom

Felségedet, annyira fel vannak halmozva és oly szerencsésen combi-

nálva az érdemdús báróban, hogy kitnbb és ügyesebb magyart

páczoló, besózó, kisavamjitó^ és nyársonforgató szakácsot nem talál-

hatni, de nem is kívánhatni, mint , és úgy látszik mintha () a gond-

viseléstl úgy volna a magyar nemzetnek megmérgezésére és elveszté-

sére praedestinálva mint például a poloskának hihetleg az a vocatiója,

már miért azt tán senki nem tudja, hogy az elalvónak vérét kiszipo-

gassa, t desperatióba hozza és aztán re bene gesta a világot jó szagával

kellleg ellássa és megvigasztalja.

A qualitások tehát mind meg volnának és pedig a legtúláradozóbb

grádusban a bárónak fizetethetlen személyében, mi pedig a passiót

illeti, melylyel mködik, mondom Felségednek, ez oly kitn, miszerint

már legnagyobb sikerét látjuk czélszer fogásainak, mert eddigelé

jóformán germanisálva van az egész ország ; a tágitni nem akaró kurucz

magyarok pedig napról-napra mélyebb árokba süllyednek, melyet aztán

csak be kell vonni és szépen minden lárma nélkül el lesz takarítva a

haszontalan magyar faj.

Felséged tehát tudom szokott kegyességéhez képest meg fogja

bocsátani, ha egy kissé füllentettem és báró Hauert Felséged nevében

szólítottam fel és hasonlóul Felséged nevében tettem említést a dona-

tiókról, mert ezen ildomos eljárás által annyira fel van tüzelve a kis

Magyarenfresser, mikép igazi mulatság nézni, mily activitással és

élvezettel süti, fzi és trancsirozza a magyart ; compromittálva pedig

Felséged egy cseppet sincs, mert ezen alkalommal is mint mindig annyi

échappatoirt hagytam Felségednek kibujhatására fenn, mikép az én

dics császáromat, ki ezen gyakorlatban mindig oly mesteri ügyes-

séggel járt el, e tekintetben senki sem csipheti meg és eszerint ha báró

Hauer szerencsésen el is ássa a legutolsó magyart, azért Felséged még

nem köteles neki egy szál szilvafát is donationálni ; mert legelsben is

Felséged azt mondhatja, nem Ígért semmit és eszébe sem jutott engem

ily ajánlással megbízni, st én magam is, ha ez Felségednek kelleme-

sebb, eltagadhatom azt, mit mondtam, mert egyedül vele álltam szem-

* Sz. aláhúzása.
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közt és nincs tanuja, ii'ást pedig én a vüágért nem adtam volna kezeibe,

mert közönséges emberfiákat mint én vagyok, igen könnyen compro-

mittálhat a schwarz auf weiss és igy az egészet bevett praxisunk szerint

a Missverstándnissek rubrikájába iktathatjuk, és aztán mit jelent ezen

kitétel »jó rész ?« Isem többet, mint a Magyarországban ismert partem-

partem féle história, úgy hogy valami nagy uradalomnak 100 holdját is

parsnak és ekkép jó, st szép résznek nevezhetni és üyennek is fogja

titulálni jótállok minden szántóvet, kinek üyeshez csak kell érteni és

kinek par hasard nincs mit szántania és mit vetnie. 100 hold 40 forinttal

számitva és ekkép 4000 írt. pedig nem volna sok. Feltéve azonban, hogy

Felséged ennyit sem akar adni, mert oeconomia a fejedelmeknek vajmi

szép tulajdona, vagy a báró szájas és hatalmaskodó kezdene lenni,

st pláne kanászkodni merne, akkor igen könnyen azt foghatni rá, hogy

igen késn teljesítette igéretét, st nem is teljesítette kimeritleg, mert

a magyar még mindig él, hiszen színháza van, némi társaságokban

magyarul vagy francziáúl beszélnek, a magyar tudós társaság is még

mindig lélekzik stb. stb. és ha megsznik impertinenskedni a báró,

akkor Felséged a faite accomphnak egész ódiumát, mikor apodictice

be van bizonyítva, hogy az utolsó magyar is szerencsésen elbúcsúzott,

rákenheti, mig én szabadsajtós zsidóinkat tüstént mozgásba teszem

azon gyászhü't kikürtölendk, hogy Felséged szánja-bánja és nagyon

megsajnálja az szeretett magyar nemzetét, melyet báró Hauer aus

Gescháftigkeit meggyilkolt és csak azon gondolat consolálja mélyen

megsebzett császári szivét, mihez képest a magyar mint nicht lebens-

fáhig úgyis nemsokára kiadta volna páráját ; mert hiszen minden két-

séget elháritólag bebizonyitá a lipcsei Illustrierte Zeitung, hogy a

magyal" nemzet a civihsátióvah párviadalában esett el. a gyz civili-

sátió pedig jobbadán német és csak beamterek és zsandárok által volt

képviselve [und dann wird es begreiflich, hogy könnyen gyz a ci^óü-

sátió],'' kiknek lelki suprematiája szinte kiforgatta volna a magyart az

élk sorából pedig vajmi hamar, ha báró Hauer ezen actust, nehogy

a civiHsátiónak legyen ezer fáradtsága, mit übertriebenen Eifer elle-

gesen végbe nem viszi. Felséged pedig valami nagy ebédnél ilyféle

toasttal végezheti be a magyarokkal játszott komédiának utolsó

actusát : »mit tiefer Rührung gedenke ich der Dahingescliiedenen«

;

mi okvetlen legnagyobb enthusiasmusba hozza a civihsátiót, mert

ezen istenadtának természet szerint nem fog eszébejutni, hogy Felséged

* Sz. beszúrása a margón, a mi szögletes zárjel közt van.

I
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adahingeschiedenfélejófiúkirántnem mutatott de legkisebb Rührun-

got is mig a szegények még leheltek. Sed de mortuis nil, nisi bonum.

Ily pénzzel lehet, ha éppen szükséges, báró Hauert is kifizetni.

Uyesekbl ki nem fogyunk, elég van még pinczéinkben és valóban

egyedüli activáink (mely sajátunk). De a furfangos Bureauchef ezt

alkalmasint sejti is, mert mint hallom Felséged lábaihoz fog borulni,

mikép valamit kikutasson. Kérem, Felséged engem ez esetben ne

méltóztassék compromittálni, és vigyázzon minden szavaira, mert

oly egyént megcsalni, ki a csalásnak minden fortélyait oly mesterileg

ismeri, st minden pillanatban gyakorolja is, nem könny feladat

és ha csak távolról sejtené is, hogy ó't tán mégis megcsalhatnák,

akkor ki tudja, nem teljesfíl-e be magyar anyjának azon jóslata, mely

apját mint villám lábairól ütötte, hogy belle Rákóczy secundus

fogna válni és akkor Felséged nagy bajokba keveredhetnék, mert azon

Jubel, mely a magyar lógerban támadna, ha a báró oda átcsúszna,

ezt csak az concipiálhatja, ki ismeri, mily szélvészes, stürmisch a

magyar enthusiasmus. Tudom a magyarok mindjárt kineveznék leg-

alább nádornak és aztán ily bureau — vagyis inkább ország-Cheffel

a nemzetnek élén, tagadhatlanúl csudákat vinnének a magyarok

végbe és a kis Pista velük madarat fogathatna.

Ily szerencsétlenséget azonban az én lovagi császárom tudom

fejünk fölött [sic] bizonyosan elháritand és tanácsoinra nem szorulván,

meg vagyok gyzdve igy fog e tekintetben eljárni.

Legelsben is a bárót magányosan fogadja és ezen systéma azok-

nak átellenében, kik kérelemmel közelitnek, kivétel nélkül mindig

követend. Mert egy szál esedeznek Felséged, bár Kaliforniának

minden kincseit és odaígérheti, és aztán ha nem ád neki semmit is,

mégsem fogja vádolni Felséged senki, de a nagy publicum mindig a

kérre fogja tolni ezen igen könnyen elterjeszthet phrasist : »er

vagy sie hat schlecht verstanden, es war nicht so gemeint«. Ha pedig

valami szájasabb kéreget esküdni kész, hogy felsége így s úgy biz-

tosította t, akkor haragudjon meg Felséged egy kicsit népeinek

megboldogitására ; ezt már teheti, st már többször tette is, min h
népei, kik mindent észrevesznek, igen épültek is és mondja ki lova-

giasan : ez nem igaz, erstunken, erlogen. És vájjon kinek fognak inkább

hinni? Valami szennyes kérnek-e vagy egy lovagi fényes császár-

nak ? Bizonyosan a császárnak, mert tettetést, falsumot, hazugságot

rendszerint nem keresnek az emberek az ernek, hatalomnak és nagy-

lelkségnek szövetségében ; azon pedig a vak sem kételkedik, hogy

Gr. Széchenyi István döblingi liagyatcka. II. Icöt. lo
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császár eró'sebb és hatalmasabb mint simplex petitionnaire, midn
a léleknek igazi nagyságát nem fontolhatni meg és nem czhkalmoz-

hatni ki. És ha ezen soKtary elfogadás azokra nézve, kik anyagi

javakért esedeznek, igen bölcs eljárási methodus, mit nem tagadhat

senki, akkor ezen systhema elvvadászók átellenében, mint azon szem-

telen magyarok, kik még mindig reméllenek és Felségedet untatni

meg nem sznnek, egy oly inventió vagyis inkább kormányzási impro-

vement, mely még a gznek hatását is szuperálja, csak hogy ellen-

tétüeg, mert ha a gz elremozdit, úgy az elv nélküli vagy hibás elv

utáni eljárás bizonyosan visszalök.

ígérje Felséged tehát báró Hauérnek Kiss Ernnek volt jószágait és

csatolja ezekhez még Batthyányiék százodi [sic !] birtokait is bizvást,

csakhogy a fekete kis báró tetterre jól fel legyen csiklandozva és papri-

kázva, ha majd elérkezik a computizáló óra, akkor Felséged tetszése

szerint cselekedhet, mert mint mondom, keze tökéletesen szabad.

25-ten Juni 1
Ha azonban sejti Felséged, hogy tán az elpirulás-

^^^^-
I nak vajmi kellemetlen érzésébe eshetnék azon pillanat-

ban, mert hiszen még fiatal és csak késbb szokik el az ember minden

elpirulástól, mikor adott szavának teljesítésére szóllitatnék fel és

akkor nem volna elég bátorsága, igéretit elfacsarni vagy egyenesen

meghazudtolni, mihez tagadhatlan a bátorságnak nagy mértéke és

különös neme szükséges és ily tulajdonnal nem mindenki dicseked-

hetik, ha mondom sejti Felséged, hogy ily körülmények közt elgyen-

gülhetne, ez esetben ne Ígérjen semmit, de a szólónak szavába vág-

ván, adjon a conversatiónak más irányt, beszéljen Schnepfékrl,

medvékrl, nem bánom öszvérekrl, csak valami másról mint arról,

mit a kér elhozni óhajtana és mi tán elrepeszti szivét. Ha pedig az

esedez oly marha és ezen császári gyengéd intést észre nem vévén,

hogy Felséged számára nézve füleit kegyesen bedugni méltóztatik

és még egyszer intonálja mondókáját, akkor csak biczczentsen Fel-

séged fejével és jobbágyainak nagy része, mely respektálni tudja

Istentl ajándékba kapott császári atyját, nem kétlem tüstént bókol-

hókol és oly szaporán vonul vissza mint ebédnél alkalmatlankodó

kutya, mikor jeges vizleöntéssel ijesztgetik ; azon impertinenseknek

pedig, kiket még a biczczenés sem hoz észre és méltánylatra, azok-

nak mutassa meg, hogy az apostoli császár mindenben Krisztus köz-

vetlen nagymesterének példáját szigorúan követvén, ha a státusnak

boldogsága azt megkívánja, még meg is tud haragudni mint kan-

pulyka és tudom, nem lesz egy is oly szemtelen, kivált ha eszébe jut.
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hogy még sok kender terem Vojvodina téréin, miszerint csak egy

perczig is tovább alkalmatlankodnék Felséged magas személyének.

És ezen mély taktikája Felségednek méltóztassék elhinni, leg-

fbb oka rendkívüli popularitásának

!

[16.] Mert higyje el Felséged, a népek nem kedvelik a nyájas,

leereszked, ket szívesen és béketréssel kihallgató fejedelmeket

;

de fogvicsoritó uralkodók azok, kiket szeretnek vagy ezt legalább

mutatják ! Et c'est tout ce qu'il nous faut. És ez természetes ; mint-

hogy egyedül ilyes zománczúak tartatnak erseknek és az emberiség

nem forog a szelídség köri, de egyedül er képez centrumot, vala-

mint a magas egekben is, nem a hold parancsol a planétáknak, de a

nap, jóllehet a nap rútul megperzsel nem egy halandót vagy t meg-

fagyni engedi, ha visszavonul, a hold pedig egészen ártatlan, soha

senkit nem bántott és legnagyobb béketréssel és vajmi sokszor igazi

részvétellel és satisfactióval kihallgatja Petrarka lamentóit, Himfy

szerelmeit és ezeknek ezer variátióit.

És egy cseppet sem igaz, mint sokan szemtelenül állítják, hogy

Felségednek ezen modorja, mely által h jobbágyait örök haladatra

lekötelezi, már valakinek felpiszkálta volna férfiúi büszkeségét, mi

nem megvetend pondus, mert hiszen, mint általánosan tudatik,

például báró Jellasichot, ki elpattanásig teli van kéréssel, lamentóval,

panaszszal, soha ki nem hallgatja Felséged, de t ritka ügyességgel,

mely közbámulást gerjeszt, mindig valami más discursusba keveri,

úgy hogy a derék bán re infecta regulariter megint hazaviheti, mit

hozott vagy ha tetszik, el is nyelheti, mi aztán persze nem igen szol-

gálhat jó egészségére, kivált oly specialitásra nézve, mely, nagy költ

lévén,! képzeletében jobb kosztra állíttatni reméllett. És vájjon mily

hatással volt vagy inkább van ezen systematice folytatott taktika?

Vájjon nagy büszkén félrevonult-e az, kinek ha valakinek a világ'

hátán, bizony neki van egyenesen joga pretendálni, hogy legalább

jnindig kihallgassák bármennyiszer, mily sokáig és mily nagyon fel

is nyitja száját. Kérdem, (vájjon) félrevonúlt-e vagy jobban mondva,

felmagasodott-e ezen dynasztiai védangyal, inkább száraz kenyeret

rágván, mint ennyi gyalázat közt nyelni és nyalni a császár pecsenyé-

^ Jellasich tudvalevleg egészen fiatal korában elég jól sikerült (német) költe-

ményeket írt.

16*
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jét és kezét ? dehogy magasodott fel ! és büszke indignátiója, mely

t félisteni tehetségre emelhette volna, abban pontosul össze, miszerint

fnek-fának hallatára schimpfel ugyan untig, de mint azon vizsla,

melyet jól megkorbácsoltak, mert a nyúl után szaladt, mégis hségesen

toties-quoties visszatér kegyes urához, mert tudja, ennek asztaláról

számára is le-lepottyan néha némi zsii'os falat. És vájjon miért süllyedt

ennyire? Mert különösen nagy költó' lévén és hexameterféle készit-

ményeiért semmit nem kapván, igen szívesen aceeptálta Felségedtl

a pénzt és ekkép hallván minden oldah'ól és minden órában ezen

keUemetlen melódiát : »Er ist bezahlt, er ist ausgezahlt«, abban keresi

most szivnyugalmát, hogy Bánkbán szerepében,^ als treuer Knecht

seines Herrn, minden alkalommal eompareál, mikor valami komédia

játszatik el ^N'euöstreich mulatságára és Európának elvakitására, mi

persze mindig legnagyobb sikerrel van koronázva, magától értetdik nem

a magyal" korona által ; és mely alkalommal, mikor a bécsi furfangosok

t rendesen szemben ersen kidicsérik, hátul pedig okvetlen mint az

aufgesessener Kroatát jóizen kinevetik, úgy figurái az apostoü szék

mellett, mint valami heraldikai ezímertartó és tudom nagy haragra

bszül azon ráfogáson, mintha t megkorbácsolták volna, mert az infamis

calumnia és neki személyesen semmi baja nem lett, de annál keményeb-

ben meg vaimak korbácsolva a hor^^átok és slavoniták, kik tán annyira

le vamiak már sújtva, hogy ezen állitás ellen sem mernek protestálni.

És valamint Jellasich bán sincs legtávolabbról is disgustálva

ezen evasiv taktika által, mi minden alkalommal emanált procla-

matióiból schwarz auf weiss unwiederlegt kitnik, jóllehet igen nagy

vitéz, úgy báró Hauer is ha Felséged lábaihoz borul és donatiókról

mer tenni incommód említést és Felséged e tárgyat kerülni akarván,

vele ludakról vagy vadmacskákról szólni méltóztatik, azért még nem

fog rebellálni, mert jobban átgondolván a dolgot, belle Rákóczy

Ilus bizonyosan soha nem lesz, mert nagyon félénk individuum, kit, ha

beamteri méltósága által nem volna circumvallálva, nedves rongygyal

is ersen meg lehetne szalasztani, párviadah-a pedig kiállni nem elég

szamár, mely actusra csak olyan vakmer bátor vetemedni, kit poli;

czáj és zsandár nem vesz inmediát protectiója alá és kinek nincs

nagyobb kincse, mint a kis becsület.

^ Természetes, hogy itt Bach nem Katonánk Bánk-bánjára, hanem Grill-

parzernek (bizony e költhöz nem méltó paródiának mondható) rablelk Bánk-

bánjára utal.
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Én azonban, felséges uram, Stephan Hauer testi-lelki barátom

végett intercedálni merek, ne vonja meg Felséged tle veleszületett

és a Staatscassából kifizetend generositását, mert jóllehet minden

legkisebb fizetés nélkül is, csupa, az atyjától belédorongolt nemes-

lelk passióból annyira fogja üldözni a magyart mint csak birja és

e tekintetben mint már érintem, buzgóbb szolgát mint . Felséged

nem találhat, azért mi tagadás benne, is nagyobb örömmel és több

szeretettel, mit mehr Liebe, fog bokros mtételében t. i. a magyar-

nak meggyilkolásában eljárni, ha elégséges pénzzsirral is meg lesznek

kenve tehetségének complicált kerekei és karikái.

Egyébiránt mire fordíthatja bölcs fejedelem (státus) pénztkéit

és egyéb kincseit czélszerbben, mint h jobbágyainak kifizetésére
;

kérdem ? Bizony semmire. így például báró Jellasich, ha el nem vesz

pénzt, most igen ers auctoritás volna, kitl — kivált ha tán esre

borúi az id, — méltán lehetne tartani és teljességgel lehetetlen volna

száját befogni, mihez képest egész Neuöstreichot rútul fellármáz-

hatná, ha nem is Felséged, de saját személyem ellen, mi nem volna

kevesebb, mint a gyönyör általam kiképzelt császár uradalmi mintát

tökéletesen sarkából dönteni ; igy azonban, miután igen is sok verse-

ket irt, t. i. igen sokat költött ^ és én ezen poétái vénáját úgyis mint

elnöke der büdenden Künste ^ és mert a költket különösen kedvelem,

tehetségem szerint megtágítottam és miután efölött némi kis fizetési

bajokba is bekelepczézte magát nagy bölcsen, nem volt könnyebb

mint t is a kifizetett hsök sorába iktatni és ez által tökéletesen

paralizálni ; mert most, miután Felségednek pénzbeli kegyes inter-

cessiója következtében szépen acquirált Horvátország közepén és kiki

tudja, hogy elbb nem volt mibl és az országúton sem talált kincset,

senkit ki nem rablott és ekkép felsége munificentiájának köszön-

heti a sok bankót, most bármily poétice fitogtatja is hazaszeretetét,

nemzeti h lelkületét és »repedt sziv«-bajait, mert megcsalták, ezt

nem hiszi senki, hanem ezt gondolja magában, vagy azt mondja suty-

tyomban szomszédjának minden horvát stb. stb. [suttyomban igen,

mert a háládatos fejedelem nem szeretné, hogy valaki h bánját

letegye] : "" Tehát ^ [a] fenekén mindazon hazafiúi lelkesedésnek, fel-

'^ A közbeszúrt mondatot kiadó telte szögletes zárjelek közé. ^ Sz.-nél toU-

hibábl : és hát.

1 Ismét egy divatos szójáték !

2 Bach volt a bécsi Vérein der bildenden Künste tiszteletbeli elnöke.
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szólitásnak, lovagi pompás demonstratióknak és fanfaronádnak,

melylyel minket testvéreink, a magyarok ellen uszitottak, mikép

azokat öljük és magunkat általuk ölessük, nem vala egyéb, mint

piszok arany és a lovagi nagy bán nem volt más mint maskarába

burkolt acquisitor, — bizony nem hisszük, mikép »repedt szív« volna

nyavalyája, de baja alkalmasint abból veszi eredetét, hogy az igen

sr udvari lakomákban nagyon is jóllakott és az ott acquirált nagy

falatok elcsapták hasát, nyomják lelkét és ekkép az

egész baj nem egyéb, mint egy kis indigestio, melybl

a jól alkotott egyén könnyen kigyógyul, kivált ha lehet legnagyobb

szórakozás és zsivió közt éh napjait.

Az aranynak tulaj donképeni varázsereje az, hogy annak szke

az egyébként legfüggetlenebb, legönállóbb és leglelkesebb egyéneket

is lábairól dönti és egészen megsemmisíti, ha ezek elalva vagy elal-

tatva lassanként és anélkííl, hogy észrevennék, érzékeny finánciáUs

bajokba süllyednek és elvégre nincs más választásuk mint koldus-

bothoz nyúlni vagy segédkezet implorálni.

Hány magyar fúr van minden tulajdonnal ellátva, ki könnyen

egyesül pontúi szolgálhatna a szétszaggatott magyar nemzet isméti

egybeillesztésére, de ily szerepet nem mer játszani, mélyen haJlgat,

legfeljebb rókáskodik, jóllehet oroszlánt képviselhetne és vájjon miért ?

Mert a magas adó, bécsi és udvari luxus, megparancsolt nemzeti

ünnepélyek és pénzpióczák közé saráglyázva vagy inkább kelepczézve,

in ultima analysi Felségednek kegyeire, st irgalmára szorulnak,

mikép tudom csupa hségbl és szeretetbl mindenét megcsókolni

készek volnának, ha erre ex offo felszóHttatnának ; minthogy az

ekkép beárkányozott ^ egyébként bármi ers és bármi nemes hs,

úgy retteg Felségednek felemelt kis ujjától valamint a kaliczkába

szorult fejedelme az afrikai nagy pusztáknak is, kinek orditása szabad-

ságban felriasztana millió teremtéseket, szintoly ersen reszket csak

kis vessztl is mint bármüy rozsdás ing iskolai kis taknyos.

És ily úton válnak egykori oroszlánokból l)ii*kák s egykori sasok-

ból poule mouilléek.^

Az oroszlánszerep egyedül Felségedet illeti. Igen, de most alá-

zattal kérdezem Felségedet, vájjon miért vannak fogai például a

mulának? Nemde azért, hogy azok segítségével elfogyassza a szal-

* Sz. aláhúzása.

^ A. m. körülvett, befont.
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mát vagy szénát, melyet ebédjére kitálalnak? Tehát tulajdonkép

semmi egyébre mint evésre. így a közönséges emberfiáknak sincs

más okból foguk, mint hogy azokkal a déjeünert bekapják, dinii'oz-

zanak, goutirozzanak, soupirozzanak és legfeljebb fogaikat pénzért

kihúzassák, mikép a fogorvosok is becsületesen elélhessenek, kiket

íi többi állatok soha nem honorálnak, mert [nem] használnak, mi

hasonlóul azt mutatja, egyéb kis árnyéklatok mellett, hogy a leg-

közönségesebb emberi teremtmény is egy kissé magasabb fokon áll,

mint a legkitnbb herbivor. De a ragadozó áUatok a farkastól kezdve

fel a tigre royale, st az oroszlán imperial székéig, nem egyedül azért

vannak a gondviselés által fogakkal telitorkilag ellátva, mikép azok-

kal rágjanak és mindig csak rágjanak, kivált oly petitióféle becsinált

nyalánkságot, melyet birkák, kecskék, mulák, bivalyok és efféle

fruges consumere nati jámbor legények állitnak elibük, hanem hogy,

data occasione, fogat vicsorítsanak mindazoknak tudtára, kik eléggé

még nem ismerik a carnivorok természetét, melynél fogva szaká-

csokra éppen nincs szükségük és az ebédet majd maguk tálalják ki

természeti instinctusuk szerint vagy isteni inspiratió következtében.

Mely lakomáknál a herbivorok egyedül Truchsess szerepet viselhet-

nek és más szólni valójuk nincs, mint alázattal jó appetitust kivánni

és a császári hymnust intonálni.

Felséged az Istentl jobbágyakká teremtett alattvalóinak nem

kell ismerni biztosabb financiaKs kútforrást mint Felségednek nagy,

noha most még üres erszényét ; mert az adó oly alacsony ; erkölcsi és

igazság kiszolgáltatási tekintetben pedig, persze földileg szólva, semmi

magasabbat mint azon jól ismert akaszczia, akácia fát, melynél neme-

sebb gyümölcsöt soha Istennek egy faneme sem hordott és melyet

Felséged mint kertészségben is kitn apostol hozott módiba, mikép

meleg önérzéssel és lovagi fogvicsoritással bátran el is mondhatja

Felséged, ezen fát én ültettem Neuöstreich népeinek felmagasztalására

respective felemelésére.

Ne sznjön meg Felséged tehát fogat vicsoritni, legnagyobb alá-

zattal esedezem, mert lássa ezen kis manoeuvre ersebben hat az

emberi csordákra, mint ostor, fütykös stb. melyekkel mi tehetetlen

pásztorok vagyunk ellátva és aztán még sokkal ersebben sürgeti a

meg nem szn császári fogvicsoritást azon tény, miszerint kivált

a maHtióz és mindent észrevev és kikutató magyarok, tstént azon

gondolatra jöhetnének, ha Felségedet csak enni látnák és fogat vicso-

ritni nem, hogy Felséged tulajdonkép tán nem is igazi oroszlán, do
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ennek csak Waffenrockját viseli és akkor jaj nekünk ; mert ha a

magyar nem fél, akkor éppen oly kész a legfurcsábbat végbevinni,

mint Felségednek magas családja, st saját maga a legiszonyatosabb

curiosumokra fakadott, mikor erejének felébredte óta és a tótok,

románok, szászok, ráczok, szerbek, horvátok és szép mennyiség

muszkák segítségével le tudta dorongolni a jobbadán fegyvertelen

magyar szántóvetket és nem volt oka tlük többé félni, mikép aztán,

mikor már lábaiki'ól estek és ersen le voltak lánczolva a szerencsét-

lenek, nagy lovagian, kénye kedve szerint el is kínozta ket, a szeren-

csésebbeket ugyan csak kevés ideig, de azért mégis egészen kielégit-

leg, a szerencsétlenebbeket pedig csak most bocsátja ki egyenként,

hogy a kinzási élvezet tovább tartson, kegyes kezeibl.^

Ne essen Felséged ezen gyönyör és tudom gottgefállig-féle sze-

repbl egy pillanatig is ki és ha talán a 40 millió fevktl egynek

kedve csosszanna szinte fogat vicsoritni, mi kimondhatlan nevetséges

volna, mert fogvicsoritó kecske vagy ló igazi carricatura, akkor majd

segítenek Felségednek számos fogorvosai, kik minden aether és cloro-

phorm nélkül úgy meg tudják operálni az ember fiát, mikép aztán

jótállhatni, soha nem fog fájni egy foga is többé.

És ez okból, nehogy ismét felvergdjenek a magyarok, kik most

nagyon takarékosak, mert igen átlátják, hogy csak az lehet független,

ha elbb véletlenül függ állásba nem teszik, ki másra és kivált más

erszényére sem szorul, ez okból mondom, nehogy a magyarok megint

képesek legyenek lánczaikat lerázni, ftekintetet érdemel, kegyel-

mes császárom, az, hogy köztük mindazokat, kik némileg vezéri sze-

repet viselhetnének, Felséged valami nagyobb császári kedvezmény

által" magához vagy inkább lecsatolja. Nagy része a magyarnak, ha

nem is éppen koldus, mindenesetre úgy le van sújtva mindenben,

kivált financiáhs tekintetben, miszerint nem nehéz közülük igen

sokat [a] »datur modus in rebus« tana szerint lekenyerezni és ha ezt

megtudják a többiek, [hogy] ép csak egy falatkát is evett a császár

kenyerébl az illet, rögtön kettétörik minden popularitása és aztán

az ilyes ha egy kissé felpénzeltük és testestl-lelkestl miénk, mint

csábító jobban dolgozik mellettünk, mert szegyenli az isolátiót és

^ E rettent persiflage iijra mutatja Sz. kimondhatatlan elkeseredését a forra-

dalom utáni kivégzések és büntetések miatt! De mutatja másrészt azt az ers meg-

g}'z8dését is, hogy a fiatal uralkodót lelketlen miniszterei a Bach szájába adott

irtózatos argumentácziókkal bírták ama gyászos, végzetes politikai hibákra— poli-

tikai bnökre.
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ekkép czimborákat keres mint saját szr és br leghívebb emberünk

és oly kincs, ha kivált néhány elkelkbl áll, mely valóban becsesebb

acquisitio, mintha Felséged fennmaradt igen fényes, de nem nehéz

tkéit adósság visszafizetésre vagy ilyféle nyomorult obsolét finánciai

elítéletekre forditná. En tudom legjobban, mily varázservel bir

derangirt ember átellenében, ki megszokta a sok költséggel járó jobb

életet és a most minden szájban hangzó comfortot, a fizeti kezes

vagy pláne a készpénz ! Ily csáb, feltéve ha az discretióval és ártatlan

kis furfangokkal van kezelve, oly mágusi ervel bir, miszerint annak

kevés halandó áll ellent ; honnét aztán nem kerülte el Felséged javára

mindig éber figyelmemet, hogy semmit sem kell elmulasztani, mi az

illetknek zsebeit kilyukasithatná ; mert minél több pénz potyog

abból ki, annál függbbek lesznek az illetk és függk-

kel mint Felséged tapasztalhatta igen könnyen bán-

hatni ; mert soha nem contradicálnak, de vajmi szépen és nagyon

hallgatnak, bármily kegyetlenül döngesse is ket önkény és bármily

kegyetlenül költse is el pihenésre dlt testüket a kukacz.

Igen, Felséges uram, jobbágyainak zsebeit és erszényeit ki kell

lyukasitni. De ezen operátió nem tartozik azon könny mtételek

sorába, melyrl a német oly grafice szokta mondani : gedacht, gptan
;

hanem oly szövevényes mtétei, mihez képest abban a herczeg vagy

mágnás sikeresen nem járhat el, mert született herczeg vagy született

mágnás ; hanem ahhoz oly rendkívüli észtehetség szükséges, bár-

mely roturierféle koponyában lappangjon is az, mint amennyivel

például engem áldott meg az isteni gondviselés, magától értetdik

nem saját hasznomra, de Felségednek boldogságára.

A felcsigázott adó, nem tagadhatni, igen czélszer methodus, az

illetknek zsebeit ersen megkönnyitni. De már elavult és igen eset-

len fogás, melybl a régi osztrák czopf búj ki ; mert sünt certi denique

fines és valamint a sült malacznak nem vonhatni le kétszer brét,

min azon olasz, ki csak brét szerette, nagyon búsult, szintúgy nem

lehet a szerencsés adófizetket is kétszer megnyúzni, mely természeti

doficientián nem egy financier ersen mérgeldik is, de hiába, ez nem
megy. És ekkép valami másra kell gondolkozni fsicj.

Azon nemzeti ünnepélyek, melyeket legközelebbi idkben elkomé-

diáztattunk a derék magyarokkal, Felségednek ugyan sok pénzébe

tehettek, úgy hogy sokan szinte megsiratják ezen hiábavaló költsége-

ket. De korántsem voltak azok hiábavalók s pedig, mert a tisztelg-

ket igen nagy költségekbe keverték ezen megparancsolt nemzet-
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szereteti demonstratiók és az aerarium az efféle pénzkidobásokat

könnyebben gyzi mint egyes privát és ekkép oly diadalos állásban

van t. i. az aerarium az éljenz derék polgárokkal szemközt, mint a

sokkal ersebb pugilista a sokkal gyengébb pugilista átellenében, kit

elvégre lecsépel az ersebb, noha az ersebb és gyz kivétel nélkül

teli kékfoltókkal, tán félszemmel vagy betört orral üli [is] a gyzelem

ünnepét. Honnét aztán mig a champion aerarium kinyalja sebeit és

némileg kiheveri bajait, addig számtalan magyar zseb mintha voxost

[sic] nyert volna, legfájdalmasabb kesert intonál, jó része pedig

oly tág lyukat acquirált, hogy azt vajmi nehéz lesz ismét bevarrni.

És igy Felséged már sokat nyert, mert okvetlen nemsokára audien-

tiára fog egybeseregleni a lyukaszsebek éljenez légiója.

Ünnepélyeket azonban nem lehet folytonosan és in infinitum

tartani. Legelsben is. mert ilyféle demonstratiók Felségedre és

gyönyör császárnéjára, ha egyszer megtudják, hogy azoknak bázisa

sem egyéb mint czifra hazugság,^ úgy fognak hatni mint hypecacuana

és aztán mert ily ünneplés da capóra tán nem lehetne oly könnyen

és aránylag oly olcsón kényszeritni Felségednek h és szeret népeit.

Tehát még valami sokkal okosabbat kell kigondolni, mit németül

^zen szó »pfiffig<( oly gyönyörííen és annyira kimeritleg teszen ki.

A luxust nevelni ugyan nagyon hasznos, mert számtalan jut az

által koldusbotra és vannak példák, miszerint nem egy papucs alá

került egyébként nagyérték hs betszerinti »semmik« következté-

ben lett semmivé.- De a piperék ersen kiestek módiból. Az emberek

általában véve számolóbbak lettek. Elcsábításukra ezentúl valami

szolidabb kell.

Azeltt kamaráskulcs, bárói, grófi titulus, valami kereszt vagy

csülag nagy csábitószer volt, de a zsebeket nem igen lyukasztotta,

mert ezen dicsségek mint Felséged tudja soha nem voltak drágák,

most pedig egészen olcsók lettek, mert ilyféle javakért most senki

nem ád egy garast is, st még oly nagy asinus is van akárhány, kit

még extra fizetni kellene, hogy ilyféle kitüntetéseket acceptáljon.

Es ez természetes, mert ha az emberek látják, csak az én példám

után is. hogy mai idkben, mikor egyedül az ész uralkodik, az eszes

minden lehet ingyen és mindent szerezhet ingyen, ha t. i. meg

' Ini, akaratlanul is kipattan Sz. loyalis gondolkodásmódja, hogy az ural-

kodót miniszterei és környezete tulajdonkép megcsalták, félrevezették.

^ Szójáték a sok nullájú, tehát nag}' összegekre.
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birja vásárolni és fizetni észszel mit óhajt, bizonyosan nem nyúl

asebébe.

És e tekintetben valóban mint deus ex machina Felségednek

zsebkilyukasztási segítségére compareál az Industrieausstellung, melyet

én legnagyobb protectiómba vettem, mert tüstént átláttam annak

kimondhatlan hasznát és pedig fkép a képzeletdús magyaroknak

átellenében. És ugyanis számtalan magyar, kin sem kulcs, sem kereszt,

sem Hofball, sem császári diner, de még Felségednek Allerhöchste

Zufriedenheitja sem fog legkisebbet is, észkificzamlásig elcsábittatik

valami industrielféle machina által, kivált ha ember vagy ló helyett

gó'z hajtja azt, miután a gó'z, mely mögött semmi nem volt, mindig

igen nagy szerepet játszott a magyarok közt és ekkép annak soha

nem volt híjjá extra et intra muros.^

Sok magyar a machinától elszéditve, elcsábítva tökéletesen meg

van gyzó'dve [hogy a] földbl igazi lehet legnagyobb hasznot nem

csikarhatni ki elégséges és mindennem machinák nélkül, honnét

aztán itt-ott magyar honnak sok tájain mintha valami csuda által

Szász- vagy Angolország, st pláne Araerika lett volna belle, machina

van ugyan elég, szép procreatió is van, discrét admirátió, kikürtölés

pedig legnagyobb quantitásban és dimensiókban, csak egy nincs, t. i.

pénz és vájjon miért? Mert a gazdának zsebén lyuk támadt és

anélkül, hogy ezen kis nyüást észrevette volna, mikép az folytonos

ermvészkedés következtében elvégre annyira eltágúl, mihez képest

azon a komédiának utolsó felvonásában minden ermvekkel együtt

a gazda maga is keresztülcsúszik és azon veszi észre magát, hogy

képzeleti mennyországa helyett vatta nélküli kemény földön ül,

honnét t Felséged, ha szépen kér, felemelheti, ha pedig nem kér,

szépen otthagyhatja. És Felségednek ilyféle jobbágyok kellenek t. i.

olyanok, kik mindig kérnek és olyanok, kik mindig hallgatnak, mert

ezek aztán úgy engedelmeskednek, mint valami machinának kere-

kei és karikái, melyet víz, gz stb. stb. stb. és ez esetben Felséged

forgat.

És most engedje meg Felséged, hogy báró Hauernek nézeteit a

magyar nemzetnek tökéletes megsemmisítési ügye körül röviden közöl-

hessem, mibl Felséged látni fogja, mily roppant észbeli tehetség lakik'

ezen. Felségedre nézve valóságos arany-, vagy inkább kszénbányában,

^ Ers oldalrúgás a magyarság szalniatüze ellen, a inelylyel Sz. mindig ostro-

molta.
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mely mint hires Mak Cullok ^ assecurálja és még híresebb Miesbach:

Industriel par excellence de facto tanúsitja, sokkal becsesebb.

Legelsben Magyarországnak szétszakítása egyenesen az mve !

Én megvallom, nem voltam és ma sem vagyok e tekintetben egészen

az vélekedésén,^ mert legelsben is, de ez persze nagy titok, a szét-

szakítással járó Statthalterei-féle multiplicátió nekünk felette sok pén-

zünkben van, mi azonban legkisebb tekintetet sem érdemel, mert íillé-

rezéssel geniálís státusférfiak nem pazarolják el a drága idt ; hanem

valósággal azon felette nagy súlyú okból nem tudtam megkedvelleni

ezen stratagémát, mert az ismert di\dde et vinces-féle Machiavelli fogás

már annyü'a kicséplett finesse, miszerint azzal egy normalistát nem

tehetni bolonddá. Az ostoba ludak, de még szamarabb túzokok is

tüstént nyakat nyújtanak és be nem várják a puskást, ha sejtik, dass

man auf sie eine Absicht hat. így a magyarok is, noha felette ostobák,

tüstént fület konyítottak, mikor az elapritási patent lett elttük pátens

és ezen tényben tüstént megszagolták volna Macchiavel bzét, ha én,

Gerold, Zang, Waldeck, Silberstein^ és még több ily nagy géniek által

a tempó nem kürtöltettem volna ki, hogy ezen elszakítás egyedül a

kormányzásnak könnyítése végett és oeconomiából történik, mit a

magyarok természet szerint el is hittek, mert kénytelenek, ob sie

wollen oder nicht, a bécsi journalista géniek superioritását eHsmerni és

ehhez képest szerencsésen elkerültük a magyarnak felébresztését vagy

éberségben tai'tását. Nehezteltem is egy kissé a báróra, meg kell valla-

nom, de nem voltam képes t sokáig boudírozni, mert egyedül aus

übertriebenen Eífer esett hibába és helyesen mondják a magyarok

[kiknek szinte vannak néha meglehets gondola-

taik és ebbl látja Felséged, hogy én minden Gewachs-

23-ten Juni

1857.

ból meg a csalánból is tudok mézet szedni] :
^ jobb ha a kocsisnak

* A közbeszúrt mondatot szögletes zárjelbe a kiadó tette.

1 Mac Culloch János, hírneves angol közgazda, f 1864.— Az utána említett

^liesbach rajnamelléki nagj'ipáros.

2 Hogy Magyarország közigazgatási szétdarabolásának terve Bachtól és

Kübecktöl származik, azt Szgyéry különösen hangsúlyozza Emlékiratai II. köt>

51—52. 1. Hauer tagja volt azonban az »Organisations Comité«-nek (u. o. 57.) s

lehet, hogy Bachot ö sugalmazta, noha a nagy tekintély öreg b. Kübeck meUett

ez nem valószín. — Friedjung mve : »Österreich von 1848 bis 1860.« errl nem
ad felvilágosítást, de a földarabolást Baclinak tulajdonítja. I. 408.

' Bécsi journalisták, lapszerkesztk és lapkiadók, a centralismus és germani-

satió hívei, Bachnak, a kormán}Tiak ez irányban készséges hírlapi eszközei.



1857 JÚNIUS 28. 253

keze tartástól fáj, mint ha korbácsolástól fáradna ki. Már pedig,

hogy a báró legalább mi részünkrl soha nem fogja megérdem-

lem a korbácsot és ekkép soha meg nem fog korbácsoltatni, azért

jót merek állni és miután maga is átlátta elszeleskedését, mely

könnyen úgy hathatott volna a magyarra, mint dobreveüle

valami kaszárnyára, für diesmal mag es passiren, geschehen ist

geschehen, igy szólék hozzá, szerencse hogy ezúttal nem vettek a

magyarok semmit is észre, de ezentúl több circumspectiót ajánlok.

Elaltatás, elaltatás barátocskám, ez a nagy kormányzási árkánum,

kivált a magyar faj átellenében, mely soha nem volt aluszékony — és

ekkép minden legkisebb lármát el kell kerülni, mert hiszen a lárma fel-

ébreszti az alvókat, éberlétben pedig nem tanácsos valakit operálni,

mert nagyon jajgat, só't kiabál, midn egy kis udvari aether vagy wert-

papierféle clorophorm-segitséggel lábát, kezét, st fejét is levághatni

az illetknek anélkül, hogy csak észrevennék is. És azért »nur stad«.^

Szent Pálból, miután megokosodott, legnagyobb szent lett, valamint

Magdaléna is, némi kis tapasztalatai után, mikor megvénült, ersen meg-

szenteslt ; úgy fog a báró is gondolom magamban, patentirozott ildoni-

mal Felséged mellett harczolni és szenteskedni mint a szent apostol és

a szent Reumütige, ha atyai intéseimre hallgat, és ezeknek hátterében en

perspectiv némi zsiros donátiókat is detegál. És nem csalatkoztam ! Mél-

tóztasson Felséged saját mély eszével Ítélni, igazat mondok-e vagy sem.

Több heti reclusió után szoros böjt, éjjel-nappali meg nem szn
áhítatosság és b alamizsnálkodás következtében kitisztulva és mintegy

magasabb helyrl inspirálva engem ily szavakkal lepett meg a magyai'

reformátori lángész t. i. báró Stephan Hauer és mi különös éppen neve-

napján augusztus 20.-án, mert nem zsidó István, kinek ünnepe decem-

ber 19.-ére esik,"" de király István, ha névszerint nem is, legalább de facto,

mert gyengéd lelkiismeretem következtében köteles vagyok meg-

vallani, hogy engem in hungaricis kitnleg szuperál, mi egyébiránt ter-

mészetes, mert én miniszterségem eltt legkisebbet sem tudtam

magyarországi dolgokról és soha nem dugtam orromat Magyarországba

mélyebben be mint Windpatzig,^ holott évekig járt a soproni iskolák-

ban, hol b alkalma volt, Árpád vérének keveretlen voltát és a magyar

nemzetnek és alkotmánynak durch Selbstanschauung minden csinyját

* Az elvétett dátumot Sz. húzta alá.

1 A. m. csak lassan, csak csendesen.

- A. m. Wimpassing, a sopronmegyei Himpész.
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és minden binját kellen kikutatni és approfondirozni ; hallja tehát

csak, felséges uram, mily szavakkal lepett meg, mert hiszen ill, hogy

plánumainkról Felségedet is confidentiába tegyük.

Mi ketten egymást meg nem fogjuk csalni, mert ismerjük egymást

és éles eszünknél fogva nem hagyjuk magunkat megcsalni. Mi tehát

nem szoiiüunk élbeszédekre, de tüstént minden státuskérdéseknek

elzmények nélküh bonczolásához foghatunk

:

A fkérdés az, hogy az újra felépülend Habsburg császári biro-

dalom unitás végett tökéletesen germanizáltassék legalább szellemüeg,

mert mint patois, ám beszéljenek a külön szin néposztályok tótul,

oláhul,'ráczul mint tudnak, st ha annyira kedvehk a nek-nak hangját.

Isten nevében még magyarul is. INieuöstreich nem maradhat többé

sok kis részekbl egybepappolt mozaik, melyet 1848 eltt úgy szólván

csak a véletlen és az imádság tartott fenn, de abból valami ers egy-

színnek és egynemnek kell válni, mely mint keverék nélküli gránit-

szikla ezer és még ezer évekig daczolhasson nemcsak az idvel, de a

földgömbnek minden népeivel is.

Ez a fczél. Minden egyéb mellékes tekintet, mely figyelemre sem

méltó.

Ezen fczélnak elérését azonban mi hátráltathatja, st mi veszé-

lyeztetheti? Semmi egyéb mint a magyar fajnak hátramaradt része.

Miután azonban ezen résznek nagy részét élve nem vetkztethetni ki

nemzetiségébl, milliókat pedig leölni tán kegyes császárunk is elvégre

sokallaná és alkalmasint az egész emberiség ellenünk bszülne, nem
marad egyéb hátra, mint a magyarokat szellemileg meggyilkolni és

aztán az idre hagyni végképi testi el emetésüket.i

Eddig tisztában vagyunk úgy-e? így kérdezett a. báró, mire én-

azt válaszoltam : Tökéletesen tisztában édes kincsem és kegyes feje-

delmünknek sincs más óhajtása, mint unitás, mert már restelli, a sok

szerepváltoztatást, mely szerint neki majd magyart, majd olaszt majd

bécsit keU játszani és ha tán j a muszka, magas személyébl ezek fölött

pour captiver.les esprits horvátot, ráczot, oláht, szászot, tótot, csehet,

morvát és tudja Isten mi mindent kellene még csinálni. Holott például,

a franczia császári székre felvergdött szerencse-kedvencz vagy a

muszka czár, mint ezt sokszor irigy érzéssel emiitette kegyes monar-

^ Mikor Sz. így Bach szája által hatalmasul és pompásan jellemzi a nagy ger-

manizátor Hauert, önkéntelen is találkozik Szügyénjr vei, a ki különösen kiemeli.

Hauer )>veszedelmes« voltát Emlékiratai II. köt. 50. és 51. lapjain.
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chánk, oly szerencsés, egy szájú és egyszellem nemzetet uralni, mely

nemzet, ezen utolsó t. i., ha egész súlyával az osztrák mozaikra esne,

ezt könnyen sok darabra zúzhatná, mikor alkalmasint készek volnának

a derék szomszédok és frigyesek a szétugrott romladékból egy-egy dara-

bocskát felszedni, mint például a kis Vojvodinát a hs szerbek Coronini ^

Excellentiájával együtt, ki oly szerencsés volt azt jelenthetni : »Nini

itt van a korona stb. stb.«, midn ki tudja nem kacsintgatna-e tudós

Berlin egy szemmel Sziléziára, a másikkal pedig pláne Csehiára, miután

ezen országban nagyon szeretik a jó constitutiót, és Berlinnek van egy

kis constitutiója, az osztrák constitutio ellenben egyedül schwarz auf

weissbl áll ; mert hiszen a patentek jó feketén meg vannak irva vajmi

fehér papiroson és az osztráki udvar hségesen mindenben megmaradt

»schwarzgelb« mint volt azeltt ; csakhogy azeltt kivált Mária Terézia

ideje alatt, igen sok volt a sárga és nagyon kevés a fekete, azóta pedig

a schwarze Bankozettlin kezdve, napról-napra kevesebb lett a sárga,

de annál iszonyatosabb mennyiségben szaporodott a mindennem
fekete ; hogy tehát te édes Istókom, meg akarod szüntetni a mozaikot

és ehelyett Neuöstreichbl egy imposant nagy darab gránitsziklát

akarsz csinálni, ezt nem dicsérhetem eléggé, valamint azt is átlátom,

hogy ezen Meisterstück teljességgel nem sikerülhet, mig ezen hátra-

maradt magyarok, kikrl csak gondolkozni sem tudok méreg és bosz-

szankodás nélkül, erkölcsileg tökéletesen megsemmisítve nincsenek ;

de kérlek, drága öcsém, [Felséged észreveheti, hogy te per te vagyok

vele, mert ezen distinctiót valóban megérdemli],^ mondjad angyalom,

mikép lehet ezt végbevinni ? Mire ezen mély okoskodással vígasztala

meg t hallani kíváncsi lelkemet és mely diplomátiai mesterdarab

t Osztrákiának legnagyobb benefactorjai közé sorozza, halhatat-

lanná (teszi) és efölött Felségednek tökéletes megelégedésére érdemessé

teszi, magától értetdik, a zsiros donatiokat ideértve. Halljuk

!

[17.] Második József császár szinte úgy volt lelkesítve mint mostani

kegyes monarchánk, is meg akarta a monarchia, st a civilisatio

29-ten Juni
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hasznára gyilkolni az emberiségnek sepredékét t. i. a

magyar haszontalan fajt. És kérdem, ért-e czélt ? Bizony

^ Kiadó tette a szögletes zárjeleket.

^ Gr. Coronini János táborszernagy, ekkor a szerb vajdaságnak és bánság-

nak katonai és polgári kormányzója volt.
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nemcsak nem ért semmit, de nagy otrombául azt is elrontotta és meg-

semmisítette, mit historüais anyja, a nagy Mária Terézia oly különös

ildommal anzubahnen gewusst hat. Ha én ezen két monarcha eljárását

a magyar nemzetnek átellenében ponderálom, mindig azon gyönyör

bécsi Volkshymnus tolakodik füleimbe, mely számtalan családi \iszonyt

mesterüeg pingálván, igy hangzik, és tudom Felséged eltt sem isme-

retlen : »Adam und Eva waren hald zwei Lent ; Er war ein Esel, sie

aber war gescheit.« És vájjon mi az ebbl meríthet tanulmány, kér-

dem alázattal Excellentiádat, [Felséged észreveheti, hogy engem nem

mert visszategezni, mi új bizonysága, mennyire discret és modest ezen

derék fiatalember, kit valóban minden tekintetben mesterdarabnak

nevezhetni, hoch, hoch a derék papájának
!]

"" Mely tanulmányt vonhat

ki egyes ember a citált melódiából, kérdem Excellentiádat ? Én azt

hiszem kétségtelenül azt, hogy ezen fontos életkérdésben, mikor t. i.

a magyarnak meggyilkolásáról van szó, nem kell az érintett szeles csá-

szárnak nyomdokaiba lépni, mert annak éppen contráriumát aratta

mit aratni kivánt és hogy eszerint inkább Mária Terézia methodusát

kell felvenni és pedig minden lehet improvementtel.

Mái'ia Terézia igen bölcs tünemény volt, de mindamellett még

sem mondhatta Schiller szerint : »ich bin ein Mann, wer ist es mehr«

és mint asszonynak természet szerint nem lehetett annyi esze, mint

némi férfiúnak jutott osztályrészül. S ugyanis mivel altatta el a

magyarokat ? leereszkedés, nyájasság, hízelgés, udvari fény által —
igaz, de egészen még sem tudta ket aetherisálni s vájjon miért?

Mert megfoghatlan rövid conceptiójához képest parókát, bugyogót

és strimflit húzott a magyarnak fejére, czombjára, lábára és üy

maskarában nem tudott a magyai' elaludni ; mert részint saját

maga kaczagott magán, részint mások hahotáztak t le, és az ki

kaczag, éppen oly kevéssé alhatik el, mint az, ki sir, úgy hogy

azon kormány, mely kaczagásra vagy sirásra ád okot, folyvásti

éberségben tartja a népeket.

Mária Terézia sem ért ehhez képest czélt, jóllehet systemáját felette

helyesnek kell elismerni, és pedig nem ért czélt, mert ezen systemának

alkalmazása nagyon superficiellement gyakoroltatott.

Excellentiád tudom gyermekkorában néha madarászattal is fogla-

latoskodott és ez alkalommal kérdem minek tulajdoníthatta annak

sikerét legfkép, ha olykor jó nagy falkamadárt be birt hálózni. Tán a

'^ Bach e közbevetett pompás öngúnyát kiadó tette szögletes zárjelek közé.
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háló és becsíp készület helyes voltának ? Vagy azon sípnak, melylyel

a madarakat invitálni szokták ? Korántsem, mert ezek úgy szólván csak

accessorhimok, midó'n tulajdonkép a csalmadarak azok, melyek ily

vacátióféle diadalokat lehetségessé teszik.

Veréb csak veréb szavára hallgat, czincze csak czinczére, kacsa

csak kacsára és ezért egyedül veréb csalhatja meg a verebet, czincze a

czinczét, kacsa a kacsát stb. stb. stb. és ezen lajtorján felemelkedve

egyedül magyar a magyart.

A magyarok maguk azt mondják, legnagyobb kárt mindig született

magyarok részérl szenvedtek, ha t. i. ezek ellenük fordították a kést,

mert ezek el tudták ket csábitni és altatni, midn idegenektl magukat

egészen elszenderittetni soha nem hagyták.

Ez azonban egészen megváltozott és valóban mondhatni köztük

most egyetlen egy áruló sincs. A nemzeti érzelem hathatósan felébredt

minden kebelben. Most nincs párt. Mindazon irigységi és újjhúzási

viszketeg, mely azeltt a parasztot a nemestl, a nemest a mágnástól,

a pápistát a reformátustól, a laikust a paptól stb. elkülönözte, ez mind

megsznt, most egy czim alatt áll az egész nemzet és ezen czim nem

egyéb mint magyarság, magyar nemzetiség, úgy hogy valóban azon

mértékben vált az egész magyar faj erkölcsi tekintetben egy compact

massába, mint a mily mértékben hona el ln szakítva, el ln rongyo-

sitva kisebb darabokra.

Vannak ugyan most is sok magyarok, kiket mostoha állásuknál

fogva nagy nehezen meg tudunk vásárlani, nagy nehezen valóban,

mert elbb ket rendszerint jól ki kellett koplaltatni és k csak az

éhség kínjától ostorozva haraptak horgainkba vagy kik azért állnak

mellettünk, mert id folytában és ha majd tán más oldalról fúj a szél,

a lesújtott hazának jobb sikerrel gondolnak szolgálhatni ; ezek ugyan

szemre egészen velünk tartanak és oly mesterien el tudják játszani [a]

gut kaiserlich-féle komédiát, mikép a legpenetránsabb magyar sem

veszi észre, hogy ez csupa tettetés és nem egyéb mint a szükségnek

erénye ; de engem nem csalnak meg, mert én igen jól tudom, meny-

nyire sincerisálnak és fraternisálnak maguk közt, ha valami hermetice

bojárt helyen találkoznak egymással és tökéletesen meg vagyok gy-
zdve, hogy nyájasságra szoktatott képük, harsogó éljenük és szapora

bókuk daczára, teli vannak méreggel és bosszúvággyal és ehhez képest

készek volnának, minden beamtereket, mi kettnket ki nem véve,

inkább ma hengeritni Szt. Gellért várából le a Dunába mint holnap,

vagy pláne holnapután.

Gr. Széchenyi István tUiblingi hagyatéka. II. köt. 17
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Igazi csalmadarokiil a magyarokat tehát, mint hajdanta sokszor,

mái idkben éppen nem használhatni. És ehhez képest azon gondolatra

jöttem, — hallja csak Felséged mit mond ezen furfangos kis fráter, —
vájjon nem volna-e annak kiszámithatlan haszna, ha mi álmagyarokkal

édesgetnénk hálóinkba az igazi magyarokat.

Már az orbis pictusban olvastam soproni latin éveimben, hogy a

boa constrictort rá lehetne szedni midn utasokat vesz zbe, kik tle

menekülni akarván valami buczkóra felhúznak egy kopott atillát.

A kigyó, mert azt gondolván, ember lakik ezen maskarában, minden

ceiimonia nélkül szokott tempója szerint, tüstént körülkarikázza azt

és oly ersen préseli és sajtolja, mikép elvégre maga pattan ketté,

mig magától értetdik az atilla belének, mely nem egyéb mint tzre

való fa, semmi baja sincs és az zbe vett kai'aván azon veszi most

bosszúját, hogy az undok, de rendszerint igen köpczös reptilbl levest

fz, mely ugyanoly fekete mint tenta, de egyébiránt jóiz, brét pedig

rendszerint porte-monnaiekre, mely most szinte több van, mint pénz,

és efféle superfluitásokra felhasználja.

Ha ily könnyszerrel, gondolám magamban, még kigyót is rászed-

hetni, mely mint Buffon mondja, st a biblia is hirdeti, az egész ter-

mészetnek legnagyobb pfiffikusa és még egy asszonyt is meg tudott

csalni, et cela veut dire quelque chose, [még] pedig csak egy masansz-

kerrel, akkor kell vigyázattal és okkal-móddal vájjon miért ne lehetne

megcsalni szinte a jóhiszem magyarokat is, kikben legkisebb kigyó

nincs ?

Ezt azonban nem kell könny vállra venni, mert ha nem is kigyók

a magyarok, tagadhatlanul nagyon éles szemek és ersen jó szaglók,

miszerint felette könnyen kinézik és kiszagolják az emberbl kivált a

németet.

Ha jól emlékszem egyedül Appelles volt oly ügyes, madarakat

annyi hasonlatossággal vászonra festeni, mikép még ezen bokros terem-

tések is életet supponáltak ott, hol nem volt egyéb mint festék.

Appellesnek példáját követvén azt gondolám tehát, hogy a

magyaroknak rászedése végett nem lehetne semmi czélszerbbet kikép-

zelni, mintha én á la tété és minden magyar beamterek, mi mindnyájan

magyar ruhába maskiroznánk magunkat és pedig a bohó magyaroknak

oly kedves szivárványi színekben.

Bravó, bravissimo, e szavakkal szakitám ketté ezen lángésznek

mély okoskodását, kegyelmes császárom és természet szerint nem kés-
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tem, gedacht, gesagt, getan, tüstént megvarratni a szk nadrágokat

és a többi magyar ruhanem plundrát.

És mondhatom ezen mély stratagéma, mely csak i ao-ten Juni

oly lángésznek velejében fogamzhatott mint amennyi I
^^^^-

velvel a kis báró mint nagy magyar isteni kedvencz van ellátva, ezen

gyönyör stratagéma mondom a legvérmesebb, legmerészebb várakozá-

sainkat minden irányon túl szuperálta. És ez természetes, mert sok

század óta megszokta a magyar ember például fó'ispánjaiban herczeg

Esterházyt, herczeg Batthyányt, gr. Pálffyt, gr. Nádasdyt, gr. Csákyt,

gr. Zichyt stb. stb. stb, szóval az ország legfbb urait tisztelni, kik

nagyon gazdagok lévén, rendszerint drága köntösökben fogadták t,

mig ha most egy Komitatsvorstandot lát, ki tán a bécsi Tandelmarkt

bazárban valami olcsó kabátot handlirozott ki, akkor persze a legsava-

nyúbb kép magyar polgár is elneveti magát, azon alattvaló pedig, ki

elöljáróján nevetni mer, vagy nem fog neki engedelmeskedni vagy ha

nem ily merész, mit mai idkben könnyen elérhetni, akkor bizonyosan

megcsalja t hol csak teheti szerét, és azért, felséges császár, a szegény

magyar beamtereinknek kormányzásunk elején bet szerint kutya-

dolguk is volt és valóban úgy szégyenlették magukat tiszti állásukban,

mint Sancho Panza is úgy Verlegenheitban volt, mikor t bohózatból

királyi székbe ültették és ezt tudta, a dolog nem tréfa ; de hiiután

magyar ruhába dugtuk ket, azóta egészen megváltozott és jórafordult

a komédia, mert a derék magyar ember, most ha a beamterekben nem

is lát magyar embert, mert szk nadrág van rajta, azért szivének örö-

mében igy okoskodik, hála Isten, elvégre mégis magyar világ lesz,

mert a nemzetnek megtisztelésére magyar köntöst viselnek elöljáróink

és legyen csak egyszer brük t. i. külsejük magyar, akkor természet sze-

rint lassan-lassan belsejük t. i. lelkük is magyarrá fog változni, igy

okoskodnak a jó fiuk, kiket a magyar constitutio ezer évi butaságban

tartott, mely ránk nézve oly delicióz okoskodást mi selbstverstándlich

nemcsak nem rectificálunk, st a legtarkább Ígéretekkel még el is

mozdítottunk és pedig azon osztráki igéretformula szerint, persze in

infinitum variálva, melynek themája igy hangzik : »Ha jól viseled maga-

dat, akkor (tán) meglehetne, hogy idvel tán Ígérhetnék neked vala-

micskét*, és az egész ország tökéletesen meg van nyugodva, st elé-

gedve, mert ha itt-ott hallatszik is néha-néha irgalmatlan lárma, az

nem jelent egyebet, mint Felségednek jelenlétét, mikor lehetetlen

a h magyaroknak száját befogni és k örömükben torok- és erszény-

szakadtáig úgy éljeneznek, banderiáznak, jubihroznak és ordítnak,

17*
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mikép becsületesen beszolgálván bérüket, lehetetlen tlük meg-

tagadni az Ígért dijat és mely demonstratiókból ha a közbirodalom,

Európa, st az egész világ az árpádi, általunk érvágásokkal ki-

tisztitott, pénzébl kipióezázott nemzetnek hségét, szeretét, szerel-

mét kilátni nem tudja, akkor valóban sajnálattal azt mondhatni

minden észrevehet tehetség és méltánylat elbúcsúzott és hátat fordí-

tott a földgömbnek.

Azeltt legnagyobb antipathia nyomta embereinket, kiket csupa

gonoszságból nem be, de biamtereknek neveztek és ezen szegények igen

szegények maradtak, mert persze igen rosszul vannak fizetve, mint-

hogy egész hadakat fényesen fizetni nem lehet és Magyarországban

minden méregdrága ; most azonban oly sympathiával viseltetik beam-

tereinkhez az általános egész közönség, mihez képest szemlátomást

híznak és kivált eszesebb és körmösebb végrehajtóink, kik nem tréfál-

nak és ezeket kedveli a magyar, — mert komoly természeténél fogva

nem szereti a tréfát — , annyit kapnak ajándékba, hogy minden kaloda

vagy más jel nélkül könnyen fellelheti mindenki a legkisebb beamter-

nek is lakát, ha csak arra akarja forcütni figyelmét vagy inkább fülét,

vájjon melyik udvarból hallik ki legersebben lúdgágogás, kappan-

ének, malacznyikogás, pulyka hander-hander, kakaskikiriki stb. nem

egy becsületes pechg. kit a boldog alatta fohászkodók kellleg meg

nem tudtak becsülni, négy pajzán lóval kocsizott felemelkedett helyére,

ki bet szerint rongyos nadrággal gyalog vagy egy bécsi Einspanner-

féle diligence-on érkezett családostul, bútorostul kezdhelyére egész

pereputyjával und zwar a legerényesebb úton, csupa takarékosság

következtében és per libera oblata, mely mint tudatik Magyarország-

ban mindig oly kitn szerepet \itt.

Ha a statusférfiú ílyeseket tapasztal, lehetetlen mikép emlékezetébe

ne ugorjon azon ismert monda f quam parva sapientia regitur mundus !

A philosoph pedig, ki bölcsesége mellett még oly satiricus tehetséggel

is meg van a természettl ajándékozva, melyhez képest a dolgok és ese-

mények nevetséges voltát is ki birja nézni, az nem nevethet eléggé azon

csudán, miszerint úgy szólván egész nemzetet csak az által lehetett

kenyerezni, elaltatni és tökéletesen megnyerni, hogy elöljáróik és elöl-

ülik fekete pantalon helyett veres tányérost viselnek. Und dann soll

mann ]N'ationen und besonders die Ungarn achten ! Ügye felséges uram,

ez lehetetlen és vajmi helyesen mondja, már nem tudom kicsoda

:

* Sz. sokszor használja e szót »mondás« értelemben.
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Az ember, ha dei gratia vagy par hasard nem király, engedelmességre

van alkotva és semmi egyébre !

Igaz ugyan, hogy az imiformirozás után beamtereinket, mit tán

Felséged meg nem irigyel, nem Felséged után, de méltatlan nevem

szerint keresztelték, mi teljes bizonyságot nyújt, hogy nekem több

popularitásom van, mint Felségednek magának és ez ennélfogva

roppant [nagy], mihez képest nem császár- vagy Ferencz József-,

de Bachhuszároknak nevezik derék tentahseinket

!

Sokan ezt iróniának hiszik és azt gondolják nem egyéb mint

»mauvaise plaisanterie«. De higyje el Felséged, éppen nem az, és én

nemcsak megbántva nem érzem magamat, — igaz ugyan hogy bröm
igen vastag és elasticus, de egész haladattal veszem ezen személyemre

árasztott nagy distinctiót, mert valamint most a régi színészeket az

öreg gárdával hasonlítják össze a lángesz, de igen unalmas bécsi

feuilletonisták, holott a színészek a hsöket csak elkomédiázzák, a

franczia gárdisták pedig hsök voltak, úgy a magyar sem ismer nagyobb

megtiszteltetést, mintha valakit huszárnak nevez, mert mint hiszi

a nem magyar huszár inkább csak hanswurst mint volna huszár, vala-

mint a franczia mameluk sem mameluk, de inkább harlekin ! Minél-

fogva e nevezetet éppen nem repudiálom, de kérkedve és daczqlva az

egész világ képébe azt kiáltom, igen én Ferencz József császárnak

legels huszárja vagyok, was man sagt »Leibhuszár« — báró Stephan

Hauer pedig a második, és ki ezt nem hiszi, ám ne higyje, mit bánom én.

Magas helyen állok, fizetésem jó, érzem, hogy engem helyembl ki nem

csíphetnek és egykönnyen ki sem rághatnak a magyar szúnyogok és

olasz bolhák és ekkép fenyegessenek bármikép, eltröm, elnyelem és

nem vagyok oly botor, párviadalra kiállni, miután ha akarom milKók-

kal sújthatok egyet, ez pedig sokkal kényelmesebb és hasonlithatlanúl

nagyobb komforttal jár, valakit ha igen lármás és nagyon is anzüglich

kezd lenni, lakat alá tétetni stb. stb. stb., mint neki hasamat kipresen-

tálni, miszerint azon tán keresztlgolyózzon.

Másrészrl nem tagadhatni, hogy beamtereinknek nagy része oly

különös Machwerk, mikép nem igen capiálhatni, miért csinál az Isten

ilyféle legényeket is és ezek sehogy sem szebblnek a magyar ruha által,

das muss man gestehen, st az indiscret szk nadrág sokat árul el,

mit a b bugyogó és hosszú kaput modestissime eltakar, és a legtöbb

bcamtereink tányéros nadrág-tekintetben, nem az igen is dombos, de

inkább az igen is lapos bajokban sínyldnek, mely esetben ex-magyar

Saphir azon már több milliószor hallott viczczet ismételni : auch gut,
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vagy auch eine schöne Gegend ; mihez képest teljességgel lehetetlen

ily point d'interogationféle csinálmányokon kelletén túl bámulni,'''

így például lehetetlen a legersebb képzeleti tehetség mellett

is például Lehelt magának úgy képzelni, mint a mily képet mutat

ezrek és ezrek közt báró Geringer vagy báró Rueskáfer ^ Exeellen-

tiája ; kivált ezen utolsó úgy néz ki t. i. a magyar ruhából, mint valami

Góliáth csimpánz [a] kalitkájából és ha roppant esze és mély tudo-

mánya nem felejtetnék el madárvázforma testi személyességét, mi

fekete német ruhában nem tnt ki oly evidentiában mint a pompás

magyarban, akkor valóban senki nem tartaná t becsületes lerchen-

felder bácsinak, de azt hinné Borneóból hozták Schönbrunn császári

residentia jobboldalára, ^ hol szinte magyar ruhába fognának ezentúl

pai'adii'ozni a herbi- és carnivor kostgángerek.

Intettem is ezért nem egy beamtert, ki inkább a keskeny és

sovány, mint a vastag és kövér felé gravitál, vájjon miért nem segit

mesterségesen ott, hol a természet nem segitett ? Ha szabad álhajat,

álfogat viselni és használni, szeretném tudni, miért ne volna szabad

magát valahol, hol nincs, elégségesen kivattiroztatni. Hiszen pamut

elég van és nem is drága, nyáron ugyan meleg, de annál inkább veheti

az illet annak hasznát mint mennykcsapás elháiítót valami kraval-

ban, mely mostani idkben nem ritka eset. Ki is adtam

ehhez képest tüstént az »ordert«, hogy a beamterek

idvesztés nélkül ellássák magukat azzal, mit azeltt soványabb

hölgyeink Párizsból szoktak hozatni, mit azonban a mostani felvirág-

zott osztráki industriánál fogva als inlándisches Fabrikat is megszerez-

hetni, pedig pamutból és már vagy 50.000 Zuschrift^ expediálva

volt, mikor a mindenre figyelmez báró Hauer nékem azt telegra-

phálja : Istenért ezt ne tegyem, mert most annyi Schiessbaumwolle —
alkalmasint a muszka ellen — készül, hogy az éppen nem fekszik a

lehetség körén künn, st igen hihet, mikép nem egy magyar szabó, —
einen Jux vül er sich machen, — ilyféle pamuttal vattirozná a magyar

tisztviselk ofíiciós \áseletét és mily kimondhatlan scandalum volna

* A konstrukciónak tulajdonkép igazi jó értelme nincs. Sz.-t talán, leírásakor

félbeszakítá valami látogatás vagy más egyéb, s megfeledkezett a rosszul leírt

mondatról. ^ Sz. aláhúzása.

1 Wellenthali lovag Rueskáfer Mihály, titk. tan., a pénzügyminiszter helyet-

tese, osztályfnök volt, de Magyarországon nem szolgált. Sz. csak szeszélybl

nevezi öt itt.

2 A hol t. i. az egykor híres császári állatkert volt.

l-ten Juli

1857.
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az, ha valami ceremónia alkalmával, de csak egyetlen egy beamter

is mint taraczk elsülne, hát ha »auf ja und na« mint egy généralde-

charge dir-dur egyszerre még egész Statthalterei is levegbe röpülne.

Nem is késtem egy pillanatig se ezen fontos oknál fogva megíratni

és kiadatni az 50.000 contreordret, dass dieses Patent dahin zu be-

richtigen sei, hogy a beamterek tüsténti cassatiónak büntetése alatt

semmiesetre ne merjenek használni pamutot, legyen az aztán puska-

poros vagy csak utczaporos pamut, mert e tekintetben könnyen tör-

ténhetik confusio, de ehelyett vegyenek valami mást, mint például

szénát, mely ha egy kissé vakar is, el nem sl vagy haszontalan actá-

kat, melyek el nem sültek ^ vagy haderlumpot, mely kereskedési

articulussal most Magyarország napról-napra eró'sebben el van

árasztva,^ mint legbvebb product és melyet egyenesen Felségednek

köszönhetnek a háládatlan magyarok.

Egyébiránt kérdem, azeltt, mikor minden tisztvisel magyar

ruhában és kardosán járt, csupa Adonisokból volt-e componálva a

magyar administratio ? bizonyosan nem ! És azért figyelmet sem érde-

mel azon reflexió, mert egyenesen absurdum, mihez képest ezen

mascarade által nevetségessé tette volna a kormány magát. Mire

azonban olyféle alkalmatlan piszkálok mint gróf Szekirváry körül-

belül ily észrevételeket tesznek : igaz ugyan, hogy azeltt is' magyar

ruhában jártak a magyar tisztviselk, de miután se szín, se szabás

meg nem volt parancsolva, mindenki saját discretiója szerint ruházta

magát és az, ki tudta, hogy nem éppen Apolló, modest fekete atillács-

kát vont vállaira, ha pedig ezt tudni nem akarván, magát igen szép-

nek tartotta, tán púpjának és kaszás lábainak daczára is oly kiáltó

színekben jelent meg, melyek szinte provokálnak : »da schauts her«,

akkor azokat szintúgy lekaczagták, st kicsúfolták, mint azon vén

hölgyeket is kigúnyolja mindenki, melyek sárga ránczos képük daczára

oly czifrán kipiperézik magukat mint tavaszi korban él rózsakirályn

és szinte úgy lehahotázza és kifütyöli bizony azon beamtereket is,

melyeket szokott mély bölcseségénél fogva a kormány maga iktatott

a karikatúrák azon nagy könyvébe, mely mai idkben a látszólag

legersebb kormányt is lábairól dönti, mert a min kaczagni lehet,

st az emberi gyarlóságnál fogva kaczagni kell, az mai idkben nem

parancsol sokáig ! Valami felszínesebbet, nyersebbet ennélfogva nem

^ ('« 2 Szójátékok. Haderlump a. m. papírnak való rongy; de egyszersmind

semmirekeiö, lump.
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is gondolhatni ki, mint civiltiszt\iselket uniformiroztatni, kivált

ha ezen Hbéria igen kiáltó, igen provoeáló. Katonák megválasztatnak,

kiknél ép ers test oly szükséges, tán szükségesebb kellék mint erkölcsi

pondus és ekkép egyenruha katonáknál soha nem válhatik torzzá
;

ámde ha ezek minden kell megválasztás nélkül vegyesen merittetné-

nek a népbl mint sorban találtatnak, bármily figurát mutatnak is,

váe sie sich vorfinden und wie sie gewachsen sind, púpos, gelvás,

girbe-görbe, trotth, zwergli stb., ez esetben bizony az egész katonai

rend is a nevetségnek éppen azon színpadára állíttatnék, mint a mily

színpadi deszkázatra emelte a mai osztráki kormány »tarkaszin«

beamterjeit, kiknél mint katonáknál nem az ép és ers test a

fkellék, de az ép és ers lélek, mely néha igen deficiens testekben

lakik, mely azonban nem sért senkit, ha t. i. az nincs körülvéve

úgy szólván [a] sziván'ány aureol fényétl, midn ha ilyenbe van

helyezve, mutatis mutancüs éppen oly alkalmatlan állásban van,

mint Krisztus paripája oroszlánbrben vagy bölcs bagoly, Minervá-

nak ezen kaliczkása, papagálytoiletteben.

Ha Muszkaországban rendelnek ilyest, hol mint mondják a

katonai zenészeket sem választják tulajdonaik szerint, de szorosan

hüvelykmér után, hogy egyforma magasságúak legyenek, ezt elért-

hetni, mert hiszen Muszkaország soha nem coquetü-ozott népeivel

constitutionális kacsintgatásokkal, de minden hypocrisia nélkül bona

fide mindenben mint parancsoló szerepelt.

Oly országlás azonban, mely isteni (?) hivatását pompás consti-

tutionális phrasisokkal és Ígéretekkel kezdette meg, minden félévben

a státus financiái állásáról regulariter számot ád a bámuló népeknek,

efölött azon hiedelemben van, persze exclusive csak maga, hogy

szabad sajtóval áldotta meg boldog ]N>uöstreichját, ily országlás

mondom, ha Muszkaországot imitálja, legfbb vonásokban, mint

például a patent-emanatiókban, mert eddigelé legalább senki nem

tudott még valami külömbséget az osztrák patent és a muszka ukáz

közt kiszemelni (észrevenni), ha tisztviselit muszkamodorhoz képest

egy kapta után ruházza és e szerint dupla rollát játszik, ily kormányról,

mely miseit quadrata rotundis, minden higgadtan okoskodónak teljes

joga van azt gondolni, hogy vagy gyermeki víszketeg benne a fmotor,

mely majd constitutionáhs komédiára, majd véres tragédiára, majd

bohó maskarádra, majd katonai demonstratiókra készti a parancsoló-

kat, vagy az egész drámában nem lát egyebet mint vízbefuUadót vagy

végvonaglót, ki legkisebb combinátió nélkííl, mintha nem volna józan
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eszén, ffíhöz-fához, jobbra-balra kapkod csak hogy megmentse magát

és elriassza a halált és minden pillanat alatt leperg diadali illusión

ügy örül, mintha a mai napot nem követné holnap és holnapután.

így beszélnek s nem tagadhatni, van ezen okoskodásban némi

igaz ; de Felséged ne háborítsa ily sötét képekkel (odiósumokkal)

életének tavaszát, ily reflexiókra van még elég id és nem emlékez-

hetem harag nélkül mérges Rajasicsra, ezen alkalmatlan rácz darázsra,

ki Felségednek zum Dank, hogy t elfogadni méltóztatott, ezt merte

mondani : mementó mori.i ü be szerettem volna t derekasan meg-

mementózni. Nézze az ember, (egy) fejedelmet ily irreverens sza-

vakkal sértegetni ! Mindennek meg van kell ideje és most én Felsé-

gedet arra kérem alázattal, mementózzon Felséged az életnek kellé-

meire, úgyis elég keserves, hogy oly fiatal hs mint Felséged, annyi

státusmunkával van megterhelve, mikép alig marad ideje egy ki&

vadászatra, parádéra vagy ilyféle passe-temps-ra.

Bizzon^ Felséged bennem és in hungaricis báró Stephan Hauer

országi oszlopában, mi ketten Felségedet bizonyosan kirántjuk a sár-

ból, mit azonban most nem tehetünk és pedig azon egyszer oknál

fogva, mert Felséged eddigelé csak tentában van és eszerint ezen

igéretemet csak akkor teljesithetem, mikor egyszer már nyakig benn

lesz Felséged a szurkos magyar enyvben, mi ha történik, én meg-

vallom egy cseppet sem bánom és egyedül azon okból, mikép meg-

mutassam az egész világnak, mely engem már rútul kezd calunmiálni,

hogy Bach Sándor Isten kegyelmébl született bécsi polgár vom

reinsten Wasser [kár hogy nem mondják vom süssesten Heurigen

és ez tulaj donképi büszkeségem tárgya] '' és Felségednek kegyelmé-

bl báró. Miniszter, nagy Szt. Istvános stb. stb. nem hagyja fetrengeni

császárját sárban, de onnét kiragadja, magától értetdik, ha tudja.

A magyar ruhái maskarád mindenesetre igen hasznos volt és

capitaliter jól ütött ki, ezt nem veheti kétségbe senki, punctum. Minden

embernek még Isten sem tehet eleget és ekkép az osztráki premier

és favorit sem. A nagyobb rész meg van nyugtatva, a kisebb rész

" Sz, aláhúzása. ^ Kiadó alkalmazta a szögletes zárjelet.

1 Van-e e legendának alapja, nem tudom megmondani. — Sz. Rajacicot

mint mindig elégedetlent állítja e mben elénk. Pedig Rajaöicot a patriarchiasággal

s rokonsága gazdag megajándékozásával végkép lekenyerezte a bécsi kormány,

ép úgy, mint versenytársát, a cs. kir. alezredessé lett Stratimiroviot. V. ö. Fried-

jung id. m. Österreich von 1848 etc. I. 423.
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pedig nem mer szólni és e tekintetben mint mondám Felséged legtöbbet

köszönhet báró Hauernek, mert ezen eszme : csalmadárként a magyar

nemzetnek megcsalása végett magát Felséged hasznára és dicsségére

mint holocaust ^ föláldozni és magyar nadrágba bújni, ezen eszme

és dévouement egyenesen az fejébl forradozott és mely eszmének

több elsségei közt még azon financiális jó oldala is

van, hogy az operatiónak végével, mikor t. i. az egész

magyar nemzet sans exception vagy földben vagy hálóban lesz, nem

kell egyebet tenni, mint az atillákról levenni a zsinórt és kész a waffen-

rock, mely különösen jól illik civilbeamterekre is és mily szép volt

ebben például az elboldogult báró Kübeck,- mert ha nincs is egyéb

ostensibilis fegyverük mint penna és penecilus, azért elég morális

fegyver van kezükben bárkit is agyonszekirozhatni.

[18.] Nemmondhatom kegyelmes császárom, mennyire szeretem látni

a mai huszárokat, nem az enyiméket, mert ezek minden vatta daczára

bizony nem igen sauber legények, de Felségednek katonahuszárjait.

Nagyon sajnálják k ugyan régi színeiket, mert ezek általában

véve historikus becsek voltak. így például a mostani No. 7 * eredetin

kék egyént ^ viselt és mint jutalmul nyerte a veres, zöld és kék színe-

ket, mert Szemendria^ alatt vajmi vitézül forgolódott és az általa

elfogott seraskirnak ezek voltak köntös szinei. Mennyi, ha igy lehetne

mondani, katonai poézis rejlik ezen egyszer és igen természetes

tényben ! Igaz ugyan, hogy a most befogadott újonczok errl nem
tudnak semmit, de majd meghallják, mert ily erkölcsi reliquiák soha

el nem kopnak, de generatiók lánczolatán mindig újra és újra fel-

virulva oly tulajdonivá lesznek a jelen kornak, mint minden vérrel

vásárlott becsleti szerzemény, mely kivált katonák közt mindig leg-

^ Sz. aláhúzásai.

^ Elégetésre szánt áldozati tárgy.

2 Báró Kübeck Károly 1848-ig az iidv. kam. elnöke, aztán a Reichsrat elnöke,

a fiatal császár legnagyobb bizalmasa, f 1855 szeptemberében 75 éves korában.

(Halála növelte Bach súlyát.) Kübeckrl Sz. mit tartott, lásd Zichy A. Sz. életrajza

II. k. 27. 1.— Szögyény (Emlék. II. 72.) szépen nyilatkozik K. magánjellemérl.

V. ö. még Friedjung id. m. Österreich von 1848 stb. I. k. 446. és köv.

3 Széndrót, Belgrád után, 1789 októberében vette be Laudon. Erre czéloz

Sz.— Az ötvenes években a huszárezredek egyenruháinak változatos színeit ket-

tre : kékre s vörösre (nadrág) reducálták.
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nagyobb kegyelettel riztetik. A többi huszárezredek szineit [is]

körülbelül ilyféle események határozták el ; miszerint igy okoskodnak

.a huszárok, ha a forradalmi párt foszt meg minket ezen drága recol-

lectióktól, elérthetni, mert közvetlen Magyarországért soha nem
harczoltunk; hanem hogy a császár veszi el egykori színeinket, ez fáj,

mert hiszen tulajdonkép nem a hazáért, de a császárért folyt régieink-

jiek vére. Nagyon restellik továbbá köntösüknek se rövid, sem elég

hosszú voltát és nem tagadhatni ezen »juste milieu«-féle köntös igen

emlékeztet azon 1-s franczia forradalmi ruhanemre, mely pete en

l'air 1 neve alatt járt és nagyon mulatságos szerepet játszik, ha a szél

fel és alá hajtja azt. A kurta ing magyar, ki erre büszke és méltán,

mert tudja, ki ehhez megszokott, az állja ki legjobban a vasat, mindig

lenézte a hosszú ing tótot és oláht és [az] ilyféle se rövid, se hosszú izét

egyenesen plundrának nevezte és most persze nagyon örül, hogy ráhúz-

ták az általa annyira kedvelt plundrát, melyrl minap egy magyar

szellem plébános azt monda, már vájjon mire való ezen »laxirkittli<(.

Szépségre bizony nem, mert kimondhatlan csúnya, tehát az illend-

ség végett ? Az ám, majd mást mondok, hiszen kilátszik a java stb.

Mindezt igen jól tudtuk, de miután elv szerint minden módon

meg akartuk gyilkolni a magyart, minden recollectióval együtt,^

kimondhatlan bölcs volt, huszárezredeinket kivétel nélkül kékszinbe

burkolnunk, legelsben is, mert ez sokkal olcsóbb és aztán mert loyális

és annyira h bécsi fiainknak, kik a magyarokat soha nem szenved-

hették, némi tekintettel tartozunk és ezek éles eszükhez képest ezen

huszárkékitésnek philosophiáját felfogván, melyet természet szerint

az egész magyar nemzetre terjesztenek, mikor Felségednek egészsé-

gére nagy enthusiasmussal nagyokat isznak, rendszerint azt teszik

hozzá : Die Ungarn haben's schn blau anlaufen lassen, és mi formáját

illeti, átváltozásra ez legczélszerbb, mert a magyar dolmány most

nem egyéb mint zsinóros Waffenrock és a zsinórt mint utolsó magyar

remanentiát elsepri az id minden huszárokkal együtt.

Nemzeti megsemmisítési tekintetben kimondhatlan bölcs volt

a kötelet választani, hóhérpallos vagy golyó helyett. Egész nemzetet

egytl-egyig meggyilkolni nem lehet és ekkép ily czélnak elérésére

^ Helyesen pet-en-l'air, tulaj donkép rövid házi komót-ruha. Nem állhatom

meg Sz. hatalmas, szabadon csapongó fantáziájára utalni, mely Bach és Hauer

beamtereiröl egy merész szökéssel a magyar huszárok egyenruhái történetére ugrik.

2 lm, csak példakép utalok itt arra, hogy az elbbi jegyzetben fölemlített

csapongó fantázia még ily kis dolgokban is a czélt szolgálja

!
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nem marad egyéb hátra mint a fenmaradókat mennyire csak lehet

stigmatizáhii. És ezt Felséged egészen elérte. Az akasztófa ugyanis

a mostani közopinio szerint oly büdös szagban áll, noha phisice véve

nem rosszabb és kellemetlenebb kivégz erm mint a kétél kard

vagy puska, mihez képest a társaságnak legnagyobb része nem szeret

oly családdal összeköttetésbe jönni, mely eltt mint a franczia poli-

tesse tartja, nem illik kötéh'l szólni. Ily eset oly hatással van, mint

például a lepra. Xagyon megsajnálják azt, ki e bajban sinldik, adnak

neki mindent stb. stb., de contactusba vele senki nem kivan, nem

akar jönni. Ha valaki fejét bakó vagy nyaktiló által * veszté, ez nem

undokitja, le nem piszkolja rokonait, valamint a golyó sem és kivált

ezen utolsó nem, mert a bátrak életfonalát rendszerint ez szakítja

ketté, de az akasztófa, mint mondám oly mindent elbüdösit valami,

minél valóban nehéz lett volna bármi hathatósabbat kigondolni a

magyar fennmaradottaknak lemoslékozására és számtalan szke

lány és barna legény csak azért marad hajadon, ntlen, tán csóko-

latlan, mert Felséged akasztófát méltóztatott czimerükhöz csatolni.

És ez természetes, mert legalább mao^yar törvény szerint, [mire azon-

ban Felségednek mint magyar királynak nem kellett figyelni, mint-

hogy kú'ály mellett generahssimus és császár is, és ekkép büntetési

élvezetiben úgy választhat mint szultán ágyasai közül annak veti

oda a fehér kendt, melyet megkedvel, csak azon külömbséggel, hogy

Felséged egyik áldozatot sem vígasztala meg fehér kendvel, de akár-

hányat megcsíphetett körmével, legott szemeire térj észté fekete zseb-

kendjét, melyet odahaza soha nem felejt. Azért mondom piszkol be az

akasztófa, mert legalább magyar törvény szerint] '' egyedül oly bnö-

sök Ítéltettek kötéh-e, kik Isten törvényeit sértették meg legnagyobb

szabásokban, midn emberi törvényeknek áthágóit pallos bünteté.

Idvel ugyan az akasztófa ki lesz fejtve minden szegyembl és

az akasztott erkölcsi tekintetben sokkal magasb helyen fog áUni,

mint az akasztó, de ehhez sok id kell, mikor már el lesz seperve a

magyar faj az élk sorából és ez mindegy, mert Felségedre valamint

minden okos emberre illik az, mit a clérus magáról mond : de praesenti

gaudet ecclesia.^

* Sz. aláhúzása. ^ A hosszú közbevetett mondatokat könnyebb áttekintés

kedveért kiadó tette szögletes zárjelek közé.

^ Megdöbbent Sz. óriás elkeseredése, a melylyel e czinikus fejtegetéseket

Bach szájába adja s Bachhal ígj' persiflálja a koronázatlan, törvén}-telen uralkodott
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S vájjon meddig élhet a magyar faj, mely tulajdonkép soha nem

volt lebensfáhig ? Bizony nem sokáig, minden symptoma erre mutat,

kegyelmes császárom. Igaz ugyan, hogy több mint ezer évig fenn

tudta magát tartani osztráktól, töröktl, muszkától és ekkép nem a

legnagyobb méltánylástól környezve, és pedig nem valami elszigetelt

hegyek által megersített országban, de nyilt, szabad laposokon,

fogyva bár, de megtörve még nem, és újra és újra kimenekült a halál

karjaiból és ismét lábra kapva az élk közzé állt megint. Mikép való-

ban félni lehet, kivált most, mikor annyi fiatal ert fejt ki, és az

adversitás tanodájában tiz év alatt többet tanúit mint i a.ten JuH

századokon keresztül azeltt, nedv- és vérébe szitta I

^^^t.

elvégre az egész nemzet, hogy politikában a nyilt loyális oroszláner

is legyzetik kígyó ildom által és hogy erszak, hazugság és hypocrisia

ellen nincs egyéb, sikerrel használható fegyver, mint kettztetett

okosság, meg nem szn éberség, legyzhetlen hazafiság és kifáradni

nem tudó türelem. ^ Mikép mint mondám, valóban félni lehet, mert

maga-magától úgy látszik bizony nem akar meghalni, hogy a lesújtott

magyar sárkány ismét fellábal és elfojtott mérgével a közbirodalomnak

többi népeit is felingerii, felhuszitja, miknél fogva Felségednek nem-

csak joga van, de ez még kötelessége is, amennyiben t. i. ex dei gratia

császárnak kötelességei lehetnek, a magyar fajt, melyet egyenesen

és nyilván meg nem gyilkolhatni mint ezt fentebb azt hiszem egész

evidentiával megmutattam, azt alattomosan és mellékesen h szolgái

által halálig megkínoztatni és a nemzetek sorából lassan-lassan

kitöröltetni.

Felséged, ki mindent tud, bizonyosan azt is tudja, hogy a tészta

maga magától fel nem kel, de egész nyugalommal vesztegmarad,

mig azt valami ferment, például »Sauerteig« fel nem éleszti, fel nem

dagasztja. Az osztráki birodalomban a csehekén és magyarokon kivl

a többi néposztályok soha nem voltak egyebek mint finomabb, gorom-

bább, fehérebb, barnább tésztanemek. Az olaszok ugyan mindig

ú akartak szakadni a köztörzsöktl, de a többi népségekre nézve

soha nem volt és soha nem lesz éleszt erejük és befolyásuk. E tekin-

tetben a csehektl lehetett legtöbbet félni és pedig tettet és eltit-

koló szívós tehetségüknél fogva és aztán a magyaroktól még le nem

tört szarvuk miatt.

^ Mintha a jelen nemzedék lelkébe akarna ert önteni a nagy Sz. látnoki

szelleme !
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A cseh azonban annyira el van már németesítve, fbb és gazda-

gabb urai olyan kutyahizelkedkre aljasodtak és az alábbrend osz-

tályok olyan ersen el vannak industriázva, mikép onnan a birodalmi

köztészta impulsust bizonyosan soha nem nyerend és ekkép egyedül

a magyar faj az, noha tökéletesen le van verve szarva, melybl mégis

kifejldhetnék valami ferment, mely az egész dics í^euöstreich-féle

tésztapaizent ^ oly felkelésbe hozhatná, miszerint aztán azon czipón,

mely igy támadna, könnyen kitörhetne Felségednek minden foga

és ez nagyon kár volna, mert Felséged soha elég fogas nem lehetvén^

ennek utánna nem -sicsoríthatná fogát és igy ezen szomorú csapásnak

elkerülése végett a magyar kiirtási munkában nem kell, nem szabad

egy pillanatig is lankadni, st kettztetett ervel vagy inkább ildom-

mal és hypocrisiával kötelesség azt végig folytatni. Erre indit igazi

patriotismus, az emberiséghez vonzó határtalan sympathia. Felséged

szent személyéhez viseltet törhetlen hség s erre a nagy summák és

zsúos donátiók, melyeket megérdemlem remélünk !

Felséged tehát egészen nyugodt lehet, hogy báró Hauer és én

mi ketten mint Felségednek leghívebb és legactivusabb kopópárja,

soha ki nem fáradó igaz passióval fogjuk hajtani és puskára kerítni a

magyart. Igen, ebben nem lesz rövidség, azért jótáUok. De felséges

uram alázattal kérdezem, lehetünk-e \ászont mi ketten is nyugodtan

és mindazon számtalan egyéb hajtók, kik velünk spitzlik, bolognesek

képében stb. stb. e mtéteiben résztvesznek ? És ki áll jót, hogy Fel-

séged nem fog-e elgyengülni és szive meg nem induland-e végre, ha

észreveszi, mily kimondhatlan ersen ragaszkodik az élethez a magyar

és mily szinte sympathiával viseltetik hozzá minden lelkesebb ember
;

kérdem szabad-e nekünk e tekintetben megnyugodnunk ?

]N'em hiába kérdezem ezt ismétleve, mert e fontos kérdés körül,

megvallom, felséges császárom, újabb idkben nagy scrupulusaim

támadtak és Felségeden úgy szólván confusus lettem.

És részben kötelességemnek tartom. Felséged szine eltt mindazt

leplez nélkül kitárnom, mi keblemet nyomogatja.

Legújabb idkben Felséged elveszte egyik kisdedét ^ és ezen

esemény oly annyira meginditá szivét, hogy én Felségedre az én ers-

* Sz. aláhúzása. Tésztapatzenra (csiriz-szer rossz tészta, tészta-pép) nem
talált hirtelen magyar kifejezést.

^ A császári pár elsszülött gyermeke a kis Zsófia föherczegn 1857 május

29-én, míg szüli a magyarországi körúton voltak, hirtelen meghalt.
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lelk császáromra legnagyobb alázattal, de egyszersmind legnagyobb

szinteséggel legyen mondva, valóban rá nem ismertem.

Ily gyengeséget nyilvánítani, legyen az aztán érezve vagy simu-

lálva, oly egyén részérl igen veszélyes és dubióz, kinek hivatása fkép
az, ezreket halállal és mindenféle egyéb kínokkal büntetni és sújtani,

és ki ezen apostoli tisztében oly lelkiismeretesen járt el legalább

eddigelé, mikép senki nem tapasztalhatta, hogy csak egy esetben is

meglágyult vagy megindult volna szive. ^

A szemtelen emberek ezen látványon mint valami nie dagewesene

újságon bámulva, ily Ítéleteket hoztak Felséged fölött, és az, ki sokat

és kíméletlenül itélt, nem kerülheti a sok és kíméletlen Ítéleteket,

mit alázattal referálni kötelességemnek tartottam.

A legnagyobb rész szinte érzéssel sirt Felségeddel és Felséged

szerencsétlenségén. Magyarországban alig van család, melyet Felsé-

gednek bosszúja és körme egy-egy szeretett fejétl meg ne fosztott

volna és lehet mondani, Magyarországban legalább és egy nemzeti

osztályt sem véve ki, Felségedet senki sem szereti, st nem szenved-

heti, azért mégis bizonyosan a lehet legnagyobb rész elfelejtvén

saját tenger kínjait, tüstént megsajnálotta Felségedet, mikor értésére

jutott, hogy Felségednek is fáj és eped szive. Én, tudja Felséged,

könnyen meg nem indulok, de én is már-már elgyöngülék, mikor

észrevettem és pedig minden fizetés és borravaló nélkül, mennyi rész-

véttel voltak kivált a magyarok Felséged iránt, úgy hogy valóban

kénytelen voltam megvallani — persze csak magamnak — mégis

vajmi generózus és chevaleresque teremtés ezen magyar faj és vájjon

nem kár-e az ilyest minden módon kipusztitni? De valamint Felsé-

gednek úgy nekem sem szabad elgyengülni és azért tüstént silentiumot

parancsoltam ilyen intésekre szívesen engedelmesked szivemnek,

mert hiszen komisz embernek semmije sem fáj annyira mint született

monarchának. Ey okoskodással csillapitám le kedélyemet. S fel voltam

ismét aczélozva. Mert micsoda operátorok volnánk mi ketten, kegyel-

mes császárom és én, ha a beteget nem bonczolnánk kímélet nélkül,

mert jajgat vagy mert igen derék és nemes. Hiszen az operatio, ha t. i.

1 Sz. ez és következ fejtegetései mentségére vagy jobban mondva

magyarázatára és megértésére szolgál, ha meggondoljuk, hogy itt nem a

császár, hanem a gylölt Bach lebegett szemei eltt s ennek akarta cinismusa ki-

emelésével jellemét, lelkületét pellengérre állítani. Nem történeti igazság ez ; de

drámai, shakespeari festés és jellemzés, mely a gylöletes hangoztatásában és ki-

emelésében is nagy és hatalmas, lélekbe nyomódó.
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nem reszket és tétovázó, de ers és elhatározott kezekkel megyén

véabe, mindig annak hasznára üt kit metélnek, magától értetdik

a fennforgó eseten kivl, mert a magyar igaz annak hasznát ugyan

nem igen veendi. ha t a világból kioperálják, de annál többet nyer

az egész emberiség és kivált ]\'euöstreich, melynek nem kell az éleszt

és melynek természet szerint, mert annyi igazi és annyi ál, de azért

egész zsidó lakja azt. nem eshetik oly jól az élesztvel készült kenyér

mint az éleszt nélküli parches.

Voltak azonban jó számban olyanok is, kivált a magyarok sorá-

ban, kik ezen esemény által tökéletesen felvidorodtak. egészen fel-

elevenedtek, de korántsem az ártatlan kisdednek elhunytán vagy

ellenszenvbl Felséged iránt, hanem, mert mint k állitják, elvégre

mégis detegálták, hogy Felséged keblében is van valami, mit szivnek

neveznek, minek ottlétén k eddigelé mindig kételkedtek és átlátván

csalódásukat, örömittasan egekbe rivalgták : hála Isten, hogy szive

van, mert igy lehetetlen, hogy ^ mert most maga is érzi, mi a bú, mi

a fájdalom, elvégre meg ne sznjék, egész nemzet fölött megindit-

hatlan '' hóhéri szerepet játszani.

Néhány, végkép,*^ ki azt pretendálja, Felségedet jobban ismeri

mint a nagyközönség, minden tétova nélkül egyenesen ily exclamatióra

fakadt Felségedet pingálván : ]\Iily hasonlithatlan egoista ! Ezreket

gyilkolhat, százezreket dönthet gyászba, nemzetet megsemmisíthet

és nem gyl egy kis könny is szemeibe. — hanem saját gyermekét

meg tudja siratni, mindig csak és és semmi egyéb a világon mint
;

persze, mert N'euöstreichben esyedl valami, a többi 40 millió ellen-

ben semmi, a magyar pedig nem egyéb, mint rühes kutya, melyet

üldözni, pusztitni kell.i

4-ten Juli
I

Én nem akarom vizsgálni ezen. most érintett benyo-

^8'^7-
I mások igaz és hézag oldalait, de remélem Felségednek

becsületére, hogy a világ eltt most legközelebbrl eljátszott búslako-

dása nem volt egyéb, mint tettetés,- mert oly gyengének Felségedet

ugyan csak nem tarthatom, miszerint azt elhinni birnám. hogy Felséged

egy éretlen, még vajmi piczi emberi gyümölcsért szintén pityeregni

* Az eredetiben »hogy« helyeit a Sz. kedvelte »mihez képest«. Értelem

kedveért jobbnak láttam a »hogy«-ot alkalmazni. ** Megingathatlant akart Sz.

írni. " »Végre« helyett.

^ és - Különösen ezekre vonatkozik az, a mit az elbbi jegyzetben megjegyez-

tem Bach cinismusának készakarva való kidomborításáról.
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képes volna, kivált ha Saphir Gompercznek ^ szavát, ki mindig

igazat mond és soha nem hízelkedik, szentirásúl veszi és ekkép

elhiszi, hogy Felségednek testi gyümölcseibl, melyek idelent

vajmi jóillatú virgok voltak, odafent vajmi világosan fényl

csillagok leendnek ; mi kézzelfogható nyereség, mert habár az

ide lenti kimondhatlan büdösség közt egy kis jó illatnak eltávozta

igen sajnos eset, úgy másrészrl egy csillaggal több, mert úgy

sincs még elég, legalább Neuöstreichra nézve a lehet legnagyobb

boldogság, feltéve, ha az még ersebben világit, mint a közön-

séges nap, mert ennek sugárjai még nem voltak képesek azon ködöt

eloszlatni, melyben Felséged auf eigener Faust oly ragyogón fény-

leni méltóztatik.^

Gyenge monarcha mily carricatura ! Én legalább nem vagyok

képes, siró pityerg fejedelmet csak képzelni is. Azon király, ki ilyenre

képes, csak nevét viseli a királynak, de legtávolabbról sem igazi király

és ennélfogva nem sceptre ilhk kezébe, de tapisserie, rokka, strimfli.

És ilyes fölött igaza van a nagyközönségnek, ha azt exclamálja :

pfuj Teufel!

Hozza emlékezetébe Felséged a világnak legfényesebb hóditóit

kivált a hajdankorból vagy a világnak legbölcsebb fejedelmeit mint

például Salamont, ki Istentl nem egyebet, csak bölcsességet kért

és Isten, ki t nagyon szerette, annyira fel is bölcselte fejét, miszerint

törvényes felesége mellé sans p érdre du temps, ha a szentírásnak

hinni szabad, még 1857 ágyast is csatolt, mi ellenmondhatlan bizony-

ságul szolgál, hogy eszének ugyancsak tudta venni hasznát, mert nem

maradt a toujours perdrix-féle Hausmannskostnál. Ilyes uraknak,

kik mindig akadnak h adjutánsokra és segítkre, természet szerint

annyi gyermekük volt és ha most élnének, azt kellene mondani, annyi

gyermekük van, mikép igen sokszor kénytelenek veszteni egy-egy

piczi ivadékot. Tamerlannak mint mondják 200 gyermeke volt, Dsin-

gizkhánnak pedig pláne 5200 darab. A híresebb és kitnbb statisz-

tikusok tiz perczentre teszik legjobb esetben a mortalitást és ekkép

bei dem bestén Gesundheitszustand, Dsingizkhánnak ezen alkalma-

sint legnagyobb szabású elfoglalónak, minden Istenadta héten egy-egy

1 Saphir Mórt sokszor S. Gompercznek nevezi Sz.— Úgy látszik, mintha Sz.

Saphimak valami alkalmi ezikkére vagy versére (a kis föherczegn haláláról)akarna

czélozni.

2 V. ö. a megelz ketts jegyzetben mondottakat.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 18
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császárkötvélyecskéje csillaggá vált, milyféle Sternschnupfen magá-

tól értetdik netaláni cholera alkalmával még magasabbra rúgott,

mikor nagyobb méretekben decimálta a jószagú kis szegfket a nagy

kasza és szinte új Milchstrassen fénylett az égen. Ha már most a

\álághires Dsingiz minden kis ivadékáért Hoftrauert ült vagy azért

pityergett volna, azt hiszi Felséged, vájjon bámulja-e t az akkor

él és a most rá emlékez emberiség? Igen, bámulta volna t és

bámulná ma is, de nem mint lelkes hadvezért, hanem mint iszonya-

tos nagy hálósipkát. Ha Felséged oly bölcs mint Salamon vagy ezen

esetben volna mint Dsingizkhán állott mint teremt az emberiség

átellenében és minden ivadékáért annyi könnyüket akarna szemeibl

kipréselni mint amennyit a boldogult kis Sophieért sirni méltóztatott,

ez oly quantitás nedv volna, mely szemeit okvetlen tökéletes vak-

ságra kiszárítaná, noha alkalmasint századrészét sem alkotná azon

veres nedvnek és ezt meglehets pontossággal ki lehetne calculálni,

melyet Felséged a magyai* nemzetnek ereibl a neuöstreichi szabad

sajtó elveinél fogva kisajtolni sziveskedett vagy inkább »császár-

kodott.«

Nem gyzm Felségedet kérni, st inteni, ne sznjék meg XVI.

Lajosnak szomorú végére gondolkozni.

Mikor ezen szerencsétlen fejedelem a Tulleriák falai közt vég-

kép ki ln vetkeztetve minden királyi nimbusából és hatalmából,

ahelyett hogy á la Henry IV. inspü'é d'un noble courroux kardot

fogott volna kezébe, szép áhítatosan gyóntató barátjához fordult,

minek következtében nem azon semmirekellknek vére folyt, kik

t sárbarántani merték, de az vére festé az undok nyaktilói

állványt. 1

XVI. Lajosnak az volt megbocsáthatlan hibája, hogy inkább

szent akart lenni, mint levente és inkább az vérét szerette hozni

áldozatul mint másnak vérét elfecskendezni.

Es ezen elmezavar okozta csúfos elbukását. ugyanis azt gon-

dolta, hogy is csak éppen oly emberi teremtés, mint bárki más és

ekkép a morál közönséges rendszabásainak szinte úgy van alávetve

mint akár mely halandó, mely felszines felfogásért lakolt is a szegény,

de méltán, mert valamint nem érdemel kötélnél egyebet azon szem-

telen, ki királyt sérteni mer, szinte úgy itéü maga magát el azon feje-

^ Ennek a fölfogásnak, mint tudjuk, sok híve volt nemcsak a franczia emi-

gránsok közt I
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delem, ki közönséges emberi érzések által degradálja dei gratia sze-

mélyét.

így például közemberi felfogás szerint sokkal bölcsebb magát

meglopatni, mint lopni, mert ez esetben, kivált ha az acquisitum nem

igen becses, rendszerint sokkal ersebben fáj a büntetés, mint amennyi

élvezetet a lopott valamiért megvásárolni lehetett volna ; szinte úgy

mindent mindenben és általában véve sokkal elnyösebb meggyilkol-

tatni, mint gyilkolni, mert els esetben a kín múlandó, a másikban

pedig vajmi sokáig tart. Igen, ez mind igaz, de csak közönséges embe-

rekre nézve, mert ha fejedelem appropriál magának valamit, ez nem
bn, st rendszerint erénynek mondatik, így például Felségednek

egyik ükapja. Árpád, ki magának Magyarországot appropriálta, senki

által nem neveztetik tolvajnak vagy éppen infámis rablónak, infá-

mis rablónak mondom, mert a zsebtolvaj kisebb bnös, mint az úton-

álló rabló és ennélfogva nagyobb moralitásukhoz képest, zsidókat is

látunk és tapasztalhatunk néha ezen kathegóriában, de soha az érin-

tett infámis bnben, mi új bizonysága, mily boldog ország volna Neu-

östreich, ha azt csupa zsidó lakná, mert hiszen zsebeket könnyen

bevarrhatni, a legtöbben pedig úgy sincs semmi és útra többet-keve-

sebbet mindenki lép ha nincs podagrája vagy par hasard nem Hakat
alatt, Árpádot senki meri insultálni, de a história lapjain mint nagy

hóditó és Magyarországnak alapitója fénylik. És szinte oly kevéssé

meri valaki Felségedet azzal vádolni, hogy Magyarországot és azzal

szorosan egybekapcsolt apostoli czimet magának appropriálni császár-

kodott ; mert ilyest csak gondolni szabad, de kitárni nem, mert hiszen

váltig van módunk olyféle indiscrét szájakat, melyekbl üyesmi kicsúsz-

hatnék befognunk. De valamint a jelen kor legalább Neuöstreich-

ban bizonyosan, mert errl lesz vagy inkább'volt gondunk. Felségedet

mint különös tüneményt álhtja a vüág elibe, ki megtörte a revolutió-

nak árját és ekkép egyenesen Istentl küldött pacificátor, úgy a jöv

emberi generatiók bizonyára soha ki nem fognak fáradni Felségedet

mint a leghumánusabb legjobb sziv és még mint a legbölcsebb feje-

delmet is megénekelni, ha t. i. többi jeles tulajdonai mellett Salamon

királynak példája szerint a természetbuvárságban és experimentális

phisikában is kell elmeneteleket teend \^ És valóban, csak egy hibázik

még, miszerint az egész világ uni sono Felségedrl azt mondhassa :

a teremthöz hasonlóbb apostol még soha nem állott egy nemzetnek

1 Ez a czélzás nem jól érthet.

18*
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élén is ; mit minden bizonnyal mindenki el is fog hinni és ha nem

akarja hinni, st egészen ellenkezrl fecseg és locsog, ezt Felséged

megvetéssel ignorálhatja ; mert oly magasállású parancsnok mint

Felséged, mindig elég consolatiót talál öntudatában ; úgy hogy

ha egészen erre reducáltatnék is elvégre Felséged és magán kivl

senki sem becsülné és szeretné Felségedet, öntudatával is tökéletesen

jólakhatnék ; mert recolletiói annyi cadavert állitnak császári

szemei elé, miszerint mint igazi sas, ki büszkén néz még a napba

is, soha nem kívánhat jobbíz lakomát. És mi a gyilkolást illeti,

ezen bnbe fejedelem soha nem eshetik ; mert mint summus

justitiarius mindig csak büntet, még akkor is, mikor tán sok

szamár rá merne esküdni, hogy gyilkol ; büntetni pedig jól orga-

nisált státusban nemcsak szabad, de kell és e tekintetben az egész

állományra nézve bizonyosan jobb a stenicus gyógyrendszer, mint

az astheicus.

Ha valami régi* legénynek egyetlen egy ivadékát veszi magá-

hoz Isten és a búslakodó atyának nem lehet azon consolatiója, hogy

piczinyébl nap lesz, de még azon is van joga kétel-

Jkedni, vájjon beveszik-e kisdedét Jupiterféle trabant-

nak, és ha létez efölött a papában még valami, vagy inkább nem létez,

mi neki azt súgja fülébe : unersetzlich, — legalább mi a hasonlatos-

ságot illeti — akkor, ha egy ilyféle státuspolgár és adófizet Jeremiás-

ként valami keserves nótát intonál, mert kisdede odébbállott, ezt

elnézhetni, eltrhetni, mert hiszen ilyféle speciahtásoknak is kell

néha-néha egy kis idtöltés és mulatság. Hanem hogy fiatal császár

is, kinek más és jobb dolga van, oly veszteségért ríjon és keseregjen,

mely oly kevés fáradsággal, st oly kellemetesen pótolható, ez a császári

dignitással nem quadrál'és kereken ki kell mondanom, nem egyéb,

mint igazi scandalum.

Az elvándorolt kis aprószenteket ám sirassák meg az anyák,

azért vannak a \Tlágon és az asszonyi nemnek alkalmasint legnagyobb

része könynyükkel fszerezi mindennapi kenyerét, c'est un amusement

comme un autre.

Ha Felségednek jobbágyai észreveszik és ezen nincs okunk többé

kételkedni, hogy Felségednek szive helyén nincs k, de oly seraphi

készítmény létez ott, mely minden felebaráti bajon bizonyosan meg-

indul, akkor kérdem, ki vagy micsoda fogja \asszaverni a kérknek

* j>Öreg« helyett.
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és esedezknek árdagályát, nehogy az Felséged feje fölött összecsap-

jon ? Ha továbbá Felséged egyszer megkóstolja, mennyivel édesebb

sebeket tüstént gyógyitni, mint sebeket ütni és ezeket évekig vér-

zeni hagyni és ha efölött átlátandja, mennyivel okosabb lett volna a

magyar nemzet fölött atyáskodni, szíveskedni, mint hóhérkodni és

azt kitelhetkép kinozni és mily nyomorult rövidesz fogás, éppen

azon nemzetet üldözni és gyönyör sajátságaiból minden módon

kivetkeztetni akarni, mely jól irányozva minden körülményekhez

képest tulajdonkép az, mely nem ki, de Felséged felé gravitál, mely

a dynasztiának legeró'sebb bástyául szolgálhatna? Ha mindez meg-

történik és Felségednek szive, szeme felnyílik, mi a legnagyobb szeren-

csétlenség volna,^ akkor méltán elmondhatja Felséged a római bölcs-

csel : oleum et operám perdidi ; mert mindaz, mit tiz év óta, mikor

Felségedet Ferdinánd nagybátyján és Ferencz Károly édesatyján

átszöktettük, monarchává tettük,'"^ üggyel-bajjal felállítottunk, kipin-

gáltunk és az újságok által kikürtöltettünk, mindez úgy fog sarká-

ból kidlni vagy elolvadni, mint czukrászmonument, mely valami

nagy ünnepélyre, mint közédesitó' készült és melyet éppen azok tör-

nek ketté, kik részint mint kellleg kipróbált h, részint mint petitió-

kat alá nem iró alattvalók mindenféle rendekkel, czimekkel és kulcsok-

kal megjutalmazva az udvari táblához is zugezogen wurden. [A]kor

aztán Felséged újra megkezdheti a munkát és mea maxima culpát

recitálván egész Európa eltt mint felette gyenge úr fog figurálni,

ki nem tudja bevégezni azt, mit kezdett, de éppen akkor szalad hátra,

mikor, miután mint igazi hs legeli mászta meg a bástyát, már-már

be kellene pour conclusion lépni a várba.

S valóban csak erre várnak az utálatos magyarok, és Felséged

tán azt hiszi, hogy ezen reménynyel a közjó tekintete végett vagy tiszta

patriotismussal táplálgatják magukat? Korántsem, hanem egyedül

azért, mihez képest megint az kezükbe jusson a magyar sinecura,

Nichtstuung és az érdemfölötti b fizetés. Semmi más nem létezik,

ezen mesterségesen fenntartott vágyon [kivül]. Néhány helyébl

kiugratott fúr restelli ezen tényt, mely szerint most semmi ; és

magát unván, ismét belé akarja tolni becses személyét valahová

;

* Az eredetiben tollhibából : monarcha lett.

^ Valóban sublimis er van e rémít ellentétek, ez óriás szikladarabok haji-

gálásában I
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minélfogva jó számú aláírót gyjt és pedig a végett, hogy ezen jó

fiúk hátán Einzugot tartson valami azeltt szennyes, most azonban

kellleg kitisztított és a magyar koronához tartozó épületek egyikébe,

melyekkel Felséged kénye-kedve szerint disponálhat, legelsben is

jure acqiiisitionis és aztán a koronához csatolt jognál fogva, melyet,

nem a jogot, de a koronát, Orsovánál feltaláltunk és e szerint bátran

nevezheti magát Felséged »koronás császárnak*, mit tudom egy jog-

tudós sem mer venni kérdésbe, mert máskép majd meglássa stb. stb. stb.

Felségedet tehát alázattal esedezem, st mint belsejének minisz-

tere interpellálom, ezentúl »keine Thránen mehr«

!

És ha a neuöstreichi tzhelyen álló ebédek tökéletes kífzésére

valami nedv elmúlhatlanúl kell, ugyancsak miszerint mártalékja ízle-

tesebb legyen. Istenért ne használjon Felséged »könnyüket«, de inkább

veres nedvet, hiszen még van, és legelsben is, mert ha már valaki-

nek sírni kell, jobb ha mások sírnak, mint Felséged és a magas egeket

tekintve, gibt es auch mehr aus, és aztán, merí^ már ideje van azon

infamis imputátiót, melyet ránk akarnak fogni, meghazudtolni és

^dsszalökní, melyhez képest úton-útfélen azt mondják, hogy Keu-

östreich olyan mint Borsdorfer,^ mely csak kívülrl veres, mely

calumnia tüstént meg lesz törve, ha Felséged könnyk helyett elég

bségesen fogja használni az érintett ebédnek végképi kitálalása alkal-

mával a veres nedvet, mert akkor minden joggal elmondhatjuk, hogy

a ]N"euöstreich-féle paradicsom alma nemcsak kivüh'l, de belsejében

is kellleg ki van festve mit der Farbe der Freudé.

Nem, is vagyok ennélfogva képes kell szavakba foglalni azon

örömöt, die Sprache ist zu diesem Behuf zu schwach, melyet érzek,

ha Felségednek keresztjére gondolkozók, t. i. nem arra, melyet Felsé-

ged legtöbb jobbágyainak hátára rakni kegyeskedett, mert ez igaz

egy kissé nehézkes és Kiisztus türelmére int, de a Ferencz József rendre,

nielylyel Felséged h szolgáit kiczifrázni méltóztatik. Örömöm pedig

azért oly kicsapongó, mert ezen kereszt nélkül hogy látszatnék oly

significátió, míkép felette soknak szolgálhat kulcsúi úgy szólván

naponkínt, mi most ]N'euöstreichban találtatik ki. A veres pánthka

az örömnek, de egyszersmind a vérnek ezen színe, mindenkit, bár

hordja azt vagy csak bámulja is, arra sürget, hogy tüstént intonálja

a »Freut Euch des Lebens, solang das Lámpchen glüht« stb. féle szinte

már módiból csúszott melódiát ; mert valóban Magyarországban

^ Sötétvörös almafaj, a magyar vér- vagy bikaalmával rokon.
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legalább igen sokan örülhetnek, hogy vérük par hasard eddig még

ereikben maradt és mi több, azokban még cú-culál is. A kereszt maga

pedig teljes bizonyságul szolgál, mely minden hiúság nélküli modest

tünemény, — embernek nem merem nevezni Felségedet, az én jó dics

lovagi császárom ! S ugyanis számtalan példa közt XIV. Lajos nem
volt oly leereszked, Nagy Péter sem, Nagy Friedrich sem, hasonlóul

Napóleon sem, hogy azon rendet, melyet felállított, saját nevével

dicsítette volna fel, de ezen dolgot mindig vagy a szt. lélekre vagy

Szt. Györgyre vagy pláne a mérite-re és a puszta becsületre tolta

comodissime, és Felségednek nagyatyja sem volt oly kegyes, maga

nevére keresztelni az általa fundált Leopoldit, de ezen nev nagy

szentet állította maga helyibe als Vertreter. Ezen nagy monarchák-

nak egyike sem birt annyi lelkesedéssel és tudtomra kivülük egyetlen

egy sem, ki magát e tekintetben feláldozni kész lett volna és e nagy

kérdés köri is Felséged az els, ki megmutatta, mi mindenre nem
capable, ha arról van szó, népeinek boldogságát elremozditni és

mint különösen herablassend pláne még arra is ráállni kegyeskedik,

hogy hidakat, utczákat stb. stb. is azon néven nevezzék, melyre

császári személyét keresztelték és mely névvel megdicsíté az általa

népeinek ajándékozott nemcsak simplex, de kitnbb megelégedésé-

nek verespántlikás signumát. Es valóban bölcsen cselekedett, hogy e

tekintetben nem az eddig élt fényes fejedelmeket majmozta, de ehe-

lyett fideliter a nagy Mária Terézia nyomdokiba lépett, ki mint tudva

van, a legszebb rendnek szerzje és melynek becsét neve által különö-

sen emelte, mert minden h lovag és talpraesett egész férfiú, derék

szép és jószív asszonyért, ha veszélyben van, szívesen ontja vérét,

st érette életét is kiadni kész és természet szerint annál nagyobb

grádusban oly asszonyért, mely népeinek nemcsak fejedelme, de bet
szerinti anyja volt, mikép alig is van rend, mely a halállal szemközt

annyi fortitudot ^ fejthetett volna ki, mint Mária Terézia rendje, és

ha aprés tout egy csupa asszony volt képes a férfiúi nemet annyira

exaltálni, kérdem, mi természetesebb, hogy ezen exaltátió a legnagyobb

Todesverachtungig kénytelen felbszülni, ha egy fiatal 20 éves —
mert mikor a rendet alapította nem volt idsebb — császár du génre

masculin, úgy mint Mária Terézia, saját maga nevével stemplizi meg

csillagát.

1 Sz. jegyzete : Mária Terézia kereszt egyik oldalán ezen, annyit jelent szó

van írva : Fortitudini.
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6-ten Juli
I

A természetben ugyan azt tapasztaljuk, hogy a

1857.
I gyengébb nem nagyobb hatást gyakorol az ersebb

nemre, mint az ers nem, st ezen utolsónak legtöbbjei mindig igen

hajlandók egymással veszekedni és egymást marni. De emberek közt

ez selbsterstándlich egészen máskép áll, kivált ha a fejedelem úgy

mint Gurli [?] a harmadik személyben szól, mihez képest nem mondja

például »Én titeket erre felszólitok« [sic] ; hanem »A ti császártok

szólit titeket erre fel. A ti császártok, és ti fvezértök megelégszik

veletek« stb. stb. stb., mikor a népek magától értetdik ily eloquen-

tiák következtében oly enthusiasmusra fakadnak és annyira érzik

magukat felpaprikázva, miszerint minden parádénál — kivált nyár

közepette, ha Sack und Pack rukkolnak ki, — csupa hségbl szinte

elolvadni készek és aztán a néha jutalmul kifizetett gratis gagiért,

mi 15 kr. teszen per Kopf , oly édes érzések közt isszák meg az császár-

jukért és az fhadvezérükért a seidli (meszely) »Guldent«,i mihez

képest rendszerint nem is veszik észre, mily infamiter savanyú és

keser az.

Né sirjon tehát Felséged többé soha, legelsben is, mert sokan

üy látványkor akaratlanul is Egyiptomra és a Nil vizére kénytelenek

emlékezni, melyben mint mondják von wegen den leichtgerührten

1 Sz. jegyzete : Bécsben azeltt legalább jobbadán nem a szlhegy vagy

a szlkert után nevezték el a borokat, mint például Magyarországban a somlait,

budait, egrit stb., hanem per Gulden, zwei Gulden stb. A bort nem tették hozzá.

És mindez a bécsiek Mtünö becsületességére szolgál bizonyságul. S pedig, mert a

sok szokásos kevergetés miatt minden bor elveszti primitiv nevét és abból tulajdon-

kép »Geniischts« válik, minek a bécsi mindig különös kedvelje volt és alkalmasint

azon okból, hogy a zu vertilgende nedvnek felét császárjáért, felét ellenben hazá-

jáért költse. Bornak pedig tán azért nem nerte nevezni a »Guldent« vagy »zwei

Guldent«, mert ellegesen már ersen elkeresztelte azt. Egyébiránt van ezen abbre-

viatióiban valami sajátságos nemzeti typus. És valamint a magyar betyár ha nem

bir brébe férni, Mhivólag ezen szavakkal lép az ivó vendégek közzé )>ki a legény

a csárdában* és vag)^ kiveri mindnyáját vagy ^^ribus unitis t lökik ki, úgy a bécsi

»Tausendsassa«, mely specialitást Salzburg stb. körül »Schlanklete«-nek neveznek

és mutatis mutandis aequale betyár, ha meg akarja mutatni, hog)' igazi Deutsch-

meister-nem ivadék, azzal imponál a már ersen fogyasztó Stammgastféle vité-

zeknek, hogy beléptekor e lapidárféle szavakkal bizonj-itja be, hog}' vele nem

szabad tréfálni, ujjat húzni pedig pláne nem : »Seidel zweier !« [a] mi után leül,

ersen hallgat, de aimál mérgesebben iszsza meg a 30 krajczáros nectárját. Míg a

derék Stammgastféle contribuensek nagyon megijednek üy Tausendsassaféle

hatalmaskodón és egj^enként kisurrannak, ha t. i. nem nyugtatja meg ket valami

kormányi fegyveres dajka szerencsés ottlétével.
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Eidexeln ^ nem jó fürödni és aztán, mert [a] gyenge monarchát mai

idkben bizonyosan kiugratják fejedelmi székébl a gonosz emberfiák.

No már gyengének, azt hiszem a fentebbemiitett tendre peineféle

exceptionális esetet kivéve, senki Felségedet tartani nem fogja ; mert

hiszen az egész emberiség évrajziban nincs példa, hogy oly fiatal

parancsnok mint Felséged, ki oly incorrecte és Magyarországot tekintve

oly törvénytelenül jutott fejedelemséghez, annyi szivtelenséggel s

annyi hidegvérrel százezreknek életét kioltotta, és egész földi szeren-

cséjét tökéletesen megsemmisítette volna, mint Felséged.

Sokan ugyan azt állítják, hogy az igazán ers nem kegyetlen és

mint ezer példa bizonyltja, nem tagadhatni, miszerint a legkitnbb

hsök rendszerint jószívek és vajmi könnyen megtelik szemük könnyük-

kel, mikor tapasztalni kénytelenek, mennyi kin gyötri az emberiséget és

mennyire neveli azt gyakran nem egy éretlen és elbízott parancsnoki

suhancz, kinek ftisztje volna, fájdalmakat enyhítni, sebeket gyógyitni.

De mindez, méltóztassék elhinni, felséges uram, nem egyéb mint

lágyvelej Jean Jacques Rousseau & Co. nem theoria, melyet mutatis

mutandis megengedem tán némi haszonra fordíthatja [sic] valami

misericordian vagy soeur-grise-féle specialitás, mely theória azonban

fejedelmekre alkalmazva éppen oly oktalan, st nevetséges, mint ha

valami irgalmas fráter ülne az én helyemre, Unterrichtsminister pedig

valami szürke nénémasszony volna.

Azon kormányzási systéma, melyet Felséged alattvaló népeinek

kimondhatlan boldogságára a magas erény, szepltlen moralitású,

tiszta magaviselet és mély bölcseség Schwarzenberg boldog her-

czegtl imbibált, minden csepp vér és nedvében felvett és mióta a

közbirodalmi székbe ülni méltóztatott a jelen napig szigorú és imper-

territe követett és követni parancsolt, ezen systéma népeknek meg-

boldogitására bizonyosan a legjobb és legczélszerbb, ha tán nem a

legolcsóbb is, mi azonban még el nem döntött kérdés.

[19.] Kormányzási systémákról igen sokat fecsegtek és irkaíirkál-

tak az emberek már és e munkában még ma sem lankadnak, ott t. i.

hol ilyesekrl nemcsak gondolkozni, de szólni és irni is szabad. Nem
szándékom Felségedet ilyesek felhordásával untatni, mert hiszen

Felséged mindezt jobban tudja, mint én, mi persze nem igen sokat

1 Czélzás a »könnyez6'« krokodilra.
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akar mondani, mert én, ki osztráki prókátornak voltam nevelve,

mikor minisztert csináltam magamból, csak a bürgerliche Gesetz-

buchot ismertem és csak azóta hab' ich Eins und das Andere nach-

geholt, amennyiben t. i. »mindenes« qualitásom és foglalkozásom

létére [sic !] erre némileg ráértem ; annyit azonban minden lehet

kormányzási systémáknak szoros egybehasonhtása következtében

jólélekkel elmondhatok, hogy tulajdonkép nem létez egyéb jog a

világon, mint a jus fortioris és minden egyéb irott, megesküdött,

pragmatizált stb. stb. stb. jog, nem egyéb mint lárifári ; mert [az]

ilyes kötelékeket csak azon fejedelem nem szakitja ketté, ki erre nem

elég ers, mig azon király, császár vagy bármely néven nevezend

parancsár, ki elégséges ervel bir, Brennusként kardját használja az

efféle jurisprudentia-akadályoknak kettévágására. Kard, dzsida, szu-

rony, puska, ágyú, rakette stb. stb. stb. és elég katona, zsandár, policzáj

stb. stb. ki ezen mszereket kellleg használni tudja : ezek azon törvényi

articulusok, melyek bölcs fejedelmeknek corpus jurisát alkotják. Min-

den egyéb nem más, mint haszontalan bliktri. Ezt Felséged reméllem

csak capiálja és ezen okoskodás Felségednek capacitásához úgy hiszem

jobban van mérve és alkalmazva, mint mindazon constitutionális szr-

szálhasogatás, melylyel oly sophisták mint például gróf Apponyi György,

Felségedet untatni szemtelenkednek, müyeneket persze egyedül mély

esz és kiterjedt tudományú egyéniség képes méltánylani.

Általánosan ugyan azt mondják, hogy üy kormányi rendszer

annyiba tehk és oly költséges, miszerint elvégre minden kormányt

megbuktat. Ámde azért, mert felette sok száj sokszor csak azért tátja

fel magát, hogy belle ezen théma kicsússzon, ugyan kérdem azért

igaz-e ezen áUitás ? Többek közt mit mond a franczia híres orátor

Mirabeau ? Azt, hogy a való kivétel nélkül sem a többségnél sem a

kisebbségnél nem üti fel sátorát, hanem majd milHóknak majd csak

egyetlenegynek szájában lakik. Már [a] mi a Felséged kormányzási

systémájának veszélyes és mintegy elbuktató drágaságát illeti, ára

fecsegjenek Felségednek 40 mülió h juhai, bármit akarnak, én azt

mondom, hogy nagyon drága ugyan Felségednek systémája, de éppen

meg nem buktató, legalább Felségedet tekintve bizonyosan nem, ki

a receptor [?] szerepét játsza, midn meglehet, st hihet, hogy azok-

nak nagy része a fertályig, féhg, úgy mint Felséged rabjait a lyukból

bocsátja, vagy egészen bukni fog, kik a fizetket komédiázzák el^

^ T. i. a kik az adófizetk szerepét játszszák.
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Ez pedig tekintetet sem érdemel. Mert ha a katonának még akkor

sem szabad panaszkodni, ha ágyúgolyó elviszi fejét, mi joga volna

kérdem, egy szennyes, Waffenrock nélküli contribuensnek rimán-

kodni, ha a státus javára elveszik mindenét, még kalapját is, hiszen

legalább megmarad koponyája, mi rendszerint nagyobb becs mint

[a] kalap, st még tán hasa is, melybe mindig tehet valamit, ha van

valamije és azért ha a magas adóróli lamentókat hallom [mely rám

nézve úgy hat, mint hypekakuana, mert a legjobb ideákat parali-

zálja és a bgdicsbb terveket mintegy fagyos vizzel önti le, mert pénz

nélkül lehetetlen valamit javitani],* ha mondom a magas adóróli

jeremiád üti meg füleimet, mindig porosz Nagy Friedrich jut eszembe,

ki mint mondják, én nem tudom, igaz-e, tágitni akaró gránátosait

ily szavakkal lelkesité és biztatá, »Ihr Hunde, wolt Ihr ewig leben«,

úgy én is mindig azt volnék hajlandó mondani : »Ti semmirekell'

contribuensek, tán t akarjátok enni a császár kenyerét, majd adok !

holott a természetnek világos parancsa az, hogy a császár és annak

mind szuronyos mind pennás ármádiája lakjon a ti kenyereteken

jól,« Soha bankrott valami országot meg nem rontott úgy mint egye-

seket sújtja lábaikról és ez természetes, mert egyeseket exequálni,

bezárni, koplaltatni lehet, státust azonban soha fizetésre nem kény-

szeritett még senki, ha t. i. annak fó'nöke kész szuronyokkal és puska-

porral liquidálni és e tekintetben kiküszöböl minden ceremóniát. Az

osztráki adó efölött oly könny, hogy minden segély nélkül, magától

értetdik. Felségedet tekintve, azt bizvást duplázni, st triplázni is

lehet és már boldog emlékezet Wildner-Mautstein, ki az emberiség-

gel bekapatja a lovat,^ bizonyos magyar publicistát capacitálgatván,

minden kétséget kirekesztleg diadalilag megmutatta, hogy soha

nem fizethetni elég magas adót és efölött valamint igen bölcsen nevezi

Horácz az emberek majoritását fruges consummere nati-féle ürgék-

nek, úgy kérdem, miért ne volna szabad Felségednek 40 millió juhait

szinte oly tiszta latinsággal ezen coUectiv czimmel átkezelni a históriá-

nak : omnem lanam dare nati ?

Egyébiránt Felségednek katona vitézeit, kiket most nem nélkülöz-

hetünk még és teljes számukra van szükségünk, mert jelen állása az új

státusnak politikai tekintetben még nincs consolidálva és a muszka

még nem tudta felejteni Felségednek genie ötletét, Európának többi

" Kiadó tette szögletes zárjelek közé.

^ Nem tudom kire s mire czéloz Sz,
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hatalmai pedig Felségednek segitségére tán nem fognának igensietni, ha

az orosz medve Felséged hajába kapna, — Felségednek zsoldosait mon-

dom tehát még egy darabig egészen complet fel kell tartani, mig t. i.

gróf Biiolnak sikerülni fog, mi ismert diplomátiai felsbbségéhez képest

nem késhet, mely Európában valóban proverbiál lett, a muszkákkal

tökéletesen kibékülni, és szolid szövetségeseket szerezni, melyeknek

tökéletes hijjával szkölködik Felséged mostanság, mikor aztán mikor

mindezen óhajtványok zur Wahrheit werden, annyira redukálhatjuk

a szuronyos hadat, hogy az adónak felemelése és ily tetemes meggaz-

dálkodások következtében aránylag rövid id alatt legmegnyugtatóbb

állásba hozandjuk a mi dics császárunk bankóczédula ügyeit is.

7-ten Juli
I

Ha külpolitikánk nem volna egy kis zavarban,

1^7.
I niii'l én tulajdonkép nem tehetek, mert hiszen én csak

belminiszter vagyok és küldolgok köri csak jóakaratom bebizonyítá-

sára sántikálok néha-néha, akkor tüstént legjobb rendben lehetnénk

mindenben, mert ííeuöstreichuek sokszín, de most egy kaptára

verend népei, a magyarokat nem véve ki, hála Isten már mind kellleg

meg vannak pacificálva, úgy hogy belellenség végett de egyetlenegy

katonára sem volna többé szükségünk és pedig nem azért, mert 14 ezred

zsandár fénylik világos bölcsen Felségednek nagy hasznára, mivel

tudja Isten miért, én nem capiálhatom, ezen institutio minden elleges

mély combinátió daczára éppen meg nem felel czéljának és minket már

úgy szólván genü'ozni kezd, mert a mi combináló tehetségünkre ers

homályt vet és ekkép per analise egész kormányzói capacitásunkra igen

fájdalmas csorbát üt ; hanem azért nem szükséges belcsend végett de

egyetlen egy zsinóros vagy zsinórtalan Waffenrock is, mert az egész

ország, némi haszontalan betyárokat kivéve, kik nem igen bánják, ha

fel is akasztják, mert mint áUitják az impertinensek, náluknál jobb és

becsesebb embert is akasztottak fel már akárhányat Felséged atyás-

kodása óta, az egész ország mondom annyii'a van terrorizálva, mikép

senki de moczanni sem mer.

Én sokat búvárkodtam, mikor még az aula volt azon mez, melyet

gazdálkodás végett árendába akartam venni, az els franczia revolútió

szövevényeiben és ezen foglalatosság közt mindenféle státuserket

egymáshoz hasonhtván és ponderálván azon conclusióra jutottam,

hogy olcsóbb és mégis hathatósabb kormányzási er nem létez, mint

a terror.

És tulajdonkép ez oka, miért tanácsoltam én Felségednek minden

eljárásában, hogy sohase fárassza (Felséged) di'ága eszét mindenféle
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haszontalan Fachsennal, de irja tétova nélkül minden zászlójára e

szócskát »terrorismus« és sokkal biztosabban ér czélt, mintha népeinek

szeretetét és megbecsülését akarná kivivni, mi felette nehéz, mire sok

idó' kell, és mi a lehet legnagyobb fecsérlés, mert ha a czél ez, akkor

nem szabad sokat adóztatni, de éppen ellenkezleg igen sokat kell adni

;

midn azon systéma, melyet én reconimendáltam, rövid port csinál,

macht km-zen Prozess és tulajdonkép semmibe sem telik,^ mert egy

nagy országnak budgetjére nézve fapózna, vasszeg és kenderkötél,

bármily nagy mennyiségben kívántatik is meg, éppen annyi, mint

semmi. Ce n'est pas un objet.

Ha három oly semmirekell gazember, igy okoskodám, mint

Marat, Danton és Robespierre, terrorismus által nemcsak Párizs any-

nyira népes városát, nemcsak 25 millió gallust és éppen nem cantanst,i

de ersen pugnanst, továbbá nemcsak a hatalmasan felfegyverkezett

szövetségeseket Brunnswick herczeg commandója alatt a grániczon,

de még magát a legitimus XVI. Lajos Mrályt, Marié Antoinettel, nagy

Mária Terézia ezen gyönyör szke leányával, st még a kis dauphinnel

is együtt meg nem szn sakkban tudta tartani, és Francziaországot

legalább abban megmentette, hogy ezen szerencsétlen ország, melyet

most III. Napóleon usurpálja /síic/, nem jutott porosz és osztrák kézbe,

mi egyébiránt nem lett volna kárára, mit Czartoriski herczeg ^ és többek

tudom készek minden pülanatban, ha kívántatik még esküvel is bebizo-

nyítani ; ha mondom oly három nemtelen roturier mint az érintett

triumvirát, melynek ketteje efölött még legnagyobb poltron is volt, üy

óriási hatalmat tudott magának arrogálni és pedig egészen ingyen,

mert azon pénz, mely kormányzatukra felhasználtatott, nem volt övék,

mert azt vagy lopták vagy azon intentióval vették kölcsön, hogy soha

vissza nem fizetik, ha ily kimondhatlan csudát három minden rang

és titulus nélküh igen közönséges egyéniség végbe tudott vinni, ugyan

minek tulajdonithatni azt? Semmi egyébnek, mert Isten által inspi-

rálva csakugyan nem lehettek, mint felvett systémájuk legalább pour

le moment et pour l'occasion felette helyes és czélszer voltának.

* Sz. szereti e szót alkalmazni »kerül« helyett.

1 Czélzás arra a latin iskolai, egykoron divatos declinatiós gyakorlatra : hic

gallus canta)is, in arbore sedens, pira poma comedens kukurikú dicens ; huius galli

cantantis, in arbore sedentis, pira, poma comedentis, kukurikú dicentis stb.

2 Cz. Ádám herczeg, Sándor czár külügyminisztere, a ki az angol-orosz szer-

zdést Francziaország ellen 1806-ben megkötötte.
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Már most kérdem, ha ezen systéma három minden tekintetben

csúf egyénektl kezelve mégis oly óriási csudákat tudott véghezvinni,

melyen bámulni még most sem fáradt ki az emberiség, ugyan nem

kézzelfogható-e, hogy ezen systémának igen helyesnek kell lenni, mert

nagyon efficax és különösen olcsó is és hogy ennélfogva ha ex dei gratia

fejedelem választja azt kormányzási eljárásának, ki teH van lovagisággal

és bátorsággal, ki Wertpapierral betakarhatná legalább is az egész

AVojwodinát a temesi bánátussal együtt, ki majdnem egész milliom

katonákkal és beamterekkel szabadon disponálhat és ekkép elégséges

segiti vannak és ki mindemellett igen jósziv, nyájas és leereszked

tünemény : akkor az ily systéma, ha az következetesen folytattatik,

oly rezultátumot kénytelen maga után vonni és oly váratlan dolgokat

fejteni ki okvetlen, miket a legbölcsebb Rechnungs- vagy Hofrat

sem képes eló're kicalculálni ; mindenesetre azonban a felhozott trium-

virát successusa szerint algebrai törvényekhez képest úgy fogja egész

Európát, kivált Muszkaországot bak szarvába hajtani — in das

Bockhorn jagen^ — , valamint a kérked Piemont is tüstént remegni

kezdett és tudom kínjában — bármennyire kaczag is — rég megbánta

szemtelenséget, mikor Felséged csak egy ujjával fenyegette azt, mi

valóban éppen oly mulatságos volt mint mikor impertinens kis kanapé-

ebecske farkát behúzza, midn meglátja az orosz — vagy mit is mon-

dok, mikor meglátja a tiger royalt.

A pók, mint meséhk, a legédesebb virágból is mérget sziv, mig a

dolgos méh mindenben mézet tud találni. ísekem, minden szerénysé-

gem daczára, azt hiszem jogom van praetendálni, hogy engem mindenki

dolgos méhnek tartson, én legalább, ha isolálva [vagyok] is, igy hizel-

kedek magaimiak ; legelsben is, mert egész nap dolgozok pedig tentá-

val, mely teli van czukorral és aztán mert új, nagy és drága hazánknak

hasznára képes voltam még oly mérges gazból is, mint Marat & Co.

ügyes méhként mézet kiszivattyúzni. Gélt, freundlicher Leser, nicht

wahr ? das kann nicht jeder !
^

^ A. m. megriasztani, megfélemlíteni.

' SzécJienyi jegyzete : A mostani germán feuilletonisták nagy része, kik

invita Minerva a franczia könnységet utánozni akarván ügy járnak mintha Biggo-

linit [híres táncos a 40-es években] majmolná medve és valóban az imalomnak

feltalálták superlativTimát, nagy önmegelégedéssel pengetik, mintha ez nem is lehetne

máskép, a freundliche Leser és freundliche Leserinn phrasisát, holott több esetben

igen mint nem, ekkép kellene szólnia : unglücklicher, fürchterlich gelangweilter,

bedauemswürdiger, allzugeduldiger Leser stb. stb.
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S ugyanis eddigelé mindenki azon hiedelemben volt, hogy oly ször-

nyeket, mint a milyenek voltak az érintett három irgalmatlan vér-

szopók, kik valóban elundokiták a teremtést, egyedül mint abschrecken-

des Beispiel használhat a jó vagy jóra fordulni akaró emberfia ; igen,

igy hitték ; de egészen hibásan, mert teszem valamint a legszemtele-

nebb útonállónak jó és igen haszonvehet fegyvere lehet, valamint a

legszivtelenebb gyilkos tán gyönyör chronométert visel zsebében,

melyet kár volna fel nem húzni, miután t felhúzták, valamint egy

infámis felségsértnek primae classis föld jószágai lehetnek, melyeket

nagy otrombaság volna fel nem szántani stb. és annak jövedelmét

húzni, valamint végre a legrosszabb szagú tzsérnek igen jó szakácsa

lehet, kit vendég képében kellleg fel nem használni igazi otrombaság

stemplijét viselné, úgy szinte kimondhatlan butaság lett volna Robes-

pierrenek kormányzásisystémáját, mely oly olcsó, noha kimondhatlan

ausgiebig, nem követni és vájjon miért ? oh kimondhatlan absurdum,

mert ezen utálatos teremtés vérszopó jakobin volt, kinek Ferencz csá-

szár uralkodása alatt még nevét sem lehetett veszély és salva venia

nélkül kimondani

!

Igen, Felséged a boldog herczegtl ^ átvéve ezen systémát követte

máig és fogja követni ezentúl is, nem kétlem, ha t. i. erre annyi nervusa

és annyi energiája van mint tagadhatlanúl volt Robespierrenek, ki soha

egy cseppet sem tétovázott, mikor más fejérl volt szó, midn igaz,

saját fejét nagy félénken nem egyszer dugta el, mig aztán drágalátos

személyét is nyaktilóba kelepczézte a fátum és a háládatos franczia nép

szeretete. Felséged azonban minden alkalommal annyi bátorságot és

annyi lélekjelenlétet mutatott, mikép tudora Felséged tétovázni nem

fog ; de megtörhetlenl folytatja a felvett és a már úgy szólván meg-

csontositott terroristikai kormány módját.

Egyébiránt szerencsém van Felségednek alázattal jelenthetni,

hogy Felséged kormányzási systémáját többé meg nem változtathatja,

ha erre tán kedve volna is ; de szükségkép meg kell maradnia a felvett

véres vágásban, ha hogy a közbirodalmat, st az egész dynastiát saját

becses császári személyével együtt koczkára állitni nem akarja.

Macchiavelli, kitl Felséged még igen sokat tanul-

hatna, noha Macchiavelli is nagy elmeneteket tehetne

8-ten Juli
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Felséged iskolájában, — et c'est l'avantage des beaux esprits et des

1 Többször említem már, hogy Sz. ez alatt herczeg Schwarzenberg Félixet

érti, keresztnevére való czélzással.



288 19. FEJEZET.

ámes élévées, egyik tanúi másiktól, egyik javul másikon— ,Macchiav elli

ezen axiómát állitja fel, melyet újabb idkben lelkes Lamartine is vala-

melyik czifra vü'ágú munkájában felmelegit : »A földi világnak minden

búja abból ered, hogy azok, kik a nemzetek élén állnak vagy nem eléggé

jók vagy nem eléggé rosszak. « Mi más szavakkal annyit jelent, hogy

egyedül az kormányozhatja a népeket sikerrel, kit vagy minden határon

túl szeretnek, vagy kitol minden határon túl remegnek és eliszonyodnak.

Több évvel ezeltt, mikor Montesquieimek kormányzási distinc-

tióit fontolgatám és még nem voltam magamban tisztában, melyik

kormányzási rendszer volna helyesebb, valami philantróp bárót tapasz-

taltam bizonyos alkalomkor, mikor két, Angliából megérkezett pari-

páját földalatti istállójukba 1 akará inditni, melybe lelépni nem volt

kedvük, mert ilyféle mélyebbecske lakhoz nem voltak szokva. Több

óráig édesgette ket a báró zabbal és a lovak lefelé nyújtották ugyan

nyakukat, egy lábbal elre is léptek, úgy hogy elérték a rostát és abból

mindig elcsiptek jó sok abrakot, de lelépni teljességgel nem akartak és

a báró mindig újra és újra töltögette a rostát, béketrésében már egy

kissé lankadva, mikor egy ott álló és ezen phüantrópiai komédiát

contempláló fiacker különös veres orral, mi bizonyos pontig bizonyságul

szolgálhatott, hogy tudományának nagy részét ser- és borházakban

szedegette fel, ezen exclamatióra fakadott : »Euer Gnaden i brings glei

abi«, mely pretensión a báró nagyon bámult, de még jobban csudálta,

midn észrevette, hogy félminuta alatt mindakét ló kell helyén volt

a mélyben és egészen zufrieden és egyedül egy kibontott ostornak

következtében. Mit nem tanulhat ezen egyszer ténybl bölcs feje-

delem !

Felséged maga nagyhír vadász, hiszen még Gérarddal az oroszlán-

hssel is megbarátkozott és ekkép igen jól tudhatja, mily különbség van

azon két vizsla közt, melynek egyikét szelídséggel, másikát par force

tanították ki. Az elst úgy szólván mindenre kérni kell, midn a másik-

nak parancsolni lehet.

Felségedet, méltóztassék elhinni, családi tagjain, nagylelk anyján,

személyemen és gróf Grünne Károly kocsisságán kivl minden bizony-

nyal senki sem szereti ; Felséged ehhez képest MacchiavelJinek most

érintett eldönthetlen axiómájánál fogva népeit szeretetük következté-

ben nem kormányozhatja és e szerint mint fentebb érintem, nem ural-

^ Nagy városokban, a continensen, régebben igen gyakori volt az istállókat

pinczékbe helyezni el. (Még Pesten is az 50-es és 60-as években !)
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hatja azokat máskép, ha lábairól nem akar döntetni, mint eddigi syste-

mája szerint, t. i. terrorismus által ; mert Felséged tán csak nincs azon

vélekedésben, hogy e két systemát combinálni lehetne t. i. hogy azon

urat szeretni is lehessen, ki kínzásra oly hajlandó és ki embervértó'l

szaglik ?i Ily érzésre csak kutya képes, ha igaz, mely néha legkegyet-

lenebb urát is szereti, mennyire eb t. i. szeretni képes ; de nemzet [az]

ily érzéseket legfeljebb hazudni fogja, de keblében viselni soha, egyesek

tán igen, mert tagadhatlanúl van oly emberi tojás is, mely kutyának

tökéletesen beilHk. Vagy azt hiszi Felséged, hogy az ó' császárjukat

szeretik az népei, és kivált a magyarok ? Nem, ily illusiókban nem

lehet az én positiv jellem császárom. Ez pláne nevetséges volna

!

Ennél remélem Felségednek mégis több esze van ! Nem mondhatom,

e tekintetben mennyit és mily jóizen kaczagtam a hosszúbajszú

bolondon, Haynau tábornok bakóságán, ki bona fide azon édes hallu-

cinátióban álmodozott a pompás szamár, hogy t a magyar szereti,

és Európa mint valami bayardféle leventét magasztalja !

Felséges uram, másokat megcsalni bn, de saját magát megcsalni

ostobaság
;
politikában pedig a bn sokkal kisebb bn mint az osto-

baság, mit már Talleyi'and megmutatott, mikor az Enghien berezegnek

Napóleon általi meggyilkolását nemcsak bnnek, de hibának is nevezte

és azáltal körülbelül azt akarta mondani, hogy a bnt el lehetett volna

nézni, de a hiba megbocsáthatlan és elbb-utóbb, de elvégre minden

bizonnyal bosszút fejt ki.

Azon kis tréfáról tán hallott Felséged valamit, melyhez képest [a]

magyarok közt a kisdedeket, melyek még tisztán gondolkozni nem

tudnak, a szeretet közti külömbséggel hozzák zavarba és hozzájuk ily

kérdést intéznek : »mondjad kedvesem, mikép szeretsz emgem, vájjon

úgy-e, mint galamb a búzát vagy kecske a kést?« mire sok kis kezd

nem tudja tüstént mit feleljen, mert még puha velejénél fogva szaporán

nem birja distinguálni, mily essentiáhs külömbség van a két szeretetnek

neme közt.

Már Felségednek régóta bentt koponyája és azért reméllem,

mert, mint mondám, nincs nagyobb absurdum, mint magáf megcsalni,

hogy mindazon demonstrátiókban, melyeket legújabb idkben Felsé-

gednek elfogadására vagy inkább Európának elcsábítására a magyarok

^ Sz. óriási elkeseredésére mutat e megdöbbent kifejezés, melyhez alább

még nem egy hasonlót találunk. — A persiflage fölülmúlhatlan mértéke azonban

az, hogy ezt Bachhal mondatja Sz.!

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 1"
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által elkomédiáztattunk, Felséged nem lát másnem szeretetet, mint

amilyennel a kecske viseltetni a kés ii'ánt, minél Keuöstreich felépítése

ügyében nekünk nem is kell egyéb ; mert mi a magyarban inkább szere-

tünk látni kecskét, mely a császári bicsaktól és megbicsaklástól iszo-

nyodik, mint nyalánk és torkos galambot, mely impertinenter a császár

kezeibl kiszedné a búzát stb. stb. stb.

Vagy azt hiszi Felséged, majd idvel fogják tán szeretni Felségedet

a magyarok, mikor a régibb generátió kihal és az ifjabb nemzedék érdek,

szokás, id, kulcs, kereszt, udvai'i fény stb. stb. által egybeolvad a

közbirodalommal ? Én ezt nem hihetem, mert noha a magyar a világ-

nak tán minden emberi speciese közt a legkevésbbé bosszúálló, azért

mégis vannak némi sérelmek, melyeket nemzet, ha nem oltják [sic] el

benne minden érzést, soha nem felejthet el.

Azt, hogy Felséged mint bitorló oly irgalmatlanul kivégeztetett

és oly kimondhatlan nyomorúságba döntött százezreket, st milliókat^

ezt megbocsáthatná a nemzet, mert elvérzett és nyomoriiságban kihalt

hazafiait szent mártíroknak tartja, melyeknek eltávozott lelke az élk-

nek lelkletét tisztitni, szilárditni, istenesitni fogja ; azt, hogy a halál-

nak legundokabb neme által bepiszkolta Felséged az egész nemzetet,

még ezt is megbocsáthatja, mert valamint a legszebb rendet, legszebb

ezimet is lemoslékozza egyetlen egy erkölcsi büdös, ki azzal ékesítve,

feLruházva van, szinte úgy elveszti idvel a legszégyentelibb büntetés

is rossz szagát, ha tiszta erény egyént sújtott az, mint az akasztófa

sem fog sütni undok bélyeget nemsokára senkire is, mert oly sok nem-

csak ártatlan, de érdemdús magyar hazafi függés által volt büntetve

lelki függetlenségéért ;
^ hogy Felséged minden magyart kirekesztett

tanácsából és az országnak legjelesebb fiait is csak ahg vagy ellenkez

indulattal, st utálattal hallgatja ki, de ehelyett mint éretlen iskolás

vagy szenvedélyteH asszony, csak azokra figyel kik ke-

vélységének hízelegnek és még csak azt sem tudja, hogy

[ha] a világ hátán valakinek nem szabad a primae informationis

bnébe esni, az bizonyosan nemzeti fnök, kinek legszentebb köteles-

sége minden módon velejébe vésni e következ igazsági törvényt

»audiatur et altéra pars<( : ezt is megbocsáthatja Felségednek a magyar

nemzet ; mert tisztán látja, mily felszínes inept és incapax kezekben:

van a közbirodalmi gyepl mostanság és elre tudja, hogy valamint

nem mert Felséged mást küldeni a moszkvai koronázáshoz mint

^ Sz. szenvedétyes fájdalmának e shakespeari kifakadásai megdöbbentek.

9-ten Juli

1857.
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magyart/ mert mást alkalmasint kifütyültek és tán még le is köptek

volna ; valamint jónak találta Lombardiában öcscse mellé magyart

állitni,^ mert osztrákot ott nem szenvedhetnek ; valamint tanácsosnak

tartja londoni^ és pétervári* követségeit magyarok által ellátni, kiket

mint magyarokat nagyon kedvelnek, mint osztrák diplomatákat csak

trnek, szintúgy bizonyosan megjön az id, mikor majd ersebben fog:

sütni a napnak világa és a sok vérczimenttel készült Neuöstreich-féle'

sütemény irgalmatlan büdösséggel fogja Felségednek csak tömjénhez

szokott és ekkép egészen elkényeztetett orrát megütni, mikoron

Felséged, ha kimondhatlan fejessége nem tartja végnélküli vak-

ságban és elbukása nincs az Istenektl már a nagykönyvbe irva,

bizonyosan a magyarok felé fog fordulni ^ és átlátandja, hogy

még a magyar kis remanentiában is több gyakorlati státus-

tudomány és mélyebb combinátiói tehetség van, mint azon theo-

retikus tudományosokban, kik ma tartják Felségedet elszigetelve

minden bátran szóló egyéntl, nehogy végkép saját szemeivel lás-

son és kik tanultak ugyan vajmi sokat, de semmit kellleg nem

digeráltak és soha nem gyakorolhatták magukat független gondolko-

zásban.^ Azt hogy Felséged Magyarországot elrongyositotta és mint

mondják volt neveljének megjutalmazására — mit tagadhatlanúl

ersen megérdemlett — a Vojvodinát megszülte,' ezt is megbocsát-

hatják a magyarok, mert hiszen ezen macchiavellii viszketeggel

inkább Felségedet büntették mint a magyarokat, mert valamint er-

sebben összeforr a csont ott, hol eltört, szintúgy fog a Vojvodina er-

sebben egybeforrni Magyarországgal mint bár valaha azeltt stb.*

Mindezt megbocsáthatja Felségednek a magyar, részint felejtheti. Egy

fulánkot azonban soha nem fogja a magyarnak keblébl kihúzni semmi

* Herczeg Eszterházy Pált. A koronázás 1856 szeptemberben volt.

2 Gr. Zichy Ferenczet, a késbbi konstantinápolyi nagykövetet adta fó'udvar-

mesterül a császár Lombardia fökormányzója, Férd. Miksa föherczeg mellé.

' Gr. Apponyi Rudolf.

* Gr. Eszterházy Bálint.

^ Sz. legmélyebb elkeseredésében is a kibékülésre, a törvényes, koronás ma-

gyar királyra gondolt !

® Bach helyett itt maga Sz. szólal meg s menti a tanácsosaitól félrevezetett

uralkodót.

' Az csak, természetesen, mende-monda, hogy a Vojvodinát gr. Coronini

táborszernagy, a szerb vajdaság polgári és katonai kormányzója, a császár egykori

nevelje kedveért állították föl

!

® Bár teljesülne a sokban látnók Széchenyi e jóslata!

19*
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is, azon fulánkot t. i. melyet Felséged az által ütött a magyar nemzetnek

szivébe, becsületébe, lelkébe, hogy a magyarokat arra kényszeritette,

mikor utolsó alkalommal bemutatta császárnéjának Magyarországnak

kies vidékeit (? ! ?). mihezképest ^ mind a mostemlitett egekbekiáltó

indignitások daczára még köszön, bókoló, kézcsókoló komédiát is

eljátszszon a világ eltt, tökéletes saját maga lealázására ; mert noha

igen nagy bámulatraméltó is azon szent, kit midn jobboldalról vágják

pofon, hasonló felvigasztalásra bal pofáját nyújtja és mikor az is

kikapta ületékét, nagy haladattal kezet nyal, azért üyféle szentség

egész nemzet által gyakorolva oly bélyeg, mely undokabb, mint ha

valakinek akasztófát sütnének homlokára ; mert ennek nyomát rövid

emberi életid eltörü, midn ily kimondliatlan gyalázat signuma

alatt nemzet századokon keresztül eped, kínlódik csak hogy kétségbe

nem esik.^

A hasonlóul kegyetlen muszka czár Iván nyársra húzatta Szul-

kovszki herczeget és midn közelállván hozzá, mikép kinjain legeltesse

szemeit, a berezegnek esedez remegése érinté hallását, kegyeskednék

hozzá kissé közelebb állni, mert még valami grátiát óhajtana kikoldiilni

és a czár hízván azon gondolattól, hogy a nyárson kinlódót még erköl-

csileg is megtörte volna, nagy kevélységgel közelit áldozatához, ki azon-

ban nem kér semmit, de legott szemei közé köp és kiadja lelkét ; a czár

pedig életben marad ugyan, de azon pök, melyet képérl nem bir

lemosni, levakarni, leégetni, t meg nem sznleg irgabnatlanabbúl

bökdösi, szúrja, kinozza, mint amennyi fájdalmat okozott azon nyárs,

mely Szulkovszki berezegnek testét ugyan meggyilkolta, de lelkületén

nem fogott és azt megtörni nem birta.

Felséged soha a dolgok mélyébe nem hat és ekkép azt hiszi, hogy

a mögött mi nem egyéb mint vászonra vagy deszkára pingált kép, van

is valami és ekkép elvégre úgy fog járni, mint azon derék Hayer [?] fiú,

ki egy mesterüeg vászonra festett gyönyör leányzóba szeretett és t
egyszer du coté opposé is bámulni akarván, megforditá a képet és

nagy bosszúságára azt vette észre, hogy ott nincs semmi, sik vásznon

kivi.

Higyje el Felséged, a magyaroknak nagy része úgy érez alta mente

repostum mint a felhozott nyársra húzott berezeg és ha üyféle satis-

factiót nem vett még egyetlen egy is magának, annak oka az, hogy még

^ Jlihezképest a. m. hogy.

2 Ez a túlzás az 1857. híres petitió el nem fogadásában bírja alapját.
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senkit sem húzatott karóra Felséged és k azt hiszik, mert sokszor meg-

fordulnak a szerepek a világon, hogy erre még alkalmasabb id fogna

jönni, mikor majd Felséged kerülhetne, nem ugyan nyársra, mert

Felséged vajmi kemény és rosszbz pecsenye volna, de valami alkal-

matlan kelepczébe, mikor aztán könnyebben és kényelmesebben végbe

lehetne vinni ezen szinte szívbl ered privát és nemzetszereteti

demonstrátiót.i

A publicum sehol nem szeret sokat gondolkozni és e szerint most

legnagyobb része a magyarnak, nem tudja, de nem is sejti, mily gyalá-

zatos és lepökésre méltó komédiát játszattunk el vele, én és báró Hauer,

mikor ráparancsoltunk, hogy Felségedet a haladatnak minden jeleivel

fogadják mindenütt. Parancsolatunk ugyan nem volt egyenes mint

általában semmi nem egyenes, mi officináinkban készül és pedig mert

mindenben a nagy természetet iparkodunk, mennyire csak lehet utá-

nozni, az egész nagy teremtésben pedig nem vehetni bár csak egy

hüvelknyi egyenes lineát is észre és efölött a hires Hoggarth ^ is, ki ha

ma élne, tudom huszárjaimnak nem egyikét adná át a jövendnek,

Hoggarth is azt állitá, hogy a szépségnek lineája nem az egyenes, de a

görbe és mi több, a derék kinaiak nem használnak egyenes lineákat,

hanem girbe-görbéket ^ és ez által adnak mindennek mit készítenek,

annyi csint, kecsességet és annyi változékonyságot ; hát mondom mi

nem adtuk az efféle parancsokat egyenes szavakkal ki, mert ez minket

kivált a külföld eltt igen compromittálhatott volna, de oly ambigue-féle

phrásisokkal parancsoltunk, mint a milyenekkel szoktuk gyermekeket

valamire felhívni, kiknek szabad jóakaratjukkal kivannak paradirozni

a professor urak és Felséged maga tapasztalhatta, — mert persze alig

vonta mi magát valaki a festivitásokból és pedig [azért], mivel nem
merte ; minthogy ezer módot adott kezünkbe Felségednek octrojirozott

constitutiója, mely után az osztráki népek annyka óhajtoztak, hogy

1 Rettent elkeseredés rettent fantáziái — s hozzá, hogy mind ezt Bach-

hal mondatja el Széchenyi, a kit — mint a következ bekezdés mutatja — a cinis-

mus utói nem érhet mintaképének tartott. Bizonyos, hogy a véres vágások tulaj-

donképen Bachnak s nem a császárnak szánvák. A császár csak »médium« itt e

rettent séanceban

!

^ Hogarth Vilmos, a hírneves angol fest és rézmetsz (1697—1764) úgy lát-

szik Sz. kedvenc2e ln angliai tartózkodása alatt, mert sokszor hivatkozik rá.

^ Gondoljunk a kínai vázák tekervényes vonalaira, a melyeket legújabb

míítörténészek az ú. n. Meander-féle görög díszítés elkorcsosulásának tar-

tanak.
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azokat minden módon agyon szekírozhatjuk, kik nem elég eszesek,

oraculumféle szavainkat a mi kivánságunkhoz képest magyarázni és

végbehajtani, — Felséged mondom, maga tapasztalhatta, rövid id alatt

mily jó komédiások lettek a magyarok és ez persze az én s kivált báró

Stephan Hauernek érdeme ; mert hiszen mindenütt úgy kiabáltak,

jiibiliroztak, nyargaltak és császárkodtak, miszerint mindenki, ki nem

tudta, hogy ezen festett kép alatt nincs semmi is, rá mert volna esküdni,

hogy mindezen parfaitement eljátszott demonstrátió^ a szivnek és

léleknek legmélyebb pinczéjébl merült ki, mint valami természetes,

el nem mesterkélt, el nem romlott, valóságos genus tokaji, st grinzingi

essentia. Legnagyobb része mondom a komédiásoknak nem is sejdítette

és alkalmasint ma sem sejti, mily megvetésre méltó bohózatban figurál-

tattuk ket, st nem egy bécsi magyar az egészet igen mulatságosnak és

valódi juxnak is tartotta; azoknak legtöbbje, kiket Felséged megpánth-

kázni, megkulcsozni, meggrófozni vagy anélkül, hogy a nagy közönség

tudná, megwertpapierozni méltóztatott,- teli van haladattal és elvesz-

tett alkotmányért, nemzetiségért s önállásért tökéletes

pótlékot talál az új és oly annyira nagybecs acquisi-

tumokban ; st a bécsi kellemeket mint a lehet legízletesebb, leg-

tisztább és legméltóbb emberi javakat con amore savourú-ozván, még

azon édes hiedelemben is van, dass er eigentlich einen vortrefflíchen

Hansl gemacht hat.

A puskapor számos évekig tökéletes nyugalomban vesztegel és

kinek e tekintetben nincs tudomása távoh'ól sem sejtheti, mily óriási

er lappang ezen oly ártatlannak látszó fekete porban. Igen, de a leg-

kisebb szikra is elég, azt legirgalmatlanabb kitörésre fellobbantani.

Bizonyos, már most elhunyt szerencsétlen gróf ^ a magyar akadé-

miához kányzott egyik mondóját — ha nem csalatkozom — azzal

végzé, hogy a nemzeti tudós társaság tökéletesen megfelelt volna czél-

jának, ha nem is visz végbe egyebet, mintha egyetlen egy kis szót

acceptáltat a magyar nemzettel, mely szó eddigelé nem találtatott vagy

legalább nem talált elég méltánylást a magyar »mikép teendk* szó-

^ Sz. ersen túloz. Köztudomású, hogy a fiatal, akkorigazán Q^önyör császárné

a lehet legjobb benyomást keltette mindenütt, a míg (lánykája halála eltt) részt

vn a magyar krútban.
2 Ez is az elkeseredés túlzása, mert bizony alig részesült egy-két magyar az

ú. n. hivatalos »kitüntetésekben«, melyek ily alkalmakkor monarchiákban szo-

kásosak.

^ Sz. itt saját magáról mint már halottról szól.
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tárában.^ Akkor senki sem figyelt ezen felszinesnek látszó conclusióra,

st nem egy még bosszankodott is, mikép ajánlhatni ertl pezsg

nemzetnek ildomot, mert hiszen ez volt azon szó, melyrl tett említést

a gróf. Ezen akkor éppen nem méltánylott figyelmeztetés azonban

€gészen el nem hangzott, de vannak, kik arra még emlékeznek és most

tökéletesen átlátják, hogy kár volt azt már elbb is nem alkalmazni,

mert vajmi talpraesetten mondja Goethe, der Kluge überholt sie allé

stb. Ámde mieux tárd que jamais és ennélfogva ezen szócskát a magya-

rok már ezentúl nem lökik ki eljárásuk modorából.

Magyarországban igen sok tudatlan van, másrészrl azonban talál-

koznak olyanok is, kiknek egy és más nem egészen ismeretlen. így pél-

dául vannak, kik azon tudomásra is jutottak, hogy bizonyos Aristipp

görög phüosoph, de nem újgörög-, hanem ógörögországi, bizonyos

Platónak, ki hasonlólag görög bölcs volt, azon észrevételére, mikép tér-

delhetne kegyetlen Dionys eltt, habár valakinek életéért is esedezne,

igy válaszolt, »mit tehetek én arról, ha ezen zsarnoknak fülei sarkán

függnek*.

Ezen három képet összeállítván, t. i. a puskapor, akadémiai beszéd

és Aristippfélét, nem egy azok közül — kiket Felséged kipántlikázni

méltóztatott, higyje el Felséged, Leopoldijának,^ melyet mellére füg-

gesztett Felséged, belsejében egy cseppet sem örííl és ha örül, csak azért

örül, mert kénytelen átlátni, hogy ceteris paribus mégis kellemesebb,

ha valakire pántlikát függesztenek, mintha valakit valahová felpántli-

káznak, de más okból bizonyosan nem örvend ; mert csak kevéssel

ezeltt valódi megbántásnak vette volna, ha t Leopoldival kínálják

meg, mely legalább Magyarországban senkinek nem kellett, és az által,

mert újabb idkben igen bven osztogatták, természet szerint nem

emelkedett becse, mert a gyémánt is csak azért oly drága, mert oly ritka;

de egyedül annak következtében lett acceptábilissá, mert Felségednek

veres pántlikás rendjét még aljasabbnak tartják és ekkép éppen úgy

kedvelik a Leopoldit most mint valami várban is im Belagerungs-

zustand comparative vajmi jóizfíen eszik meg a paripahúst, ha romlott

^ Sz. a maga híres akad. beszédében 1842 nov. 27. monda : ». . . ha szerencsé-

sen csak egyetlenegy kitételre tudna is alkalmas szót fellelni az académia, úgy
mindazáltal, hogy azt nemcsak gylöletessé ne tegye, st általa tetszvé is váljék

az eszme, egyetlen egy szót, melyet a német így tesz ki : Klugheit — én azt hiszem,

már-már megtette vala kötelességének jó részét társulatunk . . .« stb. Ez a »Klug-

heit« az alábbi »ildom«.

'^ T. i. a Lipót-rendnek.
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rosszszagú, veres répát, macskákat, patkányokat stb. stb. osztogatnak

eledelül a vitézek közt.

Egyetlenegy, ki igy érez — és pedig több van egynél — vagy ki

tudja, tán ezen most írt sor,^ adott alkalommal elég arra felséges uram,

minden magyart úgy fellobbantani mint szikra fellobbantja a puska-

port, mikor mindazok, kik legersebben járták a csárdást és császár-

kodva legnagyobb enthusiasmussal rúgták maguk alatt fel a port és

mindazok, kik Bécsben legmélyebben bókoltak Felségednek az udvari

és kamarai élvezetekben (bálokban) stb., azok fogják magukat leg-

inkább szégyenleni, hogy minden emberi méltóságból annyira ki hagy-

ták magukat bolondoztatni, mikép csak észre sem vették, hogy az,

kinek kezeit nagy édesen csókolták, nyalták, nem volt egyéb, mint

nemzeti hóhérjuk, ki ó'ket Európának elvakitására politikai czélok végett

derekasan megkomédiáztatta és az egész nemzetet a külföldnek meg-

vetésére pellengére állitá és azzal csúf játékot játszott, mi legalább

magyarnak legszentebb t. i. hazaszeretet és nemzetiség. Kit pedig a

szégyenpadra állitnak, és kinek fülében meg nem szünleg dúdol ezen

kellemetes melódia : »megcsaltak«, az soha mig él és csak kis ujját is

birja mozdítani, többé megbocsátani nem fog.

[20.] Valamint Felséged, úgy én is a kormányzásnak elején, nem
igen értettem dolgomhoz és igy vannak nemiek, miket alkalmasint

máskép mvelnénk, ha ismét azon napokra léphetnénk vissza, mikor a

.magyarnak eltemetéséhez és ]!^euöstreich felépítéséhez kezdettünk.

Felséged nem kétlem, tapasztalásból tudja, mit nem vihet végbe

az angol telivér rókavadászkutya vagy jobban mondva, az ily ebekbl

componált »meute«, ha az kellleg assortirozva és kitanítva van. Ily

meute-tel, melynek fquahtása az, hogy egyik tagja se legyen sebe-

sebb vagy lassabb a másiknál, de mindnyája úgy szólván szoros glédá-

ban kergesse azon állatot, melyre indíttatik ; ily meute-tel, mint

tapasztalt foxhunterek pretendálják, nincs teremtés, melyet meg ne

lehetne gyzni, például farkast, tigrist, oroszlánt, st tán még elefántot

is. És ez igen hihet, mert ha magyar közmondás szerint igaz az,

^ Úgy látszik, mintha egy futó pillanatra fölmerült volna Sz. agyában a gon-

dolat, hogy e reflexióit (persze változtatott formában) talán közzé teszi. — Más-

részt érdekes e pár közbeszúrt szó azért, mert látjuk belle, hogy Sz.e magas fantá-

ziájú Mcsapongásainál meg-megfeledkezik arról, hogy tulajdonkép Bach és nem

, Sz. beszél.
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hogy sok lúd farkast gyz, kérdem, miért nem dönthetné sok kutya

elvégre [az] elefántot is lábairól? Igen, de mi itt a fkellék, a con-

ditio sine qua non ? Az, hogy tökéletesen ki legyen tanitva a meute.

És ezen oktatásnak vájjon mi a philosophiája vagy mert csak igazi

kutyákról van szó, mi ezen kitanitásnak csinya-binja? Az, hogy

a kutyákat rettegés és szeretet közzé kell állitani.

Napóleon az egykori consul és késbbi császár, mily i n-ten JuU

nagy dolgokat vitt végbe ! És pedig legfkép az által, I

^^^'^-

hogy egyrészrl igen igen ersen tudott fogat vicsoritni, de rendszerint

csak vicsoritni, mert éppen nem lévén kegyetlen természet, csak

vajmi ritkán harapott, másrészrl azonban kitnen generóz és

bkez volt, mihez képest mihókkal, st koronákkal jutalmazta h
segédeit. Voltak egyes tábornokok, kik másfél millió frank évenkinti

jövedelem ajándékkal fénylettek, azonkívül mit propria industria

szerezni vagy kispekulálni tudtak. Büntetés és jutalom ! Ez azon

két factor, mely az embereket kell mozgásba hozza. Már Napóleon

e tekintetben abban hibázott, hogy a jutalmat disproportionate igen

is magasra szabta, a másik bunkót azonban nem használta eléggé és

ez is elbuktának egyik foka, mert a várható büntetés sokkal er-

sebben hajtja az él és érz lényeket, mint a remélhet jutalom

;

és efölött százszorta olcsóbb is, mit státusfnek nem szabad felejteni,

mert »roeconomie avant tout« ! És e tekintetben örömmel mond-

hatni, Felséged nem felejtette el fejedelmi tisztét, mert Felséged is,

valamint Napóleon, de sokkal takarékosabban szinte büntetést és

jutalmat használ jobbágyainak »vorwárts« buzdítására; csakhogy Fel-

ségednél a bunkó a régens idea, a jutalom ellenben egyedül acces-

sorium ; mert a börtönzés, számkivetés és kötél átellenében meg kell

vallani, nem különös contrapondium az »iVllerhöchste Zufriedenheit«

vagy legfeljebb egy taxfreiféle kulcs, pántlika vagy titulus. De ez

nem tesz semmit, mert itt nincs contrapondiumról szó, hanem egyedül

arról, hogy az illetk »jól húzzanak«, mire, mint a tapasztalás minden

kétségen túl állitja, sokkal ersebben sürget a korbács, mint a zab.

És kevés szavakkal ez valódi oka [, hogy az] öreg Napóleon már

régóta miért bukott. Felséged pedig még nem.

A rossz nyelvek azonban azt mondják : Felséged azon okból,

hogy büntetési contrapondiuma, a jutalom t, i, valódi irónia, tán

elveszthetné aequilibriumát, mert hiszen eddigelé senkinek nem adott

többet mint Haynaunak 400 ezer forintot a magyar nemzetnek lesúj-

tásáért és Jellasicsnak a horvát nemzet meggyilkolásáért szinte csak
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400 ezer fonntot,i ^j^[ 5.tel számitva 20 ezer [frt.] évenkinti rente, mi

meg kell vallani, a két jeles szereplknek dicséretére, oly »billig« volt,

miszerint olcsóbb nemzeti banditákat senki nem lehetett volna képes

kialkudni. Bizonyos lelkes plébánosnak, mint Felséged h és min-

dent észrevev népei úton-útfélen hirdetik, kinél Felséged szárcsa-

vadászat alkalmával nappalozott és éjjelezett, eltávoztakor három

aranyat ajándékozott. Felséged nem gondolhatja, mennyire indignálva

volt a vén, igen jó bii'tokú imodár ezen »borravalón« ; hanem csak

azért, mert ó' is egy bolond magyar ember, ki a becsületet sokkal

magasabbra állitja, mint az aranyat és impertinenter földhöz is vágta

a császári aranybányának ezen kiáradását és most Felségedet egyene-

sen megveti, mert tisztán látja, mily alacsony vélekedése van Felsé-

gednek az emberekró'l általában véve, midn másrészrl communi-

tásában tartózkodó nem egy lakos, kivált a boltos csudálja a plébá-

nost, de még jobban Felségedet, az elst, hogy nem tetette legott

üveg alá a három ficzkót zum ewigen Angedenken an den beseehgen-

den Augenblick, kegyelmes császáromat pedig mint famóz jó gazdát,

ki meg tudja kimélni a pénzt. És felette sok közt ezen kis tény is

kulcsúi szolgál, mily nagyszabású lélek lakja Felségedet és mennyire

grandióz a lovagi Bayard császár mindenben !
^

Aequilibriumát tehát Felséged azért, hogy tulajdonkép csak

büntet és nem jutalmaz, mert e tekintetben általában véve nem ked-

velik az emberfiák a Hahnemannféle systémát és Felséged csak homeo-

pathice jutalmaz, mondom ezen kitn takarékosság végett Felséged

még nem veszti el egyensúlyát, csak Európának aequilibriuma ne

szenvedjen valami bukfenczet. Ez pedig lehetetlen, mig gróf Boul áll

a külügyek élén, kirl valaki azt állitá »jeder Zoli ein Diplomát «,

de senki nem állithatja »jeder Zoli ein Mann« és mig Felséged 40 millió

birkáinak igazi pásztora marad, ki nem kér, sem köszön, de komon-

dorjaival és ostorával fenn tudja tartani tekintetét [sicj és paran-

csoló méltóságát.

Hanem tudja Felséged, miben hibáztunk és mit mvelnénk más-

kép, ha újra kezdhetnénk ? Abban hibáztunk felséges uram, hogy

szorosan nem követtük azon kormányzási példát, melynek az angol

^ Hivatalosan és hitelesen nem lehet megállapítani a két megjutalmazott

jutalmát ; de tudjuk, hogy az utóbbi — az eltt szegény ember — ebbl vette

szép horvátországi, HajTiau pedig szatmármegyei birtokát.

^ Ezt az anekdotát kiadó maga is hallotta gyermekkorában ; de nem emlék-

szik reá, hová való plébánosról beszélték.
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vadászkopók vannak alávetve és ez az, mit most szintúgy praktikálnánk

Felségednek h jobbágyait tekintve, ha nem volna kés ! És ugyanis,

mint érintem, az ilyféle angol ebek rettegés és szeretet közzé vannak

állitva ; de ez nem elég, hanem a fdolog az, mily bámulatos inge-

niositással van az kigondolva nemde ? hogy ezen két indítási factor

nincs egy személyben concentrálva, de egészen elkülönzött egyének-

ben rejlik, melyhez képest a Huntsmann, ki ezen kis státusban a

fnököt képezi, mindent tesz, hogy t a kutyák szeressék, a Whip-

perin ^ viszont, mely egyéniség nagyobb csapatoknál többes számban

is fordul el, mindent elkövet a kutyáknak ijesztgetésére, honnét

aztán legnagyobb vonásokban festve, a Huntsmann soha nem veri

ket, de az, ki nekiek enni ád, ki ket czirógatja és minden módon

magához édesgeti, midn a Whipperin ket minduntalan leszidja,

elrúgja, megkorbácsolja, de ket soha nem eteti, soha nem vakargatja,

de velük bet szerint kutyául bánik, minek elmúlhatlan következése

az, hogy a Huntsmannt bolondul szeretik, a Whipperinféle speciali-

tásoktól»pedig irgalmatlanabbúl rettegnek, és k eszerint a két factor

közzé úgy belé vannak kelepczézve, mihez képest mint a magyar

szokta mondani, velük nemcsak elefántot, de madarat is lehet fogatni ?

A szerepeknek ezen mély bölcseség elkülönzésére az angol foxhunte-

rek nem tüstént, de csak idjártával jöttek, mikor észrevették, hogy

még a kutyák, noha igen ostobák, sem szeretik azt, gondolná-e az

ember, ki velük kegyetlenül bánik, és k is hyperloyális és hyperh

jellemük daczára bizonyos hypocrisiát fejtenek ki, mikor attól függ

ebédjük, ki velük kegyetlenül bánik, A dolog magában ugyan egyre

megy, a Huntsmann vagy a Whipperin veri-e ket s kivált, mert a

subordinatus Whipperin soha nem mer ilyest cselekedni a Huntsmann

parancsolatja nélkül vagy parancsa ellen, úgy hogy tulajdonkép köz-

Tetve ugyan, de mégis a Huntsmann korbácsolja ket. Ezt azonban

a rövidesz kutyák nem tudják kicombinálni és mint mondom, mód
nélkül szeretik, st divinizálják az ügyesen szeret furukat.

Ezen példát kellett volna követnünk, mert noha embereknek

több eszük van mint rókakopóknak, azért ilyféle mystificátiót rend-

szerint még sem vesznek észre, ha t. i. fparancsnokuk jól és folyto-

nosan el tudja játszani a komédiát, mit az emberi évrajzok minden

lapja bizonyít ; mert hányszor panaszkodtak nemzetek már a rossz

tanácsadók, semmirekell miniszterek, venális tisztviselk ellen, midn

* A bekorbácsoló.
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a fejedelmet, ki minderre nézve egyenesen kiadta a parancsolatokat^

nemcsak azért nem vették gyanúba vajmi sokszor, mert féltek a

fejedelemnek inviolábilis személyét érinteni, hanem mert hona fide

azon hiedelemben voltak, hogy mindarról mi ket bökdösi, mi nékiek

fcáj, semmit nem tud és is martalékja alattvalói gazságának, miszerint

t legfeljebb gyengének és superficiális felfogásúnak tartották. Az

ilyest a népek pedig nem gylölik, és ha jó szive van vagy legalább

ügyesen tetteti magát, hogy valóban bir is valami ilyessel, akkor még

szeretik is, mint valóban szerették is például V. Ferdinándot és nem

azért, mert , mint mondják, mindent egyenesre hagyott, hanem mert

valósággal jó és könyörületes szive volt.

Felséged kormányzásának elején igen könnyen játszhatott volna

oly szerepet, melyhez képest Felségedet mindenki szereti, ha t. i.

mindazon odiosumok, mik történtek, ódiumát ügyesen másokra tolja,

minden alkalommal legnagyobb nyájasságot fejt ki, mindenkit kihall-

gat, az embereket és nemzeteket megszánja, megbánja stb. stb.

E tekintetben a véletlen is sokat segitett. Mert eleinte mindenki azt

hitte, Schwarzenberg Magyarországnak vampyrja, aztán Haynaut

tartották a tulaj donképeni molochnak, késbb én léptem a diabolus

rotae szerepébe, mert senki távoh'ól sem gondolhatta, hogy oly fiatal

r mint Felséged, oly különös vérszopó lehessen ; de mindenki azt

hitte. Felséged még fiatal, tapasztalás nélkül jött a kormánygyeplk-

höz, rosszul van informálva ^ és ekkép legfeljebb nem valami kitn
genie, de szive bizonyosan jó és egyébként derék becsületes ember.

Midn azonban gyanitani kezdették, st sok meghiúsított remé-

nyek és meg nem szn désappointmentek következtében észrevették,

hogy tán mégis Felséged saját maga volna az, ki ket kinozná, akkor

azon keleti parancsárok ötlöttek eszükbe, kik idtöltésként néha-

néha maguk kezelték a pallost ; és e tekintetben nem tagadhatni,

Felséged oly symptomákat árult el igen sok alkalommal, melyeknél

fogva közhiedelemmé vált és errl most többé senki nem kételkedik,

12-ten Juli
I

hogy Felséged is érez magában ilyféle ártatlan visz-

^^'^-
I keteget és eddigelé tán csak azért nem engeddzött

ezen jó mulatságba, mert Magyarországban azeltt legalább, ily

festivitások alkalmával bakó hiányát rendszerint czigány pótolta

és így efféle mtétei apostoli császárhoz nem ülik ; mihez képest

^ Most már tudjuk, hogy a dolog így is áll. Csak Sz. mély elkeseredése mon-

datja Bach cinismusával az ellenkezt.
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ezen óráig csak az által supponáltatta a jól felvigyázókkal, mily

különös büntetési passiója van, hogy mindazokat, kik császári sze-

mélyét megbántották, szemeivel méregeti, szúrogatja, haragtól képe

elbiborodik és még azokkal is igy bánik, kik már kiállották bünte-

tési kínjaikat, mi valóban különös fejedelmi ráadás, — sokaknak,

kikkel nincs megelégedve, a közfigyelmet felhiván, demonstratióként

hátat forditji — mit igaz nem egy éppen nem vesz büntetésül, mert

képénél sokkal örömöstebb látja hátát, kivált ha azt igen távolról

bámulhatná — és általában véve minden mozdulata, szava és kitétele

által csalhatlanúl bebizonyítja, hogy szive emberszeretetet nem ismer,

valamint veleje embert mint embert megbecsülni nem tud.

A gyenge halandó emberi teremtés, és királyok sem egyebek,

nem egyszerre lesz rossz, de lépcsnként sülyed alá. így például Car-

touche,^ kis varrótnek elcsipésével kezdette meg tolvaj pályáját, jól

megérdemlett keréken végezte azt. Ki élet tavaszában macskát képes

megkínozni, ha semmi sem riasztja fel lelkét, érett korában nem igen

fog megilletdni ember nyomorúságon. És mint igy fejedelem, ki

fiatalságában nem tud irgalmazni és legfeljebb cseppenként adja ki

gratiáját, éltes korában, ha hogy ilyest elér, és jóra nem fordul, bizo-

nyosan oly szörnyeteg lesz, melyben egy nemes érzés sem támadhat

többé, kivált ha kormányzási bajai feltornyosulnak ; mert az emberi

életnek tavasza rendszerint teli van szeretet-érzelmekkel, midn a

legjobb érett és vén ember keblében annyi keserség fejldik ki

!

Mihez képest Neuöstreich népeinek és kivált a magyarnak, vajmi

kellemetes kilátása van a jövendbe, mert Felséged nemsokára elmúl-

hatlanúl oly kormányi zavarokba fog esni, melyrl most Felséged,

valamint sok egyébként élesesz individualitás nem is álmodik és

pedig mert az újra kisütend monarchiában nem egy detail meg-

lehets rendben van, st még nagy hii'ben fénylik is, de azért a mélyeb-

ben gondolkozót éppen oly kevéssé csalja meg, valamint a legczifrább

gazdaság sem csábítja t el bármily mesterien legyenek is kezelve a

részletek, ha tudja, hogy deductis deducendis a gazdaságnak fczélja

a tiszta jövedelem, el van hibázva.

Ha a rókavadászati kormányzást utánozzuk és Felséged derék

népeivel azon tempó szerint bánik, mint Huntsmann kutyáival és

^ E naivitások Sz.-töl a genialitásnak visszája. Persze a következ mondat-

ban újra fölülkerekedik a kíméletlen persiíláló genius.

2 Híres párizsi tolvaj és betör 1693—1721.
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nekünk, h minisztereinek hagyja át a Whipperinséget, magától érte-

tdik szoros parancsa alatt, akkor Felségedet szeretnék és minket

gylölnének. Felségedrl azt mondanák, mily szeretetreméltó lovagi

császár, kár hogy rossz tanácsadókra hallgat és nem saját kezeiben

tartja a kormány gyeplit ; minket pedig gazembereknek, semmire-

kellknek titulálnának, mit Felségedért szívesen eltrnénk. Most

egészen inverse áU a dolog. Most kiki azt mondja, bár hallgatna paran-

csárunk bárkire is, mert rosszabb tanácsot csakugyan senki sem adhat

neki, mint saját maga. És mert a szerepek egészen felfordítva van-

nak
;

gondolná-e az ember, minket szeretnek és kedvelnek jobban,

ámbár ez nem igen sokat akar mondani, mint Felségedet.

Factumok ilyest legjobban bizonyitnak. j\^em mi. Felségednek

h miniszterei, de még báró Hauer sem representálja a magyaroknak

meggyzdésében a béte noirt, noha fekete báró Hauert t. i. ezen

utolsót határ nélkül gylölik, hanem egyenesen Felségednek apostoli

szent személye, melyet viribus unitissimis execrálnak.

Libényi,^ ki nem volt nemes, — mi elégségesen refutálja azon

allgemeine hazugságot,* hogy csak a magyar nemesség gylöli Felsé-

gedet, de a parasztság nem, — Libényi igen jól tudta distinguálni,

hogy mely kútfbl merül ki Magyarországra nézve az átok és nem

rám, nem báró Hauerre irányozta kését, de nemzeti szeretettl fel-

iszonyitva Felségedet akarta meggyilkolni, mert tisztán Felségedben

látta nemzetének gyilkosát.

Mily bölcs lett volna, ha kormányzásunk kezdetén. Felséged szi-

gorúan és következetesen a Huntsmann szerepet játszsza és nekünk

hagyja a »beostorozási« mulatságot. Libényi Felségednek szerencséjére

szabó volt és nem tudott a késsel bánni. Ha egy kitanult mészáros-

legénynek jutott volna ezen átkozott infámítás eszébe, — nem vagyok

képes azon gondolatot elbirni, — mi lett volna Neuöstreichbl, ha

Felségednek életfonalát kettévágja ; de az isteni gondviselés meg-

mentette Felségedet és a népeknek hálazenéje emelkedett az egekbe

és higyje el Felséged, nincs egy magyar is, ki el nem iszonyodott

volna ezen merényleten, mert ily áron hazáját, nemzetiségét, st még

becsületét sem kivánja megmenteni a magyai', minthogy még valami

magasabb is van mindezeknél, a léleknek tisztasága, mely vajmi

^ Libényi János az exaltált csákvári szabólegény 1853 febr. 18. követte el a

merényjetet a császár ellen a glacis, vagyis inkább bástyái sétány azon táján, a

hol most a Votiv-Kirche (a szerencsés megmenekülés emlékére emelt fogadalmi

templom) áll Bécsben.
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sokszor az áldozatban találtatik és nem a minden néven nevezend

bakóban.^

Jó lett volna a szerepeket fel nem cserélni pedig azért, mert ki

tudja, nincs-e Felséged ilyféle ismétlésnek kitéve. És a bölcs nem-

csak a jelenre tekint, de a jövendre is, minek azonban éppen ellen-

kezjét állítottam csak kevéssel ezeltt, de ez másokon is megesik

és néha különösen commode.

Louis Philipp háromszor kerülte el az orgyilkos halált. III. Napó-

leon szinte háromszor. És ezen fejedelmeket általában véve nem gy-
lölték a népek. Ki áll jót mostani világban ehhez képest, hol az embe-

rek oly vallástalanok lettek és még oly axiómákat sem akarnak többé

elhinni, melyeket Felséged nagybölcsen újra felmelegíteni méltóztatott,

hogy a megváltónak szent anyja szz volt ^ és hogy tulajdonkép a leg-

szebb asszony sem egyéb, mint férfiúi oldalbordacsont, ki áll jót

mondom ily közönséges elgazasodás közt, nem fúrja-e ilyféle sophisma

magát valami semmirekell magyarnak velejébe, melyhez képest

azt hiszi, hogy azt, ki minden törvényes jog nélkül usurpálja nem-

zetét, és azt meggyilkolni igyekszik, azt az Istentl minden kebelbe

öntött önvédelmi jognál fogva megsemmisitni szabad,^ — mondom

ha ily selejt, jobban elkészülve mint az érdemileg meglakolt nyomo-

rult szabó. Felséged becses élete után ásítozna és tán harmadik,,

negyedik stb. ugyan mi lehetne ennek vége ? Már ha minket gylöl-

nének, mint gylölik a vadászebek a beostorozót, akkor minden baj-

nak vége volna, mert akkor csapásuk nem Felségedet, de minket

érne, engem és báró Hauert és érettünk nem volna nagy kár, miben

tudom minden magyar velem kezet fog és legalább e tekintetben

engem talpig becsületes embernek tart, hogy ezt tétova nélkül nyíl-

tan sur parole d'honneur meg is vallani kész vagyok.

Többen ugyan, kikkel egyet s mást közlök, azt tartják, hogy

még nem volna kés, ha Felséged most kezdene ily szerepet játszani
;

mert hány szent van, legalább a kalendáriumban, ki i is-ten Juli

életét nem legszebben kezdette és e szerint könny ! 1!£I:

1 A magyarság általános nézetének adat itt kifejezést Sz. Bach által.

2 Czélzás a IX. Pius által 1854 decz. 8. a Sixtus-kápolnában kihirdetett dog-

mára a szepltlen fogantatásról. Itt, mikor ezt fölemlítteti Sz. Bachhal, csak Bachot

akarja sújtani, a ki széls liberálisból a legszigorúbb s túlzóbb katholikussá ln,

de senki nem hitte róla, hogy meggyzdésbl

!

^ Valóban shakespeari, mint igyekszik a kígyó Bach mérget csöpögtetni a

császár lelkébe.
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volna a publicummal, kivált a derék bécsiekkel elhitetni, hogy Fel-

séged egészen jóra fordult.

Erre igen alkalmas id volt, mikor Felséged házasságba lépett

;

mert mint mondják és a tapasztalás is igazolja, egy derék n a leg-

keményebb szivet is elolvasztja ; de ezen pillanat lepergett, melyet

Felséged sem használt, nem arra ugyan, hogy systémáját megvál-

toztassa, mert ennél jobb nem lehet, hanem hogy a korbácsolást

nekünk adja át, — e kedvez pillanat mondom lepergett és egyéb-

ként nem tudom Felséged valami jósziv embernek szerepét el tudná-e

játszani oly mesterileg »so táuschend« miszerint ne szagolják ki a

komédiát? Felséged különösen jó actor és kivált azon szerepeket,

melyeket elbb betanul, eminentissime eljátsza ; Lebensklugheit,

mely ha egy kissé ers hypocrisia neve alatt jár is, untig elég van

Felségednek nedv- és vérében, de mindemellett vannak bizonyos sze-

repek, melyeket a legügyesebb szinész sem bir elmásolni kielégitleg,

mert »non omnia possumus omnes«, ha az hozzá de éppen nem illik.

És azért, felséges uram, mert mint többször mondottam és még

ezerszer szeretném ismételni, nincs nagyobb absurdum mint saját

magát megcsalni, adjon Felséged minden illúsión túl, melyhez képest

azzal kecsegtetné magát, hogy Felségedet a magyarok szeretik vagy

valaha szeretni fogják és azért folytassa Felséged eddigi systémár

ját sans géné és minden kicsinységes szerepelosztás nélkül ezen-

túl is.

Az emberi észnek legbiztosabb hmérje, ha valaki nem marad

makacsul az általa választott czélhoz nem vezet úton, de jobbra

fordul.

A fennforgó esetben Felséged nem hibázta el az utat, de csak

azon tekintetben csalatkozott, hogy a legnagyobb bölcseséggel válasz-

tott úton nem járt el elég circumspectióval és a felhozott példák sze-

rint nem ránk tolta kormányzásának ódiumát, de azt egyenesen

magára vette, mi oly teher, minél súlyosabbat halandó nem igen

vehet váUaii'a.

Hy esetben az eszes ember azt kérdi, lehet-e a hibát megsemmisí-

teni? És ha látja, hogy ez lehetetlen, akkor legott azon önkérdésre

fakad, vájjon életbevágó-e a csalatkozás? És ha azon meggyzdésre

j, miszerint az nem essentiális, akkor ahelyett, hogy idejét vesztené

a hibának kivakarásával, kimosásával vagy pláne annak tagadásá-

val, megmarad a felvett úton és resignátióval hordja azon terhet,

melyet magára vett, mert azt többé le nem rázhatja és melylyel szinte
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czélt ér, noha nehezebben, mint ha mások vették volna [a] terhet

vállaikra és ez esetben sokkal könnyebben haladhatott volna

pályáján.

Felségednek bet szerint ez az esete. Aterrorizmus útja legnagyobb

bölcseséggel volt választva. Felséged azonban abban hibázott, hogy

igen nagy szenvedelméhez képest mindenki tökéletesen meg lett arról

gyzdve, mikép saját maga korbácsolta és korbácsolja népeit, kivált

a magyarokat és ezen operátiót, melyet jobb lett volna nékünk

áthagyni, mi egyedül oly kedvetlenül teljesítjük, valamint kétség-

telenül nem egy becsületes hóhérnak is megesik szive vajmi sok áldo-

zaton, kinek felsbb parancs következtében tavasz-életét kell kiol-

tania. Miután azonban ezen tényt megsemmisitni nem lehet, Felsé-

gednek jobbrafordulását pedig a legtompább is igen vastag mystifi-

catiónak tartaná és efölött Felségednek elég nervusa is van, Nero

szerepét még tovább és ha kell még nagyobb szabásokban is elját-

szani és mindezt Felségednek lelkiismerete perfectissime elbírja, és

eszerint az elkövetett kis tapintatlanság éppen nem életbevágó dolog

:

szoros igazságilag következik, hogy Felséged nem tehet egyebet, mint

a terrorizmust tovább folytatni és in persona annak élén állni. Es hogy

e tekintetben, kivált a magyar nemzetet illetve. Felséged magas czél-

jaihoz én, báró Hauer és egyéb tentás huszárjaim, ernk szerint fogunk

járulni, errl Felségednek, bizonyos vagyok, legkisebb kétsége nincs,

mert tudja, mennyire gylöljük a magyarokat és egyedül a gylö-

letnek szenvedelme képes megsemmisitni, minthogy a szeretet nem

ront, de alkot.

A magyarok voltak azok, kik miután Felségednek eldei ket

az osztráki státusmozaikba kegyesen felvenni méltóztattak, soha

nem tudtak engedelmeskedni mint Felségednek többi becsületes

juhai és berbécsei ; k okozták mindiglen, hogy Felséged az egész

közbirodalmat nem fejthette ki tökéletes virágzásra, és most szinte

a magyarok azok, noha tökéletesen le vannak dorongolva, kik oly

merészek. Felségedet petitiókkal ^ sértegetni és kik közt még mindig

mutatkoznak oly symptomák, melyek bennem nem csekély aggo-

dalmat gerjesztenek. És ugyanis a csörgkígyó minden mérge mellett

éppen nem veszélyes ; Amerikában a kis gyermekek is lekaczagják

^ Sz. tudja, hogy fején találta a szeget, midó'n ismételten is a »petitiók« ellen

beszélteti Bachot. Mert Bachék folytonosan attól tartottak, hogy a magyar kon-

zervatívok petitiói végre is meggyzik a császárt s k, Bachék, bukni fognak.

Gr. Széchenyi Istvjtn döblingi hagyatéka. II. köt. 20
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és pedig mert oly nagyon ostoba, hogy a szamár mindig csörög, mieltt

harapna. A magyarok azeltt mindig és ersen csörögtek, méreg

ellenben, tudja az él Isten, legkisebb sem volt bennük. A sok akasz-

tás, lepökés, lealázás és mindennem indignitások következtében,

csörgésük megsznt. Most már éppen nem csörögnek, de kérdem, nem

támadt-e viszont bennük méreg, mi nem lehetetlen, st hihet, mert,

mint mondják, az aqua tofana nem egyéb, mint haláüg csiklandozott

és kinzott emberi teremtésnek elmérgeslt tajtékja. És igy a magya-

rok tán most az egész Neuöstreichre nézve még veszélyesebbek, mint

voltak azeltt vagy valaha. Mert az okos, az nagyobb súly mint az

ers és habár a magyar nagyon elgyengült is, azért nem tagadhatni,

hogy más oldalról minden ii'ányon túl okosabb lett és tán valóságos

ereje sem igen kisebb, mert azeltt a sok párt elgyengité a nemzetet,

most azonban mindazon magyar, ki még nem jutott a császári mészár-

székre, egy compact csomót képez, melyet eloszlatni nem lehet, és

melyet ekkép meg kell törni, meg kell semmisitni.

Marat, kit oly infamiter calumniál a história, mert tulajdonkép

nem volt más hibája mint túlcsapongó energia és mert nem kedvelte

a félintézkedéseket, azt álütá, hogy a franczia nemzetet egyedül az

mentheti meg, ha vagy 220 ezer darab aristocratát megröviditnek.

És igaza volt, mert ^Xapoleon csak a kellleg megpióczázott és meg-

csappantozott [sic] és ekkép egészen kitisztult franczia nemzet élén

birta Bécset becses látogatásával kétszer megtisztebii stb. stb. mit

a vén abbékkal, hajporos marquiskkal, carricaturás Tanzmeisterekkel

és általában véve a franczia rothadásba men aristocratiával nem

lett volna képes effectuálni.

Már kérdem, ha Marat tehetett ilyest, ki erre tulajdonkép nem

volt jogosítva, és kit erre senki meg nem bizott, vájjon miért nem

volna szabad Felségednek, kivált apostoli magyar király szerepében

Neuöstreich tökéletes kitisztítására az utálatos magyar fajt kiirto-

gatni ?

Marat többnyire igen cultur-embereket gyomlálgatott, kik leg-

jobb nevelést élveztek, igen jól beszéltek még francziáúl is és min-

den szalonban igen jól figuráltak volna, midn ha Felséged a magya-

rokat irtaná, ugyan kérdem, mit vesztene ez által az emberi társaság

és általában véve az emberiség?

A hátralev magyarok közt vannak még néhány furak, kiket

magok sorukba áUitni egy nemzetnek sem volna oka pirulni ; de a

magyaroknak igazi ereje mégis a kis nemességben és a polgárosított
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szántóvetkben van. De ezeket tulajdonkép ugyan mire lehet hasz-

nálni, kérdem? Legtöbbje még csak németül sem tud és ha tud is

egy kicsit, infamis kiejtéssel, mirl mi bécsiek competenter Ítélhetünk ;
^

a világért nem eresztene ki egy német szót is fogai közt ; szalonban

legotrombább szerepet játszanának és tudom, nem egy úgy elsiklana

a parquetten, mint befagyott vizén, ha valami becsületes terembe

vinnék t és aztán az a meg nem szn »raisonirozás«, ez pláne kiáll-

hatatlan ! Ha a többi népeknek kiadjuk a patentet és k oly szem-

telenek, üy alkalommal impertinenter azt kérdezni »Warum?« Ezek-

nek nem felelünk egyebet, mint »Darum« és k tüstént capacitálva

és excontentálva vannak és teljes megelégedéssel, gemütlich, az »idei-

hez« vagy a mainzi [?] sechez ülnek ; a magyarok ellenben, noha min-

den alkalommal, hol csak lehet, szájukra ütünk és nekiek tulajdonkép

nem is igen szabad mást mondaniok, mint »éljent«, mikor Felséged

h népe közt megjelenik, mi aztán természet szerint annál ersebben

harsog, mert torkuk más haszontalan beszéddel ki nem fárad, minde-

mellett meg nem nyugszanak a »Darum« válasszal, de a dolog okát

is akarják tudni, mert mint k mondják, az okos ember semmit nem

tesz ok nélkül, mikor aztán persze sokszor nem kis zavarba jönnénk,

mert néha tulajdonkép magunk sem igen tudjuk, ezt vagy azt miért

teszszük, ha t. i. nem volna minden módunk ket complet némaságba

süllyeszteni.

Ezen faj, higyje el Felséged, javulni nem képes, legalább azon

módszer szerint nem, mint mi ketten. Felséged és én a Neuöstreich

nemzetet kiiskolázni szándékozunk és azért, felséges uram, valamint

Cato meg nem sznleg azon sententiát ismételte »Carthaginem censeo

esse delendam«, mig ez valóságosán teljesült, valamint a muszka

nemzet mint állítják ezen infámis mottót most Felséged szent szemé-

lyére alkalmazza, mi eddig legalább hála Isten még meg nem tör-

tént, úgy méltóztassék reggel és estve más haszontalan imádság

helyett szinte azt recitálni rendesen : »gentem hungaram censeo et

volo esse delendam« — és a többit méltóztassék Felséged csak ránk

bizni.

Ha egyszer irrevocabiliter meg lesz határozva az »an«, bizonyos

lehet Felséged, hogy a »quomodo« feltalálásában és eszközlésében nem

fogunk hátramaradni és késni.

^ A szk látkör bécsi kis pugrisnak, a Mikos-féle adomákon gyönyörköd

félmvelt bécsi (al) polgári osztáljmak kitn ironizálása.

20*
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14-ten Juli

1857.

Vájjon hány magyar van ? Én azt hiszem, leg-

feljebb egy milHóra tehetni számát.k ugyan hét milUóra

rúgtatják fajtájuk mennyiségét, de ez egyenes falsum, mi azon tabellák-

ból nyilván mutatkozik, melyeket Felséged a népeonscriptió ^ tekin-

tetében készíttetni parancsolt. Számok ellen pedig nem lehet raisoni-

rozni, ezt a makacs magyarok sem veszik kérdésbe. Igaz ugyan, hogy

ha a lakosok önkényére hagytuk volna, mely rubrikába akarnak a

conscriptiói tabellákban betentáztatni, alkalmasint több mint 10

millió magyart sütöttünk volna ki, mi valóban oly csuda, melyet

nem capiálhatni, mert azeltt, mikor felséges jó dolga volt a magyar-

nak, sokan semmi áron nem akartak hozzájuk állni, azon id óta

pedig, hogy dolga felségesen rosszra változott és sehogy sincs, azóta

Magyarországnak szinte minden lakosa magyar kívánna lenni. Ennek

oka higgadt meggondolás következtében nem lehet egyéb, mint valami

éretlen lovagi szellem, mely mindig több sympathiát érez a sújtottal

mint a sújtóval és aztán, mert az emberek mai idkben, ha nem is

mernek szólni, azért igen mernek és tudnak is gondolkozni és egybe-

hasonlitni ; minélfogva legtöbb lakosa Magyarországnak azon nevet-

séges conclusióra jutott, hogy a magyar mocsárból osztráki tentába

pottyant és ekkép sokkal többet vesztett, mint amennyit nyert volna,

mert ha a rossz \'iz nem is jó, azért mégis sokkal ihatóbb, mint bár a

legjobb tenta is.

Mi azonban ily viszketegre, ily helytelenségre kapiczánt rak-

tunk, és csak azokat rubrikáztuk magyarok közé, kikre igenis

nevetséges lett volna németséget fogni, mert ráczokat vagy tótokat

stb. faragni a magyarokból selbstverstándlich nem lehet czélunk és

feladatunk.

Én azonban részrehajlatlanságom bebizonyítására ám 7 mílhóra

akarom tenni a magyar lelkek számát. Ezekbl azonban legelsben

is deducálni kell 4 milliót, mert legalább is ennyi magyar fehérnép

van. Gondolja csak Felséged, hogy a magyarok a teremtésnek leg-

csudálatosabb és legszebb készítményét, melyet mi németek »"\Veibs-

bild<( »Fraunzimmer« és »Mensch« névvel állítjuk az olympusiak közé,

fehérnépnek mondják ; »Wie lácherhch,« mintha nem volna szám-

talan csinos, vajmi appetitlich kis brunette a világon, mely éppen

nem fehér. 4 miihót felvenni nem sok, mert a népesedésnek felét rend-

szerint az asszonyi nem tölti be, és a legközelebbi felgyulladás alkal-

^ Az 1850-(iiki népszámlálást érti.
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mával Felséged ellen és Felséged által legalább is egy millió magyar

férfiú harapott földbe.

Marad tehát 3 millió. Ezekbl továbbá le kell vonni 2 milliót.

Mert bevett nemzetarithmetikai kulcs szerint 3 millió közt egy millió

serdül van, kinek tulajdonkép még nincs foga és aztán egy millió

régi vagy aggastyán, kinek ellenben foga jóformán már nincs, misze-

rint tulajdonkép nincs több fogas magyar a széles világ hátán mint

egy piczike kis milhó és im csak ezek azok, kik Felségednek és NeU^

östreichnak haszna és dicssége ellen gátként állnak és ekkép semmi

kíméletet nem érdemlenek ; mert vájjon hol van az irva, hogy 40

milhó derék neuöstreichi szabad polgárnak szerencséjét és úgy szólva

földi paradicsomba juthatását egy millió sehonnai alkalmasint a kinai

nagy fal mögül ^ kicsúszott vagy onnan elkergetett dib-dáb nép hát-

ráltathassa? Pedig hogy a 39 millió osztráki nagy nemzet tüstént

igen nagy boldogsági elmenetelt fogna tenni, ha az egy milhó fogas

magyar mint elrozsdásodott antique fegyver a fogasra függesztet-

nék, ez oly világos, mikép legkisebb commentárra sem szorul. És

ugyanis a 4 miUió asszony nagyon örülne ezen megszabadításon, mert

a magyar asszony — kevés kivétellel — mindig jobban kedvelte a

jól nevelt idegent, németet és kivált az aimable bécsit, mint a durva

magyart ; és noha újabb idkben nagyon bolondoztak a magyarság

közül a kis és szép asszonyok, higyje el Felséged, az udvari fény,

Bécsnek kellemei, szép egyenruha, katonai zene, ünnepek, bálok stb.

stb. nemsokára tökéletesen mienkké fogják tenni a magyar hölgyeket

és kivált, ha szerencsésen odébb szállítottuk az egy millió alkalmat-

lanokat, elvégre minden módon hozzánk fognak jönni és tán rám is

jut egy derék magyar aranyhalacska, mert ha csak éretlen gyerme-

kek vagy degoutant aggastyánok lakják a magyarországi rongyokat

és Verwaltungsgebieteket, kérdem, vájjon kibe fognak a tüzes magyar

menyecskék szeretni? Természetesen mi belénk, mert vajmi helye-

sen mondja, ha nem csalatkozom, Cicero, inter vaccas bos est abbas
;

és kivált mi bécsiek alkalmasint éppen azon állásba és embarrasba

jutunk, csakhogy inverse mint a szabini szépek a rómaiak átellené-

ben, mikor mi természet szerint még kevésbbé leszünk difficilek, mint

ezen rablott szüzek. Asszonyok nem élhetnek anélkül, hogy szeresse-

nek és miután sok van, kit szerelemmel viszontszeretni legjobb aka-

rattal is teljességgel lehetetlen, a megváltóhoz fordulnak és apácza

" A kéziratban tollhibából : mögött.
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qualitásban annak resignálják szívüket. Mután azonban apáczásko-

dásra nem mindnyája érez magában hivatást és a magyar faj közt

nem egy kökényszem leány is van, mely szeretetméltóságra minden

oldalról tökéletesen ki van vatirozva és pedig nem pamut, de a ter-

mészet által és mely ba más nincs, faute de mieux, elvégre szinte még

oly carricaturához is elmenne nfíl, feltéve, ha férfiú, ki nem sokkal

csinosabb is mint Quasimodo ;
^ és igy, mivel a német közmondás

szerint minden f megtalálja nyulát és igy természet szerint minden

nyulacska is meglelendi füvecskéjét, ha t. i. a sok birkák azt fel nem

falták, mi németek, nemsokára a magyar hölgyek közt szabadon

fogunk választhatni. És pedig mert sok mással még Kock Pál is azt

mondotta, ki ilyes dolgokban competent auctoritás, hogy oly nagy

mértékben fekszik a procreatiói vágy az asszonyi természetben és

ez a nagy természetnek nem eléggé csudálható oeconomiája — mi-

szerint, ha például csak egyetlen egy »MannsbLld« maradna a világon,

ezt, habár a leginfámisabb trottU volna is, a hátrahagyott asszony-

sereg csupa szerelembl bet szerint széttépné, és igy Felségednek

nem magyarh népei és kivált derék huszárjaün a legszebb kilátások-

kal vigasztalhatják magukat a magyar sikokon, mert éppen elég

számban vannak nicht vrenig und nicht zu viel ; mihez képest nem
szükség széttépéstl rettegniök ; másrészrl ellenben igen efficaciter

megkísértethetik a magyar kisasszonyok orientaUs temperamentu-

mát. A magyar fehérnép tehát bizonyosan nem fog búsulni, ha lassan-

ként eltakarodnak és eltakarittatnak a büszke magyar legények, mert

mindig van valami betyárság bennük mit az asszonyok nem szen-

vedhetnek és fkép mivel tökéletes compensatiót találnak csinos

katonatisztekben, mély tudományú és üebenswürdig beamterekben

és mindazon neuöstreichi nemes emberekben és fényes aranykulcso-

sokban, melyeket Felséged szinte mint Isten, úgy szólván »semmibl«

méltóztatik teremtem. és kik oly szeHdek és oly jámborok, hogy min-

den decoratiójuk mellé még csak a papucs kívántatik, miszerint az

asszonyok érettük duellirozzanak vagy legalább hajbakapjanak. És

méltóztassék Felséged elhimii, nem egy f magyar asszony, ki a divat-

nak élén áU és kinek neve oly magyar, mikép ha azt férfiasan kimond-

ják még a régi gyri kapu is betörik, ha azt pour éviter ce malheur

nem szedték volna már régen el, örömbl sírni kész, szive oly annyira

német, — beszéljen vele Felséged csak néhány kegyes szót és állitsa

^ A legendáris rút párizsi notre-damei harangozó.
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fiát zsandárjai vagy hadsegédei közé, — honnét aztán könnyebben

puskázhassa és sújthassa a magyart.

A magyar aggastyánokról nem szükséges említést tenni, mert

•ezek a paradicsomból kikergetett els házaspárnak kinjait egész mér-

tékben érezvén, már most csakhamar mind kihalnak és szerencsé-

jükre, mert ezeknek a halál nem fog fájni annyira mint ket kínozza

a törött szív élet ; a serdülk pedig, kiket bár akarják bár nem, úgy
megiskolázzuk, adom szavamat, miszerint igen szerencsések lesznek

vagy legalább nem fognak merni ellenkezt álHtni, a serdülk mondom
mint az elvándorlottak legatáriusai, éppen oly kevéssé i i5.ten Juli

fognak kétségbeesni, mint általában véve nem igen búsul I
^^^^-

a jószágokba lép nemzedék a jószágokból kilépett generátión és ha

pro decore et nobüi officio nem egy sírni és lamentálni is fog, annak

könnye és fájdalma alkalmasint nem fogja az odébb áUott árnyékát

illetni annyna, mint inkább az irgalmatlan magas Erbsteuert.

Nekünk ennélfogva káyedl 1 millió haszonvehetetlen subjectu-

mokkal van dolgunk ; mi Neuöstreich népesedését tekintve nem

több mint két és fél percent ! Már most egész Európához, st az egész

földgömbhöz intézvén szavaimat, kérdem, nem szabad, nem köt^les-

ség-e másfél percentet feláldozni a száznak megmentésére ? Mit mon-

dana erre Rothschild, Pereira, Arnstein és Eskeles ^ és kivált Warrens ^

«tb. ha tanácsért felszólittatnék. S vájjon hol lehetne bölcsebb taná-

csot reményleni mint lelkes tzsér uraknál és mélyesz practicus

szabadsajtós újság- és feuilleton író génieknél, kivált mai világban,

hol »pénz« a régens idea és rég el van temetve azon id, mikor gemüt-

líche uhrwüchsigféle mintalegény vidor kedvében énekelhette : »Es

ist alles eins, es ist alles eins, ob mer a Geld habén oder keins stb.«

[21.] Öreg Napóleon bizonyosan nem volt nagy ember, mert

hiszen én is noha éppen nem vagyok nagy, mégis nagyobb vagyok

nálánál, pedig egész hat hüvelykkel, — de jó ember sem volt. És

mindemellett nem fénylik-e halántékai körül a halhatatlanság aureolja ?

Bizony legszebb fényben, pedig nagysága oly piedestálon emelkedik,

mely alatt legalább is 1 millió hsnek és pedig ugyancsak »vom rein-

^ Híres bécsi bankárok.

^ Ed. Warrens (igazi neve Wolf Ahrons) hirliedt sajtóbérencz, lapszerkeszt,

magyarfaló, centralista journalista, egy idben Bach kedvencze, nagy börze-

spekuláns.
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sten Wasser* csontja van eltakarítva. S vájjon mily haszonnal ? Lehet

mondani, egyedül egy a földön sehol egész fényben nem ragyogható

dicsség ideálért, melynek varázsa »La gloire !«

És ha a paiTenu rotm'ier álcsászár áldozhatott fel annyi kimond-

hatlan nemes vért egy csupa illusióért és neki ezen nagyszer viszke-

tegét megbocsátja az egész világ, st még magasztalja s feldicsiti

is máiglan, kérdem, nem tapsolna-e az egész világi jól organisált

claque és nem rekedne-e meg az egész elégségesen remunerált emberi-

ség a meg nem szn hoch, hoch, hoch és abermals hoch és hoch követ-

keztében, ha egy ex dei gratia született apostoli császár egy miüió

impertinens magyai* zsiványnak csontjára rakná azon neuöstreichi

pyramist, mely ezer meg ezer évig daczolna az idkkel és melyben

nem benn. mint a Moyzest szekírozó és kínzó Pháráók, de künn a gúla

legmagasabb csúcsán fénylene Felséged mint ^Sapoleon a vendomi

oszlopon ? Vagy mint sas a Szent István tornyán ?

]\Iaga a természet is índigitálja, hogy a magyar nemzet soha fel

nem virágozhat, mert alkalmasínt nincs faj, mely oly kevéssé volna

termékeny, mint ezen keleti vándor darázs. Két, legfeljebb három

ivadék határjai közé van szorítva a legtöbb magyar család. Ük ugyan

elbízottságukban azt mondják, hogy levél is több van mint virág

vagy gyümölcs és az oroszlán sem pajkoskodhatik oly bséges famíliá-

val mint például kutya, sörtés, patkány stb. De kérdem Felségedet,

micsoda haszontalan egybehasonlítások ezek ! Hiszen a szamár, leg-

alább a négylábú, sem dicsekedhetik bséges progenítúrával és így a

lónak, juhnak, kecskének sincs különösen sok haerese. Es mi az orosz-

lánt illeti, mert nem tagadhatni, van a magyai'ban felette sok orosz-

láni -sTszketeg és tempó, vájjon mi hasznát vehetni ! Hiszen mi az

igazi hasznot illeti, még a szamár is magasabban áll mint a hiába-

való oroszlán, st mondhatni alig van a természetben hasznosabb

áUat mint a szamár, legelsbben is mert bet szermt úgy írkafirkál,

úgy protokoüzál stb. szóval úgy dolgozik, mint szamár, tartása külö-

nösen olcsó, mert még a tüskét is bolondul szereti, ha t. í. nincs más

rágni valója, és ha nem engedehueskedik és excedální akar, könny
t jól megpálczázni, mert soha nem harap és mintha ily tettre maga

adná consensusát, mert qui tacet consentíre videtur videtur, vagy

»mélyen hallgat« vagy legfeljebb azt mondja »já, já« mi nem nuitat

legkisebb ellenszegülésre is.^ És azért én, ki minden elítéleteknek

* Szójáték akar lenni a ja-ja-ra (igen-igen-re).
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esküdt ellensége vagyok, különösen kedvelem a szamarakat. És

ugyanis, mert csak a szamár nem veheti a szamárnak kell hasznát,

de az okos embernek erkölcsi és anyagi istápjáúl úgy van teremtve

és alkotva a kétlábú szamár, a minthogy tulajdonkép az agár számára

teremtette az úr Isten a nyulat és nyulak számára a káposztát, a

káposztát pedig a zsiros szájú magyarok hizlalására stb. stb. stb.

És most miután Felségednek prókátori eminentiával megmutat-

tam, hogy a hátralev magyart kiirtani kell, és ezt Felséged minden-

ben nyilvánított jelleme és hajlama szerint tudom igen szívesen csele-

kedendi, mert hiszen vajmi szép a minden gaztól és kivált csalánból

kigyomlált és kitisztított mez, azon kérdést vagyok ismétleni bátor

:

e czélt hogy lehet elérni gyorsan, olcsón és mi fdolog, minden scan-

dalum nélkül? Mert mint tudja. Felségednek Európában egyetlen

egy szövetségese sincs. És e tekintetben méltóztassék az itt elsoro-

landó punctátióimat kell figyelemre méltatni, melyek, magától érte-

tdik, legnagyobb titokban tartandók.

Miután el van határozva nemde, hogy a magyar hátramaradt

sepredék tökéletesen a világból [kijsepertessék, határozottan meg

kell maradni legelsben is a terroristikai kormánymódnál, st ezt

még gyorsabban kell gyakorolni. Furcsa ugyan, hogy valamint a

poétának több és szebb gondolat terem fejében, mikor hasa rend-

szerint üres, mintha rendszerint jólakott volna, úgy azon népek is,

kik nyomorúságban élnek, sokkal ersebb emberproducensek, mint

a bségben gyönyörködök, st ezen productivitás az által még növe-

kedik is, ha a nyomorúság mellé több-kevesebb ijesztgetés és kinzás

is járul. így például a tót igen ersen pulluláló, az irlandi pedig még

hathatósabban, mert a tót rendszerint nagy nyomorúságban él, de

Felségednek atyai szivéhez képest egy cseppet sem szekiroztatik, az

irgalomra méltó irlandi ellenben oly nyomorúság közt, mirl Felsé-

gednek ideámja se lehet, és tudom igen megsebzené jó szivét, még

annyira kínoztatik is, hogy mintegy kínjában felette hosszú sorban

egy kis éllényt állit a másik mellé.

Nem tudom, igaz-e, — mert én ily kétértelmségekkel nem enge-

dem bepiszkoltatni szz ártatlanságban tartott imaginátiómat, de

mint hallom, ezt mondják, hogy : a szegény tót és ir éhesek, azért

foglalatoskodnak annyit az asszonyokkal, mert — mint k állítják —
nincs más pecsenyéjük. Mily originális gondolat, egy asszonyt pecse-

nyének tekinteni ! De meg kell vallani, »es ist nicht ohne« — és én

igen capiálom, hogy a világon nem lehet jobb pecsenye, mint egy
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fiatal és nem igen porhanyó kisasszonyi Frischling ! és ezért nem

hiába kiáltották ki Salamon királyt a legbölcsebb és azért utánzásra

méltó kormányzónak, mert annyi pecsenye és ezeknek oly varietása

állott vagy inkább feküdt minden pülanati parancsára és tagadhat-

lanúl nagy bölcseség a franczia divatujságnak »Le petit courrier des

dames« azon mottója is, m^ely ezen felvet közli, la diversité c'est ma
dévise, melyet fiatal császár mint Felséged, ki mint dolgos méh min-

den virágból tud mézet kifuUánkozni, tudom, nem fog az elfelejtés

tengerébe sülyeszteni ; mibl az világlik ki, hogy nemcsak Salamon-

nak volt esze, de a derék tót fiúk és a jó irlandiak sem éppen ízlés

nélküliek a legjobb pecsenye dolgában.

Már mi a magyarokat illeti, még nem tudtuk kitalálni és hitele-

sen elhatározni, én és a bécsi gyógyászéollegium és e tekintetben még

bölcs Oppolzer ^ sincs tisztában, [ki hitelének öregbítésére éppen nem
tiszta, de mint a nagy teremtésnek igen természetes ivadéka, a resi-

dentiának alkalmasint legpiszkosabb fia und helf was helfen kann],*

mi mondom még nem tudtuk elhatározni, az eddigi

magyar sterilitás vájjon szorosan a magyar fajhoz van-e

csatolva vagy abból ered-e, hogy a magyarnak igen is jó dolga volt

és ekkép, mert sem nem koplalt, sem valami fájdalomnak nem vala

kitéve és efölött minden közdolgokban résztvevén, el sem is unta ma-

gát, és eszerint nemcsak testi, de lelki kéjeket is élvezhetett (Ez még

nincs tisztában), éppen nem szorult a tót és ír pecsenyére és tán azon

okból is visszatartá magát közülük sok szegényebb, mert koldusokkal

szaporitni a ^dlágot tán nem a legtisztább hazafiság vagy emberiség.

Ha már nem magában a magyar fajban lappang ezen sterihtási

minémség, akkor igen \agyáznunk kell, nehogy tzbe öntsünk ola-

jat ; mert ha igaz, hogy a nyomorúság és kivált a kinzás növeli a

népesedést, akkor félnünk lehet, miszerint kormányzási tervünk,

melynél fogva kiirtani akarjuk a magyart, annak számát inkább

növelni fogja, mert bizony oly nyomorúságba sülyesztettünk már

számtalan magyart, mi pedig a minden módoni kinzást illeti, abból

egy sincs kivéve, mikép a legtöbb valóban oly közeláll a desperátió-

hoz, hogy igen könnyen juthatna oly animális gondolatokra, mint

* Kiadó tette szögletes zárjelbe az értelemzavaró közbeszúrt mondatot.
•^ Sz. tette zárjelekbe a közbeszúrt mondatot.

^ A bécsi egyetem hírneves belgyógj'ász tanára. (Híres volt arról is, hogy
külsejét túlságosan elhanyagolta.)
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amilyen pirulást okozó gondolatot táplál meg nem sznleg keblé-

ben a szerencsétlen, egyedül asszonyi csonton rágdicsáló irlandi nép
;

és ez aztán a legnagyobb szerencsétlenség volna, mert még nagyobb

számú magyar, mint amennyi ma van a földön, bizony elszökésre

bírhatná az embert.

Müssiggang ist aller Laster Anfang ! Ez eldönthetlen axióma.

Azeltt a magyarnak igen sok és jó dolga volt és azért mondhatni,

nem gondolt folyvást az érintett pecsenyékre mint sok más nép, mely

olasz, német opera, Burgtheater, Grinzing,^ Penzing,^ Dommayer,^

Garnisonsparade, ViehaussteUung stb. stb. daczára tulajdonkép még

sem érzi magát jól és pedig maga sem tudja miért, de én megmondom,

azért nem, mert elunja magát, ez a baja és napról-napra világosabban

látja, hogy az ebéd, vacsora, — Scholz,^ Davison,^ parade, nyúl,

borjú, fáczán stb. stb. pecsenyék és az Allerhöchste Zufriedenheit

még ki nem elégítik a civilisált embert, stb. de ezen distractiók végre

oly nauseát okoznak, mintha az illet száraz malomban keringne,

gyakorolná erejét és töltené életét, mikép aztán, mint mozlim, meg

nem sznleg hurikról álmodozik.

A magyarok most kimondhatlan elunják magukat, mert Neu-

östreich felépítésében, undorodván a sok tentától, teljességgel nem

akarnak venni részt ; oeconomia, fabrika pedig ki nem elégiti szom-

jukat és annál kevésbbé mindazon anyagi élvezetek, melyeket Bécs

nyújt, mert ily csábok közülük felette kevésre gyakorolnak hatást

és ezek is kezdik már magukat szégyeleni és igy félni lehet, mert mint

mondom igen elunják magukat, hogy Felséged ellen conspirálni fog-

nak, mi azonban nem volna nagy baj, mert mi mindenrl tökéletesen

informálva vagyunk, hanem a veszély abban rejlik, hogy egyenesen

arra adhatnák mindenre képes fejüket, bizonyos perzsiai khánt imi-

tálni, kinek 1500 és mi több hozzá egészen hasonló gyermeke volt,

mit mikor a magas moralitású Catharina muszka császárn meg-

tudott, e szavakkal rosszallá »Ah le monstre.

«

Ennek elejét kell venni ; mert ha a magyar faj nagyobb mérték-

ben gyarapodik, mint a milyenben mi azt kiirtogathatjuk, akkor

magyar közmondás szerint »paripáról egyenesen szamárra jutnánk

«

1 Bécs körüli kiránduló (borkóstoló) helyek.

'^ Egykoron híres elegánsabb mulatóhely Hiezingben a schönbrimni kastély

szomszédjában.

3 Népies zenemvészek.
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és ez tudom, egész Európának nagy mulatságára szolgálna ; Felsé-

ged pedig nem azért van a világon, hogy Felségedet lekaczagják
;

mihez képest a teendk sorában második punctátum az, hogy a magya-

rokat minden módon distrahálni kell és mindig meg nem szn remény-

ben tartani ; mert mint a tapasztalás mutatja, csak az esik despera-

tióba, ki elunja magát és nem remél többé semmit. A desperát ember

pedig, mint ezer példa bizonyltja, mindenre képes és sokszor ha nincs

elég couragija mást vagy magát meggyilkolni, dühének egészen ellen-

kez directiót ád és mérgében egy kis polgárt készit. Vasutak élére,

követségekre, mocsarak kiszárítására, folyók szabályozására és mind-

olyasokra bizvást alkalmazni lehet, st kell a magyarokat, hol elv-

vitatások nem fordulnak el. Xem mondhatom, felséges uram, meny-

nyire nem mulat engem herczeg Liechtenstein ^ a gazdasági egyesület

elnöki székében, mikor egész komolysággal azt hiszi, hogy is valami.

Mái' magyai'okat rászedni persze egy kissé nehezebb, mert k igen

jól tudják, hogy ilyféle pictus masculusnak nincs legkisebb súlya és

valamint vászonra mázolt festett képet nedves spongyával tüstént

eltörölhetni, szintúgy ugratik ki nedves rongygyal (mit einem nassen

Fetzen) elnöki székébl mai idkben bármely herczeg is, ha legkisebb

önállást és függetlenséget akar magának arrogálni.

Mi pedig a reménységet illeti, kár, hogy Felséged pesti ottléte

legközelebbi alkalmával azt - elfogadni nem méltóztatott.

Felséged alkalmasint hallott valamit Vitézvári báró Simonyi

Józsefrl, ki Felségednek családjáért elég vért ontott és mondhatni

minden csatában kitüntette magát, és valódilag az egész világnak

els huszárja volt ; mert igazi huszár csak a magyar, ezeknek élén

pedig Sinionyi állott, kit azonban némi detail hibák miatt bet szerint

agyontentáztak az auditorok és ki felsbb helyütt oly lelkületet nem

találván, mely például meg tudott bocsátani Rinaldonak,^ mint rab

Arad várában adta ki vitéz és megbecsülésre sokkal méltóbb lelkét*

1 Liechtenstein Alajos uralkodó herczeg (sz. 1796, f 1858) 1849-tl haláláig

elnöke a bécsi i>LandwTrtschafts-Gesellschaft«-nak.

- Sz. kifeledte e szót : petitiót, az 1857-diki sokszor említett petitióra ezé-

lozva. Persze Bach sajnálkozása ironice van értve s mondva.
^ Vulpius eg}-kor sokat olvasott 3 kötetes rabló-regényének »Rinaldo Rinal-

düii« falakja.

* Még a mái napig sincs tisztázva, hogy miért függeszté föl az osztrák had-

ügyi kormány 1828-ban ezt a valóban tüneményszer magyar huszárezredest állá-

sától s miért vetteté vizsgálati fogságba Aradon.
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Simonyi, kinek sok természetes esze volt, nekem bizonyos alkalommal

ilyest mesélt.i

»Gondolja csak a gróf, mily zavarba hozott engem vagy 20 év

eltt Baldacsi "^ miniszter. Némi szükséges requisitióim következtében,

melyeket az ezred számára Ausztria tartományiban és Németország-

ban tenni kénytelen voltam, 12 millió pengforintra rúgó számadást

intézett hozzám azon kategorikus ráadással, én e summát tüstént ten-

ném le. Csaknem elszédültem, mert meg vagyok csipve ; ugyan mit

tegyek, igy tanakodtam magamban. Mondhatom : vagy két napig

alig tudtam enni és aludni, annyira kifárasztám eszemet, mig végre

azon ötletre jöttem, hogy tán legjobb volna : »nit antworten !«

Tehát én nem irtam semmit és igen mélyen hallgattam. De nem
használt semmit, mert alig folyt le csak rövid öt esztend és kezem-

hez küldenek ismét egy adursoriumot, hogy én, unter schwerer Ver-

antwortung, ne tréfáljak, de minden halasztás nélkül fizessem ki a

pénzt. Most majd megüt a guta. Jaj, oda vagyok, mit tev legyek,

én, kinek akkor annyi garasa sem volt. Három napig sem nem ettem,

sem nem aludtam és nem tudtam kibontakozni a rám szorított fer-

telmes kelepczébl, mig végre mint egy fentebbi inspirátió követ-

keztében, az sugárzott lelkembe, hogy tán most is legbölcsebb volna

megint nit antworten. És azóta hála Isten nyugalomban élek és remél-

lem, miután Baldaci messze elutazott, nem tudom hová,

alkalmasint a holdba, sem én, sem fiam a tlem követelt

nagy tkét liquidálni soha nem fogjuk.

Mily egyszer, igen közönséges és mégis mily felette mély böl-

cseségfí ötlet és tactica ! Oh bár követte volna azt az én kegyes

császárom

!

Okosabb vagy bölcsebben tanácsolt fejedelem mint Felséged,

az érintett petitió esetében megmondom mit tett volna. Legelsben

is igen nyájasan fogadja a petitiót, mert hiszen Magyarországban

mindenki, ha nem is tudta, legalább gyanította, hogy Felséged nem
azért jött Magyarországba, miszerint császárnéjának mint monda

megmutassa a szép magyar vidékeket, mint például a debreczenit,

szolnokit, szegedit stb. stb., melyeket a magyar ember, ki szereti a

termény sikot, kedvelheti ugyan, de Felséged bizonyosan nem tartja

1 Ezt Simonyi természetesen Sz.-nek monda el s Sz. Bach szájába adja.

2 B. Baldacci Antal (1762—1841) 1811-ben az osztrák számvevszék elnöke,

Ferencz császárnak igen bizalmas embere.

17-ten Juli

1857.
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szépeknek és ekkép száján olyas valami csúszott ki minek ellenkezjét

érzette és ekkép sit venia verbis, egy kissé füllenteni méltóztatott^

hanem mindenki tisztán látta, mihez képest Felséged egy nagy demon-

strátiót akart Európának szemébe hinteni, avégett, hogy mindenki

úgy szólván kényszeríttessék Xeuöstreichot tökéletes egészségnek

elismerni. Ezen stratagéma azonban még Bécsben unter der strengsten

polizeüichen Aufsicht sem sikerült ; mert úgy mint Lauffeuer száj-

ról-szájra ment az, hogy az országnak legtöbb emberei petitiót ter-

jesztettek Felséged lábaihoz, mi azt bizonyltja, hogy a magyar nem-

zetnek nagyobb része nincs megelégedve, mert az, ki petitióz, az rend-

szerint kivan valamit és ki elég merész oly úrhoz, mint Felséged, nyúj-

tani kérelmet, ki nem tréfál és mindjárt kész vassal, számzéssel,

kötéllel, annak baja csakugyan nagy lehet, és miután mindamellett

mégis kurjongattak éljent és handabandáztak is bármennyit, és mily

czifrán, a legtaknyosabb gyermek is könnyen átlátta, hogy ezen

enthusiasmus fenekén nincs egyéb mint fenyeget parancs vagy

készpénz.

Bölcs fejedelem egyenként vagy in corpore elfogadja az alá-

ii'ókat és nekiek körülbelül ilyest mond : »köszönöm az uraknak hoz-

zám mutatott bizodalmát és azért szívesen fogadom kérelmüket.

Az urakat mint bölcs, higgadt esz férfiakat ismerem és azért bizo-

nyos vagyok, lehetetlenségeket tlem követelni nem fognak. Állásom

kimondhatlan szövevényes és súlyos. Ezt az urak átlátni és reméllem

méltánylani tudják. Én az urak kérelmét a dolognak nagy fontossá-

gához képest meg fogom "sizsgálni és azért térjenek az urak békében

\issza és könnyítsék kérem fejedelmi tisztemet, melyhez képest én

csak jót kívánok és alattvalóimnak egyedül boldogságát szomjazom,,

mit azonban nem valósithatok saját ermmel, mert én is csak ember

vagyok, de egyedül úgy eszközölhetem, ha az uraknak szinte segít-

ségére is számolhatok biztosan.

«

Ha Felséged igy szól, alkalmasint igazi és nem artefact enthu-

siasmusra fakadnak a magyarok ;
^ a külföldön, st minden bécsi

serházban pedig, mert hiszen ezen utolsókból sincs egészen kitiltva

a politika, mert Felségedet és minket akármily impertinentiával

szabad dicsérni, körülbelül igy okoskodnak : »2so a magyarok is már

lassanként megnyugodnak ; egészen még ugyan nincsenek exconten-

^ Ez természetesen a legszúrósabb gúny Bach ellen ; mert hiszen volt, a

ki a híres petitió elfogadását elssorban ellenezte.
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tálva, mi oly nagy catastropha után, mely az egész birodalmat annyii-a

felrázta, nem is lehetséges ; hanem miután lovagi császárunk extra

azért ment le Budára, miszerint megtudja, hogy tán van-e még va-

lami kicsiség, mit a magyarok kívánnának, mert hiszen a fdolgok

már mind rendben vannak, most miután kérelmüket elfogadni ke-

gyeskedett, bizonyosak lehetünk, hogy ket most tökéletesen kielé-

gitni fogja, ha nem is kérelmük teljesítésével, mert ez tán lehetetlen,

de tökéletes compensatiói tapaszokkal, melyeket nemzeti még mindig

vérz sebeikre pántlikák, Truchsess-kulcsok, czimek képében kegye-

sen rakni fog, és melyek erkölcsi diakolonként "" okvetlen minden

bajaiból kigyógyítják a civilisátió elleni küzdelmében kudarczot val-

lott magyart, mint ezzel a lipcsei »Klein Paris« illustratiójában meg-

capacitálja a vüágot.

Most azonban, miután bet szerint lábaival ekúgta Felséged

a petitiót és mindazokra grimmig képeket méregetni császárkodik,

kik oly megbocsáthatlanúl szemtelenek voltak,^ hogy még »kérni

és esedezni is mertek«, most nemcsak Európa, de még minden bécsi

sehr gut-gesinnter Stammgast, ha mélyen hallgat is, tökéletesen arról

van meggyzdve, hogy Felséged magyar kalandjában disappointi-

roztatott, mert haragszik, minthogy a komédia, mely annyi pénzbe

került, oly esetlenül ütött ki, mihez képest, az egész ^ világ láttára

nagyon is kicsúszott a szeg a zsákból és mindenki tökéletesen capaci-

táltatott, hogy az egész pompás demonstrátió nem volt egyéb mint

valóságos komédia, mely által senki sem ln mystificálva Felségednek

apostoü szent személyén kivl.

Kérni még koldusnak is szabad, [az osztráki residentiát ter-

mészet szerint aus auswendig huj, és inwándig pfuj elve szerint ki-

véve, hol ily scandalum nem tííretik t. i. az utczán, de annál irgal-

matlanabbul ostromolják a szerencsétleneket, minden lakost saját

lakán és pedig sáskai mennyiségben]*" kérni mondom még koldusnak

* így, valószínleg diacoolion (máklé, altatószer) vagy diacolea = chamo-

millathea helyett. ^ Tollhibából a kéziratban egész helyett igaz áll. '= Szög-

letes zárjelbe a kiadó tette a beszúrt mondatot.

1 Szgyény László, például, a ki szintén aláírta a petitiót, az aláírók meg-

rovása miatt lemondott birod. tanácsi tagságáról s kihallgatáson Járt a császár-

nál e miatt. Az uralkodó azonban nem ment be Bachék intentiójába, hanem

kegyesen fogadta Szgyényt, a ki aztán az uralkodó határozott óhajára meg is

maradt a Reichsrat tagjának, st késbb a »kibövített bir. tanács« alelnöke lön.

V. ö. Emlékiratainak nagyon érdekes II. kötetét.
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is szabad és nagyobb büntetést ezen alkalmatlanságért rá nem mér-

hetni, múlt legfeljebb azt, hogy neki semmit nem adnak.

Már ha nemzet még mélyebbre állíttatik mint koldus és pedig

oly nemzet, mely többször bukástól megmentette az uralkodó

dynasztiát. mely nélki'íl Ausztria nem volna elsrangú hatalom és

melv nemzet iszonyatos elvérzése után még most is több fiatalsági

életert rejt magában mint Ausztriának bármely néposztálya, ha

mint mondom, még koldusnál [is] mélyebbre állíttatik a magyar

és neki még csak kérni sem szabad, akkor vájjon hiheti-e Felséged,

hogy a magyar Felségedet szintén szerethes'se és ugyan hiheti-e

mindazon álhireket, melyeket újságíróink a magyar nemzetnek

enthusiasmus tekintetében elhazudni nem szégyenlenek?

Ha nem csalatkozom, az angol Times ujsági levelezje, ki a

budapesti legújabbi bohózat alkalmával szinte a helyszínen volt,

többek közt ezen originális relátióval mulattatja az angol publikumot :

»A magyar aristocratiának és notabilitásoknak legfeljebb egy har-

mada jelent meg a császárnak elfogadására Budapesten, mint rebes-

getik »kiadott parancs következtében*, mi felette hihet, mert igazi

és ingyeni enthusiasmus sehol sem mutatkozott. A megjelent furak

petitiót nyújtottak be a császárnak. Ezt azonban a császár nemcsak

el nem fogadta, de aligha tudta magába elfojtani azon mérget, me-

lyet benne ezen »antidemonstratió« fejtett ki. mert lehetetlen volt

át nem látnia, hogy ezen petitió az igen ügyesen combinált komédiát

még ügyesebben kíkomédiázta. Mi volt a petitióban ? Azt nem

tudhattam meg ; de alkalmasint annak oka volt benne feljegyezve

:

miért maradt az országnak nagy része el és miért nem akartak azok,

kik megjelentek, az utczai jól megfizetett taknyosok chorusában

rekedtségig éljenezni. «i

És a petitió Felséged kezében, kérdem, mily alkalmatlanságot

fejt ki? Csak azt, hogy Felséged csenget, bejön a h lakáj, van-e

eleven árnyék [?]
^ ezen várban ? Igen van ? Vessed tehát ezen

otromba tentakarczolást belé és hallgass ! Ertem. Es vége az egész

embarrasnak. Hahaha ! És Felséged — ha többször cselekszik ily

bölcsen, lassanként még egészen populárissá is válik ; mert van elég

oly marha a \ilágon, ki tökéletesen meg van gyzdve, hogy a ma-

' Ezen 1857-(iiki petitiót Kónyi egészen közli Deák F. beszédei II. kötete

391. s köv. 1.

* Árnyékszék.
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gyarok vérlecsapolása »au blanc« és mindenféle egyéb kínzása elmúl-

hatlan szükséges volt a Neuöstreichi páciens kigyógyitására és hogy

ehhez képest Felséged nem rossz szivének, de jó fejének tanácsa sze-

rint cselekedett.

S vájjon ez esetben mit tesznek a petitionáriusok ? Képzele-

tükben nagy triumphust ülnek és tökéletesen elhiszik, hogy most

dolguk jóra fog fordulni, mert a petitió oly mesterileg van feltéve,

miszerint lehetetlen, mikép az abban elforduló világos argumentu-

mok le ne gyzzék a fejedelem makacs ignorantiáját, »Es mily

képeket fognak csinálni Bach és Hauer, mikor a Felség a petitiót

kezeikbe adja! Nem fognak-e visszarettegni azon infámis bztl,

melybe mi otromba cselekvényeiket és eljárásukat annyi eminentiá-

val álUtottuk ?« Igen, igy fognak ^ maguk közt diadaloskodni. De ha

lepereg egy hét, két hét, egy hónap, két hónap, fél- i is-ten Juli

esztend és k nem is gyaníthatják hová juthatott a I í^ü:

Cicero pro domo sua-féle expositió, nem fognak-e a kérelmezk

nyakat nyújtani mint vadlúd, daru, vagy túzoksereg a magyar róná-

kon, mikor tisztábban akarják látni a közelgket? Suttyomban

összejönnek, persze csak kisszámban, nehogy szemet szúrjon és mé-

lyen combinálni fogják most, mittevk legyenek, midn a sok ide-

oda futkálástól kifáradván, végre azt határozza el a majoritás, hogy

közülük egy számosabb deputatió engem ^ keressen fel. Csakhamar

elttem is áll több derék magyar szál. Én legnagyobb udvariassággal

fogadom, leültetem és [a deputatió] tudakolására, vájjon hol fekszik

a petitió, körülbelül ilyest válaszolok : A felség legkegyelmesebb

urunk már régóta közlötte velem az excellentiás, nagyságos, tekin-

tetes és circumspectus uraknak kérelmét. És megvallom, én abban

igen sok jót találtam, és nemiekrl most egészen más vélekedéssel

vagyok mint azeltt, de e tekintetben ne méltóztassanak engem

compromittálni, mert aztán nem használhatnék a magyaroknak

kedvem szerint (Éljen, Éljen) pszt pszt. Istenért ne ily demonstrátió-

kat drága uraim ! Sokan azt gondolják, én mindent tehetek ! Boldog

Isten, ne higyjék az urak azt. Én mindig legszintébb barátja vol-

tam a magyaroknak, valamint a birodalomnak minden tagja, az

osztrák aristocratián vagy inkább a bécsi ohgarchián és a nagy

súlyú camarillán kivl, hol unter uns gesagt nem szenvedhetik a

* így, fogtak volna helyett.

1 T. i. Bachot.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. líöt. •^l
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magyart. Ha tlem függne a dolgok elhatározása, már régóta kiosz-

tottuk volna a regálisokat Pesten tartandó diétára, mit ott most

könnyebben tarthatnánk mint azeltt, mert minden oly méreg drága

lett és ekkép minden convocátió nélkííl felette számosan már anti-

cipative meg nem szn diétára i vannak csigázva. A felség nem tudom

ki által influálva otromba kulcsokkal, pántlikákkal, czimekkel és

ilyféle gyermeki csábokkal szekírozza a magyarokat és az én sza-

vamra nem hallgat, legalább eddig még nem (!), a ki nem lankadok

annak ismétlésében, hogy az ilyféle horog capitaHter jó a csehek,

morvák stb. stb. becsipésére, de a magyar ilyféle csemegékre nem ád

semmit. Én igy szóltam csak minap kegyes urunkhoz, de ez egészen

köztünk maradjon, két részre osztottam volna a 160 petitionáriuso-

kat. A legköpczösebbeket durch die Bank viczispányoknak neveztem

volna ki, a legvénebbeket pedig fispánoknak, quia in senibus est

consihum, a restantiából pecüg bibornokokat, regni bárókat és tábla-

birókat csinálok. Rajtam tehát drága uraim, jóakaróim és ha mon-

danom szabad barátim (!), nem kell búsulni. De a petitió nincs már

kezemben, én azt a Felségnek lábaihoz ismét visszaterjesztettem,

most hol van, én teljességgel ignorálom, de az urak, kik tudom egy

darabig itt Bécsben maradnak [hol már tettünk némi javitásokat

és az urak a residentiának kellemeit élvezni fogják, kivált azon ven-

déglknél, melyek czigány vaterlandische Weisékkal örömkönnykre

electrizálják a mélyen hallgatókat és én nem mondhatom, mily bo-

londja vagyok ezen originális zenének, ugy hogy ha nem volnék szü-

letett Residenzler von Lerchenfeld, valóban magyar tiszaháti nemes-

ember szeretnék lenni stb. stb., az urak mondom] ^ könnyen fel fogják

találhatni a petitiót ; ha t. i. van köztük, magától értetdik erkölcsi

tekintetben, — gombász pudli, ki a legnagyobb mélységbl is ki

tudja vizslázni a hideg pástétomba való trüfflit ! S most Isten vigye

az urakat és ne felejtsék el ezen két közmondást, mely noha német,

azért még sem minden értelem nélküli és melyekre én az urakat

figyelmeztetem, ]\Iit Zeit kommt Rat, — und Die Zeit bringt Rosen

und vielleicht sogar die einstigen so behebten ungarischen rten Hsen !

És megyén a deputátió seelenvergnügt Donmiayerhoz ^ kölcsönös

kézszoritgatás után, melyre kacsómat mindig in Bereitschaft tartom,

^ Szögletes zárjelbe a kiadó tette a hosszú közbevetést.

^ Szken élésre. — Szójáték akar lenni.

* Hietzingi mulatóhely, egykoron a schönbrunni kastély mellett.
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és idrl-idre ily exclamatiókra fakad : Bizony nem oly rossz ember

a bácsi mint gondoltuk, vele még lehetne boldogulni ; t le kellene

kenyerezni ; ezt még nem próbálta vele senki ; ajándékozzunk neki

egy sallangos czifra czafrangú paripát ! Ennek persze igen nagyon

fog örülni és ha azon valami vasárnap fekete frakkban tán a Fráterba

lovaglik, ez oly demonstrátió volna, mely magyar nemzeti ügyünket

ersen elmozdíthatná; de szelid táltost kell számára választani,

mely t le nem dobja vagy más defectusa nincs, mint például van sok

oly ostoba ló, mely a papiroscsörgéstl rettenetesen megijed és még

olyan is találkozik, mely, mert szamarat még nem látott, úgy eliszo-

nyodik ezen hosszúfül legénytl, noha maga sem sokkal több,

mintha oroszlánt látna, mikor eszeveszetten gyeplt ragad és a rajta-

ült oly bajba hozhatja, mikép könnyen nyakát is törhetné ; ily

»mokányt« tehát kivált Bécsbe hozni, igazi Banditenstreich volna,

mert hiszen legalább papirossal untig el van látva a residentia és szám-

talan csacsival is bvelkedik, melyeket alkalmasint a mellbetegek

számára tartanak a jószív bécsi hölgyek. De vájjon, hol lehet a

petitió ? Egyik azt gondolja, gr. ThunnáV másik gr. Buol-Schauen-

steinnáP supponálja, harmadik végre arról van meggyzdve,

Othmar Ritter von Rauscher bécsi érsek és bibornok kezeiben van

az stb. stb. ; mig végre elhatározzák magukat a keresésre és ekkép

lótnak-futnak sok napokig és benn vannak azon csapdában, melyrl

már szó volt, tic tac, tic, tac, Pontius Pilátus, Pontius Pilátus, jobbra

balra, jobbra balra és melybl az illet éppen oly kevéssé tud mene-

külni mint a falon függ tic-tac óra sem mozdul helybl soha is, de

valamint megáll ez, ha lepergett, úgy dl ki az efféle soUicitátor is,

mikor többé nem -gyzi szuszszal. És miután a lelkes magyarok egyiké-

nek sem jut eszébe, hogy az »éj jeli király« adhatna legtöbb informátiót,

hová dobták a petitiót, méreggel teli eltávoznak, de senkire nem

tudják ii'ányozni fulánkjukat, mert nem is gyaníthatják tulajdonkép,

ki mystificálja ket.

És most mi történik? Legnagyobb része a kérknek, kik nem

kaptak semmit, midn nem egy aláirni nem akaró kipántlíkáztatott,

egészen kifárad, st bánja, miért hagyta magát ily haszontalanságra

elcsábitni ; a szilárdabb zománczatúak pedig kik nem estek máj-

betegségbe, mi kétségben pangókon vajmi könnyen megesik, össze-

^ Gr. Thun Leo, a vallás- és közoktatási miniszter.

2 A külügyminiszter (1859 májusig).

21*



324 21. FEJEZET.

dugják fejüket, ersen combinálnak stb. stb. stb., mikép végre abban

állapodnak meg, hogy új petitiót irnak, de már most ersebb sza-

vakkal — ex ungue leonem — és megint összegyjtenek szintannyi,

vagy tán háromannyi aláirót mint azeltt, és elvégre ismét Felséged-

nek lábaihoz borúinak.

Ekkor Felséged ket még nyájasabban fogadja, st örömöt

mutat a derék fiatal és vén fiúkat ismét jó egészségben és teli brben

látni és tisztelhetni. Ez alkalommal Felséged ilyféle okosan hangzó,

de egészen banális phrasisokkal fogja jótartani és tulajdonkép áprilba

küldeni a jámbor árpádiékat : Az m'ak, mint keveretlen törzsökös

magyarok legjobban tudják, mily lassan érik például a nemes tölgy,

mig a saláta szaporán n ugyan, de per aliquot casus et discrimina

stb. szaporán ismét némi petitiók sorsára is jut. A magyar nemzet

több mint 1000 évig mindig n és egyre érik, és mégis mindig fiatal,

magasságra nézve pedig nem különös pyramis és ekkép mint áloe

tán csak 100 év után fog vii'ágozni, de akkor persze annál szebben.

És kérdem, vájjon mi 10, 20, st 100 év egy nemzetnek életében ?

Az urak mint magyar prókátorságban is jártasak, nem kétlem, ezer

€setet tudnak, hogy némi pör két, st három generátión keresztül

sem tudott bevégzdni, a felhalmozott complicatiók végett és ezért

csudálom, hogy az urak rövid hat hónap leforgása után már választ

reménylenek kaphatni a világnak legszövevényesebb és bizonyosan

legfontosabb ügyében. jN^em volna-é jogom az urakat ezen nyugtalan-

ságért reprobálnom ? Ámde én azt nem teszem, st dicsérem önöket,

mert abban én — saját magam után Ítélvén — nem látok egyebet,

mint a legtisztább hazaszeretetnek túláradozását. Parce que á tous

les coeurs bien nés la patrie est chére ! Az uraknak petitiója biztos

helyen van, még biztosabb, mint a Wertheimféle pénzszekrény, hon-

nan tudom senki M nem veszi, el nem lopja és én minden huszonnégy

órában regulariter legalább egyszer, kérdezzék csak meg Seeburger

orvost,! st néha még többször is ülök, ruminálok fölötte. Legyenek

az urak béketréssel. Oly fontos dolgot, mint általában minden,

mi [a] magyarokat illeti, nem szabad elszeleskedni, elhamarkodni és

adják az urak csak át azon új kérelmet, melyet mint látom, kezükben

forgatnak, melyet én legszívesebben fogadok és legyenek tökéletesen

meggyzdve, hogy azt a régiebbel tüstént combinálni fogom és

minden confusió elhárítása végett éppen azon rekeszben teendem le,

^ Az udvari orvos.
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mint a másikat, és most áldja meg az urakat a ma-

gyarok Istene és ennek földi képviselje ükapám Szt.

István ! Többnyire kérem az urakat, ne fárasszák e dolog köri magu-

kat többé, de bizzanak bennem, mert a psychologiának változliatlan

törvényei szerint elvégre nem jó benyomást teszen a meg[nem]szn

sürgetés és biztatás oly egyéme, ki úgyis teli van buzgósággal mint

vagyok én és kinek szándéka oly tiszta mint enyém, mirl reméllem

a tisztelt urak tökéletesen meg vannak gyzdve ? Nemde ? ? ? És

azért legyenek oly ildomosok és váiják keresztény resignatióval, Epictet-

féle béketréssel és stoicus philosophiával azon id perczet be, mikor

az urak két petitiójára kiadja császárjuk, apostoli kü'ályuk és legfbb

uruk a kegyes »patentet« ! És most lóduljanak !

És most kérdem ezen kegyes audientia után, vájjon mit fognak

tenni a magyar »szegénylegények« ? Káromkodni? Nem hiszem,

mert már igen átlátják, hogy az ilyféle tempó csak figyelmet gerjeszt

és ekkép nemcsak nem használ, de nagyon árt. Vagy tán, mint az

egykori kupavidéki kanászbojtár, bosszúból szíír alatt fügét mutatni ?

Ez meglehet, mivel ilyest nem tilt a bürgerhches Gesetzbuch ! de

nem hihet, mert az az általános magyar jellem nem barátja az ily-

féle'* demonstrátióknak. Hát mit mvelnek? Oly bizonyosan, mint

kétszer kett négy, kimondliatlanúl mérgeldni fognak vagy mint

mi németek szoktuk mondani »igen sok epét csinálnak és fejtenek

magukban ki«. És ez éppen az, itiit kívánunk, cela fait précisément

notre affaire ; mert mig a magyar mindig csak volt szivárvány szinei

után eseng és búslakodik, addig nem lesz békénk, és azért ki nem

számitható haszon, habár az egész nemzet is sárgaságba esik ; mert

miután legnagyobb része úgyis »feketehajú és karikaorrú«, nem fogja

egyik is tagadhatni, bár akarja bár nem, hogy belle oly origináHs

kaiserliche féle »schwarzgelb« lett, miszerint ha nem oly makacs

mint öszvér, kénytelenül Felséged zászlójához áU,

Felséged pedig megint csengethet ; discrét lakáj, eleven árnyék

— plum ! És vége az egész alkalmatlanságnak. Mert ahg hihet, hogy

még harmadszor is bolonddá tétetnék magokat a magyar törvényt

hozni akarók és ha igen, ám még egyszer [a] Geruchlose vagy inkább

»GeruchvoUe« — és finita la comedia.

Tudom ugyan, hogy nem egy kificzamlott esz philantróp ezen

sorok elolvasásánál indignátióval azt kiáltandja : »Ily infámitás

' Tollhibából az eredetiben : bármilyféle.
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fejedelemliez nem illik. « És igaz, megvallom, én is éppen ezen véleke-

désben vagyok ; de ha oly parancsár cselekedik igy, ki mindennem

mézesmadzagok mellett népeinek liberális constitutiót, Gleichberech-

tigungot stb. és tudja Isten mi mindent igért, — de legkisebbet sem

teljesített — csakhogy sárból kirántsák t, kinek egész eddigi kormány-

zásának fenekia nincs egyéb sarkalat, mint esetlen komédia, hazugság

és hypocrisia, ki mint Marat, bet szerint vérben fürdött, st fürdik,

csakhogy ez magáéban, ellenben máséban, mely az övénél száz-

szorta tisztább, ha ily parancsár, ki mindezt véghezvinni képes vagy

tulajdonkép már végbe\átt,^ még olyféle comparative igen ártatlan

kis komédiákat is eljátszik mint amilyent én terjesztek el legaláza-

tosabb punctátióim által, arról csak azt fogják mondani : legalább

»következetes« ; midn az, ki ily kicsiségek miatt egyszerre scru-

pulósus lesz vagy ilyest affectál, az egész világ által leköpetik, mert

nincs a teremtésben nagyobb csúf, mint a szentesked, képmutató

gonosz.

Ha néha látunk oly lágyszív menyecskéket, kik nem képesek

ájulgatás nélkül csirkevért szemlélni, ezt menteni, tán szeretni és

becsülni fogjuk, mert asszonynak legnagyobb ereje érzékeny szivben

fenekük ; de ha például második [sic] Ehsabeth, angol királyn pityer-

gést affectálna egy pulykának fejvételénél, ezen csak megvetéssel

kaczagnánk. Ha valaki, ki ezreknek kettétörte életét, becsületét,

st ki egész nemzetet üldöz és ki úgy szólván meg nem szn hazug-

ságon kivííl nem mvelt semmi egyebet és aztán vonakodik és két-

ségei támadnak azon száz komédiáknak egyik variatióját eljátszani,

melylyel oly sok fejedelem népeit orránál vezeti, akkor azon orgyilkos

jut eszünkbe, ki gyilkolásra mindig kész, éhen halt, mert lelkiismerete

nem engedte, hogy kenyérszerzésre egy pár garast lopjon.

E tekintetben tehát ne csalja meg magát Felséged. Népei töké-

letesen meg vannak gyzdve, hogy Felséged mindenre képes, mi

érzéktelen szivbl csak eredhet és azért bátran hozzácsatolhatta volna

az általam itt érintett »petitionáns« komédiát a többi császári moslék-

hoz és hogy Felséged ezt nem tette és nem cselekedett igy, éppen nem
tulajdonítják annak, mintha Felséged ilyféle kis Spitzbubereitól

visszarettegne, hanem mert nem volt elég esze ily komédiát játszani

és nem volt elég ereje a magyaroktól ügyesen kicsiklandozott haragját

elnyomni, eltitkolni.

^ Mily kimondhatatlan hfoka a hazája szeret Sz. elkeseredésének I
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Nem egy messzebb látó magyar sehogy sem tudott megbarát-

kozni ezen most érintett petitionális ideával, mert bizonyosnak tar-

totta, hogy Felséged azt elfogadja és aztán »oubliettebe« hajitja

;

»und alles bleibt beim alten«.i Miután azonban ezen bölcs rosszallók

megtudták, hogy Felségednek még annyi esze sem volt, azt elfogadni,

de ehelyett bet szerint mint kanpulyka fülignél [sic] felmérgesedni

méltóztatott, akkor örömtl felugrottak ilyest harsogván az egekbe :

»É1 még a magyarok Istene, mert bitorlóinkat vaksággal és ostoba-

sággal ostorozza !«

És igy a Schnitzli nagy volt. Bánom, hogy lent nem voltam,

mikor az a magyar nemzet számára ki ló'n tálalva ; mert mint már

többször vettem észre. Felséged különösen jó és sikeres puskás házi

bakkecskék ledurrantásában, mikor nincs oldalán eszes súgó és Felsé-

ged mint kértem, nem esedezett tanácsért báró Stephan Hauernél

;

gróf Grünne pedig, ki mint kisértet soha nem távozik oldaláról, noha

igen tudós és kultúr-egyén, mégis csak olyféle intelligentiával bir,

mint a müyent mi »istállói észnek« szoktunk nevezni, a magyarok azon-

ban nem lovak és egykönnyen nem hagyják magukat »lovakká«

tenni. Ha én vagyok Felséged mellett vagy Felséged báró Hauer intése

szerint cselekszik szorosan, akkor Pesth-Ofenben bizonyosan czélsze-

rbben játsza el szerepét^

És a baj az, hogy regis ad exemplum sok fó'urak szinte haragra

lobbantak mint Felséged, mikor aztán nehéz Európával a magyarok-

nak megelégedését elhitetni ; mert mindenki kérdezi, kivált azon

indiscrét angol, ki mindenbe belefúrja orrát és mindent kipletykáz,

hát miért haragszik a császár, st miért haragszik még ersebben

Albrecht fherczeg és magyarországi helytartó, ezen hs fia halhatatlan

babérral koronázott hs atyjának,^ ki rendszerint oly szelid és igazi

nemességen oly könnyen megindul becsületes szive ? Mit mondhatunk

^ Úgy van : a nemzet intelligentiájának zöme, a passiv elleníUlás politiku-

sai nem helyeslék a petitiót, melynek eszméje tulaj donkép a konzervatívok vagy

ezekhez közel állók körébl indult ki. V. ö. Kónyi : Deák F. Beszédei. II. 396. 1.

(2. kiad.). Széchenyi sem hitt hatásában.

- Itt Sz., mint már hangoztattam, csalatkozik. Mert Baclmak igen nagy

része van abban, hogy a petitiót a császár késbb sem fogadta el az öreg prímás

kezébl.

^ Sz. szinte nagy tisztelje volt Károly föherczegnek, Napóleon legyzjé-

nek s a magyarok jóakarójának, a ki iránt Ferencz császár tudvalevleg féltékeny-

séggel viselkedett s ezért mellzött.
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erre felséges uram? Csak nem componálhatunk olyféle mesét, hogy

Felséged azért haragszik, mert tyúkszeme fáj vagy Piemontnak

megint borjúzik esze vagy Gorcsakov az orosz, Biiol grófhoz oly

annyira rossz ? ! stb. stb., hanem — ha nem is valljuk meg — és leg-

jobb újságíróink mindent el [is] követnek a dolognak jóra facsarására^

mindenki azt mondja, Felségednek számításin keresztül vonalat

húztak a magyarok, és Felséged még nem találta ki, ezen crimen laesaet

niikép bosszulja meg elég »ausgieblich«, mert képmetszéseit ^ és hát-

fordításit, melyekkel Felséged nem fukar, már megszokták a magyarok

és kutyába sem veszik.

A jó gondolatok azonban sokszor igen késó'n tolakodnak az ember

20-ten Juli 1
fejébe és ezért távol vagyok Felségednek Pesthofenben

^^^-
I elkövetett kis tapintatlanságáért boudirozni.

A bennem született igazság és méltányosság következtében, én

senkitó'l nem pretendálok többet mint saját magamtól. És miután rajtam

is, kit az egész vüág különös nagyesznek tart és persze magam is, meg-

történt néha-néha már, hogy az isteni inspirátió csak akkor villámlott

velmön keresztül, mikor kés volt, és a megltt bakot feleleveníteni

többé teljességgel nem lehetett, hanem azt »tant bien que mal«

nyúzni kellett ; müy arczátlan subjectum volnék én, ha én Felségedtl

propria industria valami bölcs eljárásért követelnék, kit ugyan

senki nem tart jó embernek, de annál ersebben van arról meggy-
zdve miadenki, hogy ha szive igen rossz is, esze annál még rosszabb.

[22.] így például Felséges uram már rég megbántam, hogy terro-

ristikai kormánygépünkbe illesztettük a constitutionális státus-

számadási karikát ; mert most miután a kérdés köri kiábrándultam

és tökéletesen kijózanodtam, tisztán látom, hogy ezen »unschuldiger

Versuch« úgy illik systémánkba, mint jól felemelt vastag ököl valami

szemre ! De megmondom Felségednek, mi csábított engem ezen inven-

tióra, melyen most magamnak is kaczagnom kell, mert tagadhatlan

éppen oly nevetséges ezen constitutionális superlativ Felségednek

még mindig gzölg mészárszékében, valamint tudom derék páter

Klingowstrm sem birja diadalilag fenntartani keser mogorva kép-

vonását, mikor átlátni kénytelen, hogy Pilátussal együtt több ilyféle-

* Értsd : arczfintorításait. Sz.-nek a német »Gesichter schiieiden« járt

eszében.
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ség is csúsz[hat]ott a crédóba, mely az okos egyént oly dilemmába

hozza, mihez képest neki vagy ezen titkokon kell kételkedni vagy

azon, hogy kétszer kett négy, mi persze keserves állapot.^

Subordinált tisztjeimnek egyike, ki igazi »esprit supérieuer« még

mikor magunk sem voltunk elhatározva, mily formára fognánk kisütni

a Neuöstreichféle tésztát, arra figyelmeztetett, hogy mindazt, mit

Felséged, mikor szk volt a kapcza, népeinek megígért, ezer szövevé-

nyek miatt semmi esetre nem teljesitJietif' melyeket most elsorolni

nem kivánok, melyeknek indokai azonban meggyzleg hatottak

rám. És igy tulajdonkép magunk sem tudtuk, mi a constitútió, mikor

ezt megígértük, például az angol-e, vagy az, mely alatt Magyarország

népei éltek és k csak most látják át, miután Felségednek constitutió-

ját kellleg megkóstolni szerencsések voltak, mily felséges és meny-

nyire javítható gyönyör státusgép volt a magyar alkotmány !

Mi itt Bécsben többet-kevesebbet mindig azt gondoltuk, hogy

kivált a magyar constitútió nem egyéb, mint pompás ceremónia és

meg nem szn, ügyesen játszott komédia. És miután ceremóniákhoz,

parádékhoz stb. gyermekségünk óta auf der Schmelz ^ stb. stb. meg-

szoktunk ''
és komédiajátszáshoz a legnagyobb talentumot érzettünk

magunkban és e tekintetben kivált az egykori Kasperliben ^ már ser-

dül éveinkben igen sok bölcsességet profitiroztunk, igen »köptük

markunkat<(, hogy mi is el fognánk legalább oly jól, st százszorta job-

ban játszani a magyar alkotmányi bohózatot mint a »teremtettés«

táblabü-ák, kiket mi bécsiek igen ostobáknak tartottunk és erre volt

is untig okunk, mert nem beszéltek németül oly tisztán mint Hans-

Jörgel et Co ^ és nem mondották mindenre ja, ja, mint mi bécsiek et Co.

A hú-es báró Zedlitz,^ kitn walhallai poéta és még kitnbb sehon-

* Sz. aláhúzása. ** így : toUhiba hozzászoktunk helyett.

1 Érdekes Sz. e dogma-történeti megjegyzését összehasonlítani a hírneves

berlini Hamacknak a »Hiszekegyröl« írott dogma-történeti kutatásaival

!

2 A Bécs melletti nagy katonai parádé-tér, igen sokkal nagyobb a budai vér-

meznél. De most már részben be van építve.

3 Paprika Jancsi-színház a Práterben Bécsben.

* Bécs-lerchenfeldi baisse tájszólásban írott gyönge élczlap, mely még most

is fönnáll, de sokkalta hitványabb és szellemtelenebb, mint még csak ezeltt 20—25

évvel is volt.

5 B. Zedütz József Keresztély, költ s drámaíró (1790—1862), volt huszár-

tiszt, 1836-ig lakott Magyarországon, a mikor Metternich szolgálatába állt s az

augsburgi Allgemeine Zeitung magyarfaló levelezje lett. 1851-tl kezdve apróbb
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nai »Staatsmann« — több évvel ezeltt a magyar nemzetet oktatólag

azt nyilvánitá az augsburgi »imterthánigster Dienerben«,i hogy ha

a magyar malcontenterek, kik például nem húznak oly nagy és rendes

fizetést mint , igen is nagyon bosszantanák a személyére nézve oly

pengs kormányt, akkor csak fel kell húzni a zsilipeket és vége volna

a magyal" nemességnek stb. ]\Ii Galiciára ersen emlékeztetvén, más

szavakkal éppen oly érték mint például ilyféle kormányi proclamátió

a magyar nemességhez : »Ha az urak nem viselik magukat jól, azaz

úgy mint mi akarjuk, akkor csak azt fogjuk súgni a parasztoknak

fülébe »üssétek a kaputost stb.<( értik az urak? Alsó nur ruhig !« Oly

férfiúnak szava, ki úgy szólván egész életében Magyarországban lakott

és mi több, mint általánosan tudva van, minden alkalommal kitnen
jóllakott, ránk nagy hatással volt, mert hiszen supponálni lehetett,

hogy oly lángész, kit még a LoUaféle bajor kü'ály ^ is apprecirozni

tudott, csak ismerheti a magyar viszonyokat. Atyai kormányunk

efölött minket meg nem sznleg oktatott, mily despoták a magyar

hörcsögös kis földesurak és mennyire kinozzák a szegény jobbágyai-

kat, kik oly szerelmesen kacsingatnak Bécs vagy inkább az császár-

juk felé, mint éhes kecskék a zöld bokrok gályáira. A kormány kaján-

ságból vagy tudatlanságból-e, bizony magam sem tudom, de alkalma-

sint ilyes myxtura következtében [mely aztán a gémein »Wiener

Trankli«] ^ nekünk minden módon kimutatta a magyar alkotmány

rossz oldalait, pedig elannyka, miszerint még a legsoványabb bécsi

szakácsné is, ki bizvást mehetett volna [a] legéhesebb antropopha-

gok közé, még azon puszta ideától is rettegett »in das tiefe Ungarn

sich zu begeben« ; a magyar státusgépnek jó oldalairól viszont leg-

nagyobb discretióval mélyen hallgatott, ámde pótlékul annál jobban

kidicsérte az örökös tartományok kiniondhatlan »czifra szerencsé-

jét«, midn ezen nagy szerencsének árnyék- és ekkép különösen

rossz szagú oldalait legnagyobb titokban tartotta és mindazoknak,

* A közbevetett mondatot (melyet í^ kellett volna Sz.-nek írnia : Ez aztán

a Wiener Trankli !) kiadó tette szögletes zárjelbe. — Wiener Trankli a. m. álomital.

német államocskák diplomátiai képviselje Bécsben. Egj" czikksorozatát az 1839

—

40. országgylés alatt Piadesideria für Ungarn czím alatt írta s benne az ellenzé-

ket, st Széchenyit is élesen megtámadta. Ellene Pulszky polemizált nagy erkölcsi

sikerrel (Pulszky : Életem és korom. I. 128.).

^ T. i. az Augsburgi AUgemeine Zeitung.

2 I. Lajos (lemondott 1848 márcziusban fia, II. ]\Iiksa javára). Kedvese volt

a nagy befolyású s híres szépség spanyol tánczosnó' Lola Montez.
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Mk oly impertinentiára fakadtak, ezen titkok rossz bzét egy kissé

felleplezni, kivétel nélkül oly erseket ütött szájára, mikor aztán las-

san-lassanként a h osztráki jobbágyok tökéletesen meg lettek arról

gyzdve, hogy egyedül a legmélyebb silentiumban rejlik az osztráki

securitás és boldogság. Mihez képest mi természet szerint tökéletesen

meg voltunk gyzdve, hogy a kitört forradalom következtében bölcs

báró Zedlitz jóslata szerint a parasztok egytl-egyig agyon fognák

verni a nemeseket, mert hiszen az osztrák kormány a boldog herczeg-

tl 1 vezérelve, úgy felhúzta a magyar zsilipeket, mikép ha ilyest tesz

az osztrák, morva, cseh stb. parasztok kedvére, tudom tán egyetlen

egy német herczegnek vagy grófnak sem fájna foga vagy tyúkszeme

többé, ha t. i. jó idben nem áU odébb, ill a berek nád a kert stb. De

kimondhatlanúl disappointiroztattunk, mert az osztráki paran-

csolok minden furfangjuk daczára az egész forradalom alkalmával

de egyetlen egy eset sem adta magát, hogy paraszt nemesemberrel

összekoczczant volna, egyetlen egy áruló sem akadt, mi legtisztább

bizonyságul szolgál, mily infámis hazugság volt mindaz, mit a magyar

nemességrl költöttek, kivált a jó és e nemes czélra systematice fize-

tett bécsi poéták.

De mieltt mindez bekövetkezett, mint mondom, az érintett

lángesz subalternusom arról gyzött meg, hogy Felséged kelepczébe

szorulva kinjában olyanokat igért, mik soha nem valósulhatnak, die

nie zur Wahrheit werden können, és ekkép Felséged tulajdonkép nem

is tudta, mit igért ; mert azt senki sem supponálhatja, hogy Felséged

a veszély közepette tavasz élete korában meg akarta volna csalni

népeit, mert a csalás csak késbb és successive történt, mikor Felsé-

gedet szerencsésen pai'trahúzták a horvátok, muszkák, szerbek, olá-

hok, tótok, ráczok, szászok stb. és mikor a »szómegtartásnak« nehéz-

ségei és alkalmatlanságai fejldtek ki, honnét aztán az érintett láng-

ész ^ elre jósolta (was richtig pünktlich eingetroffen ist), hogy Felsé-

ged népei eltt vajmi rossz szinben és mint nyomorult csaló fog

figurálni, ki veszélyben mindent igér, veszélytl mentve

azonban szavának de egyetlen egyikét sem állja ; és feje-

delemre nézve lehet-e nagyobb szégyen, mint a csalárdnak bélyege
;

igen. ily fényben fogna Felséged mint mocsárból készült lidércz pis-

^ Többször említem már, hogy ez alatt herczeg Schwarzenberg Félix értend.

'' Nem tudom, kit vél Sz. e »lángesz« hivatalnok alatt. Talán Rueskáfer

pénzügyminiszteri osztályfnököt ?

21-ten Juli

1857.
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lógni ha valami szembeszök és nagyszer loyalitási actus által nem

kápráztatja meg a nagy publicumnak szemeit ; és az által meg nem

menti hii'ét-nevét ! És mikor kérdezem, melyik volna tehát azon

nagyszer loyahtási actus, mely e h népeknek respectiv koponyáik-

ból kicsúsztatná a solemniter tett Ígéreteknek emlékezetét, felüti

elttem Fessler, die Geschichte der Ungarn, már nem emlékszem

melyik kötetét és azt sem tudom melyik pagináját és e szavakat

intézi hallásomhoz : A nagy Mária Terézia, mikor indigniter megsértve

érzé magát az indecent porosz Frigyes királytól, loyaliter a magyar

nemzethez fordult és alig ejté ki e négy syllabát »Mentsetek meg«,

és legott uni sono azt felelte neki h népe »vitam et sanguinem« és

meg ln mentve a monarchia és dynasztia. Most azonban megváltoz-

tak az idk ! A porosz még nem szorongatja kegyes jó császárunkat,^

élettel és vérrel pedig már igen bségesen áldoztak kivált a derék

magyarok és tulajdonkép csak egy nagy bajunk van, t. i. hogy pén-

zünk nincs ; ám fordíttassuk lovagi fejedelmünket a Neuöstreichféle

újraszületett és egyesit nátióhoz és a nemzetek loyalitására appel-

lálván 1 melyben kivált a bécsi soha nem maradt hátra, terjesszük min-

den 6 hónapban status-számadásainkat a h népek szine elé schwarcz

auf weiss és tudom, minden jó hazafi, ki nem abba helyezi patriotis-

nnisát, hogy mindenre azt mondja »nem«, de a meg nem szn »igen<f

által emelkedik ha nem is csillagok közé mint a fejedelmi kis apró-

szentek, de legalább Regierungsrat Csimborassójái'a vagy valami

ilyes eminentiára ; mindezek — és minden bizonnyal ezek alkotják

a Neuöstreich nemzetnek kitn majoritását, — örülni fognak, hogy

Felséged nem azt kiáltja a népeknek becsületes, de igaz egy kissé

nagy füleibe »vitam et sanguinem«, mert ezen sententiából újabb idk-

ben szörnymód megijedtek a jámborok és érteni fogják és ha nem,^

ezt nekiek igen könnyen lehet exphcálni, hogy Felséged, auf eine an-

stándige Art, um nicht mit der Tür ins Haus zufallen, aber uni die

Sache langsam anzubahnen, a regulariter beadott számadások geniális

intercessiója által h népeinek azt akarja mondani vagy értésükre

adni : »Mentsetek meg drága fiaim a bankrottól, lássátok én nem kérek

életet és vért, mert ezen ingredientiákkal kérés nélkül apostoli szent

jogomnál fogva úgyis kényem-kedvem szerint disponálhatok, de nekem

pénzecskére van szükségem, az okos ember pechg szivesebben fizet,

^ Mindezeket az a fictiv »lángész« monda Bachnak, a ki viszont referál a

császárnak.
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mint valami más bajba keverednék, nemde kedves édeseim ?« így

•okoskodott az érintett subalternus Sectionschef ^ és tökéletesen igaza

volt, mert ezen ügyes tactica kimondhatlanúl emelte Felségednek

loyalitási hitelét és amellett még felette hasznos egyéb következmé-

nyeket is szült.

Legelsben is azt vonta maga után ezen kitn loyaHtási actus,

hogy a magyarokat kivéve, a Felséged többi derék népeinek szembe-

tn többsége meg van gyzdve, hogy Neuöstreichnak most tan-

dem ahquando van valami constitutiója, nem egész ugyan, de tán

fél vagy legalább fertály és ez en attendant auf Abschlag, mely tem-

pót furfang[os] OkoneltP tanulta az urwüchsige bécsi, mégis jobb

mint semmi, valamint például a fél vagy fertály borjúnak is van becse,

habár nincs is benne élet többé, a semminek ellenben legkisebb hasz-

nát sem vehetni és azt.án a fnyereség, mely ezen philosophiai eljárás-

ból árad ránk az, hogy mindenki tisztán látván, mily gyönyör álla-

potban tündöklik a neuöstreichi finánczia,^ kiki legédesebb satis-

factiót érez ereiben lüktetni, ha neki kegyesen megengedtetik, hogy

pénzét Felségednek legnagyobb alázattal az lovagi császárjának

kölcsön adhassa, mely tényt senki nem tagadhatja, ha annak tudomá-

sára jut, hogy minden legkisebb anyagi vagy erkölcsi kényszerítés

nélkül 1855-ben tüstént egyberakták a kivánt száz milliomot a h
osztrákiak^ és oly magasra zúgott az ebbeli enthusiasmus, hogy

Magyarországban csupán egy falu 1 milliomot irt alá ^ és e tekintet-

ben oly annyira »hitzig« volt, hogy alkalmasint 10 millió aláírásra

dugja kalamárisba a pennát, ha mi 25 pálczaütés büntetés alatt ezen

»nyereségi vágyat« ervel el nem tiltjuk ! Ily tények, melyeket nem

tagadhatni, nagyobb eloquentiával szólnak Felséged mellett mint

mindazon infámitások, melyeket az emberek Felséged ellen »gondol-

nak« ; mert persze szólniok nem szabad és minek is ? Az Isten job-

^ Csak gyanítom — mint már megjegyzem — , hogy Sz. itt b. Riieskafer

pénzügyi osztályfnökre czéloz. S így ez volna az a »lángész«, a ki az állami költ-

ségvetés 6 havi kimutatásait indítványozta.

2 O'Connel, a híres ír agitátor (1775—1847). Bajos megérteni, hogy Sz. mért

épen ezt hozza föl például a gradatim való alkotmányos vívmányokra.

^ Br. Bruck pénzügyminiszter politikájáról ezen években lásd legújabban

Dr. Jos. Redlich nagy míívét : Das österr. Staats- und Reichsproblem. 1. k. 1. r.

487. és 2. r. 181. és köv.

* Gúnyos czélzás az 1855-diki >memzeti« (kényszer) kölcsönre.

^ Persze ez csak gúnyos anekdota. A félévi »kimutatásokért« alaptalanul

gúnyolja Sz, Bachot.
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bágyoknak nem azért engedett valami nyilast orruk alatt, hogy azon

irapertinentiákat csúsztassanak Felséged ellen vagy mi ellenünk ki

;

hanem, hogy azon tolják be azon Mundvorratot, melyrl disponál-

hatnak, ha par hasard az nem büdös, mire különösen felvigyáz a

Marktaufsicht, miután ilyest nem tud minden státuspolgár saját

tehetségével kitalálni, mert hiszen a nép közt felette gyakran irgal-

matlanul uralkodik a nátha.

Sokan ugyan azt állitják, hogy az illetknek nagy része nem
fizetett be többet mint 10 percentet és azután eladta vagy elajándé-

kozta a statusobligátiókat, sokan végre még oly szemtelenséget is

rebesgetnek, hogy Felségednek ezen gyönyör számadási actusa

éppen nem ragyog a loyalitás nymbusában, de a legclassicusabb osto-

baságnak tartatik, melyet csak ki lehetett volna gondolni, és igaz,

hogy ezen opinió napról-napra ersebben kezd terjedni, de néhány

ilyféle isolált kutyaugatásokra nem hajt okos kormány egy cseppet

is, mint a miénk, de contre vént et mauvais imperterrite vorwárts

és mindig wártzer halad, mig tökéletes consolátiót lel abban és pedig

vajmi komód, hogy a vox populi, mely vox dei, mellettünk szól, mert

fogadni merek — wollen Euer Majestát wetten? — bármibe is, hogy

azon 40 millió osztrákiak, kik Felségednek dupla sas szárnyai alatt

boldogoskodnak, némi kevés kivétellel, mind az én most nyüvánitott

vélekedésemen vannak, ha e tekintetben kérdre vonatnának, pedig

tökéletes szabadságban minden pohczáj, gendarmes, hajdú, bakó és-

Bach huszár hozzájárulása nélkül, mert ezeknek nem is volna szabad

azon teremben jelen lenni, hol ezen kérdés tétetnék, de k en atten-

dent a tornáczban is várhatnának, melyek most rendszerint padlózva,

st télen még ftve is vannak és ekkép meg nem fáznának a derék

vitézek és le is ülhetnének.

De mindamellett mégis bánom, hogy subalternusom által elcsá-

bítva rááUottam a reguláris számadásra és Felségedet is rávettem

ezen hasztalanságra, mely valóban már szinte több kezd lenni és id-

vel még némi kellemetlenségbe is keverheti Felségednek apostoli

székét. És ugyanis bármüy nagy csínyeket használunk, nem vagyunk

képesek a nagy deficiteket beköpenyegezni és valóban nem lehet az

illetknek rossz néven venni, ha egy kissé törni kezdik fejüket annak

kitalálásával, hogy vájjon mindezen deficiteket in fine finali ki fogná

fizetni. In sempiternum adósságokat csinálni ezer okból nem lehet és

legelsbben is azon ledorongoló okból, mert )>á la fin« senki sem akar

valami kölcsönnel elállni, hol pedig nincs, ott mint az osztráki példa-
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beszéd tartja, még Felségednek joga is megszakad ; a »nincs« stá-

diumhoz pedig óriási léptekkel közelit Felségednek vajmi sok derék

jobbágya, oly magas és oly hiányosan van elosztva az adó !

Schusterfleck auf Schusterfleck fényes kormányhoz, mint Felsé-

gedé, nem illik és noha Felséged nem éppen ellensége a »fejelésnek« és

ha török módit be lehetne hozni, tán a talpalás ellen sem érezne nagy

ellenszenvet, ha t. i. másnak csizmája forog kérdésben, azért egészben

mégis mindennek újnak és auf den Glanz hergerichtetnek kell lenni

és ha más okból nem is, csak azért, mert Neuöstreichban semmi sem

becses, mi az id által respectábilissé vált és gyakorlatilag bebizonyí-

totta, hogy nemcsak lebensfáhig, de még »beglückungsfáhig« is.

Az adót még magasabbra emelni szinte lehetetlen, mert ha ezt

tennénk, egyenesen az országi tkét aggrediálnánk, mi nem volna

egyéb mint financiális öngyilkolás, mert ez által termé-

szet szerint évenkénti jövedelmünk mindinkább csök-

kenne, mely már most is annyira nyomja a szerencsés adófizetket,

miszerint azt itt-ott bet szerint az illetknek csontvelejébl kell

kisajtolnunk, mi persze aztán nem azon sajtószabadság, melylyel

mikor szurokban voltunk, kecsegtettük, csábítgattuk és »richtig«

madárenyvre ^ is kerítettük az ostoba reformereket.

Az ármádiát reducálni ! Erre csak gondolni is, megbocsáthatlan

bn és Felségedre nézve oly eszeveszettség volna, mintha hajóskapi-

tány, kinek léte egyetlen egy vasmacskán függ, annak kötélszárát

elmetszeni parancsolná, vagy azt elmetszeni engedné ? Mibl en pas-

sant azt tanúihatni, mikép macskáknak is különös hasznát veheti

bölcs fejedelem, ha t. i. azok vasból vannak és hogy okos ember kezé-

ben a kötél még más czélokra is használható, mint akasztásra és annak

bevágása nem fáj, de még legkisebb kellemetlenséget sem okoz, fel-

téve, ha az nem saját, de mások nyakát nyakravalózza.

Az ármádiát reducálni, ez volna még szép ! Pétervár messze van

innen, de tudom, ha ez történnék, akkor jó csendes nap vagy ha északi

szell lengedez, Gorcsakownak hahotáját az egy kissé acusticus ember

a Schanczlin^ is meghallhatná, oly schallendes Geláchtert ütne fel

ezen Neuöstreich
^

mit az egész muszka nép bizonyos vagyok

»mit einem homerischen Lachen« contrázna.

^ Két szótag olvashatlan.

^ A »lép« szó nem jutott hirtelen eszébe Sz.-nek.

^ A Hofburghoz közel állott bástyasáncz.
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Az angol annyi indiai és kinai bajokba van keveredve, hogy

tudom nem igen fogna Felségednek segítségére sietni, ha véletlenül a

kárpáti ajtókon kopogtatna a muszka Wauwau, st mert igen tudja,

hogy Neuöstreich egyedül szemfényvesztésre és hazugságra van épitve,

mi még rosszabb fundamentum mint futóhomok, vagy ingó mocsár

és ekkép legkisebb tekintetet sem érdemel, az angol minden bizony-

nyal szivesebben látja, wenn es schon sein muss, ha a muszka Bécs,

Pest vagy Stambul felé gra\itál, mintha India stb. felé nyomulna el,

és ekkép derék John Bull bizonyosan nem j segítségre, de még fel

sem jajdúl, ha fogai közt morzsolgatja is Felségedet az infámis Kon-

stantin ;
^ mert noha az angol nép igen elbirja a kritikát, st a leg-

keserbb eltorzitást is, azért higyje el Felséged, mégsem indifferens

mindazon bökdösések s kirúgások tekintetében, melyekkel Bécsbl

és kivált »Moriznihéból« "^ illetik t s pedig mert ersen hihet, hogy

például még AchiUes sem igen trhette a szúnyog, tet vagy poloska

fulánkját és mint Lafontaine tanitja, az oroszlán is elveszti béketré-

sét elvégre, ha szamár akarja t megrúgni vagy megharapni.

A porosz, mely csak ügygyel-bajjal és egyedül r, á-rá-fogdrá által

elsrangú hatalom, neutrális politikájánál fogva és mert tudja, hogy

nem ritkán inter duos litigantes tertius gaudet, magaserény contem-

plátióban fogja magát tartani, ha bekövetkezik »illa dies,« mikor bosz-

szúját teljesíthetni gondolja az északi »coloss« és miután a porosz igen

pórúljárhatna, ha a muszkával koczanna össze, jXeuöstreichtól pedig

éppen oly kevéssé fél, mint egy meglehetsen kemény k, ha eszmélni

tudna, sem rettegne mozaikkal összeütközni, mely mozaik efölött

szamáreny^^^el van egybeillesztve és miután a közel rokonság \irág-

lánczolata ^ is a szent barátság kapcsával köti a porosz és orosz nem-

zetet egymáshoz és miután a comparativ kicsi burkusnak, ha poHti-

káját helyesen felfogja, nni és nagyobbodni kell, és miután valami

elbomlandó státusnak segítségére sietni igen bajos és nehéz és ennél

sokkal könnyebb és kellemesebb is, az elbomlandó státusnak, ha nem

is éppen a Löwenanschnittját, de legalább egy-egy jó darabkáját

accapirozni, valamint sokkal könnyebb és érdemtehebb is volt a Colos-

seum düledékeibl Szt. Péter imodáját felépíteni, mint a Colosseumot,

1 A czár osztrákgylöl öcscse (1859-ben a mag}^ar forradalmi párt egj-ik

trónjelöltje).

2 Czélzás az angolok és az angol sajtó ellen élczeldó' Saphirra, a kirl a Bécs

melletti Badenben egj' kilátóhelyet neveztek el Morizruhénak.

* A porosz és orosz uralkodóház tagjainak sógorsági viszonyaira czéloz itt Sz.
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mely egészen még el nem vesztette vérszagát és a halállal küzd baj-

nokoknak lábnyomát ügygyei-bajjal kitatarozni és kipingálni stb. stb.

honnét aztán mindezt addálva, ha a burkusnak, kit meg nem sznleg

csúfolni és bepiszkolni a bécsi bölcsek ki nem fáradnak, ily constella-

tiók közt, kedve csoszszanna, inkább »saját magán segitni,« mint a

kútba esett autrichien segitségére leereszkedni a sok vértl és kín-

zástól elmiazmáskodott mélységbe, ezt senki rossz néven nem veendi,

ki — úgy mint Felséged — azt méltánylani tudja : was man sich selbst

schuldig ist ! És ha akkor a cseh nemzetnek, melyben felette sok con-

stitutionális elem van, par accident, eszébejutna, hogy Felségednek

fajtája az alkotmányát is elrabolta, vagy inkább elfi — — ta,*

és az osztráki complexusban tulajdonkép semmi egyéb mint meg

nem szn humilhssimus servus és bécsi Handküsser és Bückling-

macherféle miserabüis carricatúra, a porosz combinatióban pedig

minden lehetne és legels helyen állna stb., ha mindezt fontolóra vesz-

szük : Poroszországban Felséged nagy presidiumot nem remélhet,

habár derék és különösen jóétvágyú királya Felséged kedvéért toties-

quoties fel is húzza a szk magyar nadrágot, mely neki azonban, meg

kell par parenthese vallani, oly tányérosan áll, hogy ezen minden

magyar embernek és kivált huszárezredének szive ersen megörül.^

Francziaországból, mint már fentebb explikáltam Felségednek,

— de ilyest tenni sokszor kétszer kell, hogy az én jó császárom az

embert egészen megértse — , legkisebb segítséget sem várhatunk és

tudom még páter Ventura ^ is vonakodna Neuöstreichba dugni orrát,

mert tán is egyet tart marquis Fosával, hogy »szép az élet« stb. Német-

országból pedig okoson szólva, mily segítséget várhat Felséged ? Baden

alkalmasint nem igen fog mozdulni és a frankfurti tzsércéh sem.

Württemberg természet szerint, ha tesz lépést, nem Felséged felé

teendi azt, de a muszka czár felé ;
^ Szászország nagyon is ildomos,

miszerint fogadatlan prókátorként valamibe avatná magát, mi rá

veszélyt hozhatna és ekkép egyedül Bajorország tehetne valamit, de

azért, mert tán tehetne valamit, — mi még kérdés, mert Bajorhonban

a király nem omnipotens — , abból még nem következik, hogy tenni is

" Három olvashatlan szótag.

^ A porosz király egy magyar huszárezred tulajdonosa volt.

2 A már említett (palermói) dörgedelmes hitszónok, ekkor Párizsban tartóz-

kodott a bigott Eugénia kívánságára.

' Olga würtembergi királyné a czár kedvencz testvére volt.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 22
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fog valamit, st hihet, mihez képest igen fog óvakodni a muszka nép

hajába kapni, de ehelyett magát egészen passive tartván, annak fogja

a fekete levesnek elnyelését átengedni, — mert inkább iszik sert —

,

ki azt nagy bölcsen kifzte és a két oláh most alkalmasint egyesül

dunai tartományba magával vitte. Lipcsének és Augsburgnak uga-

tása és tutulása ^ pedig Felségednek nem lesz nagy hasznára, st ellen-

ségeink számát növeli, mert ostoba barát és ügyetlen jóakaró inomisse

mindig ilyest eszközöl stb. Mihez képest tán egyedül Hildburgshausen,

Reuss-Schleitz N. N., Liechtenstein Alajos herczeg ^ stb. lobogói fog-

nának Felséged schwarzgelb zászlójával egyesülni, melyektl tán nem

igen ijednének meg a muszka vén és fiatal és mindenesetre szépszámú

medvék.

És igy Felséged illusió nélkül, egyedül saját hadseregére van redu-

cálva és ekkép azt nemcsak nem reducálhatni egyetlen egy szál zsol-

dossal is, de azt »data« occasione még tán duplázni is kell ; mert ha

csakugyan mozgásba teszi magát ezen infámis esetben meister Petz

medve, akkor, oh bár ki birnám vakarni szép sárga szemét, annyira

fel fognak ingereltetni az olaszok, ráczok, oláhok stb. és tán a horvá-

tok sem fognak igen szívesen a Dráván keresztül úszni stb. stb., mikép

Felséged h népeinek megrzésére hogy el ne hljenek és beamtereink

védelmére, hogy ket agyon ne verjék az általuk annyira megboldo-

gitott adófizetk, tán számosabb armadára lesz szüksége befelé mint

a goromba muszkák lecséplésére kifelé.

Sokan azt állítják, kik csak máról-holnapra gondolkoznak és kik-

nek emlékezetükben soha nem fordul el a respice finem unalmas

sententiája [melyet én, mert valóban igen unalmas és nagyon ungele-

gen, ki is töröltem minden osztráki imádságoskönyvbl, mert miért

nyughatatlanitni a derék lakosokat, kiknek már a bölcstl kezdve

azt csepegtetjük koponyájukba : Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht,

és pedig azon esetben is, ha exceptionaliter még nincs felakasztva

vagy eltemetve,]^ sokan mondom azt áUitják, hogy a muszkának

nem jut már többé eszébe a rajta elkövetett kis Spitzbübereit meg-

bosszulni ; országa elég nagy, nincs szüksége magát mint borz össze-

húzni ; elég dolga van ohahaza és financziái még rosszabb állapotban

* A margón Sz. beszúrása : Két huszáros tüzes magyar mágnás gubernálja

népeit. ^ A hosszú közbevetett mondatokat kiadó telte szögletes zárjelek közé.

^ Czélzás az Augsburgi Allgemeine Zeitung és némely lipcsei lap osztrák-

barát magatartására s megfizetett czikkeire.
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vannak, mint Felségedé et cela veux dire quelque chose, és ekkép sen-

kit nem bánt, de ersen köszöni : csak t ne bántsák stb.

Mindez, felséges uram, nem egyéb mint hiábavaló locsogás, mely-

hez képest a néha oly igen szamár publicum, mely nem szeret gon-

dolkozni, butául elalszik a legtátongóbb praecipitium fölött is és ily

alkalommal mutathatja oly státusbölcs mint én vagyok, capacitását,,

und die Tragweite seines Genies ! Nem abban áll, felséges uram, a böl-

cseség, valamely veszélyt látni nem akarni, de egyedül az érdemli

meg Felségednek bizodalmát stb. stb. stb., ki a várható veszélyt töké-

letesen ki tudja czirkalmozni, de aztán elég tehetsége is van, hogy

contrapondiumot álhtni [sic] a veszély ellenébe, mely azt bizonyosan

lesújtja, lebunkózza.

Az orosznak gravitatiója Stambul felé Nagy Pétertl tervezve,

Katharinától passióval átkarolva, Sándortól ersen igényelve és meg-

kísértetve, Miklóstól pedig csaknem végrehajtva azeltt dynastiáhs

kérdés volt ; Sebastopol eleste óta nemzeti kérdéssé magasúlt.

Egy egész vagy 60 millió tagból álló nemzet nem bir sem annyi

belátással, sem annyi béketréssel, miszerint a tractatusok szövevé-

nyeit combinálni és azoknak nyomán valami részrehajlatlan bírálatra

jutni képes lenne, de ily roppant sokaság Ítéletét mindig valami nagy-

szer benyomás határozza el. Néha a közvéleménynek nincs igazi

bázisa, de az egészen hamis, jóllehet ez ritkaság, mert egész nemzetet

hazugsággal sokáig bolonddá tenni nem lehet ; ámde azért, ha valahol

a közvélemény hibás is, annak mindaddig, mig az rectiíicálva nincs,

óriási ereje van, kivált, ha a közvélemény a fejedelemnek véleményé-

vel coincidál. És jelenleg ez a muszkaországi eset, mert bár igazság-

gal, bár nem, a czártól lefelé a legutolsó szibériai rabig az egész muszka

nép azt hiszi, és ezen hiedelmet vallásos kegyelettel

hordja minden csepp vérében, hogy Felséged ölte meg

Miklós czárt és hogy Felséged okozta »Sebastopol elestét*.

Már mi a gyilkolást illeti, Felséged legjobban tudhatja, hogy

ilyest igen könnyen végbevihetni más kezek által is, mert hatalmas

parancsárok mindig találnak pénzért vagy ennek aequivalenséért oly-

féle dilettánsokat kik magát az »operátiót« szívesen és bizonyosan

jobban mint erre Felséged képes volna, végbeviszik ; csakhogy ezek-

nek neve variál, mi azonban a dolgon semmit sem változtat. így pél-

dául ilyféle specialitásokat azeltt »banditáknak« nevezték, most

azonban auditorok járnak el ezen szebbnél szebb szerepben, persze

szintúgy fizetve mint azok vagy oeconomia végett efficaciter ráijesztve.

23-ten Juli

1857.
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Felséged eltt továbbá nem lehet ismeretlen, mily könnyen dl ki a

gyenge ember, ha reménye megtöretett, szive elvérzik, számkivetés-

ben sinylik, honvágy elmérgezi minden pillanatát stb. stb. Felséged

végre bizonyosan olvasta vagy legalább hallotta, mihez képest a vilá-

gon sokszor az, ki magát félistennek tartotta mint villámtól érintve

egyszerre lábairól dlt, mikor észrevette, hogy a legnagyobb medi-

ocritás is elégséges volt t kijátszani és bolonddá tenni.'

És ekkép könnyen meglehet, st hihet, hogy Felséged csepeg-

tette azon túláradozó cseppet Miklós czár Pandora-szelenczéjébe,

mely t haláh-a mérgezte, úgy hogy nincs minden fundamentum és

valószínség nélkül az egész muszka nemzetnek azon hiedelme, hogy

tulajdonkép Felséged gyilkolta meg Miklós czárt.^

A muszka nemzet ugyan nem szerette az eldlt despotát, de nem

is utálta, mert noha keményszív ember volt, legalább soha nem alja-

sult annyira, miszerint egyúttal Tartuffe szerepét is játssza. Ö ugyan

soha nem igért sokat, de azt, mit igért, férfiasan is teljesítette.

A muszka nemzet egy pillanatig sem siratta meg Miklós czárt,

st örült, hogy a Mindenható helyébe oly fejedelmet ültetett a paran-

csoló székre, ki érzékeny szivének és nemes lelkének már oly sok

vigasztaló és megdicsít próbáit és példáit adá.^

A muszkák ennélfogva nem neheztelnek Felségedre azért, hogy

Felséged azt, kitl mint nyárfalevelek remegtek, kegyesen odébb-

állitani méltóztatott, de azért nevezik Felségedet utálattal, hogy éppen

Felséged volt képes némi diplomátiai sophismák ürügye alatt jótev-

jét, megmentjét oly rútul meghálálni, kinek segedelme nélkül Felsé-

ged b rokonaival együtt most alkalmasint nem mondhatna egyebet

»voltam és voltunk«.^

Már mi Sebastopol elestét illeti, mely a muszka dynastiális ten-

dentiát Stambul felé kettétörte vagy legalább késbbi idkre lökte,

ezt mikép lehet Felségednek tulajdonitni, sokan nem capiálják és igaz,

ezt igazán nehéz volna teljes evidentiával megmutatni, jóllehet vannak

sok argumentumok, melyek ezen véleménynek bebizonyítására er-

^ Azzal t. i., hogy a krimi háború kitörésekor Ausztria — melynek hálájára

a czár számított — nem állott Oroszország meUé.

2 II. Sándor mködésére czéloz Sz. a népnevelés, a nagymérv adóelenge-

dések, a lengyel emigránsok és más forradalmárok teljes megkegyelmeztetése

stb. terén.

^ Csodálatos, hogy Sz. folytonosan mennyire insistál e thémán és mennyire

elfeledi a politikai ellentétet a monarchia és Oroszország érdekei közt

!
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sen szolgálnak ; mert ha Felséged nem szövetkezik az angollal és fran-

cziával, ha Felséged nem árasztja el hadaival a két aldunai tarto-

mányt, soha nem pontosulhat az érintett két nemzet egész ervel

Sebastopol falai alatt össze és akkor tudja Isten, mi történik ! stb.

stb. A casuistikának hatása oly tág, mikép itt mint mondom sem a

»prot«, sem a »contrát« be nem bizonyithatni ; ámde ez egészen közöm-

bös, mert egy tény eldönthetlenl áll, az t. i. hogy az egész muszka

nemzet minden csepp vére és nedvében azon hiedelmet hordja, hogy

Felséged törte meg Nagy Péternek stb. stb. tervét.

Es ha valaki tudakolta, ezen tán igen is merész áUitást mi által

bizonyíthatná be ? capacitációjára ezer kézzel fogható indokok közül

csak e néhány itt következt hozom el.

A muszka kormány, st az egész nép tiszteletet, megbecsülést

affectál a franczia és angol nemzet iránt, holott k mászták meg

Sebastopol falait és nem Felségednek máriatheresiás vitézei, st
Piemonttal, mely szinte ellensége, de persze nyilt ellensége volt,

annyira kaczérkodik, miszerint még gr. Buol is átláthatja, ha t. i.

egy kissé erlteti eszét, mihez képest a muszka ezt egyedül azon okból

teszi, miszerint kis Piemont Felségedet addig is meg nem sznleg

megugassa és Lombardiával együtt az egész olaszságot éberségben

tartsa, mikép aztán, ha megjön annak ideje és majd élirl piszkál-

gatja Felségedet, Piemont addig, [a] mennyire teheti szerét, Felséged-

nek hátulját harapgassa egy kissé stb. és e tekintetben némileg el is

érte már czélját, mert Felségednek az ismert Mailand és Turin közti

Katzbalgerei ^ tekintetében sem volt annyi esze, az egészet ignorálni,

de magának parancsolni nem tudván, ez alkalommal is a világnak

nagy mulatságára haragra fakadt és kis Piemonttal veszekedni kez-

dett, mely azonban nem tágított és ezen bölcs párviadalban Felséged

volt az, ki Európa eltt kudarczot vallott, mit azonban a bécsi ujság-

és humoristbölcsek tökéletesen jóra facsartak uni sono azt állítván

»Es ist unter der Würde eines so grossen Staates wie Neuöstreich,

sich mit so einem espéce, kleinen Mopslstaat abzugeben«. És ez töké-

1 A piemonti, turini sajtó 1856 végén és 1857 elején a Milanóban nejével

idó'zö császár személyét bizony iUoyalisan sértegette (a miért Buol 1857 febr. 10.

jegyzéket is intézett a szard kormányhoz) s csúfolta Milánó lelkesedését a fiatal

császári pár iránt, mely ott igen jól érzé magát az év els három hónapjában ; só't

a fiatal császári pár egy napon még az utczai álarczos korzón is részt vó'n, mely-

ben coriandolival dobálják egymást a jókedv olaszok. (Febr. 28-diki rendri sür-

gönyjelentés Kempen miniszterhez Bécsben. Udv. Itár. Kabineti iratok. Varia 44.)
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letesen igaz, tulaj donképi szentirási sententia, csak az kár persze,

hogy ezen jó gondolat nem akkor botlott Felségednek elé és kivált

gróf Buolnak eszébe, mieltt a macskapárbaj megkezdó'dött, hanem

csak azután, mikor a turini macska az egész világnak nagy hahotájára

derekasan megkai'czolta Felségednek magasan hordott orrát, ki kész

volna, ha t. i. nem közlené a mese e kis tényt »sokat akar a szarka,

de nem birja mindig farka«, más nemzetbelieket is szintúgy büntetni,

sújtani és akasztani, mint saját szerencsés birkáit.^

Ha herczeg Metternich áll a külügyek élén. Felséged ezen nevet-

séges újjhúzást bizonyoson meg nem kezdi, mert az érintett halhatat-

lan érdem herczeg Felségedet ezen tapintatlanságtól bizonyosan

disvadiálja és ha Felséged szokása szerint makacskodik, Metternich hg.

bizonyosan legnagyobb alázattal visszalép, mieltt oly ostoba provo-

cátio alá teszi szepltlen nevét, mint amilyent engedelmes gróf Buol

Felséged nevében gr. Cavournak átküldött. Ha gróf Buol szegénylegény

volna és ekkép azon dilemmában leli helyét, mint amilyenben szám-

talan irgalomraméltó magyar egyéniség van mostanság, hogy néki

vagy hallgatni kell vagy kenyeret nem enni, akkor felfoghatni, vagy

legalább menthetni lehetne a derék Schausteinnak ^ puha férfiatlan-

ságát ; de igen gazdag úriember és pedig derék neje után, ki neki

sok pénzt és emellett minden másféle kincseket is hozott a házba,

úgy hogy bátran esedezhetett volna Felséged eltt, ne méltóztatnék

magát oly annyira compromittálni és azon tanácsot, melyet érin-

tettem és melyet a bécsi szabad sajtósok sajtoltak ki velejükbl,

anticipative akkor teljesitni, mikor a bak lepuskázva még nem volt.

Miután gróf Buol-Schwarzenstein excellentiája ezt azonban nem

tette, most azon kelepczébe sülyeszté magát, mikép róla minden

higgadt gondolkozó üy Ítéletet hozni kénytelen, hogy t a gondviselés

vagy nem áldotta meg elég észszel Felségednek jó tanácsot adhatni,

vagy el nem látta elégséges férfiúi zománczozattal és önállássaJ Fel-

séged makacsságával szembeszállni.

Kevés dolog vonta Európának figyelmét oly mértékben magára,

mint az e tekintetbeni correspodentiája^ gróf Buolnak gr. Cavourral.

^ Sz. aláhúzása.

^ Cavour a föntebbi jegyzetben említett jegyzékre azzal felelt, hogy Pieraont-

ban sajtószabadság van; de jogában áll az osztrák kormánjmak sajtópört indítani

az illet lapok ellen.

2 Élez akar lenni a külügyminiszter második nevére (Buol-Schauenstein).
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Az osztráki újságok magától értetdik ex officio mind gróf Buol

mellett és gróf Cavour ellen militáltak és abundáltak, új bizonyságot

adván, liogy ügyetlen prókátor még a legkedvezbb ügyben is néha-

néha többet ront, mint amennyit használna és eszerint annál bizo-

nyosabban oly kérdés körül, melyet még a legnagyobb talentum sem

birna tisztára mosni.

Gróf Buol ezen correspondentia által legalább nem igazolta

hizelkedjének azon ráfogását, hogy minden hüvelykje diplomát.

De másrészrl meg kell vallani, bizony gróf Cavour is másokat és er-

sebbeket mondhatott volna.

E tekintetben nekem — ki persze a világ eltt mindig gróf Buol-

nak veszem pártját, mert hiszen kollegám, és csak Felségeddel since-

risálok tartalék és bujósdi ajtó nélkül, — minap egy igen éles és nagyon

maliciózus ész azon észrevételt tette, hogy vájjon mit válaszol gróf

Buol, ha Cavour neki többek közt ezeket is orra alá dugja:

»Én megvallom, nem csodálkozhatom eléggé a nagyérdem és

teljes czím apostoli és lovagi császár mikép indulhat oly haragra

a piemonti szabad sajtónak kihágásain, mert hiszen tudnia kell, hegy

ezen gyönyör constitutionális emeltynek igen sajnos oldalai is van-

nak, melyeket azonban a nagyobb haszonért trni kell, mert hiszen

mint halljuk, a liberális szellem Ferencz József császár boldog alatt-

valóit ünnepélyes Ígéretének következtében szinte megáldotta a

szabad sajtónak malasztjaival, nemde? És vájjon mi oka annak,

hogy az apostoli császár oly nagy méltósággal — mit so vieler Würde

és oly mély hallgatással — tri az angol sajtónak excessusait,i holott

ezek igazi nyársszúrások, míg a piemonti sajtóbökdösések, melyek

t oly nagy haragra csigázzák, comparative igazi bolhacsipések. Mit

mondott volna erre a derék külminiszter ? ha, ha, ha!<(

De már akkor ilyes impertinentián bennem is felfortyant a méreg

és igy dorongoltam le az ügyetlen dongót

:

»Még elég id van kaczagásra, drága uram ; végén csattan az

ostor és majd csak idvel fog kiviláglani, kinek van kaczagásra joga

és aztán az lesz a boldog, ki a conclusiónál hahotázhat. Ha gróf Cavour

ilyféle Anzüglichkeitokat mert volna gróf Buolnak írni, de elég esze

volt, hogy ezt nem tette, mert máskép . . . ilyen-amolyan ; majd adok

^ Az angol sajtószabadságra s Ausztria elleni kirohanásaira hivatkozott is

Cavour a maga válaszában. Utalt arra is, hagy a szard királyságban nincsenek el-

tiltva a szard kormányt ócsárló osztrák lapok, míg ellenben az osztrák kormányt

stb. ócsárló szard lapok Ausztriából ki varrnak tiltva.
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stb. stb. ; akkor én vettem volna kezembe a pennát, tudja az úr, én

ki jN'euöstreichnak legels pennása vagyok, és ezt úgy megnyomom

és a kis piemonti kis minisztert úgy megkefélem és tulajdonkép meg-

schubiczkolom, hogy aztán tudom minden kedve megcsökken tovább

folytatni azon vitát, mely Piemontra nézve selbstverstándlich semmi

esetre nem lehet üdvös ... és most én kérdem, mit felelt volna gróf

Cavour, ha ezen sorokat dörzsölöm bajuszhelyére, melyek tudom,

minden tubák nélkül tüsténti prüsszentésre indítják ? :

»Ijgy látszik az úr bizonyos iróniával akar az osztráki szabad

sajtóról okoskodni és witzfegyvereket gondol legsikeresebben hasz-

nálhatni, mert higgadt argumentumok bségében ersen szkölködni

méltóztatik. Igen az én kegyelmes császárom, uram és apostoli apám

megadta népeinek az igazi sajtószabadságot, de nem ám azon sajtó

szabadosságát, mint amüyent Piemont, Anglia stb. gyakorol és mely

nem egyéb, mint azon revolutionárius felekezetnek találmánya és

tentás ivadéka, mely minden jó rendnek halálos ellensége stb. De az

úr gyenge eszénél fogva úgy tapasztaljuk soha nem birta felfogni

azon distinctiót mely a sajtószabadság és sajtóhcentia közt létez.

Az osztráki császár atyáskodó szárnyai alatt például mindent szabad

megmutatni, mi a státus rendével össze nem ütközik, mi a kormány

tekintetét nem kisebbiti, mi a lakosokat rossz gondolatokra nem
ingerli, szóval mi a kormány deferált nézeteivel megegyez.* Min-

dent szabadon kisajtolhatni, már persze nem ! Érti az úr, Herr

von Cavour ?«

»Hogy pedig az úr nem lát külömbséget Piemont és Britannia

közt, ezt csak sajnálhatom, valamint azt is, hogy az úr premier-

minister és f Katzelmacher daczára még annyit sem tud deákul

mint Magyarországban azeltt minden habár 2-a classisú principista

is tudott, mert ha legalább ennyit tudna, bizonyosan eszébe jut Hora-

tiusnak azon talpraesett mondása »quod licet Jovi, non licet bovi«.

És ugyanis, ha az én uram és császárom fel sem veszi az angol imper-

tinentiákat, Palmerstont nem szorongatja satisfactióért és nem ijeszt-

geti haragjával Albiont, ez igen természetes, mert Britannia nagyon

hatalmas, Ferencz József császárnak marinja pedig nem oly ers,

mikép Angliát a hullámos sikra provocálhatná — aber was nicht ist,

wird werden, und es ist schon alles dazu angebahnt, denn die Imper-

tinenz der Englánder wird noch gerade unertrághch ; e fölött az angol

* Tollhibából a kéziratban >meg nem eggyez« áll.
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oly goromba, miszerint [a] legkisebb fenyegetést, minden ceremónia

nélkül tán tüstént azzal viszonozná, Triesztet Velenczével, Pólával

stb. együtt felperzselné és ekkép az okos ember ilyféle összekoczanást

azon idkre postponál, mikor az osztráki hajóhatalom annyira kifejlik,

mihez képest Angliával sikeresen szembeszállhat, mely piszkos sziget

minden revolutiók tzhelye, mert oly szörnyeket is protectiójába

vesz, melyeket a nagysziv császár faut de mieux minthogy meg

nem csíphette és az infámis angolok ki nem adták, in effigie feltn-

tetni kegyeskedett, [a] mit, t. i. azt, hogy Felségednek ki nem life-

rirozták a magyar akasztófáravalókat [kik ohne Zweifel i 24-ten Juli

ers bnösök voltak, mert hiszen osztrák auditorok I
^^^^-

Ítélték ket el, kik tökéletesen imbibálva vannak Felségednek sans

peur et sans reproche-féle jellemével]
'"^

soha, de soha az én lovagi

császárom John Bulinak ezt megbocsátni nem fogja és azért bizo-

nyosan tüstént is össze fog csapni vele, mikor egy boxing matchra

elég qualificáltnak érzendi magát ; mihez képest az én bölcs mo-

narchámnak kitn instinctjét, hogy az angolok ellen más tempót

tart, mint a piemontézerek átellenében, nemcsak nem szabad csufol-

gatni, de inkább dicsérni kell ; mert ezen discrétió által palám publice

bebizonyítja a szeretetreméltó fejedelem, hogy nemcsak jó lovas,

de mindemellett még hasonlitlan jó politikus és kitn pfifikus is

;

miket összevéve ha a turini kabinettel máskép bánik, mint az angol

két házzal, — tökéletes igaza van ; mert Ferencz Józsefnek csak egy

szavába tellik és úgy megspitzkuglizza a hs Radetzky szellemétl

túláradozó olasz had a piemonti szájhsöket, mikor »auf ja und na«

ismét Turinban terem az osztráki, diadalhoz szokott hs szuronyos

sereg ; és ezt Európának egy kormánya sem fogja hátráltatni ; hiszen

a legközelebbi idkben kétszer csaptunk Turinra és egy hatalom sem

interveniált ! Igaz ugyan, hogy akkor Piemont volt az agressor és

Felséged csak mint visszaver és persecutor jutott Piemont fváro-

sába és ezt tenni szinte annyi joga volt, mint például az egykori magyar

törvény sem tiltotta azt, mihez képest a szabadban megserételt nyulat

a tilosban végkép megcsípni ne iparkodjék az, ki ily czélra elsütötte

a puskát. E tekintetben van tehát egy kis distinctió, ezt nem tagad-

hatni ; ámde kérdés, vájjon észreveszik-e ezt az európai diplomaták ?

Alkalmasint nem, ha nem okosabbak mint gr. Buol és aztán, mert

ennél érdekesebb és fontosabb dolgokkal vannak untig ellátva és ha

* Kiadó tette szögletes zárjelbe.



346 23. FEJEZET.

saját néha oly irgalmatlanul ostoba lapjaink, in der bestén Absicht

uns zu helfen, nem riasztják egész Európát ellenünk fel, akkor tán sike-

rülhetne, hogy a kis Piemontot, mert oly igen piczi, tán elnyelhetné

az én felséges uram még mieltt ezen operatiót észrevenné valaki

;

ha pedig oly indiscrétek és észreveszik, akkor persze legokosabb lesz,

ha az én fejedelmem minden invásiótól magát bölcsen abstineálván,

az észnek és satirának fulánkjaival, melylyel telisdedteli van minden

osztráki hhlap, st többet-kevesebbet minden Staramgast is, veri

le Cavour úrnak nevetséges viszketegét, mikor tudom ezen olasz

paladin csakhamar elnémulva és minden alázattal befogná száját.

«

Ily szavakkal csépeltem le a gróf Cavour mellett szóló Witzlinget

és persze nem tudott vagy inkább nem mert egy szót is ellenem

kibocsátani fogai közt és mérges kínjában csak kaczagott.

[23.] De engedje meg felséges uram, mihez képest megint azon

pontra térjek vissza, hol azt állitám, hogy Felséged személyére ponto-

sítja össze gylöletét és bosszúvágyát az egyetemes muszka nép és

hogy ezen tényt ezer symptoma oly kézzelfoghatólag bizonyltja be,

miszerint lehetetlen észre nem venni, hogy a muszka Felséged ellen

bizonyos »szándékot« rejt keblében, so eine Absicht, vagy világosab-

ban mondva : hogy a muszka nemzet inkább ma szeretné megtámadni

Felségedet és elárasztani hadaival Neuöstreichot mint holnap és hogy

bosszúszomjának csak azon okból nem tesz eleget tüstént, mert ilyféle

nagyobbszerfí kalandra mikép az sikerrel és tán a magyar koronával

koronáztassék meg, ellegesen jól el kell készülni és efölött kedvezbb

constellátiókat is hasznos bölcsen bevárni, melyek Muszkaország tekin-

tetében napról napra minden kétségen kívül kedvezbbek lesznek.

Mnt érintem a muszka gravitatió Stambul felé azeltt dynas-

tiális kérdés volt, azaz oly kérdés, mely tulajdonkép a császári csalá-

dot és néhány orosz nagyokat érdeklette, de a népnek nagy massáját

többet-kevesebbet hidegen hagyta és ez volt oka, hogy ezen gra^^-

tátió meg nem rohant ;
^ mióta azonban úgy szólván elzárták az orosz

nemzetet azon kincstl, melyet vii'tualiter már sajátjának tartott és

csak most látja, hogy tulajdonkép ki van tiltva a tengerektl, mert

kiköti és partjai jég által vannak békózva, a Fekete-tenger pedig

nem sokkal több mint tó, melybl ki nem csúszhat sans permission

* így, tán »ránk nem rohant« helyett.
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de l'Angletterre, most ezen gravitátió nemzeti kérdéssé fejlett és oly

pondus, melynek csak különös és úgy szólván kettztetett er áll-

hat ellen.

Felségednek engedelmével én most legnagyobb alázattal meg-

súgom, a muszkák e tekintetben mikép okoskodnak :

»Kár, hogy Konstantinápolyt már régóta el nem foglaltuk. Mikor

Machomed szultán Mechmed Ah ellen segítségünkért könyörgött, és

vagy 20.000 »élite« katonánk Orhw vezérlete alatt ^ Konstantinápoly-

ban termett 1 stb. ezeknek akkor ott kellett volna maradni. Mily

miserabilis politika volt, meg nem sznleg a két dunai tartományt

piszkálgatnunk, azokba be és kivonulnunk mint tengeri dagály-

apály. E helyett jó széllel, sans prévenir personne et par surprise,

Sebastopolból egyenesen Konstantinápolyra kellett volna ütnünk,

mely ellent nem állhat és igy egy vágással meg lett volna oldva a

gordiusi csomó. Ehelyett lassan-lassan magunk ellen felpaprikáztuk

egész Európát, mig oly kudarczot vallottunk, melynél lealázóbb

gyalázat soha be nem piszkolt nemzetet. így bünteti meg magát

mindig a tétovázó félintézkedés ! Ha de facto Stambult okkupáljuk,

ám mi ennek következménye ? Az, hogy Európa felriad, ordit, bg,

a diplomátia ugat, protocollokat irkafirkál stb. stb. és mi azalatt

kaczagunk, mert mig angol, franczia, osztrák ellenünk egyesül, addig

úgy belefészkeljük magunkat Stambulba és oly hermetice becsukjuk

a Dardanellák kapuit, miszerint bátran tehetünk ily XII. Károly-

féle inscriptiót a seraili aranykapura oBátor elhatározásunk^ szer-

zetté, senki többé el nem veszi«, és Európa mint egy fait accompün

elvégre megnyugszik ; mert hiszen nem hihet, hogy minket meg-

virgázás végett Moszkvába vagy pláne Irkuczkba felkeressen, kivált

ha a törökországi konczból bven osztogatunk angol, franczia és

osztrák közt ; igen, mindenki tökéletesen megnyugszik és megelégszik

a derék kontyosokon kivl, kik számára azonban Allah elégséges

helyt assignált Ázsiában és Afrikában, hol mint mondják még sok

hely van, és hol háremükkel együtt pipázhatnak és kávézhatnak

szivük kénye-kedve szerint bármennyit is.«

»És ha most annak okát nyomozzuk, vájjon miért nem csele-

kedett Miklós czár ily egyszeren és ily practice, ezt egyenesen annak

* Sz. aláhúzásai.

1 Mehmed Ali az egyptomi alkirály ellen II. Mehmed segélyére 1833-ban vitt

gr. Orlow muszka sereget.
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kell tulaj donitni, hogy Stambul oly elszakaszthatlan muszka birtok

színében mutatkozott Miklós czár és mindazok szemében, kik e kér-

dést fontolóra vették, mihez képest tanácsosabbnak tartották [és

mivel ez sokkal comodabb lett volna] a sült galambot tátott szájjal

bevárni, mint egy kis energiát kifejteni. A sült galamb azonban nem

a mi, de tulajdonkép John Bull szájába röpült, mig kikötinkre oly

lakatot raktak, mihez képest bet szerint minden oldalról le vagyunk

pecsételve.

«

»Stambult azonban fel nem adjuk és e szép helyet most alkal-

masint könnyebben magunkévá tesszük mint azeltt ; mert azeltt

a muszka népet e czéka, mely körülbelül csak dynasticus volt, úgy

szólván kaucsukkal [sic] kellett hajtani, most azonban valóban tán

még knút is volna használandó a nemzetnek visszai'iasztására, mikép

nagy és kicsi e köztendentiában ne vegyen részt.

«

»Igen, de el van égetve a fekete tengeri hajóhad. Felette sok id
kellene, mig olyast megint fel lehetne állitni, és ha ez számtalan nehéz-

ségek daczára sikerülne is, nem volna már többé nagy haszna, mert az

angol és franczia tüstént megjelenne Stambul kapui eltt, st alkal-

masint nem is szenvedné, hogy tetemes hajóhadat organisáljunk

Fekete tengerpartjainkon és ekkép szárazon kell eljutnunk Stanibulba.«

»E gyönyör pontot azonban azon úton elérni, melyen ezt már

több Ízben próbálgattuk, nemcsak nem könny, de úgyszólván áthág-

hatlan nehézségekkel van egybekapcsolva ; mert Sihstria, Schumla

oly pontok, melyeket annyi könnységgel meg nem lehet venni vagy

elkerülni, mint ez 1829-ben Dibitsnek sikerült,^ ki akkor vajmi köny-

nyen elérhette volna Stambult, ha Mklós czár ezt csupa delicatessebl

az osztráki dynastia ii'ánt, egyenesen el nem tütja.«

»És ekkép, mert Stambult minden áron elérni és elfoglalni akarjuk

és fogjuk is, sokkal tágabb feneket kell keritni e tekintetbeni eszköz-

lésünknek.

«

»Egy vágással nagy fát el nem dönthetni, de czélszeren intézve

többel minden kétség kivl.«

»Konstantinápoly bizonyosan miénk lesz, ha nem is közvetlen,

legalább közvetve és ha nem is oly kevés id alatt, mint ez hatal-

munkban volt, minden esetre számosabb évek leforgása után.«

»Hogy nemzeti öntudatra jutottunk, annak tulajdonkép alig van

' Dibics Zabalkánsláj J. orosz tábornok, a ki a törököt megvervén 1829-ben

inegköté vele a drinápolyi békét.
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több mint másfél századja és ekkép állapotunk nem sürgs és pilla-

nataink nem oly drágák mint több elvénlt nemzeteké, mi még vár-

hatunk és azért ha nem is juthatunk Stambul birtokába rögtön, ám

igen consolálhatjuk magunkat en attendant, némi más szinte igen

becses acquisitumokkal.«

»És azért, ha majd jól el leszünk készülve, vegyük utunkat directe

Pestnek. Ezen út azeltt nekünk tökéletesen el volt zárva, mert azon

szövetségnél fogva, mely már Catharine ideje óta egyben kapcsolá a

Romanov és Habsburg-Lothringiai császári családokat és mely

szövetség az id által és kivált Napóleon zsarnoksága ellen bet szerint

felszentesittetett, nékünk soha de csak álmodni sem lehetett, mikép

egykor éppen ezen út fogna minket Stambulba vinni. De miután

Ferencz József osztráki császár maga volt oly kegyes, minket ezen

úttal megismertetni, most azt azon régi adagio szerint, ki másnak

ás vermet az maga esik belé, minden ceremónia és tétova nélkül

használhatjuk, ha t. i. az úgynevezett lovagi császár

nem lesz elég ers, minket azon úton visszaverni, melyre

azonban bolondul lépni nem fogunk mieltt minden tekintetben ezen

meglátogatásra elkészülve nem leendünk.«

»Mi azon kérdést illeti, van-e erre jogunk? Igen könnyen azt

mondhatnánk, éppen annyi van, feltéve, ha gyzhetjük puskával,

ágyúval stb. mint amennyi joggal Ferencz József uralkodik a magyar

korona alatti országokon t. i. jure fortioris, mert magyar király nem

úgy készül, mint például készült egykor a franczia király : »le roi est

mórt, vlve le roi«, a mi körülbelül annyit jelent »por az egyikbe, más

a helyibe«; de jogszer magyar király csak az, ki koronával fején

Isten eltt megesküszik a magyar nemzet sarkalatos törvényeire,

mert ez a pacta conventák sarkalata és ki ezt nem teszi, és mégis

parancsol a magyar nemzetnek, az akármennyit és mily czifrán hazud-

janak is e kérdés körül a legfinomabb diplomaták, nem egyéb mint

»usurpator« és ha az ilyes még hóhérkodik is, akkor, bármit is mondjon

szentsége VII. Pius^ pápa saját maga, bizony nem egyéb mint

gyilkos, és ha efölött az áldozatok utódait még vagyonukból is kivet-

kezteti, egyenesen rablógyilkos.^ Mi muszkák tehát éppen annyi

* Sz. aláhúzása. Sz. IX. Piust akart írni.

1 Látni való, mennyire eltölté Sz. lelkét a magyar alkotmány fölfüggesztése

miatti elkeseredés, hogy még az oroszok szájába is a magyar alkotmány védel-

mét adja !
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joggal tehetjük kezünket a magyar közbirodalomra mint Ferencz.

József császár. Ily jogot azonban nem volnánk képesek keresztény

és annyira lelkes nemzet arányában gyakorolni, mint a magyar. Ámde-

a mi jogunk sokkal szentebb, mert kötelességet is rejt magában. Vak

engedelmességhez szolrv^a hadainkkal ^liklós czár parancsára nyakra-

fre siettetünk Ferencz Józsefnek megmentésére ! IVIidn vérzó' szivvel

lecsépelni segítettünk egy gyönyör nemzetet, számtalan honi vité-

zeink vérrel fizették meg ezen szomorú diadalnak árát és miután

fegyverrel kézben megtörött remény következtében Világos alatt

nagylelkségünkre támaszkodva letették a magyarok ezt, Ferencz

Józsefnek hozzá tökéletesen illó' bakófvezére bosszúvágyból, miért

nem biztak az nagy nagylelkségébe, mint ezt apotheosistája Schön-

hals közli minap ^ »ganz naiv« — vagy inkább miért nem biztak az

rettenetes nagy bajuszában — mint legpiszkosabb bnösöket

akasztófára függeszteté e nemes hadnak vajmi nemes fembereit és

Ferencz József ezen hallatlan infámián nemcsak egy cseppet sem indult

meg, hanem Nérót valóban szuperáló sáfárkodásai után azzal végzé

be felséges lovagi szerepét, miszerint angollal és francziával szövet-

kezvén, fegyvereit legott jótevje, megmentje ellen fordította, kinek

szivét ennyi gyalázat tökéletesen megtörte és angolt Sebastopol alatt

francziával egész erben egyesülni engedvén, százados* tenden-

tiánktól tudja az ég mennyi idre elütött.

«

»Háládatlan Ferencz Józsefért Magyarországban öntött vérünk

mennyekbe kiált és nekünk jogot ád a csalárd parancsárt megbüntetni^

mely joghoz azon szent kötelesség is hárul, a hátramaradt magyarok-

nak, kiknek honosait Ferencz József kedvéért gyükoLni segítettünk,

most segitségére sietni, azon magyaroknak - 1. i. kik Ferencz Józsefnek

kegyes engedelmével még élnek, kiket most számtalan trottlik bet

szerint agyontentázzák és kiknek tökéletes kiirtása van decretálva és

napirenden.

«

»Hogy nekünk igy cselekedünk szabad, st igy tennünk kötelesség,

ám Ítéljen errl az egész czivüizált világ. Mi könnyen megnyughatunk

bírálatában !«

" A kéziratban tollhibából : századi.

1 Schönhals Károly osztrák tábornoknak (11857) Biographie des F. Z. M.

J. Freiherm von Ha^-nau (1853) czím müvére czéloztat Sz. az oroszszal.

2 Sz.-nek ezen elkeseredésbl származó elmefuttatásait saját maga czáfolja

meg épen ellenkez pompás mondásaival többi közt 1859-diki Times-beli czikkei-

ben. L. jelen kiadvány I. köt. Történeti Bevezetésének II. könyvében.
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»És ekkép csak arról lehet szó, ezen czélt mikép érhetni el hihet

biztossággal.

«

»Az osztrák had régi idó'k óta a vitézségnek legszebb fényében

ragyog. Az, hogy újabb idkben leverte kis Piemontot és minden oldal-

ról hathatósan segitve, nyüt országban elvégre lecsépelte a magyar

jobbadán kevés vagy rossz fegyverekkel ellátott ujjonczokat, mily hs-

tettekre Ferencz József számtalan Mária Terézia bajnokival oly hiú,

oly kevély, régi fényét nemcsak nem növelte, de ersen homályosította
;

mert gyzedelmei oly különös nehézséggel jártak, hogy csak »alig«.

De azért az osztráki hadat valósággal »kitünnek« kell tartani, kivált

most miután több igen jeles tábornokainak közbenjárása következtében

tetemes javítások által igen közel jár a nec plus ultrához úgy hogy csata-

téren tán alig birnánk azzal.

«

»Nálunk az a baj, hogy a nagy távolságok miatt, melyekhez képest

hazánk határai közt úgy szólván sérthetetlenek vagyunk, nem con-

centrálhatjuk magunkat elég gyorsan vagy csak kell idben is, mi [a]

sikeres agressiót részünkrl nagyon nehezíti, st lehetetlenné teszi.*

»És ez oka, miért építünk vasutakat nyakra-fre, melyek orszá-

gunkban nem oly szükségesek mint másutt, hol nincs k, hol a téLren-

desen és biztosan mint nálunk nem készit könny áron jó közlekedé-

seket és hol ekkép a »patkós« ^ olcsóbb mint minden egyéb út ; de

nálunk most azért lettek szükségesekké, mikép azokon, ha ennek

eljön kell ideje, egy perczben concentrálhassuk minden kitelhet'

ernket Ferencz József megtámadására.

«

»E tekintetben vannak némi mélyebben gondolkozók, kik igen jól

felfogják, mily arriére-pensé rejlik az oly sebességgel építend vasuta-

inkban, de szerencsére a legnagyobb rész nem lát azokban egyebet,

mint industriális és kereskedési czélokat, Verbindung mit dem Kas-

pischen Meer stb., melyekkel mostanság úgy szólván saturálva vannak

az európai népek.

«

»És ha nem viselné magát Konstantin [nagy] herczeg oly otrom-

bául, mikép hol csak teheti szerét, kigyót-békát kiált az osztrákok

ellen, mi persze nem ezen ártatlan népeket, de egyenesen a legkevésbbé

sem ártatlan Ferencz Józsefet illeti, akkor még jobban betakargathat-

nánk rejtett és lehet legnagyobb titokban tartandó szándékainkat.*

»Szerencsére azonban Osztrákiában Konstantin [nagy] hercze-

günket félbolondnak tartják és meg nem szn ámitás, túlbecsülés és

^ T. i. a vasút.



352 23. FEJEZET,

elbizottság következtében, melyben regis ad exemplum igen sok osztráki

státusgépész legnevetségesben sinylik, általában azt hiszik : Konstantin

egész isolálva áll és nem is sejtik, hogy tulajdonkép nem egyéb, mint

az egyetemes muszka nemzet legmélyebb és legáltalánosabb érzelminek

indiscrét kifecsegje.«

»Ezen Konstantinféle szeles demonstrátiók, mihez képest és

felette sok muszka százszor elmondja ezen plirásist, ce chien d'autri-

chien, ennélfogva ránk nézve éppen nem ártalmas, mert ilyes viszkete-

gek egyenesen muszkabetyárságnak tartatnak, mik mögött semmi

sincs és mely nézetben a bölcs bécsi publicisták tökéletesen meg is

ersitik sok Witzek által az osztráki közönségnek gondolkozni nem igen

szeret nagyobb részét. Már ennél sokkal veszélyesebb és tervünket

igen könnyen tökéletesen elárulhatná számtalan honosinknak azon

tapintatlansága, melyhez képest magaviseletében nem egy oly szembe-

szök külömbséget tesz magyar és osztrák közt, miszerint ezt észre

nem venni, szinte lehetetlen.

«

»Még maga szeretett fejedelmünk sem tudja magában egészen

elzárni azon mély gylöletet és kölcsönt visszaadási vágyat, melyet

atyjának gyUkosa ellen rejt keblében. így bármennyire kértük is, ezt

ne tenné, — és pedig minden muszkában van elégséges dissimulátiói

tehetség — koronázása alatt Esterházy berezeg ^ átellenében mindenki

által észrevehetleg két egészen külömböz szerepet játszott. S ugyanis

iránta Esterházy és magyar herczeg minémüségében lehet legnagyobb

nyájassággal és mondhatni barátsággal viseltetett, midn Esterházy

az osztráki küldött a czárnak hideg tartását és komoly lelkületét volt

kénytelen tapasztalni. Esterházyt bizonyos reggel a Kremlinben fogadja

Sándor czár mint magyar hazafit és eszerint lehet legszivesebben,

mely alkalommal tle azt tudakolja : »vajjon mit tart legnevezete-

sebbnek az egész Kremlinben«, mely, mint mindenki eltt ismeretes,

teli van a legdrágább kincsekkel és a legnevezetesebb ritkaságokkal ?

Esterházy ezen kérdésre par embarras du choix tüstént válaszolni nem

tudván és miután azon igen egyszer teremben, melyben a czár fogadta

t nem látott semmi különöst, némi zavarba esett, melybl t a czár

ezen momentózus szavakkal szabaditá ki : »Az egész Kremlinben

semmi nevezetesebb nincsen, mint ezen terem, vagy tulajdonkép

^ A czár és czárné koronázására küldetett ki 1856-ban hg. E, Pál, a

volt magyar külügj'ininiszter. A szentpétervári követ gr. Esterházy Bálint volt

ugyanekkor.
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ezen teremben lev e kis asztalka ! S tudja a herczeg

miért ? Mert ezen asztalon ii'ta boldogult atyám Pas-

kievicsnek e néhány parancsoló szavakat : Siess, mennyire csak lehet,

habár törik-szakad, az osztráki dynastiának megmentésére.*

»Ezen eset sehol nem maradt titokban. Ámde ha vannak is sokan,

kik igen érzik, mily Pandora-szelenczéj szavak e most érintettek,

azért az osztráki nagyközönség számos hírlapjai stb. által meg nem

sznleg még ersebben elkábítva és elvakitva, mint amily mértékben

e részben már a kegyes természet provideált érettük, legtávolabbról

sem birják felfogni »die Bedeutung und die Tragweite« ezen kremhni

episódnak. És ekkép a bécsi közopinió szerint« fájlalja Sándor czár

ugyan Sebastopol elestét, Ferencz Józsefre is neheztel egy kicsit, de

valami »kölcsön visszaadási vágyról nyájas személyében nem rejlik

semmi« micht eine Spur.«i

»Gróf Esterházy Bálint, Ferencz Józsefnek követje nálunk szaka-

datlan tapasztalta, mily éles distinctiót teszen fvárosunk minden

lakosa elstl utolsóig az és gr. Széchenyi Imre, ki alatta áll, szemé-

lyében a magyar mágnás és az osztrák diplomát közt, mely meg nem

szn és sokszor igen embarrassant demonstrátiók következtében töké-

letesen kiviláglott szemei eltt az egyetemes muszka nemzetnek különös

sympathiája a magyarok iránt és megtörhetlen antipathiája Ferencz

József császár személyét tekintve. Gróf Esterházy Bálint fizetett diplo-

mátiai kötelessége szerint az osztráki kormánynak tehát kimerít

relátiót tett ezen, az nézete szerint nyughatatlanitó, st aggasztó eset-

rl, mert józan eszével tökéletesen felfogta Oroszországnak súlyát, ha

az majd egyszer délfelé rohanni kezd és pedig mi több nem con amore,

de »cura invicibili odio«.

»Ezen lepleztelen relátiót azonban nem merték egész kiterje-

désben Ferencz József császárnak bemutatni,^ mert semmi olyast

nem kedvel hallani, mi neki kellemetlen érzést okoz és általában nem

barátja az igazi szónak és a valónak, de saját magát is szinte úgy szereti

csalni, mint másokat, és ekkép fembere, Bach miniszter csak féhg súgta

meg neki, hogy mindenesetre — noha legkisebb veszély nincs, — de

egyedül azon okból, si vis pacem, pára bellum, complet kell tartani a

császári hadat, mire igen könnyen rávehetni a rövid esz komédiást.

^ T. i. ezt az osztrák közvélemény hiszi.

2 Érdekes, hogy a józan Sz. ezen fantáziái között az efféle on-dit-knek hitelt

látszik adni.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. ^o
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mert ers passiója van katonást játszani és kivált a parádéknak kitn
bolondja.

«

»Tökéletesen elaltatva az osztrák tehát nincs és fegyveres hadai

oly lábon állnak, niikép azokat kicsiben venni a lehet legnagyobb bn
volna, kivált, mert azok élén egynél több kitn tábornok fénylik és [a]

katonák kemény disciplina alatt sorban és glédában állván, nem lehet-

nek pártütk, bármit rejtsenek is keblükben. Az egész dolognak vagy

inkább entreprisenek tehát sokkal tágabb feneket kell vetni, mint

:

katonáinkat szaporitni, tökéletesitni és vasutakat épitni.«

»Valamint legotrombább fogás volt Konstantinápoly tekintetében

sokat czifrázni és a drága idt lehet legnagyobb energiával rögtön

nem használni, szintoly szerencsétlen tactica volna, azon fekete levesnek

kitálalását elhamarkodni, elszeleskedni, melyet Ferencz József számára

készitni oly annyhra buzog egész nemzetünk.

«

»Mi muszkák ellenségeinktl tanultunk mindig legtöbbet. XII.

Károly útmutatása szerint a haditudományban oly elmeneteleket és

pedig rövid id alatt tettünk, miszerint t Pultavánál derekasan lecsé-

peltk és t aztán sans ceremonie kiutasítottuk. Napóleonnak köszön-

hetjük hadainknak kifejtését és ezeknek lehet legnagyobb tökélete-

sítését a sebastopoli franczia hsöknek fogjuk köszönni, mig Ferencz

Józsefnek avégett leszünk haladattal kötelesek, hogy minket Machia-

veUinek némi tempóira volt szives emlékeztetni és hogy az példáját

követvén, valamint a magyarokra nézve már gyakorlatba hozta a

divide és impera gyönyör elvét, úgy mi is ez elv szerint fogunk csele-

kedni a neuöstreichi conglomeratió tekintetében, midn Magyarországot

illetve mindent a régi lábra teendünk, — mi ellen és ez a csudálatos,

egy népszinezetnek sem lesz legkisebb kifogása, oly annyira gylöletes

a mái szrszálhasogató tentás és oly annyira költséges administratió,

még a magyarországi németek szemeiben is.«

»Ez otrombául összeférczelt Ujosztrákiának financziái oly nyomo-

rult állapotban vannak, hogy már-már oly közel áU a tökéletes megaka-

dáshoz a státus-erm, mikép még senki sem tudja, ki fogja ezen

labyrinthusban kézhez szolgál[tat]ni Ariadné fonalát. Az adónak fel-

emelése elkerülhetlenné fog válni, melyet sok helyütt már most sem

lehet behajtani; ez természet szerint növelni fogja a közmegelégedetlen-

séget, melynek kitörését egyedül azon terrorismus tiltja el, mely bázisa

Ferencz József kormányzási rendszerének. A közneheztelés továbbá

növelni fogja a fenyítéknek szükségét, ez pedig a költségeket stb., mig

elrelátható, hogy néhány év leforgása alatt oly bajba fog keveredni az.
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elkontárkodott császárság, miszerint aztán az egész muszka nemzeti

pondust ügyesen gurulásra inditva, Ferencz Józsefre nézve meg

lehetne kezdeni a haladásnak halál-adását. «i

»Az angol nemzet, mely szint annyi s tán több sympathiát és anti-

páthiát érez a magyarok és Ferencz József ii'ánt, mint mi, nem fogja

egy cseppet is bánni, ha számukra Osztrákia mint deriváns szolgál és

gravitátiónk India felé hátra tétetik,'^ más directiót nyer, st tán

egészen félbeszakad ; a franczia pedig irántunk nem lesz difficile, ha

t Törökországnak elapritására invitáljuk ; midn a porosz — um im

Fali etwas zu erhaschen — , legalább suttyomban bizonyosan velünk

tart, a nagy németség végre egyesülni soha nem tudván, nem fog lépni

utunkba, úgy hogy Ferencz József egyedül saját szuronyaira lesz redu-

cálva, mert más nemzet érette kis ujját sem emeli fel, népeinek leg-

nagyobb része pedig nem vele, de inkább velünk fog tartani, — mert a

népek, en deriére analyse és ha megkóstolták a kétféle speciest, sokkal

jobban kedvelik az egyenes parancsolást, mint a képmutató zsarnokot,

kivált ha ezen utolsó alattvalóit két részre osztván az egyiket irgalmat-

lanul megkínozta, a másikat ellenben legóriásibb szabásokban meg-

csalta, mint ezt nagy bölcsen végbe vitte Ferencz József osztrák császár.

«

»Bizonyos pozsonyi fiú, most agglegény,^ ki egyidben mint kama-

rai tanácsos feltn szerepet játszott a bécsi bureaucratia sorában és

felette hegyes nyelve után ersen el volt hiresülve, melyet sokszor igen

kíméletlenül használt magyarok ellen, — most tökéletesen átlátván a

jelenlegi osztrák kormánynak hypocrit eljárását, sans géné mindenkinek

hallatára ekkép illustrálja annak mködését : »Ha ügyefogyott vala-

kinél kenyérért esedez és ez neki azt válaszolja, nem adhatok, mert

nincs, vagy nem adok, mert kedvem igy tartja, akkor az ügyefogyott,

ha tán bosszankodva is, elvégre megnyugszik ; de ha a felszólított a

kérhöz ilyest mond : »kenyeret kivánsz drága fiam, no itt adok jó

darabot«, és aztán a felvigasztalt kér azon veszi észre magát, hogy a

nyújtott darab nem kenyér, de k, akkor a kérbl bunkó lesz, mely

elbb-utóbb, de elvégre az adónak hátán vagy fején fog kettétörni.

«

És mai idkben ily szinben látják az osztráki népek Ferencz Józsefnek

kormányi systémáját ; mert mikor benn volt a szurokban, liberális

^ Szójáték. — E fantáziák leírásakor persze az lebegett Sz. szemei eltt, mily

jó volna, ha valaki csakugyan ekkép figyelmeztetné a császárt az absolutismussal

járó külveszélyekre is.

2 Hatvan év múlva betelt Sz. jóslata !

^ Nem tudom kire czéloz Sz.

23*
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constitutióval ajándékozta meg könyörg népeit, mely adomány azon-

ban az kegyes elfacsarása által nem liberális alkotmány, de oly szem-

telen mystificátió, mely lelkes embernek gyomrát ersebben megfekszi,

mint bármily óriási malomk, honnét aztán az osztráki nép szintúgy

mint minden népek ha nem lehetnek szabadok, inkább szinte zsarnok-

rendszer alatt állnak, mint oly kormánytól kínoztatnák

magukat szívesen és végiglen, melynek minden lépése

tettetés, komédia, st »szenteskedés« és mely mindamellett mégis

sokkal zsarnokiabb mint a világnak bármely despotiája,'<

»Éretlen, észficzamlott, mysticus, renomist és impertinens német

suhanczokon kivl Germánia még szóval sem lesz ellenünk, mert ezen

nagy nemzet, habár eldiribolva is, tiszta erkölcsi érzelminél fogva, ha

tán ezt nem is analysálta, noha minden mást oly igen szeret analysálni,

nem rekesztette ki politikájából a becsületességet, a háladatot, mit

legújabb idkben is oly fényesen nyilvánított, mert fejedelmünket

kissingeni útjában minden legkisebb helyen is oly pietással, oly szíves-

séggel fogadta, mint amennyit érez tisztalelkií egyén bár számtalan

évek leforgása után is, ha olyannal találkozik, ki azzal rokon, ki t egy-

kor bajaiból kisegitni törekedett. Es ha számtalan piszkos szájú és

esetlenül viczesked német pubücista, mely kivált ha a könny franczia

tempót akarja járni, oly torz mint medve, mely Taghoni tánczosn min-

tája szerint ügyeskedik aprózni a sólót, kigyót-békát is kiált a muszka

zsarnokság, Szibéria, knút stb. stb. stb. ellen, és mérgében majd-

nem brébl pattant, hogy Poroszország egész Teutoniával nem egye-

sült angollal, francziával, stb. a muszka medve — úgy neveznek min-

ket — végképi lealázására, a;zért a higgadt nagy germán közönség nem

tudta felejteni az 1812-iki esztendt, mikor Moszkva alatt Beresina

partjain stb. elérte a vak elhízottat a fátum, Oroszország a megtáma-

dóktól tökéletesen kitisztult és a muszka nemzeti hadnak élén Kutusow

és az országnak femberei kérték a czárt, állna meg császári birtokának

határán, mert hada, habár gyztes is, féhg elvérezve, eKagyva, egészen

kicsigázott állapotban váltig megérdemli a pihenést, kivált mert babé-

rokon nyugodhat ; a németek nem velük tartottak, de ellenük vias-

kodtak, készüljenek el azért a bosszút lehel óriással amint tudnak,

mi köze ehhez a moskovitnak stb. Igen, igy szóltak, de Sándor czár, a

mostani Sándor urunk nagybátyja, környezve több lelkes némettl,

kivált Steintól, lovagi jelleménél fogva megértette magasabb hivatását

és elvérzett, elfagyott, félig kidlt vitéz fiainak nem engedett nyugvást

és két ízben, Elba eltt és Elba után Párizsra ütvén, megmutatta a világ-
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nak, hogy , ki oly atyai fejedelem volt, megtörhetlen ellensége a zsar-

nokságnak. Ha Kutusow és saját fembereinek figyelmeztetésére, taná-

csára, esdeklésére hajol és Niemen partján megáll, minek következtében

minden bizonnyal Ausztria sem mozdul meg stb. akkor Németország

alkalmasint még ma is mindig franczia bilincsek közt sinylik és azon

német universitási, lipcsei és bécsi aula-féle hs legénység, mely annyit

tud perorálni a kozákok, kancsuk[a] és ukázok stb. kormánya ellen,

Napóleon vagy annak dynastiája által minden alkalommal exemplariter

felvirgáztatnék, mig tökéletesen ki nem lenne virgázva a német nemzet

sorából, mely I. Sándor czárnak chevaleresque, philantróp és magas

erény eljárását mint mondom soha felejteni nem fogja és minden leg-

távolabbi rokonai iránt meg nem szn pietással és legszintébb szíves-

séggel fog viseltetni untiglan, mert mint mondom politikájából nincs

kizárva becsületesség és háládat.

«

»És ezen germán érzelem, melyet e lelkes nemzet nem hagy magától

eldisputáltatni, elsophizmáztatni, minden jobb egyén szivének vajmi

jólesik, kivált oly idben, mikor számtalan embernek lelkében nem

lakik egyéb mint anyagi calculus és szennyes pénzvágy és mikor ezen

gyönyör képe a legszebb emberi érzelmeknek még az által is magasabb

fénybe áUittatik, hogy Ferencz József császárnak oly kimondhatlan

fekete háládatlansága szolgál annak mint relief. Mert valóban, ha a ger-

mán népnek még mindig éber hálaérzetét 45 év leforgása után hason-

lítjuk össze Ferencz Józsefnek árulásával, rögtön azon perczben, mikor

megmentettnek érzé magát és ha ezen látványhoz még azon reflexiót

csatoljuk, hogy a germán nemzet muszka segítség nélkül nem veszett

volna el, de legfejlebb tovább sinylik franczia bihncsek közt, mert

elvégre azokat bizonyosan lerázza, midn Ferencz József muszka segít-

ség nélkül most minden bizonnyal »semmi« : akkor tisztelettel kell

mélyre hajlanunk a germán jellem eltt, midn Ferencz József nemtelen

eljárása úgy hat ránk, mint hánytató.

«

»De a kegyetlen ember egyszersmind igen ostoba is, ki elvégre

senkit ersebben nem büntet mint saját magát.

«

»Számtalan fogásaiban, melyek által mystificálni akarja alatta

fohászkodó népeit, az osztrák kormány Ferencz József a la tété, oly

nevetséges ügyetlenül jár el, mikép legjobb akarója is báró de Manx

csínyjeire emlékeztetni kész, bár akarja bár nem, melyekhez képest

ezen most érintett igazságot ersen szeret úriember némi ártatlan

finessekkel kis madarakat, kacsákat, medvéket stb. mint állítá meg-

csípett. Ferencz József szint' üyen könnyen rászedhetni gondolja az
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embereket, ki mindenütt, hol valami bohózat adja el magát, primo

loco paracÜroz és például a bécs-trieszti vasút megnyitása alkalmával

is egész fényben császárkodni fog, mint azt az egyetemes hírlapok

minden variátiókban ellegesen kikürtölték ; és a bámuló szájtátó

nép azt mondja magában : »Mily különbség az öreg Ferencz császár,

kivált Ferdinánd és mostani fejedelmünk közt ! Igaz ugyan, hogy

most háromannyit fizetünk mint azeltt és a minket szünet nélkül

szallagon tartó dajkasereg is annyira szaporodott, miszerint biztos

kilátásunk van, hogy nemsokái'a nemcsak gondolkozni fognak éret-

tünk a kormány részérl, de még enni és inni is ; ez mind igaz és nem

kellemetes ; de másrészrl lát is az ember nemcsak valamit, de felette

sokat, mik Ferencz Józsefnek kormányzása alatt történtek, felvirág-

zottak és azért fizessünk csak jóked^^^el is rendesen ezentúl is — más-

kép úgyis exequálnak — és ha ebédre és vacsorára majd mások ülnek

le asztalhoz mint mi, akkor legalább a sok evéstl nem kapunk sem

kolikát, sem podagrát és azért »amen« vagyis inkább »vivat«. Ezen

most ülend ünnep alkalmával, melynek hasonlóját már számtalan-

szor ülte Ferencz József, igen sok poharak fognak a legczifrább toastok-

kal elköltetni, és az egész világ s ennek élén a lipcsei csülagár ^ majd

egy hosszadalmas psalmodiát közöl az emberiséggel, melynek fthémája

soha nem egyéb mint á peu prés ilyes fanfar : Bámuljatok ó ember-

fiák a fiatal lovagi, \itéz és nagyszív császáron [a nagy eszt eddig

még nem merte felhozni a dicséret litániában] * ki megtörte a revolutiói

hydrát, legázolta a .civilisátió kimondhatlan hasznára a raisonirozásra

oly hajlandó magyart és helyibe több légió gyönyör beamtereket

állított, letörte vagy inkább kificzamitotta a muszka medvének talpát,

jól megleczkéztette Piemontot és most nemcsak európai arbiter, de min-

den tekintetben oly óriási szabásokban fényesiti ki Uj osztrákiát és

kivált bécsi residentiáját, mikép nemsokára körülbelül azt mondhatni

ezen gyönyör városról, st az egész császári birodalomról, mit az

egykor virágzó lengyel nemzetnek bizonyos slachtitza álhtott Krakó-

ról : »Si deus sibi vult facere solatium, perforat caelum digito, aspicit

Krakowm et subridet sibi stb.« Minden jót tehetsége szerint el-

mozdít. Kicsoda ? No hát ki más, mint a lovagi császár ! Néha-néha

pour varier ses plaisirs egy vagy kettt meg is amnestiáz. Lóversenyre

* Szögletes zárjel közé kiadó tette.

1 Nem tudom megállapítani, hogy (a Leipziger Illustrierten kívül) mely lip-

csei lap állott ekkor épen az osztrák kormány szolgálatában.
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praemiumokat tz ki császári mimificentiával és pedig nem saját, de

a státus erszényébl, szóval a kormánynak minden ágozatiban igazi

csudákat visz végbe és számtalan jótéteményi mellett, még hajót is

állít, a gyönyör Novarát,i az osztráki természetbúvárok és festk

dispositiójára, hadd találjanak fel valami új szigetet, ha nem is akkorát

mint Amerika, és egyúttal egy kis pénzecskét is vigyenek a szegény

számkivetettek számára, mikép ezek kegyes császárjuk egészségére

és hosszú életére megihassanak per Kopf ein Seidel »Guldent«, mint

a parádéknál megjutalmazott hs vitézei stb. stb. Es még a leghig-

gadtabb emberek is tapsolnak a fiatal császár activitásán, ki annyit kezd

és annyit végez is, de ki par hasard számtalan efféle esetek közt azt is

tudja, hogy a bécs-triesti vasút több mint 150 millióba került és most

azt el akarják adni,^ car le numéraire commence a manquer, de ezen

patkósért sem offerál senki is többet mint 50 milliót, melyért elvégre

alkalmasint oda is fogják adni, mert még ezen summának sem hozza

be ezen a semeringi Blendwerk által kitrombitázott, de financziális

tekintetben legnagyobb otrombasággal készült út tisztán csak 4 per-

centjét is ; ki, mondom, errl informálva van az bizony olyas vala-

mit érez, mintha meleg nap jeges vizet öntenének hátgerinczére

és valóban nem tudja, kit bámuljon ersebben, a császárt-e vagy

a császárnak népeit ? S pedig a császárt azon okból, melyhez képest

azon hiedelemben látszik lenni, mert oly dicséretlapdacsokat mint

szezamgolyó [?] is sans géné elnyel, hogy ily igen otromba fogá-

sokkal is rászedheti alattvalóit és ily bankrottszagú vállalatok

fölött is »jubilLroztatni« hagyja hízelgit, emlékpénzeket veret stb.

;

a boldog népeket pedig azért, hogy vagy tán 10 év folytában ily

esetlenül játszott komédiák által toties-quoties újra és újra meg-

csalatni engedik magukat ; a császárt, hogy nem látja át, mi-

szerint meg nem szn hazugságokkal az embereket hizlalni nem

lehet * a jámbor népeket ellenben, hogy nem veszik észre, mihez

képest mindaz, mit elvakitásukra kifestenek, kitataroznak, nem egyéb,

mint szemfényvesztési csak szaporán összedl, otrombául összefér-

czelt arte-fact.«

»Ferencz Józsefnek valóban csudához közeljáró szabásokban

sikerült magát minden oldalról gylöletessé tenni.

«

^ A híres Novara-expeditió 1857-ben indult világkörüli körútjára.

2 Államvasút volt, de Ausztria rossz pénzügyei miatt 1857-ben eladatott

(más államvasutakkal együtt).
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»Hogy minket elárult, ezt még megfoghatni, mert a két oláhság

birtoka csábította t el és az arány, ennek aequivalense vagy a hiúság

már bölcsebb egyénekben is eloltott minden becsületességet és erényt,

mint a mennyi bölcsességgel és tisztalelkséggel Ferencz Józsefnek

feje és keble van kivattirozva.«

»Ámde minket ide nem értve, t nem szereti, nem

szenvedheti senki, és nemcsak saját népei sorában, de

szintén még egyetlen egy idegen sem.«

»És ha meggondoljuk, miáltal sikerült neki e közérzelmeket maga

ellen oly általánossá tenni, abban lelendjük ezen rejtélynek igen

egyszer feloldását, hogy ember-vérszagtól büdös egyént keblének

mélyében mindenki megvet és nincs dicséret, nincs ceremónia,

nincs parádé, nincs ünnep, nincs megvásárlott vagy kényszeri-

tett enthusiasmus, mely elég parfümmel bírna, a vérrel saturált

dögnek bzét elnyomni, úgy hogy ha valakire illik ezen latin sor

»si tempóra fuerint nubüa, solus eris«, ez senki más mint Ferencz

József a császári komédiás. «^

»Fényes részletek által igen könnyen elcsábíthatni még eszes

egyéneket is és annál inkább oly pubHcumot, mely szabad gon-

dolkozásban nem gyakorolhatta magát kellleg, mert mindig a

kormány gondolkozott érette mint a dajka a szopó kisded helyett,

mely képben könnyen ráismerhetni az osztráki, már ugyan nem

szopó, de igen kiszoptatott lakos nagy szamárra, mely soha sem

igen fárasztá eszét, mert hiszen meg nem sznleg az atyáskodó

osztrák bürokrácia okoskodott érette és melyet ehhez képest igen

könnyen rászedlietni és megcsíphetni egy-egy fényesebb mutatvány

által.

«

»Czifra, úgynevezett mintagazdaságokban ily tény nagyon

sokszor fordul el, és felette jól szolgálhat annak kimutatására,

a legfényesebb részleteknek is sokszor müy kevés igazi becsük

van az egészre nézve, és pedig nemcsak a mezei gazdászatban

nyújthat ily tény hasznot, de a státusok nagy oeconomiáját

tekintve is.«

1 Sz, e kemény kifakadásait mélységes honfiúi elkeseredésére s arra kell

visszavezetnünk, hogy minél többet gondolkodott álmatlan éjjelein a multakon,

annál inkább beleélte magát bizonyos gylöletes fix képzetekbe. Ehhez mint

még különös curiosum járul az, hogy e brutalitásokat — a magyarság eUeni

kegyetlenkedések e véres korbácsolását — épen egy orosz szájába adja Sz.

!
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[24.] »Vagy huszonöt-harmincz évvel ezeltt gr. Str.i tábornok

Miklós czártól Bécsbe küldve egyúttal a boldogult magyar nádor

József fherczeget is felkereste Budán, t ott a czár nevében meg-

tisztelend. Szokott kegyességével fogadta honosinkat - és Alcsútra

is kivitte t a magyarok által mindig becsült és szeretett és most való-

ban divinizált nádor. Igen Alcsútra, azon kies birtokra, melyet dona-

tióként nyert Ferencz császár bátyjától és mely azeltt kietlen puszta,

néhány év leforgása után oly kies kertté vált, hogy az annyi bájjal

emelkedett a szomszéd birtokok közül ki, mint fénylik némi gyönyör

oásis a Szaharái sivatagnak homokbuczkái közt ; és pedig egyenesen

Hermann gazdászati ftisztjének géniusa által, ki akkor a legels

mezei gazdáknak hirében állt, és mely szép vagyis inkább annyira

szebbitett birtok mindenkire köríübell oly benyomást gyakorlott,

mikor abba lépett és ha azt a patrio more methodus után kezelt kopár

és sokszor igen elporosúlt szomszédi telkekkel hasonlította egybe,

mintha valami szebb planétába vagy csillagba jut mint amilyen a

mi modest földgömbünk, például Jupiterbe vagy pláne Siriusba.«

»Nemcsak a nádornak bölcsessége és szeretetreméltósága, de ezen

látvány által is méltó enthusiasmusra fellobbanva e szavakat intézé

tábornok földink bizonyos magyarhoz, ki azóta már legalább erkölcsi-

leg megholt,^ kinek hátramaradt jegyzékébl ** ez azonban hiteles

tudomásunkra jutott :«

»A fenséges nádor, kivel közelebbrl megismerkedni szerencsém

volt és kiuek bölcseségét a civilizált világ nem méltányolhatná eléggé,

ha annak tanúja lehetne, mennyivel több jót viszen végbe legkisebb

lárma nélkül mint számtalan magas polczon fényl meteor, melynek

legközönségesebb tettét is, mint valami csudát dobra vernek, — hal-

hatatlan érdemeit Magyarország tekintetében még azzal is szaporí-

totta, hogy a földnek használatában is példaként jár el ; mert való-

ban csudához közeljáró azon különbség, mely az alcsúti határ és a

többi határok közt létez. Benn minden zöld, a legkisebb zug is kultú-

rától fénylik ; künn a legnagyobb rész kopár, poros és haszontalan

sivatag. Benn industria, künn elhanyagolás, benn civilisatió, künn

* Följegyzésébl helyett.

1 Tán gr. Stroganow Gergelyt véli Sz.

2 Még mindig az a fictiv orosz beszél Bachnak (a ki a császárnak szószerint

referál).

3 Sz. itt valószínleg saját magát érti.
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barabarismus ; benn gazdagság, künn szegénység ; benn boldogság,

künn nyomor stb. stb. Ily exclamatiókra fakadt ! És nemcsak gr.

Str.-ra, a mi tábornokunkra tett Alcsút ily kedvez benyomást, de

Magyarországnak számos egyéneire is, kik az alcsúti, ha nem csalat-

kozom 14.000 holdból álló pusztát elbbi fejletlenségében látták és

bölcs Hermannak geniáhs manipulátiói után kénytelenek voltak

elismerni, hogy az ábrázatlan ingatlanból igazi angol kert lett ! Az

alcsúti puszta stb. felemelkedett, nem legjobb föld, szárazságtól

fölötte gyakran egészen kiégett plateau. Többször, mikor a száraz

éveknek seriese volt az idknek rendjén, két-három év leforgása alatt

néhány száz forintnál alig hozott többet, de nedves években, mikor

Magyarországnak sok részeiben legelbl sár, st mocsár lett, igen

szépen jövedelmezett s pedig azon gyönyör f után, melytl pezs-

gett és melyet drága pénzért használtak pesti, bécsi stb. marhakeres-

kedk és mely jövedelem, mely akkor a kir. kamarát illette, nagy

csorba nélkül a birtokosi pénztárba folyt, minthogy semmi egyéb

költség nem volt lerovandó, mint egy mindenes parasztgazdának

szerény fizetése és néhány fa-rovás, mert más investitióval nem fény-

lett a puszta azon idkben, és melynek jövedelme húsz-harmincz

évet egybeszámítva, évenként tiszta tizezer peng forintra rúgott,

mely summa 14.000 holdat számítva, tagadhatlanúl nem volt oly

lucrum, melylyel igen ersen pajkoskodni és hetykélkedni lehetett

volna, kivált a külföld eltt !«

»Egész processiók mentek Alcsútra, ott a gazdaságnak mélyebb

csinyjait kitanulandók ! Tehén, birka, úsztató, néhány millió faültet-

vény, gazdasági gép, vagy 12 complet major, nagyszámú tisztlakás,

mindenféle fnem, stb. stb. mindez oly mintaüag volt kiállitva és

szemlélhet ezen gyönyör nagyszer parkban, miszerint az kivétel

nélkül mindenkinek mód nélkííl tetszett, sokakban pedig oly után-

zási vágyat támasztott, melyhez képest nagy szám gazdasági eljárásá-

ban mindenben Alcsútot vette például, onnan szerzett tehenet, bir-

kát stb. stb., mert a gazdaságnak minden ágazata és részlete oly töké-

letes lábon állott ott, hogy a legvérmesebb várakozásnak is meg-

felelt talpraesetten. Hermann pedig, ki igen eszes, tanult és mindenek-

fölött tevékeny indi\áduálitás volt, körülbelül oly capacitási hirben

állott, mint amilyenben például báró Bach Sándor fénylik ma mint

osztráki fminiszter és mindenes ffaiseur. Valamint ezt bámulja

jelenleg nemcsak Neuöstreich, de egész Európa és elismert superiori-

tásának hódol, úgy csodálták Hermannt a lefolyt idkben, mint leg-



1857 JÚLIUS 28. 363

nagyobb gazdászati intelligentiát mindazok, kik Alcsútot látták vagy

kik vele szóba ereszkedtek, mert eloquentiája hasonlóul igen nagy

volt. És csak néhány magyar táblabírák, noha ezek is bámultak, de

azért el nem vakultak, mertek némi kétséget nyilvánitni az alcsúti

angolkertnek financiális hasznán és mindig oly udvariatlanok voltak a

»tiszta jövedelemrl* fecsegni stb. és tudakolni, ez mikép áll. Mig 15vagy

20 év leforgása után, mely idó' óta Hermann oly szabadsággal intézke-

dett és sáfárkodott az alcsúti domínium fölött, mint amennyi pleni-

potentiával 10 év óta Neuöstreichnak kisütésében mködik Báró Bach

premier, a fó'herczeg nádor azzal, ki e sorokat irja,^ ily módon sincerisált:

»Sokan igen bámulják az alcsúti gazdaságot és igaz e tekintet-

ben minden részlet, melyet Hermann ott felállított, igazi mintául

szolgálhat és kivált a németországi lapok nem fáradnak ki ezen birto-

komat kidicsérni, és azon ingatlanok sorába állitni, melyek legnagyobb

Tationabilitással vannak kezelve ; de csak én tudom, mennyi pén-

zemben van ! Az elbbi udvari mesterem gr. B. folyó jövedelmeim-

bl vagy 1^ milliót összetakarított és e sommá biztos helyeken elo-

cálva szépen kamatozott ; ez már mind Alcsútba van dugva és efölött

20 év leforgása alatt, mióta Hermann áll e birtok élén, de egy garas

jövedelmet sem húztam ; de az hasonlólag Alcsút javítására és szebbí-

tésére ln fordítva. Ha Alcsút hasznát csak úgy veszem mint vette

azt a kir. kamara és a 1^ milHó tkémet tovább kamatoztatom,

20 év leforgása alatt, most tán 5—6 milHó forint tkém volna, ehelyett

pedig egy garas fekv pénzem sincs és az alcsúti mintagazdaságban

már annyira kezdenek bomladozni a temérdek épületek stb. stb.

mikép nem igen remélhetem, hogy annak egy fillér tiszta jövedelmé-

hez is nyúlhassak valaha. Szerencsémre más jószágaim is vannak,

fizetésem nagy és Oroszország részérl is húzok szép jövedelmet,^

mert máskép teljességgel nem kerülhetném el a sequestrumot, melybe

engem az taszit és aztán ez a különösen csíps és érdekes, éppen az

taszit mondom, ki, mi a gazdaságot illeti a legnagyobb capacitási hír-

ben állott, st áll még maiglan.«

»És erre mit mond Hermann«, ezt tudakolá most a herczeg-

nádortól a magyar gróf , — nem szégyenli magát ?«

»Biz egy cseppet sem szégyenli, mert igen fényes fizetése mellett

annyi dicséri és hízelgi vannak, kik vele azt hitetik el és aztán

1 T. i. Széchenyivel.

2 Els nejének, Pál orosz czár lányának, apanageát érti.



9-ten Juli

1857.

364 24. FEJEZET.

ezen sperativust nekem nyújtja át kitn ékes beszéddel : a késbb

okvetlen aratandó jövedelme Alcsútnak mindezen ideiglenes meg-

rö^iditéseket százszorta ki fogja pótolni és azért a jó reménység fejé-

ben tovább is béketréssel várni kell, mi egyébiránt nem tagadhatni

oly ritka problémának mutatkozik, melynek feloldásán tán Euclid

maga is megakadna.

«

))De miért nem penziönálta Fenséged, igy szólt tovább a magyar

gróf, ezen bitorhir charlatánt már régóta vagy miért nem kergette

simpKciter el ? mert hiszen Fenségedi'e nézve nagyobb haramia,

mintha minden magyarországi zsiványok összelombikáztatnának.

«

Mire a boldogult nádor igy válaszolt

:

»Legelsben is azért nem rúgom se , nem pensionálom, mert

oly eomplicátiókba keverte az alcsúti pusztát, melynek minden

részlete néhány rovással volt végezve, hogy senki nem tudná fel-

találni magát mind azon irkaíirkában és szövevényben, melyet

introducált és ekkép magamnak kellene fáradni, mire habár kedvem

volna is, nincs elég idm. Igaz ugyan, ha elcsapom vagy nyugpénze-

leni, st ha Alcsútot simplicissime elajándékozom, ez

káromra nem lehet, mert kevesebb jövedelmet mint

eddig abból semmiesetre nem húzhatok és még kérdés, ez nem volna-e

leghasznosabb, mert ki tudja, nem leszek-e kénytelen privát cassám-

ból még valamit rá is fizetni, ha a sok falak, fedelek, kerítések stb.

conservatióját nem pótolhatná többé a carens jövedelem ; úgy hogy

bizony már sokszor legnagyobb kedvet érzettem magamban, ezen

nagyszer mystificatiónak véget vetni ; de már meg kell vallanom,

mindig bizonyos álszemérem (falsche ScJiam) ^ hátráltatott e tekintet-

beni eljárásra. Az egész \dlág tökéletesen meg van gyzdve, hogy

Alcsút rám nézve igazi aranybánya, és csak mi hárman tudjuk, Her-

mann kincstárnokom, én és most a gróf, hogy bizony e birtok nem
annyü'a aranybánya mint inkább verem, mely aranyat nyel a helyett,

hogy ilyes abból kiemelkedik és miután én hallgatok, a gróf szinte,

és Hermannak is elég esze van a tiszta jövedelemrl legkisebb lármát

nem ütni, de annál pompásabban dobraverni a sok száz mázsa per-

fectissime megmosott gyapjúnk kitnen magas árát, az eladott gbö-
lyök csudáhozes súlyát, a betakarított bükkönynek, es nek^ és

mindenféle csudafveknek stb. stb. bségszarvú mennyiség voltát

stb. stb. stb. a szükséges kiadásokkal stb. pedig soha nem untatja

" Sz. aláhúzása. *» Nem jól olvasható szó.
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a publicumot stb., mindezt egybevéve oly kitn hitelben áU az egész

világ eltt az alcsúti mintagazdaság, mihez képest én nem határoz-

hatom el magamat és magas állásomnál fogva ezt nem is tehetem,

hogy a nagy közönséggel közöljem az alcsúti czifragazdaságnak titkát

és végeredményét. Ez nagyszer blamage volna kivált mert els évek-

ben saját magam is elcsábítva lévén Hermann eloquentiája által,

sokaknak utánzásra ajánlottam az alcsúti systemát és nem egy magyar,

kivált bizonyos lovasberényi szomszédom ^ tisztán átlátta ezen gazda-

sági methodus hézagát és elég hegyes ^ észrevételekkel elre jövendölte

annak felette virágzó és szemkápráztató voltát, de másrészrl tiszta

jövedelmeimnek apadását, st tökéletes elmaradását stb.«

»Igaz ugyan, hogy a folytatott alcsúti gazdasági systéma követ-

keztében in ultima analysi saját magamat fájdalmasabban mysti-

ficálom, mint a közönséget, mert e systéma csak az én brömet égeti,

másét pedig nem ; de miután mint mondom annyi tehetségem van,

melyhez képest az alcsúti experimenteket valamint eddig gyztem,

úgy jövre is elbírhatom, azért Herrmannt nem fogom compromittálni

;

de t tovább is megtartom és annál inkább, mert hiszen, ha ezt nem

teszem, akkor én sülyednék az egész világ eltt legnagyobb compro-

missioba, miért nem raktam Hermannra ers zablát és miért hagy-

tam magamat oly hosszú évek során általa kikomédiáztatni.«

»E fölött Hermann iránt valami erkölcsi kötelezettséggel is tar-

tozom, mert némileg én magam vagyok oka, hogy oly nagy aberra-

tiókba esett.

«

»Gróf Hunyadiaknál mint kéthelyi tiszttartó igen czélszeren

mködött, mikor általam meg ln hiva ingatlanaim élére. Ez által

már akkor is jó hire nagyobb fénybe állíttatott és a közönségnek tete-

mes része, mely a patrio more gazdaságra könnyelmen az ostobaság

bélyegét süti, elre kikürtölte, hogy Hermann rövid id alatt oly

csudákat fogna mutatni, mikrl a magyar táblabiráknak még sejtel-

mük sincs, és a civihsátió e tekintetben is új diadalt fogna kivivni a

magyar »poros gazdaság fölött.

«

»Hermann érezvén, st tudván, hogy tle igen sokat várnak és

megismerkedvén az alcsúti határnak kopár sivatagával, elég keserves

dilemmába jutott ; mert tökéletesen átlátta, mihez képest rövid id

alatt azon pusztán, mely kezeibe jutott és melyen semmi sem volt,

* Értsd : csips, szúrós.

^ Gr. Czirákv Antal Mózes.
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olyas valamit kiállitni, mi szembeszökik és a nagyközönségnek dicsér

figyelmét magára vonja, másrészrl azonban valósággal hasznos is,

teljességgel lehetetlen és miután e két czélt t. i. a kitüntett és a pénz-

csinálást rövid id alatt teljességgel nem combinálhatta, ismervén

kedvez körülményemiet és tán egy kissé gazdasági szenvedelmétl

ésambitiójától elragadtatva, mindent mindenbe véve tanácsosabbnak

tartotta, ha mindenek eltt nem arra concentrálja tehetségét, mihez

képest erszényem nehezüljön, hanem hogy a publicum lehet legrövi-

debb id alatt valamit lásson és bámuljon. A gróf, így folytatta sin-

cerisálását a boldogult nádor, tudom ismeri azon két derék pesti

polgárt, egyik épit-, másik ácsmester, kiknek sok tekintetben nagy

haladattal tartozik Pest városa, ezek, mert ersen el voltak látva

gyakorlati észszel, most körülfogták Hermannt és tudván, hogy

valami nagyobbszervel akarja surprenálni a publicumot és eszerint

»sokat fog épitni«, mert kopár pusztán más valami szemkápráztatót

rövid id alatt nem teremthetni, t oly heroice kidicsérték és a dicsé-

retnek tömjénfüstétl minden félbeszakítás nélkül oly annyira elszé-

dítek, miszerint bet szerint annyira kicsapott a józan vágásból

(Hermann), mikép felette szaporán 3 milHót is elköltött volna 1^
millió helyett, ha annyi tkém van, melynek nagy része magától

értetdik, ez érintett két polgár kezében maradt, pedig nem gyümölcs-

telen, mert Pest városának kiszépitésére vajmi sok és szép házakat

építettek, nem ugyan a város, de saját maguk hasznára.

«

»Igy végezte a halhatatlan nádor az alcsúti titkoknak illustrá-

tióját, mely mutatis mutandis úgy illik Bach Sándor osztráki bei-

miniszter lefolyt tiz évi sáfárkodásához mintha ezen festvényhez

ült volna mintául ! Minden a szemre és feldicsérés számára, semmi

»gyökeret ver reaHtásra«. Azon különbséggel mindazáltal, hogy

Hermann a fenséges nádor vagyonának aránylag csak kis részével

teketóriázott igy és financiáhs szárazbetegségét legnagyobb titokban

tartotta, — a roppantesz Bach miniszter ellenben Ferencz József

minden értékével, st existentiájával manipulálgat ily mesterileg és

e fölött oly »loyális oly nyilt sziv« — mit a háládatlan emberek azonban

»ostobaságnak<( neveznek, mihez képest maga veri dobra, st saját

maga dörzsöli schwarz auf weiss a nagy közönségnek regulariter minden

6. hónapi szemébe és velejébe, miszerint errl ne legyen legkisebb kétsége

1 Ismét czélzás b. Bruck a pénzügyminiszter félesztendei pénztárkimuta-

tásaira.
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is, hogy mindaz, mit a világnak mystificatiójára nagy fényesen ki-

állit és pompásan kitrombitáztat, nem egyéb mint »alcsúti haszon«

;

az osztráki financia pedig oly nyavalyában sinylik, melybl e szegény

nyavalyást egykönnyen vagy teljességgel nem ránthatja ki semmi is,

ha több más nagyszer meggazdagitás közt zsoldosait nem reducálja

Ferencz József és ekkép ha ezt nem teszi, oly financiális bajokba fog

esni, melyek t a tehetetlenség szurkába süllyesztik, ha pedig reductio-

náhs gondolat botlik eszébe, akkor tüstént mi kopogunk ^ a kárpáti

ajtókon.

«

»Ez utóbbit azonban bizonyosan nem teendi, zsoldosainak számát

t. i. nem kisebbíti, mert éreznie kell, miszerint semmi másra nem

támaszkodhatik, mint hadseregére és számtalan indiscretióink követ-

keztében teljességgel nem ignorálhatja és mert e tekintetben tán lelki-

ismerete is egy kissé bökdösni kezdi, hogy mi elbb-utóbb, de bizo-

nyosan egy kis computus végett felkeressük t Pesten vagy Bécsben,

miután háládatos érzései közt oly nagyon bölcs volt, minket Kon-

stantinápolytól elütni.

«

»A mi politikánk tehát nem lehet más, mint mennyire lehetséges

dissimulálni és várni, mig az id és az osztráki kormánynak imbecil-

litása tökéletesen össze nem zavarják az otrombául kezelt és mindent

hazugságra és szemfényvesztésre épitett tarka-barka Neuöstreichnak

mint bel-, mint külviszonyait.

«

»Tágitni nem fogunk és ha czélunk elérése végett még Lengyel-

országot is ismét lábra állitnunk, az egyetemes szláv fajt Ferencz József

ellen huszitnunk, st egész Európát felzavarnunk kellene, még ettl

sem rettegünk, még ettl sem irtózunk — nekünk leg-

rosszabb esetben sem lehet nagy bajunk — mert eltökélt

szándékunk, élet-halálra megvívni azzal, ki, miután vérünket ontottuk

megmentésére, minket oly rútul hálált meg, miszerint ily alacsony-

ságnak nincs példája az egyetemes emberiség évkönyveiben. De

mieltt bosszúvágyunkat koczkára bocsátnánk, ellegesen minden

elnyt tehetségünk szerint használni fogunk, melyet id, körülmények

és az osztráki minisztériumnak minden okosság nélküli eljárása ád

kezünkbe, párbajunkat diadalilag oly biztosan és oly kimeritetten

kivívnunk, mint azt minden muszka lelkének legmélyebb fenekén és

minden csepp vérében szomjazza. Tisztelet, becsület francziának

angolnak ! k nyilt ellenségként szembe támadtak meg és habár

^ Üjra a íictiv orosz beszél.
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gyztesek is, nincs a muszkának oka Sebastopol elestén pirulnia, mert

megmutatta, hogy az élet eltte nem legnagyobb kincs. Sympathia és

segédkéz a lelkes magyarok iránt ; rokonérzelem az osztráki szláv-

fajhoz ; szinte részvét az osztráki egyéb fajták átellenében, kik jobbat

érdemlenének mint meg nem szn kijátszást, megcsalást ; ámde

soha nem lankadó gyíüöletet és bosszút Ferencz József Trottel-Tartuffe

fejére.^ És azért kifáradhatlan állhatatosság, kimerített ildom és

mindenen gyz energia ; im ezek legyenek útmutatóink, kísérink.

«

így szólnak, felséges uram, a muszkák maguk közt,^ igy vannak

lelkesítve vagy inkább »démonizálva« az átkozottak ! És ez, meg

kell vallani, éppen nem kellemes, mert a muszkával ujjat húzni nem

egyenl játék. nagyot nem veszthet, mig a vele viaskodó vajmi

könnyen vallhat kudarcot. Ha Felséged maga vezérlete alatt húsz

nagy csatában lecsépli t — mi, noha ez éppen nem hihet, mégis

megtörténhetne, azért a muszka még nem adja ki lelkét ; midn ha

Felséged csak egyetlen egy csatában kerül is a muszka csép alá és a

rácz, tót stb. stb. ezt tanúsítja'* stb. stb., akkor Felségednek ugyan

nem lenne baja, mert mint capitalis lovas stb. könnyen jó idben odébb

állhat, de kérdem az Isten irgalmáért mi lenne ily alkalommal az én

\átéz huszárjaimból? Azokat tudom rútul kiporoznák vagy ersen

megúsztatnák a muszkákon kívül Felségednek h jobbágyai is !

De ki is gondolhatta volna, hogy az ostoba muszka nép igy meg

tudna haragudni és ennyire képes lenne megharagudni ? A szehd

muszka, kinek hazája oly hvös, mikép az ember azt hihetné, ott

még a gondolat is megfázik, az emlékez tehetség pedig pláne meg-

fagy ! És aztán oly bagatellért, mint amennyit Felséged ellene aus

höheren politischen Rücksichten elkövetni kénytelen volt, oly irgal-

matlan lármát ütni, ez bizony éppen nem illik és ilyes eljárást egy nagy

státusnak méltóságával, mit der Würde des Staates, egybeilleszthetni

bizony igen nehéz, st teljességgel lehetetlen, úgy hogy én az egészet

mit Felségednek most referálni kénytelen voltam, eleinte esetlen

tréfának tartottam, de minden oldalról annyii'a ostromoltatom ezen

unalmas hírekkel, melyek ersen hordják hyops ^ szagát, mikép valóban

* Értsd : ezt látja, ennek tanuja lesz. ^ így ! E helyett Hiób { = lób)

szagát a. m. túlzott, Hiób-hírek.

^ Mondanom sem kell, hogy Sz. nagj'on is híven festi az orosz politikus körök

érzelmeit a bécsi udvar irányában, mikor mindezt egy oroszszal elmondatja.

2 Most újra Bach beszél, midn leplezetlen cinizmussal elmondá az oroszok

véleményét saját magáról és a császárról.
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úgy látszik, hogy van a dologban valami, habár nem oly óriási mértékben

is mint a milyenben azt néhány malcontenték vagy néhány könnyen

megijed nyúlfiak [gyanítani] vagy látni akarják.

Igaz ugyan, hogy ha én szerencsétlenségemre muszka volnék és

ahelyett, mikép most én adom ki a pátenseket, muszka ukáz alatt

görbednék, én sem birnám nézni jószemmel, hogy a konstantinápolyi

ajtót oly udvariatlanul orromra csapták, mert Stambul gyönyör

hely, Pétervár ellenben nagyon jeges fészek, és ekkép a muszka appe-

titus igen könnyen magyarázható ; de úgy mint én érzek, én ki hála

Isten eredeti keveretlen bécsi vagyok és ekkép tudnom kell, mi a kedély

és kivált mi emeli az igazi residenzlernek szivét-lelkét magasra, —

úgy nem érez, nem érezhet a durva muszka, kivel úgy bánnak mintha

gép volna — tán ellenünki csépló'gép — és ki nem ismer nagyobb

örömöt mint pálinkával megrészegedni, holott mi bécsiek a civilisá-

tiónak sokkal magasabb fokán állván, inkább márcziusi serrel vagy

grinczingi ideivel isszuk magunkat le.

Én tehát nem hihetem, hogy a muszkák oly Hannibál-féle arriére-

pensével viseltetnének Felséged ellen, mint amennyi bosszúval szaturálta

a derék elephántos hadvezért a rómaiak ellen édesatyja, Hamilkar.

És ha igen? Ám tessék ! Felséged ettl még nem fog megijedni, mert

hadában több van egy Scipiónál és ha igen pajkoskodik a monsieur

le Moscovite, még egészen meg is fordulhat a dolog és elvégre nem

Sándor czár, de Felséged személye mellett fog állni Cátó és ez aztán

alkalmasint én leszek. Felségednek füleibe meg nem sznleg trom-

bitálván a censeo delendam-féle hymnusnak ezer variatióját, mig

elvégre vagy meg fog juhászkodni az orosz vagy minden agressiói

tehetségeibl örökre kivetkeztetni. Mert hiszen Dárius is nagy volt és

mégis lecsépelte t kis Nagy Sándor, úgy Felséged is, noha Neuöstreich

aránylag elég piczi, hasonlólag dögönyözheti Russiát, csakhogy igaz,

Sándor most a másik oldalon áll.^

Az osztrák politika mindig kancsal szemmel látta a muszkát

a két dunai herczegségekben és ersen irtózott azon gondolattól, hogy

tán elvégre tökéletesen belé fogná azokba fészkelni magát ; és ez is

egyik oka volt, miért sietett Felséged oly ersen e tekintetben a preve-

nnét játszani, mihez mint törvényes magyar knálynak az avulsákra

nézve legtisztább joga is volt. És igaz, a muszkát oly igen közeli

szomszédságban tudni nem igen kellemes öntudat, denn derselbe ist

^ Szójáték az orosz czár nevére.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 24
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und bleibt stets ein fataler Nachbar. De valamint sokkal kisebb baj,

ha valakinek lábát csizma szorítja, mintha ezen valakinek szivén

vampyr csüggne, úgy valóban Felségedre nézve is legalább nem lett

volna oly kellemetlen a muszkát Oláhországban és Moldvában meg-

fészkelni engedni, mint annak medve átkai'olását Bécsben vagy Pesten

risquirozni, érezni és tán nemsokára ; mi persze akkor, ynikor Felséged

e két tartományba vonultatta gyzedelmes hadait ^ senkinek eszébe

nem jutott, és Felségeddel és gróf Buollal együtt mi mind azt gondol-

tuk, reméllettük, óhajtottuk és én e célra még imádkoztam is, hogy

angol, franczia és kivált a kis »Savoyard« elvégre a Fekete tengerbe

fogna dobatni, mikor aztán könny lett volna a muszkával kibékülni,

ki úgy sem szenvedhette Miklós czárt és ekkép Felségednek, — ha t. i.

Konstantinápolyt elfoglalhatja — szívesen átengedi a két dunai

tartományt és efölött Felségednek még legnagyobb haladattal ke-

zét is csókolja, hogy az egész világot ijesztget Niclo életfonalá-

nak kettévágásában kegyesen suppleálta vagy inkább »megelzte«

a derék, de némi egyénekre nézve valóban sokszor igen hanyag

párkákat.

E helyett egész Európa, még a fizetett dicsérket sem kivéve, meg-

veti iCeuöstreichot vagy tulajdonkép Felségedet ; a muszka halálos

31-ten Juli
I

ellenségünkké mérgeslt ; a két most okvetlen egybe-

^^^^-
I olvadó oláhság pedig, hol most alkahnasint szintannyi

herczeg terem, mert mind herczegeknek nevezik magukat, mint

volt azeltt czigány, tüstént egyesülni fog nagyszámú oláh vér-

rokonaival Erdélyben, — ha par hasard Felségednek kapczája meg-

szorulna, mikor tán a két avulsák nem fognak a magyar koronához

csúszni, de alkalmasint Erdély csúszhatna a két oláhság közé és aztán

az volna vége azon ügyetlenül megkezdett »roman«-nak, melyet Fel-

séged az általa fehzgatott oláhsággal componálni és kiadni kegyes-

kedett és bölcselkedett Saguna^ redactiója alatt és annak nyom-

dájában.

És mindez, mit most hosszasabban elhozni bátor voltam, oka

annak, miért bántam már régen és ersen meg, hogy egyik subalter-

nusom tanácsát fogadva, — Felségednek financiái titkát minden 6.

1 Mikor a krimi háború idején, 1855-ben, Ausztria figyel, fegyveres semle-

gességben bevonult a két oláh vajdaságba.

2 B. Saguna András, a n.-szebeni oláh püspök és érsek, a bécsi kamarilla esz-

köze, eleintén magyarbarát. V. ö. Moldován Gergely tanulmányát róla a Bpesti

Szemle 1914-ik évfolyamában.
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hónap — rendesen kitárjuk a nagyközönség eltt, mert ezen tett akár-

mennyire növeli is loyalitási hirünket, természet szerint nem igen

növelheti pénzhitelünket ; mert hiába oly annyha elromlottak az

emberek újabb idkben, hogy inkább és szivesebben kölcsönöznek

bár müliókat a legilloyálisabb egyénnek is, ha dús, mintha kölcsön

adnának csak egy garast is a legloyáhsabb teremtésnek, ha koldus,

vagy nem tud adni hypothecát.

Megbánásra untig van okom, mert kérdem Felségedet, mit tehe-

tünk elvégre, ha minden évben 50, 60, st 100 millió deficit kimuta-

tásával vigasztaljuk fel a nagy közönséget és nekünk ezen finessek

következtében teljességgel senki sem akar egy kis Vorschusst adni,

és mi majd rendesen többé nem fizethetjük sem az én, sem Felséged-

nek huszárjait, — pedig meglátja Felséged már most nemsokára oda-

jön a dolog

!

Valóban aggasztó állapot, — és csak most kezdem észrevenni,

hogy kormányozni még sem oly igen könny mint én gondoltam,

mikor az aulában oly szélvészes — hoch hoch hoch közt declamáltam

a bécsi taknyosoknak, vagy mikor még azeltt prókátori fényben

ragyogtam és nem is sejtem, hogy egykor én fognék 40 millió embert

vezetni és pedig mint sokan mondják : orruknál [fogva].

Ámde én megmosom kezeimet bármi történjék is, mert ezen

gyönyör baklövésnek, melyhez képest mi magunk piszkoljuk be

hitelünket, milyféle actusokat a magyarok baltanyél-elmocskolásnak

neveznek, tulajdonkép Felséged saját maga az oka, mert én köteles-

ségemhez képest mindenben Felséged példája szerint cselekszem,

amennyire t. i. gyenge tehetségemnél fogva oly magasztos fejedelmi

mintát mint amilyen Felségednek szent személyében elttem csillog,

utánozni képes vagyok.

Én már gyermekkoromban százszorta hallottam, hogy embernek,

kivált parancsoló embernek nem lehet nagyobb hibája, mintha

»primae informationis« ; és mint prókátor természet szerint ezen

théraát is : »audiatur et altéra pars«, minden nap, minden órában

hallottam, úgy hogy én valóban rámertem volna esküdni, mikép ezen

két életregula oly szent kötelességet jegyez ki, melyet okos és igaz-

ságszeret egyén soha egy pillanatig sem szalaszthat szem ell, kivált

ha komolyabb, nagyobb szer és mintegy lélekbevágó kérdés eldön-

tése köri forog a dolog. És csak most látom, mennyhe le voltam

bilincselve az elítéletek azon szurkába, melyben közönséges halandók

sinylenek ; mert Felségedet soha, de egyetlen egy esetben sem lát-

24*
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tam ezen regulák vagy inkább ezen elítélet szerint cselekedni ; elt-

tem tüstént felvilágosult, hogy valamint Isten, ki az egész minden-

séget kormányozza, soha nem informáltatja magát és az audiatur

et altéra pars rá nézve igazi satyra volna, úgy lehetnek és vannak is

oly földi magasságok, hol ezen két regula teljesítése nemcsak nem

kötelesség, de egyenesen bn, mikor t. i. ex dei gratia fejedelem, ki

Istent képvisel földgömbünkön, kormányzási problémák feloldásában

mködik, és Istent imitálván »teremt«.

Bámultam Felségednek e tekintetbeni magasztos lelkületén és

ha néha-néha magamban csosszantak is fel némi kétségek, vájjon

magyar király volna-e Felséged, az által lettem arról tökéletesen meg-

gyzdve, hogy Felséged ugyancsak az, noha koronával fején meg

nem esküdött a magyar sarkalatos törvényekre, mert Felséged a

magyar nemzet átellenében bet szerint úgy cselekedett mint Isten

és ekkép soha nem informáltatta magát magyar által bármi köri is,

és ha valami informátióra feltátották szájukat az impertinensebbek,

Felséged velük mint Isten, szalonkákról, medvékrl, juhokról, ökrök-

rl stb. méltóztatott szólni ; ha pedig mi megsúgtunk Felségednek

valamit, soha nem jutott eszébe, valamint az Istennek sem jut

soha is eszébe, az ellenkez véleményt is kihallgatni, és mert Fel-

séged a bnösöket nem azért büntette, míkép visszariasztó példát

áUitson vagy a kicsapongót ártathatlanná tegye, hanem, hogy úgy

mint Isten, büntessen és mindenkinek, veseredinek piszok és mo-

csok quantitása szerint, szrszálhasogató igazsággal kiadja a keU
portiét.

És bámulásom s mélázásom közt sokszor kérdeztem magamban,

ugyan hol szedte fel az én édes császárom azon mennyei revelátiót,

melyhez képest valóban úgy tesz, mintha Isten volna és nem áUana

a halandó komisz emberek számára kitzött törvények vagy inkább

»mennyei pátensek« alatt ?

E tekintetben, hallja csak Felség, mit mesélnek Jíeuöstreichnek

népei, tán nem lesz Felségednek unalmára. S ugyanis Felségednek

h népei, kik csupa hségbl és szeretetbl többféle tarkák-barkák

közt azt is rebesgetik, miszerint Felséged nem is volna anyjának való-

ságos fia, de csak valami alácsusztatott készítmény, — a h népek

azt mesélik, hogy Felséged azon isteni tempót, mely szerint kormá-

nyoz és az audiatur et altéra pars soha nem jut eszébe, egyenesen

Miklós czártól tanulta és annak tanácsára tzte ki azt kormányzásá-

nak egyik legfbb elvéül.
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Mint tudva van, Miklós czár némi atyáskodást affectált Felséged

iránt és maga magának igen tetszett azon protectionális és tanács-

adói szerepben, melyet Felséged átellenében személyének arrogált.

A vén bolond, nem is sejdítette akkor, mily »pfiffig« rókával van dolga,

kinek lába kis ujjában is több furfang volt, mint a bárdolatlan jeges-

medvének széles talpában. A czár mint mondják így szólt Felséged-

hez : A kormányi complicátiók, kivált desorganisált és oly sok

nyelv országban mint amilyen Felségedé, oly annyira egybe-

bonyolódtak, mikép azokat csak úgy oldhatni meg sikeresen, ha

egy terA'-, egy systema szóval egy f szerint vitetik végbe A-tól Z-ig

minden. És azért fogadja Felséged jósziv tanácsomat, egy öreg prac-

ticusnak száz esetek által üdvösnek mutatott tanácsát, — és válasz-

szon szolgáiból egyet, ki megérdemli bizodalmát s hallgasson arra,

de csak arra, de másra nem, mert ha egyik jobbra, másik balra húz,

természet szerint megakad a státustargoncza és a sok ellenkez'

argumentumok labyrintjében könnyen elbódul az ember és elvégre

egészen confusus lesz, nem tudván, Péternek vagy Pálnak van-e

igaza stb.i

Nem hittünk füleinknek, midn ezen császári tanácsnak hhe tudo-

másunkra jutott, mely úgy terjedt a közönség közt mint futótz.

Mi valóban azt gondoltuk a muszka czár kegyes tréfát z vagy Fel-

ségedet lóvá akarja tenni és Felséged ily impositiót nagyon rossz néven

fogna venni. És nem bámulhattunk eléggé, mikor megértettük, hogy

a hatalmas czár éppen nem tréfált, de egész komolysággal tárta ki

kormányzási methodusának ezen ffrecipéjét, Felséged pedig leg-

távolabbról sem érzé magát ezen »Zumutung« által megsértve, st

mint a tapasztalás minden kétségen túl teszi, e tanácsadásban a böl-

cseségnek legmélyebb kövét vélte feltalálni, mert legnagyobb követ-

kezetességgel a szerint cselekedett mindig és cselekszik máiglan.

S ugyanis kormányzásának kezdetén senki másra nem hallgatott

mint Schwarzenberg herczegre és miután ezen nagyerény státus-

férfiút az egész emberiségnek ki nem fejezhet sajnálatára elvitte a

kérlelhetlen »csontfiú«,2 akkor érdemetlen fejemre esett kegyes feje-

delmemnek választása és engem ajándékozott meg határtalan bizodal-

^ Sz. itt alighanem a czárnak a császárral való els varsói értekezletére

czéloz (1849 máj. 21.), mely a magyar ügyrl tárgyalt. Vagy ugyancsak a két

uralkodó 1850 okt. 26—28-diki értekezletére szintén Varsóban, hol azonban fként

német-birodalmi kérdések vitattattak meg.

2 1852 április 5.
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mával/ úgy hogy most egyedül az én »Werklimre« méltóztatik figyelni

és fület konyitni ; minél magától értetdik rám nézve semmi nem

lehet kívánatosabb és kellemesebb ; mert, ha annyi esze volna Felsé-

gednek, hogy másokra is hallgatna, tüstént átlátná, mily nagy bolon-

dot csináltam Felségedbl báró Hauer et Co segítségével tiz év lefor-

gása alatt szakadatlan, kivált utolsó magyarországi útjában ^ és jót

merek állni, már régóta elcsapott volna. így azonban, mert nagy

bölcsen mindenki más számára ersen bedugja füleit és csak az én

tihnkóm után indul, igy még sokáig reméllek Felséged nyakán lova-

golhatni, mert mint minden szkesz ember, éppen annyi makacs-

sággal van Felséges uram ellátva, mint a mennyi az én fentartásomra

szükséges és bánom is én a többit.^

Leginkább bámultak pedig némi satiristák azon, hogy Felséged

ezen tanácsot legnagyobb megsértésnek nem vette.*

[25.] Boldogult atyám ^ herceg D[ietrichstein ?]tól ajándékba

kapott egy gyönyör fiatal kakadut, mely azonban igen ignorans

volt és nevének jelentése sem mutatkozott egyébnek mint savanyú

i-ten August 1 hazugságnak. Miután az ilyféle exotique szajkó, mint
^^'^-

I eléggé ismeretes, nem tud egyebet könyv nélkííl,

mint saját nevét kimondani és ez a la longue ersen kifárasztó,

azon vaimak a vele contactusba jövk, hogy egy kissé kiiskoláz-

tassék és valami másról is tudjon beszélni mint mindig magáról.

De ez sokszor nagy nehézséggel jár, mert »genie« ily madarak

közt nem mindennapi tünemény, és ekkép boldogult atyámnak

kakaduja sem volt képes több hónapok leforgása alatt csak ezen

kis szót »Spitzbub« memoriálni és kimondani, mert a szegény

nem állt a lángesz madarak során, de igaz, még igen fiatal volt

;

mikor atyám véletlenül bizonyos madarászszal találkozott, ki nagy

* Schwarzenberg halála után a császár az ügyes Bachot akarta miniszter-

elnökké tenni, de b. Kübeck, Metternich és gr. Grünne tanácsára ettl mégis elál-

lott s a miniszterelnöki állás betöltetlen maradt (1859-ig !).V. ö. Friedjung érde-

kes fejtegetéseit Österreich vom 1848 bis 1860. II. köt. 171. és köv. lapokon.

2 Mikor Sz. e sorokat írta (1857 augusztus legelején), akkor még egészen

be sem végezte a császár ezt a magyarországi utat.

^ Nem lehet drasztikusabban festeni a cinismust, mint Sz. Bach e költött

mondásai által festi.

* T. i. Mklós czár föntebb eladott tanácsát.

* Bach atyja az alsó-ausztriai Loosdorfban hg. Dietrichstein tisztviselje volt.



1857 AUGUSZTUS 1. 375 •

gyakorlattal bírt sok jámbor madaraknak kitanitásában, és ez atyám-

nak fehér szajkóját tekintve e tanácsot adta : »szaporán és mindenre

rátaníthatni a jó fiút — és minél ostobább annál jobb, — ha mindig

csak egy nótát hall ; én tudom legjobban, én ki már annyi gimplit

tanítottam csudamódi'a ki, ezen eljárásnak elraúlhatlan sikerét ! Ha
mindenféle zenétl, mindenféle fecsegéstó'l vannak környezve, akkor

egészen confususok lesznek és nem tanulnak semmit és azért elvonul-

tan kell ket tartani. En például »Gimpli« zselléreimet valami bei-

szobába helyezem, hol teljességgel nem hallanak egyebet, mint az

én »Werklimet«, mely azonban igaz egész nap jár és néhány hét lefor-

gása alatt egészen készek az én derék tanítványaim, Maturitáts st
Staatsprüfungot is mit Vorzug kiállni, noha azért persze mégis Gimplik

maradnak. Tegyen Euer Gestrengen, — igy szólt atyámhoz, fehér

tollasával szintúgy és perfectissime ki lesz tanitva rövid id alatt és

mi több, az, mit jól megtanult, oly annyira megüli velejét, mikép

azt többé soha nem felejti és mi még ennél is több, semmi újat

nem tanulhat, mert persze veleje az efféle röpül teremtményeknek

oly piczi, mikép aztán abba, ha az egyszer valamivel jól ki van

tömve, semmi más többé belé nem fér.« És igaza volt, mert tanácsát

követve atyám azon örömben részesült csakhamar, hogy kedves

kakaduja saját neve mellett mindenkinek szemébe azt mondta »Spitz-

bub« és ez selbstverstándlich senkit meg nem ijesztett, mert csak

madár nyilvánította ebbeli vélekedését minden ember fiáról.

Közönséges emberek, kik soha magas polczon nem állottak,

honnét az emberiség á vue d'oiseau szemléltetik és ekkép nem is sejtik,

mily kimondhatlan piczinynek mutatkozik az emberi species eminens

állásról lenézve, az ilyféle simplicitások igen sokféle dolgot nem

capiálhatnak és eszerint számtalant egészen visszás módon visznek

végbe, mit mint már fentebb érintem, egy bécsi ritka bölcs ezen szó

által illustrál : »Immer der neben<(. így például én, még mikor azon

soron állottam mint a többi emberek, bizonyosan nyakon csapom

azt vagy legalább, ha ilyest a policzáj végett nem merészlek tenni,

neki hátat fordítok, ki nékem személyemet tekintve eljárásomra nézve

oly tacticát javasol, mely ostoba madarak kitanitására használtatik.

Ha valami gazdag nagy úr, oly ingatlant acquirál, mely vasktl,

kszéntl stb. túláradoz, és mely rá nézve aranybánya lehetne, de

azért nem az, mert a földben fekv kincs ki nem kutatik, ha egy ily-

féle gazdag úr egy cseppet sem értvén bányászati és vaskészitési stb.

tárgyhoz, ez esetben nem kérdez Péter-Pált és minden felcsosszanót,
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mitév legyen és nem keres tanácsot jobbról-balról, de egy fre pon-

tosítja össze bizodalmát, mely fnek becsületességébe és kimerített

értelmébe biziii oka van, az igen bölcsen cselekszik, mert üyen mate-

riáHsféle dolgokban nincs veszélyesebb mint a superficiális és elég-

ségesen nem digerált tudomány és ekkép az, ki okos, ily tárgyakra

nézve egyenesen és bet szerint IVIiklós czár azon tanácsát valóban

fogja követni, melylyel országlás tekintetében Felségedet megaján-

dékozni oly nagy kegyességgel atyáskodott és ennélfogva, kszén-

bányáját tekintve egy terv, egy systéma, szóval egy fnek nézete,

tanácsa és útmutatása szerint fog cselekedni.

Igen, de bányászatban, vaskészitésben a léleknek magasztosabb

érzelmei, a szívnek túláradozó ömlendezései, — miket reáliskolákban,

kereskedési tanodákban vagy mathematikai, chemiai, physikai, tech-

nológiai stb. könyvekben nem taníthatni — nincsenek legkisebb

súlylyal is, — mert vájjon mi köze van a nagylelkségnek, a jó szó

nemes súgárlásának kszénhez, vashoz ?

Ily intézményeknél egyedül józan tudomány, állhatatosság és

bölcseség vezet biztos sikerhez, és több nem keU.

jN^emzeteket sem lehet kormányozni, — ha csakugyan a népek

boldogítása a kormányzásnak fczélja — józan tudomány, állhatatos-

ság és bölcseség nélkül, — ámde lelkes, érz embereket tekintve, kiket

nem keh kszénnel és vassal összekeverni, még valamivel több is kíván-

tatik, és ugyanis nagylelkség és érz szív.

Hogy IVIiklós czár Felségednek ily tanácsot adhatott, azt min-

denki könnyen elértheti, ezen valóban nem csudálkozik már most senki,

mert Mklós czár nemzetekkel úgy bánt, mint gyárokkal, emberekkel

pedig mint gyárrészbeh gépekkel ; és ezen magasztos nézetnek, meg

keU vallani, nagy hasznát is vette, mert Felséged szorosan az bölcs

tanácsa szerint cselekedvén, és egyedül az én tanácsomra hallgatván,^

tüstént mikor kihúzta Felségedet a szíves tanácsadó a potylékból,

a két oláhságot hadaival elárasztá, mit Felséged alkalmasint nem

tesz, ha másoknak véleményét is kihallgatja és ekkép az ügyetlen

preceptor saját maga recipéje után dlt el lábairól ; tudom, végórái-

ban ersen megbánta, hogy ilyest adott s most kutya sem ugat sírja

fölött ; azon kevesek pedig, kiknek emlékezetébl még ki nem esett,

^ Most már tudjuk ugyan Friedjungból (id. m. II. 236.), hogy Bach Buci

mellett foglalt állást a krimi háborúban Oroszország ellen, de nem az szava, ha-

nem Buol, Prokesch-Osten és Hübner — a diplomaták — szava döntött.
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ezt Írnák kövére »ostoba zsarnok«, mi már sokszor megtörtént oly

parancsolókon, kik azt gondolván, közönséges ember nem érez, szivé-

nek lelkének nincsenek vágyai és ha van mit rágnia és innia és néha-

néha egy kis komédiája is, már boldogabbnál boldogabb ; igen, ez

sokszor megtörtént már kiválókon, bitorlókon, kik nem voltak azon

isteni szikrától keresztlhatva, és legalább egy kissé a köri felvilá-

gosítva, hogy nemzetek kormányzására, habár kimerített tudomány,

állhatatos eljárás és bölcseség különösen nagy súlyt képeznek is, azért

mindez még nem elég és minden bár legfényesebb tetteit a leghatal-

masabb királynak is eltörli rövid nap és játszi szell, ha cselekedeti-

nek legmélyebb sarkalatát nem képezi bizonyos quantum nagylelk-

ség és az emberi nyomorúságon megindulható érzékeny sziv

!

Mikor én, mint mondom a közönséges emberek sorában — entre

la canaille — állék, ily szinben láttam a bölcs kormányzási eljárásnak

oeconomiáját, melyhez képest a kormányzónak mindent látni, min-

dent hallani, mindent combinálni kell, hogy aztán a legjobbra adhassa

fejét ; és e tekintetben annál ersebben voltam nézetem helyességérl

meggyzdve, mert nagy religiositással neveltetve, a szentírásnak

azon helyére is figyelmeztetem, hol ezen dogma áll : »Alles prüfet

und dass bessere wáhlet« és ha valaki, bizony én voltam az, ki semmi-

rl nem mert Ítéletet hozni, mieltt a legkisebb kérdést elbb jól meg

nem rostáltam, st legtisztábbra ki nem klepsidráztam volna.

Csakhamar azonban, mikor Felséged kegyelmének, az isteni

gondviselésnek és Schwarzenberg herczeg intercessiójának követ-

keztében, ki engem nem nélkülözhetett, mert státusdolgok köri igen

tehetetlen és irgalomraméltó ignorans volt, második parancsnoka let-

tem Neuöstreichnak, — mert Felséged az els, és én csak második

vagyok, legalább a nagyvilág szemében, — csakhamar mondom,

ezen csudák után egész glóriában tnt egyedül igazság és bölcseség

után szomjazó lelkem eltt fel, hogy vallás dolgában én eddigelé töké-

letesen rossz úton — auf dem Holzweg — ballagtam vagy inkább

botorkáltam. Mert én mindig azt hittem, hogy a vallás-

nak sarkalatát az képezi, mit az ember Istentl adott

észszel felfoghat és megért ; de most tökéletesen meg vagyok gyzdve,

ennél nem lehet veszélyesebb nézet, mivel az emberi ész annyi

homálylyal van összekeverve és ekkép a vallásnak essentiáját az

teszi, mit az ember fel nem foghat, mit nem tud magának explicálni

és mi eltte legnagyobb titokban és sötétben lappang, mit azonban

az anya szentegyház tanit és nekünk hinni parancsol, mert az anya-

2-ten August
1857.
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szentegyház, noha az is emberekbl áll, csalhatatlan ! Én például

oly vak voltam — t. i, még mikor miniszter nem voltam, fizetést nem

húztam, Felségednek bizodalma után sem híztam, — mikép ersen

azt hittem, hogy a pápista vallás e két mondán * alapszik, »Szeresd

Istent mindenek fölött, felebarátodat pedig mint önönmagadat« és

»Ne kövess el semmi olyast máson, mit saját magadra nézve elkövet-

tetni nem kivánnál.« Most azonban, miután rendesen eljárok a bölcs

missionár^ üdvhirdetésire, kimondhatlan épülésemre Felségednek

exemplaris áhitatosságát minden alkalommal tapasztalni boldog

vagyok és emellett azt is tudom, a szentségnek köntösében és kivált

szagában mennyit vihetni ki, — mit valami »Freigeist«-féle komédiás

még csak megkezdeni sem merne,— most tisztán látom, hogy e most

érintett két monda,^ noha igen helyes és a katholika vallás legbecse-

sebb dogmáihoz számitható, azért mégis csak accessorium, de koránt-

sem essentiája az egyedül üdvözíthet hitnek, mert ennek legmélyebb

sarkalata abban rejlik, hogy a vak, gyarló, porból készült ember, noha

ezt nem értheti, st esze egészen ellenkezt lát, mégis elhigyje, — mert

hiszen az anyaszentegyház nyilván tanitja, hogy a boldogasszony

noha szült, mégis szz volt, a közönséges asszony pedig semmi egyéb

mint férfiúi csont.^

Csak most látom át, mennyivel könnyebb és komódabb is az

anyaszentegyháznak ezen revelátióit elhinni, mint a fenérintett két

mellékes precept szerint cselekedni ! Miszerint ebbl is kilátszik,

mennyire jó a pápa és annak serege, hogy a szegény halandókra nézve

annyira könnyitik az üdvözülhetést.

így például Felséged bizonyosan 1° loco van Szt. Péter könyvé-

ben intabulálva, mert a két fundamentális arcanumot nemcsak maga

elhiszi, de már anticipative boldog birkáival is az új concordatum-

hoz ^ képest nagy bölcsen újra kitálalva elhiheti. Holott ha Felséged

— vak rationahsta vagy pláne nem Sophia fia, de philosophia adoptja ^

és simpliciter »becsületes, erényes ember« volna. — és szorosan a

* Mondás helyett.

^ Bizonyosan lOinkowström jezsuita-atj'ára czéloz Sz.

2 Köztudomású, hog}' a nem-hivatalos kath. N-ilágban nem nag}' tetszéssel

találkozott a szepltlen fogantatásról szóló dogma kihirdetése (1854 deczember 8.)

IX. Pius által.

^ Az 1855 aug. 18-dikán a pápai szék és Ausztria közt kötött híres

concordatum.

* Szójáték Zsófia fherczegn nevével.
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fentérintett alárendelt dogma szerint cselekszik, — és tán véletlenül

ezen kis sententia is megüti timpanumát »La justice n'a pas de ran-

cune«, bizonyosan annyi embertársát legszivtelenebbl meg nem
kínozta volna és rendre meg nem kínozná, mint amennyivel lelkét

beszennyezni méltóztatott, min az Istennek angyalai okvetlen igen

ersen megörülnek, de másrészrl, ha a szz Mária és a férfiúi oldal-

borda-féle csudákról kételkedni merne Felséged, ki tudja, kap-e

Mária-Czellben gyóntatószéki absolutiót, — mi persze aztán kimond-

hatlan nagy scandalum lett volna.

A legjobb, legokosabb emberek, kik eddig a földön éltek, mind

megvallják, magasztosabb vallás az emberfajt még fel nem világositá

és létének czéljával jobban meg nem ismerteti, mint a keresztény

hit ; mert mindenek fölött »szeretetet« hirdet, — ámde csak késbbi

koroknak nyílt fel szeme még ersebben, — míg a kathoKka vallás

a teremtésnek azon sublimítására jutott, hogy a bánkódó bnösnek

mindent megbocsáthat bár a legpiszkosabb kapuczinus is, — kinek

sententiája ellen nem mer protestálni Szt. Péter és annál kevébbé a

Mindenható, mert ez aztán felforgatná nem ugyan az örök természet-

nek rendjét, de az anyaszentegyháznak némi inventióit.

És én azért mindent elhiszek, mit a papok tanítanak ; sok más

csudák közt például azt is, hogy a paradicsomban az oroszlánok szénát

vagyis inkább csak füvet rágnak ; Jerikónak falai csupa trombitaszó

után, noha ez igen gyenge lehetett, a falak ellenben bizonyosan

mód nélkül vastagok voltak, mégis bedltek ; Józsua megállitá a

napot ; Jónás igen comfortable meg volt hal hasában ; Sámson

farkuknál összekötött stb. rókákkal rútul kitaktikázta a semmire-

kell philisteusokat ; a Megváltó háromezer éhes embernek étvágyát

egy hallal — tán czethal volt — tökéletesen kielégítette ; a földgömb

csak vagy 5000 évvel ezeltt készült és pedig egy hét alatt és ekkép

még igazi gyermek vagy legfeljebb adolescens stb. stb., mindezt és

még többet is, ha parancsolják, bet szerint el akarom hinni és pedig

legelször is, mert ez nem telik sem fáradságba, sem pénzbe és ha nem

használ, sokat nem is árthat, — és aztán, mert a papok most meg-

lehets jó erre emelkedtek és az okos ember mindig az erssel tart,

— és a persequált gyenge ártatlanság védelmét mindig azon bolon-

doknak engedi át, kik ily viszketegek következtében elvégre rend-

szerint »falba csapják fejüket !« Sokszor ugyan nem tagadhatom, oly

istentelen gondolatok is ötlenek fejembe, melyekhez képest nekem

úgy látszik, hogy tán kár volt az ilyféle még csak nem is mulatságos
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elmeborjuzásokat annyi magasztossal összekeverve a vallás inven-

táriumába felvenni ; mert sok ember oly szemtelen, az efféle költé-

szeteket, kivált ha ráparancsolnak, mikép ne merje azokat kétségbe

venni, egyenesen hazugságoknak declarálná ; minek további igen

természetes következménye az, hogy számtalan ember nem hiheti,

miszerint oly forrásból valami isteni is emelkedhessek ki, melybl

annyi mese, st absurdum pezsgett, — honnét aztán felette sok által

a legszebb, legtündöklbb gyémánt sem vétetik észre, mert annyi

moslék közé van szorítva és ekkép legnagyobb impietással ezzel együtt

löketik féke ; úgy hogy a mostani hitetlenség mindig tovább terjed

átkát nagy részben tán a papok maguk hozták az emberi társaságra^

de persze ilyes istentelen reflexiókat tekintve, mélyen hallgatok.

Mondják több évvel ezeltt Afrika közepébl, tán Timbuktu

határából egy minden vaUás nélküli egyéniség toppant Rómába, ott

üdvének tekintetében okulandó. Ismervén a szentü'ásnak fentebb

érintett igy hangzó versét »Alles prüfe, das bessere wáhle*, azt tuda-

kolá nagy bölcseség hírben fényl Peripuci bibornoktól, vájjon jó

lelkiismerettel cselekedhetnék-e ezen precept után ? És midn a bölcs

bibornok ezt igenlé és e szándékát helyeslé, azon elhatározását közié

a timbuktui derék polgár a Szentatyával, hogy tehát mieltt valamit

hinni akarna, ellegesen investigálni fogná a legáltalánosabb vallások

dogmáit. Átolvassa a szentírást, a pápista szt. könyvek foHantjait,

Ignatius de Loyola édességeit, Szt. Ágoston felvüágositásit, Rákóczy

officiumát, gr. StoUberg Geschichte der Heiligen, Chateaubriandnak

du Christianisme génijét,^ Luthernek és Kálvinnak elucubrátióit,

a koránt, talmudot, Zendavestát, Buddhának elveit, Confucius,

Lykurgos, Solon, Penn Tamás,^ Szt. Vladimír ^ stb. stb. vaUás tör-

vényeit, ezek fölött minden katekismust, st minden imádságos köny-

vet egybehasonhtandja ; könyv nélkül megtartja Voltaire 72 köteté-

nek kincsét, Rousseaunak sublimitásit vérébe veszi a nagy Dideroti

Encyclopediával együtt, meg fog ismerkedni Plató, Socrates, Aristo-

^ II. Rákóczy Ferencz »Officium Rakocianum sive varia pietatis exerci-

tia . . . stb.<( müvének 1726 és 1821 közt megjelent sok kiadásainak egj^két érti

Sz. — Gr. St. Frigyes Lipót (1819) neves német költ és termékeny vallási író,

miután 1800-ban katholizált. — Chateaubriand vicomte híres mííve, mely I.

Napóleonnak is megtetszett : »La génié du christianisme «, 1802-ben jelent meg.

2 Peim Vilmos (nem Tamás) a quákerek apostola, Pennsylvania alapítója,

tl718. Mvei összkiadása 1726. Londonban jelent meg.

^ Orosz nagyfejedelem, a ki 988-ban ln kereszténjniyé s népe apostolává.
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"teles, Zeno, Epictet, Kant, Spinosa, Cagliostro stb. stb. inspiratioival,

mindennap más vallású imodába megyén és mindennap másféle prédi-

cátió által kivánja felvüágosittatni magát és aztán, ha mindazt, mit

itt elsorolt és el nem sorolt, de pótolni fogja, eszébe vette, egybe-

vetette, emésztgette, digerálta és vérébe szítta stb. akkor vagy zsidó

vagy török vagy chinézer vagy altglauber, st »nichtsglauber« lesz,

aszerint t. i. meggyzdése mily oldalra gravitál és dl. És mint

mondják a szent Peripuci bibornok mindezek hallatára csaknem

elszédült, elájult, mert tisztán látta, hogy ily kimondhatlan sok válasz-

tás közt a szegény timbuktui polgár gyarló emberi eszénél fogva soha

nem fogná kitalálhatni a sola salvificát ! És könyörülvén az elbódu-

landó szegény tatár sorsán, hozzá igy szólt : »Igaz ugyan, hogy a

szentírásban fordul el olyas valami, mi az embereket investigatióra

és választásra felhívja, de kimondta az úrnak édes afrikai barátom,

hogy ezen precept vallás dolgára volna alkalmazható ? Ennél nem

lehetne nagyobb absurdum? Mert miután a katholika vallásnak

fundamentuma a szentírás, lehetetlen, hogy a szentírásban lehessen

felhívás a vallások választási tekintetében. Ezen gyönyör szent-

írási monitíó az életnek egyéb transactióira van írva ; és boldog, ki

szorosan mindenben aszerint cselekszik. így például az okos ember

nem fogja magát tüstént leinni, bármüyféle Gurgelkratzerrel, de

elbb többfélét kóstol, kivált ha ez nem telik semmibe és aztán a

legjobbat választja és issza. Ki vlegénykedik, nem fog a legelsbe —
die náchste Beste — vakul beleszeretni, — de szemit többekre vetni

és aztán a legszebbet, leggazdagabbat és kinek legtöbb nexusa van,

választani ; és igy minden »emberiben«, de nem ám az i 3-ten August

»isteniben«. A szegény birka sem boldogulhat a sok far- I 1^51

kasok miatt pásztor nélkül, és igy a nyomorult ember is könnyen

elbódulna, ha a plébánosok, cooperátorok és kivált a kereszténység-

nek vagy inkább a pápistáknak fpásztora a pápa nem védelmeznék

t a világnak ezer csábjai eUen ; — és ezért drága afrikai öcsém,

bizony ne fárassza gyarló eszét haszontalan inquisitiókkal, de keresz-

teltesse meg magát, esküdjön mindarra, mit tanítunk, védelmezzen

minket, ellenségeinket pedig üldözze tehetsége szerint stb. és a többi-

rl majd gondolkozik a Mindenható, kinek akaratja nélkül még veréb

sem esik létráról. És a timbuktui úgy tn, mint neki javasoltatott

;

pápista és aztán pap és aztán püspök lett és lelkiismeretesen a dogmák

szerint élvén, igen kövér és öreg lett és pro coronide a szentek sorába

emeltetett.
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Ezen esemény, mely már nem tudom Hildebrand ^ vagy Ganga-

nelli 2 alatt-e, de kétségtelenül eladta magát, rám igen nagy benyo-

mást tn ; és pedig nem a Peripuci bibornok bölcseségét tekintve,

mert az ellen igen sokat tudtam ^ volna perlekedni, patvarkodni,

hanem a timbuktui szegénylegényre nézve, ki az által sokkal több

eszet mutatott, hogy minden teketória nélkül keresztény, pap, püspök

lett, — és a kövér püspökségi sinecurába nagy bölcsen leereszkedett,

mintha sok fáradsággal és idvesztéssel, alkalmasint koplalás és min-

den másféle nyomorúság vagy legalább unalom közt, kereste volna

a valót és elvégre tán életének végén azt lett volna Socratessel mon-

dani kénytelen, »esak azt tudom, hogy semmit nem tudok ... és egy

garasom sincs«.

Én tehát ily események következtében okulván, már éltem

tavaszkorában ersen feltettem magamban, hogy én mindig a hatal-

masabbal fognék tartam és oly szamárgondolat soha nem fogna raj-

tam ert venni, mihez képest én piszkáljam ki a parázsból a geszte-

nyét és én álljak szembe az emberi elítéletek sáskaseregével. Es ez

oka, miért voltam poHtikai pályám kezdetén Felséged dynasztiája

ellen az aulának inspirátora, mert én és velem együtt kilencztized

Bécs, mi tökéletesen meg voltunk gyzdve, hogy Felséged családjá-

nak nem marad egyéb hátra, mint a »Lieber Augustin, alles ist hin«

csárdását intonálni ; mikor azonban észrevettem, mit a többi sza-

marak a tempó észre nem vettek és eszerint jobbadán szurokba le

vagy fára felcsúsztak, hogy Felséged lesz a leghatalmasabb, de Felsé-

gedet Schwarzenberg vezeti orránál, akkor, noha igen undorodtam

ezen derék úriembernek lélekrothadási infámis bzén, legyztem maga-

mat, tubákjából (Schwarzenberg-Mixtur) ** igen sokat szipákoltam,

hogy az szagát ne érezzem és magamat személyére nézve »szüksé-

gessé« tettem. Késbb azt tapasztaltam,^ hogy a pápista papságnak

még be nem következett téli ideje, de csak sze sem, hanem most

üli nyarát, melyet »alte Weiber-Sommer«-nek neveznek és ekkép nem

voltam oly tökfilkó, ezen erkölcsi dagály ellen úszni és demonstrálni,

hogy mai idkben az embereket olyféle titkokkal, mint a milyeneket

a concordát hinni imponál, nem kell többé untatni, car le génre

ennuyeux est le génre le plus dangereux, de jobb ily mystériumokat

1 VII. Gergely pápa 1073—1085.
2 G. Lrincz a családi neve XIV. Kelemen pápának (1769—1774).

3 Bach beszél.

* Az akkori burnót egy keverek-nemének neve.
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nyugodni hagyni, melyeket a jobb ember bizonyosan nem fog rele-

válni vagy pláne nevetségessé tenni, hahogy azokat az emberekkel

»par force« nem akarják bekapatni — emberek —
; mikor persze,

ha ezt teszik, akkor ilyes impositiók ellen revoltálnak és ha nem is

nyiltan, mert ezt tenni nem merik, annál bizonyosabban lelkük mélyén
;

és ha még a jobb, békeszeretbb emberek is kénytelenek revoltálni

a kormánynak valami pompásabb rendelete ellen, akkor természet

szerint nem igen ersödhetik a kormány iránti bizodalom. De néha

a legnagyobb absurdumok több generátiókon keresztül is fénylenek,

kivált ha ily absurdumoknak maga a fejedelem is demonstratíve

hódol vagy ilyest tán csak tettet, mi egyremegy és eszerint én késbbi

idkre és másokra hagyom az ebbéli mysteriumok feloldását és deval-

vátióját, mig én tüdm ereje szerint éppen azon kürtbe fújok, mint

a milyent használnak a szent missionáriusok és éppen oly buzgón

imádkozok, mint a többi áhítatos patresek és e szerepben csak Felsé-

gedet imitálni törekedvén, annyi ügyességgel járok el, mihez képest

még Felségednek sagacitással teli anyja is tökéletesen meg van gy-

zdve, hogy én szinte »Betbruder« vagyok, a papok pedig, bármit

is gondoljanak magukban, minden módon ersitik állásomat, mert

igen tudják, miszerint [az] én részemrl soha nem fogna ess idre

zavartatni nyaruk, mely közt élvezik napjaikat, melynek vége még

igen távol van, mikép én azt bizonyosan soha be nem érem, mikor

bármi történjék is, én valóban egy cseppet sem bánom és a netaláni

sirást-rívást a jöv korra instradálom, talán telegraphálom !

És hogy nem csalatkoztam, ezt a factum bizonyltja, mert én

Felségednek indispensabilise lettem és úgy állok Felséged mellett

mint Antheus, ki ellen még nem találkozott sem olasz, sem magyar

Alcides, ki engem helybl emelhetett volna ; és bizonyosan soha

nem is fog találkozni, mirl nekem Felségednek makacs természete

kezeskedik.

De ezen nagylelk bizalmáért Felséged mellett fogok is nemcsak

állni és buzogni, de ha kell, az én kegyes császáromat még háborúba

is elkísérni és Felségednek személyét az én személyemmel betakarni,

pour que rien ne vous arrive, mindaddig mig t. i. Felséged szemé-

lyére árasztja legnagyobb ert adó malasztját az Isten, mit tudom

az egek ura soha nem fog az én jó monarchámtól megtagadni, mert

mindennap még útban is kihallgatja [sic !] népeinek kimondhatlan

örömére a szentmisét és most legközelebb idkben mint Schillernek

Don Carlos-a még a boldogasszony képe eltt is leborult, pedig mi
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több saját apostoli térdeire, nem ugyan avégett, hogy népeihez,

kivált a magyarokhoz túláradozó szerelmét lecsülapitsa az isteni szz,

[ajmiért könyörgött szerencsétlen Carlos mostoha anyja után áhítozván,

de azért, hogy h jobbágyaival elhitesse, hogy Istennel legjobb lábon

áll és az Isten Felségechiek sok akasztásait, melyekhez Magyarország-

ban legalább de egy mákszemnyi joga sem volt, nemcsak rossz néven

nem vette, de ennek még ersen örült is, mert hiszen a magyarok

mint javithatlan pogányok maguknak még extra Istent is csinál-

tak, t. i. a »Magyarok Istenét«, mely képzeleti bálványuk alatt k
egészen valami mást képzeltek, mint azon Istent, melyet más nem-

zetek imádnak és mely eltt az egész természet leborul

!

Nem mondhatom, mennyire örültem, hogy a most lefolyt napok-

ban Felséged MáriaczeUben ^ minden bneitl absolváltatni hagyta

magát ; és most Felséged oly tiszta mint újraszületett gyermek. Nagyon

örültem mondom, mert ha oly magas úr mint Felséged nem élvezheti

a világot teljes mértékben és jó lelkiismerettel, ez valóban még szomo-

rúbb, még aggasztóbb látvány, mint nem egy tehets urat tapasztalni,

ki noha szakácsa igen jó, még sem ehetik sokat, mert beteg. De vala-

mint az Oyes nemekre Károlyfürdt, Emset, Rohitsot stb. készítette

és assignálta az egek ura és ott tökéletesen kitisztulhatnak és aztán

ismét újra »kezdhetnek«, úgy rendelte az anyaszentegyház a gyóntató-

széket, hol a legnagyobb bnös és annál inkább oly jószív egyén,

mint Felséged »ki legyet sem bánt« — ha (t. i.) par hasard meg nem
csípheti, — tökéletesen lerakhatja bneit, — kivált ha ezen csudá-

latos szék MáriaczeUben van felütve, hol az Istennek anyja e mtéteit

csudálatos módra segíti el, — ha t. i. a bnös oly szerencsés meg-

nyerni a gyóntató páternek absolutióját, melyet tudom egy szent

atya sem mert volna Felségedtl eltagadni [sic], még ha Felséged

neki nyilt szivvel meg is súgta volna, hogy sem nem apostoü, sem

nem magyar király és azért mélyebb Vöröstengerben úszik, mint az

egykori Pháráó, mert minden jog daczára oly igen heroice lecsapolta

a magyarok vérét, mondom azért Felséged bizonyosan megnyeri

az absolutiót, mert gyóntató pátertl nem kívánhatni, hogy tegyen

distinctiót törvényes magyar király és hóditó közt, ha Felséged még

maga sem tudta vagy nem akarta ekkoráig kegyesen észrevenni ezen

^ Híres, a magyar katholikusok eltt nagy tiszteletben álló búesújáróhely

Alsó-Ausztriában. Épen ez esztendben föltnen nagy számú magj^ar búcsú-

nép járt a prímás kezdeményezésére e helyen és imádkozott Magyarországért

!

(1857.)
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égbekiáltó különbséget ! És aztán mi mindent nem lehet, kivált egy

áhítatos papnak szemében, ki földi dolgok köri egészen ignorans,

rákenni »a kormányzási kötelességekre*, auf die Regierungspflichten
;

hiszen eléggé ismeretes, mily határ ületve dogma-túlian engedékeny

volt még VII. Pius Szentatya maga is I. Napóleon átellenében ; dévaj

Walter Scott azt állitni szemtelenkedik, hogy a Szentatya kész lett

volna, ha Napolen más pretensiótól eláll, és ellene nem kanoniroz,

bár egy egész ezred Carmagnolt ^ a szentek sorába kanonizálni, igen

ily különös gyengédséggel viseltetett ezen új óriás átellenében a szent

pápa, mintha ezen magasállású halandó más erkölcsi törvényeknek

lett volna alávetve mint valami csak alacsony helyen álló emberi

teremtés vagy inkább canaille. Mi persze igen emlékeztet a magyarok

ezen példabeszédére, »ha akarom vemhes, ha pedig akarom nem

vemhes«, mely mottó kiválók szájában nem ritkaság. S aztán lehet-e

kételkedni Szt. Péternek deferentiáján egy született császárnak átelle-

nében? Szt. Péter halászember volt, és ekkép nem ignorálhatta,

hogy nagy különbség van ponty, potyka, csuka, fogas,

harcsa, viza stb. közt és ehhez képest okvetlen azt is

átlátja, hogy apostoli császárt nem volna illend egy sorba állitni

valami piszkos és szamár contribuenssel, kivált ha ezen császár oly

udvarisággal, só't leereszkedéssel viseltetik successorai t. i, a szent

pápák iránt mint Felséged és több más istenházak mellett még a Bécs-

ben fénylend »Votiv« vagy inkább »memento mori« iniodát is fel-

épitni kegyeskedik, mások pénzén ugyan, de az dicsségére ; és

mindezek fölött számtalan más külkeresztekkel, csillagok és ren-

dekkel együtt még azt is kegyesen megengedni méltóztatik, hogy a

római széknek Krisztus rendjét azon jobbágyai, kiknek az offerál-

tatik, hasonlólag ne csak acceptálhassák, de még pour combler la

grandeur des son áme, — gondolná az ember ? — még hordhassák

is, mi persze a császári generositásnak akméje, mely valamint a többi

fejedelmeket, úgy a római Szentatyát is annyira megindítja és benne

Felséged iránt annyi sympathiát fejt ki, hogy szeretném látni azon

Virág-Benedekféle papot, ki Felségednek »post tot pia merita« az

absolutiót megtagadni szemtelenkednék vagy Felségedre súlyosabb

penitentiát rakni merne, mint »egy miatyánkot és egy ávét« [mert

hiszen valamint minden katona tábornok kivánna lenni, úgy a legtöbb

1 Forradalmár értelemben használja Sz. e szót ; de tán a »condottieri«-t

(Napóleon alvezéreit) akarja alatta értetni.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatélca. II. köt. 25
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pap nem igen vonakodik zsíros püspökségtl és gyóntatóatyákra

minclig megemlékez a szelid és háládatos gyónó] ^ és mely penitentiát,

mely aztán a léleknek infallibilis egészség kútfeje — der Gesund-

brunnen, Felséged igazi contritioval elmondani kegyeskedik és

higyje el Felséged, mindazon vér, melyet Felséged Batthyányi Lajostól

kezdve az egész A. B. C-n keresztül akószámra, ezer meg ezer ember-

társaiból minden jog nélkül kisajtolni méltóztatott, nem fog Felséged

ellen bosszút kiáltani ; dehogy fog, hanem minden ilyféle csepp vérbl

rózsa, pedig semper florens rózsa lesz, melyek közt egész dicsségben úgy

fog Felséged fényleni, mint e virágoktól körülvéve mindenkit elbájol

az amathnnti Vemis, édes, de igaz egy kissé csintalan fia, »Amor«.^

És mennyire cselekedtem bölcsen, hogy magamat szentség sza-

gába állitám — mit tenni némileg kényszerítve voltam, annyira büdös

volt azon szag, mely a boldog herczegtl ragadt rám — abból is váltig

kiviláglik, hogy Felséged is szintúgy cselekedett, mint én, mi új bizony-

ságul szolgál, mennyire volt gróf Rochefoucaiildnak ^ igaza,^ mikor

azt áUitá »Les beaux esprits se rencontrent !«

Felséged mint látom és mindennap tapasztalni szerencsés vagyok,

sokakban éppen úgy gondolkozik mint én ; és ennél rám nézve semmi

nem lehet örvendetesebb, mert ez nekem kezességül és tökéletes biz-

tosságul szolgál, hogy én a dolgokat általában véve jól és legalább

rám nézve hasznosan fogtam fel, mert habár nem is tanácsos, mint a

példa tartja, nagyhatalmú urakkal cseresznyét enni, s tán azért,

mert a cseresznyének nedve éppen olyan szinü, mint az embernek

legjobb nedve, és a világon néha vajmi könnyen megtörténhetik egy

nem is várt (ártatlan kis) »quid pro quo« — azért mégsem fog engem

senki is vakmernek tartani, taxálni, hogy Felséged mellé állottam,

mikép kormányzásának fsúlyait vállaimra vegyem.

Felséged például szinte nem hajlandó elítéletek ellen háborút

indítani és nincs kedve mint dics nagybátyja 11. József fájdalom

igen szelesen cselekedett, a szabadelvüségnek kapukat nyitni, de

e helyett Felséged úgy mint én inkább kedveli jobbágyainak azon

sorát, mely nem igen sokat gondolkozik, mint azt, mely kelletén

* A kiadó tette szögletes zárjel közé. ^ Sz. aláhúzása.

1 lm itt is tenyérenfekv, hogy a 49 utáni véres idkre visszatekint, mélyen

elkeseredett Sz. nem aimyira az uralkodót vádolja, mint inkább a minisztert akarja

e beállítással jellemezve korbácsolni.

2 Tán hg, Larochefoucauld Ferenczre, a »Réflexions ou sentences et maxi-

mes morales« neves írójára (f 1680.) gondolt Sz.
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gondolkoznék ; mert a gondolat, ha nem fejlik is ki hangra vagy

betre, mégis terjed és e szerint oly veszélyes mint pestis, mely szinte

maga köri harapódzik anélkül, hogy valaki tudhatná, mily tényezk

által. És hogy Felséged igy van meggyzdve, ez nagy szerencse,

mert akármit is mondanak némi fenhéjázó világbölcsek, kik az ellen-

kezt tanítják, higyje el Felséged, sokkal könnyebb, kivált moderát

észszel, szamarakon uralkodni, fleg ha ezek kellleg [ki] vannak

tanitva, mint okos embereken, kik tudja Isten, mi mindenrl nem
gondolkoznak. És e tekintetben tettünk már némi jó elkészületeket,

es wird aber noch besser kommen.

[26.] Mi a mártius eltti magyarokat minden módon, kivált több

sajtóorgánumaink által az egész világnak mint igen ostobákat mutat-

tuk be, mert kitabeUáztuk, hogy Magyarországnak legtöbb lakosa

még csak olvasni sem tudott 1848 eltt, mely eset még sok bölcs eltt

is hévmérül szolgál a nemzetek civüisátiói lépcszetét tekintve, holott

mint a tapasztalás mutatja, szám nélküli igen tudós szamár van,

midn tán éppen olyan számú okos egyén találtatik, ki nem tud olvasni,

mely rövidség egyébiránt Magyarországnak inkább tót vagy oláh

lakosait illeti mint a magyar fajt, mit azonban mi Neuöstreich

könnyebb kiépithetése végett egy kissé elhamisitottunk, és arról is

selbstverstándlich mélyen hallgatunk, hogy 1848 eltt ^ e tekintetben

Felségednek más szin jobbágyai sokkal ignoránsabbak voltak mint

a magyarok, mihez képest aránylag tán Bécsben sem tudott annyi

ember, beiderlei Geschlechts, olvasni, mint például Karczagon vagy

valami más református mezvárosban. Mi egyébiránt mint mondom,

semmit sem mutat, mert valamint határontúli evés által könnyen

elromlik a gyomor és a mi nem digeráltatik, a testet sem nem ersiti,

sem nem restaurálja, szinte úgy éppen nem növeli az intelKgentiai

pondust mindazon tanulmány, melyet az emberbe kalapácsolnak,

ha reflexió, elmesúrlódás és gyakorlat által az úgy szólván nem ment

át a kitanitottnak nedv és vérébe.

És különös, de nem tagadható, mert ezer példa bizonyltja, hogy

az, ki tanult valamicskét és félig-meddig olvasni és irni tud, ez által

igen sokszor ostobább lesz mint volt azeltt és pedig

mert ily esetben az ekkép kiiskolázott — der Ausge-

5-ten August
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* Sz. aláhúzása.
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schulte — igen hajlandó magát elbízni, als ob er die Weisheit mit

Löffeln gefressen hátte, — az elbízott ember, bár a legnagyobb láng-

ész, pedig többet-kevesebbet mindig közeljár a vak szamárhoz és

az ilyestl aztán persze bölcs eljárást nem igen várhatni, de annál

inkább »vak engedelmességet*. Et voilá tout c'est qui nous faut !«

Ezen okból inditva oly annyira meg is fogjuk iskolázni és ha más-

kép nem megy, »par foree« kivált a derék magyarokat és pedig német

nyelven, hogy lassanként egészen ki fog kopni bellük nemzetiség,

önáUás és azon sasröpt költészet, melyet nem lehet tanulni kala-

márisból, só't mely a sok iskolai zagyvalék és tenta közt, melyet prescri-

bálunk és tengermennyiségben felhasználunk, bizonyosan elfullad.

Homér nem tudott sem olvasni, sem irni és Socratestl szint azt

hiszik — midn Krisztus maga földileg szólva egészen tudatlan volt

;

és azért még sem énekelt bájteliebben, még sem gondolkozott mélyeb-

ben, még sem látott senki is tisztábban, mint az elesett Ilionnak

dallosa, mint a lelki haDiatatlanság hirdetje, mint a szereteti vallás-

nak isteni alapitója.

Mi lassanként minden neuöstreichi lakosnak szétpattanásig

meg fogjuk tömni fejét és erre nézve nem választhatott volna Fel-

séged alkalmasabb egyéniséget — habár azeltt egy kissé ersen is

csehizált — mint gr. Leo Thunt, ezen ftl talpig becsületes gaval-

lért,^ — mert amint látszik, tökéletesen meg van arról gyzdve,

hogy lehetetlen az embernek velejét túlterhelni és hogy ekkép mennél

több van valakinek fejében, annál okosabb.

Én ezt ugyan egészen máskép látom, mert mindennap tapasz-

talom, mily kevés hasznát tudom venni az úgynevezett tudósoknak

az életnek legkisebb és legközönségesebb transactióiban. De kár

volna ezen balfogásokat rectificálni ; mert gróf Leo Thun systémája,

melyet én minden módon elsegítek, legelsben is nagyon szép világ-

ban állítja Felségednek kormányát, mert a leglármásabb része az

európai lakosoknak, kivált Lipcse azt hiszi, Felséged a világosságnak

és ekkép az igazi civilisatiónak Messiása, mert még pusztaiskolákat

is ordinál és ekkép elvégre még a magyar fajt is rozsdás elítéleteibl

ki fogja emelni és aztán azért volna kár a derék cultusminísternek

felette hasznos eljárását el nem segíteni vagy pláne turbálni, mert

^ Az osztrák közoktatási miniszternek és germanizátornak régebbi nagy

szlávbarát publicistikai polémiája Pulszkyval a 40-es évek elején (mely Pulszky-

nak a német tud. világban is jó nevet szerzett) általánosan ismeretes.
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az methodusa minden határon túl fogja növelni a theoreticusok

számát, ámde éppen oly arányban ritkitni a gyakorlatiak sorát

;

nekünk pedig theoreticusok keUenek és nem practicusok, mert csak

ezen utolsóknak van »foguk«, midn a theoreticusok csak akkor lehet-

nek veszélyesek és hai'agosok, ha elmesúrlódás és szabad discussió

által hatalmassá válik bennük a theoria és hogy ez ne történjék, erró'l

lesz gondunk ; mert legelsben is soha nem tarthatnak legkisebb

ülést, — igazi gylésrl nincs is szó — hol valami »liebenswürdig«

commissariusunk nem lógna nyakukon ; és a magyar, ki a legels

invasió ideje óta, legmostohább áUásban is, legalább szabadon tanács-

kozhatott, oly kimondhatlanúl van indignálva ezen tengeri pókféle

impositión, hogy eddigelé ehhez még sehogy sem tudott megszokni

és szava annyira eláUt, mikép az ember ahg hihetné, mily derekasan

és mennyi eloquentiával pergett azeltt most egészen lebilincselt

nyelve. És ha végre megszokná Felségednek »pókját«, ám akkor

simplicissime eltiltunk minden összejövetelt — punctum ;
— és ha

alattomosan gylnek össze, ez annál jobb, mert ezt bizonyosan meg-

tudjuk és akkor nem jön Felséged embarrasba, mert hiszen most

Felséged nagyszivségének következtében és mert igen sokan kínjuk-

ban kihaltak, igen kiürültek a tömlöczök, kötél is van még egy kevés,

de csak kevés, mert igaz, nagyon sokat felhasználtunk stb. S hogy

a magyarok — sub rosa — valami olyast ki tudjanak fzni titokban,

mi Felségedre nézve veszélyes lehetne, azt én soha el nem birom

hinni.

Minden törzsök népnek, melyet mi bécsiek oly eleganter uhr-

wüchsignek nevezünk, van bizonyos typusa, mely azt más népektl

olyannyira elkülömbözteti, mint például szúnyog, bolha, tet, poloska

stb. is külön-külön temperamentummal bir és más és

más politika után keresi életének fentartását. Már ha

némi nemzetnek némi fiai kétségtelenül szúnyog, tet vagy poloska

tempója szerint cselekednek, a magyart általában véve »légyhez«

hasonlithatni ; — mert a magyar mint a légy tulajdonkép igen loyáüs

nyüt szív legény, semmi hamisság, semmi arriére pensé nincs benne,

vakmer, néha mer vak, de annál rosszabb számitó, annál elbizot-

tabb s kereken kimondva, oly irgalomra méltó ildomtalan, st ostoba,

hogy ezer móddal megcsíphetni, midn tet hozzá hasonHtva, igen

pfiffig teremtés, szúnyogtól csak nehezen menekülhetni, poloska

végre csaknem olyan mint [a] »bürocrátia«, mely ha egyszer valahová

befészkeli magát, alig van tle szabadulás. És miután legtöbb állat

6-ten August

1857.
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Számára a jótev természet, mely az elszaporodást hátrálja, felállított

bizonyos »hóhért«, mint például az agarat a nyulak kedvéért, a harcsát

mindenféle piczinyebb halak hasznára stb. stb., úgy hogy az egész

nagy természetnek lánczolatában bet szerint egyik a másikat marja

^s falja, a gyengébbet az ersebb és aztán ez az igazi jus divinum

Tagy jus naturae, — a bölcs kormány a természetnek ezen intését maga

hasznára fordítni igyekszik, mikép, mink, Felséged, az ersebb »nur

drauf los !« És e szerint, miután a légynek Istentl rendelt tulaj don-

képeni bakója a pók, a magyar pedig az emberek közt a légy, de Fel-

ségednek jószívségéhez képest nem »boldog légy«, — semmi sem

természetesebb és következetesebb, mint az, hogy a magyarokat

minden módon be kell hálózni. És e tekintetben Felségedet az Isten oly

egyéniséggel áldotta meg, kirl valóban azt mondhatni »több sincs !«

És ezen ritka specialitás senki egyéb — kein Geringerer — mint

báró Kempen tábornok.^

Felséged tudja, hogy nekem Felséged átellenében legkisebb

titkom nincs, de szinte szivem kivétel nélkül mindig nyelvemre

csúszik és ekkép megvallom, báró Kempen nem volt az én emberem.

t általában véve igen loyális egyeneslelkíí egyénnek tartják. És ez

bennem szemet szúrt ; mert a loyalitásnak nem igen vehetjük hasz-

nát, mint azt, fentebb többször érintve, elég tisztán és untig bizo-

nyltja a státus-számadási loyalitásunk veltlensége és mi az egyenes-

séget illeti, ez rendszerint minden értelem nélküli phrásis, mert mint

már Felségedet figyelmeztetem, az egész természetben nincs de egyet-

len egy bármily piczi egyenesség is, — mikép a sok tabellák végett

az embernek kellett kigondolni a lineát, és az egyenességi szó embe-

rekre alkalmazva körülbelül oly egyént fest, kiben legkisebb finesse,

legkisebb furfang sincs. Már pedig Polizeiministert — comme il faut —
vagy inkább comme il nous en faut, ki loyális és ki nincs saturálva

finessel és furfanggal, én legalább képzelni nem vagyok képes, mert

az ilyes hivatását tekintve szintoly Ízetlen tészta »Patzen« mint Plum-

pudding, melyben sem mazsola nincs és mely pálinkától sem ég

;

st ilyféle Polizeichef oly »non sens« mint róka, mely egyenes jeUem
és melynek szive megesik valami kövér kacsán vagy valami jó kihiz-

lalt stájer kappanyon. És e fölött Kempen eljárásában annyi fejessé-

1 Fichtenstammi b . Kempen János altábornagy 1859 szeptemberéig rendr

-

miniszter. Róla bvebben els kötetünk Tört. Bevezetésének mindjárt els feje-

zete szól.
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get tapasztaltam, íme certaine idée fixe — mikép én t magamban

egészen haszonvehetlennek tartam és már-már »promotióját« akar-

tam Felséged eltt ajánlatba hozni, ut amoveatur, mert fejes embe-

rek mindig igen ostobák, azoknak pedig, kik velünk együtt a kor-

mányok fgyeplit tartják kezükben, nem szabad ostobáknak lenni,

bei Leibe nicht, midn azok, kiket hajtunk, persze nem lehetnek

e h jobbágyi qualitással elégségesen túlellátva. így például soha

nem foghattam meg, miért oly fejes a zsandárságnak fényes picklije

körfíl és többször bosszankodtam, miért nem akar e tekintetben

tágitni és teljességgel nem engedi meg, hogy legalább bizonyos alkal-

maknál letegyék azt, midn t. i. alattomosan valami zsiványfészekre

akarnak ütni ; és e tekintetben — mert ez nekiek a fényes Pickli

miatt soha nem sikeri — nagy és kicsi annyira lekaczagja a zsandár-

ságot, mikép ez igazi scandalum és Felségednek császári tekintetét

is nem kis mértékben csorbítja.

Eleinte csak viccznyilakkal — melyeket a fényes Picklik ellen

bocsáték — akartam t józan útra birni, de ez rajta nem fogott, st
oly »abgeschmackt« ellenvicczeket rántott^ derék huszárjaimra,

hogy elvégre annyira felmérgesültünk egymásra, mikép én még most

sem sajnálom mikép nem hittam ki t pisztolyra vagy egy szál kardra,

én, ki becsület dolgában oly igen csiklandós vagyok, mihez képest úgy

mint »Hans Jörgel« ^ én senkinek nem tanácsolom, hogy belém pánt-

likázzon, denn ini Namen der Civilisation, reib i immer auf und schlag

gleich zu oder gib ihm eins auf die »másik« Seiten.^ És Kempen ezt

alkalmasint tudván, engem ügygyel-bajjal lecsillapított és ezen me-

morabilis sincerisátióval tökéletesen legyzött s megnyert, mely-

bl látom, mily igazságtalanul Ítéltem ezen nagyon tanult, legszebb

olvasottsággal biró, kitn egyéniségrl. Mibl új és fényesebb világba

tnik fel a lerchenfeldi néphymnusnak mély bölcseség thémája, mely

* Sz. aláhúzása.

1 Egy silány bécsi népies élczlap czíme és falakja. Alap még jelenleg is él.

2 A mondott élczlap styljenek utánzata.— Széchenyi jegyzete: Semmi sem

bizonyitja annyira az osztráki, kivált a bécsi publicum egy részének minden

tekintetbeni inferioritását, mint az, hogy oly aljas, oly ostoba és mégis annyira

kérked és impertinenter leczkézö hetilap mint »Hans Jörgel«, több mint egy

semestrumra talál prenumeránst. Ily publicumot aztán persze nem kormányoz-

hatni máskép, mint azon tilinkóval, melylyel egykor Pán Isten vezetgette szarvas

vitézeit, melyek Apolló harmonikájára nem figyeltek, de még csak fület sem

konyítottak.
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igy kezddik : »'\Venn mancher Mann \s1isst, wie mancher Mann wár,«

stb. stb. És ugyanis Kempen hozzám e nevezetes szavakat intézé,

melybl tökéletesen kiviláglik, hogy ha én róka vagyok és Felséged

nálamnál rókább, bizonyosan hármunk közt a legrókább.

Ha fczclom az volna, igy szólt, a zsandárság által becsípni a

magyar zsiványokat, valamint Francziaországban egyedül e czélra.

szolgálnak, akkor — ennyi eszem hála Isten nekem is van, nem

parancsolnám a fényes süvegnek szakadatlan hordását és alkalmasint

egész tartásukat megváltoztatom. De en demiére analyse, — mit

bánom én, ha a magyarok mint csapdába került patkányok magukat

viceversa mind felfalják. Ez fejedelmünknek csak hasznára és dics-

ségére szolgálhat, mert — mint igen felfogtam és már rég elértettem —

a magyarok kiirtása van napirenden, mit igen bölcsnek tartok ; mert

az egész osztráki birodalomban nincs éleszt, lúg, ferment a magya-

ron kivl, miszerint, ha ez egyszer le van verve, akkor semmi sem

hátráltathatja Keuöstreichnak dics felépítését és 40 millió egy szin,

egy lelk, egy kép és egy szájú engedelmes és ekkép irigylésre méltó

nyáj fogja szeretettel és igazi lelkesedéssel apostoli fpásztorának

nyújtani gyapját, tejét, birkáinak sorát és kidltjeinek brét. És

hogy ezen tán nem annyira dics mint inkább hasznos resultátura

minél elbb beálljék [sic], én zsandárjaimat mint »geheime Polizeit«

használom, melynek tisztje az, hogy orrát mindenüvé belefúrja és a

családok velejébe úgy tegye le mérgét, mint kukacz az övét szilvába,

mert aztán az ily operátió bizonyos rothadásba hozza a legszebb

gyümölcsöt is, mely azonban kiégetésre capitaHter szolgál és felette

drágán eladható, kivált ha finomabb lépcskre fejtetik ki az efféle

égett bor mint például ilynemekre »Créme de Slavonie« »Huile de

Croatie«, »Parfaite amour impérial« stb. stb.

Én nem egy könyvben olvastam, hogy Talleyrand minden esze

mellett sokszor legkisebb diadalt nem aratott a diplomátiai mezn.

És miért ? Mert Asmodeushoz ^ hasonlitván mindenki gondosan elzár-

kózott eltte, útjából tért stb. stb. — midn bizonyos más diplomata,

ki ha nem csalatkozom, — angol és egykor Bécsben is volt, sokat

megtudott, jól combinált és nem ritkán derekasan kikomédiázta és

rászedte követtársait és pedig egyszeren azon okból, mert minden

ember t siketnek és vajmi sokszor részegnek és általában véve ki-

ficzamolt esznek tartotta és igy senki magát eltte nemcsak el nem

^ Czélzás Talleyrand nem épen szép ábrázatára s megjelenésére.
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bástyázta, de neki úgy szólván »freibilletet adott« minden titkainak

kikutatására 1^

Miért nem volt a páter Ligorianusoknak nagy hatásuk kérdem

és alkalmasint miért nem lesz az aufgewármter ^ páter Jesuiterek-

nek is mai világban nagy successusuk ? Azért, mert azon áhítatos

képek alatt, melyekre erltetik magukat és azon a szevillai borotvás ^

operettében elforduló Don Basilió-féle costumben, melyben meg-

jelénnek — einherschleichen — a nagyobb szám éppen nem hisz

nekik ; — de hasonlóul áhítatos és szent képekkel bet szerint bo-

londdá teszik ket.

A róka tulajdonkép miért nem ^ veszélyes ? Azért, mert mindenki

tudja, mennyire »pfiffig«. A bivalytól pedig azért nem fél senki, mert

oly igen ostoba

!

Már most ha a bivaly par hasard pfiffig volna? Nem lenne

igen veszélyes állat? Minden bizonnyal, mert senki nem supponál

benne finesset és furfangot

!

És én igy vagyok az én derék zsandárjaimmal ! ! Mindenki azt

hiszi, óriási gyermek, és oly ostobasági hirben állnak, hogy senki

sem óvakodik ellenük és miután annyira ki van fényesítve kopo-

nyájuk, senki nem is gyanítja, mily rejtett és sötét czélok lappang-

nak azoknak legbensbb közepén. Ezen derék fiúk tudja Isten senkire

nem tesznek oly impressiót, mint tett egykor Talleyrand vagy vala-

mely más hires diplomata mint például halhatatlan Gentz,* de inkább

oly benyomást gyakorolnak, mint azon íinessel teli lord, kit mindig

részegnek és siketnek tartottak és ki ezen perfectissime eljárt csíny

és komédia következtében a diplomátiának némi egészen elrejtett

arcanumait diadalilag kikutatta.

így végzé be a derék osztrák Fouché ^ mély belátásának kiszik-

ráztatását ; és miután én nem vagyok mémet nedves fa«, müyest

* A »nem« törlend ; csak tollhibából írta ide Sz.

1 Nem tudom, kire czéloz itt Sz.

2 A Jézus-rend visszaállítására czéloz Sz.

3 A Figarót érti Sz.

* Gentz Frigyes hírneves publicista, politikus és író (1764—1832), Metternich

munkatársa és sjobb keze,« Róla nagy irodalom van ; újabban különösen 1890 és

1910 közt jelent meg róla több jó dolgozat (s levelezésének kiadása) bécsi és ber-

lini kutatóktól. A »halhatatlan« jelz persze Sz. gúnyja.

^ T. i. Kenipen, a kit gúnyosan I. Napóleon híres rendó'rminiszterével tesz

Bach párhuzamba.
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Börne ^ oly irgalmatlanul korbácsol és melyre szikra nem hat,

hanem sehr empfánglich taplót és spongyát representálok, mely

7-ten August könnyen tzre lobban, gondolhatja Felséged, mily

^857. ersen összecsókolgattam minden izzadságának da-

czára — és noha én sem vagyok igen appetitlich, — ezen igazi nemes

embert, zwar nicht nach Geburt, aber nach dem hohen Adél seiner

Gesinnungen. ein gerader Stamm im Krumgehölz ! És azóta legjobb

barátok vagyunk és bizonyosan azok is maradunk végiglen, mert

ezen szent érzelem nem alapszik valami könnyen változható negéden,

de \dszonyos megbecsülésre — auf gegenseitige Achtung van épitve.

És mily mesterileg ütött a szegnek fejére ezen derék Fichtenstamm!

Hogy zsandárjait magasabb czélokra használja, mint azt a közönség

sejti, azt nem bámulhatni, nem dicsérhetni eléggé, mert a becsipési

mtéteit, mely közbátorságot következtetett, — azeló'tt komisz pan-

dúrok, persecutorok és efféle kopók és komondorok, nem tagadhatni

igen jól és felette olcsón vittek végbe, igaz igaz, ezt meg kell vallani,

de másrészrl mint házi spionok, agent provocateurféle cobra capel-

lák, magukat mindenbe belefúró kukaczok stb. teljességgel nem voltak

használhatók — és a társaságok és családok boldogságára kétségte-

lenül ez a fkellék — midn e tekintetben a zsandárok die so aufíállig

und zu Allém verwendbar sind, mi nekünk már oly szolgálatokat tet-

tek, hogy ezek hallattára, nem kétlem, Tartuffe Macchiavellivel

mostani ubicátiójukban tán a scorpiói csillagzat közt örömtl elra-

gadtatva legott megkezdik a »Gott erhalte und vermehre« stb. osztrák

nép dalát

!

Felséged tehát — ha más nem piszkálja álmát — magyai'országi

alattomos pártütési szövetségek tekintetében legnagyobb nyugoda-

lomban alhat és élvezheti császári napjait. Mert mint mondom a

magyarok »legyes« természetüknél fogva sem elég ildómmal, sem

elég discretióval, sem elég béketréssel nem birnak, csak olyféle

összeesküvést is sikerrel eljátszani, mint volt az, melyben I. Pál

muszka czár prmio loco figuráit^ — az ember pedig azt gondolná,

ez nem volna nagyon nehéz és ha mégis találkoznék a magyarok közt

új Cassius, új Brutus — mit én soha nem hihetek — ám akkor —
itt áll a derék szál Fichtenstamm és az általa ügyes maskarába

^ Börne Lajos német író, a németség hibáinak kíméletlen ostorozója (1786

—

1834).

* I. Pál orosz czárt az összeesküvk 1801 márcziusában gyilkolták meg.
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burkolt picklis Polizeispitzli által okvetlen kezünkre szolgálja a

bakó pecsenyét még mieltt — angol divat szerint — az egészen ki

lett volna sütve és Felséged, ki nem kétlem, ismeri Focondnak [?]

azon solóját »on revient toujours a ses premiers amours«, szórako-

zásul megint gyakorolhatja »fiat justitia«-féle oly annyira kedves

idó'töltését.

Mi Felségednek szent személyét illeti, én megvallom bennem

néha egészen más aggodalmak támadnak. De ez oly kényes, oly csik-

landós kérdés, melyet alig birok Felségednek ill szavakkal közleni.

Egyébiránt jóformán meg vagyok gyzdve, hogy aggódásaimnak

nincs igazi alapja, de az egyedül azon mély tiszteletnek és ha szabad

mondanom azon kimagyarázhatlan vagy inkább kiném[et]esithetlen

szeretetnek túláradozása, melylyel én Felséged iránt viseltetem és mely

a legkisebb veszélyt is oly nagy mikroskopba állitja szemeim elé, mi-

szerint én még azon szemtelen bolhát, mely Felségedet tán megcsípni

merhetné, oly czápának, st oly nagyszájú czettnek látom, mint a

mely vizi lakos és tán most már az is polgár, Jónás prófétánknak

néhány napra Absteigquartiert adott, és pedig mint mondják olcsób-

ban mint a derék Hans Jörgel által szünet nélkül és vajmi mély böl-

cseséggel korbácsolt szívtelen bécsi háztulajdonosok.

Az emberi évrajzok a királyság és kivált a császárság tekinteté-

ben nagyobb szörnyet nem jegyeznek fel mint Brutust.** De mint

Felséged tán tudja, két ily semmirekellvel, mintha egy nem lett

volna elég, büntette meg az emberi nemet a Mindenható ! Mint min-

den embereknél, habár ikertestvérek is, egyik mégis mindig az id-

sebb, a másik ellenben természet szerint mindig a fiatalabb, úgy a

Brutusoknak is egyike több éveket számlált mint a másik.

E kett közt a vénebb Brutus volt a gonoszabb — noha a fiata-

labb mártotta kését Caesarnak szivébe — ; de ezt Caesar maga

okozta, mert kérdem, miért ment ohne Begleitung a senátusba. Már

az új Caesar t. i. a vén Napóleon e tekintetben ügyesebben cselekedett,

mikor St. Cloudba barátságosan szétoszlatta a veres sipkás jakobine-

rek utódjait. Ily tempó azonban, — nem a szétkergetés, de a magá-

nos száguldás — kegyelmes uram, ha egyszer-kétszer sikeri is, mert

az emberek ilyest nem várva, annyka el vannak bámitva — ver-

blüfft — , hogy még olyast sem tesznek, mit tenni igen-igen szeretné-

nek, ezért a bölcs fejedelem, kinek élete 40 milhó ember boldogságára

^ ToUban maradt (mint az alábbiakból kitnik) : és Cassius.
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oly szükséges, oly indispensabilis, ily veszélynek magát ki nem teendi

és pedig mert ha egyszer észreveszik a »teremtették«, hogy a mon-

archa, tudja az ég mily hiúsági viszketegbl, tán hogy bátorságát

fitogtassa, mikor azt hiszi, félnie ok nincs, minden vagy elég kisér

nélkííl magányosan keveri magát a sokaságba és ez úgy szólván szo-

kása, akkor higyje el Felséged, én számtalan jutányosabb speculátiót

tudnék, mint Felségednek életfonalát sok idre asseeurálni.

Ha oly becsületes szivnek keresztül szúrására mint amilyen

IV. Hemik testében buzgott, lehetett találni és megvásárlani egy

fájdalom igen sikeres gyükot, és ezt, mint tudva van, pápista papok

alkudták ki és köszöríUték oly hegyesre ; ha Louis Phihpp, ki Felséged-

hez hasonlítva igazi szent volt, és Louis jSiapoleon, ki mindenben

ezerszer magasabban áll mint Felséged, csakhogy igaz nem dei gratia,

de egyedül választott császár, mi persze minden elsségeit megsem-

misíti, ha mondom e két jeles fejedelem, többször ki volt téve szörny

halált halni, ugyan mikép az Isten irgahnáért hiheti azt Felséged,

hogy végkép ne találkozhassék valaki, kinek éppen Felségednek

brére volna különös gustusa, kivált miután Felséged minden jog

nélkül annyi embertársának brén méltóztatott oly nagy szabások-

ban timárkodni, mint e földön Felséged eltt még senki sem.

Minek van 14 (ezred) Regiment zsandár és kivált miért létez és

fizettetik oly fényesen az udvari zsandárság kérdem, ha Felséged

mint Lombardiában cselekedett a gyönyör császárnéval egyedül

maga szalad utczákon fel és alá.^ Ha önámitás és részrehajlatlanság

nélkül fontoljuk a zsandárok szükségét, ez esetben azt leszünk kény-

telenek ehsmerni, hogy mindent mindenbe véve a 40 millió osztrák

közt, mely Felségeddel együtt a neuöstreichi populatiót képezi, de

senki sincs, kinek oly nagy szüksége volna a fényes pickhsekre mint

éppen Felséged. j\Iiért nem használni tehát azokat? igazi bölcshez

illleg, ki egyedül azt nem élvezi, mije nincs, midn azzal, mivel meg-

áldotta t a gondviselés, éppen úgy cselekszik, mint okos házigazda,

ki noha szívesen látja vendégeit asztalánál, a jó példaadás tekinteté-

ben mindig eszik és iszik legtöbbet

!

Mert éppen a zsandárokról szólok, nem hagyhatom el. Felséged-

del egy kis anekdotát közleni — aus dem Volk— , mely Pesthofenben

adta magát el, mikor Felséged h magyar jobbágyait legközelebbrl

1 1857 elején töltött a császár hét hetet nejével Milánóban
;
gyakran sétált

nejével incognito egyedül.
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'Császári jelenlétével megjutalmazá.^ E kis anekdota kulcsúi szolgál-

hat, mily józan felfogással bir néha a legutolsó néposztálynak némi

egyéne is és mi mindenre nem figyel az, kinek eddig nem tapasztalt

fény felnyitja szemeit, — és hogy eszerint mennyire kell vigyázni

bölcs kormánynak, hogy a népnek látására csak olyast tárjon ki,

mi neki tetszik, mit irigyel stb., mert például a magyarországi lakost

•á la fin csak az hozza észre, ha mostoha állását egybenhasonlitja az

örökös tartományok bármelyik lakosával, és aztán valami vágy

támad benne : »0 wenn ich auch nur aUes das sehen könnte ;« — mert

persze a szamár e czifra boldogságnak csak fényes oldalát látja, árnyé-

kát pedig nem ; mert elég módunk van azt eltitkolni vagy legalább

a süentium stemplijét rásütni. De hallja csak Felséged : Egy pár

czigány vagy inkább egy czigány pár semmit nem bámult az érintett

pesthofeni fényes festivitások alkalmával annyira, mint egy különö-

sen köpczös udvari zsandárnak magas csizmáit ; és e dialógra faka-

dott : »Mégis nagyon okosak ezen németek ! Azeltt a magyar gárda

ugyan nagyon szép volt ; de ugyan ki vette hasznát a rajtuk lógó

párduczbó'rnek ? Sárga csizma sem ér sokat, mert ki nem lehet subicz-

kolni és aztán szerettem volna látni a magyar gárdistát az Elgondolta
^

pusztán, hol annyi bivaly van, — ej be megszalasztották volna az

ily veres rákot ! bizony nagyon okos volt, hogy eltörlötte ket a Fel-

ség. A mostani gárdának libériája ugyan nem szép, de mi ilyeshez

nem értünk, de csak annyit mégis tudunk, hogy a mostani gárdának

csupán csizmája is többet ér mint a magyar gárdának azeltti minden

ruhaneme. Ha mi összehasonlítjuk magunkat az ilyféle magas csizmás

urakkal, csak akkor látjuk, és érezzük, mily szegények és mily nyo-

morultak vagyunk, mert mig mi mezítláb járunk, addig ily gárdistá-

nak oly két csizmája van, hogy én mindegyikbe el tudnám rejteni

egy-egy sovány fiacskámat, mely most annyna fázik és akkor tudom

elég melege volna, mert csak feje nézne ki belle. Ha annak, ki viseli,

esze van, egy pár ily csizmával beéri élte fogytáig, mert hányszor

lehet azt talpalni és fejelni, mieltt papucs lenne belle, — és aztán

mocsárban, nád közt, hol megsebesül és elvérzik az ember lába, müy

kellemes lehet azokban lépni ; — ha pedig éppen nem kell :
— élés-

kamrának is beillik, mert tetejét befedve, tudom sem egér, sem pat-

* Széchenyi aláhúzása. Az alföldön több helyütt vannak ilyen nev, ha nem
is egész puszták, de dlk, szántóföld- vagy kerti földrészek.

1 1857 májusában.
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kány nem harap azon könnyen keresztül. Már ez nagyon okos, bár

ajándékozna nekünk a császár ily csizmát . . . vivát !«

A népeknek irigységét kell felébreszteni és nekiek értésükre adni,

hogy rájuk nézve nem létez és nem is létezhetik más bségszaru, mint

császári kegyelem, mert a császár, ha kedve úgy tartja, nekiek, habár

mindighenyélnek és mindig más zsirján élnek, falu[jii]k, gondatlanságuk

miatt leég stb., nemcsak ily czélirányos magas csizmákat, de mindent

adhat és ha nem is privát, legalább a státuscassájából fizetne, piely

dolgozó és más zsirján nem el egyének terhes és mindig növeked

adója után foly össze és ekkép ki nem apadható forrását képezi a feje-

delmi minden osztráki újságok által kellleg kikürtölt, kitrombitált

és kiposaunirozott és valami adjutánsra átvitt jószívségnek, gene-

rositásnak és nagylelkségnek.

Ámde, hogy ismét a Brutusoki'a térjek (vissza), nem a fiatalabb

volt a veszélyesebb, mert ennek vak heve, könnyen fel-

ingerelhet szenvedelme stb. stb., mindannyi árulók

voltak, melyek a vele szemközt állót szünet nélkül óvakodásra intet-

ték. A vén Brutust lehet az igazi kígyónak nevezni, mert ezen schon

von der Goburt aus gyalázattal felségsért képzeletteli enthusiasmusa

nemcsak hallgatni, de magát még ostobának is mutatni tudott ; és

ezek a legveszélyesebbek ! Én tudom legjobban, mennyi bajom van

»mit den verkappten Falken !«

Azeltt, mikor én még gynmasista voltam, sokszor hallottam,

niüy hosszú és castigáló orátiókat tartottak némi magyarok a pozsonyi

országgyléseken, — és emlékszem sok kormányi emberek mennyire

féltek az ilyféle nagyszájú bbeszédektl és persze én is féltem en

( "ompagnie, mert nincs semmi oly ragadós, mint a félelem ; holott ma
az idk és körülmények által okulva, tökéletesen meg vagyok gy-
zdve, hogy nem azok a veszélyesek, kik beszélnek és eszüket szíve-

sen fitogtatják, hanem éppen ellenkezleg azok az átkozottak, kik-

tl rettegni kell, kik hallgatnak és ostobaságot affectálnak ; és meg
keU vallani, e tekintetben nem csekély veszélyben vagyunk ! Mert alig

hihet, hány egyén találtatik mai idkben, kivált Felségednek tiszt-

viseli közt, kik oly csalékonyan és ámitólag — so táuschend — ját-

szák el az ostoba szerepét, mikép az ember rá merne esküdni, hogy

oly kitn szamarak, mintha patent által exclusiv kiváltságot nyer-

tek volna ezen officiumra.

Es e tekintetben sajnos mondani, igen közel áll Felséged apos-

toli császár székéhez egy magas gavallér, — ki oly symptomákat
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árul el, melyek bennem néha a legaggasztóbb gondolatokat gerjesz-

tettek.

Sokszor ugyan, ha meggondolom azt, mire most gondolkozók [sic],

hangos kaczajra kell kitörnöm, mert ilykor egyenesen »Jocris chef

de brigand« ^ vagy pláne Hanswurst conspirateur jut eszembe és én

magam sem érthetem aggódásimnak okát ; ámde ha másrészrl tapasz-

talom, mily igen ostobának tetteti magát néha azon fúr, ki bennem

annyi suspiciót gerjeszt, és ha véletlenül emlékezetembe csosszan,

mily iszonyatos kegyetlenségre képesek azon stambuli jó fiúk, kiket

nem ugyan éneklésre, de a hárem kertjeinek strázsálására oktattak

és preparáltak, és per analógiám az is eszembe botlik, mily irigy szí-

vek hasonlólag azok is, kiket a természet preparált ily ártatlanságra,

akkor — bár akarom, bár nem — a vén Brutus áll elttem.

És e Brutus, mert mindaz mit elhoztam, tökéletesen illik rá,

— de kérem ne nevessen Felséges uram, mert hiszen tán az egész nem

egyéb mint nevetséges illusio, senki más mint nem John Bull, de gróf

B, 0, bo . . . gróf Buol t. i. — a külügyek minisztere.

Miután azonban reflexión faite és mivel száz esetben elég alkal-

mam volt meggyzdnöm, hogy gr. Buol igen szelid és szinte terem-

tés, kiben legkisebb hamisság vagy tetteti talentum nincs, aber er

sich ohne Falsch so gibt, wie er ist, — nem hihet, hogy e tekintetben!

aggódásomnak ^ más állapja [sic] lehessen, mint felhevített phantá-

sia és azon tiszteletnek és szeretetnek túlcsigázott volta, melylyel Fel-

séged iránt viseltetem és miután továbbá a magyar »legyek« alkalmat-

lankodni ugyan sokat, de nagyot harapni nem fognak és végre ha

valami sárkány nné ki magát bellük, ezt derék Fouchénknak picklisei

tüstént nyakon ragadnák, vagy ha annyi couragijuk nem volna, minden-

esetre idvesztés nélkül beárulnák stb. stb. Felségednek nincs oka párt-

ütési belbajoktól aggódnia.

*

[27.] Mitl leginkább félnünk kell, felséges uram, most fleg az,

mert hiszen a muszkák még el nem készülhettek, hogy tán nem

sokára kifogyunk a pénzbl és aztán financiális tekintetben oly

zátonyra kerekedünk, melybl kiemelkedni tán egy kissé nehéz

lesz és derék Sully'nk ^ tudom több álmatlan éjt fog tölteni, mieltt

^ Párizsi népies, Paprika Jancsi-féle alak.

- Nem tudom elgondolni, mit akart Sz. ezen Buolra való czélzással.

^ Br. Bruck pénzügyminisztert érti Sz.
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valami új expediens vagy échappatoire villámlanék geniális velején

keresztül.

De én ezen lángesz férfitól — ki nekem eleinte szinte nem igen

tetszett, mert t egyenesen egy közönséges Deutschtümler vagy inkább

pangermán ^ charlatánnak tartottam, én nemcsak minden jót, de

valódi csudákat várok a lángesz génitl és pedig kivált mióta sze-

rencsém volt t legközelebbi triesti kalandunk alkalmával, melyet

Felséged személyes jelenléte által annyira feldicsitni méltóztatott,

nagyobb figyelemmel observ'álni és kivált mióta még ennél is szeren-

csésebb valék azon toastot hallani és megcsudálni, melyet a triesti

bankettnél elköszöntem bölcselkedett.

Ezen derék financiér egész ]N[euöstreicliben nem lát egyebet mint

Triestet - vagyis inkább Triesten keresztül nézi egész Osztrákiát, c'est

la son idée fixe — nur dass man in dieser Auffassung keinen »Fuchs«

bemerkt und noch weniger »Füclise«.^ — És van-e ennél valami termé-

szetesebb ? Óh nem, mert a legels gyermeki benyomások a legvarázs-

teliebbek ! Ö Triestben lett semmibl »valami«, Triestben nsült,

Triest hallotta kisdedeinek legels pelypegéseit — Lalién, — ott foly-

tak le legszebb évei, melyek alatt sok józan fogásai közt volt tulaj-

donképi teremtje a Lloydféle gzhajózásnak, mely mint igazi minta-

intézet — most 68 füstöse van, — oly különös sikert mutat, mint

kevés európai vállalat ; mert az osztrák kormánynak bkezsége és

mindenféle kedvezményei mellett nem mentek a részvények öOOtól

alább, mint 400ra, mit persze közönséges emberek »Ein miserables

Gescháftnek« neveznek, — 20 Procent Verlust und auch das Übrige

in der Luft — ámde az igazi genie, der stets nur hhere (!?) Zwecke

vor Augen hat, ilyest kutyába sem vesz,* ha t. i. a banqueroute szagú

^ Bruek a »nagy-német« eszme lelkes és szívós híve volt. A róla szóló régibb

és legújabb irodalom is (pl. a Charmatz írta életrajza) fleg ezt az érdemét emeli ki.

2 Bruck a trieszti Lloyd egjik alapítója, igazgatója s fölvirágoztatója volt,

sokat tn az osztrák kereskedelem (kül. a tengeri kereskedés) és Trieszt érdekében.

Kitn szakember volt. Szerencsétlensége volt, bog}- 1855-ben elvállalta a pénz-

ügj'miniszteri tárczát. Sz. eltt Bruck ellenszenves alak, pénzügyminiszteri mííkö-

dése miatt, de Sz. kiterjeszti — igazságtalanul — ellenszenvét Bruck egész,

azeltti mííködésére is !

^ Szójáték Bruck ravaszságára és anyagi eredményeire, az aranyakra (t. i.

vállalata jövedelmezségére).

* Ezek mind ers túlzások. Sz. ket Bruck ellenségeitl hallotta, ilind e

híresztelésre a Bruck keze alatt sem javuló állami financziák kedveztlen hely-

zete adott Bruck ellenségeinek alkalmat és okot.
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részvény nem az de más brére szárad és ez, ki igy jár, egyedfíl azzal

vigasztalhatja magát, hogy habár el is veszté pénzét, legalább kett

hijján 70 gyönyör és egészen új minta szerint épült gzöst, melye-

ket maguk az angolok is megirigyelnek, láthat és admirálhat, Bruck

admirállal együtt és pedig gratis, st még elég közelrl is, ha t. i. a

zsandárság t valami demonstratio alkalmával vissza nem riasztja,

— st egész lelkébl örül s bolond volna, ha nem tenné, de nem az

actionarius, hanem a »lángész«, ha egy ennyi sikerrel (!) vitt vállalat

neki istápúl szolgál, soha nem álmodott — de tökéletesen megérdem-

lett — nagyságra !
^ Es azért nincs természetesebb, mint az, hogy báró

Bruck, e csinos, de néha infamiter tikkasztó, meleg és egész esztendt

át nagyon unalmas városba bet szerint szerelmes és úgy tekinti azt,

mint nyájas szeretjét, mely neki mai nagyságához hidúl szolgált.

Az egész út alatt,2 gai comme pinson, oly örömöt árult el a mi

derék antibureaucratistánk mint Policinell mikor megházasodott.

Észre lehetett venni, noha miniszterhez ill méltóságos tartásából

soha nem bukott ki, mennyire hizik, kivált mikor a Semmeringen

és Karszt hegyeken patkoltunk keresztül, mert a sok megjelentek

szinte kótyavetyéztek, ki fogná t nagyobb és szebben hangzó dicsé-

retekkel beczukrozni, kiczifrázni — tán besózni — melyeket tanúsít-

ván, nem kellett sok képzeleti tehetség azt álmodhatni, hogy Triest

fogná, ha nem is ma vagy holnap, bizonyosan csak kevés évek lefor-

gása után Germániát minden országok hegyibe csigázni és Triestbl

fogna kiindulni s elbb mint azt Palmerston gondolná, egy uj Van-

troup [?] a canáKst — par excellence, — és kivált a revolutionárius

számkivetettek ^ által bepiszkolt Themsét, a mostani angol kormány

orra eltt kiseprend és kikefélend. És hogy Bruck mindazon csudá-

kon, melyeket oly óriási szabásokban Európa elbámulására végbe-

vitt, kéjtl sugárzott, és egy cseppet sem búsult, ezt nem nehéz ma-

gyarázni ; mert hiszen nem vitte a költséget és efölött Felséged

szemrehányásának sincs kitéve, st au contraire Felséged ersen meg-

elégszik vele, mert hiszen Felséged vállát sem nyomja a roppant csu-

dákat kiállító roppant költség, — de ezen 150 millió bagateUe* —

^ Sokan voltak azok, a kiknek fölfogásában Sz.itt osztozik, hogy Bruck jó

keresked, jó szervez lehetett, de nem volt pénzügyminiszternek való.

2 Míg t. i. Bruck és Bach Bécsbl Triesztbe utaztak (1856).

^ Czélzás a Londonban lakó magyar, lengyel, német, olasz, orosz emigránsokra.

* Itt alighanem a bécsi-trieszti (eleintén állami s csak késbb eladott) vasút

költségeire gondolt a csapongó fantáziájú Sz.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 26
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mibl azt tanulhatni, hogy emberi csudák inomisse mindig igen költ-

ségesek, — a 40 millió osztrákra van repartiálva és igy egyik sem fizet

többet mint 3 fl 45 kr. és ezt pour la gloire de S. E. Mr. le Báron de

Bruck de Brockhausen, még minden koldus is elbírja a bécsin kivl,

mert ennek nem szabad koldulni és annál inkább elbirja az új császár-

ságnak többi lakosa báró Rothschildig felfelé, kivált mert más nagy

adó úgy sem nyomja a boldog népeket — és ekkép azon 100 millió vesz-

teséget,^ mely ezen osztráki miraculumból a népekre nehezül — mert

hiszen most 50 millióért eladják, wird hintangegeben ! — k nem is

érzik és ha érzik, akkor ha eszük van, hallgatnak és ha annyi eszük

nincs, az esetben Kempen de Fichtenstamm »sans ceremonie« befo-

gatja pickliseivel szájukat, und allé sind zufrieden, glücklich, oder

zum wenigsten ruhig und wenn sie auch auf die Regierung nicht das

Mindeste haltén, so haltén sie doch das Mául !

-

Ámde csak az érintett tricsti banquetnél sugárzott Bruck báró-

ból ki az igazi lángész !

Legelsben is nemzeti egybetestvéresedésrl tett emHtést, mely

most mindent legyz, mindent keresztülvisz, és melynek valami szk-

kebl kormány nem állhat útjában ! Én nagyon megijedtem,

mikor e szavakat kiejté és megvallom a vér egészen képembe csapott,

mert azt tudtam, Felségednek kormányáról van szó ; de csakhamar

észrevettem — és szerencsére az én zavarodásomat senki nem vette

észre — hogy nem a mi, de az angol kormányt^ értette a bölcs szó-

nok, mit igen helyesnek tartottam és nagyon örültem, hogy ezt kimon-

dani merte, persze »weit vom Schuss«, mert a »szfíkkeblfí« igen illik

a mostani angol faiseurekre, midn ily czímmel még senki nem merte

illetni az én apostoli kegyes uram és császárom jeles kormányát, mely-

nek én vagyok zárköve és aztán azért örültem oly nagyon, mert min-

dig különös satisfactiót érzek, mikor az angol ministerium tetejére

egyet adnak, t. i. »Eins aufs Dach !« Mert mint hü-lapjaink szünet

nélkííl hirdetik és alkalmasint már az egész a mi módunk szerint gon-

dolkozó emberiséget capacitálták is, tulajdonkép Britannia azon focus

vagy inkább Pandora szelenczéje, melybl a világra minden rossi

^ A semmeringi (déli) vasút eladásánál.

^ Érthet, ha a bécs-trieszti állami vasútnak eladásából következ óriás

veszteségen Sz. is — mint az egész közvélemény — fölindult. De annak nem Bruck

volt az oka !

"* Az angol kormány nem valami jó szemmel nézte a trieszti Lloyd-tár-

sulatot.
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burjánzik, — midn Bécs, melyet a rómaiak Wind, obonau [sic] ^ czím-

mel illettek, azon gyönyör forrás, melybl rend, engedelmesség, jóvi-

selet, megelégedés, gondnélküli élet, marczi,^ Heuriger, Backhendli,

szóval : az igazi emberi boldogság, napról-napra pezsgbben forra-

doz, — mit minden részrehajlatlan egyén elismerni fog, mert elismerni

kénytelen, minthogy máskép vagy odébb utasitjuk, vagy valami biz-

tos helyre internáljuk.

Már hogy mily haszna lenne Hamburg, Lübeck, Danzig stb. stb.

városainak, ha Triest igen felvirágoznék, és czukrot, kávét stb. stb.

nem Hamburgból hozná[na]k Bécsbe stb., de Triestbl, ezt ugyan senki

nem sajnálja és nem igen látja, az ellenkez érdekek következtében,

a Verbrüderung ers kezesét és kivált ennek nagy erejét,^ de ezt persze

oly genie mint Bruck de facto majd combinálni fogja. Mi módon?

Azt én bizony nem tudom, ámde ez nem az én, de az dolga.

De egészen elfelejtem mondani Felségednek, hogy Bruck Triest-

nek óriási felvü'ágzását nem egyedül a most közelebbrl megnyitott

vasútnak, talajára állitja, de mindenekfölött a szuezi szorosnak átmet-

szése prognosticálja lelke eltt Triestnek csudateli jövendjét.

Brucknak tulajdonképi fideája tehát az, — és ezért lépett

hatalmas Lesseps úrral'* allianceba, kinek . nevét oly magasz-

talólag emiitette pohárköszöntése alatt — hogy Angliának kezei-

bl ragadja a keletindiai kereskedést ! Ez tulajdonkép

a Pudelskern ! És meg kell vallani, a triesti most

felhozott ersen pfiffig eljárás kézzelfogható bizonyságot nyújt a

derék Staatsmann nemcsak ritka genialitásáról, de mi több : ki

nem czirkalmazható bölcs discretiójárói is, hogy t. i. ily óriási

vágynak vagy inkább arriére pensének elérésére a lehet legczél-

szcrbb módot választja és e tekintetben mint hasonlithatlan

Tambourmajor, oly heroicus Zapfenstreichot doboltat vagy inkább

dobol saját maga, — mert hiszen mint mondják egyszer beim jüngsten

Aufgebot dobos volt, — mely Angliának mint önként hazatérni nem
akaró korhely fiának parancsolólag azt insinuálja : lepergett idd,

gyere vissza, feküldj le és ám ha tetszik hortyogjál aztán — vagy mi

éppen annyit akar mondani — fecsegj, locsogj, pletykáz a parlament-

ben, nach Herzens Lust ! De mit is mondok, — Bruck nem az angol

1 Bizonyára szójáték (gúny) akar leimi.

- Márzen-Bier, márcziusi sör.

^ Czi'lzás Bruck nagy-német tendentiájára.

* A suesi csatorna építje.

26*

9-ten August

1857.
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nemzetet fenyegeti — hanem szintúgy mint egykor vén Napóleon

vajmi sokszor cselekedett, pour désunir le peuple avec son gouverne-

ment, az angol nemzetet — melynek ex rei natura igen ersen kell

buzogni Szuez, Triest és Lesseps úr mellett, — nagy fényesen nem-

csak kidicséri, de még minden ceremónia nélkül kormánya ellen vajmi

ügyesen fel is piszkálja és annyira felhuszitja, mikép az angol kor-

mányt habár nem is dönté azt lábairól a muszka kaland, a kinai bohó-

zat vagy az indiai futóka,^ — meglássátok — ilyformát mond Ber-

zsenyi, mikor a kevély tölgyrl szól, — báró Bruck fogja kidönteni

sarkából Palmerstont et Co — és akkor tán senki a széles világ hátán

csak azt sem fogja mondani : es ist uns Lloyd !
^

Alta petit Phaeton, ezt mondja a latán és meg kell vallani : csu-

dálatos, mily bátorságot nyernek mindazok, kiket Felséged sub umbra

alarum suarum, a kétfej sas szárnyai alá vesz, melynek egyik feje

mint egy vicczelni meg nem szn egykori táblabíró impostor preten-

dálja a magyarok átellenében hóditó Vümos, a másik sasf ellenben

Dobzse László szerepét játsza — mondom csodálatraméltó müy meré-

szek, lehet mondani vakmerk és mint a czigány ^ megval-

lani volt kénytelen »mer vakok« lesznek mindazok, kiket Felséged

bizodalmával megajándékoz. így például báró Bruck mint modest

kancellista, tudom szívesen megcsókolta volna Palmerstonnak min-

den tiz ujját, ha »csinál valamit belle« — és az ubi bene, ibi patria

gyakorlati útmutatása szerint, mint angol comodor, feltéve, ha ily

magasságra okkal-móddal fel birja csigázni magát, éppen oly enthu-

siasmussal felperzseli szép Triest szeretjét, ha ezt parancsolják, mint

amily enthusiasmussal kész volna mai idkben, mert Felséged csinált

valamit belle, az angol kereskedési elnyök közé hajitaui minden

szeretet nélküli kanóczot.^

Ha valaki nyugodt vérrel és minden ámitást és önkecsegtetést

kirekesztetve, szinte és higgadt fontolóra veszi Felségednek tulaj-

^ Olvashatlan szó.

^ Czélzás a cMnai Kanton elleni angol expeditióra, a melyet az angol alsóház

ellenzett, de a föloszlatott helyébe választott x'ij ház helyeselt (1857 tavaszán). Es

az 1857 májusában kitört kelet-indiai forradalomra.

2 Gyönge szójáték (es ist uns Leid). — Sz. gúnyolódása teljességgel nincs

helyén Bruck ellen a trieszti kérdésben. Szükségtelenül fújta föl azt az obligát

toastot, a melyet Bruck Triesztben mondott s a lapok röviden közöltek.

^ Bruck t.i.elbersfeldi születés porosz alattvaló, elég kalandos fiatalság

után Ion Triesztben egy kereskedház alkalmazottja.
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donképi állását — és ily mtétei után tökéletesen kiviláglik lelke eltt,

hogy Felségednek a széles vUág terén, de egyetlen egy szövetségese

sincs, kire igazán számithatna, hogy továbbá Felségednek pénzügye

oly kutya állapotban van, melynek végképi feloldásától minden gon-

dolkozó (ember) úgy irtózik, mint ha vizibetegségben sinyldnek

lecsapolt viricsével [sic] volna kénytelen oltani szomját és végre, hogy

Felségedet alattvalóinak de tán egyetlen egyike szintén nem szereti,

st ezrek meg ezrek Felségedet lelkük ereje szerint határtalanul gy-'

lölik, — és ekkép Felségednek egész léte egyedül terrorismus és fur-

fang által ügygyei-bajjal összeenyvezett nagyszer mystificatión alap-

szik, melyet már legközelebbi napokban tán egy csupa kis véletlen is

úgy törhet ketté, mint néha váratlanul a villám is lesújtja a bár leg-

büszkébb emberi teremtést is ;
— ha mondom mindezt öncsalás nélkül

fontolgatja szenvedelemtl le nem bilincselt értelmesebb ember, akkor

Bruck excellentiájának triesti productiója oly handabandának mutat-

kozik, mely bármily éretlen és taknyos iskolásnak sem volna meg-

bocsátható és mely komédia tulaj donkép az által nyeri különösen

piquante voltát, hogy nem valami éretlen földönfutó, Projectenmacher,

de az osztráki császárságnak azon financminiszter — genieje tudott ily

nagyszerleg szamárkodni, kitl úgy szólván megmentését várja és

mi nevezetesebb, még reméli is — nálánál egy cséppel sem okosabb

több millió tökfilkó !

És ha valaki annak kulcsát keresi, hogy vájjon mikép cselekedhet

ily kimondhatatlan otrombául oly eszes ember mint Bruck, kinek

tagadhatatlanul igen sok esze van, — akkor ezen rejtélynek fel-

oldását azon régi, mindennap tapasztalt axiómában lelendi, hogy

a legeszesebb ember is, ha elhízza magát ? ^ minden esze mellett

mégis úgy cselekszik, mintha nem bkna ésszel, de igazi genuin

szamár volna.

Most emlékszem. Felséges uram bizonyos alkalomra, mikor a

már többször felhozott fatális gróf Szekírváry nékem — engem min-

dig per te tractálván — azt monda : »Nektek legnagyobb bajotok,

mely végkép az egész közbirodalom szétdülését és kimondhatlan nyo-

mort fog okozni és maga után vonni, az, hogy a császár minden határon

túl elbízta magát és eszerint egészen vak és státusdolgok körül való-

ban egy mákszemnyivel sem több mint trotth ; — és aztán regis ad

exemplum taki gazda, taki sluha ; mikor te másztál az uborkafára és

^ Sz. aláhúzása.
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a sor rajtad volt, megint te biztad magadat oly bolondul el. hogy gya-

korlati esze tán Bacherlnek is több van, mint neked Bach bácsim,

mert te nem látsz orrodnál messzebbre — stb. stb. igy szólt ezen fatá-

lis nem »Östreichische, de ungarische Beobachter« ^ — és ha én a dol-

gokat úgy nézem, mint ezt közönséges emberek nézik, akkor megval-

lom, Brucknak histrio eljárása a triesti útban és Triestben nekem is

oly nevetséges szinben jelenik meg, hogy — mint ezt derék bécsi

iíjságlapjaink poiir varier nos plaisirs ezerszer citálják — toties quo-

ties : homerosi nem ugyan inspiratióra, de hahotára fakadok, — kivált

ha Bruckra visszaemlékezem, mikor oly »pfiffig volt,« toastjának végén

egyenesen felszólitni a bámulókat, szíveskednének szónoklatának szél-

vészes »hoch« jaj'ik - által valami demonstratiói pondust adni. mi nem

volt ügyetlen taktika ; mert máskép ki tudja, a szélvész nem marad-e

el és nem kiséri-e egy tökéletes »Windstille« Brucknak mennydörg

szavait, — mi égi háborúk alkalmával igen sokszor megtörténik, kivált

mikor száraz idk járnak, nem esik és semmi felelevenedni, felvirulni

nem akar. De mint mondom ezen felhívás legalább igen jó financiális

speculátió volt, és ersen a derék financier mellett szól, ki azonban ez

alkalommal nem lépett a laissez nous fairé által hires Colbert

pajtásának nyomába, de mindenesetre capitalis jó fogás volt, ezen

felkérés t. i. mert nem került egy garasba is, — midn mi, — és ez

természetes, mert financiákhoz mi nem igen értünk — ingyen de egyet-

len egy »éljent« sem tudunk az obstinát és az e tekintetben igen »drága«

magyarokból kipréselni, — de e czélra vagy készpénzt kell kiraknunk
;

vagy legalább pénzt [sic] és ha üyes nincs, néha-néha bizony 25 »Ver-

gissmeinnicht«-féle szált is Ígérgetünk. Jahelf, was helfen kann. Magyar-

országban, hol egy orátornak és egy pohárköszöntnek, tudtomra leg-

alább soha nem jutott eszébe a publicumot felkérni, éljenezzék meg

jó gondolatit, és Angliában sem történt ilyes soha is Ossián élte óta,

— de ilyféle valamit, amint nemkülönben sok egyebet is, mindig a

pubhcumnak discrétiójára s beneplacitumára és hberum arbitriumára

hagyták át ; Magyar-országban és kivált Angliában tudom, ezen sociá-

lis vagy inkább banqueti improvement sokaknak kimagyarázhatlan

mulatságára fog szolgálni ; mert az okszerinti elmenetel bármiben

is, »jeder vernünftige Fortschritt« [mivel persze valami újoncznak,

vagy például a Theresienvári raboknak »Fortschrittjára« nagyon kár-

1 Czélzás az )>Österreichisclie Beobachter« czínuí lapra.

2 Ismét igen gyönge szójáték (Hochjaik, ))hoch« »jaj !<(-ik).
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hozatos] ** minden jobb ember lelkét felvigasztalja. — kivált mikor az

emberi nemnek intelligentiájára büszke [ember] elismerni kénytelen,

hogy ott, hol a természet nem akar operálni, vajmi sokszor ügyes arte-

fact által ganz táuschend pótolhatni a természetnek mostohaságát

mint például Bruck miniszter toastját és arra bekövetkez hoeh hoch

és hoch lelkes és udvarias rivalgását tekintve !

így Ítélnek most vajmi sokan báró Bruckról ; t majd phantastá-

nak. majd aventiiriernek hirdetik, ki Felséged számára oly hidat készit.

mely Felségedet inomisse kigázolhatlan sárba vezeti, mig neki elég

esze lesz, a német patriótát — a szónak egész értelmében — tovább

is játszani, — és aztán minél elbb jobb zsebét megtölteni, ezután bal-

zsebét saturálni. és végkép.'' mikor váltig meg lesz tömve a portemo-

néja vagy brancard[ja].^ oly reductiókat javaslani, melyeket Felséged

teljességgel nem acceptálhat. midn semmi által vissza nemi fogja

tartani magát, de magas állásáról szerényen lelép, — magát ersen

regrettiroztatja, mert successora, bárki legyen is, nem lesz képes az

osztrák finaneiákat rendbehozni, és végre és pro con- i lo-ten August

olusione, vagy valami handabandás szerepet fog játszani I

^^^-

Németországban báró Bruck. ha csakugyan erre fejlik a németség

vagy ha nem és csupa phrásisoki'a redukáltatik a német lelkesedés és

tetter, akkor philosophiai contemplatio közt nagy popularitását és a

köznémetség abundans tömjénezését élvezve olvasgatni fogja kényel-

mesen azon pénzt, melyet Felséged bölcs kormánya alatt nagy bölcsen

élire vert, — et in magnis voluisse sat est.^

így szólnak úton-útfélen, ezt nem tagadhatni, de felséges uram

méltóztassék elhinni, mindez nem egyéb mint »abgeschmackt« calumnia.

— nem egyéb mint mocsok és piszok, melyet a községnek selejtje,

sepredéke, minden kitnre, minden fényesre ola-etlen hajit, mely-

hez miops szeme nem szokott. Ezt magamról legjobban tudom. Bruck-

nak lehetnek s vamiak hibái, mert hiszen sem több mint dei gratia

ember és suae majestatis gratia financminiszter stb. — de mi kezei-

nek tisztaságát vagy inkább ujjainak vorschriftsmássige rövidségét

* Kiadó tette szögletes zárjel közé ez értelmetlen, közbevetett mondatot.
*• Végre helyett.

^ Gj'alogszekere, taligája.

2 E prognostikonnal szomorú ellentétben áll Bruck öngjölkossága pár hétre

Sz. halála után (1860 áprris) azért, mert t is gyanúsították az 1859-iki háború

alatt elfordult Eynatten-féle híres szállítási csalásokban való részvétellel ; de teljes

ártatlansága kiderült.
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illeti, arról éppen oly jót merek állni, mint saját tiz, só't húsz kör-

meinu'l ! — Ha liibázunk is néha-néha, mi könnyen megtörténhetik,

mert olykor et divus dormitat Homeros, — legalább egyre büszkék

lehetünk, dass wir grundehrlich sind

!

Felséged tudom, emlékezik még Eichhofra, — ki szinte báró ^

volt vagy még tán most is az, — és aztán derék Kremer ^ kamarai

tanácsosra. Mindkettó'rl azt mondták »rein wie Gold«, de nem álta-

lánosan, mert felette sokan éppen úgy mint minket meg nem szn
calumniával illették, és többek azt is állitni szemtelenkedtek, mihez

képest úgy lopnak mint szarkák, csakhogy sokkal ügyesebben. És

kérdem, mit világosított fel a mindent megérlel' nap ? mi volt a par-

turiunt montes stbféle hyperbolának végresultatuma ? Gondolná-e az

ember, nem egyéb [mint] az, hogy annak fele sem mutatkozott »való-

nak« mit ezen érdemdús két patriótáról költöttek, — mert Eichhofról

azt mesélték, hogy lepott pénzzel 3 nagy dominiumot acquirált, holott

csak egyetlen egyet szerzett szegény ; Kremerrl pedig — ki tán csak

azért aranyozta meg magát oly eró'sen, mikép, — mert igen piszkos

Hofrat volt — , róla valósággal azt mondhassák, »rein wie Gold« —
errl pláne azt fecsegték, 3 millió érték Wertpapiert szerezgetett

ganz im Stillen, jóllehet bet szerint mint koldus halt meg, mert maga

után — minthogy magával el nem vihette, nem hagyott többet egy

félmilliónál, — melyet minden bizonnyal vagy salariumából »sparolt«

össze vagy feleségével nyert vagy mint »bind band« a generóz liléin

testvérektl 3 kapott ajándékba, neve és születésnapján, újesztend

és pünkösdkor vagy Szt. Leopold ünnepén — és aztán ily kicsiségért

annyi lármát ütni, — bizony nem szép, ist garnicht schön und ganz

unter der Würde eines gebildeten Menschen — hiszen még Szt. Dá\ád

is azt énekli »bovi trituranti os non Hgabis*. — És én legalább inkább

szeretem az ökröt, ha eszik és ruminál, mint mikor bg, — mert ez

mindig ersen afficiálja nervusaimat, kivált ha ezen bgés úgy hang-

zik, mint magyar szó.

1 B. Eichhoff Péter 1835—1840. az udv. kamara elnöke ; 1839-ben maigy&T

indigenatust kapott, a maga idejében nevezetes fináncz-genie. (Leányát a 48-ban

szerepelt báró Dercsén}d János bírta nül.)

2 Kremer Alajos, Ritter von Auenrode, udv. kam. tanácsos, b. Kübeck mel-

lett sokáig ebiökségi fnök ; vasúti s vámügyi szakember és szakíró volt.

^ Xagy és szerencsés építési vállalkozók az 50-es és 60-as években Ausztriá-

ban. Családi sírboltjuk a legnag}'obbszerü mausoleum Ausztriában, a morvaországi

Zöptau mellett egy óriási gyönyör park közepén.
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Mi a becsületességet illeti, e tekintetben legyen tehát Felséged

tökéletesen nyugodt és minden gond nélkül, mert minket, báró Bruck

excellentiáját és engem legalább, valami sokkal magasabb és sokkal

becsesebb lelkesít és indit, mint egy nyomorult kis morva birtok vagy

néhány ezer szennyes bankó !

Ámde hogy helyes financzminiszterünkre térjek ismét, most —
miután triesti conduitjét jobban átgondoltam és rumináltam — csak

most látom tisztán, mily stupid vagy inkább stupend combinatiói

tehetség lakik ezen ritka egyénnek koponyájában

!

Én — kivált a triesti banquet alkalmával — rámertem volna

esküdni : sült bolondnak járja tempóját, — de most reflexion faite

tisztán látom, hogy ez esetben nem játszotta a bolondot, de tette

az evó'társakat bolondokká ;
— és hogy általában véve lehetetlen volt

az ö állásában és a fennforgó körülmények közt valami bölcsebbet,

okosabbat és czélszerübbet kigondolni, mint volt azon komédia,

melyet ó' oly nagy eminentiával játszott el és mely engem sok mással

együtt, miután mi nem voltunk képesek az különösen mély poli-

tikáját tüstént felfogni, oly jóizen megkaczagtatott.

Az elbízott egyéniség mint gr. Szekírváry tartja és magam is

elismerni vagyok kénytelen, bár a legkitnbb capacitás volna is

egyébiránt, — tán több ostobaságot követ el, — mint született asinus,

— mert az ilyes néha igen modest és scrupulosus midn az elbízott

lángész minden szerénységén és kétségen heroice túlad.

Ennek igy létét ezer példa bizonyitja ! Nehogy azonban Felsé-

gedet ezer példával untatni kénytelenittessem, legyen szabad csak

két egyént felhoznom, melynek példája tökéletesen meg fogja igazolni

ezen áhitásnak valóságát, és ezen két egyéniség nem más mint Napó-

leon Bonaparte és Saphir Gompercz !

Müy kimondhatlan okos volt Napóleon, pályájának kezdetén

!

Ha t összehasonlítjuk Nagy Sándorral, Caesarral, Hannibállal, mikor

Olaszországban rendre megkefélte és lecsépelte vitéz Beaulieut,

Alvinczyt, Wurmsert, Melast et C^^ — hasonüthatlanúl áll leg-

magasabban minden eddig élt tábornok közt. Mikor azonban elkényez-

tette t Fortuna istenn s t Bécsbe, Berlinbe, Madridba ^tb. vitte,

és kivált Mária Louisa a császárn, ki t ex dei gratia fejedelmekkel

egybe rokonositotta, akkor a roturier monarchának feje, de tant de

bonheur, de tant de grandeur et de tant de gloire szédelegni kezdett

^ Ismeretes osztrák hadvezérek a napóleoni háborúkból a 18. század legvégén.
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és lassan-lassan úgy elbízta magát, mikép óráról-órára vakabb vagy

bet szerint ostobább lett, mig Szt. Helénára jutott, hol nagy szeren-

cséjére, szinte nem nyiltak fel egészen szemei és meg nem szn ábrán-

dok közt adta ki lelkét. Szint' ezen esetben van a múzsák kedveneze.

derék Saphir. — Mily kitn észtehetség volt , mikor szerénységgel

teli Pannoniával kezdette meg ii'ói pályáját ; és mennyi széppel,

elméssel és mulatságossal ajándékozta meg akkor a közönséget ! Mióta

azonban némi celebritásra jutott, mert a számtalan sok német invita

Minerva Witzreisserek közt bizonyosan a legels, mais cela ne veut

pas diie grandé chose, — miután a zsidó publieum, mely rá, faute de

mieux, persze igen kevély és ez a keresztény közönséggel együtt cso-

portosan járja felolvasásit, és Isten irgalmáért miért ne járná, mikor

unalomból sokszor csaknem meggebed, mi közönséges sorsa mind-

azon népeknek, melyek nem maguk kormányozzák magukat ; mert

bezzeg ezeknek nincs idejük magukat elunni, minthogy ezeknek jó

"

a dolguk — . de mondom azon népek, melyek nem is tudják, mi a

selfgovernement, rendszerint annyira elunják magokat, — mint

például a derék bécsiek, kik kínjukban pour tuer le temps, mindenüvé

elmennek, kutya, majom, bolha stb. komédiákba, Bacherl et Co

bohózatiba. Schwenderhez. Zögernitzhez.^ a népkertbe, — tikkasztó

meleg daczára minden színházba, concertba, vasutakra stb. stb. és

mindenütt capitaliter. colossál, pyramidál, grandióz elunják magu-

kat, mit a lapok legnagyobb szinteséggel és ganz naiv kikürtölnek.

— mert ha vége van a napnak, csak azt mondhatják maguknak.

»ettünk, ittunk és szivaroztunk ugyan sokat s derekasan, — de azért

mégis érezzük, hogy nekünk valami hiányzik* ; és ez nem egyéb.

inint azon öntudat, hogy k az országos ermnek haszontalan, st

útban lev 5-dík kerekei ; — és aztán azon egészen el nem nyomható

sejtelem, hogy egyedül az boldog, ki »teremt« és ennélfogva egyedül

az. ki »Istennek napszámosa* stb. stb. és ekkép igen természetes,

hogy Saphü- ünnepélyei sem maradnak látogatlan ;
— mindez azon-

ban a fwitzlingnek eszét egészen még ki nem ficzamította, — de

ezen operatiót azon coup de grace vitte végbe, hogy valamint Nagy

Frigyes király számára épült »Sanssouci« és a badeni herczeg kedvére

Karlsruhe, — úgy az felfényesitésére ácsoltatott és szegeltetett fel

* Tollhiba sok helyeit.

^ Bécsi, cg}'koron híres mulatóhelyek. A Zögernitz-féle »casino« Döblingben

máig is megvan.
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»Moritzruh« !
^ És igaz erre nagyon kevély lehet, auf so was ist 's

schon erlaubt, sich etwas einzubilden, mert nem minden halandó oly

szerencsés, a világi lottériából ily quinternót kihúzhatni ! Igaz ugyan,

hogy ezen »filagoriát« vagy inkább »múzsaesarnokot« vagy még inkább

»zsinagógát« nem valami »város«, valami »Verwaltungsgebiet« vagy

pláne valami nemzet építette vagy építtetni parancsolta, mert ez

aztán más világba állítaná a dolgot, — de solo solissimo egy becsü-

letes ácsmester vitte végbe ezen cyclopsmunkát, ki talán soha sem

olvasott mást, mint a Wochenkrebset "^ és eszerint tán úgy megcsu-

dálta ezen észbeli kiforrást, mint megbámulta annak idejében a falusi

tekintetes a »Kistükröt«,^ — mert soha más könyvet nem vett kezébe,

— és ekkép a derék ácsmester tán nem is sejdítvén, hogy még más

irók is vannak a világon, indomtabihs viszketeget érzett magábau

a solóráknak solo egy csinos fabódét feldeszkázni, — mely annyi

durabilitást ugyan nem igér mint az egyiptomi pkamisok vagy pláne

az öreg »Schneeberg« * — de mégis elég volt arra, mikép lángesz

Saphir annyira elbizza magát, hogy most minden tekintetben még

alábbszállt, mint Napóleon a muszka kaland után — és ha ó't az

osztrák literátorok toties-quoties derekasan meg nem pokróczozzák

és a nevetségnek pellengérére nem állítják, annak oka csak az, hogy

a vén Witzlingnek és lovasberényi dandynak, noha egészen elbízta

magát, mindamellett mégis több esze van, mint a bécsi publicisták-

nak in corpore, mi persze nem nagy compliment és legtávolabbról

sem hízelgés, és pedig, mert ezen, jobbadán német zsidók, zsidó néme-

tek még elbizottabbak mint Saphir ma, vagy Napóleon volt egykor.

— És eszerint a valahai pannonista ma legyó'zhetlen nauseát okoz,

mikor mindig és mindig saját drágalátos személyérl szólván egy-

huzamban Moritzruhval mulattatja olvasóit, vagy mikor »á la legére«

és mint »joli coeur« és »fidéle berger« fiatal szépekhez irányozza bivaly

könnységgel vagy mint csimpánz Courmacher franczia csintalan-

ságit ; vagy mikor több ezerszer ismétli fejében mint látszik stereo-

typpé fagyott ezen mondókát »Es kommt so nichts'<, mi a nápolyi

1 A lovasberényi származású Saphir Móricznak, a 4ü-i's években Német-

országban és Ausztriában ünnepelt, de már az 50-es években hanyatló humoristá-

nak és hirhedt élczfaragónak tiszteletére a Bécs melletti Radenben fürdz zsidó-

ság egy magaslaton kilátó kioskot emelt s »Moritzruh«-nak nevezte ej.

- Saphir egykori humorista lapjában egy heti rovatsorozat czíme.

^ Az öreg Losonczi István híres »llármas kis Tükör« ez. mve.
• Híres havas az alsó-osztrák és stájer határon.
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lazzaronik bizonyos osztályára emlékeztetett, mely minden »cantusát«

kivétel nélkül maccaronival kezdi stb. stb.*

[28.] Ámde felséges uram, Bruck nem ezen categoriába tartozik I

Valóban nem ! Mert éppen el nem bizta magát ! St egészen ellen-

kezleg, ha van valaki, ki tisztán és iDusió nélkül látja, mily nyomo-

rult lábon áll mindaz, mit eddig ügygyei-bajjal feláUitottunk és —
pour tromper le monde et gagner du temps — kimázoltunk, kifestet-

tünk — az bizony senki más mint ;
— és mióta azt tudom, t nem-

csak becsülnöm, nemcsak bámulnom, de szeretnem is kell, mely érze-

lemre én szintoly hajlandó vagyok mint Felséged

!

És most vegyük practice a dolgot, felséges uram. Ugyan bölcs

* Széchenyi jegyzete : Éppen, midn ezen sorokat rniám, jut az Ostdeutsche

Post No 188.1857. kezembe, hol ezen czim alatt »GericlitshaUe (Betrug)«—hös Saphir

is figurái és pedig nem annyira tündöklen,mint inkább »in natura<(.Eg}'kori secre-

táriusa, vagy tulajdonkép nem tudhatni mije Saphir úrnak, ül auf der Anklage-

bank, mert hamis váltókat fabrikált, és pedig — ^\^e undankbar und infam —
elóTjbi ura Saphir Gomperz ^ nevére, — és ug}-anis mily nevetséges ürügy

alatt, — egyedül azért, mert havi diját, 30 forintot pour tout potage évek

óta nem fizette ki neki a derék himiorist, de alkalmasint aus lauter Humanitát

saját Sparcassajába tartotta azt és a szerény apród nem merte a derék Bayard

sans peur et sans reproche Saphir lovagtól egy kissé több komolysággal preten-

dálni becsületesen leszolgált diját, — mert ily esetben, — mint a két é\T.

lánczra itélt szegény tatár állitá, Saphir úr mindig és mindenki ellen mint kan-

pulyka felmérgesedni kegyeskedik.

Ha a hs bécsiek nem félnének oly annpra a vén darázs Witzüngtl, mily

kimondhatlan ilyféle »schmutzige W'ásch« jönne napfén}Te

!

))Vorlesmagen — von dessen Ertrágnissen stets ein grosser Teil — den Ar-

men mid Notleidenden zukommt, me es dann allé Zeitungén ausposaunen, •— und

daim der bestialsche Gestank, ja Verfülirung zum Yerbrechen im eigenen Haus . .

.

ist das nicht ein neues Beispiel, [bejsonders grossartigster Elteikéit mancher soge-

narmten Philantropen ?

Es aztán mily jól illik üyféle dégoutant csimpánznak szájába, — a pfuj és

abermals pfuj, — mikor a szerencsétlen mag5'arokról szól és ket \ntzezi, tanít-

gatja, korbácsolja !

Nem egy tiszteletreméltó zsidó létezik, — megengedem ; de általában véve

a legtöbb zsidóban van valami átkozott keverék, mely más fajtákban nem létezik,

—

^ Saphir másik neve Gottlieb volt. Nem tudom mért nevezi öt Sz, Gom-
perznek. — Saphirról a legtalálóbb jellemzést adja — bár röviden — Friedjung

oOesterreich von 1848 bis 1860« II. k. 327. és köv.
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lett volna-e, Bruck Frigyes részérl, ha mint financminiszter — tud-

ván, mennyibe telik a bécs-fiumei '^ patkós és müy keveset jövedel-

mez és hogy most örülni kell, ha 100 milKó veszteséggel valami más

»bon homme«-féle társulat át akarja venni azt és vele bajlódni, —
és hogy ekkép ezen vállalat, noha egész világ bámulja, nem annyü'a

Geniestreich, mint inkább dummer Streich, — ha mindezt tudván,

és egyszersmind érezvén, hogy ezen utolsó Streichnak nagy, tán leg-

nagyobb része az drága ! személyének rovására való, — mondom
ha mindezeket tudván és érezvén, báró Bruck az érintett kaland

alkalmával, a fennforgó körülményekhez képest adaequát képeket

csinál, — t. i. mint szegény bnös, kinek homlokán a mea maxima

culpa van irva, és testének minden része úgy lóg lefelé mint szomorú

fznek lombja, — vájjon mily benyomást tett volna az ilyféle maga-

tartás ? Természet szerint oly infámis rosszat, hogy azon 3 társaság,

mely az érintett útra competál, és melyeket egymás ellen akarnak

hetzelni, hogy többet adjanak, — de mint haUom, oly udvariatlanok

voltak, és egyesültek,! mikép kérem is Felséged, ne is osztogasson

köztük pántlikákat, kulcsokat és titulusokat, — ezen három társaság

bizony tüstént 10 vagy pláne 20 millióval alábbszállott volna aján-

latával ! De miután Bruck oly ügyes volt, el nem árulni, tulajdon-

kép mily darázsfészken l, st igen vig képekkel delectálta az egész

társaságot, — alkalmasint 10 vagy pláne 20 millióval fellicitálhatjuk

vasútunkat, úgy hogy Bruck okos tartása által, positive és negative

körülbelül 40 miUiót takarított meg Felségednek számára, — mikép

ha Felséged derék fináncz védangyalának két müliót ajándékozna,

melyet én vele feleznék, quia aequalis divisio non conturbat fratres,

* Tollhiba becs—triesü helyett.

és melyet bellük nem irthatni ki. Több évvel ezeltt gr. K[árolyi ?] István a Mátra

táján hurczoltatván egy becsületes magyar Vorspontos által, véletlenül azt tuda-

kolá ettl, kié volna Debr ? »Hát nem tudja az úr ? A zsidóé«, az vala a felelet,

mert mint ismeretes, akkor ezen ingatlant U. M. birta áréndában vagy

inkább zálogul ; ki már akkor átesett a keresztelési ceremónián ; mihez képest

a fenhozott gróf azt jegyzé meg, hiszen nem zsidó többé, mert megkeresztelték, —
mire a Vorspontos ily trumphphal válaszolt : »Az ördög sem kereszteli ki abból a

zsidót.« Ámbár U. M. tagadhatlanúl, und Éhre, dem Éhre gebührt, lelkesedés-

ben és bkezségben bizonyosan néhány millió zsidó közt igen kedvezóleg kitün-

tette magát és róla legtávolabbról sem mondhatni azt, mi teljes joggal illik, a vad-

rózsák, melyeket a franczia gratte-cul-nak nevez, szerzjére : auswendig stark huj,

inwendig infam pfuj.

^ A cs. kir. szabad, déli vasúttársaság három társaságból alakult ki.
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— Felséged comme profit tout clair 38 milliót dughatna, ha nem is

éppen zsebébe, mindenesetre legalább »melléje«.

Száz eset mutatja, fvezérnek, fnöknek, hajóskapitánynak,

orvosnak, banquiernek stb. stb. képvonása mily mágusi ervel bir.

így például mint mesélik, — a Waterlooi mészárlás

alatt — ej be nem szeretek ilyesekrl gondolkozni —
az egész franczia had mindig csak ]N'apoleon képvonásaira figyelt.

]\Iindaddig. mig mosolygott, úgy harczoltak a vitéz gaUusok mint

felbszült elefántok, — és ha rs'apoleonnak elég lelki ereje, vagy

elégséges komédiás talentuma lett volna, akkor is mosolyogni,

mikor meglátta a burkus huszárt, Blüchert, st ezen látványon

elneveti magát, ez esetben mint sok szakemberek assecurálják,

bizonyosan megnyeri ezen decretórius csatát, mert a franczia

vitézek bizonyosan nem tágitnak. — és Xapoleon még ma is a

franczia császári széken fíl, ha t. i. azóta valami más okból ki nem
dl, — miután azonban ]N'apoleon nem tudta végigjátszani felvett

vidor szerepét, — de arczán elvonult egy kis ború, — bizony,

sauve qui peut, szaladásnak indult a »se meu^t mais ne se rends pas«

hs sereg, — és csakhamai* el volt végezve e háború !

Már e tekintetben a mi derék fináncz Xapoleonunk ugyancsak

mesteriebben — mit grösster Selbstbeherrschung — viselte magát,

mert minden megszakadás nélkül úgy kaczagott és oly talpraesetten

bonmothozott, Tergestinos intra et extra muros, hogy mindazok, kik

ezen a világon legcsudálatosabb és legnagyobbszer sinútnak meg-

nyitásában résztvettek, oly annyira el voltak bájolva és fellelkesítve

mindattól, mit hallottak, láttak és kivált mit ettek és ittak, hogy

nyugodt lélekkel mondhatom : Felségednek déU patkósa ^ legalább

egész Germania eltt oly hitelben áll, melyrl egy cseppet sem mond-

hatni, hogy mobiüer t. i. ingó vagy pláne biczeg — és miután a föld-

gömbnek egy népfajtája sem oly képzeletdús. mint a teuton, gondol-

hatja Felséged, mily édes \'isiókkal van most teh nem egy német f.

lia a triesti kirándulásra ^dsszaemlékezve, a szuezi átvágásnak a világ

képét megváltoztató óriási eredménye tornyosul fel oly könnyen

l)orjúzó velejében !

És ha szintén, ellenszenv és kivált bnös anglománia nélkííl

meggondoljuk, hogy ezen vállalat korántsem üres szalma, melyben

nincs mag, — akkor.Bruck miniszternek nem hódolhatunk és t nem

^ Vasútja.
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éltethetjük eléggé »Evviva« — habár erre minket fel sem hív é&

jiii ilyféle demonstratióért nem is kapjuk ki a systemisált borra-

valót.

S ugyanis például Kalkuttából vagy Hongkongból — mintha ezen

utolsónak kellemetlen magyar hangja volna ^ — mikép hozzák az

indiai és kinai árukat mostanság a bécsi fvámházhoz ? Es mikép

érkezhetik Ujhollandiából a Reménység fokáról, Rióból, Newyorkból,

Pétervárról stb. stb. arany, constantin bor, papagály transport, kau-

csuk, papucs, kékrókabr stb. Felséged residentiájának falai közé ?

Kérdem. Bizony sehogy se máskép mint kimondhatlan hosszú és kivált

ersen unalmas tengereken, melyeken a szerencsétlen utas vizén, egén

és a hajóequipagon [kivül] nem lát egyebet mint saját magát, ha

tükörbe néz, mi nem igen mulatságos, ha az ember nem oly szép mint

Narcisse, mi ritka esemény — ; és vájjon, mi hajtja a hajókat ? Semmi

egyéb mint »szél«. — És ez mennyire változik, azt mindenki tapasz-

talhatja, ki úgy mint mi »garderobejában« köpönyeget is tart. Ámde
a szél sokszor egészen el is áll, st nem ritkán még szemközt is gyako-

rolja indiscrét erejét, mikor például a boldog dunai hajós kényelme-

sen a parton ünnepelheti Boreas nagyságát, — a szegény tengeri

matróz ellenben elrenyomulni nem tudván, hátravergdni pedig

nem akarván, messze minden Istenadta parttól, úgy hányattatik fel

és alá, tled-hozzád, mintha rótában volna a labda.

Es mennyi idvesztéssel jár ezen unalmas átszállítás ! Bizony

borzasztó deperditával ! John Bull pedig helyesen mondja »times is

money« és Neuöstreichra és kivált Felségedre igen illik, már nem

tudom, melyik kalendár szentnek azon bölcs észrevétele »qui habét

tempus, habét vitara«.

Ha mindezen körülmények lelkiismereten megfontoltainak, vagy

inkább megmázsáltatnak, mert hiszen kimondhatlan súlyosak és e

mellett az sem kerüli el a higgadt combinálónak figyelmét, mily sok

árú romlik el ily hosszas út alatt és ha el nem is romlik, kétségtelenül

igen elunja magát és e fölött annyi hajót nyel el a soha jóllakni nem

tudó tenger, — akkor Triest, Szuez és kivált a Veres tenger oly bájteli

képet fest lelkünk láttára, mint mikor új Aurora aranysugárival fel-

dicsiti az álomból ébred természetet.

Legyen csak egyszer keresztülszúrva a szuezi szoros, akkor az

^ Gyönge szójáték (Hon kong; kong az ürességtl, a szomorúságtól stb.

a magyar haza).
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egész indiai kereskedés sem inconstant szél által lesz eszközölve, —
de constans és mindig constansabb kszén használatával, mely gyö-

nyör fekete abraknak messze\itelét és értelmét, »die Tragweite und

Bedeutung« eddigelé legalább még senki nem fogta fel oly nagy geniali-

tással mint éppen azon férfiú, kit Isten Felségednek ajándékozott

in der Gestalt eines Finanzministers.^

Igaz ugyan, hogy a kszén mint motor igen drága, a szél ellenben

felette olcsó. De ez tökéletesen compensáltatik az idnyereség által,

mely mindig igen nagy, noha zsebbe dugni soha nem lehet ; továbbá

azt sem tagadhatni, mikép ezen theoria inkább csak személyeket illeti

mint árúkat, — melyek egy darabig elvárhatnak, — elromlásnak éppen

nincsenek kitéve, st tengeren még javulnak is, mint például a bor, —
efölött azt sem lehet igen capiálni, Rióból, Kahforniából, Newyorkból,

Britanniából, Muszkaországból, mikép fognak a hajók Triestbe érkezni,

hahogy nincs kedvük szabad úton például könnyen Hamburgba jut-

hatván inkább nagynehezen a gibraltári szoroson vagy a Veres tenge-

ren csúszni és mászni keresztül a gyönyör Triest felé, mely tulaj don-

kép nem is portus és illyes soha nem is lesz, de egyedül egy éppen nem

biztos tökéletesen nyilt tengeri kiköt. Ez mind igaz, és az eladottak-

ban van nem egy bunkós argumentum, de másrészrl még nyomaté-

kosabb indokok viaskodnak a szuezi út mellett, melyeket az igazi genie

számadásiból [sic] ki nem rekeszt, ki nem tüt.

Legelsben is azon bor, mely Capvárosból importáltatik és késbb

Hobarttownból, Sidneybl, Buenos Airesbl és tudja az Isten, mily

újra feltalált szigetekbl bizonyosan behozatni fog, mert Felséged a

lelánczolt kereskedésnek bilincseit mély bölcseséggel szétkalapácsolni

méltóztatott, — ezen borok mondom, most és késbb mindig csak

mint régi kész borok lesznek Bécs falai közt élvezhetk, — mindaddig

t. i. mig a szuezi kanális nem lesz kész és mindig csak a szél fog szolgáim

az emberi »comfortok« átszáUitására ; és nem kszén vagy koks —

,

a vén bor pedig noha ilyesféle is nagy mennyiségben semmisittetik

meg az osztráki metropolisban, azért az igazi bécsi sokkal örömestebb

issza az ideit és e tekintetben azon halhatatlan magyar költvel coin-

cidál, ki az újbornak, új czipónak és új menyecskének énekli kitn
és mindenekfölötti becsét, — és én igen jól anticipálhatom azon boldog

idt, mikor moyennant le canal de Suez, a derék bécsi Deutschmeister-

^ A mit itt Sz. gúnyosan mond Bruckról, az Bruckra — osztrák-német his-

torikusok szerint — komolyan illik.
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féle fesch — mi annyit akar mondani, mint fashionable — igazi patrio-

tismussal igy fog császárjára és Hans Jörgeljére gondolkozván jubili-

rozhatni : »I trink mi' voll mit mein Heurigen von Kap, und dann

rück ich vor Memanden weder mein Hut noch mein Kapp !« Ily önbizal-

mat pedig jó a népekben — a magyarokon kivl, mert ezek mindig

excedálnak — fenntartani ! És aztán ki magyarázhatja a kereskedés-

nek negédjeit ? Azeltt Phoenicia volt elssorban, — késbb Velencze,

Génua, ... jött aztán Hollandia, Britannia . . . Yankee Amerika és most

kétségtelenül Osztrákia van napü'enden ! mert a korszellem — der

Zeitgeist, — és aztán ez minden ellenargumentumokat becsépel, elol-

vaszt, megsemmisít, — határoz ilyest el és a nemzetek geniusa ; mely

most Felséged mellé áll, nem ugyan az én személyemben, de láthat-

lanúl mint mennyei malaszt, úgy hogy azt senki nem veszi észre. —
Tudjuk e fölött müy ellentállhatlan pondus mai világban a divat és

kivált az elegántia. És e tekintetben kétségtelenül Felséged adja a

tónust, mert elegánsabb és divatosabb udvar csakugyan több nincs,

mint Felségedé, igazi »hui« oh »oni«.i És mindezek fölött, mily varázs-

ereje van minden újnak, úgy hogy bizony csak ez okból is igen sok

hajó inkább a Veres tengeren fog navigálni, gyönyör, de igaz egy

kissé veszélyes kláris-csipkék közt, mint a régi unalmas nagy habokon.

Nem hihet ugyan, hogy valami gálya, mely Londonból Bécsbe akar

valamit szállitni Hamburg helyett a Veres tengerbe csúszni lenne

hajlandó, mihez képest azon és a szuezi kanálison másszon keresztül,

gyönyör Triest partjain kikötend vagy vasmacskán nyargalandó
;

— de ilyes valami miért ne juthatna eszébe a furfangos yankinak etc,

— ki Hamburg vagy a gibraltári szoroson átvergdés helyett, miért

ne választhatná Adanát, — mely legels státióját képezi a vörös ten-

geri útnak, — mely tengeren azonban mint mondják Szuez felé vitorlás-

hajóval nem haladhatni, mert jobbadán északi szél fuj és kóválygásra

a piros tenger nem elég széles, ámde miért ne használhatna a derék

republikáner csupa füstösöket, hiszen elég kszénnel, antracittel és

fával látta el t a rá nézve oly bkez természet és miért ne tenne

ilyest, ha csak Felséged kedvéért is, ki valamint a yankee nem szen-

vedheti az angolt és valamint a derék revolverista szintoly rivahtás-

ban van az angol nemzettel vagy inkább Palmerstonnal, ki mint mond-

ják minap így nyilatkozott — és ilyesféle igen elfér a szemtelennek

mosatlan szájába —
: ha London mint állítják fészke a fejedelmi gyil-

' E szójátékot nem értem.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 27
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kosoknak, akkor Bécs nem egyéb mint a nemzeti mészárszékek Haupt-

quai'tierja.

A kereskedésnek, mint érintem, igen sok negédjei vannak, és a

Handel-"\Vandel néha szivesebben jár tekervényes és sötét utakon

mint egyenes vágásban napvilágkor, és gyakran bizony megfoghatlanúl

oly utat választ, mint egér, mely ha megkergetik bizonyosan belebúj

valami odavetett csizmába, mieltt nyilt utat szemelne ki ; — és így

nem kételkedhetni, hogy számtalan hajó is felkeresi a szuezi szorost,

ott derék Lesseps urat megtisztelend és meghurrá-

zandó !

A képvonásban és magatartásban óriási pondus rejlik.

Süllyed gálya alkalmával némi rendtartás egyedül a hajós-

kapitánynak elhatározott férfias viselete által eszközölhet. Orvos-

nak bölcs és tudós arczvonása számtalan betegnek nem ritkán többet

használt, mint azon mixtúra vagy katwerk, melyet számára recipézett.

És hát mit mondjunk a banquier-képekrl és conduitrl ? Sokan azt

pretendálják, hogy az öreg, Bécsben meghalt Sámuel és kivált a londoni

még él James Rothschüd nem azért bii't és nem azért bir oly hallatlan

hitellel, mert órási mód vala és van Wertpapierral kivatirozva respec-

tiv pénzládájuk, hanem mert az egyiknek oly bölcs képe volt, a másik-

nak pedig oly philosoph ábrázatja van, hogy az ember egy pár ver-

schönte régi hellén bölcseket vél bennük látni és bámulni, kik annyi

ótestamentális talentummal vannak ellátva, mikép Európának tán

fele Amerikával együtt bizonyosan ket tartja azon most él legoko-

sabb tüneményeknek, kik ersebben felbörzélték a részvényes em-

beriséget.

De hozzuk emlékezetünkbe azon egyént — miért keressük a pél-

dát távol, — ki valóban eldönthetlen bizonyságot nyújt, mi mindent

nem vüiet az végbe, kinek conduitje czélszer és ki képvonásainak

parancsolni tud ; és mely specialitás nékünk, kormányi eljárásunk-

ban annyiakban szolgálhat útmutatásul és mely ügyes komédiás senki

más, mint már a fentebb érintett és sok bécsinek recollectiójában tudom

még mindig él, de máskép már megholt báró Geymüller Henrik

tzsérsége.i

^ A harminczas és negyvenes években híres gazdag, de aztán vagyonbukott

bankár, a kinek bukása miatt b. Eötvös Ignácz, a miniszter apja, vagyona leg-

nagyobb részét elveszte. — GeymüUer szép barokk palotájában van most (a bécsi

Wallnerstrassében) a Pálffy János-féle palota mellett az alsó-ausztriai tartom,

múzeum.
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Eitka eset, hogy valaki oly számos éveken keresztül minden leg-

kisebb básis nélkül annyira fel tudta volna tartani »házának« hitelét,

st fényét mint . Minden detail oly mesterileg volt kezelve ügyeiben,

miszerint mindenkitl bámulva a peu prés éppen oly capacitási hír-

ben áUott az idejében, mint a milyenben fénylek én ^ mai napokban,

az én idmben.

Bécshez közel fekv lakháza és kertje oly Ízléssel, oly kitn rend-

del és egyszersmind oly oeconomiával volt kezelve, hogy úgyszólván

minden terem, minden bútor, minden virág bizonyítványt nyújtott

Geymüller bölcseségérl, gyakorlati eszérl. Bécsi háza mindenre nézve

oly czélszeren volt ellátva, vezetve, — konyha, pincze, istállószolgálat,

Silbergeschirr, libéria stb. stb., mikép senki nem találhatott józan ki-

fogást az igen is sok vagy az igen is kevés, az igen fényes vagy a nagyon

is egyszer tekintetében ; és ezek fölött mily kitn rend, pontosság

és precisió uralkodott irodájában ! Számadás könyvei czélszerbben

voltak bekötve, tabellázva és vezetve, mint a többi tzséreké, minden

bútor a legkisebb is okszerintiebben volt elrendezve ; alattvalóinak

Írása olvashatóbb, szebb stb., szóval mindenben bár a legkisebben is

meggondolást és elmenetelt vélt látni az, ki Geymüllerrel contactusba

jött, lett volna az bár mint báró és gavallér minémfíségében vagy mint

»Gescháftsmann«, — miszerint valóban ezen kitn úriembernek min-

denére és ekkép homlokára is igen be vagy inkább ráillett volna az

általam legelsben választott és aztán késbb is megtartott mottó

»besonnen, aber entschieden vorwárts«. Magatartása soha nem muta-

tott habozást ; — stets mit Würde ; nem óra, de minuta szerint élt

és oly nagy volt kiálhtó és felette sokat végezhet tehetsége, miszerint

legkisebb írója is rajta vehetett példát és azon könnység, melylyel

a legszövevényesebb dolgokat fel tudta oldani, azon precisió, melylyel

minden dolgait vitte és kivált azon expeditiv tulajdona, melyhez

képest csak azon ügyek maradtak hátra, vagy estek oublietbe, melyeket

expediáltatni nem akart, — midn másoknak telegraph sebességgel

absolváltattak ügyei ; mindezen ritka qualitások t oly különös hitelbe

álHták, st emelték, hogy valóban nemcsak Bécsben állott a tzsérek

élén, de híre oly európaira magasodott, miszerint Geymüller neve

mint legkitnbb financiális auctoritás Pétervártól Lissabonig és Lon-

dontól Bukarestig mindenütt egyformán és vajmi szépen és kivált

vajmi »peiígsen« hangzott. — És miután mindemellett a házigazdát

1 Bach beszél a felséghez.

27*
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is perfectissime el tudta játszani, nyájassága és officiositása mindenki

iránt egyenl volt, st barátságos jellemét és hajlamát bemutatandó,

kacsócskáját is mindig »Bereitscliaftba tartotta«, ha véletlenül tán

valakinek kedve csosszanna vele »Shakehandocskát« esinálgatni,

bet szerint oly kedvencze lett és volt számos évek leforgása alatt,

nemcsak a bécsi metropohtán, de az európai publicumnak, hogy szinte

divattá vált, nála elocálni a tkéket ; miszerint nagy és kicsi, á qui

mieux úgy ^átte kincsét és néhány garasát az okos tzsérhez, valamint

a hangyák legnagyobb buzgósággal maguk szolgálják tojásukat annak

kezére, ki eltt ismeretes az ebbeli ártatlan kis csímiak methodusa.

A mi országos dolgaink, felséges uram, éppen oly színben és fény-

ben állanak, mint állottak az egykori Geymüller tzsér ügyei. Nincs

országlás, melynek részletei oly fényesek és az egész vüág figyelmét

oly annyira magára vonzók volnának, mint ]Xeuöstreichnak úgy
szólván a legkisebb detailja. Bármerre forduljon is az összehasonlitni

akaró és mindenütt óriási javulást és elmenetelt fog tapasztalni.A pub-

licunmak megnyerésére pedig — mit sokan persze mystificatiónak

neveznek, — ennél nem kell több, — mert kevés ember bir elég éles

szemmel a dolgok fenekére hatni, és még kevesebb azon felette ritka

tehetséggel »az egyes számokat összesommázni« és aztán nem egy-két

fényesebb numerus után bírálgatni, de az egyetemes eredményre ala-

pitni higgadt Ítéletét

!

Geymüller, und dies ist bemerkenswert, ki^'ált az által segített

magán oly csudateljesen és oly sokáig, hogy minél szkebbre szorult

kapczája, annál kérkedbb és kihívóbb lett, 'mit mi bécsiek »auf-

begehren« és a berliniek »dicktun« által teszünk ki; és ezen taktikának

oly eredménye volt, mikép a publikumnak legnagyobb része rá mert

volna esküdni, hogy Geymüllernek pinczéi vagy leg[alább] pénzládáí

teli volnának aranynyal, ezüsttel, holott, mint késbb mutatkozott, —
a pinczében nem volt egyéb mint néhány patent egérfogó, a ládákban

pedig egy pár szennyes Fussáckhn és az udvari Schematismuson

kívül semmi. —
Felséged tudom ismeri azon osztrák mondá[s]t : »der schlecht

fahrt, der sclmalzt,« — és ez oka, miért pattogunk, durrogatunk mi

annyit és annyi variátiókban és miért lépünk a derék Geymüller nyom-

dokiba szorosan, mert hiszen Felségednek tzsérsége alatt sincs tulaj-

donkép egyéb — mert azon 70 millió arany, melyet a Bankausweis

kifitogtat, bajainkhoz mérve nem egyéb mint félfont marhahús egy

bataillon fogára, — Felségednek pinczéiben és ládáiban mondom sincs
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tulajdonkép egyéb, mint néhány csapda, elhasznált kötél és azoknak

inventáriuma, kiket Felséged odébb szólitni méltóztatott, részint kül-

földre részint föld alá.

És ha valaki tudakolja, mikép választhatni oly egyéniségek eljárá-

sát mintául, ki bankrottal végezte be komédiáját és pour le dernier

act az egész világtól üzbenvéve, valami sötét rejtélyben szinte éhen

halt ; annak nem nehéz válaszolni. — És ugyanis a földgömbön oly

privilegiált tünemények vannak, melyek habár mindenben is úgy

cselekszenek mint derék GeymüUer tett, azért még sem osztják vég-

sorsukat azaz nem bankrutiróznak ; s vájjon miért ? Mert nem bankro-

tirozhatnak ! Et ad impossibilia non datur obligatio ! És ilyféle kivált-

ságos tünemény többet-kevesebbet minden fejedelem és ekkép az én,

forrón szeretett monarchám is és pedig par excellence

!

Hallotta-e Felséged,hogy király vagy pláne császár valaha bankro-

tirozott volna? Atillát meggyilkolták, szerencsétlen XVI. Lajost

megnyaktilózták — so etwas kann schon passieren, — de valami

bankrottról, mely ket illeté, nem tesz említést a história. Felségednek

nagyatyja, — halhatatlan Ferencz, — mikor Wallis ^ 1818-ban és

1820-ban lOOat 8ra piczinyelt, szinte nem bankrotirozott, st minden

egyszersége mellett, nem volt ellensége az arany és ezüst felhalmo-

zásnak, de a bankrot örömeiben nem , hanem csak h jobbágy kapi-

tahstái részesültek, — és ez igen természetes ! Mert tulajdonkép mi a

bankrot ? Nem egyéb, mint azon eset, mikor valakinek több passivái

vannak mint activái és efölött ezen valakit, ha nem tud liquidálni,

fején lehet ragadni ! Már ily esetbe igazi fejedelem, igazi császár soha

nem jöhet, oly császár t. i. ki nem valami oly szórakozásra méltó pictus

mascu]us, mint constitutionális király vagy pláne szövetséges amerikai

Vorsitzer, mert az efféle »népszolgán« vagy egyenesen kimondva,

pökedelmen ily scandalum könnyen megtörténhetik ; midn az igazi

extra dei gratia [uralkodó] fejedelmi csinálmány vagy inkább remek,

soha nem lehet többel adós, mint amennyi vagyona van, ez pedig

kimerithetlen, minthogy tulajdonkép A-tól Z-ig minden az övé, bár

egy gombost is, mely birtokában, császárságában találtatik, és ekkép

ha akar,mindig liquidálhat,mert ha saját zsebében nincs mibl, minden-

esetre találtatik — mint például Felséged tekintetében — a 40 milMó

h jobbágyainak zsebeiben, elégséges quantum bár tízszer nagyobb

adósságot is kifizetni, mint amilyen Felségednek feje fölött tornyosul,

' Gr. Wallis pénzügyminiszter, a hírhedt »devalvatió« eszközlje.
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minthogy azon 40 millió zsebek, melyekrl szólok, csak annyiban

a derék polgároknak sajátjai, amennyiben azokat Felséged in cura

necessitatis pour sauver la patrie kiüritni nem méltóztatik^ — és ekkép

Felséged soha meg nem akadhat, mert mathematice lehetetlen, hogy

valami nagy nemzeti országos állománynak több adóssága lehessen

mint collectiv értéke van. így például a szerencsétlen Britanniának

annyi passivái vannak, mikép mindennapi könyörgésem az : »ments

meg uram ily boldogságtól« — és mégis a brit népnek összesommált

13-ten Augiist 1 kincse tízszer, húszszor, tán többször felüti adósságainak

^^^-
I súlyát. És azért mindig kaczagnom kell, ha a malcon-

tent Calchas-féle jósok minket bankrottal akarnak ijesztegetni és

hogy majd akkor megakad a státustargoncza és aztán az 6 Vorspont-

jukra lesz szükségünk, — ha ha ha ! A bankrotot, én is azt hiszem,

nem fogjuk elkerülhetni, de mieltt azért a státustargoncza akadna

meg, — még sok tekintetes, nagyságos és kegyelmes uraimék equi-

pageja fog megakadni, — ezért jótállok, hiszen ismerem az én ener-

gicus császáromat, mert ha többé nem akarnak adni, ám akkor veszünk,

— és pedig nem aranyért és ezüstért, hanem »Wertpapierokért«, mely-

nek csinálásában oly nec plus ultrát értünk el, mikép a mi bankóink

más nemzeti bankókhoz hasonlítva oly szépek, valóságos Raphaeli

compositiók, mikép szinte lehetetlen egy jó csomó ezresbe belé nem
szeretni, mibl mint mindenbl mit Felséged »teremt«, vajmi világosan

kitnik Osztrákiának hivatása, a ci^ilisátiónak malasztjával az egész

emberiséget fehdgasztalni, lekötelezni ; és azt melegtl és hidegtl

megóva elégséges Wertpapierral tökéletesen betakargatni.

Felséged a summus justitiarius nemde ? Es ekkép szerencsés

jobbágyai azért is haladattal kötelesek, ha Felséged ket supponált

bneikért vagy anticipative nem castigálja, — de Felséged egyúttal

summus proprietarius is, — és eszerint szinte kimondhatlan köszönet-

tel tartoznak h népei, ha Felséged oly kegyes nekiek legalább annyit

hagyni, mikép addig meg ne gebbedjenek, mig Felséged jó szívénél

fogva, életükrl máskép disponálni nem méltóztatik, mely szinte Fel-

ségedé, így tehát Felséged a státus adósságait mindig liquidálhatja,

és ekkép habár mindenben is úgy cselekszik mint Geymüller szerepelt,

azért végsorsára bizonyosan nem jut, mert földileg és pénzileg leg-

alább bankrotirozni soha nem fog.

^ Mit szóljunk e jámbor fejtegetésekkel szemben arról, a mit a mai szabad-

ság szülte népállamok ez irányban tesznek ?
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Ha pedig számolásom hibás volna és a közönségbl csakugyan

teljességgel nem lehetne annyi értéket kisajtolni, mint a mennyi státus-

adósságaink kifizetésére szükséges, mit nem hihetek ; mert az emberek

mindig gazdagabbak mint magukat mutatják, — ámde datur modus

in rebus etc. vagy ha Felségednek scrupulusai támadnának — mitl

megvallom, leginkább félek, — és népeit adóval egy kissé ersebben

megrakni nem engedné, — mert jó szive ilyesektl repugnál, ám akkor

töröltesse el Felséged a státusadósságokat simplicissime és ezen Kaiser-

schnittnek könnyítése végett törölje el egyúttal minden privát-

adósságokat is, és tüstént vége szakad minden embarrasnak. Ilyest

Geymüller nem tehetett volna és megbocsáthatlan hibája az volt,

hogy ezen bekövetkezhet és be is következett esetet számításiból

kihagyta, — mert ha nem fizet és a tempó odébb nem áll, tüstént

becsípik és brén veszik meg passivumai árát. — Ámde ha Felséged

declarálja, hogy nem fizet, mert salus reipublicae suprema lex esto, —
ez esetben ki fog Felségedre neheztelni vagy pláne »becsipési« fenye-

getéssel impertinenskedni ? kérdem. Jótállok senki ! S pedig legels-

ben is, mert oly kegyes úrnak mint Felséged, nem lehet semmit is rossz

néven venni, — és aztán, mert Felségednek 14 ezred zsandárja, 600 ezer

zsoldosa, kétezer ágyúja és félmillió beamterje van, melyek mind

készek nemcsak magukért élni és halni, de még szivesebben Felsé-

gedért ! Ily jó urat aztán persze igen nehéz valamire kényszeritni, ha

nem akar és kivált ha e fölött oly jellem, nagy lovagian adott szaván,

pacta conventákon etc. etc. kényelmesen keresztül szökni. És ha mind

érintem, Felséged egyúttal a hasztalan moratórium helyett minden

privátadósságokat is cassálni szíveskedik, akkor Felséged a 40 millió

jobbágyinak sokkal nagyobb és mindenesetre tevékenyebb, fiatalabb,

körmösebb és merészebb részét magához csatolja, melyekkel ha beáll

a suprema necessitas, nem lesz nehéz, az osztráki nemzetnek »gekránkt«

— és ekkép panaszló és raisonirozó részét lecsépelní és tökéletesen

elnémitni.Mert hiszen nem a fehér zászlósok nyerik a csatákat, de a

korhelyek légiója. S higyje el, felséges uram, ha ilyesre resolválhatna

magát, bizonyosan legpopulárisabb embere vagy jobban mondva

félistene lenne az egész világnak, — jeder Zoli und durch und durch wie

Volksmann oder vielmehr wie Volksmessias und zwar von urvüchsigster

echtester Gattung Volk. — És ez oly bizonyos, mert számok bizonyítnak

mellette, hogy tudom senki ezen próbatétel megkísérlését nem szeretné

tanusítni és tapasztalni, kinek zsebe egy kissé ersebben meg van

töltve a közönségesnél, —minthogy pénz dolgában a passivisták, kiknek
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»iiincs« minclig sokkal számosabban »vertreten« az emberi társaságban,

mint az actiAisták, kiknek van, — mert néha-néha egy kölcsönzre

tán 100 adós is jut, — egynél kevesebb pedig nem lehet, — és ekkép

ha valami kegyes patent e szavakat közlené : »Alle Sehulden hören

auf«, és »uti possidetis« vagy sokaknál »uti habuistis« és tudom, hogy

aztán az ilyféle kegyes császári szó volna azon amnestia, mely Felsé-

gedet, kivált a bécsi szegénylegények által, oly magasra emelné meny-

nyekbe, mikép nem kiálthatná a derék Residenzler némi pontossággal

többé hoch, hoch, de um correct zu sagen — azt kellene neki sugdosni,

leheUeni, flaitázni vagy orkánozni höcher, höcher ! ]\Iig a pénzgyjt

vampyrok, garázda uzsorások, szívtelen tzsérek, fösvény öregurak,

papok és vén imádkozó nénik, kik teli pénzládáikon ülve, lábaikat

lógatják azokról, — elcsábítják a pénztelen ifjúságot, Shyloki kama-

tokat vesznek rajtuk és aztán oly kemény kedélyek, kölcsönadott

pénzeiket minden kimélet, st még egy kis moratórium nélkül — ennyit

pedig mégis csak tehetnének, — -vásszapretendálni etc. etc, ezek persze

ersen fognak szitkozódni, mérgeldni, intrigálni, st tán még peti-

tiózni is ; de ilyest oly kormány, mely a nagyobb rész mellett buzog,

annak vágyait kielégítem törekedik és nem annyira jogszer, mint

inkább naturwüchsig szomját oltani kész és melynek legmélyebb

sarkalata terrorismus, — legkisebb tekintetbe sem vesz.

Csak egy baj van, kegyelmes császái'om, és e tekintetben. Éhre

dem Éhre gebührt, meg kell vaUani, GeymüUer sokkal okosabb volt

mint mi, mert világért sem tárja ki számadásit, minthogy ha ezt teszi

magától értetdik legels negyedkor tüstént kiugratják usurpált

állásából, — mi pedig, csupa loyaütásból (!) — magunk áruljuk el és

verjük dobra financiáink Geymüllerféle voltát ! És ez aztán nagy baj

és ilyest tenni részünkrl persze kimondhatlan szamárság volt, mert

financiáhs bajaink mélyébe tekintve jó szívvel önként proprio motu

senki nekünk kölcsön de egy fapoltrát nem akar adni többé és most

az egész világ a sok zsidótól inficiálva meg nem sznleg biztosságról,

st még hypotecáról is fecsegni szemtelenkedik és mi sem egyet sem

mást nem adhatunk, — »önkényhez«, erszakhoz bármicsoda maskara

alatt pedig recurrálni mindenben, még pénz dolgában is, — habár ez

Felségednek mint apostoli »maga-factnak<( bizonyosan szabad, mostani

idkben némi difficultással jár. Igaz ugyan, hogy Felséged számtalan

opulensnek, minden isteni és emberi jog ellen, nemcsak jószágait, de

14-tenAugustl életét ís vette — mint példát annyiak közt, csak Kiss

^^7-
I Ernt hozom fel, ki a forradalom kezdetének alkalmával
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annyi joggal viaskodott a rabló ráczok ellen, mint Páter Inocentissi-

mus is, ha nem nyúlfi, bizonyosan védelmezné vagyonát és brét

agressiv haramiák ellen, — késbb pedig törvényes fejedelme mellett

bajnokoskodott hn és lovagilag,i — mig fegyverrel kezében ártat-

lansága öntudatában oly kimondhatlan ostoba vagy östreichisch

gesinnt volt Felséged felségesen remunerált bakó tábornokára bizni

sorsát, ki t sok mással undokul kivégeztetve mint koszos kutyát

lepuskázni méltóztatott — ; és Felséged, — de még kis ujját sem

billentette ezen iszonyat reprobatiójára, — st azokat, kik az aradi

mártírokért köhyket mertek sírni, — még legszivtelenebbl is üldözni

kegyeskedett, — ámde mert életüket többé visszaadni nem volt képes,

legalább az elvérzettek confiscált jószágait adta át nem ugyan az

illetknek, de a cs. k. aerariumnak,^ — mi ugyan nem mutat fenn-

héjázó sasröptfí nagylelkségre, de annál ersebben viseli az utili-

tásnak és financiális ügyességnek arany fényét et voilá c'est ce qu^'est

á la mode, et c'est ee qui nous faut, — és ha mindemellett Felséged

igen józn tud aludni és Mariazellben oly nagy könnységgel le birta

rázni bneit, mintha még egy légy ellen sem emelte volna soha is a

)>fliegenprackert«, — és magatartásában óráról-órára kevélyebb lesz, és

mint látszik azt hiszi, hogy már nagyon boldogok Magyarország népei,

ha ket bizonyos Empfangskomédiáknál császári kegyérl biztosítja, —
holott a magyar népek Felségedet ezen kegytl szívesen dispensálnák,

mert untig megkóstolták annak vérszagú keserségét, és k végre

Felségedben inkább és örömestebb a törvényes magyar királyt*

szeretnék látni és tisztelhetni, — ha mint ezt érzi és tudja Felséged

és elég »nervusa« van felvett ijeszt és fenyeget szerepét tovább

játszani vagy ha Felségedet az egek ura oly kemény velvel áldotta

meg és Felséged mindarra nézve mit a magyarokon és némüeg a csehekén

végbevitt, úgy szólván »unzurechnungsfáhig« : akkor kérdem, miért

nem confiscálnánk, a fur et á mesure, mint ezt a status szüksé-

gei magával hozzák, lassanként minden magyar zsírosabb jószágo-

kat is ?

Tudom, Kiss Ern háládatos [volt volna], — ha jószágit veszik

^ Sz. gáncs nélküli loyális és törvényes fölfogását adja vissza e mondás.

2 Sz. nem vesz tudomást az 1857 május 8. Budáról kelt legf . kéziratról, mely

az elkobzott javakat az örökösöknek visszaadni rendeli.

3 Sz.összes, sokszor mint láttuk, túlkemény kifakadásai az uralkodó ellen—
mint jelen eset is mutatja — csak a koronázatlan, törvénytelen fejedelmet

illetik.
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és legalább életét hagyják ; — úgy hogy ha Felséged pro futuro ^ az

illetknek nem vágja ketté életfonalát, de császári kezét csak jószá-

gaikra teszi : higyje el felséges uram, e kezet, noha oly annyira mészár-

szék bfíz, mégis és relatív örömmel meg fogják csókolni az ekkép

megkímélt derék neuöstreichi polgárok, — mert hiába, minden ember

szeret élni, habár e tekintetben Felséged nem is adja tökéletes con-

sensusát. És mi a pretextust és scandalumot illeti, legyen Felséges

uram meggyzdve, hogy mi most úgy organisáltuk az országiásnak

kerekeit, mikép nincs a 40 millió osztrákiak közt de egyetlen egy

emberi teremtés, — és e tekintetben Felségednek császári családját

sem veszem ki, — kit nem tudnánk legalább is annyi plausibüitással

felségsértés bnébe keverni, behálózni, és megsemmisitni, — mint

amennyi valóságos joggal szerencsétlen Kiss Ern, kiben egy csepp

felségsértés és rebelUo nem volt, gyilkoltatott meg, — méltóztassék

Felséged bárkit is megnevezni, — és jótállok : »bakókézre kerítjük !«

minden legkisebb Aufsehen, lárma nélkül. És a scandalunu^a nézve, —
Etwas mehr oder weniger, — ez, bizonyos, egyre megy — és valamint

Atillát mégis flagellum dei-nek nevezik, habár egy pár ezer faluval

kevesebbet perzsel is fel, — és valamint a részeg embert disznónak

tartja mindenki, akár féUccze vagy félakó után ázott is el, úgy Felséged

sem fog azért európai hitelében, mely már tökéletesen megalapult,

vagy inkább megcsontosúlt, sem alább, sem feljebb szállni, — mihez

képest, ha Felséged Magyarországnak bár minden birtokosait leg-

utolsó nadrágjától kivetkeztetni méltóztatik, ezen senki sem fog

bámulni, mert Felségednek consequens országlásától senki nem vár

egyebet, — ha pedig Felséged megkíméli ket, ezt mindenki vagy

komédiának tartja, vagy azt hiszi. Felséged elgyengült, nem mer,

félni kezd. — És e tekintetben meg kell vallani Felségednek állása

vajmi kellemes és valóban irigylésreméltó, — mert Felségednek ezentúl

nincs oka magát legkisebbé is genirozni, car la réputation de Sa Majesté

est toute faite, — és Felséged ennélfogva nincs azon állásban, mint sok

szerencsétlen n, mely a jó hir és buja kéj közt balanciroz és com-

binálni szeretné e két elnyt ; de oly hölgyhez hasonlítható, qui a jeté

son bonnet par dessus les mouhns.

Felséged tehát mindenesetre, ha csakugyan beborulnak az idk,

üggyel-bajjal ugyan, de mégis mindig fog segíthetni magán, mert

legnagyobb következetességgel mieltt brére égne a baj, oly extré-

^ T. i. a Bach által javasolt, ezentúl eszközlendö kobzosoknál.
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mekhez nyúlhat, melyek még a félig kopasz fnek hajszálát is egyenesre

íelmerevitik és ha oly semmirekell poltron mint volt Robespierre,

meg nem szn ijedelem és elégséges pióczázás által meg tudta menteni

a franczia nemzetet, és számtalant capitaliter kikúrált minden fog-

fájásiból, — e tekintetben Felséged is már sokat tett és bizonyosan

superálta boldog Carabellit :^ szeretném tudni, ezen methódus miért

ne sikerülne oly császár által kezelve, kinek annyi ideje van, hogy

semmitl vissza nem retteg.

Miután azonban felséges uram, az igazi bölcs semmiben nem

szereti az extrémet, mert ily alkalommal igen könnyen érheti a leg-

ersebbet is valami baj, — és akárki mit is mond, sokkal kényelmesebb

még meghalni is vánkosok és dunyhák között, aus Altersschwáche, —
mint gyilok, golyó, kötél által vagy töröttsziv következtében az élet

javában dlni ki, miután mondom ilyesféle igen könnyen megtörtén-

hetik felzavart idkben, — mindent el kell követnünk felséges uram, —
mert hiába, aequo pulsat pede niors pauperum tabernas regumque

turres, — és a halálnak petitióját vissza nem utasíthatni, — hogy

eféle fatális extrém ne álljon be.

[29.] És azért, — mert hitelünk valóban in extremis sinylik,

nyavalyáskodik, st haldoklik, — és ezt legfkép számadási loyali-

tásunknak köszönhetjük, én magam ellen felbszülve mindig saját

pofámat pofozni volnék hajlandó, hogy ily ostobaságra constitu-

tionális komédiát játszani akarván oly könnyelmen rááUottam ;
—

vajmi csips marad mindenesetre azon factum, hogy legels loyális

actusunkért oly kegyetlenül bnhdünk, mibl tökéletesen kivilághk,

hogy a Felségedtl felvett kormányzási systemába a loyalitás éppen

oly kevéssé illik, mint például nem illenék az oroszlán szerepéhez,

ha az állatok ezen királya ellegesen kihúzatná fogait és körmeit.

Pofozni magamat azonban, selbstverstándKch — nem fogom.

Istennek hálát adván, ha engem valaki más nem pofoz, — miután

egyébiránt a bennem felforrt mérget elnyelni, egészség tekintetében

több orvosoknak bölcs felfogása szerint nem tartottam tanácsosnak,

azon fogadatlan lángesz tanácsnokra concentráltam bosszúmat,

kirl Felségednek már tettem említést, ki engem ezen baklövésre

circumveniált, — úgy szólván kényszerített, mig bizony »knall und

» Valószínleg tollhiba Caraffa helyett.
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fali, le is sütöttem azt« — és kit — nem a bakkecskét, de a consiliariust

ezen Gescháftigkeitja végett már simpliciter cassáltam is, — és

most megint Lohnlakei lett, mi azeltt volt.^ Tanuljanak a többiek

ezen szerencsétlennek sorsán, ne adjanak rossz tanácsot, ha jót adni

nem tudnak, és legyenek meggyzdve, — hogy többet-kevesebbet

mindazok, kik Felségedet szolgálni boldogok, körülbelül mind azon

dilemmában vannak, mint volt bizonyos bajor lovas fiú egyik bécsi

versenyfutás alkalmával, ki, midn kérdeztetnék, mit kapna pojá-

czázásáért, ily naiv választ adott : Bin i der erste, so krig i^ nix, —
bin i der zweite oder gar der letzte, so krig i' nix.

A dummer Streich azonban felséges uram, meg van téve, —
szerencséjére nem fogja elunni magát, mert hiszen jó és kivált nagy

társaságba jut, — és ezért most a kérdés az, — mikép köthet felséges

uram mindezek daczára, az üdvpartra ki, vagy más

szavakkal, mikép kerülhette el Felséged azon désagre-

ment, nehogy financiális bajainak szurkába süllyedjen nyakig.

Ezt máskép és olcsóbban nem érhetni el, mint az által, ha merész-

ségben, quia audaces fortuna juvat, st szemtelenségben nemcsak

nem tágítunk, de e tekintetben dupla portióval szolgálunk az egész

világnak.

Kétszer volt Napóleon Bécsben és környékén, de Fraknót, hol

két Esterházynak képe, ki Vezekénynél ^ elesett és több más Ester-

házyak ellenség eltt nyert véres ruhája szemlélhet, Fraknót

mondom nem merte bevenni Napóleon, noha erre — mint mondják

és ez nagyon hihet — különös gusztusa volt, és mi nem járt volna

annyi vérontással mint Sai'agossa elpusztítása, minthogy az egész

várban nem létezett nagyobb »Besatzung« mint 24 veresnadrágú

Esterházyféle gránátos invalid. És vájjon mi rettentette Napóleont

az ostromtól vissza? Nem egyéb, mint ügyes kis furfang. S ugyanis

a vár magas dombot foglalván el, abba nem lehet belenézni és ekkép

azon felséges ötletre bukkant a 23 ft commandirozó strázsamester

magával együtt, mert Napóleonnak nem jutott eszébe fellengért *

használni, mint tett Jourdan Fleurusnál, — mind a 24 vitéznek

nyakába csatolni egy-egy nagydobot, melyek hijával nem volt az

^ Ez is mutatja, hogy az a »tanácsos«, a ki Bachnak az állampénztári kimu'

tatások tervét ajánlotta volna, csak fictiv személy.

2 A barsmegyei NagyvezekénjTiél 1652 aug. 16. a török ellen vívott gyzel-

mes ütközetben négy Esterházy esett el.

^ Léggömböt. (A fellengér szó helyett Sz. eredetileg léghajót írt, de törülte.)
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insurrectionális arsenált magában rejt Fraknó. És gedacht getan
;

mindaddig mig Napóleon tökéletesen vissza nem vonult és az utolsó

gallus odébb nem tódult, e derék leonidási csapat bet szerint az Isten-

adta 24 órában nem tett egyebet, — mint evett, ivott, aludt és sine

fine dobolt. Und das hat gewirkt ! Mert természet szerint Napóleon,

ennyi politikát Fraknón nem supponálván, tökéletesen meg volt

gyzdve, hogy legalább 10 ezer vitéz strázsálja a herczegi »Schatz-

kammert«, melyre persze különös vágya volt az usurpatornak, de

attól ez alkalommal hosszú orral visszavonulni volt kénytelen.^

És ily stratagémák tekintetében, melyek ha ügyesen kezeltetnek,

soha nem hibázzák el a szegnek fejét és e mellett comparative rend-

szerint igen olcsók is — ily stratagémák tekintetében, nem tagadhatni,

báró Bruck oly igazi »Tausendsassa« — oly kitn Augenauswischer —
és pedig »stets mit Würde und Salbung«, mikép párját alkalmasint

még a yankeek közt sem lehetne találni, kik mint Felséged tudja

általában véve oly Streichmacherek, mintha vér és nedvüknek egy

része nem volna egyéb mint genuin humbug.

mindenre gondolkozik [sic], mi valami nagy effectust szülhet, —
igy például a karsti hegyeken mit csinált ? Ez igazán surprenant Volt.

Felséged alkalmasint tudja, a karsti hegyek kben szintoly gazdagok,

mint kitnen szegények vizben, s pedig olyannyira, mikép az ott

tartózkodni kénytelenek, nagy távolságról kénytelenek szükségeikre

vizet hordani, és ez oly partié honteuséje ezen rideg magasságoknak,

hogy valóban proverbiális lett, valami különös szárazság lefestésére

a karsti hegyeket emhtni. — És mi ötlött ott bámuló szemeinkbe ?

Nichts Geringeres, mint egész sora a legszebb szökkutaknak! »Wasser

auf dem Karst !« így kiáltott fel az egész publicum ! Man glaubt sich

wahrhaftig in Schönbrunn, ja sogar in Versailles ; bravó, bravissimo,

Bruck Sie leibhaftiger Artesius redivivus — és természet szerint nem

volt se hossza, se vége a leglelkesebb, leghurricanusabb hoch, höcher

und am höchstennek !

Igaz ugyan, hogy visszajövet, mert nem jól érzettem magamat,

minthogy Triestben oly tikkasztó hség volt, mikép csaknem meg-

gebedtünk, s alig várhattuk azon pillanatot, hogy megint megszaba-

dulhassunk és én ott, was die agréments des civilisierten Lebens

betrifft, megvallom még kutyámat sem hagynám eltemettetni, —

1 Legenda-e ez, vagy tényleg megtörtént Beauchernais Jen egyik had-

csapatával (mert csak 1809-ben lehetséges), nem tudom megállapítani.
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mondom nem jól érzettem magamat, valóban csaknem elájultam,

mikor éppen azon helyre »bransoltunk«, hol a gyönyör szökkutak

felirissiték az egész Felségednek hódoló és ugyancsak steimeich

vidéket és én ím Vorgefühl dieses hohen Genusses — egy pohár friss

vizért esedeztem : — és persze a dum eris felix stb. elve szerint mindenki

törte magát, hogy minél elbb részesültessek ezen kéjben, st kolikás

állapotomat tekintve, ezen igazi szükségben. — mikor azon váratlan

és igen kellemetlen hii* üté meg füleimet : Es ist kein Tropfen Wasser

zu habén etc. és igaz a szökkutak — mintha elszöktek volna —
éppen nem szöktek és én ezen esemény által, mint könnyen gondol-

hatja Felséged, mind anyagilag, mind erkölcsileg annyira le voltam

verve, hogy alkalmasint megüt a guta, ha nem vagyok oly szerencsés,

több német tudósoknak és respectiv természetbúvároknak ezen Aigasz-

taló dialógját hallanom : Es ist hier der selbe Fali, wie in der Pliniana-

am Comischen See,^ wo der bekannte und von Gustav Adolph, Fer-

dinánd Oswald, 2v. X. einen jungen Deutschen geniahsch beschrie-

bene "Wasserfall sich stets nach der Flut und Ebbe des Sees verhált, —
was zur Sache garnichts macht, -wenn nur Wasser da ist, ob sodann

6 Stunden früher oder spáter ; denn Ebbe und Flut wechseln ja allé

6 Stunden : und uns Deutschen kann und muss das hoch begeistem,.

dass es einem Deutschen gelungen ist, dem wegen Wassermangel so

verschriemen armen, und so sehr gemütlichen Karst mit den uner-

schöpfHchen Meeren in Verbindung gesetzt zu habén, — és ily im-

pressióval patkoltunk tovább, pedig oly sebességgel, mikép rá mertem

volna esküdni, a gzmozgonyok kezdenek szökni a kutak helyett, —
mi bizonyosan Bruck excellentiájának alattomos jehntésére történt,—
kinek természet szerint nem lehetett érdekében, hogy igen sok idt

töltsünk a karsti szök kutak regiójában.

Én úgy tetettem magamat, mintha aludnék, miután az utazók

nagyobb része sem tett egyebet, és a világért sem mondom, st

valóban azt hiszem, kész lettem volna a torturának minden gradusait

kiállni, mieltt elárulom, hogy ezen szökkutak nem a tengerbl vagy

mélybl vették kifecskendezett nedvüket, — de magasra helyezett

és jól elrejtett kádak, melyekbe üggyel-bajjal hordtunk egy kis vizecskét,

vitték végbe ezen csudát, melyet ezen Eröffuungs ünnepélyre készít-

^ A Lago di Como partján a villa Plinianában híresek az mtermittáló

források, melyek már az öregebb Plinius idejében ismeretesek voltak. Innen

a villa neve is.
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tetett a derék báró Bruck de Dobosvár et Fraknó.^ És a legédesebb

érzelmek közt i'ijra meg lettem gyzdve, mily kimondhatlan könny
az embereket, mint mi németek igen helyesen mondjuk : megkenni

és bemázolni ; — és noha igen szomjas voltam, mert egy csepp sem

volt szerezhet, mégis legkéjtelibb andalgás közt érkezek [sic] vissza

Felséged residentiájába, az én imádott Becsembe mit dem Stephans-

turm ; ha azon magyaroknak egyike, kik ezen ünnepélyhez különös

kegyelemnél fogva szinte hozzá voltak eresztve, ezen durva szavakkal

nem illett és már úgyis gyengélked gyomromat tökéletesen el nem

rontja és mely kutyabeszéd ilykép hangzott : »Ezen gyönyör karsti

szökkutak, melyeket bámulni szerencsénk volt, méltón és igen helyesen

paradiroznak mindazon furfangok oldalán, melyekkel az urak,

mióta kormányoznak, meg nem sznleg csábítgatják, csalogatják

és mystificálják az egész világ mellett kivált elbízott, szkesz, vak

urukat ; és mely szökkútféle komédia vajmi jól szolgálhat mint

Hauptschlüssel az urak kormányi titkainak feloldására, mihez képest

nemsokára mindenki tökéletesen átlátja, mert átlátni kénytelen, hogy

valamint a karsti szökk csak addig szöktek, mig mesterségesen és

sok költséggel el voltak látva vizzel, úgy az uraknak legtöbb, tán

minden eddigi tette vagy inkább komédiája azon pillanatban jut a

karsti szökkutak sorsára, melyben azt erszak és pénz nem tartja

többé feiin, de az e helyett saját lábaira állíttatik, melyeken nem

állhat, — minthogy természetes lába nincs, sem legkisebb gyökere.«

Ilyes beszédek azonban felséges uram,noha igensérel-

mesek, car il n'y a que la vérité qui blesse, a nagy

publicumban mégis egészen elhangzanak. Az egoismus oly erre-

fejlett, az életi kéjek utáni vágy oly hatalomra ntt, ezen kis

szó »comfort« oly universális lett, mikép nemcsak az Extra — és mint a

berliniek mondják Mádchen für Alles, de már czigány mezitlenek

is kezdik sillabizálni azt, úgy hogy valóban minden függetlenebb

és büszkébb emberi érzelmek napról-napra ersebben kikopnak a

mostani társaságokból, — és a legnagyobb számnak nincs egyéb

életczélja, mint »anyagi élvezet minden áron és lehetleg nagyobb

és tarkább szabásokban«, — mely czélt azonban nem érhetni el

pénz és pedig sok pénz nélkül, ehhez pedig általában véve csak

nehezen juthatni becsületes úton és koczkázás nélkül, — honnét

aztán természetes, hogy tán soha nem volt annyi könnyen

^ Gúnyból adja e predicatumokat Sz. Brucknak.

16-ten Aiigust
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megvesztegethet, koezkázó, hazardjátékos, va banque-ista és baiik-

rotista a világon még, mint mostani idkben mutatkozik, fénylik és

végkép szurokba vagy pláne tentába esik. Most mindenki » spekulál*

és miután minden más tanácskozó testületek helyett Felséged nagy

bölcsen számtalan »Handelskammert« áUitni^ méltóztatott, igen

remélhet, st hihet, hogy nemsokára Felséged h népeinek annyira

nedv és vérébe fog vegyülni a »Speculationsgeist«, mikép minden más

»Geistot« elnyomván, a kisdedeknek els pelypegése nem lesz többé

a közönséges papa, mama, de okvetlen ezen gyönyör melódia :

michts zu handeln ?« Mi aztán persze vajmi dicsséges eredmény lesz.

Magyarországban, hol azeltt szabad discussió volt — ott még

gondolkoztak az emberek, — de Felségednek örökös tartományiban

az 1848-Lki forradalom eltt bizony »blutwenig« vagy körülbelül

csak úgy mint azt a Polizei megengedte, vagy a kormány adott az

eszméknek dii*ectiót. Régi álmukból felriasztva, csak most kezdenek

gondolkozni egy kissé, — de valóban mondhatni : immer derneben —
és ez természetes, mert minden orgánumaink egy thema után forgatják

a kintornát, mindig csak egy húrt pengetnek és egész discussiójuk

azon macskaczivódásra szorittatik, melyet hs Saphir viv derék

Waldeck vagy geniahs Zank [igy] okos Warrens ellen,^ — és ekkép

az ideák, melyek egyedül szabad discussió által juthatnak igazi aequi-

limbra [sic !J, oly ferdén fejldnek ki Neuöstreich határai közt, valamint

például az emberi teremtés is görbére n, st még púpos is lesz, ha

szabadon nem mozoghat mint más él teremtmény, melyek közt csak

vajmi ritkán fordul el valami deformitás és tán mióta a világ áU még

soha nem létezett egyetlen egy púpos hátú elefánt vagy csak egy púp
nélküli dromedár is és annál kevésbbé kaszás lábú pehkán vagy görbére

ntt páva.

Alig gondolhatni és hihetni, müy nevetséges fogalomzavar közt

él és kevélykedik most nem egy neuöstreichi, kivált bécsi derék szál, —
mióta t. i. bona fide azt hiszi, hogy diadalüag lerázta a szolgaságnak

legalább némi lánczait és a korszellem lerántotta azeltt vak szemérl

, ^ Magyarországban az ötvenes évek legelején szerveztettek, tekintélyes szám-

ban, kereskedelmi és iparkamarák.

2 Ezen bécsi lapszerkesztk és journalisták egymás ellen is, kivált a csíps,

szúrós tollú Saphir ellen fol\i;atott béka-egér-harczairól Sz. egy kéziratban maradt

német, polemikus czikke a »Presse in Oesterreich« szintén megemlékezik. V. ö.

jelen kiadvány I. köt. Történeti Bevezetés. II. könyvében az illet helyen mon-

dottakkal.
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a hályogot és most mindent tisztán lát ; és ekkép semmi sincs, mirl

nem hozhatna bölcs Ítéletet, és mit nem közölhetne oktatólag a nem-

német ignoránsok millióival.

Hadd hozzak állitásom bebizonyítására némi példákat eló', melyek

Felségednek bizonyságul szolgálandnak, mily ahg hihet curiosumokat

képesek mai gondolkozóinknak igen számosai kicombinálni, úgy

hogy valóban nem bámulhatni eléggé, mikép az Isten ii'galmáért

juthatnak ily exoticus vagy inkább ily lunaticus képzeletekre ! De

hiába, felette sok emberi alak, soha nem magyarázza a dolgokat egy-

szern és természetesen, de a legközönségesebb tettekben is mindig

valami rejtélyt, valami titkot gondol kipuhatolni, úgy hogy bármily

hihetetlennek látszassék is ezen állitás, számtalan egyén van, ki ha

neki egyszern jó napot, vagy jó étvágyat kivannak, magába azt

gondolja: »Was will er denn daniit sagen?«

így például minden higgadt esz ember, ki nem tartozik a hyper-

fein és hyperpfiffig légiójába, azon kormányi actusunkat, melyhez

képest financiáink állását minden negyedévben kidoboljuk, akként

fogja magyarázni, hogy HberáHs constitutiót Ígérvén és tulajdonkép

nem is tudván, mi volna az, legalább nemiekben el akartuk volna

játszani a szabad alkotmányos komédiát, és elég fontolóra nem vévén

mily sajnos következményt szülhet ez, könyelmüen megkezdettük

annak els felvonását és számot adtunk és most nem tudjuk, nem

merjük azt megszüntetni és ekkép türedelmesen várjuk a dolgokat,

die da kommen soUen ; addig is behunyván szemeinket a fenyeget

jöv kor eltt és élvezvén napjainkat, mig betörik a vész.

Legtöbben — és ez ránk nézve igen szerencsés — nem ily termé-

szetes üvegeken nézik keresztül, — ezen általunk eldurrantott bak-

lövést, — de nagy rész igy okoskodik, hallja csak Felséged : »Nem kell

ezen számadásoknak hinni, mindaz mit kitárnak csupa falsum ;
—

hogy lehetne deficit, annyi adó és más források után, ez nem egyéb,

mint ügyesen kigondolt mese, — mert, mint közönségesen tudva van

minden évben annyi aranyat és ezüstöt tesznek fére [sic], hogy a

vén Münzgebáuban nincs többé hely, — elég eszük van igy cselekedni,

mert ha nem mutatnának ki annyi deficitet és igazságosan kitárnák

a számadásokat, akkor bezzeg nem emelhetnék mindig magasabbra

az adót és a sok esedezknek is kellene adni penziót vagy legalább

ill végadományt, — és ha eszerint nem cselekszenek, bizonyosan

mindenütt kitör a ribillio, — mig most, ha egy nyomorult adófizet

nem tud fizetni és t exequálják vagy valami esedez igen is tolakodó

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 28
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és nem birnak tle menekülni, akkor nagy szánakozás közt mindig

csak azt pengetik egyiknek mint másiknak fülébe : »Wir bedauern

vom Herzen, aber Sie sehen selbst ein, da Sie gewiss die »Blátter«

lesen, — dass der Staatsdeficit, etc. etc. uns verbietet, das all-

gemeine Beste Privat-Rücksichten aufzuopfern«, és az ekkép con-

soláltak távolról sem gondolkoznak pártütésrl, de legfeljebb, ha

létük intolerabilis lesz, az egyik most lefestett exemplar, pour varier

ses plaisirs, vizbe ugrik, a másik pedig nemes büszkeségtl felhevítve

saját személyére nézve Felségednek szerepét játsza és magát kötélre

ítéli és ezen sententiát nieht ini Wege der Gnade, aber im Wege des

Rechtes, maga magán exequálja is.«

Nekünk pedig az eféle eljárás nem telik többe, mint egy kacza-

gásba, — mert mindazoknak, kik csak enni tudnak, de fizetni nem,

szivünk mélyébl óhajtjuk, ut requiescant in pace ; és nekünk is

adjanak pax-ot. Hanem, hogy bevégezzem az aféle politikusoknak

mély okoskodását, — vájjon miért gondolják hogy mi annyi aranyat

és ezüstöt teszünk fére mint k állitják ? hihetné-e Felséged, azon

okból, mihez képest Felséged h minisztériumával együtt, — ha meg-

szkül a kapcza, — alattomosan bepakolván a sok aranyat és ezüstöt

azzal nagy bölcsen odább állhasson, — és aztán a kijátszott népeknek

ne legyen egyéb rágni valója, mint a száraz szalmaiz és nem nagyobb

becs ebgondolta természet Wertpapier

!

Mások pedig azt hiszik : mi azért számolunk, de persze falsificálva,

hogy a deficitnek iszonyuságát némileg elburkoljuk, mely minden

évben, mint k ki tudják calculálni 400—500 millió magasságra rúg

és ez, ha tudnák az emberek, mindent sarkából döntene, mig 50—60

millió rövidség, melyet a kormány nagy bölcsen avouiroz, hogy t. i.

ezen nyiltszivség komédia által eltitkolhassa az igazi roppant

veszteséget, — annyi kincs és resource közt, mint amilyennel az

osztráki birodalom meg van áldva, — elég könnyen eltrhet, kivált

mióta oly német lángész van a pénzügyek élén, ki még a szinte lehe-

tetlent is lehetségessé fogja tenni, mi angolnak és francziának magától

értetdik eddigelé legalább soha nem sikerit, — de majd a némettl

azt is megtanulja.

És miután felséges uram ezer meg ezer ily árnyéklatú és ellen-

kezleg gondolkozó okoskodó találtatik Felségednek bölcs jobbágyai

közt és mindazok, kik Felséged vagy inkább az én nézeteim mellett

harczolnak, oly eloquentiával szónokolnak a bor-, ser- és kávéházak-

ban vagy hol a bécsiek restaurátiót tartanak és nézeteiket oly merész-
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seggel adják ki, mert persze senki nem mer valami ellenvéleményt

kitárni, — hogy Felséged, semmi higgadt közopinió veszélyének

kitéve nem lévén, igen jól mulatná magát, ha annak csak részét is

hallhatná, mi mindent el nem fecsegnek, kivált derék Hans Jörgel-

féle bécsijei, ha hosszú lesz a nap, mikép meg lehet gyzdve Felséged,

hogy tán egy egész parlamentáris sessió alatt, mindabban, mi a két

angol házban, a felsben és alsóban elszónokoltatik, tán nincs annyi

valóságos bölcseség, mint van igazi uhrwüchsigféle humor és kivált

Untertans ^ néha-néha egy-egy Stammgastnak geniális szájában,

kivált ha az ilyféle Cicero egy kissé meg van szúrva az ideitl és piti-

hangos,^ mert hiába, vinum delectat cor hominis, — és aztán, mert

gyakran legtanácsosabb veszélyes gondolatokat palaczkba fojtani,

mert onnan legalább egy könnyen ki nem párologhatnak azok a titkos

PoHcia számára.

Efféle alkalomkor nagy szónoklati tehetséggel a természettl meg-

áldva ily praelatiót tartott minap bizonyos gamin Stammgast orátor,

ki oly fidelitással mint amilyennel Felséged szent személyéhez van csa-

tolva 46 év óta járja csapszékét és valamint AppeUes (vagy Titus)

mondhatta, nulla dies sine linea és valamint Titus sem mondliatta

diem nunquam perdidi, — ezen utolsónál szerencsésebb, jó lelki-

ismerettel áUithatja, hogy es, hó, mennydörgés, hideg, meleg, szél-

vész, szitkozódó feleség, beteg kisded etc. etc. daczára, de még a

bécsi franczia és Windischgrátzféle ostrom alkalmával - [is] — egyszer

sem mulasztotta el polgári vagy stammgasti kötelességét leróni

;

egy üy talpraesett residenzler polgár, ki nemieket fülhoszszal Albion-

ról is hallott, ily szónoklattal vígasztala meg Stamm-

gast bajtársit, nemkülönben a csapszéknek egyéb »sehr

gewáhlte« vendégeit ; és ezen esetet persze a bécsi hü'lapoknak leg-

többjei sietve felvették hasábjaikba : »A régi idkre ne tekintsünk

vissza, mert hiszen e végett, meg keUene fordulnunk, — minthogy az

embernek szeme ell van, — és ekkép vessük vizsga figyelmünket

inkább a jelenre és jövre : és mit tapasztalunk ? Oh öröm, oh büszke-

ségi sarkalat ! Azt, hogy mióta lovagi apostolunk legyzte vagy

inkább »felhúzta« a revolutionarius hydrának számtalan fejeit, és

helybenhagyható constitutióval megáldotta már-már egybeforrasz-

* Olvashatlan szó.

^ A. m. pityókos.

2 1848 októberben.

28*
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tott népeit, azóta minden emberi teremtés, legyen kinai, hottentotta

vagy pláne botokund, azon pillanatban, mikor Neuöstreich határába

lép, kéj érzettel azt mondhatja »szabad vagyok «, — ha t. i. tüstént

be nem csipnék, — mert »]N'euöstreiehban« nem önkény uralkodik,

de tör^'ény ! — melyet azonban, aber das macht nichts, — ma éppen

annyi könnységgel megváltoztathatja az, ki azt legnagyobb könny-

séggel és könnyelmséggel csinálta tegnap. « — És persze nem volt a

»hoch«-nak vége és az egész auditórium büszke érzéssel ment aludni,

minek kéjét ersen anticipálta, mert mindegyiket egy kis majom ^

kisérte. A németek nagyon szeretik nemcsak a sert, de a jó bort is,

és ha aránylag nincs is annyi részeg köztük, mint a derék angolok

sorában, meg kell vallani, hogy a német faj az angol után tán a leg-

iszákosabb teremtése a földnek, és azért nmcs is nyelv, mely annyi

szavakkal bvelkedne, az ittasságot és az ittasságnak grádusait kitenni,

mint a germán, például :
— Er hat einen Affen, er hat einen Hieb,

er hat genug. er ist betrunken, er ist besoffen, er ist rauschig, er ist

benebelt, er hat einen Haarbeutel, er hat einen Spitz, er hat einen

Rauseh wie ein Haus, der hat stark áiifgeladen, der hat eine Dusel,

die sein schön angetrunken etc. etc, és kivált mert vajmi szélvészesen

felébredt volt benne a nemzeti »Selbstbewusstsein«.

Más alkalommal, midn ezen most emiitett bölcsnek poHtikai

vénája ismét megeredne, és a német fajnak fényét az által törekednék

kitüntegetni, hogy az alá a szláv fajt fektetné mint sötétebb fogliot,

ily párvonalt húz e két népség közt : A szláv tévelyg nyugtalan,

háborgó, változékony, állhatatlan, háza igen ronda, a családi életnek

örömeit nem ismeri etc. etc. — noha családi tekintetben néha töbl)

mint 1200 percenttel van megáldva, mi atyát és anyát tekintve 12

darab ivadék által teljesítve van, és üy különös isteni áldáson nem
örülni, azt gondolja az ember, szinte lehetetlen ; a német ellenben

stabilis — és igaz, ha valahol befészkeli magát, olyan mint csimaz, —
nyugalmas, munkás, állhatatos, — és mi házát és családját iUeti,

ezek képezik mennyországát ; mikép büszke érzéssel fel is kiálthatja

magát és ezt néha teszi is, ha t. i. a kelleténél egy kissé többett ivott

:

»MeLn Haus ist meine Burg«. ]\Ii ezen angol mondából van szabadon

átfordítva My house is a castle, mit Stammgast pohtikusunk valahol

felszedett és mi kimondhatlanúl szépen hangzik, csak az kár, hogy az

^ Sz szerinti fordítás a német kifejezésnek, a, m. becsípettség, be-

rúgottság.
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originál monda ^ az angolra nézve »való«, a traductió pedig a derék

germán tekintetéhez nem egyéb mint hazugság — ; mert ha a derék

teutont legalább Osztrákia határai közt meg nem vizitálják minden

24 órában 12szer ; ha mindenét ki nem dobják házának (az) ablakán,

mikép semmi rejtve ne maradhasson ; ha t fülénél fogva ki nem
vezetik »burgjából« és valami Burgverliessbe nem buktatják, mindez

nem egyéb, mint grátia ; és ha ilyest nem cselekszenek az illetk,

csak azért nem cselekszik, mert igy tenni nem akarnak, — mert ha

ilyest mvelni akarnának, akkor a sógor bölcsebben tenne, ha »mein

Haus ist eine Burg« nevetséges fitogtatás helyett, inkább odébb áUna, —
és a szláv tempót utánozván legalább egy ideig kóborogna, mig »Burgja«

fölött elvonul a vész !

De persze ily kis distinctiót tenni legtöbb német nem tud vagy

legalább eddig nem igen tudott, — mert elmebeli tehetségei közt,

melyek nagy vonásokban tán képzeletre, emlékezetre és judiciumra

oszthatók, — minden kétségen kivl a német fajban a képzeleti tehet-

ség áU P loco és pedig elannyira, hogy ezen eminentia, ha nem is az

emlékezeti tulajdonon, mert a német mindig ersen tanúi és egy-

huzamban repetái, de legalább a judiciumon néha-néha egy kis csorbát

üt, mihez képest például a német szántóvet a házát könnyen valami

sanctimoniunmak képzeli, ha azt par hasard nem bolygatják, és nem
igen fárasztja eszét annak kitanulásával, ezen nyugalmat jognak

vagy grátiának köszönheti-e ;
— a tudós germán pedig soha sem

tudott menekülni illusiókból és most miután némileg nemzeti vér-

szemet kapott, oly ámításokban ringatja magát, mikép némi czélok-

nak elérésére mai idkben éppen oly visszás utakon jár, mintha valaki

legközelebbi úton Stambulba utazni akarván, Párizs felé patkolna és

bona fide azon hiedelemben álmodoznék, hogy legott meglátja

Sophia mecsetjét.

Mi most a felébredt németségnek fczélja? kérdem. Nem egyéb

mint minden nemzetek fölibe emelkedni és más népfajtákat germani-

zálni. És ezen tendentia ellen nem lehet méltányos kifogás, st ily

vágyat csak dicsérni kell ; mert vajmi dics, más nemzetekkel dia-

dalilag pályázni és lelki supremátia által azokat elolvasztani, — Igen,

de vájjon mikép akarják e gyönyör czélt a derék teutok elérni? —
bizonyosan oly tempó szerint, mint amilyennel az inteUigens

rák halad, nehogy fejét betörje. Németesitni akarnak és minden

* Már említem, hogy Sz. e szót a mondás értelemben szereti használni.
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tlök kitelhett elkövetnek a németséget gylöletessé tenni, —
mely vágy még az által nyeri különösen piquante voltát, hogy

illúziókkal teli nem is sejtik, mily kimondhatlanúl sértik mind-

azokat, kiket megnyerni akarnak és valóban tökéletesen úgy

cselekszenek mint azon elázott siamézi elefánt, mely — mint a mese

tartja — a királyi vendégek mulatságára szolgálni akarván és meg-

gyó'zó'dve, hogy igen tetszeni fog, német keringt kezdett tán-

ezolni és tudta nélkül annyiakat eldöntött, megsértett, eltiport, mig

egyszerre csak azon vette észre magát, mert minden oldalról hullott

rá a vessz, bot, dorong stb., hogy senkinek nem kell, senki nem

szenvedheti.

Ha Felséged megengedi, bátor leszek egy kis eseményt felhozni,

melyben én is szenvedtem, és mely Felségeddel tökéletesen meg fogja

ismertetni a germán typust.

Számos évekkel ezeltt bizonyos követ Olaszhonnak egyik

kikötjében hajóra ült új rendeltetési helyére vitorlázandó. — Én
mint simplex utas elkísértem t. A hadihajónak, mely t átviend

vala, kapitánya csiklandós becsület, elbb francziáknál szolgált

olasz ember volt, ki azonban tisztjének tartotta a rábízott Excellen-

tiának kénye-kedve tekintetében minden tle kitelhett elkövetni

;

és ehhez képest kell illendséggel tudakolá a követtl, mikép fogna

a hajón élni, ki fogna neki fzni stb., miután hozzáill províziók a

gályán nem léteznek, — a konyha igen kicsi — az id néha zivata-

ros ; földhez szokott szakács, tengeren nem tudja magát könnyen

feltalálni, st néha csak fentartani is, — a hajón van szakács, nem

nagy mester ugyan, de trhet — és aztán tengeren aránylag rövid

trajectusban, nem pretendálhatni sokat, — a bölcs kevéssel beéri

és a meglehetssel is kielégíttetni hagyja magát, úgy hogy ha a követ

gróf minderrl még nem gondolkozott és még nem gondoskodott —
fogná tant bien que mai az e tekintetbeni bevásárlásokat és rende-

léseket megtenni etc. így nyilatkozott a kapitány. És a követ »durch

und durch ein echter Deutscher«, ki persze semmirl nem gondosko-

dott, legnagyobb köszönettel, st igazi nyájassággal fogadta a derék

commandansnak szíves ajánlatát, ki legott maga személyesen vásár-

lotta be az Excellentiának számára felhasználandó rizst, maccaronit,

citromot, sardeUát stb. stb. De ezen jószívségét nemsokára úgy meg-

bánta nem a követ, de a kapitány, hogy mindig méreg tört ki rajta,

ha visszaemlékezett azon bevásárló szakács vagy hausknecht prome-

nádra, melyet a követ kedvéért és szolgalatjára tett, — és pedig
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azért bánta meg, mert a német diplomata, ki ftl-talpig becsületes

és egyébként elég eszes ember is volt, meg nem sznleg kaczagott

és csúfolódott az olasz és meg kell vallani püspöki táblára éppen nem
ill konyhaproductumok fölött, legkisebbé sem sejtvén, hogy ez a

commandánst sérteni fogná, mert ha ilyest csak távolról is gondolhat,

bizonyosan nem teszi ; mig a kapitány, ki a kegyelmes úrnak meg

nem sznó' witzelkedéseit megemészteni sehogy sem birta, minden

lovagisága mellett mindig azt állítván, lo non sono locandiere, kész

lett volna a kegyelmes urat toties quoties derekasan legorombázni, —
midn velem egészen összebarátkozott, — mert én soha nem dicsér-

tem az konyhájának delicatesseit, igen [de] elismertem, hogy azok

egészségesek ; és meglehetsen okos ember nem valami szk hajón

keresi Lucullusnak étjegyzekét. És pedig az érintett követ ersen

germanisáló germán volt, de ez esetben legalább elhibázta célját, —
mert a hat hétig mindennap regulariter kigúnyolt és megkínzott kapi-

tány, a bölcs diplomata pfiffig fogásai után oly aversióba vette vele

együtt az egész teuto fajt, hogy tudom fület se konyit, ha ezen

speciest mit Putz und Stingel el is nyeli a tenger.^

És legtöbb német, nemzeteket egybeolvasztó viszketegében,

mintha ezen mostérintett germanizáló apostolt vette

volna mintául, — szorosan úgy cselekszik ha valami nép-

fajt vesz páczolásba, mint cselekedett a császári követ ^ az érintett

hadihajó commandánsnak személyére nézve.

A franczia faj, mint tudva van, sok tarka szépséget elolvasztott

magába. Az angol hasonlólag ; — de legalább tudtomra, egy eset

sincs, hogy a franczia vagy angol, bár kormányilag, bár privát úton

azt mondta volna parancsolólag : Neked vagy Nektek francziák-

nak, angoloknak kell lennetek. A francziának és angolnak mindig

elég tactusa volt, ily provocátiók által maguk ellen az illetket fel

nem ingerelni. Ebbeli tapintata a németnek egy mákszemnyije nincs,—

és kivált most nincs, miután mondom némileg nemzeti vérszemet

kapott.

Minap a karszti patkós megnyitásával sok variatiókban ezen

thémát pengették a német publicisták »Triest muss jetzt eine deutsche

^ Ezt Sz. Bachhal mondatja el ; de ö observálta tán török vagy görögországi

útja alkalmával.

2 A kirl Sz. szól, az a legnagyobb valószínség szerint gróf Lützow Rudolf,

a ki 1818—22 közt képviselte monarclánkat Törökországban, tehát azon id-

ben, mikor Sz. itt és Görögországban utazgatott.

18-ten August
1857.
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Stadt werdeii !« Melyféle )>Muss sein<( elég arra, hogy ezentúl sokkal

olaszabb legyen Tergestum. mint volt azeltt valaha.

A nemzeteknek rugékonyságát a németek soha nem veszik com-

putusba, — honnét aztán k maguk fejtik ki azon ellenszenvet, mely-

lyel minden nemzetek viseltetnek ii'ántuk. A németet mint egyént

általában véve senki nem gylöli, st nagy részét még ersen ked-

veü is, mert számtalan szeretetreméltó személyiség van köztük, —
de mint nemzetet és kivált mint más nemzeteken uralkodni akaró

nemzetet senki nem szenvedlieti, senki nem trheti.

Tsem egy testületrl azt szokták mondani : »A kollégiumnak

egyes személyei nagyon bölcsek, de a kollégium in corpore ersen

ostoba« ; — mi valóban igen sokszori eset és könnyen magyarázható,

mert az egyes ember, mint egyes, nem áll véleményi despotia alatt,

midn testületbe szorítva vajmi gyakran nem szabadulhat meg a

többségnek zsarnoksága alul. — és e szerint igen sokszor nézete és

akarata ellen a bii'kákkal bégni, mint viszont néha a farkasokkal

tufulni kénytelen, — ha t. i. ezek vannak majoritásban, divatban,

napirenden etc.

A németeknek éppen ez az esete. Egyenként gyönyör teremté-

sek, in corpore gylöletreméltók. De itt még más tekintetek is számba-

veendk. A németek tökéletesen érzik— és pedig egészen méltán— mily

intelligentiai pondus rejlik az általános németségben, és számuk mily

roppant, — de mindamellett szinte azt is érzik, pedig nagyon fájdal-

masan, mi igen elérthet, — mily felette köimyk a nemzeti scala

mérlegében, — úgy hogy e tekintetben az angol, franczia, muszka, spa-

nyol, de szinte még a török is magasan áll fölöttük, minélfogva poussé

d'une noble ardeur, — k minden áron nemzetté akarnak alakulni.

És ez oka, mert valósággal »német nemzet nem iétez«, hogy a

mostani német pangermán kolomposok, — Poroszország és az ismert

és úgy szólván megcsontosodott portiókra elosztott Germánia mellett,

Xeuöstreichot akarják tulajdonképi német nemzetté páczolr, sütni,

fzni. — S ez a németek részérl igen elérthet, megbocsátható, st
némileg még dicséretre is méltó. Mert valamint az olasznak igen

fájdalmas lehet, annyi darabokra elszakítva nem egyeslheti, holott

ez nem volna nehéz, ha más nemzetek ervel nem hátráltatnák ezen

köztendentiát, — igy a németnek bizonyosan még kínosabb, ha magát

az angollal vagy francziával egybehasonhtja, — a németséget annyira

elapritva nézni, — és mindemellett tisztán érezni, hogy egyesit nagy

német nemzet létet — még maga sem tud csak képzehii is, noha
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képzeleti tehetségben — mint fentebb érintem és ezt alkalmasint

senki kétségbe nem veszi, a vüágnak egy népe sem siiperálja a derék

Hermannak kékszem és szkehajú ivadékit

!

Ez érzet által, mely most, — miután Felséged Magyarországot

ellegesen mint mészárszéki húst elapritani méltóztatott, miszerint

könnyebben lehessen belle fzni német levest, — természet szerint

legnagyobb grádusra potentiroztatik, — ezen érzet által mondom a

német oly magasra felesigázta maga magát, képzeletét és pretensióit,.

hogy most minden nemzetek átellenében provokáló attitdbe tette

ujjat húzni akaró személyét.

És ezt nem vehetni rossz néven, st ily hs érzelmet dicsérni

keU, ha t. i. — a kihivó aztán elégséges pondust is adhat szavának,

mert persze, ha aztán a nagy phrásisokat, en cas-que, nem teszi res-

pectabihssé valami »bunkó«, akkor az efféle bravádok akaratlanul is

a bécsi Schantzlira emlékeztetnek, hol néha nincs hija »von Kraft-

ausdi'ücken.«

[30.] így például báró Bruck nem tudliatni Felséged parancsa

következtében-e vagy tán tudta nélkül és propria industria, — mint

ezt a lipcsei csillagár ^ közli — , nyilvános óvást tesz, — legt Protest

ein — hires triesti toastja által Lord Palmerston nyilatkozata ellen

a szuezi szorosnak átszúrása tekintetében ;
— mi nem egyéb, mint

e kérdés körüli újjhúzás báró Bruck és Lord Palmerston — vagy

tulajdonkép Osztrákia és Anglia közt.

És mindez tökéletes rendin van, ha t. i. Bruck legyzi Palmer-

stont és Felséged legyzi Victoria királynt vagy inkább az angol

nemzetet, minthogy maga a királyn Angliában nem minden, de a

szabad nemzettel egyesülve, óriási hatalom ; midn az osztráki császár-

ságban persze Felséged »minden« a soi-disant nemzet pedig »semmi« —
mi azonban nem tesz semmit, minthogy Felséged nagy bölcsen ezen

két latin szót választá mottójának : viribus unitis — és negyven millió

osztrák in fine finah, kivált ha majd elkészül Felségednek flottája

is, csakugyan le fogja csépelni a goromba John BuUt gai'ázda Pal-

merstonnal együtt, — valamint egykor Carthagó is leomlott Rómá-

nak suprematiája által és ezen horoscopban tán egyedül csak az fog

szenvedni némi kis variatiót, hogy hihetleg Felségednek geniális

^ V'alamelyik lipcsei újság bécsi )>hivatalos« levelezi egyike.
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minisztere vall kudarczot és esik nevetségesen seggre és nem Palraer-

ston, és aztán, hogy a viribus unitis talpraesett receptje nem Felsé-

ged mellett, de tán Felséged ellen fogja végképi alkalmazását nyerni, —
mert annyi szívtelenségét, annyi kevélységet, mely legkisebb intelli-

gentiai pondus által nincs compensálva, mint amennyit Felséged

napról-napra nagyobb gradusban fejt ki, ilyest nem fognak trni

sokáig bár a legbirkaibb népek is.

Ha F. X.-nek lábára hág, t pofon vágja, ezen senki csudál-

kozni nem fog ; mert az eféle tett igen sokszor fordul el és legtávo-

labbról sem csuda, — és e szerint az, ki ezt látja, meg lévén gyzdve,
hogy F. X.-et meg akarta sérteni, individuális nézetéhez képest magá-

ban vagy tán nyilván is igy okoskodik »jól esett X-nek, hogy kikapta

magáét«, — vagy : »mégis illetlen és büntetést érdemel F.-nek provo-

káló cselekedete*. Igen, de ha azt hallja : F.-nek esze ágában sem

volt X.-et provocálni vagy megsérteni, st igen tiszteli t, és hajla-

mát kivánná megnyerni, akkor az, ki ezt tanúsítja, F.-et egyenesen

sült bolondnak fogja tartani, ki nem cselekszik bölcsebben, mint

madarász, ki hálói elibe ijeszt vázat álht.

Ha F. X.-et ledögönyözi és aztán midn ez tehetetlenül földön

fekszik, t még szidogatja, leköpi, tiporgatja, — ezt senki ugyan nem

fogja nemesnek, lovagiasnak, nagylelknek tartani, de azért ily tetten

bámulni szinte nem fog, mert ilyesféle is igen sokszor adta már magát

€l, mint mondják »Rache ist süss« — és ezt Felségednek legjobban

kell tudni,^ — és efölött sokkal kényelmesebb és veszélytelenebb is

oly valakit gúnyolni, bepiszkolni, lemoslékozni, ki földön fekszik,

mintha az ilyes még lábain állna.^ De ha az jut értésünkre, hogy F.

éppen nem kívánta X.-et — eféle czirogatásai által — elszomoritni,

desperatióba hozni, vagy t bosszúra felhívni ; de éppen ellenkezleg

F. mindig ezt csak azért tette, mihez képest X.-et magához édes-

gesse, unalmait kis bohózatai által elfelejtesse, t megkaczagtassa,

szóval hajlamát, barátságát, szivét megnyerje, akkor persze az igy

cselekvt medvének vagy csimpánznak fogjuk tartani, melyek teli

legjobb akarattal, midn igen udvariasak akarnak lenni, csupa szere-

tetbl, aus lauter ZártHchkeit néha rútul megharapják kedvezésük

objectumait, st néha csontjaikat is törik.

^ és 2 Itt is láthatjuk, hogy Sz. csapongó képzelmét, bármi messze jár is

a hazai földtl, fájdalmas honszeretete és elkeseredése minden pillanatra haza,

a magyar viszonyokra röpíti vissza.
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És most bátor vagyok kérdezni, van-e egyetlen egy német is, ki

serio az angol nemzetet, úgy szólván párviadalra kihívni akarná és

van-e egyetlen egy német is, ki a lesújtott halálra sebzett magyar

nemzetre szántszándékkal gúnytajtékot pökni akarna ?
^

És minden német azt fogja mondani : ily otrombaság, ily gyalá-

zatos cselekedet nem is juthat eszébe »einem rechten Deutschen«, és

Anglia átellenében nincs más célja a németnek, als sich dórt würdige

Geltung zu verschaffen — a magyarok tekintetében pedig, — sich

bei diesem braven Volk beliebt zu machen und sie nach und nach zu

germanisieren.

Ez a németek szándéka, — mely felette méltányos, bravó, bravis-

simo, ámde csak az a furcsa, hogy valamint az angolok úgy a magya-

rok átellenében a német bet szerint úgy cselekszik mint a felhozott

F. uraság viseltetik X-hez, — honnét aztán a németeket in corpore

Angliában részint lekaczagják, részint megvetik, Magyarországban

pedig nem szenvedhetik, és k sem az egyik, sem a másik országban,

de egyetlen egy proselitát nem csinálnak, st még azokat is maguk

€llen felbszítik, kik irántuk azeltt némi sympathiával viseltettek.

Minap bölcs és ersen germanisáló Zank,'^ Andersen a hires sak-

kista dicséretére közlött egy nevezetes paeant,^ mely kulcsúi szolgál-

hat a németeknek magukat megkedveltet vajmi finom tapintatáról.

Andersen mint tudva van, az 1855-iki európai sakkversenyben

legyzte minden versenytársait ; és az egyetemes németség úgy meg-

örült ezen triumphuson, hogy a házasulandó — — — ^ kéjérzetét

tökéletesen osztá, st szuperálta, ki mint tudva van, ig.ten August

szeret és szeretett szüleinek e szavakkal közlötte bol- I

^^'^-

dog vlegény! érzelmeit : »j'ai pleuré de tendresse et trépigné de joie.«

— És ezt senki legtávolabbról sem vette rossz néven, — mert legkisebb

diadal is, melyet nemzet nemzet fölött kiviv, méltó tárgya a köz-

örömnek és azon egyén, ki »haec otia fecit«, tökéletesen megérdemli a

köztapsot, — mely soha nem sérthet, bármily exorbitans is ; mert

vájjon ki mer határt szabni nemzeti lelkesedésnek? E tekintetben

* Nem jól olvasható szó, mint a folytatásból látszik, valamely franczia

regény vagy színm egyik hse, vagy szereplje.

^ L. az elbbi lap ^ és ^ a. jegyzetét.

2 Sz. inindig Zank-nak írja — iróniából— Zangnak, a bécsi »Presse« szerkesz-

tjének nevét.

' Dicshimnuszt.



444 30. FEJEZET.

valljuk meg, az igen sok nem oly nagy bn, mint az igen is kevés,

és nemzeti hiúság könnyen megbocsátható, midn igaz személyes

hiúság vajmi szennyes tulajdon. A panegiristák vérükben egy kis

liberális, demokrát és szocziáüs-féle mixtúrát is hordván, Andersent

sakkfvezérré, királylyá, st császárrá emelték, a világnak ez által

tudtára adván, dass auch ein Bürgerlicher durch Wissen ein König

und mehr als ein König sein kann, — és kivált sakkjátékban, hol

minden szabó is ersen szorongathatja a királyt, st még meg is mat-

tozhatja, — midn a fából készült király csak úgy véthet a szabó-

nak, ha azt ennek fejéhez csapja sakkantagonistája. És ezt is min-

denki igen természetesnek tartotta. Csakhogy a német bizonyos Künst-

lereket is királyi czímmel illet, kik felette hasznos, de nem annyira

jószagú dologban járnak el, és pedig mindig éjjel ; — mihez képest

a királyi czim olyanra kenve, ki nem született és jogszerinti király, —
meg kell vallani, igen kérdéses compliment, ámde ily szorosan senki

nem vette a német képzeleti tehetségnek kiforrásait.

Andersen ^ ezen évben, megint Angliába utaz vagy inkább uta-

zott, s pedig Manchesterbe, hová meghitták t s hová , szegény-

legény lévén, subscriptio útján, melyet német »sakkbarátok« indítot-

tak számára, alkalmasint már el is jutott és mi több, hihetleg ez

órában, mikor e sorok iratnak, Caesarral azt mondhatja, »veni, vidi,

vici«.

És im ezen eset adott alkalmat azon feuületoni czikkre, melyet

Zang sajtójának 179. számában 1857. ezen czim alatt közöl : »Das

Schachtournier in Manchester.

«

Andersen minden hihetség szerint gyzni fog. Ámde in deriére

analyse van-e ilyféle diadalnak valóságos erkölcsi és anyagi pondusa ?

Nézzük egy kissé közelebbrl, mert ezen vizsga némi más kérdésekre

nézve is, némi haszonnal járhat.

Most a németek nagy számban igazi szenvedelemmel sakkoz-

nak ;
— úgy hogy elre mondhatni, sehol nem lesz kevés id alatt

több kitn sakkista mint az egyetemes németségben, st tán ezen

órában sincs más nemzetek közt már annyi jeles Phihdor ^ mint a

germán fajban. Ezen azonban nem kell csodálkozni.

1 Anderssen Adolf (1818—1879) eddigelé állítólag a legjobb sakkozó, igen

mvelt ember, boroszlói tanár s jó mathematikus volt.

2 Franczia zeneszerz (sok operát írt) és híres sakkozó (1726—1795). Valódi

neve: Fr. A. Danicain.
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Én felette sokszor meg voltam lépetve és sokáig nem tudtam

kitalálni okát, hogy gyalogezredben a közlegénység közt vájjon miért

rejlik rendszerint sokkal több mesteremberi intelligentia, mint lovas-

ezredben; mig egyszerre világos lett elttem és én szégyenlettem,

mikép ez elbb nem jutott eszembe, hogy ennek oka nem más, — mint

^zon factum, mihez képest lovasezred általában véve ezer fbl, a

gyalog pedig néha több mint 4000-bl áll és ekkép minden hihetség

szerint a gyalogezredben nagyobb súlyúnak kell lenni a mesteremberi

inteUigentiának, feltéve, mi magától értetdik, ha az egyik mint

másik ezred egyféle emberi speciesbl van componálva ; mert ha

például a fikák botokúdok, a lovasok ellenben szászok, akkor bizo-

nyosan nem a quantitás, de a qualitás felé fog bicczenni a mérleg

nyelve.

Német körülbelül 60 miUió van, angol ellenben még csak 20 millió

sincs, — és ekkép, ha ezen 80 miUió emberi teremtésnek nagy része

sakkra adja fejét, akkor 3at lehet fogadni 1 ellen, hogy sakkütközet-

ben a germán lesz a triumphator ; mert sakkjátékra nézve az értelmi

súly angolban, németben egyenl, st ezen utolsó emberi speciesben

tán nagyobb és pedig minthogy sakkjátéki eminentiára, ceteris' pari-

bus, bizonyos pedantéria, sok gyakorlat és kivált azon tulajdon nélkül

nem juthatni, melyet mi németek ^ ekként teszünk ki : »büffeln«. —
Már mi a pedantismust és a bivalyozást * illeti, e tekintetben meg [sic]

keU ismerni, a germán faj ersen szuperálja az angolt, és a gyakor-

latra nézve nincs kétség, miszerint ezen kérdés körül is szerencsésebb

áUásban van a német mint a britt ; mert hiszen mig az angol kényte-

len maga magát kormányozni, miután a selfgouvernement nála realitás

és nem komédia, mi természet szerint igen sok idt

rabol, addig a boldog teuto, ki nem kormányoz, de kor-

mányoztatik, untig disponálhat idejével, melyet sakkjátékra fordít-

hat ; honnét aztán a nemzeti állásnak külömbségéhez képest — sok

németnél a sakkjáték Hauptsache, minthogy komolyabb dolga nincs,

— midn legtöbb angolnál ezen gyönyör háborúi játék ^ — de min-

dig csak »játék« nem több mint »Nebensache«.

* Sz. így magyarosítja az elzleg említett német szót »büffeln«, melynek

megfelel magyar szó a »magolni«, »bemagolni«.

1 Bach beszél.

2 Sz. maga is kedvelte a sakkjátékot. Döblingben mindvégig (az öngyilkos-

sága eltti héten is még) egyik kedvencz szórakozása volt.

20-ten August

1857.
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Ugy hogy, — mindezen körülményekhez képest a higgadt foga-

dási törvények szerint nemcsak 3at, de 4et, st még ötöt is tehetni

1 ellen, hogy sakkban a német meggyzi az angolt, mert a hihet-

ségek ily arányban mutatkoznak.

Mihez képest nem azon kell bámulni, ha a német e tekintetben

maga alá keriti az angolt, de az volna surprenant, ha az angol hágna

a németre ; valamint teszem lóversenyben senki nem csodálkozik,

ha a favorité az els, de akkor van meglepetve a pubHcum, mikor oly

táltos gyz, mely ellen fogadásban minden probábilitások szerint 4-et,,

st 5-öt is tehetni l-re.

És aztán higgadtan megfontolva en derniére analyse, — ugyan

mily pondusa, mily haszna van az ilyféle diadalnak? Anyagi leg-

kisebb sincs, ha t. i. nem pénzért sakkoznak az illetk ; mert ez

esetben igaz nem jár a triumphus haszon nélkül ; mint például 1847-

ben, mikor a pesti sakktrifolium : Szén, Grimm, Löwenthal zsebibe

tette a franczia 5000 frankot. — Erkölcsi, becsületi nyeresége az ily-

féle diadalnak pedig egyedül a képzeletben feneklik ; mert a sakk-

virtuositás semmi más virtuositást nem representál, de, gli,* szorosan

egyedül a sakkjátékra van szoritva.

Azt mondják, a sakkjátékos — vagy mint a németek nevezik r

a sakkbarát, der Schachfreund [miért ? azt nem tudhatni, Sachfeind

tán helyesebb kitétel volna] — ^ némileg tábornok, minthogy e játék

nem egyéb mint háború ;
— és igaz nagyon hasonlít ahhoz, csakhogy

ezen egybenhasonütás által könnyen confusus lehet az ember, ha

számtalan eset közt par hasard az is eszébe jut, hogy például I. Napó-

leon tán egész Francziaországban legrosszabb sakkista volt, Mack pedig

tán legjobb az osztráki közbirodalomban — és mégis nem Napóleon, de

a most érintett Mack vagy tán inkább Gubits ^ fizette meg az Ulmer

Gerstli árát. — Ezer példa mutatja, hogy igen mediocris esz emberek

néha kitn sakkisták, mig nem egy lángész, bár annyira töri is eszét,

legkisebb combinatiót sem fejt ki a 64 részre szegletezett táblán.

IVIihez képest azért, mert Andersen alkalmasint a mostan él leg-

jobb sakkista, még éppen nem következik, hogy en cas-que a porosz

* Itt Sz. valami olasz mondást akart beszúrni, de szórakozottságból tollábaa

maradt. *' Kiadó tette szögletes zárjel közé.

^ Gyönge szójáték makk és gubics (gubacs) szókra. Azért van gubics nagy

kezd G-vel írva, hogy Macknak megfeleljen. — Mack altábornagy híres ulmi

kapitulácziójáról (1805) van szó.
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katonák élén is nagy diadalokat fogna ünnepelni vagy az egész porosz

nemzet közt volna legtündöklbben qualificálva premierminiszternek.

St még azt is kérdezhetni : lehet-e igen kitn sakkistát igazi

haszonnal valami másra fordítni? Mert valamint mindenben, úgy
sakkjátékban is, meg nem szn gyakorlat szükséges, miszerint az

illet lefelé ne gördüljön, de kivívott fényében fentartsa magát. Min-

den pillanatban új sakkprobléma merül fel és közöltetik a publikum-

mal, melyet a sakkjátszó úgy szólván par profession nem hagyhat

feloldatlan, mely mtéteire órák, napok, néha hetek kívántatnak, —
és miután a gyarló ember jobbra és balra egyszerre nem fordulhat és

szintigy egyszerre súlyos sakkproblémákat feloldani és például isko-

lában kis gyermekeknek jó sikerrel prelegálni nem képes, ^ — okvet-

len az nyilvánul, — hogy a kitn sakkista, ha t. i. más dolgai is

vannak, ezekben tán hanyagabban és hiányosabban fog eljárni, mintha

nem is tudná, mi a fa, futó, ló, fika stb. stb.

Bizonyos magyar nagyságnak különös jó sakkista tiszttartója

volt. A rábízott gazdaság nyomorúltan forgott — a jövedelem napról-

napra csökkent, — mert a derék oeconom egész napon át mindig

sakkozott vagy sakkproblémákat fejtegetett ; éjjel pedig mindig

sakkról álmodott, és igy persze nem maradt ideje, igazi haszonnal

pénzszerzési (csinálási) combinatiókat tenni, a munkások után nézni

etc. etc. ; de a nagyságos úr, kit szolgált, e kis mellékes körülmény

végett rá éppen nem neheztelt, mert hiszen derék tiszttartója az egész

környéknek minden sakkozóit, st még azon zsidókat is, kik rende-

sen megvásárlották a mindig szaporodó dögbröket, rendre lecsépelte

és megmattozta, mely esemény oly örömére szolgált a kényes becsür

lét földesúrnak, hogy szemlátomást hizott, mikor azt hallá, az

tiszttartója a legersebb sakkista és kutyába sem vette birtokának

kutya állapotát.

így meglehet, mihez képest Breslau lakosai is azon öntudat és

világi becsület által ersen consolálva lesznek, ha gyermekeik par

hasard semmit vagy igen keveset tanulnak is Andersen úrtól, — hogy

az egész emberiségnek legyzhetlen sakkchampionja.

Nem lehetetlen ugyan, miszerint Andersen úr oly különös tüne-

mény, ki anélkül hogy sokat combinálna, mégis le birja sakkozni

Stauton angolt, ha ez bár egész nap és egész éjjelen át bivalyodzik is

a koczkás táblán — de ez nem hihet ;
— szintigy nem fekszik a

^ Anderssen, mint említem, középiskolai tanár volt.
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lehetségek körén künn, hogy Anderson minden tekintetben éppen

oly kitn pedagóg, mint eminens sakkirály, de ez sem valószín,

mert az igazi és nemcsak vérszerinti pedagóg, kivált kisebb emberi

teremtések köri — oly annyira és oly folytonosan van elfoglalva,

— mikép szinte semmi másra nem marad kell ideje, — mert az id-

vel lehet ugyan gazdálkodni, de azt hosszabbra sehogy sem nyújt-

hatni !

Azt mondják, Andersen talpraesett, becsületes és szerény egyéni-

ség, — és azért bánnám, ha e sorok t sértegetnék ; — de vájjon ki

mind ennek oka ? — nem más, mint tapintat nélküli paneghistái, kik

ot szinte a napig felcsigázták, — mibl újra és újra az világlik ki,

cju'il n'y a pas de plus grand malheur qiie d'avoir un sot ami, — és

annál inkább, d'avoir des peujjlades toutes entéires pour des amis de

ce génre.

A sakk-supremátia, mint érintettem és mint ezt tán mindenki

elismeri, semmi más suprematiának nem jele, és azért ha valami

nemzet büszkélkedhetik is azzal, hogy az keblébl merült fel a

világnak legels sakkistája —
,
józanul devalválva való képzeleteket,

hiú pretensiókat etc. etc, ezen büszkeség nem oly legáhs és nem áll

oly valóságos sarkalaton, mintha valaki tökéletes joggal azt állit-

hatná, az én nemzetemnek egyik tagja a világnak legügyesebb fog-

piszkálófabrikánsa vagy az egész emberiségnek legeminensebb tyuk-

szemoperátora ! Mnthogy ezen professioknak van igazi és nem kép-

zelt haszna.

Azon nagy lárma tehát, azon bet szerinti bálványozás, melylyel

a képzeletdús németek Andersont, de Lazát, a két Witzet, Harwitzet

és Horwitzet ^ etc. felhkbe emelik, igen nevetséges, — de mint érintk

igen természetes és megbocsátható, mert a nemzeti versenyzés meze-

jén a legkisebb diadal is oly annyira édes, de egyszersmind annyira

részegít, mikép könnyen okozhat bizonyos szédelgést, nagyobb

elposszantást.

És mindeddig tökéletes rendin van a dolog, — de a német ezzel

meg nem elégszik, hanem pour fairé le contrast plus grand, legya-

lázza az angol sakkjátékosokat — valamint egyszer tisztelt barátom

ifjabb Szabó Pál - is az által gondolta a fiumei amerikás-gabnamalmot

1 Nevezetes sakkjátszók.

2 Fiumei keresked, egj- ottani magy. keresk. társaság (1844) igazgatója,

a ki nag}' veszteségek után megszökött. Késbb Parisban Boldényi név alatt nehánj'

mvet írt a mag}ar ügy hazafias ismertetésére.
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leghathatósabban feldicsérni, ha a pesti hengermalmot lepiszkolja,

legyalázza ; holott Magyarország tág terén tán két jó malom is meg-

állhatna békében, ellenséges rivalitás nélkül.

Tudom, legtöbb német, ki ezen állításomat hallja, nem fogja

ehsmerni, hogy az angol sakkistákat le akarná mocskolni, habár

az érintett Zang-articulust toties-quoties át is olvassa. És éppen ez a

curiosum, — hogy mint vak elefánt nem is sejditi, ha valakit sért.

Ezen articulusban ^ Andersen mint »deutscher Schulmeister«

mutattatik be a világnak, holott tulaj donkép, mennyii'e én tudom,

nem Schulmeister, de Lehrer — ámde azért állíttatik alább, »um

einen Knalleffect zu produciren« ; mert vájjon mit mvel ezen egy-

szer szerény Schulmeister? Nemcsak az egyszer angol sakkistákat

csépli rendre le, — de még az angolok sakk Istenét Stauntont is legyzi

— nem tudom, ki nevezte t istenné ? — és pedig — mit einer riesigen

Überlegenheit. — És ezután mi történik ? Staunton persze, mint a

németek ezer árnyéklatban hirdetik, pattog, szitkozódik mint kofa,

az egész angol nemzet majd meggebed mérgében, — mig a szerény

germán, oly modestiával ül a magas paripán, melyre t »vezéri talen-

tuma« emelte, mihez képest úgy fénylik azon, mint tündöklött a

legszebb abnegatiótól az ismert templarius mikor szerencsésen legyzte

a sárkányt. Mely képet még bizonyos parfümé is kiséri, — mert midn
lefestik Andersent és minden mozdulatit, minden képvonásit, a sakk-

asztalnál legnagyobb minutiával, ezen classicus sort is belekeverik

dicsér tömjénükbe : Reichtum an Gedanken verleiht seinem Spiel

wunderbare Reize,' berauschendes Aroma! Mi akaratlanul Wieland

ismeretes Oberonjára^ emlékeztet, mely gyönyör elmeborjuzásban

Kaka Wiello ^ oly kitn szerepet visel — ; és ezen egész feuületoni

cikkben Andersen úr az, kit legersebben kell sajnálni, — mert t
derék és ersen bölcs dicséri oly aromába álliták, — melyben emberi

gyarlóságainál fogva de csak 24 óráig sem tarthatja fenn magát

!

És aztán ily módon emelik halhatatlanságra legjobb fiaikat a

jó németek és aztán ily pfiffig methodus szerint kedveltetik meg

magukat más nemzeteknél.

Ha Zank úrnak ezen feuületoni mesterdarabja isoláltan állna és

* Sz. aláhúzása. így, Caccamiello helyett. (Wieland a névben magában is —
á la Széchenyi — gúnyolni akarta a m egyik szerepljét.)

1 Zangnak Sz. által föntebb idézett czikkében.

2 Wieland fmve a képzeletdús Oberon.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. «»
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mint unique de son espéce fénylene vagy inkább pellengérkednék,

21-ten August 1 akkor mindaz felséges uram, mit elhoztam, legkisebbet

1857.
I gpjii nyomna. — mert félig-meddig józan esz ember,

azt még csak nem is álmodhatja, hogy 60 mülió német közt ne létez-

zen néhány ignoráns. mosatlan szájú, rövid esz tökfilkó. Mig embe-

rek maradunk, minden nemzetnek vannak eféle percentjei.

Ámde a most felhozott feuilleton nemcsak nem áll elkülönözve,

de mondhatni bizonyos id óta, kivált mióta Izrael tentával keres-

kedik, szinte egy németül ü't sort sem olvashatni, melyben ne volna

valami gúny, valami superioritási fitogtatás, valami provocatio más

nemzetek irányában ! Ezt nem tagadhatja senki, kivált ha Bécsnek

Írott vagy inkább kipréselt elmebeli triumphusait egy kis figyelemmel

olvasgatja. ]Mncs nemzet, melyet kivált az osztrák német tehetsége

szerint be ne piszkolna

!

És ha angol, amerikai, franczia ellen cselekszik igy, ez tán nem

bölcs, de legalább nincs a lovagiságnak törvényei ellen, mert hiszen

ezen három emberi species legalább a gyakorlati és nemzeti mezn
igen jól megbirkózhat a derék teutokkal, és ket ersen capacitálhatja,

hogy a hörcsög minden impertinentiáinak daczára elvégre mindig

pórul jár.

De mit mondhatni arra. ha a német mint például a lipcsei csillár

és kivált az osztráki német, minden módon és minden alkalommal

gúnyolja, piszkolja, tiporja a magyart — és még akkor is, mikor azt

nem teheti, és valamit méltánylani kénytelen, ezt oly grandezzával,

oly professori pretensióval teszi, mely még jobban sért, mint a gúny-

tajték és mely meg kell vallani, felette jól illik oly nagy mélység és

minden oldalról kiképzett bölcsek és talpraesett nemzeti tanárok

szájába mint például Báuerle, Zank, Gerold, Kuranda, ]\'. ]S'. Langer

urak et Co.^

Az emberi szenvedelmek — kivált, ha elnyomatnak, oly explósióra

képesek, — mint puskapor ; — mely ha felpattan, nem választja ki

a bnösöket, de mindent, a legártatlanabbat is eltemet vagy meg-

semmisít.

A bosszúnak, mert mindig vak. nincs határa ; és ekkép igen

elérthetni, hogy azt ki mindenünket elrabolta, becsületünkben, jóhii-

nevünkben gázolt, még akkor sem kíméljük, mikor leomlott elttünk

^ Már egyszer-kétszer megjegyeztem, kik és mik voltak e bécsi lapszerkesz-

tk és joumalisták.
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vagy le van bilincselve, — minthogy a bosszúnak éget szomja kirekeszt

minden lovagiságot és azért ha Felségednek dinasztiája, st saját

szent személye kínozza a magyarokat, ezt emberileg elérthetni, —
mert igaz, a magyar farkasokkal több baja volt a felséges Lothring

családnak mindenkoron, mint a többi osztrák birkákkal és legfeljebb

rókákkal és ebekkel. — Igen, de mit vétett a magyar a németség ellen ?

Ha azon volt a magyar, hogy az osztrák képzeleti kutyaszabadság

helyett igazi emberhez ill szabadságban részesüljön és azt a német

nem tudta elérteni, nem birta felfogni, — mit tehet errl a magyar ?

Mily ürügy alatt piszkálja, mocskolja, köpögeti tehát a német

a lebilincselt magyart, ki magát sem erkölcsileg, sem anyagilag védel-

mezni nem képes ; — vájjon lovagi-e ezen cselekedet és kivált szere-

tetreméltó-e ?

Tán felsbb parancsolatra történik, vagy pedig az osztrák pat-

riotismus felfogása szerint, — mely Osztrákiában inverse áll aus

Patriotismus »ganz freiwillig« ; — mi persze biztosabb és jövedel-

mezbb is, mint ellenkez eljárás ; vagy végre azon fentérintett

okból, hogy az elbízott derék germán fiúk tökéletesen meg vannak

gyzdve, miszerint kaczérgatásuk és kirúgásuk a magyarok átellené-

ben éppen nem sértk, de mindannyi kanczarúgások, melyek csak

arra szolgálnak, a magyarok kedvezését appetitlich szrük és brük
iránt növelgetni?

Hogy a meg nem szn piszkálás parancs után vagy freiwülig

pour son plaisir történik, igen hihet, igy okoskodnak a magyarok,

mert hiszen mint mondják Felséged maga vagy Felségednek kor-

mánya, mi nem tehetünk egyebet, mint börtönözni, számkivetni,

akasztani, ütlegelni, anyagilag minden módon csipegetni és eszerint

még más factoroknak is kell létezni, melyek Felségednek ezen kor-

mányrendeleteit mentegetik, szebbítik, st még ersen ki is dicsérik,

mit persze Felséged saját maga sem tehet, mert hiszen az »Eigene

Lob«-nak szaga nem vanille, — és e mellett a magyaroknak erkölcsi

részét is meg kell törni, kivált a külföld számára, mi elvégre sikerülni

is fog azon latin methodus szerint »Calumniare audacter, semper

aliquid adheret«, — és melynek alkalmazása abban áll : az 1848. év

eltti magyar viszonyokat a nevetség szinpadára állitni, — a mostani

viszonyokat ellenben felhkbe emelni, — mi nem nehéz munka, —
mert 1848. eltt igen sokan még a magyarok létérl sem tudtak sem-

mit és ekkép igen könnyen rájuk foghatni a legnagyobb absurdumokat

is, — valamint nem nehéz valami cadaver vagy jól bezárt »Stráf]ing«-

29*
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rl bármit is elhiresztelni, minthogy nem felelhet ; a mostani viszo-

nyokat pedig szinte igen könny minden módon kiczifrázni, mivel

most annyit hozott az id magával mint vasutakat, gzflottilákat,

telegraph-egybeköttetéseket stb. mik igen könnyen megkápráztatják

a szájtátó sokaságot, és aztán mi is rajta vagyunk, egy ünnepélyt,

egy ceremóniát csatolni a másikhoz, — kivált mert Felséged maga

is oly leereszked eféle behózatokat személyesen minduntalan provo-

cálni ; mert hiszen Felséged mint igazi Überall-nirgends ki nem fárad,

népeinek megboldogitására mindig mozgásban lenni, — mit Felsé-

gednek h népei különösen nagy hódolattal vesznek ; mert igen jól

tudják, müy kimondhatlan fárasztó és súlyos, welche Aufopferung,

még éjeken át is extra trainben jóizen aludni és mindazon éljenordi-

tásokat hallani, melyeket Felséged számára pénzért vagy inkább

sub poena 25 ^ — mert ez olcsóbb, — rendelgetnünk. És írókat, kik

becsületesen eljárnak ebbeli tisztükben a multat gyalázván, a jelent

dicsérvén és a jövt mint Eldorádot kipingálván, akárhányat talá-

lunk. Felséges uram és nemcsak olcsón, de még ingyen is, — mert

sok igazi patrióták ízlése szerint Felségednek megelégedése édesebb,

mint bármily más taps, kivált ha ezen taps csak lármára reducáltatik,

— Felségednek megelégedése ellenben valami borjuzást igér.

Egyébiránt számtalan németek, kikben nemesebb lélek lakik és

kiktl lovagi érzelmeket meg nem tagadhatni, a világért nem volná-

nak képesek a szerencsétlen ügyefogyott magyarokat legtávolabbról

is szántszándékkal bántam és sérteni, — de mégis egyhuzamban

teszik, és pedig mert nem tudják, mit tesznek, st még nem is

sejtik.

Mikor a »Széchenyi« gzösnek katlana Göny partján elpattant,

többet közt két ft is áldozata lett ezen eseménynek. Nem vesztek

tüstént el. Egyik három, a másik még tíz óráig élt, de húsuk csontig

oly puhára volt fzve, hogy az, mikor a hajóból kivitték ket, bet
szerint lehullott. Gondolhatni, mily kínokat szenvedtek, míg a par-

ton lev fogadóban kiadták lelküket. Az odavaló ftl talpig becsü-

letes, noha németnev, de igazi magyar szellem korcsmárost, mikor

ez eset részleteirl tudakolnák, többek közt azt is kérdezték tle,

vájjon az érintett két ft nagy Iónokat szenvedett volna-e, mire a

derék gazda ganz naiv ekkép válaszolt : »Nem biz azok.«

Számtalan ember szintígy ítél, más embernek baja fölött és vala-

^ Huszonöt botütés.
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mint nem a káplár érzi a botot, de a káplánzott [sic], szintúgy nem

az fájlalkodik, ki valami bajt néz, de az, ki azt viseli.

És ha anyagi dolgokban uralkodik ily egoist Ítélet, melyhez

képest minden ember többet-kevesebbet oly vágyat érez magában,

mint azon ismert hs, — ki minden csata eltt igy fohászkodott az

éghez : »Wenn nur mir nichts geschieht«, — mennyire mutatkozik ily

önzés még erkölcsi érzelmek köri? Ki helyezi magát, — vagy

inkább : ki elég méltányos erkölcsi bántalmak tekintetében mások

helyibe állni ? Tán senki

!

És miután most a humor, a Witz, a bonmot, a szó elfacsarás van

németek közt divatban és napirenden és számtalan német iró azért

oly kimondhatlan unalmas, mert meg nem szünleg mulatságos akar

lenni, wenn es auch garnicht gehen will, — igen természetes, hogy

minden — sokszor oly nagy kinok közt született Witznek — ki kell

mondatni, habár egy nyomorultnak lesujtására is czélozna ; — hon-

nét aztán nem csuda, ha kivált a magyarokra süttetnek el az eféle

nyilak legsrbben és pedig legelsben is, — mert a magyarok nem

védelmezhetik magukat és aztán mert az emberi társaságnak söpre-

déke oly igen hajlandó az ügyefogyottakat lehahotázni, valamint

bizonyos külföldi nagyság is — mint sokak eltt tudva van, mindig

ersen kaczagott, mikor czigányokat ütöttek, vertek, weil sie gar so

sonderbare Gesichter geschnitten haben.^

Engedje Felséged, számtalan példa közt — hadd hozzak el

csak egyet.

Mikor Felséged bájoló császárnéjával magyarországi útjának

készült volna, — egy derék német levelez ezt irja már nem tudom,

melyik bécsi újság gazdájának az Alföldrl

:

»Nálunk nagy mozgalom van, — és ez sok tekintetben különös

szerencse, — mert ez által a magyarországi proverbiális rossz utak

tandem aHquando, meg fognak csináltatni. Hogy azeltt nem voltak

utak Magyarországban, ezen nem keU csudálkozni, — és ezt mindenki

könnyen elértheti, ki visszaemlékezik egy hires magyarországi »Land-

tagsredner« oratiójára, ki ganz naiv azt állitá »Was

brauchen wir Strassen ; im Sommer ist überall guter

22-ten August

1857.

Weg, und im Winter fahrt nur Jud, Handelsmann oder Narr etc. etc.«
'

1 Nem tudtam megállapítani, ki volt ez a »külföldi nagyság*.

2 Ennek a »jeles« követnek sem tudom a kilétét megállapítani. Lehet, hogy

csak fictiv alak.
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Világosabb coninientár úgy hisszük nem szükséges a magyarországi

infámis közlekedések illustratiójára.« így irt a geniális correspondens.

Most kérdem, mit akar mondani vagy tulajdonkép mit mond

ezen csinos humorteljes anecdota ? Fleg azt, hogy az egykori ország-

gylés oly szamár koUégium volt. melynek eltörlése az igazi civilisá-

tióra nézve oly nyereség, melyhez képest minden lépten Felségednek

kezét keU csókolni, miszerint az egész magyar alkotmányt sarkából

döntötte, — és pedig ha máskép nem megy par force megboldogitni

a derék magyarokat.

Keni tagadliatni : Magyarországban sok ostoba és eló'itéletes

egyéniség létezett mindig és létezik most is elégséges számban, — és

azért igen hihet, hogy ezen most érintett bölcs sententiát valóban

el is mondta ^ s pedig nem egy spectabiüs vagy nagyságos, — de

higyje el felséges uram, ily asinust minden bizonynyal — ha Croesus

is — meg nem választották volna soha is országgylési követnek.

Dyféle baklövés, mint a tapasztalás mutatja, csak oly körül-

mények közt történlietik és történik is, — hol a respectiv tiszt\'iselk

nem választatnak, de neveztetnek ; vagy ha választatnak is, nem
szabadon választatnak, de felsbb influxus és jóváhagyás szerint,

mint most nálunk a Bürgermeister urakat, mely viszonyok közt bizo-

nyos miniszternek öcscse vagy bizonyos miniszter ágyasának ura

etc. etc. etc. bármily szamár noha is egyébként, könnyen felmászhat

a magas paripára, — midn, minden korlát nélküli szabad választók

ha tán néha-néha egy-két ft be is törnek. — pour éprouver les bonnes

tétes — minden bizonynyal igen alkalmas, st mondliatni mindig a

legalkalmasabb egyént fogják megválasztani, — mit szinte századi

vagy ezredi tapasztalás minden kétségen túl emel.

Az érintett levelez ezen kis humoristica által azonban — elhilieti

Felséged — nem akarta a magyarokat sérteni, — és azt tudja : nem
is sértette ;

— mert, mint elbízott német, oly magas intelligentiai

állásban véli magát a rozsdás magyarok átellenében, — mint valami

igen okos vén »bácsi« öcscséhez mérve, — kinek emlékezetébe hozza

nagy nyájassággal és mit echtem attischen Salz, egykori »Flegeljahr«-

féle bohózatit, — melyek fölött a derék fiúval együtt, ki ezt átlátja,

most encompagnie jóizt kaczag, — és ersen örül, hogy ezen sötét

idkbl szerencsésen kilábolt és most vasúton a világosság felé röpülve,

leveti a magyar nadrágot és ehelyett német bugyogót húz vagy más

^ Lásd a föntebbi jegyzetet.
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szavakkal : független magyarból német — és ha ilyes lenni nem

akar, elvégre függ, st fölfüggesztett magyar lesz.

És ha még németországi porosz játszaná ezen protectionális sze-

repet, ennek még volna értelme, mert mi tagadás benne, a német-

országitól, a porosztól igen sokat tanúihat a magyar ;
— de vájjon

ki preceptorkodik ily modest szagú humoristicus grandezzával a

magyarok fölött? Valami osztráki genie á la Silberstein, Waldeck,

Langer^ etc. etc. etc, ki nem gyzi hahotázni a magyart, például

hogy nincs vert útja az Alföldön, Somogyban stb., hol legalább Tisza

vidékén rendszerint igen messze fekszenek a helységek egymástól

és hol sok mérföldek távolságra nincs k vagy útra való materiái, —
és mély feuilletoni vagy néptanári eszének daczára észre nem veszi,

mikép néha télen vagy ha egy kissé több es esik, oly rossz az út még

Bécs környékén is, például Bécstl Döbhngbe 600 száz öl távolságra,

— noha az egész vidék minden tekintetben különösen »steinreich« —
hogy vajmi gyakran alig haladhatni csak lépve is, — miszerint — min-

den körülményeket és viszonyokat igazságosan megfontolva és egybe-

hasonlitva — bátran betáblázhatni az alföldi rossz utakat a mostoha

szerencse sorába, midn a Bécs körülti rossz út okvetlen a szamárság

rubrikájába való.

[31.] Ha a magyar elbbi boldog állásában volna, akkor tudom

ezen dévaj ráfogást éppen nem venné rossz néven, mert nem ráfogá-

sokkal, de igazi bohózatok elmondásával riportirozhatna a csintalan

csipkedk ellen vajmi diadalosan.

És e tekintetben hadd hozzak Felséged mulatságára némi rész-

leteket bizonyos beszédbl fel, melyet vagy húsz évvel ezeltt gr.

D. S.^ egykori kényes huszárkapitány nagy hahota közt elmondott

valami népesebb vármegyei gylésben. Mibl látni fogja Felséged,

mikép állottak akkor a magyar és osztráki dolgok néhányai.

»A tekintetes urak — igy szólt a karok s rendekhez az érintett

kapitány gróf — igen elbízott jelemek ; más nemzetek institútióit

könnyen lenézik, lekaczagják, különösen a derék osztrák sógor poli-

tikai viszonyait. Az urak meg vannak gyzdve »extra Hungáriám

non est vita« etc. — és kivált az osztrákot még meg is szánják,

^ Bécsi jouinalisták centralista és germanizátor irányban.

2 Talán gr. üesewffy Sámuel, a késbbi sárosi fispán (f 1847).
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mert vármegyékrl nem is szólva, — még csak országgylése sincs.

Ez azonban alacsony calumnia, — mert az osztráknak szinte van

diétája Bécsben, — és pedig sokkal czélirányosabb mint a mienk

;

mert mig mi néha hónapokig ülünk, perlekedünk, izzadunk, dolgozunk

és rendszerint nem sokat, st néha semmit sem végzünk, ez alatt

az osztrák a ceremóniát, tanácskozást, conclusiót etc. rendesen egy

ülésben elvégzi ; és ez által is mutatja, mennyire tud az idvel spa-

rolni, miszerint aztán könnyen is fizethet minthogy mint az angol

mondja »time is money«. — Noha oly annyira privát és secret mu-

latság az efféle Landtag, mikép jótállok még egér is ki van rekesztve

a tanácsterembl, azért mégis módom volt mint felvigyázó trabant,

kinek egyike néhány arany ficzkóért átengedte kabátját és postját, —
egy ily orsággylésnek kezdetét, folyamatát és végét tanusitni, —
és pedig stante pede anélkül hogy az egész diéta folyama alatt ettem,

ittam, leültem vagy csak egyszer prüsszentettem volna is. S most

látom, mennyire bölcsebbek a németek mint mi magyarok vagyunk,

mert mig mi rendszerint annyit fecsegünk pro s contra és néha annyi

lármát ütünk, mikép se hossza, se vége és az ember azt gondolná,

Jericho falai bedlnek, — addig a derék bécsi németek — mint nagyon

épülve tapasztaltam, — olyan mélyen hallgattak, mint halak — már

nem tudom, mely speciesbl, — mig végre mit der grössten Würde

a császári Praeses a karok és rendek, vagy inkább a mixta elibe -

mert representatio tekmtetében is a »Gmischtes« prevaleál a bécsiek-

néP — elterjeszté az adótabellákat, melyekbl 25 percent aucta

mutatkozott. — En azt tudtam, most valami )>Sturm« fog kitörni,

mert nagyon keser képeket csináltak a német mágnások — és ily

esetben a magyar diétán a leglármásabb vociferatio támadt volna, —
de nem, mert a bölcs osztrák uraságok igazi bölcsekhez illleg egyedül

parókáikat rázták meg, de már ezt ersen, úgy hogy az egész terem

hajportól csak porzott, — és vége volt az osztráki Landtagnak í

De bezzeg nem ily simán mennek és mentek mindig az osztrák orszá-

gos dolgok. Mint a naplók bizonyítják, régibb idkben iszonyatos

oppositió fejlett ki, melyet csak az elnök lélekjelenléte, energiája és

mély bölcsesége volt képes paralizálni ! S ugyanis, egy különösen

merész osztrák gavallér, midn tapasztalná, hogy adóját megdupláz-

ták vala, egyszerre félegyenesül és legnagyobb energiával azt orditja

a Praeses fülébe : »Herr President aber« — mire a talpraesett német

^ Czélzás a bécsiek által elszeretettel ivott keverék-borra.
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personális — ezen delicióz replicával tmmfolta le a vakmer sógort

»Mclits aber, ich solvii'e die Session« — és a principiis obsta elve szerint

le volt csépelve az ellenzék és megmentve az osztráki haza !«

Ha mondom — a magyar elbbi boldogságát élvezné — ezen

most festett képpel válaszolhatna a geniális német novelhstának és

e kis újjhúzásban okvetlen a magyar kerülne az osztrák fölibe, —
minthogy ezen utolsónak állítása semmi egyéb mint Witz hazugság,

midn gr. D. S.-nak osztráki stándische Landtag portraitja oly frap-

pant, mikép — annak valóságit tudom senki, a legszemtelenebb

sem meri tagadni.

De miután a magyar mennyországából bet szerint ki van lökve

és mint beteg vagy tán már haldokló oroszlán alig mozdulhat,

természetes, hogy minden lökést fájdalmasan érzi [sic] és ekkép

legnagyobb resignatiója közt vajmi nagy kinokat szenved, ha tenger

bajai fölibe még a bécsi tentások is rúgnak rá meg nem sznleg és

minden variátióban, — mert hiszen nincs hét, nincs nap, hol valami

ostobát ki nem gondolna a magyarok számára valami bécsi szamár.

És ha a Witzlingek czélja az volna, a magyarokat kinozni, ám
akkor, meg [sic] kellene ismerni ebbeli virtuozitásukat, — mert e sze-

repben mesterileg járnak el, — és elvégre még Epictet nyugalmát is

kivetkezteti minden stoábul a meg nem szn szúnyog, tet, poloska-

és scorpió-csipés ; igen de a jó fiúk, mint emiitéra, ezt nem szándékol-

ják, hanem tudtuk nélkül esnek azon szerepbe, — mint amilyenben

az »aimable« hosszú fi nyájaskodott a mesében.

És ez oka, hogy a német faj soha magába nem olvasztott más

fajt, mert sehogy sem tudja magát megszerettetni. Azon elolvasztó

ingrediens, tán szellem, mely némi más emberi fajták-

ban létezik, oly deficitben van az egyetemes németség

közt, mihez képest szorosabb contactus következtében a német nem

olvaszt, de bizonyosan olvad, úgy hogy ha valami skatulyába vagy

zsákba dugnak egy németet és egy angolt vagy egy németet és egy

francziát, st egy németet és egy rumunt — , és aztán ezt a skatulyát

vagy zacskót oly állhatatossággal rázzák, rázzák, valamint lelkiisme-

retes homeopath patikár rázogatja üvegeit, mikor valami deciUiont*

készitget, ez esetben minden bizonnyal nem német fog a prisonból

kibújni, de valami angol vagy francziaféle artefact vagy egy éppen

nem mulatságos román.

* Tollhiba destillatíon helyett.

23-ten August

1857.
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A német Amerikában amerikai lesz, Angolhonban angol, Fran-

cziaországban franczia etc. és bármily természetelleninek mutatkoz-

zék is ezen factum, — nincs példa teszem Erdélyben, hogy oláhból

szász lett volna, midn nem egy szász olvadott már el az oláhságban.

A német vérben bizonyos »abstossend«-féle keverék van, mely

nem engedi, ha igy lehetne mondani az assimilatiói processust.

Felszínesen fontolva pedig, úgy látszik, mintha a német nem

könnyen olvadna, mert nincs emberi species, mely más fajtának

nyelvét — legalább beszédre nézve — nehezebben tanulná és hiányo-

sabban mondaná ki mint éppen a német, kivált a bécsi, — ki rendsze-

rint még németül sem tud, — és nem képes d és t, b és p közt különbsé-

get tenni, st még más betket is legizetlenebbl elferdít. — így

például felséges uram ismerek bizonyos bécsi tudóst, ersen germani-

záló könyvirót, ki a tornyot saját anyanyelvén nem mondja ki

»Thurm«, de Durmnak. — és ha a franczia »joli coeurt« akarja csinálni,

igy francziáskodik : »bermeté Madame te fus ovrir mez omás« etc. etc,

úgy hogy más nemzetinek valóban igen nehéz és ehhez bizonyos

talentum kell, a betk hangjait úgy elficzamitni mint ez a bécsinek

oly könnyen vagy inkább természetesen esik, — valamint a józannak

sem könny »részeget« imitálni ; és mint mondják az egyenesen ntt

csak ügygyei-bajjal és sok vattával és vánkosokkal utánozhatja

a púpost.

Es ily csekély utánzási talentum. — azt hinné az ember, legbiz-

tosabb kezese az olvasztó tulajdonnak, ámde, mint a tapasztalás

mutatja, éppen ellenkezleg áll a dolog, mert a német utánoz min-

dent, — noha, mi legalább a nyelveket illeti, oly otrombául, mikép

valóban ritkaság oly némettel találkozni, kibl, bármily más nyelvet

beszélne is, tüstént ki nem hangzana a német.

A németben azon certain je ne sais quoi hibázik, mely más nem-

zetek suprematiáját oly trhetvé teszi.

A lombard például bizonyosan olaszországi egyesülés és önállás

után szomjazik és ez igen természetes — midn a lelkesebb ember

nem is igen értheti, más fajtájú nép vagy iir mily joggal hátráltat-

hatja ezt, — legalább isteni nem lehet ezen jog, de egyedül »szuronyi

és puskapori«, azonban mondom, ha nem lehet szabad, — elhiheti

Felséged, ezerszer jobban szeretne franczia, mint német önkény alatt

állani és pedig nemcsak azért, mert a talián és gallus faj közt nincs

szembeszök heterogenitás, hanem mert a germán pedantismus és

azon sok teher és azon sok tenta, mely nélkül nem élhet, köimyen
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desperátóiba hozhatja a legbéketürbbet is, minthogy elmúlhatlan

mindenre rávonja az unalom hálóját, ennél pedig veszélyesebb nincs

s mikép helyesen is mondja — ha nem csalatkozom — Voltaire :

le génre ennuyeux est le génre le plus dangereux, — és igaz, mert

alkalmasint nem létez irtózatosabb neme a halálnak, — mint unalom

által meggyilkoltatni — és par paranthése felette sok embert mind-

azon bohózat bet szerint agyon untat, melyet Felséged számára

kigondolunk, — és mi még a bécsieket sem mulatja már.

A német rendszerint azon tulajdonban is ersen szkölködik,

melyet a franczia e szavakkal teszen ki »bonenfant« és »facile a vivre«

;

mert ritka azon germán, kiben valami pretensió, valami arrogantia

ne volna, és mely a két most érintett csábitó qualitásokat tökélete-

sen meg ne törné.

Számos évekkel ezeltt Karlsbadban hires Goethe személye által

felfényesité a fürdi vendégek sorát ; — és az ott levk által

mélyen respectálva, — oly elkülönözötten, de egyszersmind oly ma-

gasságban tartá magát a többi halandóktól, mikép valóban úgy

ragyogott, mint csillag erster Grösse ; — mely okvetlen közelebb áll

Istenhez mint gyarló földi teremtésekhez.

Éppen azon idben Catalani ^ az ismert énekesn is használta a

károlyfürdei vizeket vagy nagyobb elegantiával mondva »egészség-

kutakat« és férje Wallabreg ^ franczia exhuszárhadnagy is ott volt,

ki mint tudva van Catalanihoz férjhez vagy inkább férj tulajdon-

ságba ment ; oldaláról soha nem távozott, mert nejétl naponként

kikapta a contrahált mulatságdijat és ki azon pajkos, könny sziv

elmés gascon sorban lelte helyét, mely száz meg száz bohózat által elég

ismeretes az egész vüág eltt. — Ezen derék girondista ^ nem bámul-

hatta eléggé a német Shakespeart, és még azon okból is, mert szinte

kétszer oly nagy volt mint , — és miután megtudta, hogy Goethe

számtalan mesterdarabok közt még Werthernek is szerzje, nem

állhatta tovább, miszerint magát a nagy költnek be ne mutattassa, —
és ugyanis mert Wallabreg Párizsnak egyik kisebb színpadán Werther-

nek paródiáját látta francziára fordítva, és ezen bohózaton annyira

kellett kaczagnia, mikép még most is kaczag, ha azon dehcióz estére

^ C. Angelica f 1849-ben Parisban.

2 Tán Val-Labiede-t akart Sz. írni. Ez a helység van Girondeban s tán innen

való volt Catalani jelentéktelen férje. Egyébként Sz. a nevet többször ismétli min-

dig egyformán.

^ L. az elözö jegyzetet.
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visszaemlékezik, melyet a nagy Goethének köszön, mert Wallabreg

nem tudott semmit is a komoly és elég unalmas originál Werther

létérl, de azon hiszemben volt, hogy Goethe irta a bohózatot.

Goethe mint nagy költ weimari geheimer-Kat és excellentiás

hideg leereszkedéssel fogadta a kis AVallabreget, de ez gasconi könny-

séggel úgy ugrott a germán Sophoklesre és megcsókolta t mint a

szökött gamin de Paris a tábornok nyakába, legnagyobb lelkesedéssel

kiáltván, il faut que j'embrasse le grand compositeur allemand, que

j'admire, parce qu'ü a écrit Werther, cetté delicieuse farce qui m'a

présque fait mourir á force de rire etc. etc.

És Goethe mérgében kész lett volna a kis Wallabregot megfoj-

tani, annyira fel volt ingerülve ellene, hogy t egy bohózatirónak

merte tartani.

Ha Goetheben csak öt perczent más vér folyik, mint teuto, —
bizonyosan jóizt kaczag a szeles kis franczia tévedésén, — és egész

Karlsbad Goethérl okvetlen ezt mondja, quel charmant, quel aimable

homme, — holott kivált ezen kis scéna után — igen sokan — igy

mertek szólni a nagy germámól : Ich bewundere [ihn], aber im Grundé

ist er doch ein höchst langweiliger Kerl ; — vagy — ein grosser

Schreiber mag er sein, aber kein grosser Mann ist er nicht etc. etc.^

A németek nagy része nem is sejti tulajdonkép mit tesz a »bon

enfant« és mit jelent a »facile á vivre !« Egész jelleme ellentétben van

ezen érzelmekkel.

Egyes egyének természet szerint kivételt tesznek, és bizonyos

pontig az igazán kiképzett egyéniség elveszti fajtájához ragadt árnyé-

kosabb oldalát ; de általában véve minden nemzetnek van bizonyos

csorbája, valamint elssége is, mely azt elbbitl megkülönbözteti

és e tekintetben Goethe tökéletesen szolgálhat a német typus meg-

ismerésére.

Bon enfant ? Legtávolabbról sem — és facile á vivre még kevésbbé.

És eszerint bátran mondhatni általában véve ismétlem, — mert

kivételek vannak, bizony nem nagy számban, — egy igazán minden

hizelgést félretéve »aimabler Deutscher« oly rendkivüHség, melyet

szinte pénzért lehetne mutogatni.

24-ten August

1857.

Becsületes, tudós, tiszteletreméltó, szolgálatra kész,,

magas erény német akárhány van, — olyas azonban,,

kirl valódilag lehetne mondani »fascinating«, az ilyes igazi fehér holló.

^ Ezt a mulatságos Goethe-anecdotát nem találtam a róla szóló irodalomban.
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A németségnek roppant száma nem abból veszi eredetét, misze-

rint más nemzeteket magába olvasztott volna, hanem mert az egek

ura ersen megáldotta a németeket respectiv vajmi hosszú [sic] csalá-

dokkal, — és e tekintetben is bámulásra inditja a gondolkozó emberi-

séget a gondviselés, mert mi tagadás benne, a német faj az emberiség-

nek legmunkásabb fajtája, mely mint hangya minden körülmények

közt dolgozik és valamint ez habár elveszik tojását és százszor fel is

dúlják fészkét mégis mindig mozog, fárad, töri magát holtig, úgy
német keresetre szintannyi buzgóságot mutat Washingtonban vagy

Nero kormánya alatt, szabadságban, szolgaságban, etc, mig némi

más nemzetek sehogy sem tudnak dolgozni és semmi kedvük sincs

habár csak legkisebb láncz is csörögne lábaikon.

A hangya, a méh az Istennek bizonyosan igen respectábüis

teremtése, — de kormányzásra saját fészkén kivl nem való. így a

német is, okvetlen 1° loco van intabulálva mennyországban, de kor-

mányozni más nemzet * fölött soha nem fog, hahogy durva erszak

által nem, — vagy oly viszonyokban mint 1848 eltt állott Felséged-

nek germán családja a magyar nemzet áteUenében.

Nem egy német azzal büszkélkedik, hogy még az angol nemzet

élén is »germán« vér fénylik. És igaz, csakhogy ez esetben mint ezer

másban, a német nedv angol vérré vált, — és efölött Angolhonban

a király nem egyéb mint az egyetemes angol nemzetnek legels tiszt-

viselje. Es ily feltételek alatt elég acceptábilisnek mutatkozik a német

faj, — mert rendszerint »igen humanus«. Rendszerint mondom, mert

legalább Felségednek kormánya — aus höheren Staatsrücksichten

und weil es Fehx Schwarzenberg ein deutscher Fürst so eingeleitet

hat — igen nagy csorbát ütött a német humanitási hírre, — úgy

hogy sokan azt usurpáltnak gondolják, — és még azt is merik áUitni,

miszerint a germán eddigelé más nemzeteken azért nem kegyetlen-

kedett, mert erre nem volt elég ereje vagy ekkép cselekedni nem
mert, — és ha meggondoljuk mennyire hízelkedett Felségednek csa-

ládja a magyaroknak mieltt Felséged »viribus unitis« Croatorum

etc. etc. le nem sújtotta azokat, — és aztán mily inhumane, st mond-

hatni, mily diabolice sáfárkodott és kegyetlenkedett szegényeken,

mikor lábaikról le voltak verve ;
— akkor mondom bizony nem tagad-

hatjuk, hogy a vüág egyéb népeinek van egy kis oka, a germán huma-

nitást kérdésbe venni és azon, pedig igen ersen, kételkedni. — Ámde

^ Sz. aláhúzása.
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van módunk e tekintetben az egy kissé elhomályositott német huma-

nitást megint egészen tisztára mosni, mivel a Deutschtum szepltlen-

séoi szerencséjére Felségednek apostoli vérében egy kis olasz mixtúra

is van, — melyre — és ezt el fogják hinni az emberek, kivált ha a

velenczei olasz csapdákra, banditgyilkokra, és általában véve a

Macchiavelli iskolára emlékeznek — igen könnyen rákenhetni Felsé-

gednek számtalan magyar jószívségeit.

Mily különös volna az és mily kevés önismeretre mutatna, ha

például az angol nemzet, férfiú és n »balettetánczra« adná fejét —
vagy inkább meglehets nagy lábát ; és pedig mert bizonyosan nem

arra való. Midn a franczia, kivált asszonyi része, mert lába piczi,

sok kin által nincs genirozva, rendszerint sovány mint deszka, igen

könnyen representálhat valami emberfölötti lényt, — Sylphide,

Undine, Loreley, Donauweibchen képében etc. milyest mintha csak

csupa levegbl és legfeljebb tajtékból volna készítve, nem is képzel-

hetünk oly ers columnákon, mint amilyeneken a talpraesett angol

n regulariter besétálja, bár legnagyobb esben is, a londoni Hyde-

parkot minden istenhozta vasárnap.

Ily árnyéklatok különösségeit általában véve többet-kevesebbet

minden nemzet hord saját magán. Egy nemzet »vorzüglich« erre való,

más nemzet ellenben »vorzüghch, arra etc. — és ily minémségek vagy

tán elsségek kikoptatására, kitörlésére századok nem elégségesek, de-

tán ezredek sem — és viszont szintigy nemzeti deficientiák tekintetében.

A szeretetreméltóságot nem kell egybekeverni az amabilitással, —
minthogy ezen két eszme valami egészen külömbözt jelent. És ugyanis-

— Gellert 1 például mint nagyon szeretetreméltó egyén ismeretes,

az aimable kitétel azonban éppen nem illik rá, midn Voltaire viszont

éppen nem volt szeretetreméltó, de különös amabilitással tnt ki.

E két tulajdon közt melyik a becsesebb, nem nehéz elhatározni, mert

okvetlen a szeretetreméltóság az. Ámde ily tulajdon nem csábit, —
midn az igazi amabihtás mintegy varázservel hódit.

És ezen qualitással a germán faj éppen nincs megajándékozva

az egek urától. »Gründlich aber langweilig« — és ha invita Minerva

aimable akar lenni, kivált a német tudós, arra még kevésbbé való,

mint John Bull egy franczia pas de deux-re vagy solóra.

1 Gellert F. Keresztély, a jónev német író és költ (11769) egyéni lebilin-

csel és kedves tulajdonságai miatt annyira közkedveltségnek és népszerségnek

örvendett, a minre az egész irodalomtörténetbín nincs példa.
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Mint ezerszer el volt már mondva, igen sok ember oly gyenge,

hogy nem igazi elsségei * által akar parádirozni a világ eltt, de va-

lami más alárendelt qualitása következtében. így például 11.^ Frigyes

porosz király meg nem elégedett hadvezéri és státusbölcs fényével,

hanem mint poéta akart ragyogni. Ez ha igy lehetne mondani, bizo-

nyos acquisitionális hiúságból ered, — melyhez képest például az

érintett nagy király a két fényl qualitását oly birtoknak tekintette,

melyet senki kérdésbe nem vesz és ekkép valami új acquisitió után

szomjazott, mint például az igazi telivér banquier is — mint például

Rothschild — ha már egész hegyet is tudna rakni aranyával, nem

lankad fáradságban a hegy mellé bármily kicsi ezüst, st ólomdom-

bocskát egybetalicskázni.

A németség éppen ezen esetben van. Die Gelehrtheit, die Viel-

seitigkeit, die Tiefe kann uns kein Volk streitigmachen, igy szól most

a telivér teuto, — und deshalb wollen wir Deutsche uns im leichten

Französischen, im sarcastischen Englischen versuchen und zeigen,

dass der Deutsche auch in diesem ganer (a legtöbb német a genrét

igy mondja ki) allé Nationen der Erde zu überflügeln im Standé ist,.

besonders wenn allé Deutsche sich zu einer riesigen Nation ver-

schmelzen etc. etc.

És mutatis mutandis mit látunk ? Körülbelül igen becses és kü-

lönösen »anstállig<( bivalyt, mely courbetiroz, lanczadiroz, st ver-

senyt akar futni, vagy tökéletesen kigimnasticált derék medvét, eine

ehrliche Klafter hoch, mely kimondhatlanúl izzadva a quadrille

fran^aiset aprózza és mindenkinek homerosi hahota közt megesik

szive rajta, mert látja a szegény »gestrenger oder gelehrter Herr Meis-

ter Petznek« mily kimondhatlan nehezen esik ezen franczia tempó,

és mily kitnen »ungeschickt és plump« járja azt.

Kérem, felséges uram, méltóztassék magának bármely produc-

tumát bármelyik bécsi feuületonistának par métier — elolvastatni

és fogadom, hogy Felséged, ha par hasard olvasás alatt el nem alszik, —
mi igen hihet, tökéletesen el fogja ismerni, hogy a derék becsületes

és minden tekintetben tiszteletreméltó Deutsche Michhnek a franczia

könnység sehogy sem mundol, — az angol attikai sóhoz mérve pedig

saját sava úgy áll mint »schlampete Limonade« választóvízhez.

Kérdem, miért nem elégszik meg a német azon sok szin fényével,

mely t oly érdemteljesen környezi, és miért vágyik oly acquisitiók

^ Értsd : kiváló tulajdonságai. '^ A kéziratban toUhibából : »I-s«.
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után, melyekben mindaddig bizonyosan soha nem fog részesülni, —
mig komoly férfiúi tartását, mely neki oly jól illik, megrzi, — és a

szép kincsét otrombául bizonyos artefact gasconnaddal fel nem cseréli ?

Oly férfiaktól — több százat tudnék nevezni — mint volt Leib-

nitz, Herder, Kant, Klopstock stb., ugyan várja-e valaki, dass sie

nebstbei auch "Witzreissen, Spassmaclien oder gar franzisirte cachucha ^

tanzen sollen ? És ha annyira elfelejtenék magukat, a tri\aaHtás oly

alacsonyságára sülyedni, — mint amily dégoutant cloakban nem egy

mai napi, szót elfacsaró »bonmot«-fabrikáns pezderkedik, — kérdem,

nem törne-e ketté azon báj, st mondhatni azon »aureol«, mely most

veszi ket körül ?

L'imagination d'un Allemand, la gráce d'un fran^ais, la profon-

deur d'un anglais etc, etc. kérdem, miért nem fénylene minden nem-

zet igazi elssége által ?

És vájjon, miért akar a német más nemzeteket germanizálni,

hiszen száma elég nagy ;
— miért militál tzzel-vassal például, hogy

Triest tüstént németté süsse magát, mit kivált bölcs Warrens '^ oly er-

sen sürget, és üyes egyénnek tanácsára jó hallgatni, mert tanácsadók

közt inkább az érdemel bizodalmat nemde, ki csak magának taná-

csol rosszul és kinek »nincs«,^ de a publicumnak annál jobban, mint

olyféle consihárius mint például derék Zank germán bajnok, ki ma-

gának mindig igen jó tanácsot tudott adni és kinek ekképen »van«.*

'^ Spanyol táncz.

2 A már említett bécsi sajtóbérencz.

^ T. i. vagyona.

* Széchenyi jegyzete : Legközelebbi penna csetepatéja Warrens úrnak Zank

úrral, noha a német becsületnek vestál papjai megbocsáthatlan scandalumnak

nevezték azt, welcher einen Schatten auf den lírystall des Deutschtums wirft, —
azért mégis kitünóleg jól mulattatta a publicum nagy részét ;* — hiszen mi tagadás

benne, — száz ember közt, — és ha ezek csupa humánus németek volnának is,

legfeljebb tiz lesz, ki két egymással veszeked ebet, békességkötésre sürgetni vag\'

okét egymástól elválasztani igyekeznék, midn a kilenczven spectator élyezni fogja

ezen mulatságot, st a dueUánsokat még biztatja is, ne Mméljék egymást. — És

ha két igazi kutyának pár%iadala oly populáris jó idtöltésre szolgál,— ugyan

* Warrens az igazi sajtóbérencz és Zang a sajtóüzletember — mindkett nagy

börziáner — többször polemizáltak egymással ; de végre is, mikor a Neue Freie

Presse alapításakor (1864) Zangot két legjobb munkatársa odahagyta, Zang az

Presse-je szolgálatába fogadta Warrenset. — Mind a két sajtóhst jól, noha látható

jóakarattal jellemzi Friedjung többször id. müve 11. köt. 330—333. lapjain. V. ö.

e mellett M. Richter mvét : »Die Wiener Presse« a »Wíen 1848—1888« czímü gyüj-
tem. munka II. kötetében.
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De miért akarja, mondom, a német az egész világot megnémete-

síteni ? Tán azért, miszerint aztán »nemzetté« alakuljon

!

A la bonheur ! Ámde akkor éppen ellenkez úton kell a német-

nek járni etc. mint amilyenen eddig haladott, vorwárts ugyan,

ámde nicht besonnen ; mert mikép ahelyett, hogy más nemzetek

hegyibe emelkednék, minden bizonnyal más nemzetek: által »viribus

unitis« le fog sújtatni, mert napról napra gylöletesebb lesz minden

más fajtájú átellenében.

Ezt azonban felséges uram, az elbízott germán bizonyosan soha

tenni nem fogja, és pedig mert már nagyon vén, mikor sem

egyén, sem nemzet meg nem változtathatja természetét.

A német bár akarja bár nem, az emberek közt és im deutschen

Eeich többet-kevesebbet mindig azon szerepet fogja játszani, mint

amilyenben a derék hangya és a munkás méh kitünteti magát állat-

pajtásai közt im Tierreich ! Miszerint persze sokszor a sic vos non

vobis casusába esik, és mikor néha nagy kevélyen elmondja »auch

eine deutsche Erfindung«, — melynek igazi hasznát azonban nem

nem természetes-e, hogy ezen mulatság igazi élvezetté potenciroztatik, ha két bécsi

genie és nemzetoktató boxirozza egymást ; — mely boxingmatch azomban meg

kell vallani nem tartozik azok sorába, melyekrl az angol azt szokta mondani

:

a fair match. És ugyanis ilyféle ginmasztikában ceteris paribus mindig a súly, —
das Gewicht-decidál, úgy hogy a két mázsás egyéniség bizonyosan lesújtja az

egymázsás puggilistát ; — és eszerint — noha Warrens úrnak több esze van mint

ellenfelének, noha ö nem okos — mégis Zank úrra lehetett fogadni, és pedig 3, 4,

st többet egyre, mert éppen nem esze vagy combinatiója, de a játszi szerencsé-

nek koczkája, ersen megtöltötte hös Zanknak pénzládáját és ö ehhez képest Ein

Mann von Gewicht im Staate, — geniális Warrensnek zacskóját ellenben oly annyira

kiseperte nem Zank úr, de a csapodár istermö, minden peng és pengetlenböl, hogy

mostani idkben, — hol en derniére analyse a Mammon uralkodik, — mert par

malheur oly könny lett, mikép, mint mondják, a szél is elvinné, ha nem temie

kavicsokat zsebébe, — tulajdonkép legalább mindaddig semmit sem representál

Neuöstreichban, mig a negédes szerencse vagy mély bölcsesége ismét derekasan

fel nem pénzeli és meg nem aranyozza preceptorkodó személyét. Hiába irkafirkál

most tanácsadólag lángesz Warrens, — hiába citálja azon mondát »nicht meine

conduite ponderiert, aber meine gewichtigen salbungsreichen Worte«, — mert az

€mberek most— és tán mindig a siker után Ítéltek és Ítélnek, úgy hogy az, ki börzén

nyer, eo ipso ein gescheider Mann, ki pedig vészit sans contredit, ein dummer Kerl.

Nem szép ugyan, — mint magam untig állitoni — d'insulter au malheur,

dem Unglück zu spotten — és mint mondják Warrens úr egyébként meglehets

fiú, — de ki oly czifrán és oly teli szájjal oktatja a népeket, mint Warrens e m-
tételben buzgólkodott és aztán váratlanul nnt papé [?] perse seggre esik, — az

ily emberi gyümölcsön lehetetlen nem kaczagni, kivált ha azeltt sem volt sok,

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 30
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annyira , mint inkább angol, amerikai, franczia etc. etc. veszi, —
akaratlanul is a mesének azon becsületes berbécse jut az embernek

eszébe, mely derék szrös nagy satisfactióval azzal hetykélkedik

juhpajtásai eltt, hogy a juhásznak nadrágja az gyapjújából készült.

[32.] Felséges uram, én megvallom, hogy én mieltt jól elgondol-

tam volna a dolgot, azon véleményben voltam, mihez képest minde-

nekeltt minden módon azon tarka népeknek egybeolvasztását kel-

lene eszközölni, melyek Felségednek császári sasszárnyai alatt a világ-

nak minden sarkaiból egybecsoportoztak, valóban mintha Osztrákiá-

ban akarnák újra megkisérteni Bábel tornyának felépitését. — Báró

Stephan Hauer excellentiájával tanácskozván a teendk soráról,

mindenekeltt Francziaország vonta magára figyelmünket. 30 millió

franczia, iliinden keverék nélkül, egy speciesbl, úgy mint a világnak

els bora, ein deutscher Wein, a delicióz Johannesberger, mely csupa

Rieslingbl áll. Mily boldogság, müy dicsség ! — mig Osztrákia oly

szlhegyhez hasonlítható, mint például a budai hegyek, melyeken

és az eltemetett pénz epitaphiumára azt Írhatni : »Wie gewonnen, so zerronnen.d

Ilyféle nemzeti oktatók igen emlékeztetnek Hogarth politikus torzára, ki saját

maga kalapját gyújtja meg, mikor — egy kissé rövidlátó lévén, — nagyon közel

tartja a milli vagy Apolló Kerzent azon ujságlaphoz, meljTiek politikai hasábjait

olvasná és bonczolás alá venné.

1825-ben több magyar országgylési fels- és alsóházi tag találkozott Dávid

Parish-sal, ki több ideig szövetséges Amerikában is tartózkodott és a financiális

capacitások közt oly hirben ragyogott, hogy szava pénzügyek köri alig birt keve-

sebb pondussal mint oraculum. Ezen derék magyarok, kik öt okulás végett fel-

keresték, finánciákhoz csak annyit értettek, hogy az okos ember nemcsak nem

költ többet, mint ameimyije van, st kevesebbet, — mikép a legrosszabb esetben

is legyen mibl — mondom ezen derék magyaroknak egész financiális tudo-

mányuk ezen most érintett simplex regulára reducáltatott és k kimondhatatlan

ignorantiájukhoz képest csak névszerint sem tudták, mi a Disconto, Girobank,

Amortisationsfond, De^'ise, etc. etc. És igy elgondolhatni, mennyire bámultak,

mily nagy szájakat tátották, mikor Parish elmondta neMek, hogj'^ a szövetséges

Amerikában néhány ezer countrybank létez etc, több papiros mint Magyarországon

szalma, szamárság azt gondolni, hogy adósság valami rövidség, rettent vakság

azt hinni, hogy arany és ezüst jobb mint Wertpapier etc. és mély búban távoztak

a jó lelk, de igen tudatlan magyarok, tökéletesen meg lévén gj-özdve, hogy Parish

úr igen tudós és okos, saját maguk pedig szi\Tehatólag tudatlanok és ostobák.—
Szerencsétlen Parish nyolcz nap[ra] ezen találkozás után a Dimába fullasztá ma-

gát, — és nem hagyott hátra, mint adósságot ; az ignoráns magyarok ellenben, —
mennyire tudom — még mind )>megvannak.«
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tudtomra 40féle szlvenyige van, egyik elbb érik másik késbb —
és miután a délnek fekv részén már rothadásnak indul a szl, mig

az északi részén még oly kemény mint serét, — és aztán 3 nap alatt,

mikor a bürgermeister parancsolja, a szüretnek el kell végeztetni, —
azt hinné az ember, — ezen keverék oly »Gesáuf« lesz, melyet senki

meg nem ihat és azon nem bámulhat eléggé, hogy ezen igazi Pan-

tscherei daczára mégis meglehets, st mondhatni jó, mi kézzelfogható

bizonyságot nyújt arra nézve, mily nectárt lehetne készitni Budán

és Magyarország számtalan szliben, ha igazi »ok és bölcseség« ve-

zérlené azok készítését.

Báró Stephan Hauerrel, mondom, felséges uram, tanakodván,

azon kérdést tettük magunknak : vájjon miért ne követnénk Franczia-

ország példáját ? Mint Felséged is tán tudja, Francziaországot azeltt

körülbelül szintoly tarka népség lakta mint a mily harlekin emberi

vegyülettel saturálta a megfoghatlan gondviselés Felségednek császár-

ságát. Azon népek, melyek Francziaország határai közt sereglettek

egybe, tán nagyobb heterogenitásban voltak mint például áll Osztrá-

kiában magyar némettel, tót oláhhal, olasz ráczczal etc. etc. szem-

közt, és most, noha Francziaországban itt-ott még beszélnek valami

»Kauderwellscht« — durch und durch francziák lettek. Miért nem

csinálnánk mink is so nach und nach Felségednek derék népeibl csupa

németeket ? Miért ne lehetne vagy inkább miért ne avancirozhatna

a derék magyar, a hs olasz, a lelkes cseh, a tudós szlovén, a nagylelk

rácz, a Traján vér oláh, az rangyal horvát stb. - h osztrákivá?

így okoskodtunk. De ha igazi fontolóra vettük ezen ideának keresztül-

vitelét, akkor nem kerülhette el figyelmünket, — hogy azon németek,

melyek Felséged szárnyai alatt boldogoskodnak, mint például stáje-

rek, tirolerek, ober- és untermarhardsbergiek etc, — nem sokkal

okosabbak, t. i. — a néposztálybeliek, mint a felhozott népfajták, st

szintén mondva, — sokkal ostobábbak ; — és ha például én egy 6 láb

magasságú tót suhanczot látok vagy egy alföldi kemény magyar betyárt

vagy egy horvát szikraszem selesanért [sic] — és aztán egy osztráki

németre tekintek, — magamat elnevetnem kell — és nem igen tudom

capiálni, — mikép olvaszthatná el magába az osztráki német, mely

közt oly számtalan trottli van, ezen most érintett igen indigest tót,

magyar és horvát nem annyira Leckerbissent, mint inkább keser

darabot ; — alkalmasint misererét kapna tle.

Mit dem Einschmelzen ist es alsó gefálligst nichts felséges uram !

Ha Felségednek németjei oly cultusok és oly méltányosak volnának,

30*
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mint például a poroszok, a szászok etc. etc, kik teli

vannak constitutionális szellemmel, akkor nem mon-

dom, tán succedálhatna ilyféle chemiai processus, noha ez sem való-

szin, mert némi fajták oly igen ostobák — mint teszem némi fejes

és makacs tótok és általában a czigányok, hogy azokból oly kevéssé

lehet csinálni »gemütlich németeket« valamint például Canova, só't

Phidias sem lett volna képes — fogadni merek — dinnyébl vagy

tökbl egy meglehets Aspasia vagy Zeus-ft kifaragni.

Ha a franczia elem magába tudta olvasztani a normann, bur-

gund, languedoque [sic] etc. féle népfajtákat, ez éppen oly kevéssé

surprenant, mint mikor a választóvíz decomponálja a mészkövet

;

— ámde hogy lehet azt csak legtávolabbról is gondolni, miszerint az

osztráki, századokon gondolkozástól eltiltott és mesterséges ostoba-

ságban tartott elem szinte ily effectust fogna szülhetni — és vájjon

mily fajták átellenében, oly fajták átellenében, melyekben singülatira

több életer és több egészséges vér van,mint az osztrákban az ur^vüchsig

féle bécsivel együtt, úgy hogy még a lecsépelt, halálrakinzott magyar

is e tekintetben oly biztosan áll az osztráki németség közt minden elol-

vadástól, valamint malomk is minden veszély nélkül heverhet bár

századokon keresztül pangó mocsár^^zben — és még akkor is ép,

mikor a mocsár a világos nap sugarai által már rég kiszáradt és

eltnt.

És azért, felséges uram, Francziaországnak példáját félretettük

és Törökországnak eljárását vettük fontolóra, mert népségi tekintet-

ben a török birodalom szinte oly tarka-barka áldással van a fátum

által ellátva, mint Felségednek apostoli császársága a mennyei gond-

viselés megfoghatlan végzése szerint. — És vájjon mit tett nemzet-

eiolvasztás tekintetben az okos — és okosabb mint az ember gon-

dolná — osmanli ? Mit tett kérdem ? Semmit. És ez legbölcsebb volt

!

Engedelmeskedjetek, fizessetek, mert máskép százat vagy ezret csa-

patok talpaitokra, — en cas que — füleiteknél fogva felszegeztetlek,

és ha még sem akartok szótfogadni, akkor attagánnal vagy selyem-

zsinórral — Törökországban nem termesztenek kendert és igy náluk

az akasztás drágább mint nálunk — respectiv nyakatokat oly kevéssé

fogom respectálni, mikép az néhány perez alatt minden anginától

meg lesz mentve a vüág végéig ! így szólt a török patent, vagy mit

is mondok »fermán« — és aztán bármikép fecsegtek a törökországi

örmények, ráczok, czinczárok, phanarióták, oláhok stb., mit bánta

azt a török.
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HaFelségednek scheckete ^ jobbágyai nem tudnak vagy nem akar-

nak németek lenni, — ám tessék, — mit bánjuk mi, ha t. i. engedel-

meskednek és fizetnek ; — ha a szlovák például par entétement szere-

tjének, eine Liebesdeclaration auf slovakisch machen will, was sehr

possirlich klingen mag und einem Wner [nem egy bécsi, ha az ele-

gánst akarja játszani, igy nevezi Szt. István tornya városát] gewiss

zu einem grossen amusement dient, — vagy ha a wallach Klopstock-

nak gyönyör álmait akarja elénekelni auf wallachisch, — vagy a

rácz Kotzebue, Ifland etc. mestermveit a Vojvodinában vagy a temesi

Bánátban ráczúl kivánja elkomédiázni etc. etc, ez, felséges uram,

nekünk mindegy és egészen közömbös lehet ; németül mindenesetre

közülük a legostobább is fogja tudni, mit jelent »a muszay« — ezen

szó pedig felséges uram, ha t. i. valami bunkó van ahhoz kötve, méltóz-

tassék elhinni, nagyobb eloquentiát rejt magában, — mint mindazon

fecsegés, melylyel Cicero vagy Demosthenes egykor bolonddá tette

publicumát vagy amilyennel például tet természet D'Israeli mos-

tani idkben untatja az angol kamarát."^

Nekünk csak egy bajunk van, felséges uram, és ezt a magyarok

okozzák. Ezen népfaj kimondhatlan bajokon vergdött keresztül és

oly szívósságot, oly rugékonyságot mutat, miszerint azon nem bámul-

hatni eléggé. A török által félig eltemetve, a tatár tenger árjától elful-

lasztva, szüntelen saját szivét halálosan sértve, nem tudott kimúlni.

Lánczra verve mindig úr maradt, midn más fajták szabadságban

is örökös szolgák. A magyar soha nem volt szolga ; midn például a

tót, az oláh, a rácz soha nem volt úr — és azért, mert a magyar szolga

soha nem fog lenni, vele máskép kell bánni, mint Felségednek más

vér alattvalóival.

A tótnak, horvátnak, rácznak, oláhnak etc. és kivált a németnek

»parancsolni« lehet, mert tulajdonkép soha nem tett egyebet, mint

engedelmeskedni, mert hiszen maga sojia nem parancsolt, — de a

magyarban oly kimondhatlan büszke »valami« lappang, és nemcsak

a nemesben, mint ezt mostani ügyhordó és egykori allgemeine Zei-

tung-féle Staatsmann báróZedlitz ^ hirdette, de a legszegényebb magyar

szántóvetben is ; — mihez képest úgy látszik, mintha a magyarnak

1 Bécsi tájszólás szerint a. m, foltos, tarka-barka,

2 Érdekes, hogy Sz. ellenszenvvel viseltetik az angol konzervatívok ezen

akkor ifjú szónoka ellen !

3 B. Zedlitz József (1780—1862) osztrák-német költ, író (sok politikai röp-

irat szerzje) és diplomata, az augsburgi Allgemeine officiosus bécsi levelezje,
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még valami hivatása volna a földön és ekkcp élete és léte a mennyek

ura és királya által tökéletesen biztositva lenne, oly annyira bizik a

magyar még most is magában. És valóban felséges uram, ha Schwar-

zenberg herczeg nem hordott volna a magyar nemzet ellen oly meg-

foghatlan gylöletet rothadt szivében és nem adott volna oly égbe-

kiáltó, embervértl elbüdösitett directiót Felséged poUtikájának ^ —
és Felséged a magyar fajt kimélte és magához csatolta volna, a helyett

hogy azt oly annyira elkeserítette, és maga ellen felmérgesité, — ha

mondom ahelyett, miszerint Felséged most nem egyéb mint kegyetlen

despota, a magyarok védangyala lesz, mi oly könnyen lehetett volna

és most — tudja az él Isten, — bátran és ámitás nélkül tekinthet-

nénk a jövbe, — mert ezen lelkes nemzet, legutolsó csepp vérét adja

Felségedért — holott ma, egyedül meg nem szn komédia által

ámitgatjuk a világot és kábíthatjuk el önmagunkat, — so lange

es geht.-

Schwarzenberg, mint Felséged tudja, nagy anatóm volt és igen

sok idejét a bonczkamarákban töltötte,^ melyekbl, — mert testére

nézve is kitnen piszkosan tartotta magát — rendszerint enélkl,

mikép sokat kinozta volna büdös személyét szapannal és vizzel —
szeretihez ment, kik aztán alig gyzték parfümmel, — mi nem egy

bécsi bonmotra adott alkalmat, — és többek közt, hogy a herczeg meg-

fordított logikát követ, mert a holtaknál kezdi és az élknél végzi dol-

gát, holott az élet a halál eltt jár.

Schwarzenberg a magyar nemzetet alkalmasint cadavernek tar-

totta és ezért nem vonakodott, — mint igazi él cadaver Premier-

miniszter, Felségednek tanácsadója és súgója, — a magyar nemzetet

tökéletesen úgy elbonczolni, — mintha legkisebb élet legkisebb érzés

sem volna többé benne.

27-ten August I
Azonban a koczka el van vetve ;

— a multat revo-

^^^-
I cálni, a mi történt, azt megsemmisitni, holtakat életbe

visszavarázsolni nem lehet. És ekkép — a kérdés csak akörül forog-

hat — tanácsos, szükséges-e a felvett systemát folytatni vagy nem

magj'arellenes szellemben. A Sz. használta epitheton : ügyhordó — a. m. ügy-

viv — Z. diplnmácziai pályájára vonatkozik, a legkisebb német udvarok szol-

gálatában, melyeket a bécsi udvarnál kép\'iselt.

^ Ez a mondás ismét bizonyítja, hogy Sz. elkeseredett kifakadásai az ural-

kodó ellen, mindig minisztereire értendk.

2 Érdekes, hogy Sz. az engesztelödés e szavát Bach szájába adja !

^ Ez a passió a hirhedt herczeg idegei abnorrais állapotára mutat.
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volna-e czélszerbb, bölcsebb és üdvösebb azt okkal-móddal modi-

íicálni — was man sagt »eiiilenken« — mieltt tán kés lehetne.

E tekintetben, felséges uram, a vélemények homlokegyenest el-

ágaznak. Igen sokan, de mint én hiszem egyedül a coeca [?] dubio spe-

ciesbl ezt pretendálják [hogy] felvett és máig következetesen foly-

tatott systemánk éppen oly kevéssé tarthatja fenn magát — mint

valami pompás nagy fa is bizonyosan és könnyen kidl, melynek nincs

gyökere, — vagy ilyesmije nagyon is rövid vagy az egyedül futó-

homokba kapaszkodhatik ; — ezen Hiob madarak mindenütt csak ránk

tör bajt tudnak észrevenni, sie habén nicht das fröhliche Bewusstsein

eines gemütlichen kindlich frommen Deutschen, k ezt ersitik — gall-

süchtig und schadenfroh wie sie sind. Felségednek nincs egyetlen egy

szinte szövetségese, — st nemsokára, mikor a muszka majd elkészül

és betör. Felségednek tszomszédjai nem azon lesznek, — mint pél-

dául a szardíniái, porosz, bajor, szász, szerb, román népek etc. etc,

hogy Felségedért agyonlövessék magukat vagy kozáknyársra kerülje-

nek, hanem az fog alkalmasint ugrani ezen derék népfajták fejébe és

hihetleg arra fognak kapni ers gustust, valamint a neuöstreichi

horvátok, ráczok, oláhok etc. etc. szint' igy lesznek lelkesítve és szint'

ily appetitust fognak mutatni, miszerint — az egymástól es osztrák

mozaikból egy-egy nagyobb-kisebb darabocskát maguk számára elko-

bozhassanak ; és ebben, felséges uram, van némi probabilitás vagy

akarom mondani possibilitás, mert legalább mint k, a hyobsisták

[igy] t. i., mondják — Jellasich akkor már alkalmasint el lesz temetve,

— mert szegény feje nem bírhatja el sokáig ezentúl azon gondolatot,

— hogy , midn a magyarra halálosan sújtott, saját nemzetét verte

agyon, — és ezen hséges cselekedetért, — prima fúria, — be is seperte

a néki ajándékozott 400.000 pengt, — és ezen szép summa most bet

szerint mocsárban fekszik, — mert ennek árán Horvátországban gyö-

nyör jószágokat acquirált, melyek azomban azon gyönyör consti-

tutió következtében, melyet a derék bán az elbbi magyar helyett

hs hazafiainak procurált nemcsak egy garast sem jövedelmeznek,

de a sokféle adót még a gázsiból kell nekie pótlania és ekkép még

financiális tekintetben is rosszabbul áll mint azeltt ha hogy — mit

persze nem tudhatni — azon sr alkalmaknál, mikor a császári szék

mellett als Retter, aber auch als bezahlter Ritter der österreichischen

Monarchie paradirozik, valami tetemes diurnumot nem húz ;
— a

szegény bán tehát, ki [az] ily feltornyosult bajt nem birja digerálni,

nemsokára föld alatt lesz, — mikor aztán — lehetetlen fog lenni valami
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lij bolondot kiszemelni, ki Jellasich nyomdokiba lépni kész volna, —
és ha da capo találtatnék is egy üyféle »bon homme« — hihetleg nem

igen hajtana az ilyes teremtettének szavára a derék, — de többé nem

vak horvát nemzet, — ámde ehelyett alkalmasint inkább azon szám

nélküli beamterekre és nagyszámú zsandárokra fordítaná puska-

fokát, — mely speciesbl nem kevesebb mint 1700 exemplar irka-

firkál és kormányozik egyedül Zágrábban — a zsandár pedig úgy

illik a horvát katonai rendszerbe, mint Polizei valami kaszárnya köze-

pébe, mely nem üres, hanem teli van szm'onyos és csiklandós becsü-

let katonákkal ; — a hs ráczok továbbá, — kik úton-útfélen leg-

nagyobb indiscrétióval azt állítják, hogy a császár ket infamiter

megcsalta, és k, ha htlenek akarnának lenni vérükhöz, ezerszer

szeretnének inkább válni magyarokká mint »svábokká,« — bizonyo-

san nem lesznek a felség mellett, de a felség ellen ; — kivéve tüzes,

de h Rajasics érseket, — kinek az császárja melletti elszánó fide-

litását a toute épreuve teljességgel nem vonhatni kérdés alá ; az olá-

hok is számtalan Ígéretekkel voltának elcsábítva, és aztán Saguna

megjutalmazásán kivl 1-s áprilbe küldve, mit az oláh »czine mintye«

vérkeverékénél fogva — soha nem felejt, — de Hora-

Kloska dics idejére visszaemlékezvén be fogja várni

az ül idt, s a felségnek czifra beamtereit data occasione cséppel,

kaszával stb. barátságosan bizonyosan arra intendi, irnák meg a

felségnek, apostoli igéretét kegyesen teljesitni méltóztassék vala-

hára.

Mindezen nemzetiségek, kifelé gravitálnak, — egyedül a magyar

faj gravitál a felség királyi széke körül. És a távolabbi szomszédok

— francziák, angolok etc. vájjon Neuöstreich segítségére fognak-e

sietni, ha beborul az id ? Lehet-e ennél nagyobb ámitás, ily otromba

mystificatiónak csapdájába szántszándékkal belebújni és ilyest hihetni?

így szólnak. Az angol, — kit az osztrák minden módon piszkol, mocs-

kol, leköp és azt a felség nem tiltja — mit könnyen tehetne, mert az

osztráki sajtószabadság sem egyéb mint szemtelen hazugság, — nem-

csak nem tiltja mondom a meg nem szn sértéseket és provocátió-

kat, de még jóvá is hagyja, st parancsolja — mit a báró Bruck-féle

protestáló triesti toastja minden kétségen túl tesz, — mert nem hihet,

hogy ezen oly annyira eszes miniszter ily lépést tegyen a császárnak

egyenes parancsa vagy legalább jóváhagyása nélkül, — ha hogy az

apostoli juvenü úrfi e tekintetben tán nem egészen incompetent és

tulajdonkép tán nem is tudja, mirl van szó, — mi éppen nem lehe-

August 28.

1857.
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tétlen. Az angol ily impertinentiákat nem felejt és el sem nyel, —
Egyébiránt elég dolga van saját udvarában és háza köri. Mi pedig

az európai aequilibriumot illeti ; — ezen sibolet, melyet a leghíresebb

diplomát is, mint Achillest »gegen allé üblen« meg nem sznleg szá-

jában hordott, st hord, már annyira elavult és annyira divat-künti^

lett, miszerint jobb arról hallgatni ; — mert csak kaczagást gerjeszt, —
kivált ha valami nemzet vagy státus arra állitja egész »fenmaradási

biztosítását*, hogy fenállása az európai egyensúlyra elkerlhetlenl

szükséges ; — és ha Neuöstreich áll el ezen bunkós argumentum-

mal, akkor méltán következik rá »das schallendeste Geláchter« — mert

Neuöstreichot igazi pondusnak senki nem tartja, — minthogy min-

denki tudja, ki mélyebbre tud tekinteni, mint orra vége, mihez képest

mindazon komédiák fenekén, — melyek azonban meg kell vallani,

unvergleichlich auf den Glanz hergerichtet sind, s melyekkel Európát

gondolják bolonddá tehetni, — nincs semmi egyéb, mint füst, gz,

festék, furfang és hazugság.

Mire támaszkodik a császár tehát ? igy okoskodnak. Hadsere-

gére, ugy-e? És igaz, ez valószínleg bátorsággal fog hadakozni, —
mert, valamint azon hires franczia szakács azzal dicsekedett egyJiatal

gourmand eltt, miszerint oly Ízletes martalékot tudna rántani, mely-

lyel a »Feinschmecker« saját atyját is jó appetitussal bekapná —

,

szintúgy lehet szoros disciplina által sorban, glédában etc. testvért

testvér, háladatost jóltévje, rokont rokona ellen hetzelni, mint vér-

szemtl elvakított kutyákat. — De az ilyféle, a római Colosseumba

való játék — ugyan tarthat-e sokáig ? — és ha a kényszeritett gladiá-

torok megunják a vértl csurgó tréfát, — és csak egyik mondja ki

közülük »Spartacus« nevét, ám akkor vájjon hihetleg merre dlnek

a koczkák ?

I. Napóleon mindig úr volt, mig katonái voltak ! Mert a legutolsó

társasági fokon született emberi teremtés is, ha csak egy cseppjét is

megkóstolta az igazi katonai dicsségnek elbájoló édességét, — szíve-

sen koczkázza életét, ebbeli szomjának kielégítésére. Ámde Ferencz

József igazi dicsségben nem részesité hadát, — mert testvéreket

egymás ellen felmérgesitni, idegenek segítségéért alázattal esedezni, —
és ezeket aztán megcsalni, a ledorongolt nemzeteket lábbal tiporni,

a kalendár minden napját embervérrel bepíszkolni ; — fegyverrel

kézben magukat megadtak fölött gyílkolókat parancsolni, nem dics-

" A. m. divaton kívüli, divatból kiment.
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ség, de oly taknyos undor, mely minden jobb emberben, habár czi-

gány volna is, nem szül enthusiasmust, de oly elégtelenséget, st utá-

latot, mely csak azért nem tör ki, mert áristom nem »Donnmayer«

(mulatóhely), fáj a bot és a lepuskázás és felakasztás sem esik jól,

mint mondják.

Árpád vérrel szerzetté a hazát ; — és különös, de úgy látszik,

mintha : nemzeti létet, szabadságot, rokonvér dicsséget, egyedül

nagy mennyiségben kiöntött embervérért árulnának a nagy Istenek.

A magyarok lesújtva, elkábulva az utolsó események által, ismét fel-

ébredtek ;
— mindenük kimondhatlan égeten fáj, — de érzik, hogy

még élnek. — Legjobb erejük meg van törve, — de reményük nem.

st bizván a mennyei gondviselés nemzetek fölött rköd geniusában,

mely id eltt nem hagy elveszni lelkes és életrevaló nemzeteket,^

úgy vannak meggyzdve és napról-napra ersebben, hogy mindazon

ártatlan és nemesvér, mely a magyar földet átázta, — oly gyönyör

gyümölcsös fát terem, melyet halandó, — habár császár, st új Dsingis-

kán volna is, nem lesz képes kiirtani ; de az élni és virulni fog mig hosz-

szú idk ereje által el nem hervad és ki nem dl.

A legtöbb magyar a lefolyt gyásznapok alatt tulajdonkép nem
tudta, mit cselekszik, mintha forró láz uralkodott volna az egész nem-

zeten és miután bosszút, legalább a mostani magyar, nem hord véré-

ben és nemzeti méltányosságához képest nem bir vádolni, mikor maga
is hibázott, — a legtöbb magyar azt szereti hinni, — a fiatal császár

sem tudta jól mit mvel és tulaj donkép most sem tudja, mit tesz, —
de is valami fatális varázs által le van bilincselve, — el van vakitva.-

A magyarok kérnek, esedeznek. — csak rájuk sem tekint, de

ehelyett kevélyen hátat fordit ellenük, — st azt pretendálja, »sze-

ressék«, vagy legalább szereteti komédiákkal hódoljanak császári

személyének és hazug demonstratiókkal mulassák t és Európát, —
vájjon józan egészséges állapotban tehetni-e ily természet ellenileg?

Alig hihet ! Az ostoba ostobául fog cselekedni, a trottli, a Fex ^ velt-

lenl, de a természetnek örök szabályai ellen például, hogy kinzásért

valaki szintén köszönjön, hogy a keresztfára szegezett hóhérjait

áldja, mit tán egyedül Isten tehet, [az] ilyest csak az pretendálhatja,

ki valami hallucinatio közt sínyldik és nincs józan eszén, valamint

^ Mintha a jelen nehéz idkben akarná lelkünket fölemelni a sírjában nyugvó

Széchenji e szózata

!

2 Ismét az engesztelödés szózata !

^ Bécsi tájszó : hiú, üresfej ember.
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1847 és 1848-ban számtalan magyar is ezen baj által volt minden böl-

cseségbl kiforgatva.^

Számtalan, tán legtöbb magyar ehhez képest — noha most a hódi-

tót halálosan gylöli is, — és kérdem Isten eltt, nem természetes-e

ez, tán tüstént kibékülne, szive olvadozna, — ha successionális ura

igy szólna a nemzethez. — )>Az Isten vaksággal sújtott minket, — ti

hibáztatok, én is hibáztam, — ám ébredjünk, fogjunk kezet, vessünk

vállat« ; — és Magyarország fölött ismét megnyílna a mennyország

egész dicsségében.^

És azon pretextus, hogy ilyest nem tehetni a más fajták meg-

bántása és felingerlése nélkül, — mily nyomorult ezen ürügy ? Kér-

dezzük meg mindnyáját, de nem igazi vagy morális igéreti és ijeszte-

getési bilincsek közt, de teljes szabadságban, — jobban esik-e nekiek

a mostani teoretikus tentás osztráki kormányzat, — mint érzették

az egykori, oly annyira bepiszkolt gyakorlati magyar rendszernek

súlyát? Hiszen a forradalomban hány nem-magyar ontotta vérét

a magyarokért ?! — és ha tudták volna e szomorú drámának végét,

— és legtávolabbról anticipálják, mily miserabilis cserevásárt tesznek,

ha a magyar helyett német institutiókat fognak nyerni, — valóban

esküdni lehetne, sem horvát, sem tót, sem rácz, sem oláh stb. nem
mozdul helybi, — és ha mozdul, — más irányban mozdul mint moz-

dult, ittassá tett vakbuzgalmában.

A magyarokat nem gylölte egy népfaj is, — és a paraszt sem

gylölte a nemest, mint szünet nélkül hirdették báró Zedlitz-féle

fizetett poéták, — mert a magyarban mindig oly méltányosság volt

más fajták és alábbrendelt születések iránt, — hogy csak most érzik

az illetk, mily könny volt uralkodásuk azon elbizottság, arrogan-

tia, pedantismus és költség súlyához képest, melylyel a németség meg-

áldá és nyomja most ket.

A primás bibornok körlevele, mely által a magya- 1 29-ten August

rokat áhítatos zarándokoskodásra felhívja, legjobban I

^^^^-

tanusitja, mit éreznek a magyarok, mert ha még a szepltlen erény,

loyális és monarchikus fpap is feljajdul, kinek magas hivatása a Meg-

váltónak isteni türedelmességét utánozni és példaként kitüntetni, —

1 Sz. itt is, mély elkeseredésében, megfeledkezik arról, hogy tuiajdonkép

Bachot beszéltetné s hogy e komoly keser, de épen nem persiflagenak szánt inon-

dások, nem illenek Bach szájába.

2 Itt már végkép megfeledkezett Sz. Bachról. Itt 8 maga Sz. adja el saját

érzelmeit.
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ha mondom, még a magyarországi clerusnak elseje, — ki magas állá-

sában, minden birtokában nemcsak megmaradt, de minden részrl

fényesebb sphaerába emeltetett, kinek egy rokona sem vérzett el,

— ha üy független állású, mind erkölcsi, mind anyagi tekintetben

nem tílrheti többé a szent hazának éget kinjait. vájjon mily bú, mily

fájdalom, mily fullánk sebezheti azon számtalanok szivét, lelkét, —
kik fényes, opulens állásból sárba estek, koldusbotra jutottak, — roko-

naik, legjobb barátjaik véres képe nem akar tnni emlékezetükbl —
és kiknek valami tentás sehonnai megparancsolja, kurjongassanak,

tánczoljanak, enthusiasmust mutassanak, szóval : hazudjanak ha az

apostoH császárnak csak orra csúcsát is meglátják, mikép aztán ezen

hypecacuana komédiákat kellleg kiczifrázhassa, mit Witz, Hu-

mor und tiefer Weisheit Zang, Kuranda, Hacklánder et C°. uraknak

vajmi rosszagú, de pengsen vagy legalább a császári megelégedés

által kellleg megjutalmazott tentája ! Magukon segitni nem tudván

— Istenhez fordulnak és az eltt bonilnak le, — miután az, ki magát

földi istenüknek tartja, ahelyett, hogy kérelmüket csak ki is hall-

gassa, anélkül, hogy kínszavaikra legkisebbé is figyeljen, nagy kevélyen

császári kegyelmérl biztosítja — az illetk még nem tudták kitalálni,

ez mibl áll vagy mibl fogna állni — és [rájuk] róluk oly gondja

lesz, mint többi népeirl ; — valóban, mintha arra nézve, kinek semmi

búja nem lett és arra, ki halálos sebektl még mindig vérzik, egyféle

bánásmód, egyféle régime illenék, — mi éppen oly absurdum, mint

Góhátnak és Dávidnak csizmáját egy kaptára verni, — és mely sim-

plex gondolat egyedül oly emberszeret és ember megbecsül bölcs-

nek fejében veheti eredetét, — ki tán magáról Ítélve, azt hiszi, az ember

már boldog, ha teli van hasa, teli van erszénye — és tán Leopoldi

kereszt lóg mellén, vagy kulcs hátán etc. — és mindazon vágyak,

melyek benne ezen boldogságok mellett még léteznének, — nem egye-

bek mint éppen annyi fattyú viszketegek. die man nicht gestatten

kann. — Olyan egyén, ki — magán kivííl — a többi emberi teremtése-

ket nem igen helyezi magasabbra mint kutyákat, — melyeket ütni-

verni, st kiirtani kell, — ha minden körülmények közt nem hek, —
az üyes bölcs, — kivált ha magas és parancsoló polczra fel tudott

mászni, természetes és könnyen magyarázható szédelgése közt rend-

szerint mindig elfelejti, — mit gondolkozott, mit érzett akkor, mikor

is azon sorban állott, melyet most canaille titulussal illet, — és aztán

nem csuda, ha üy szerencse vargánya— Glückspüz — ád az országos

dolgoknak directiót, — és a fejedelem rövideszíí és ekkép makacs ter-
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mészeténél fogva, — mely két tulajdon mindig karöltve jár, — senki

másra nem hallgat, ha mondom ily körülmények közt a vérz magyar

nemzet nem keres embereknél segítséget, de egyenesen Istenhez for-

dul, kinek irgalmáért annyi véres áldozat esedezik, — lent a földön,

fent az égben, — ez könnyen magyarázható.

És miután, — ki Istenben bizik, soha fövényre nem épiti remé-

nyét, — a magyarok azt hiszik, azt reménylik, a császárnak szeme is

felnyílik, — mieltt kés lenne, — és ezalatt megtörhetlenl rzik

nemzetiségük halálra sebzett, de meg nem tört szentségét.

[33.] így okoskodnak felséges uram, — és megfoghatlanúl leg-

gyobb számban a magyar pápista papok, kiktl — megvallom több

subjectiót, és több combinátiót vártam, — mert mindaz, mit Felsé-

gednek tudomására elhoztam, valamint a máriaczelh processió is,

semmi egyéb, mint szépen hangzó mystificátió, ügyes furfang, isten-

telen hypocrisia, és mesterségesen beburkolt politika. — Igaz ugyan,

hogy az van irva a német bürgerliche törvénykönyvben, — vagy meg-

lehet tán a Szentírásban, — már nem emlékszem, — »Neked is csak

oly rffel mérnek, mint te mérsz másoknak*, — és e szerint az imperti-

nens magyarok azt hiszik, — mert kifogytak puskaporból és fegyve-

reiket elszedtük, hogy most k is élhetnek a mystificátió, furfang,

hypocrisia, csal-pohtika mérgével, mert Felséged is leereszkedett, —
ámde pro bono publico — a macchiavellii patika ezen salutáris medi-

cmáival élni. Mely [sic] ratiocinium az általános magyar felfogáshoz

igen illik ; mert ezen javithatlan faj felfuvalkodó természetéhez képest

soha sem akar megemlékezni Cicero de officiis azon classicus senten-

tiájára »quod Hcet Jovi, non licet bovi ;« honnét aztán nem egy magyar

ignoráns tökéletesen meg van arról gyzdve, hogy bizonyos dolgokat

fejedelemnek szinte oly kevéssé szabad tenni, habár 14 ezred zsan-

dárjai volnának is, mint a legnyomorultabb koldusnak, ki szolgalatjá-

ban nem fizet mást ki, mint bolhát vagy tett, ha t. i. megcsípheti.

Már mily unalmas és valóban abgeschmackt azon meg-meg-

ijesztgetés a muszka Wau Wauval, melylyel csak éretlen és könnyen

megijed suhanczokat lehet ijesztgetni, de nem ám oly ehrenfeste

polgárvér vagy oly zu Pferd-feste császárvér férfiakat mint mi

ketten vagyunk, felséges uram és én saját magam-uram.

Már mint fentebb érintettem, — a muszka alkalmasint már rég

felejté, hogy Felséged t oly geniahter rászedte és efölött : dem waren
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Genie verzeiht man AUes — és aztán ha jön, ám tessék ; mert ez eset-

ben kétségtelenül úgy megkeféljük, miszerint tudom soha többé el

nem felejti az osztráki friseurt, — min bizonyosan senki sem kétel-

kedhetik, ki nemcsak az osztráki hadnak oly tökéletes kiképzését

is ismeri, de azt is tudja, hogy például minden huszárközvitéznek

a haj, köröm és fogkefén kivíü extra még kilencz kefével kell saját

pénzén ellátva lenni, — melyek a következk : Lókefe, ruhakefe,

fényesitkefe. viaszkefe, sárkefe, subiczkkefe, fegyverkefe,* rézkefe

és zsiroskefe. — Welche Vollendung ! Ilyes essentiális dolgokról tudom

sem Hannibál, sem Július Caesar, sem Xapoleon et Co nem gondolko-

zott, — és ez oka, miért vallott az els és harmadik generáüs a komé-

dia végén kudarczot és miért gyzött a középs Feldzeugmeister néha

oly nehezen, mikép többször okvetlen sárba dl, ha ki nem rántja t
az a légió, — mely minden hihetség szerint ersen el volt látva kefék-

kel. — Bölcsen mondja, ha nem csalatkozom — báró Rothschild

:

»Der auf das Kleine nicht achtet und nicht denkt,«

»Deni die Fortuna auch nichts Grosses schenkt.«

És még Montesquieu is megmutatta, hogy a Decadence de L'empü-e

Eomain nem azért állt be, mert ezen Empire már igen vén volt, hanem

mert negligálta »die Procente des Sieges«. És azért a »sok kefe« csak

használhat és kézzelfoghatólag bizonyltja, mily mély bölcseség prae-

sideálja az osztráki hadat.

Igaz ugyan, hogy sok profánüsok ersen kaczagnak ezen sáska

sok kefén s magamnak is mint laicusnak kaezagni kell, mert oly kinai

tempónak mutatkozik ; de mit nagyon restellek, meg\"allom az, hogy

nem egy szemtelen bonmotista azon mauvaise plaisanteriet meri szájról-

szájra adni, mikép azon okból kell a hsvitézeknek oly nagyszámú

keféket vásárlani, miszerint valami közel rokonom egy kissé felpénzel-

hesse magát, ki becsületes bécsi polgár, »Sohn von armen, aber ehr-

lichen Eltern« és efölött patentált és aranymedailliazott »Kampel-

macher« és egyúttal kefecsináló seines Zeichens. Ámde, reflexion

faite — nem bánom bármit is pletykáznak személyemrl. — ich sitze^

in der WoUe, — és azért igen könnyen kaczaghatok mindazokon, kik

a gyapjúból kiestek, vagy kiknek nincs gyapjúk. Egyébiránt minden

nagy embernek az a sorsa, hogy irigyei lesziszegik, torzra festik, béte

noiret csinálnak belle.

A legnagyobb emberek igy jártak : Pitt, Fox, Wellington. Peel

etc. etc. ; st Angliában még a királyokat és királynket is carricál-

ják, — ez persze egy kissé sok und ganz überflüssig, — de meg keU
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vallani — nagyon mulatságos ;
— és néha nekem úgy látszik Felséged

is nyújtana ily juxra vajmi gyakran jó alkalmat, mi nagyon érdekes

volna, — wegen dem grossen Contrast, — mikor például Felséged

császárt szerepel és ilyesmit hord szájában : »Es ist mein Wille« etc,

amint a boldogult magyar nádor nagybátyjának Pesten felállítandó

monument alkalmával történt, melyhez mások adták a pénzt, — és

melynek felemelése már akkor volt elhatározva, mikor Felségednek

)>akaratja« im Kindszimmer még nem nagy súlylyal birt, — noha már
akkor is bámulták Felségednek akaratosságát és egy becsületes úri-

ember, ki Felséged közelében élt," de már az is örökre elbúcsúzott, eló're

jövendölte, hogy Felséged nem mindennapi tünemény lesz, — mi

tökéletesen teljesült is, — mirl egész csermely, patak, st folyó vagy

inkább elfojtott embervér megsemmisithetlen bizonyságot nyújt, —
ily alkalomkor, — vagy mikor bnös jobbágyait saját maga méltóz-

tatik, durch Blicke, Gesichterschneiden, nicht anreden, stehen lassen,

zum Essen nicht einladen etc. etc. tortúrái által büntegetni. Angliá-

ban igen szépen (nagyon) tudná carricálni Felségedet H. P. — ha még
meg nem halt, — és aztán pour le contrast, mikor Máriaczellben áhi-

tatoskodik, — és oly szelid képeket tud csinálni, mikép senki nem nézné

ki Felségedbl, mily derék piócza hahaha ; — vagy mikor — mint

Sopronban cselekedett Felséged ^ és frangú asszonyok közt oly timi-

ditást mutatott, mikép sokan elbájolva igazi báránynak gondolják
;

és fherczegasszony Sophia mondására emlékezvén tökéletesen vele

egyetértenek : »dass AUes vortrefflich ging, wenn der Kaiser stets nur

seinem Herzen und seinem Kopf folgen wollte« ; — midn ez alkalom-

nál sokaknak viszont a kecskeméti hóhér botlott eszébe, ki nagy em-

barrasba volt, st reszketett mikor egy odavaló »czifrát« akasztana és

ez neki azt mondta képébe : »Ebadta mit reszketsz ? Ha én akaszta-

nálak, én nem reszketnék !« Vagy mikor Felséged qua csikós produ-

cálja magát, mint minap Kisbéren ;
^ mi a jó bécsiek egy részét igazi

enthusiasmusba hozta — magam is ersen örültem rajta — csak Kis-

bérben a sequestrált Batthyányi család jószágán ne történt volna ezen

gyönyör lovagi vagy inkább lovászi tett ; — mert hiába a mostani

elromlott emberek, ha például I. Napóleon jól is tud fzni, ezt nem tar-

tanák nevetségesnek, midn nem tudtak eléggé kaczagni Louis XVIII.

kitn szakácsi ügyességén és pedig mert els esetben a fényes hadi

1 Ez valószínleg 1852-ben volt.

- 1857 nyarán látogatta meg a király Kisbért.
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vezér egészen absorbeálta volna a konyhavezért, — Louis XVIII-ban

ellenben bet szerint elfúlt a nemzeti chef a chef de cuisineben. Nero

quacMgában különösen kitntette magát, de ezen tulaj-

donért szintén senki nem tudta becsülni t, de magá-

ban azt gondolta, ha kimondani nem is merte volna : bár inkább jó

császár mint jó kocsis és hagyná e tisztet másoknak át. így tudom

Felségednek kisbéri hstette is nem egynek fejében azon eszmét szülte

— bár volna Felségednek szive jobb és esze több és lenne törvényes

király, mintsem hogy lovakkal bii'kózik, és éppen ott menti meg egy

lovásznak életét — wenn's auch nur wahr ist^ — hol jószágrablónak ^

szagát terjeszti oly bzzel, melyhez képest istállóparfum is igazi Eau

de Lubin [?] ; és aztán mit csináltak ezen veszélyteli pülanatban Fel-

ségednek kiséri ; szájat tátották és nem ugrottak a császár elibe ?

Ezen kis negligentia nem mutat nagy dévoumentre vagy legalább

különös lélekjelenlétre és valóban nem igen érthetni, miért nem fogta

például gróf Grünne, Felséged árnyék adjutánsa, a csintalan ménlót

fülénél és orránál, mint szokták körmös csikósok ? Valóban, ha Felsé-

ged data occasione valami kozák Hectorral szemközt pour varier la

comédie, AchiUes szerepét játszandja és Felséged suiteje, allé die deut-

schen Fürsten, Grafen und Feldlierren, messzirl úgy fogják Felsége-

det nézni, bámulni és aztán újságba tétetni, — mint gróf Batthy-

ányak jószágán, [igen gr. Batthyány jószágán, mert ily birtokot egye-

dül törvényes magyar király tehet felségsértés esetében magáévá, igy

azonban Magyarországban senki sem sérthette Felségedet, mert soha

nem volt és most sem magyar király] ^ — mondom ha valami netaláni

háborúban az osztráki hadnak tulaj donképi lelke gróf Grünne és alatt-

valói, engedni fogják, hogy Felséged mint Kisbérben, solót produ-

cáljon, akkor igaz — Ilium alkalmasint el nem dl, mert hiszen a régi

Achilles már el van temetve, — és új Achillest, kinek igazi saját körme

volna, nem Felségedben vagy Felséged hízelgiben kell keresni, — de

bizonyára oly ezredeknél találtatnék, melyek fölött soha nem para-

dhozik a hypocrit fehér zászló, — vagy hol a tiszteknek elég eszük

van, ilyféle éretlen bohózatokat mindaddig ügyesen eljátszani,

* A közbevetett mondatokat kiadó tette szögletes zárjel közé.

^ Errl a kisbéri epizódról nem találtam hiteles följegyzést.

2 Kisbéren az állami ménes 184-ben állíttatott föl. Kisbér gr. Batthyányi

Kázmér, a 49-iki külügyminiszter elkobzott birtokai közé tartozott. Sz. nagjrfokú

elkeseredését mutatja e kifakadása.
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mig valami conterordre ezen gyermekes mystificatiót meg nem

szünteti.^

Mert éppen carricaturákról szólok, legyen Felséged kegyes és

engedje meg, hogy Felségeddel közöljem valami csak néhány nap

ezeltt Angliából érkezett rokonomnak relatióját és nézetét az angol

királyn körül, — mibl Felséged újra tapasztalhatja, mily igazi ragasz-

kodással viseltetik a telivér osztrák »mit seinem unverdorbenen gesun-

den Sinn« Felséged szent személyéhez és általában a dicsséges osztrák

•császári családhoz.

»No láttam az angol királynt, hahaha, micsoda figura, — és mi

osztrákiak jó lekaczaghatjuk a kérked John Bulit, mert a mi derék

császárnénknak »kann sie das Wasser nicht reichen,« — mi neki nagyon

is nehezen esnék, mert mosáson kivl soha nem használ vizet, és e

czélra sem sokat, — oly piszkos és nemcsak bort iszik ers quantitás-

ban, de pálinkát is,^ mit feldagadt veres orra eléggé tanúsít, — midn
a mi császárnénk oly gyönyör alak, oly igazi angyal, dass jeder echte

Österreicher auf sie stolz sein muss.

Mit mond ehhez felséges uram ? ist das nicht rührend ? és mikor

öcsémet igy szólni hallottam mit so vielem Patriotismus, nem tart-

hatám magamat vissza a la Racine igy exclamálni »Je reconnais mon
sang a cetté fierté si noblement fondée !« Ily osztráki enthusiasmusról

más fajtáknak csak képzeletük sincs. A derék fiúk örülnek, dass sie

aus lauter Freud' damisch werden könnten, ha saját nejük igazi madár-

váz is, ámde annál szebb másnak felesége, t. i. gyönyör császárnéjuk !

Welche Unschuld, welches Gemüt, welche patriotische Hingebung !

Más fajták egyénei akkor örülnek egoist felfogásukhoz képest, ha saját

nejük vagy szeretjük csinos — és oly impertinensek még ilyest is

mormolni fogaik közt, ha másnak szép nejét látják, quid juvat adspec-

tus? etc, — fejedelemben pedig — mint például az angol királynéban,

nem azt nézik — és náluk az idea régens nem az, vájjon csinos képe,

classicus feje van-e, hanem, hogy szép-e a lelke, és a fejecskében van-e

valami ? Nem arra figyelnek, vizet vagy bort iszik-e, — hanem bkez,
okos, nemeslelk, emberszeret-e ? etc. Ily szkkebl calculust a mi

derék népeink nem csinálnak, — és még a magyarok sem, — kik szép

^ Már a m elején megjegyeztem, hogy az 50-es évek közepén egy császári

rendelet fehér zászlót tzetni rendelt azokon a napokon a kaszárnyákon, a melye-

ken egyetlen katonai kihágás, azaz katonai büntetés nem fordult el.

2 Ezt általánosan állították Viktória királynrl öregebb korában. De meg-

lep, hogy Sz. szerint már az ötvenes években is szállingózott efféle hír róla I

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 31
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menyecskéért szívesen még életükkel is játékot znek, mint 1747-ben

hs Hadiknak zsiros szájú huszárjai,^ kiktl mint mondják azért félt

a porosz oly ersen, mert annak liire kelt, hogy veres és kieresztett

nyelvükön »Vivat Maria Theresia« van stikkelve.^

Ámde, hogy felséges császáromat legalább Osztrákia határai közt,^

senki torzzá tenni, vagy pláne lepingálni nem fogja sem »öffentlich«

sem »geheim«, arról jótállok. — Ily scandalumot mi szenvedni nem

fogunk ; és miután mélyesz Kempen 20.000 nem annyira komondor

vagy kopóval disponál, mint inkább szarvasgombász kutyákkal,*

mert arra vannak tanítva és alkalmazva, das tiefeste und geheimste

auszuspüren und auszuwittern, e bajtól kétségtelenül megrizzük

Felségedet és Felséged kaczagás tárgya legalább bizonyosan soha nem

lesz és e tekintetben azon okból is könnyen és biztosan érünk czélt,

hogy Magyarországban legalább a lehet legnagyobb majoritás, ha

Felségedre gondolkozik [sic], inkább sirásra volna kész fakadni, — ver-

stehet sich, aus lauter Freudén, — mint nevetésre vagy csak mosolyra is.

Azt állitják, — »institutióinknak nincs gyökere«. — Wie lácher-

lich ; ámde erre nézve tökéletes igazságuk van, mert mi nem ültettünk

fákat, bokrokat, — vagy az kedvükért pláne káposztát, mely arány-

lag ephemér izék nem virulhatnak gyökér nélkül. Igen, de vájjon az

egyiptomi piramisok eldlési veszélyben vannak-e azért, — mert nincs

gyökerük ? — Nemde nem, és még ezredek után is fognak állni óriási

fundamentumaikon.

Mindazon meg nem szn komédia, furfang, hypocrisis etc. emü-

tése, melylyel a kaján magyar theoreticusok mindig készek elállni,

mikor valami ünnepélyt, valami ceremóniát vagy egy bölcs kormányi

actust, melynek mélységét capiálni nem tudják, be akarják piszkolni

és rossz hirbe hozni, — valóban mehr als abgeschmackt.

Ne hajtson felséges uram mindarra, mit fülibe sziszegnek, mert

ordításra nincs elég bátorságuk, mióta kitörtük fogaikat és kirántot-

tuk körmeiket. Mindaz, mit áUitnak nem igaz. Mi nem teszünk sem-

mit igazi fundamentum nélkül, — és Felséged dics kormánya alatt

több történt, legalább mi szembeszökik, — und das ist die Haupt-

sache, denn das andere koramt schon nach, — mint azeltt több szá-

1 Az évszcám tollhiba. Sz. Hadiknak 1757-iki híres berlini »>látogatására«

gondol.

- E pompás, jellemz legendáról nem találtam hiteles följegj'zést. — Nem
tagadom, hogy elttem teljesen' új. Nem emlékszem, hogy valahol olvastam volna.

" A zsandárokat érti.
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zadokon keresztül. Es ha valamit elhibáztunk, azt emendálni fogjuk

és addig próbálgatni, bis wir das Rechte treffen, was die sicherste

Art ist, zu réussiren, oder — wie manche Leute aber gewiss falsch

behaupten, zu Grundé zu gehen.

És mindazon impertinens állitás például, hogy Felségednek

nincs egyetlen egy szinte szövetségese, — a horvát, rácz etc. nem sze-

reti Felségedet, de ellenben nagyon szerelmes a magyarba, es ist

wirklich so komisch, ezek mindannyi szódiarrhék,^ melyek legkisebb

figyelmet nem érdemelnek ; és kár volna, ha Felséged azokat leg-

nagyobb megvetéssel nem ignorálná. Mily infámitás a lovagi bánt min-

dig piszkálni, hogy acceptálta (beseperte) Felségednek császári aján-

dékát, mintha bizony fideliter le nem szolgálta volna azt? Mindez

nem egyéb mint a legpiszkosabb irigységnek émelygést okozó ered-

ménye és higyje el, felséges uram, nem azért állítják báró Jellasichot

pellengérre, mert elfogadta a stipulált remuneratiót pro piis servitiis,

hanem azért, mert nem az szájukba dobta Felséged a sok pénzt.

Man muss die Leute nur kennen, fr Geld sind sie allé zu habén és

kivált ezen irigy faj nem tesz semmit is ingyen.

Azt mondják. Felségednek nincs más támasza mint hadserege.

Ha ezen phrásist hallom, mindig kész volnék kaczagásban megsza-

kadni. — Semmi egyéb mint 600 ezer vitéz, 2000 ágyú stb. stb. und

sonst nichts ? Bagatelle ! Bizony szinte meg lehetne Felségedet

szánni, valamint szegény báró Rothschildot is, dass der arme Teufel

garnichts hat ausser seinen Gtern, seinen Háusern und seinen Kapi-

talien ! !

!

Igazi úrnak, ki nem kér, de parancsol, nem kell ennél több ;

—
és mióta Felségednek mély gondoskodása következtében az egész

birodalom vasutak által lehet mondani már-már összekötve van,

és ekkép néhány nap alatt bárhová minden pontra százezreket egye-

síthet — ugyan (kérdezem) nem nevetséges-e minden Felséged elleni

fenyegetés ?

És most kérdem, mily támaszuk van viszont azon

hs fiúknak, die nicht nachgeben und nicht ruhig sein

wollen ? Semmi más mint szájuk ! Dass Gott erbarme ! Ez igen mosat-

lan és különösen nagy, nem tagadhatni, — ámde ha ágyuszájat

állítunk szemközt, zu einem freundschaftlichen Ideenaustausch, zu

einem constitutionellen Landtag . . ., akkor tudom evésen és ivá-

* Sz. aláhúzása.
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son Mvl más functiókra nem fognak szolgálni ezen természeti

apertúrák

!

Sokan, — még most is — és ez valóban kiállhatatlanúl unal-

mas — pacta conventákról fecsegnek, — és azt állitják, hogy azért,

mert kis fractiója a nemzetnek vak hevében és mert a muszka inter-

ventiót illegálisnak és ekkép )>feloldónak« tartotta, a jognak körén

túl kalandozott, — azért Felségednek kötelessége a magyarok iránt

meg nem sznt, — mert a nemzetnek legnagyobb része hn állott

Ferdinánd király és ekkép a pragmaticus dinastia mellett. — Ámde
nem volna-e Felséged részérl a legotrombább actus, ha a 600 ezer

elégséges kefékkel ellátott vitézek élén a prókátori szrszálhasogató

terére lépne és discussiókba eredne, — holott ha valakinek szájába

illik ^ a »sic volo, sic jubeo, stat pro ratione voluntas« nagy urak és

kivált fejedelmek számára kigondolt elve, — az bizony senki egyéb

mint Felséged oly jelentékes szájjal ellátott szent személye.

És ezt igen jól tudják a dévajságteli magyarok, azt t. i. — hogy

még Szt. Jánosnak szava sem járt nagy sikerrel a pusztán, — és a hold

azért még le nem esik, mert azt valami melancolicus magyar kuvasz

megugatja. És im ezért fordulnak a Szz Máriához !

No már, ha más támaszuk nincs, — akkor igaz bámulni kell kitn
pietásukon és dicsérni, hogy annyira magukba szítták a legközelebbi

concordát titkait és édességeit, — de hacsak ezen oldalról reméllik

a pártolást, akkor alkalmasint úgy fognak járni vagy inkább nyújtóz-

kodni, mint a deresre bilincselt jajgató, ki kínjában minden szenteket

segítségül hív, de azért non obstante mégis minden felhkbl jöv
intercessió daczára kikapja a portiét — és rá nézve a kiosztónak haj-

lama és kegyelme hasznosabb, mint az egész szentektl pezsg kalen-

dárnak közbenjárása, — ha az t. i, nem vastag és ers brbe kötött

fóliant, — mert igy igaz minden dimensiókra oly szolgálatot tehet,

mint Franklin háritója a villámcsapások tekintetében.

De felséges uram, a magyarok nem oly igen ostobák, — mint azt

systematice hirdetjük, — és ekkép általában véve nem hisznek csu-

dákra fsicj, — de arról vannak meggyzdve, hogy a természetnek

Istentl szabott törs^ényei ellen nem történik semmi ; és ekkép azon

szepltlenségi ideáltól, mely kristály tisztasága következtében Istennel

közelebbi érintkezésbe jöhetne, mint a közönséges piszokteli anyag

fia, éppen nem várnak közvetlen segítséget, — de az egek ura eltt

* Sz. aláhúzása.
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gyermeki bizodalommal leborulva szándékuk és joguk tisztaságában

bizván, ert, elszánást és megtörhetlen lelkesedést reméllenek me-

ríteni : szilárd kitartásra, erényteljes életre, nemzeti hségre, hazafiúi

együttmunkálásra, — és eszerint végképi diadalra, — vagy ha a nagy

Istenek végzése más, utolsó csepp vérük kiadására.

És azért felséges uram ezen máriaczelli processiót ^ nem kell kicsibe

venni. — Abban sokkal több fekszik vagy inkább lappang, mint a

mennyi látszik. — Az egyenesen poHtikai demonstratió,"^ és pedig oly

subtüitással kigondolva, hogy nagy scandalum nélkül nem tehetni

az ellen semmit is. És e tekintetben — nem tagadhatni — a magyarok-

nak minden idben kitnen furfang és feltaláló eszük volt ; honnét

aztán Montesquieuben,^ kirl Felséged bizonyosan hallott valamit,

körülbelül ilyféle curiosumot is olvashatunk, mit mi osztrákiak soha

nem tudtunk érteni, és most sem igen capiálhatunk : — L'Autriche

n'a jamais compris la Hongrie ; elle y cherchait toujours de l'argent,

qu'elle n'a pas, au lieu de chercher des hommes dönt elle abonde — és

mi mindig azon vélekedésben voltunk, hogy Montesquieu »újjonczo-

kat« ért ; — de ez nem igy van, mi a textusból tökéletesen kiviláglik,

mert a franczia classicus egyenesen status- és administratiói férfiakat

ért — és ez igaz felséges uram ; én többek közt például mindig bámul-

tam, mikor még prókátor voltam, — és mikor mi a magyarokat mindig

azzal csúfoltuk »Ihr habt nicht einmal ein bürgerliches Gesetzbuch«,

hogy k nem válaszoltak igy : »Igaz, azon viszony, mely egyes lakosok

közt létez, nálunk nincs elég világosan és precise definiálva, és igy itt

sokszor a biró aequanimitásának kell suppleálni, és ez nem kis hiány,

melyen azonban okkal-móddal segíthetni ; — ámde másrészrl bírunk

oly törvényekkel, melyek azon viszonyt, mely fejedelem és nemzet

közt létez, oly tökéletes világosságba helyezik, hogy azt lehetetlen

félremagyarázni perjurium nélkül, — és e tekintetben megint ti derék

szomszédok vagytok oly deficitben, mely aequale bankrupt — és mely

viszonyok compendiumát nem írhatni oly kényelmesen papirosra,

mint valami polgári törvénykönyvnek minden keverék nélküli önkény-

codexét«. Erre nehéz lehetett volna felelni, — és most is nehéz, st

lehetetlen lenne, — ha Felségedet válaszra kényszeritni tudnák a

^ 1866-ban rendezett a magyar fpapság nagyszer búcsújárást az

ájtatos, régi magyar emlékektl is megszentelt híres búcsúhelyre.

2 E nemzeti nagy búcsújárás alapgondolata csakugyan az volt : imád-

kozni a hazáért a Magyarország pátronájának szentelt egyházban.

* A )>L'Esprit des lois« hírneves szerzje.
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magyarok— ; de miután »hála Isten« erre nem képesek, magától érte-

tdik, a válasz felette könny, — és számtalan variatiókon keresztül

körülbelül így hangzik : »Nieht raisonieren, — das Mául haltén, etc.

oder wir werden ihnen schon das Handwerk legen« etc. — minek

aztán persze több hatása van, mint bármily menteget eloquen-

tiának, melyet én vagy a híres pohárköszönt báró Bruck kifej-

teni képesek volnánk, báró Kempen anyagi assistentiája nélkül, —
noha minket az egek ura, kinek mindent köszönhetünk, kitnen
megboldogított elégséges Mundstückkel ! Ugy, hogy a régi magya-

roktól meg nem tagadhatni mély politikai tudományt, combinátiót

és elrelátást, ob etwas davon übrig gebheben ist, — nem tudom,

de nem hiszem ; — és ha igen, minden módon kell küi'tani azt.

Denn so etwas können wir in unseren Kram oder eigentlich System

nicht brauchen.

Továbbá mint azon szívömledez exclamátió, melyet Felségednek

szájába szeretnének tenni: »Ti hibáztatok, én is hibáztam etc.«, az

oly impertinentia, melyet nem trhetni ! Ugy-e ? Felséged tán »mea

culpát« intonáljon a magyar nemzet eltt ? — Das ging uns noch ab !

— A magyarokat saját fegyvereikkel kell sújtani ; — már pedig a

magyar oly annyira kidicsért Corpus Jurisnak legels törvényczikke

az : »Si fecisti, nega« — és ezen Verbczy-féle elmegyümölcs oly any-

nyira van minden magyarnak nedv- és vérében impregnálva, raikép

a legéretlenebb kanászbojtár is, ha valami kellemetlenségbe keveredik,

a világért nem gyónná meg minden tettét mint a mi derék filkóink,

kiket szép szóval igen könnyen rávehetni auf ein reumütiges umstánd-

üches Gestándniss, mert a szamarak mindjárt elhiszik, — ha valaki

nekiek megsúgja, hogy aztán nem lesz bajuk, — vagy csak »féhg« ;
—

de a magyar makacsul tagad és a magyar biró ezért könnyen fel nem

indul, — mert en cas que maga is mindent tagadna, — és azért mily

képtelenség azt pretendáhii, hogy a felség, a magyar király és ekkép

a legels magyar, ki oly szépen beszél magyarul, kivált ha ellegesen

jól megtanulja a leczkét, ne ossza a nemzetnek ezen közszokását, —
de tagadás helyett egy hosszú megbánó lamentót mondjon el az egész

világ kaczajára

!

A népnek azt kell hinni, a fejedelem nem hibazhatik ; az Istentl

magasabb polczra áUittatván, nincs azon homálynak, azon közönséges

emberi gyarlóságoknak kitéve, melyeknek az adófizet osztály oly

ersen alá van vetve. — Sie müssen den Monarchen als ein höheres,

als reineres Wesen vorstellen, der vielmehr hinauf als herab gravitiert.



1857 AUGUSZTUS 31. 487

És azért nem mondhatom, mennyire bosszankodtam gr, Grünne

ellen — Felségednek legels magyarországi utazása alkalmával, —
mert azon currensban, mely Felségedet megelzte és melyben meg volt

parancsolva mit mondjon proprio motu Felségednek a püspök vagy

apát, szorosan ki volt jelelve, kit nem szabad Felséged ebédjére invi-

tálni és a boldog vendégek mily sorban fognának az asztalnál egymás

mellett ülni és üyféle több fontos tárgyak mellett etc. etc. inomisse

az is meg volt hagyva és egyenesen gróf Grünne ftábornok parancsa

következtében, hogy az illetk, kiket Felséged szent személyével

megtisztelni kegyeskedik, — ellássák magukat elégséges »Leibstulilok-

kal« az apostoli császárjuk használatára ^ ; mi in principio igen okos

volt, mert hiszen e tekintetben is, mint minden egyébben, a magyar

irgalmatlanul hátramaradt, — és még csak »Lebendige« ^ sem volt

minden háznál. Az apostoli császárt pedig valami bokor mögött vagy

pláne nyilt mezn csücsülni látni, — das wáre wohl mit der Würde

€Ínes apostolischen Kaisers niclit vereinbar gewesen ; — és meg kell

vallani a derék magyarok e tekintetben oly buzgósággal jártak el,

hogy mindenütt volt bsége az efféle lyukas székeknek, noha eleinte

messziföldrl lóvesztiben kellett azokat a kijelölt státiókra hurczolni

;

— de ez csak kevés ideig tartott, mert nem egy furfang asztalos való-

ságos Leibstuhlfabrikát állított, kivált mint mondják egy veszprémi

vagy inkább Stuhlweissenburgi e kereset által millionárré felhizott

industriell Tischler ; — mert a közönség megtudván, hogy Felséged

nem barátja a »Lebendinek«, — de magas császári székérl igen sok-

szor leereszkedik a lyukas székre is, — mindenáron megszerzett magá-

nak nem egy, de több ilyféle mobiliát, azon naiv reménységtl kecseg-

tetve, hogy Felséged t, ha tán most nem is, idvel csak azon okból

is házánál megtisztelné ;
— és »mit Kindern und Kindeskindern

zum ewigen Angedenken in [sic] einer Hinterlassenschaft seines Monar-

chen teilhaftig werden könnte«. És ily alkalomkor tnt ki világosan,

tulajdonkép mégis mily jó fiúk a magyarok — és k ugyanis rendszerint

€onstipált természetek lévén szinte perhorrescáltak a sok Leibstuhltól

és legnagyobb részvétellel vágytak valamit tudni über das allerhöchste

Befinden ihres vielgeliebten Kaisers. Tán elcsapta valami a derék

1 A mit itt Sz. Bachhal elmondat, az hallatlan persiflage ugyan, de némely

részében dégoutant, alacsony, több mint pórias s a gúnyra, csüfolódásra mindig

hajlandó Sz.-nek — azt hiszem— összes mveiben legnagyobb kisiklása. A dmrva

ízléstelenség annak marad, ha egy Sz.-töl ered is !

2 Ez — sit venia verbo — árnyékszéket akar jelenteni.
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Úrnak hasát, igy szóltak, mi igen természetes, mert ab incunabulis

mémet hasa« van — vagy tán — Isten rizzen, kolera ütött ki rajta,

és a népek ersen reszkettek Felségedért, — mert lovagi szokása sze-

rint sebesen utazván, 10, 12 statiót is bejárt Felséged egy nap, és min-

denütt szájat tátották az eléállitott lyukasok és a közönség meg volt

gyzdve, Felséged igazi kárókatonái^ diarrheben szenved, mely derék

madár mint már most tudatik, a világon egyedül azért van, mikép

guanót készítsen, mely mtéteiben meg kell vallani, nem eléggé dicsér-

het buzgósággal el is jár.

És eddig nem volna baj, de a malcontenterek mily élczeket szakí-

tottak gr. Grünnenek tapasztalatlanságán, azt nem is hozhatni el, —
ha nem csalatkozom, valami »Kerl« is említtetik ;

^ mert mint mondom

in principio helyes volt ezen currentátió, — és újjolag bizonyltja,

mennyire gondos és elrelátó gr. Grünne Felséged és saját maga sze-

mélyére nézve, — hanem a modalitásban, a modorban volt a hiba ;
—

mert Felségednek ezen hasonlatosságát a legkomiszabb Hausknechttal

nem kellett volna dobra verni, de auf »eine geheime Art« dem Betreffen-

den einen Wink gebén
;
pedig »zu was Geheimem« hány kitn béressel

[vagy jobb ortografiával irva Béreschsel, mit a bécsi journahstáktól

lassan-lassan megtanulhatnak a tudatlan magyarok]" van Felséged

az Istentl és általam megajándékozva !

^

Vannak bizonyos dolgok, melyeket mindenki tud és ismer, — de

azért mégsem szükséges azokat az egész világ láttára felfedezni, kitárni,

— il y a des choses dönt on ne parle jamais, — qu'on laisse en cas de

bésoin soupponner.

Valami gazdag angolnak franczia tánczosn szeretje volt. Soha

nem kereste fel 11 reggeli óra eltt, mikor a Terpsichore kisasszony

toilettejével tökéletesen el lehetett készülve. Bizonyos alkalommal

azonban nem tudom, mi okból 9 óra tájban toppant Albion teremtése

a csinos budoirba, — mely üres volt. Oú est donc mademoiselle ? Elle

est á la garderobe, — mi in der Blume annyit teszen : >mem angyal-

kodik«. — Comment, Mademoiselle fait de ces cochonneries ? — és

legott örökre elvált tle.

* A szögletes zárjel közé kiadó tette a beszúrt mondatot.

1 Kárókatona = kormorán. Madárnem, mely halak fogására könnyen be-

tanítható.

2 Homályos czélzás.

^ T. i. zsandárokkal, rendrökkel és titkos ügynökökkel.
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A kisasszonynak ezen hibáját azeltt is tudta az angol Epicur^

de nem akarta — pour ne pas perdi'e ses illusions, un certain prestige, -

hogy azt neki oly igen láthatólag kitálalják.

A hires Le Sage ^ bizonyos tabellákat készített a népvándorlások

kijelelésére. Miután e tekintetben csak traditiók szolgálhatnak útmuta-

tásul, természetes, hogy 10, 20 mértföld differencia miatt — jobbra

vagy balra — bölcs Las Casas ^ meg nem akad, — de dicsségesen min-

den népeket Ázsiából kihozza Európába. — Gondolná-e most Felsé-

ged, hogy ezen tabellákat is használnak [sicJ némi semmii'ekell magyar

Witzlingek Felségednek nevetséges [sic] tételére ? k azt mondják,

ha ma jönne Le Sage Magyarországba és nem volna semmirl is infor-

málva. Felségednek utazását a magyar és erdélyi földeken nagyobb

pontossággal kijelelhetné mint kijelelte a népvándorlások folyását és

pedig egyedül a Leibstuhlok után indulva, melyek Felséged számára

gr. Grüime meghagyása szerint vásároltattak és útjába lnnek állitva.

Ugy, hogy ezen mobiliák után tartva, tulaj donkép még vak sem veszt-

hetné el útját.

— — — — — — — — —
'I September 1.

És azért higyje el felséges uram, a magyarok, mikor I }EL

Felségedre gondolkoznak vagy Felségedet látják, nem tesznek egyebet,

hanem, — so im inwendigen Innersten kaczagnak, — hahogy nem

reszketnek.

[34.] Miután azonban sem nem ill, sem nemhasznos, hogy a népek

lekaczagják dei gratia monarchájukat, — és a szemtelen magyarok

Felségedet végre még ki is fognák csúfolni, — denn es entgeht ihnen

auch nicht das Geringste, — azért

:

Folytatni kell a felvett [el]rettent systemát, — »denn woUen

die perfiden Magyarén, — mint hs Konrád kitn pesti Bürgermeister ^

mondott ilyfélét nagy couragival, mert tudta, hogy zsandároktól

körülvéve tüstént meg nem pofozzák, — uns nicht lieben, — was doch

so leicht wáre, — denn sein mer denn nit liebenswürdi ? — nun dann so

sollen sie zittern«, — és hogy e tekintetben el ne hibázzák a tempót,

errl tudom Felségednek lesz gondja, — mert hiszen van Felséged

* Tollhiba Le Sage helyett.

1 Le Sage György, neves, genfi születés mathematikus f 1803-ban.

a Conrad Gusztáv, Ritter von Eibisfeld, elzleg egyébként ftörvényszéki

tanácsos, Pest kinevezett polgármestere 1856—1859.
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zsoldjában elég Vorrichter és Nachrichter, kivel Felséged tetszése

szerint disponálhat.

Minap meglestem bizonyos Pestrl jöv magyart, kit a policzia

a »gutgesinnte« rubrikába helyezett, — és ki egy Bécsben lakó igen

inoffensivnek látszó magyar gróffal ily scandalóz párbeszédet tartott
;

— én egy szót sem vesztettem el, mert Felséged szolgalatjában hall-

gatózni szabad. — Gróf :
^ Ugy-e oda vagyunk, nemzetiségünk meg-

törve, hazánk elfullasztva ? etc. — és gondolja csak mit felel erre azon

semmirekell gazember, kit Protmann ^ pesti Politzeichef ,
— der aber

schon nach gerade so schwach wird und so ein patzenweiches Herz

hat, — nekem még extra ki is jelel als einen sehr verlasslichen und zu

allém brauchbaren Ungarnfeind, ja tüchtigen Magyarenfresser, és mely

impostor nemcsak báró Hauernél mindennapos, de még Albrecht

fherczeg viszonyaiba is úgy belé tudta fúrni magát, hogy valóban

úgy látszik, mintha Figaro qui, Figaro qua szerepét igen ügyesen játsz-

ván, mind a két most érintett furat, Hauer mentort t. i. és Albrecht

Teleniachot igazi sült bolondokká tenné, — de hallja csak, mit felel

a grófnak ezen oly annyira kitn Tartuffe, mintha valóban a mi

iskolánkban nyerte volna [az osztályozást] : »mit Vorzug.«-

»jN'emcsak oda nem vagyunk, de mint Széchenyi jóslá, csak most

»leszünk«, — nemzetiségünk éppen nincs megtörve, st napról-napra

szilárdul, úgy hogy soha nem állott biztosabb lábon ;
— Pesten nem

hallani más szót mint magyart, és bár állitsanak fel 50.000 akasztófát,

a magyarságot többé ki nem irtják« etc. Gróf :
* Hát mit csinálnak a

tótok ? Látogató .•* »Tót többé nincs, valamint rácz sincs, szerb sincs

etc, mert ez lelkében mind magyar, és nemsokára nyelvére nézve is

jobbadán az lesz. A beamterek ostobaságáról ezer csudát tudnék

elbeszélni, de úgy is érzik magukat a szegények mint kutya, mely

kupodába téved és sejti, hogy onnan legott kibotozzák. Száz ember

közt egy sincs, ki a mostani czifra kormánynak fenmaradását hinni

tudná ! És ha — suttyomban tanakodnak, — mert a policia noha

mindenbe belefúrja orrát, még sem tud semmit is — és azon kérdés

merül fel köztünk, — mikép és mi módon fognánk menekülni, —
similia simiübus a jelszó, szeget szeggel, — vért vérrel. — És ha a magyar

* Sz. aláhúzásai.

^ Protmann József, Ritter von Ostenegg, udv. tanácsos, a pesti rendrigaz-

gatóság híres és hírhedt fnöke.

2 Persze, ez ismét csak egy költött alak.
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vérrel szerzetté a hazát, ám szerezze azt ismét vissza, szinte vérrel ;
—

és higyje el a gróf, közelebb áll azon nap mint valaki gondolná, —
mikor azon németeknek koponyáji, — kiknek lábai nem különösen

gyorsak, úgy fognak ketté csépeltetni, mint mindannyi üres korsók—
;

és e tekintetben még Hauer is, kinek sokkal több esze van, mint a

többieknek és ki in hungaricis Bachnak inspirátora, oráculuma, oly

vaksággal van verve, hogy ó' tökéletesen meg van gyzdve, dass die

von ihm erfundene und improvisierte Staatsmaschine im bestén Gang

ist, und auch ohne aller Reparatur von sehr langer Dauer sein dürfte.

Szegény Albrecht,^ itt nyomorult napokat él. tudja, hogy Hauer,

kit nem szenvedhet, azért van melléje állitva, miszerint gyenge eszé-

nek suppleáljon — és e szerint, ha én dévajságból néha Hauert mint

különös geniet kidicsérem eltte, — ez úgy érinti a bonhommeféle

Statthaltert, mintha fagyos vízzel öntenek le háta gerinczét. Gróf ;*

Hát mit mvelt derék B. A.^ kit annyira szerettem ? Látogató : "" A sze-

rencsétlen nyomorúltan bizony mint komisz koldus rab elveszett a

munkácsi tömlöczben és családja egészen elpusztult ; a fenmaradtak

alamizsnán élnek. Gróf : "" Istenért, hiszen egészen passive tartotta

magát, semmibe sem avatkozott, mikép keverhették t tehát bajba ?

Látogató : nem is vett legtávolabbi részt közmozgalomban, mikor

egy estve testi-lelki barátja P. M.^ kit zbe vettek a császárnak vér-

ebei, — betoppan hozzá és a vendégszeret magyar, a milyen B. A.

volt, szívesen fogadja t — és oly sikeresen el is rejti, hogy néhány

nap leforgása után P. M. szerencsésen menekülhet és még ez órában

is Niagara partjain él. — Mikor ezen eset adta el magát, már ki volt

hirdetve azon ördögi parancs, hogy mindenki halállal lakol, — ki

bármily néven nevezend kijeleltet és persequáltat elrejteni vagy neki

segédkezet nyújtani mer.^ Ezt B. nem tudta, mert visszavonulva, mint

élt, a parancs értésére nem jutott, — de ha tudja is, inkább százszor

koczkázza életét, mieltt ily embertelen törvénynek hódol. A dolog

a számtalan spiónok által el ln árulva, — B. halálra Ítélve — és szám-

* Sz. aláhúzásai.

1 Albrecht fherczeg, Magyarország katonai és polgári fökormányzója.

2 Lehetnek egy költött alaknak vagy egy valóban él egyén nevének elbeti.

3 A név kezdbeti arra látszik mutatni, hogy valósággal élt alakokról

folyik a szó.

* Az ismeretes vésztörvényszéki rendelet nem halálról, hanem a legszigorúbb

büntetésrl szól.
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talannál szerencsésebb — 10 évi vasra megkegyelmezve. « — És a gróf,

valamint látogatója is, felséges uram, elgyengülve sírtak B. emlékezetén.

Felséges uram, megvallom pirulva, nekem is megesett szívem,

mikor a két éltes embert zokogni hallottam — és visszaemlékezvén

gyermekkoromra, mikor még nem volt oly elhatározott jellemem,

mint most miniszteri magasságomban, Flóriánnak ^ gyönyör Gonzalve

de Cordoue czím munkája jutott eszembe, mely engem — azon idk-

ben éretlen fiú mint voltam * kimondhatlan magas lelkesedésre lobban-

tott. És ugyanis ezen novellában egy eset fordul el, mely némi hason-

latossággal van azzal, mit az ajtón át hallani volt alkalmam. Az anec-

dota körülbelül így foly : »Bizonyos öreg maurus mély búba merülve

szentkönyvben olvas, mikor mint vad vésztl ijesztve lábaihoz rogyik

egy zbe vett áldozat és pártolásért esedezik. A maurus házigazda

reszket egész testén és csaknem lábairól dl, — mikor a szerencsétlen

ügyefogyottra veti figyelmét, — de csakhamar legyzi a keblében

forradozó szenvedelmet és vendégét elrejti, üldözinek útját állja és a

megmenekültet mindennel ellátja, st, mert nagyon ki van fáradva, —
egész éjen át magánál tartja ; — az zött édes álomba merül, a vén

maurus azonban nem tud nyugodni ; mert szive repedni akarna, —
mikor másnap vendégéhez így szól : »Te bíztál bennem és tudtad,

hogy én a vendégjogot sérteni nem fognám, — azért meg is mentette-

lek ; de természetem ellened felriad, — és azért tovább nem tarthat-

lak. Vedd legsebesebb paripám, tieid nem távol esnek innen, siess,

menekülj és ne neheztelj rám, hogy így cselekszek, de Te, szerencsét-

len, ütötted agyon egyetlen egy, mindenek fölött szeretett fiamat.*

Mily gyönyör kép felséges uram, nemde ? És ha meggondoljuk, mily

dilemmába van helyezve a szerencsétlen, kinek a kett közt kell válasz-

tani, hogy vagy azt szolgáltassa akasztófára, ki benne bízik és ki jó

barátja, tán jótevje, st legközelebbi rokona, vagy saját maga kerül-

jön Felséged oszlopára ; ha továbbá meggondoljuk, hogy ezen gyö-

nyör dilemmát Felséged álKtotta fel, — és éppen nem maga — meg-

mentési okból, mert ez némi ürügyl szolgálhatna, hanem mikor már

tökéletesen le volt verve az ellenszegülés, — ha ezt fontolóra vesszük —
akkor — igen elérthet lett volna, — ha azon pap, kinél Felséged Mária-

* Néha, mint e közbevetett mondatnál, szinte meglepn kellemetlen Sz, magyar
nyelvének germanizmusa.

^ Jean Claris de Flórian 18. századi franczia regény- és meseíró. Néhány

mve magyarra már a 19. század els tizedében lefordíttatott.
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czellbeii^ meggyónt, Felségedtl azt tudakolja, vájjon hiszi-e, ha elég

€sze van ezt felhozni, hogy oly fejedelem, ki ilyes egész nemzeteket

viciáló parancsolatokat képes kiadni, — számithat Isten áldására ?
^

Igaz ugyan, hogy én ^ adtam ezen embertelen rendeletre tanácsot.

— De vájjon, miért fogadta Felséged ezt el ? Én csak szolga vagyok,

— ich glaubte mich dadurch einzuschmeicheln — és Felséged az úr
;

mint FridoHnban [?]. Ich bin nur das Messer, und Euer Majestát sind

die Hand, — és ekkép nem én vagyok felels, de Felséged. S ha valóban

€lég tompavelej ezen kényes kérdések mélyébe nem hathatni, ám
akkor csináljon másnak helyet, hiszen fajtája elég hosszú, — mert

nagyobb pökedelem a természetben nincs, mint ostoba zsarnok, —
ezt mondják persze a magyarok és nem én, ki ilyest csak gondolni

vagyok bátor.'*

És ha most a magyarországi nagy temetre veti i g.ten Sept.

Felséged figyelmét, melyet a magyar nemzet számára I

^^'^-

ásott, és maga magába szállva megvallani kénytelen, hogy egy

derék lelkes nemzetet dorongolt legszivtelenebbl le, mely oly

annyira életrevaló nemzetnek nem volt más hibája, mint a leg-

nemesebb hazaszeretetnek túláradozó voltából eredt pillanati vak-

ság ;
— ha átlátni kénytelen, hogy Magyarországban alig van

szem, melyet Felséged legkeserebben meg nem könnyeztetett volna,

alig van sziv, melyet Felséged halálosan nem sért, — legkino-

1 Czélzás a császár máriaczelli (fogadalmi) útjára 1856-ban.

2 Ez a folytonos, minden alkalommal, sót alkalom nélkül való visszatérés

ama gyászos és véres politikai hibák ostorzására, mutatja Sz. lelkének hatalmas

háborgását.

^ Sz.-nek Bach szájába adott állítása csak tudatos qui pro quo. Bachnak a

vésztörvényszékek rendeleteihez, noha akkor igazságügyminiszter volt, semmi

köze nem volt.

* Sz. — persze durva formában — adat Bachhal kifejezést azon nem kevesek

nézetének, a kik jobb szerették volna az élénk, szabadelv Miksa föherczeget, a

császár öcscsét (a késbbi szerencsétlen mexikói császárt) látni a trónon. — A csá-

szár és öccse közti el entétet s a közvélemény nagy részének fölfogását helyesen,

noha persze költi szabadsággal, ecseteli a Történeti Bevezetésemben kétszer is

idézett egykorú (Ausztriában eltiltott) )>Dissolving views« czím regénye Leo Wolf-

ramnak, a mely álnév alatt az a külügymin. titkár Prandtner rejlik, a kinek mint

magyarul is tudónak, Sz. jelen satyrája elkobzásakor e satyra tartalmáról refe-

rálni és ítéletet mondani kellett ; holott regényében e kérdésrl azt tartja, a mit

Sz. ád Bach szájába ! A császár és öccse közti ellentétbl egyébként v. ö. a mit

Friedjung mond »Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland<( (3. kiad.) II.

köt. 455. 1.
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sabban nem repeszt, ám akkor nem súgja-e Socratesnek démonja

Felséged lelkébe, — hogy nincs nagyobb bn, mint másokat vezetni,

másoknak parancsolni, másokon uralkodni akarni, — ahhoz való

tulajdon és talentum nélkül, ^ — és ha Felséged csendes vérrel fontolóra

veszi, — mily kimondhatlan otrombául cselekedett, hogy éppen azon

fajt törte meg halálig — és még mindig kínozza, mert még tökélete-

sen ki nem adta lelkét, — mely faj legjobb és legtermésztesebb ereje

volt ; — st tán még ma is azzá válhatnék, mert még él, — és oly

eró'sen ragaszkodik az élethez, — mihez képest egy magyar királyért,—
ha nem is szenvedhetné, kész volna a halál torkába röpülni, — ha az

által megmentheti nemzetiségét, mert tudja és ezen érzelem mindig

vérében volt, — hogy király nélkül, legalább a magyar faj, nem egyéb

mint tehetetlen (méh)raj, — mely legkisebb veszélynek is könny
mai'taléka. — És ha ember, legyen bár fejedelem — és legfkép ily

magas állású, átlátja, — hogy nem tett nemesen, nem tett nagylelk-

leg és ekkép nem is tett bölcsen, minthogy az igazi nemesség, az igazi

nagylelkiíség egyszersmind a legnagyobb bölcsesség is, — akkor a

jó, becsületes, okos ember más útra lép nemde ? és legalább azt menti

meg, mi még megmenthet ?«2 így szólnak, nem én,^ — de a magya-

rok, — mert én Felséges uram, ha ily okoskodást hallok, — mi nagyon

sokszor történik, mert ilyféle discursus, ha a Polizei et Co nincs jelen

mai napokban, szinte mindenkinek fogai közt kicsúszik — én mint

mondom, ha ily okoskodás érinti füleimet, mindig reszketek, — mert

félek, hogy Felségednek szeme elvégre mégis felnyíhk, szive tandem

ahquando tán mégis megesik, és a magyarok felé fordul, — und dann

ist es aus, rein aus, — zwar nicht mit Euer Majestát und auch nicht

mit dem schönen Vaterland, — sondern mit dem B. B. B. Ministerium,*

mit szinte nem én mondok, — mert elég rabuHsta eszem van, hogy

ilyest ne tegyek, — hanem a magyarok, — kikre minden rosszat és

^ Sz. több ízben — leveleiben is, idézi e kedvencz mondását, melyet elször

(tudtommal) a Politikai Programmtöredékek vége felé Kossuthhoz intézett hatal-

mas intö-szózatában alkalmazott.

2 E kemény és kegyetlen, de mégis gyönyör aposztrofálás ismét újabb bizony-

sága annak, hogy Sz. még oly sért, még oly megdöbbent Mfakadásai is csak az

önkényes uralkodó, koronázatlan király ellen zúdultak elkeseredése mélyébl, de

eloszlottak volna, mint szétmálló köd, Ferencz József koronás személye eltt.

3 Folytatja Bach.

* Már említem, hogy az ötvenes évek e minisztériumát három tagja (gr. Buci,

b. Bach és b. Bruck) nevének kezdóTjetííirl nevezlek így. -r- Kitn az ellentét

a föntebbi hatalmas aposztrofálás és Bach e szepeg vinnyogása közt.
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minden szamárságot most könnyen rákenhetni, mert le vannak lán-

czolva, és e mtéteire még lángesz Báneriének ^ is elégséges coura-

gija van.

Én azonban bízok Felségednek classicus makacsságában és császári

velejének azon kitn keménységében, mely eddigelé soha nem engedte,

hogy Felséged valamii-l önállólag és tisztán Ítéljen, — és miután

kemény velkbe nehéz valamit belékalapácsolni, piczi velket pedig

nagyobbitni szinte nehéz és aztán a »Hans nem könnyen tanulja meg

azt, mit a Hanslinak nem tudtak fejébe verni«, — én mindig remélem,

st hiszem, dass Alles beim Altén bleiben wird, — mi sokkal komó-

dabb is, mint valami újjal és jobbal sokat fárasztani a gondolkozó

tehetséget, — és mely czélszer taktikában regis ad exemplum, Fel-

ségednek számtalan jobbágya, kivált a Szt. Istvántorony legközelebbi

circumferentiájában, kitn geniahtást mutat, mert csak mára gon-

dolkozik, és azon bölcs monda "" szerint »besser heute einen Spatz als

morgen einen Trapp, « — a világért sem áldozná fel a mindennapi

Prátert vagy az idszaki Kammerballt stb. — ha érzi is, — hogy

jövendje tán mocsárban végzdik — és minek elejét egy kis tevé-

kenység által könnyen vehetné.

Ámde engedje meg. Felséges uram, hadd folytassam azon dialóg-

nak további elbeszélését, melynek ajtó mögötti hallgatózó tanúja

voltam és melyet a két subversiv magyar hypocriták ily módon végez-

tek, — miután félig-meddig kisírták magukat vagy e tekintetben

egy kissé tán csak kipihentek.

Látogató !
^ És ha ezen B. A.-féle eset elklönözve (isolálva) állna,

ám akkor némileg menthetni lehetne azt, noha borzasztó, mert azon

kimondhatlan zavar, mely a lefolyt szerencsétlen idkben mindent

bár anyagit, bár erkölcsit legnagyobb mértékben áthatott, oly vak-

ságba slyeszte mind vadászt, mind vadat, — mind bakót, mind

áldozatot, hogy isolált iszonyatokat ily hallucinatiói körülmények

között nem lett volna képes még Titusnak atyai vagy inkább ideál

kormánya is egészen mellzni ; — ámde megcsontosúlt fagyos syste-

mával folytatott ezen lelketlenség, mikor a láznak tökéletes vége

lett, — mikor a lesújtó kormány mindent maga alá kerített és ekkép

» Ismét mondás helyett. *^ Sz. aláhúzása.

1 Ez osztrák színmí-ó servilis és megvásárolható, a magyarokat sokszor

gúnyoló pletyka-lapját a »Theater-Zeitung«-ot jól jellemzi Friedjung pár szóban

Österreich von 1848 bis 1860. II. köt. 326—27.
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nem volt legkisebb is mitl félnie, — mintha az lett volna a rejtett

•czél, a magyar fajt egészen demoralisálni, — nyilt szív jellemét kéml,

áruló méreggel impregnálni, ismert vendégszeretetét infamálni, —
Ferencz József és rabulist súgója Mephistophles Bachja nem igen

bánják — Isten ellen bfínlidik-e valaki, — csak ket ne bántsák,

mert ez aztán azon mennyekbe kiáltó vagy tulajdonkép vasra, st

a Ferencz József-columnára ^ vezet bn, mely engesztelésre soha nem

talál. Vagy 6 évvel ezeltt egy igen ismeretes medicináé doctor meg-

mérgezte fiatal és vagyonos nejét ; késbb ezen derék Istensért, de

legtávolabbról sem felségsért úiiember, hasonlólag két gazdag agg

leányzót küldött méreg által szegény nejéhez más világba, miután

saját kezével irt végrendelet által szép vagyonukat magáévá tette.

Iklindent végbevittek az illetk, um diese Jugendstreiche des genialen

deutschen Arztes zu vertuschen. — De ez lehetetlen volt ; — végre

becsípték és az igen elasticus birák — legjobb akaratuk daczára —
nem tehettek egyebet mint t kötélre Ítélni. A császár azonban meg-

kegyelmezett a szegény verblendete csinos fiúnak ; s ugyanis mert

mit bánta az odébb küldött három asszonyi állatot, nem a fiú, de a

császár, kivált miután a két »alte Jungfer« sterilis volt és ekkép nem

ajándékozhatta meg a hazát újonczokkal és adófizetkkel, és efölött

oly unappetitlich, oly rút, dass man sie mit einer Zangen nicht anrüh-

ren hátte mögen — és a mérgezt 20 évre vitték Spielbergbe, — most

azonban, megint haza jött, mert négy évi börtön után, wo er sich

stets als treuer L'ntertan erwiesen hat, der mit Leib und Seel an seinem

guten Kaiser hángt, meggratiálta a jó fejedelem, — és ez mindennapi

igen közönséges eset, mert a derék apostolnak csak azok ellen van

antipatiája, kik magukat általa örömdemonstratiók alatt tipratni nem

képesek ;
— midn mérgezk, rablók és gyilkosok iránt oly kitn

sympatiával viseltetik, hogy elbb kiereszt rekeszébl, mint ezt a

mindennapi tapasztalás igazolja, — tiz vértl saturált gyükost, —
mint megkímélni képes volna bármily szerencsétlen honvédet, ki nem

tudta keU idben capiálni, hogy felségsért, ha V. Ferdinánd mel-

lett harczol.

Oly fejedelem, ki a magyart tökéletesen lesújtotta,

a hazának legnemesebb fiait alig hihet számban megtörte, meg-

gyilkolta ; szétkonczolta az országot hét darabra ; az ezer évi alkot-

mánynak legkisebb nyomát is elgázolta ; — ki akasztófára verte a

^ Az akasztófát érti itt sublimis persiflage-zsal Sz.

Septeraber 3.

1857.
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nemzet becsületét ; — és átkozott állhatatossággal folytatja ezen

lelketlen systemáját, mikép elvégre a magyar fajnak még nemzeti-

ségét, még nemzeti öntudatát is eltiporja, megsemmisitse ;
— ki

nem tri, hogy barát barátját, rokon rokonát csak sirassa is, — vagy

egyszer emlékvirágot tzzön sirjára, — de ehelyett erkölcsileg, st
anyagilag kényszeríti, miszerint komédiássá, gauklerré süllyedjen a

hajdan oly ers magyar és örömöt, megelégedést szerepeljen,** mikor

szive repedni akarna és éljenhazugságot ordítson az egekbe, mikor

halált érez keblében, ha t, minden tekintetbeni gyilkosát, meglátni

szerencsétlensége van ; és ki mindemellett oly buta, oly kimond-

hatlan vak, azt gondolni, látogatása ajándéknak, jutalomnak véte-

tik,^ — és a magyarok, mert hiszen oly iskolátlan durva népnek sem

emlékeztehetsége, sem nemesebb érzelme nincs, napról-napra tisz-

tábban átlátják, mennyivel boldogabbak most, mióta a duppla sas

szárnyai alá kerültek, mint azeltt, mikor a most paródiáit »Ein

Stück vom altén Ungarn« '^ még elstikklizve nem volt, — és mily irigy-

lésreméltó mostani sorsa, mert hiszen mindenrl gondoskodnak a

sáska számú magyar libériás beamterek, és a boldog magyar fiúk-

nak nincs egyéb dolguk, mint engedelmeskedni, a császári adót, —
ha máskép nem megy csontvelejükbl kipréselni — és mint derék,

született katonák szünetlen Bereitschaftban lenni, magukat az

apostoh császárjukért mit warem Genus s agyonlövetni, — vagy ha

egy kissé obstinátusok, az jó uruk parancsára lepuskáztatni ;
—

tehát nemcsak »érette — de még általa is« ;
— mi aztán persze ketts

elny, — és ha kiüt a háború, alig enged más választást etc. Ily min-

den jog, szív és ész nélküli zsarnok, — vájjon érdemel-e kíméletet,

és nem áll-e itt be a moderamen inculpatae tutelae természeti és isteni

jognak alkalmazhatása ? — És ha a császár és minden szín bakó

alattvalói azt tartják keblük mélyében : »Ihr Ungarn habt Eure Frei-

heit verloren, jetzt soUt ihr auch ín nationaler Hinsicht zu Grundé

;gehen,« — és pedig ez rejlik a mostani osztrák kolomposok veseredi-

.ben : — akkor kérdem Isten eltt, nincs-e minden magyarnak teljes

* így, színleljen helyett, tollhibából.

^ Kétségtelen, hogy Sz. ily periodikus, bizonyos napokon megnyilatkozó,

megdöbbent kifakadásainak alkalmi speciális okai is (egy-egy újabb rossz hír

Magyarországból, egy-egy rendri zsarnokság stb.) vannak. Sajnos, ezek nem ellen-

•örizhetk, mert naplója nincs ez idbl.
2 Úgy emlékszem, hogy egy ily czímü ostoba népi színmíí járta a bécsi Sange-

areiokat még a hetvenes évek derekán is. De közelebbit nem tudok róla.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 32
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joga, magában igy okoskodni : »lhr habt unsere Freiheit genommen,

und wollt uns nun auch als Volkstamm vernichten ;
— gut — wir

sind aber grossmütiger ;
— Ihr seid nie frei gewesen, nun möget ihr

es in den ungarischen »Gauen« sein, — námlich »vogelfrei«.^

És különös, de a magyar vérben oly nagymennyiség monarchikus

elem van, miszerint a császár, noha nem törvényes magyar király,

hanem azért mert az örökös tartományoknak egészen jogszer feje-

delme és ekkép igazi király, sehol bátrabban nem foroghatna minden

kiséret nélkül mint Magyarország határai közt. Uj Libényi számára

nem létez, mert ezen szerencsétlennek vak merényét senki sem helye-

selte, és noha t minden magyar szivbl megsajnálja, mert elhatá-

rozása kitn hazafiúi lelkületre mutat, — azért utánozni t bizo-

nyosan senki nem fogja.

A nagy Istenek semmivel nem büntetik a népeket annyira, mint

keményszív és egyszersmind lágyvelej királyok vagy hódítók által,

ámde szinte semmivel sem érlelik a nemzeteket oly rövid id alatt

igazi és közszabadság élvezhetésére mint éppen ily nyomasztó körül-

mények következtében. A magyarok ennélfogva Istenben bizva, —
és kivált mert a császár irántuk siket és vak, vagy ilyennek tetteti

magát, egyedül Istentl várnak segítséget — és noha az Isten minde-

nütt meghallja és meg is hallgatja a tiszta kebelnek fohászait, —
azért seregeinek most oly nagy számban Máriaczellbe,^ mikép Európa

és az egész világ is lássa és tudja meg, — hogy a magyarok nem oly

szerencsések, nem oly boldogok, mint azt az osztráki jól fizetett trombi-

tások ad nauseam kitrombitálgatják ! A beamterekért azonban nem

áUhatni jót, — és ezen szegény kutyák sehol veszélyesebb viszonyok

közt nem létezhetnek mint a Duna, Tisza, Dráva, Száva, Mátra,

Tátra és Fátra de facto ugyan elszakadt, de mindenesetre megint

egyesül határai közt.^

így végzdött — a két »offene kebelnek« criminális interlocu-

tiója, és miután — kezet szorítottak és valamit súgtak egymásnak —
mit nem hallottam — tán azt, hogy engem vagy szegény Hauert —

^ A tehetetlen düh kifakadása, mert hisz nem akar siciliai vecsernyére való

fölhívás leimi. ^legkapó ellentét e közt és a következ kikezdés közt.

2 A magyar fpapság által patronizált, már említett nagy magyar búcsú-

járás 1856-ban.

^ Ez persze túlzás Sz. búsmagyarjától, mert tudjuk, hogy sok-sok idegen ere-

deti! Bach-huszár családja jó magyarrá vált s nem egynek fia vagy unokája poli-

tikai szerepet játszott a legutóbbi években is.
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der so ein lieber Narr ist, und es gewiss doch so ehrlich meint, meg-

étessenek, — vielleicht sogar mit Kronigeln[ ??] ^ le, legnagyobb lár-

mával elváltak, um allé Suspicion zu vermeiden ; mig én izzadva

mintha Moravetz ^ katraczának egyikében ültem volna, — legkisebb

lárma nélkííl — um keine Suspicion zu erregen — kibújtam rekeszem-

bl, — Istennek köszönvén, hogy vérembe oly nagy fidelitási dosist

méltóztatott keverni Felséged iránt, mihez képest én Felségednek

még hallgatózni is tudok, und aus lauter Patriotismus mich zu den

niedrigsten entschliessen und auch gebrauchen lassen kann. — A két

mostérintett semmirekellnek pedig már nyomában vagyunk, und

sie werden den Hánden der Gerechtigkeit übergeben, ihrer verdien-

ten Strafe gewiss nicht entgehen.

Mely éppen most felhozott ujságiáKs stilus,^ — melyet stereotyp

legtöbb újságokban minden alkalommal feltalálok, mikor valakit

bocsipetünk, — bizonyságul szolgálhat Felségednek, mily ersen

populárisok csoportos beárkányozásink legalább a Residenzben, mert

kivált a bécsi újságírók, mint Zank, Gerold stb. ily alkalomkor mindig

örömöt áriilnak el, mintha a börzén valami jó Gescháftlit csináltak

volna, és egynek sem jut soha is eszébe, néha ily reflexiót tenni

:

»vajjon nem ártatlanok-e, vagy nem lettek-e a számtalan agent provo-

cateurok által elcsábítva etc. a szerencsétlenek?* — Vagy ha ilyest

tenni nem mernek, inkább hallgatni ? De nem ! Ilyes valami a derék

és igen verlásslich szabadsajtósoknak soha nem jut eszükbe, — de ha

azt hallják leveleziktl : »da ist schon wieder so ein ungrischer

Betyár eingefangen und wird niorgen gehánkt,« akkor efféle igen

örvendetes hirre uni sono, stürmischer Vivát és Hurrah tör ki bel-

lük és az ember akaratlanul is kénytelen Saphirnak azon piramidáHs

Witzét repetálni, melyet azonban már több milliószor el is mondott, —

noha én annak fulánkját még nem tudtam feltalálni : és mely igy

hangzik : »Auch gut« — Hahaha ! Welcher geniale Witz, wirklich

zum Todtlachen.^

Felséged tehát tökéletesen meg lehet gyzdve, hogy az osztráki

lapok mind Felséged mellett vannak, és mindaddig lesznek is — errl

" A nem jól olvasható szó tán azt a magyar kifejezést akarja takarni

:

a fenével.

1 Talán egy bécsi gzfürd-tulajdonos.

2 T. i. az elz bekezdés legutolsó német mondatai.

3 Hihetetlen gyors röpt Sz. fantáziája a legvéresebb és legsublimisabb el-

keseredéstl le a köznapi )>járda-szellem« kigúnyolásáig

!

32*
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felelek — mig Felséged hatalomtól lesz környezve, még a csiklandós

Prés ^ is, mely tulajdonosának nevére igen illik, — ha azt t. i. mint

urwüchsger bécsi hangoztatják, mely emberi Meisterstück valamint

mindig confundálja a B. P.-ét, D. T. betket, — nem ritkán G-t is

úgy mondja ki mint K-t és \ászont, mikép az szájában könnyen lesz

Zang-ból Zank — és mely derék szerkesztn az malleusa Saphir

Gomperz soha nem tagit és mindig az által gondolja bepiszkolni, hogy

Párizsban ^ pék volt, mintha bizony ezen becsületes kereset valakinek

szégyenére válna, — és a szocziáhs lépcszetnek alacsonyabb során

áUna, mint például Exbingel-Jud,^ ki ellen egyéb iránt szinte nem

lehet kifogás, ha t. i. binglijébe par hasard más — tán secretariusa —
tulajdonát nem dugja.

Ha paprikás szellem exhuszár Zangnak életében nem volna

más folt mint az, hogy Párizszsal megismertette, mily porhanyó és

egyszersmind mily portyogó ^ a Wiener Gebáck, hiszen akkor nem

lehetne ellene kifogás és nem kellene szemmel tartani. De azeltt,

gondolja csak felséges uram, igazi hberalis piccador volt, és most,

mert észrevette, hogy máskép fúj a szél, oly schwarz-gelb mint egy

sárgaságba esett czigány. És oly egyének, kik maguk drágalátos

személyük tekintetében mindenre nézve oly decidiert »Gegenfüsslerek«

lettek mint a Presse-nek tulajdonosa, azoknak soha nem lehet töké-

letesen hinni, valamint ket becsülni szinte lehetetlen. És ha van

valakinek joga ilyesmit valakinek szemére hányni és lobbantani,

az — úgy hiszem — én vagyok és pedig azon Felségedtl felállított

és fidehter gyakorlott elv szerint »quod Kcet Jovi, non licet dominó

Zankio.« Hanem hogy ezen vitéz »Kipflmacher« — a vén Saphirt egy-

szer jó be nem hsztezi, mint ilyesmi történik im Bettelstudenten,*

mely bluette mintha a vén parazitra volna irva, — és ezen darabnál

semmi sem lehet mulatságosabb, — ezen igen csudálkozom ; mert oly

gebrechhch öreg iVdonist, mint a szegény lovasberényi laureát — a la

hauteur mérne de Mr. Dumas etc. — pofon ütni vagy hátulról csiz-

* Tollhiba, porczogó helyett.

^ T. i. a ))Presse«"Zang lapja, a Mnek nevérl élczeló'dik Sz. (Presse-prés, Zang-

harapófogó, Zank-veszekedés) s a ki ekkor sokszoros polémiába keveredett a

gúnyolódó Saphirral.

2 Z. eredetileg katonatiszt volt, de küépett s Párizsba ment. Itt fí hozta

mint ügyes üzletember, a bécsi kifliket, császár-zsemlyéket stb. divatba.

3 T. i. Saphir.

* Jóval késbb e népies müból az ismeretes operetté szövege készült.
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mához kenni, mint ilyest Zang úr, ha nem csalatkozom próbálgatott,

de csak fél successussal, ez sem nehéz, das kann ein jeder, de t oly

»fehérré« csinálni, mikép az »inwendig Pfnj« belle ki ne kukucs-

káljon, már ezt csak oly tiszta jellem, mély bölcseség és a magyaro-

kat újra kisüt industriell vihetne végbe, mint derék exhadnagy,

expék és most nemzeteket abrichtoló, gyúró és dagasztó vitéz és pol-

gár Zang úr.

A »Prés« tehát, felséges uram, még mellettünk van. És Felséged

tán hallotta, mily kimondhatlan er és hatalom rejhk a présben
;

és nemcsak a szabadban, st ebben nincs is igazi hatalom,

de inkább valami destructiv er, mert nem egy ex dei

gratiát ugrasztott már ki apostoli székébl, hanem azon présben lap-

pang az igazi bunkó, melyet felséges uram tart császári körmei közt

és melylyel sub titulo »Pressfreiheit«, — melyet Felséged boldog

népeinek kegyesen octrojirozott, mikor családjával együtt ersen

szurokban méltóztatott tartózkodni, — ad libitum és minden varia-

tiókban préselheti irigylésreméltó jobbágyait.

E tekintetben tehát igen kedvez körülmények közt vagyunk.

Az egész világ tökéletesen meg van gyzdve, dass in Neuöstreich

die Presse frei ist és ezen édes ámításban még a respectiv tekintetes

redactor urak is részesülnek, mert nem azért jajdulnak fel, dass sie

nicht so recht von der Leber sprechen dürfen, sondern, dass man sie

stempeln ^ will, mibl nem ugyan tökéletesen, de bizony egy kissé

kirí, — hogy a derék publicistáknak nem fekszik annyira szivükön

Neuöstreichot rectificált eszmékkel megtölteni, mint inkább ótesta-

mentális talentumokkal saját pénzládájukat, ha lehetne szétpattaná-

sig megtömni, was man übrigens nur biliigen kann, minthogy mai

napokban körülbelül Rothschild az ideál der praktischen Weisheit,

valamint régibb és persze sokkal sötétebb idkben, mikor a népek

kellleg nem voltak még kiiskolázva és éppen nem voltak megáldva

Handelskammer-féle oly annyira népnemesit salutáris institutiók-

kal, Bayard volt azon minta, mely után számtalan teoretikus bolond

magát kiképezni minden ervel törekedett, de oly szegény is maradt,

mint Bayard, kinek mint Felséged bizonyosan tudja és mint a história

als warnendes Beispiel közli — néha még becsületes nadrágja sem volt ;^

^ Czélzás az ujságbélyeg behozatalára.

2 Ez csak szájhagyomány a kés középkor e feddhetlen és jellemes

lovagjárói. Pierre du Terrail, Seigneur de Bayard egy 1514-iki ütközetben esett el

olasz földön.
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holott a mostani feMlágosodott saeculuraban mondhatni, — legalább

mi a nadrágot illeti, — ilyesekkel, wenn er auch sonst nichts ehrli-

ches an sich hátte, szinte még a legkisebb zsidó is »becsületesen« el

van látva, — és mert az egész világ azt hiszi, mint mondám, hogy a

neuöstreichi sajtó tökéletesen szabad, azért van is annak oly grandióz

hatása nemcsak Európában, de még Kinában is, úgy hogy az, mit

Bécsben kinyomnak vagy akarom mondani kinyomtatnak, igazi ora-

culum, st Pythagoras-féle »dixi«, mely minden »fellebbvitelt « kire-

keszt, minthogy ilyféle — és nálunk ezer alkalommal kimondott axió-

mák visszatorlására és megsemmisítésére, ekkoráig legalább a földön

még nem létez valami »Kassationshof .

«

A szabad sajtó azonban felséges uram még nem elégséges Felsé-

ged tekintélyének fenntartására — und das ist eine Lebensfrage —

,

de ehhez mindenek eltt szükséges: a »consequentia !«

És im, felséges uram, ezen szónak alkalmazásában rejük a

kormányzási mesterségnek legmélyebb sarkalata. »Nie nachgeben, nie

einen neuen Weg einschlagen« — ez mutat erre, ez mutat jellemre ;

—

és elvégre valamint a fizikai világban úgy az erkölcsiben is, minden

az er körül gravitál.

Ha fejedelem hibázott, nagyon hibázott is, — das macht nichts —

csak el nem kell ismerni, — és szilárdul folytatni a felvett utat, mint

tettek a mesés idkben a nagyságos Ritter urak, — ha valami szépet

akartak megmenteni egy buja vén bnös körmeibl. k sem hozzád,

sem tled nem néztek és nem kacsingattak haladásukban strázsáló

sárkányokra és coquettirozó csinos boszorkányocskákra, de imper-

territe sem sziszegésekre, sem lamentókra nem hallgatván, sem kö-

nykre, sem petitiókra ^ nem figyelvén, mentek, mentek, — mig elér-

ték a czélt és kardjukkal, vagy valami szerelmi kaland által, — fel-

oldák a lecsépelt vagy áprilba küldött Hexenmeisternek átok-tit-

kát, — és nagy Goethe szerint kellleg meg lett ezen diadal után

büntetve a bn és a megmentett erényt a derék Ritter ebédre

invitálta etc. etc.

Felségedet én ily költi képben szeretem látni, és a világnak mint

egy antik jellem lovagot elvezetni és producálni ; ki leveri a sár-

kányokat exemplariter, st minden exemplumadás szüksége nélkül

kellleg és sine exceptione megbünteti azokat, kik útjában állni imper-

tinenskedtek, — és császári munificentiával raegtractálja, megdrug-

1 Ismét czélzás a magyar notabilitások 1857 májusi politikájára.
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szezi,^ megkulcsozza,^ megczimezi, st megpántlikázza a »jó fiúkat«,

kik szeretik t vagy ha nem is szeretik, — legalább nem morognak,

nem ugatnak, — és mindig készek »Aufwartolásra<( — és megszakadá-

sig kurjongatnak éljent, ha én vagy báró Hauer, st a legutolsó zsan-

dár e szócskát mondja ki : »Wie spricht der Hund !«

Igen sokan X. Károly franczia királyt citálják annak megmuta-

tására, — mily sorsa lesz fejedelemnek, ki nem tud kell idben tágitni,

nem akar engedni. És igaz, — szegényt Károlyt bizony ignominiose

elkergették non obstante, hogy meg volt koronázva és már bölcsben

directissime Isten kente fel t gallus királlyá. Ámde kérdem, hogy járt

még szegényebb XVI. Lajos király, ki mindig engedett, mindig tágí-

tott, mig aztán el nem kergették t, mit tudom ersen megköszönt

volna, — kivált mikor elszökben lévén, »Varennes«-ben ismét kézre-

keritették, — de egyenesen azon részével rövidítek meg a szerencsét-

len ertlent, melynek sehogy sem tudta venni kell hasznát, — mert

ha oly eszesen cselekszik, mint Felséged az én megsúgásom következ-

tében cselekedett a jakobin magyarokkal, — tudom, mieltt egy

csepp vére foly, csöbörszámra omlott volna az ki ezen más semmire-

kell vénák- és artériákból. És ha választani kell elkergetés és guillo-

tine közt, felséges uram, akkor minden ember gratiának fogja tartani

az els operátiót, habár legnagyobb ignominiával történne is — und

auf so etwas bin ich ja ganz gefasst, — mert kérdem, mi hasznát

veheti a becsületnek, st a megbecsülésnek az, kinek fejét levágták,

vagy kit Felséged modorja és gustusa szerint felhúztak? — ki pedig

az úgynevezett becsületet vesztette és az oly annyka változékony

közmegbecsülést, az egy kis philosophiával, kivált ha van elég pénze,—
és magától értetdik megmaradt feje, — nyaka se fáj — és efölött

gyomra is jó, — comparative igen könnyen elbírhat egy ilyféle neta-

láni kis malheurt, úgy hogy e tekintetben — én tökéletes nyugodalom-

ban élek, — mert hála Isten pénzecskét szerezhettünk és mi gyomro-

mat illeti, da kann ich mir schmeicheln, — hogy minden tekintetben

megérdemh a »vorzüglich« qualificatiót, noha megvallom, nem oly

unverwüstlich jó mint báró Stephan Haueré ; mert a mit ezen derék

strucczmadár kénytelen nyelni minden Isten adta nap, — azt én min-

den ebbeli virtuositásom daczára nem volnék képes megemészteni. —
Nekem is tálalnak ki néha oly darabokat, melyekben más becsületes

€mber meggebedne, de magas állásomban és Bécsben, hol az emberek

^ és 2 Értsd : »Truchsessé«, csász. asztalnokká, kamarássá teszi.
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nyájasabbak mint Pesthofenben, nemcsak nagy tekintettel vannak

számos emberek irántam, de még akárhány Kourmacherre és hizel-

kedre is akadok, — mi — bárki mit mond is, — mindig jól esik, ha

az ember tudja is, hogy nem igaz, — de a szegény Hauer, ki Felségedért

feláldozza magát, — és ki legalább egészség tekintetében infámis

csúnya brben van, — nem talál az egész két városi népségben de csak

egyetlen egy résztvev lelket is, — de soha nem vizben, mégis oly

helyzetben van, mint Schüler búvárja a tenger fenekén, kigyók, békák

és czápák közt ; és alig hiszem, a tág környékben találtatnék oly

koszos kutya, mely valami természetes »Gescháft« végett excellen-

tiás személyét szemelné ki ; és pedig mennyi igazi érdeme van a derék

beamtervezérnek, — aber alles das wird nicht anerkannt ! Most gir-

gactumot * épit, — melynek híja napról-napra érzékenyebben mutat-

kozik, mert mióta Felséged atyai kezét Magyai'országra kegyeskedett

tenni, azóta, csupa örömbl, több magyai* bolondul meg, mint azeltt

századokon keresztül, úgy hogy azeltt az rülteket Bécsbe küldöt-

tek a magyarok, azt tudván, inkább itt lehk a bolondok igazi hazájukat.

Ezen utolsó érdemét báró Hauer excellentiájának par paren-

these azért hozom el Felségednek, mikép újra kitüntessem, ezen

most érintett jógyomrú Magyarenfressernek ritka geniejét.

Mint közönségesen tudatík, Budának környéke vizben igen sze-

gény. Girgactumot* pedig józanul nem állithatni oly helyre, hol viz

nincs, — minthogy a szerencsétlen észficzamultak számára nem hasz-

nos a ser, bor vagy pláne a pálinka, — és k szomjúság ellen vizén

kivl nem kapnak egyebet mint szipákoló tubákot, — és igy termé-

szetesen megtört azon régi óhajtás, a Leopoldi mezt, mely a budaiak

Práteré, valami bolondház által feldicsitni. Es galt daher eine Quelle

zu finden. Én az egészet Riedl úrtól ^ tudom, — ki odalent volt, ,és az

egészrl nekem referált. És gondolja csak Felséged, es ist wirkhch das.

Ei des Kolumbus, — gedacht, gefasst, getan és azt, mit sem a rómaiak,

sem Árpádnak vezérei, sem Corvinus Matyi, sem Soleimán, sem Ver-

bczy és ennek számtalan adeptjei nem tudtak észrevenni, azt kita-

lálta vagy inkább feltalálta kis Hauer Pista, t. i. a Leopoldi mez
közepén egy gyönyör b forrást, mely oly kitnen »ausgiebig«, hogy

a Girgactum ''-ban douche mellett még »úszóiskolát« is bizvást állit-

* így> gyrgalhos = elmebetegek háza helyett. *" Lásd az elbbi idevágó-

jegyzetet.

^ A bécsi cs. k. tébolyda igazgatója.
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hatni és az ostoba magyarok, kik nem is tudták, mily kincset birnak,

most miután Szt. Lászlóként ^ a derék Félzsigrai ^ kimutatta nekiek

a vizet, persze nagyon szégyenlik magukat ; — és legnagyobb szem-

telenséggel — pour cacher leur honte — azt állítják, hogy ezen forrást,^

mely összeköttetésben van a szépjuhásznéi és svábhegyi forrásokkal,^

a legkisebb pásztorlegény is tudta és a helyett hogy köszönnének a

derék Statthaltereichefnek és Albrecht fherczegi súgónak, — úton

útfélen úgy lekaczagják a szegény szaladárt,^ dass es ein Erbarmen ist.

Ámde factumokat nem tagadhatni és újra bebizonyul a teuto

költó'nek azon classicus mondása : »Oft entdecM ein kindlich Gemüthn
'^

etc. etc.

[35.] Ámde hogy visszatérjek X. Károlyhoz, maga i 5-ten Sept.

Felséged is átlátandja, hogy ó' minden esetre okosabban I
^^^^-

cselekedett mint XVL Lajos, mert ezen szegény undokul elvérzett,

mig a lovagi Károly in otio cum dignitate számos éveken keresztül

evett-ivott mit dem ausgiebigsten Appetit, vadászott, picquetirozott

és az etiquettenek soha meg nem sértett szabályai közt saját maga.

született királyi nagyságától körülvéve oly életet élt, melyet Felsé-

gednek csaknem minden herczeg és legtöbb gróf jobbágyai élnek, —
és melyet milliók »beneidenswertnek« hivnak, — és melyet dévaj

Boccaccio »dolce far niente« czimmel oly gyönyören illustrál.

Tagadhatlanúl tehát a két most érintett király közt Károly volt

az okosabb, de mindemellett az conduitjét sem dicsérhetni ! És

vájjon miért ? Mert nem járt igazi consequentiával végig el ! Érti

felséges uram?

X. Károly sem elég jósziv, sem elég szilárd jellem specialitás

nem volt ! Et hinc illae lacrimae. Ha elég jósziv, akkor nemcsak

el nem fogadja Polignac tanácsait, de nem is állit maga mellé vagy

inkább maga hegyibe oly individuumot, melynek szive az emberiségért

ó'szintén soha nem dobogott, — ha pedig elég szilárd jellem, akkor

inkább romra fsicj dönti Párizst etc. etc, mieltt tagit, mieltt csak

hajszálnyit is engedne. — C'est ainsi mon Seigneur qu'il faut gouverner !

Polignac ma nagy ember hirében állna, ha Károly nem volt volna

** Sz. aláhúzásai.

^ Czélzás az ismeretes Sz. László-legendára.

2 Mint már említtetett, Hauer anyja gr. Sigray leány volt.

2 A struccz-madarat nevezi így Sz.
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oly kicsi ; — és igy az én egykori hirem is — wenn ich nicht mehr

bin und die zur Einsicht gekomraene Völker Blumen auf mein kühles

Grab streuen, — egyedül attól függ, mikép fogja Felséged magát

in futuro viselni ! Ha Felséged á la Charles X. félúton megáll, — akkor

Felséged is hihetleg otiumra cum dignitate fog jutni és én úgy mint

Pohgnac nem leszek a nagy emberek sorába állitva, de tán hsre

süllyesztve ; ha ellenben az én apostoli császárom, bármily esetben is

el nem gyengül, visszafelé egy lépést sem teszen, de mindig vorwárts,

st wártsser és wártsser tart, akkor úgy fogunk tündökleni mi ketten.

Felséged és én az emberiség évrajzaiban mint fényes dupla csülag a

magas ég dicsséges boltozatán.

És hogy e tekintetben tökéletesen nyugodt, és Felségeddel ersen

megelégedve vagyok, ezt Felséged méltóztassék elhinni.

Felségedet én még egy pillanatig sem láttam megindulva, bár-

mily alkalommal és bármin is. Sokszor bámultam Felségeden és még

most sem tudom bizonyosan, van-e sziv és magasra töreked lélek

Felségedben, vagy oly óriási er, — e két emberi tényeznek gerje-

delmeit és vágyait legyzni ; — én még nem tudom, Felséged szeret-e

a nagy természetben valamit igazán, mit ganzer Hingebung — saját

magán kivíü ; — nekem úgy látszik, felséges uram rendszerint nem

érez semmit és általában véve nincs más gondolat fejében, mint az,

hogy Felséged az úr ; mert Felséged soha el nem érzékenyül, soha

nem felejti, hogy császár és ekkép soha eszébe nem jut, hogy ember

is, — és ezen én csak örülhetek, — mert üy fejedelmet ha Isten nem,

emberek bizonyosan le nem gyznek.

Mennyi anecdotát nem tudnak Mária Theresiáról, I. Józsefrl,

I. Ferenczrl elmesélni, melyeken a jobb embernek szive megindul,

mert nemzetek iránti sympathia, liberalitás, humanismus és azon

atyai indulat sugárzik ki azokból, mely a legmakacsabb természetek-

kel is megszeretteti a parancsolókat.

Felségedrl tiz évi kormányzása után azonban — pedig untig

mozog és minden osztályok közt eleget forog, — de egyetlen egy esetet

sem hoznak el, — mely érz szivre és önálló okos gondolatra mutatna,

vagy hogy Felséged csak egyszer is a többi emberek sorába leeresz-

kedett volna, — mely Felségednek kivált nagyatyját oly populárissá

tette ; — Felségedet sokan azon Kempelen-féle sakkozó ^ török szul-

1 Kempelen Farkas mag}', kir. udv. kanczelláriai tanácsos (f 1804) 1769-ben

találta föl nagy föllaést kelt sakkozógépét.
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tánhoz hasonlítják, ki summa cum dignitate soha nem felejtette el

szerepét, mindenkit meg is mattozott, de más irányozta minden

mozgásait.

Kivált Magyarországban — mindenki tökéletesen meg van arról

gyzdve, hogy Felséged egy szót sem mond ki, melyre Felségedet

ellegesen be nem tanították volna és ezen hiedelmet nagyon ersí-

tette azok sokszor elforduló eset, hogy Felséged, — mintha igen

lassan gondolkoznék, ha csakugyan gondolkozik — mindig valami

zavarba jön, ha valaki Felségedet váratlanul meglepi, honnét aztán

azon is vagyunk, hogy Felséged ily kellemetlen állásba ne jöjjön, —
és senki Felségedet meg ne szólíthassa mieltt Felséged arról nincs

informálva, — az iUet mit akar mondani.^

Felséged bizonyosan tudja, — mert Felséged igen sokat tud, —
hogy azeltt és igen sok alkalmaknál még most is Törökországban

diplomácziai ügyek köri nem szólnak az illetk közvetlen egymás-

hoz, de mindig — dragománok által. — Ennek sok tekintetben igen

nagy haszna van. Sokkal lassabban halad igy ugyan a conversálás,

de másrészrl kivált kinek nincs sok vagy elég szapora esze, nem

mond könnyen valami szamárságot, mert hiszen gondolkozásra elég

ideje marad, ha t. i. érti azon nyelvet, melyet neki a dragomán magya-

ráz, mert ez esetben kétszer hallja ugyanazt és eszerint ill válasz-

adásban nem akadhat meg oly könnyen, mintha egy hallásra tüstént

kellene felelnie. És ha az ellenfél nem oly szerencsés azon nyelvet

érteni, melyet neki magyaráznak, — akkor még azon elnyben is

részesül az, ki oly nyelvben válaszol, melyet a másik nem ért, hogy

ha par hasard valami esztelenséget bocsát ki szájából, ezt az ügyes

dragomán az által könnyen rectificálhatja, ha valami okosabbat mond.

Az, hogy Felséged magyarul tud, ez ugyan nem árt, de azért Íté-

letem szerint mégis kár volt Felségednek magyarul beszélnie, mert

€zen leereszkedésnek egy kis ephemér enthusiasmus gerjesztésen kivl

igen sok árnyékoldalai vannak. Azeltt igaz, magyar szóval könnyen

bolonddá lehetett tenni a sebesen szédelg magyarokat. De ennek

ideje lejárt — és beszélne Felséged most bár oly eloquentiával, mint

Kölcsey, Beöthy, Deák, Nagy Pál és számtalan magyar szónok, és

a magyarokat szinte lelkesedéssel nem lobbanthatná fel sikeresebben

mint malomköveket. És azért hiba volt Felséged részérl magyarul

1 A minden mértéket fölülmúló ers túlzás a czélzatból (a Bach-rendszer

persiflálásából) magyarázandó.
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szólni ; és pedig azért is, mert a külföld és még számtalan magyar

születés fasszonyság is, — ki nem tud magyarul, tökéletesen meg

volt gyzdve, mihez képest ezen infámis >mak-nek« kinai féle nyelv

egyedül istállóba és betyárok szájába való ; ámde azóta, hogy Fel-

séged megalázta magát, annak meg kell vallani igen férfias hangját

a világgal megismertetni ; — mert azt mondják, Felséged oly tisztán

ejti ki a magyar szót, mint született jó magyar — , azóta a magyar

szó némileg, st regis ad exemplum oly annyira jött divatba, mikép

most mondhatni több magyar szó hangzik még Bécsben is, mint

azeltt diétán kivl Pozsonyban és Magyarországban minden népfaj-

ivadék, — mintha született magyar volna, — csak magyarul akar

szólni, ostobaságában azt tudván : tulaj donkép mégis a magyarok

meUett van Felséged, mert se horvátul, se tótiil, se ráczúl, sem oláhul,

sem zsidóul nem szól, — holott ezen derék nemzetiségek a forrada-

lomban Felséged mellett voltak,^ mikor ezen muzsikában a magya-

rok kontráztak — és ekkép nem a magyarokat kellene favorizálni, —
de Felségednek derék szövetségeseit.

Nagyobb haszna annak, ha Felséged magát a magyar szótól

abstineálja pedig az lett volna, hogy egyedül dragománok közben-

vetése által jöhet a magyarokkal contactusba. — Felséged jó olasz —
és ekkép a magyaroknak Felséged olaszul válaszol, melyet aztán az

olasz dragomán magyarra fordit, miután a magyarok még olaszul

sem tudnak — és igy midn Felséged ezen ártatlan kis furfang által

tökéletesen megnyeri derék talián jobbágyait, sokkal könnyebben

kijátszhattuk volna a magyarokat, és bizonyosak lehetünk, hogy

Felséged valamit nem mond, mi Felségedet compromittálja, — mint

például annyira compromittálta magát exkirály és excsászár Ferdi-

nánd gróf Batthyány Lajos tekintetében, — kinek magyar királyi

parancsát irva és aláirva adta kezébe és ki Felségednek nem kis bajt

okozhat, ha vitéz Haynau már akkor a pardonirozó bolond szerepét

játszsza.

De ezen hála Isten segítettünk, mert most senki Felségedhez nem

közelíthet anélkül, hogy felséges uram ellegesen ne lenne informálva,

az ület miért rimánkodik vagy miben sántikál.

Az olaszokkal némi distinctióval kell bánnunk, melynek tekin-

tetében magunkat a magyarokkal nincs szükségünk ersen genirozni.

^ Tudjuk, hogy a magyarországi, bécsi, prágai és krakói zsidó polgárságra

nem áll az, a mit Sz. itt mond.
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A magyarok ugyan joggal bírnak, mely — de ezt Felséged senkinek,

st saját magának se mondja, — Isten eltt még annullálva nincs

és efölött a magyar bátor, lelkes nép, — midn Felségednek olasza

semmi pacta conventákat nem mutathat el és nagy része, mi taga-

dás benne, bizony nem éppen vasgyúró. És mégis ex rei natura nagyobb

kímélettel kell bánnunk az olaszszal mint a magyarral, mert az olasz

^ nagy bii'odalom csúcsán van és könnyen elszakadhatna, midn a

magyar Neuöstreich szép közepén igazi csapdában van, — honnét

oly kevéssé menekülhet mint az ellegesen adoptált párizsi morguebl

a patkány, — melyeket némi éretlen suhanczok csupa dévajságból

agyonhecczeltetnek zsandárként fungáló buldoggjaik által, — de nem

tudják kiirtani, st azok napról-napra szaporodnak.

Ámde, mint fentebb többször érintem, az idt vissza nem fordít-

hatni, és azért, felséges uram, miután Felséged magyarul megszólam-

lott, méltóztassék ezen nyelvvel tovább is élni, — ámde hogy diplo-

maticus haszna legyen, — ne kegyeskedjék azt már most, de inkább

egy kissé késbb felejteni, mert máskép nehéz lesz a magyarokat

könnyszerrel lekenyerezni, — mert észreveszik, dass es sich eigent-

lich um ihre Ausrottung handelt, és akkor tán nem lenne könny

ket elaltatni, pedig erre kell törekednünk, mert az alvó vagy alvás-

ból felriadó nem védelmezheti magát oly ersen, mint az éber, kivált

jha felingerelve »Eber« ^ lesz belle. Felséged azonban, mint mondják,

napról-napra ersebben árulja el, hogy valamint mindig szkölködött

Felséged jól digerált, higgadt, originál eszmékkel, ugy a copia ver-

borum dolgában is, mi legalább a magyar nyelvet illeti. Felséged

nagyon süllyed ; és ez nagy baj volna, mert mindazon komédiákban,

melyeket a magyarokkal játszunk és általuk elszerepeltetünk, egyedül

azon egy pár magyar szó, melyet Felséged elmondogat, van némi

hatással a magyar nemzetre, kivált ha Felséged azon i e-ten Sept.

stereotyp sententiát ismétli mindenütt, melyre Felségedet I 1!5L

jól betanítottuk, hogy t. i. Felségednek éppen oly atyai gondja lesz

a derék magyarokról mint a többiekrl, és ket szintoly ersen teszi

biztossá császári kegyelmérl, mint a többieket — mi körülbelül annyit

tesz, hogy a magyarok nolens-volens be fognak olvasztatni Neuöst-

reichba, — min persze nagyon örülnek, és nagy örömükben — weil

sie dieser angenehmen Hoffnung sich getrost überlassen können —
bizonyosan complet el is fognak aludni.

^ Vadkan. Szójáték.
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És ez tökéletesen rendin van, das ist ganz correct, man muss

den Ungarn reinen Wein einsehenken, — ámde hogy meg is igyák

ezen bort, és pedig szivesen, folytassa Felséged eddigi magyarkás

eljárását; — még most ne felejtse el a magyar szót, — hiszen nem

sokáig élhet már a magyar. Mindazon görcsös ragaszkodások a régi-

hez, melyeket itt-ott tapasztalunk, nem egyebek, mint haldokló nem-

zetnek végvonaglásai. Csak még egy kis szilárd kitartás, és a magyar

nyelvet a magyar nemzettel bizvást valami Rumpelkammerba depo-

nálhatja Felséged, vagy én bizony nem bánom a pesti múzeumba^

az antidiluvián csontok közé, hiszen egyik ftudósuk, ki azonban

szív szerint ugyan magyar, de névre horvát ^ volt, azt preten-

dálta és maga tökéletesen el is hitte, hogy a paradicsomi Ádám
és ekkép le premier de son espéce magyar ember volt, — és eszerint,

ha ez igaz, mit hinni csak érdekünkben van, akkor természe-

tes, mikép a magyarnak bloss aus Altersschwáche kimúlni kell, —
és ez ellen plausibüis kifogás nem lehet, valamint az ellen sem

ha Felséged ezen operatiót kegyesen accelerálni méltóztatik ; — és

igazi csuda, ha csakugyan van a tudós Horvát nézetében valami,

hogy tens Éva asszony direkt ivadéka már rég ki nem múlt, de még

most is vegetál és a legszebb reményekkel teli, tudja Isten mit

nem remél.

A magyarok átellenében, mint mindig mondtam és most is Fel-

séged emlékezetébe hozni bátor vagyok, mert tanácsot Felségednek

adni én nem mernék, mindent el kell követni, was ihnen schmeichelt

und sie blendet, mert a magyarok igen hiúk és csupa enthusiasmusból

rendszerint nagyon vakok, — de tlük viszont mindent megtagadni

és e tekintetben soha legkisebbet sem tágitni, mi valami elvet rejt

magában vagy mi csak távolról is arra szolgálhatna, a nemzeti lelke-

sedést a vesék redó'iben fenntartani, mert a nemzetiségnek külsó'

czifraságai, mint köntös, táncz, nem bánom sarkantyú, — mindez

nem érdemel tekintetet.

Nagyon bölcs is volt ennélfogva felséges uram, hogy derék Hauer
— mit dem Straussmagen — figyelmeztetésére kórházak, lelenczgyar-

matok és üyféle humanitási czélok segélyezésére császári munificentiá-

val adakozott Felséged, valamint a museumra és lovardára is etc,

persze aus der Staatscassa, a szegény adófizetk rovására, melyek

zsirjával igaz nem igen nehéz bkezséggel paradirozni.

^ Szójáték Horvát Istvánra.
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De azért mégis dicsérni lehet, st kell ily actusokat, mert száz

közt alig veszi észre egy is és igy a majoritás mellettünk van, hogy

Felséged e tekintetben tulajdonkép csak Szt. Crispin szerepét játsza,

ki a tímároktól ellopta a brt és azt a vargának ajándékozta, de mint

mondom ily csips észrevételt nem mer tenni senki — ha tán eszébe

is jutna, — és ekkép egyhangúlag intonálják a derék népek Felséged

jószivségének hymnusát, — jóllehet ezt sokan a legkeserbb iróniá-

nak veszik. A múzeumot megajándékozni szinte igen czélszer volt,

valamint az épületben ''' lev lovardát is, mert ezen épületeket igen

sokan magyar institutumoknak tartják, mert nem emeltettek fel

Ázsiában vagy tán Afrikában, — és ekkép nem egy új polgár van arról

meggyzdve, hogy Felséged a magyarságért is teszen valami kicsit,

mi jobb semminél. — A bölcseségnek triumphusa azonban az volt, hogy

Felséged a magyar Akadémiára nemcsak nem adott semmit, mit

Felségedtl úgy sem vártak, — hanem az akadémiai statútumok iránt,

melyek 9 év óta unerledigt, ámde másrészrl nagy kényelemmel hever-

nek nálam. Felséged valami oly kétértelmt méltóztatott az aka-

démiai tagoknak mondani, melyet az esedezk úgy magyarázzák,

'hogy a statútumokat tandem aliquando kikapják,^ — mi meg úgy

németezzük, hogy ki nem adjuk. Ezen fatális Akadémiára mindig

méreggel gondolkozom [sic] ; mert ez a magyarságnak oly gyökérül

szolgálhat, melybl még nagy fa, st erd is nhet ki, — és azért azt

coüte que coüte meg kell semmisitni, — mert mig az fennáll, mind-

addig a magyar mirigy kiirtva nem lesz ; és ekkép legkisebb, elre

nem látható hozzájárulás által egész Neuöstreichot is úgy inficiál-

hatja mint a pestis, — habár egészen elnyomottnak látszik is, szörny

bszre lobban, ha valami közelebbrl messzebbrl fújó szél annak

lappangó mérgit kifejti s igy például a magyarság is tán egészen új

életre virulna fel, ha valami ersebb északi szél átfújná Neuöstreichot

és kivált Felségednek nem igen vastag és széles személyét, melynek

ilyes valami könnyen kolikát okozhatna.

Felségednek alkalmasint van tyúkszeme, mit arról supponálok,

mert Felséged mindent oly tisztán lát — és igy tudni fogja, hogy a

tyúkszem a sok vágás, metszés által kisebbedik ugyan, de mindig

megint megn és hogy ezt akkép gyökerestl ki kell irtani. Én a magyar

* így, épülfélben helyett.

1 Errl a kérdésrl v. ö. jelen kiadvány I. kötetében a Tört. Bevezetés els

fejezetében mondottakat.
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Akadémiát nem ugyan tyúkszemnek, de mégis olyas valaminek tar-

tom, melytl csak úgy menekülhetni, — ha ttl-talpig kipusztittatik.

E tekintetben tehát tökéletesen tisztában vagyok, hogy a magyar

Akadémiát gyökerénél fogva kell megseramisitni.

De eddigelé még nem határozhattam magamat el, ezen Felségedre

nézve oly salutáris szolgálatot mikép vigyem végbe.

Mi annyit fecsegtünk, mikor a szurokban voltunk, von der gleichen

Berechtigung — és ezt még nagy pompásan a nemzetiségekre és

í^kkép a nyelvekre nézve is kiterjesztettük, mert máskép minket az

átkozottak benhagytak volna a colofoniumban, hogy most elég szemre-

hányásokat kell hallanunk és nyelnünk, dass sich von Allém dem,

was wir versprochen habén, nichts bewahrheitet hat, — és ha nem

volna oly igen mulatságos a ráczokat, oláhokat, tótokat és kivált a

horvátokat látni, was sie für beleidigte Gesichter schneiden, mert a

gleichberechtigt titulusa alatt csupa német beamtereket csatoltunk

hátaikra, bizony némileg búsulni kellene, mert ennek tán mégis rossz

vége lehetne — és azért e kérdésre nézve nagyon csinyján kell bán-

nunk a népekkel bis sie alles vergessen, und unsre teutschen Beamten

liebgewinnen, — was nicht ausbleiben kann, denn die meisten machen

sich und sind im Durchschnitt gar liebe Kerln. És e szerint a magya-

rokkal sem bánhatunk minden delicatesse nélkül, noha ezen faj Fel-

ségednek iránta mindig mutatott jószívségét és generósitását valóban

nem is érdemli meg.

Pátens által dissolválni az Akadémiát, ez ugyan eszközölhet

volna, mert vájjon mit tehetnének az egymástól ugratott tudós tagok ?

Semmit, mint a lamentónak valami új nemét mit schwacher Stimme

intonálni, — mert az egy Idssé ersebb felszólamlást nem trik a nem-

zeti Erzieher m'ak, t. i. a tekintetes fényes piklisek — ; a lamentókhoz

pedig úgy megszoktunk [igy], imkép ilyesféle triste melódia étvágyunkat

és jó álmunkat bizony nem turbálja, — és Felséged e tekintetben

megmutatta fölöttünki superioritását, mert mint igazi született csá-

szár, — minden legkisebb gyakorlat nélkül, úgy szólván prima "\ista

oly kitnen szerepelt e mesterségben, mikép valóban nem bámul-

hattuk eléggé, minthogy mi csak mindennapi megszokás következtében

mondhatjuk magunkat e részben, hogy szivünket többé semmi meg

nem inditja, félig-meddig agguerirteknek.

Sokan azt hiszik, scandalumot okozna a magyar Akadémiának

széttiprása és ebben felséges uram van valami, — nem ugyan azért,

mintha Felségednek e tekintetben magát genirozni kellene — , mert e
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részben kivívtuk a kell privilégiumot, — és nagyobb scandált mint

amilyent az európai közopinió ránk fogott és ránk fog — freilich

unverdient — ha akarnánk is, nem volnánk képesek végbe vinni.

Ki ezer emberi szerencsét, st életet lábaival szétrúgott és ki egész nem-

zetet nem azért nem gyilkolt még meg, mintha ezen kegyes operatiótól

t szive vagy lelkiismerete visszatartotta volna, hanem, mert ezt tenni

eddigelé nem tudta, nem bkta, jóllehet kardja vagy inkább pallósa

szünet nélkül császári munkában villogott, de ezzel még sem volt képes

a, nemzet szívós nyakát még keresztülvágni, — az ilyes apostoli lovag,

ki ilyeseket produkált és produkál mindennap,^ az egy

ártatlan Akadémiát is, mely La Trappéként ^ ultimum

refugium Hungarorum, bizvást szinte eltörülhet és pedig pennavonás-

sal a nélkül, hogy ezen csudálkoznék valaki, st scandalumról tenne

említést. Itt azonban az a nehézség fordul el felséges uram, hogy a

magyar Akadémia nem egy külföldi tudós társasággal összeköttetésben

lévén, bizonyos tudományos nimbusban áll, — és ekkép, ha Felséged

azt simplíciter cassálná, úgy látszanék, hogy Felséged a tudományok

és ekkép a civihsatio ellen húz kardot, — és ezt minden áron evitální

kell, um uns keine Blössen vis a vis der Deutschen, und besonders von

Berlin zu gebén, — hol minket úgyis igen ostobáknak ^ tartanak és

kivált egy id óta azon meggyzdéshez közelitnek és pedig óriási

léptekkel, hogy a magyarok minden tekintetben sokkal okosabbak,

mint mi vagyunk, — és nemcsak én, de kivált felséges uram.^

Minerva ellen tehát nyilt hadat inditni nem volna tanácsos —
;

és eszerint a magyar Akadémia kipusztítása végett valami mást kell

kigondolnunk.

Én nagy figyelemmel átolvastam az akadémiai fundationális

leveleket, — és azokban azon clausulát találtam, hogy az illetk azon

esetben, ha valami elre nem látható okok miatt az Akadémia más

dirediót^ venne etc. etc, fundált pénzeiket visszavonhatják etc.

Azon idben, mikor a magyar Akadémia lábra állíttatott, nem-

-csak gazdagabbak voltak a fundátorok, de Magyarország jövendje is

* Tudatlanoknak vagy tanulatlanoknak helyett. •* Széchenyi aláhúzása.

1 A legnyugodtabb humor, ha szabad mondani a legkedélyesebb persiflage

közül is így tör ki Sz. háborgó lelkének elkeseredése a közelmúlt véres emlékein.

- La Trappé vagy La Grandé Trappé a benczések hírneves kolostora Norman-

diában, a bánatban megtörtek refugiuma.

^ A Berlin és Bécs közti viszonyról — ez idben — v. ö. Sybel. Die Begrün-

•dung des deutschen Reiches IL k. VL könyv 5. és VII. könyv 1. fejez.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 33
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oly rózsaszínben mutatkozott elttük, — hogy ily áldozatot örömmel

viseltek ;
— azóta megváltoztak az idk, — számtalan azeltt gazdag'

magyar gyönyör systemánlí következtében bet szerint koldusbotra

jutott és még a legrangirtabb is — mert gazdagságról több szó sincs —
ha eszes, szükségkép minden krajczárt kétszer megfordít, mieltt

kiadná ;
— Magyarország jövendje fölött a legnagyobb rész desperál,

— és azon kevés, ki még megtörve nincs, ugyan tehet-e többet, mint

remélleni és Istenhez fohászkodni? — a vélemények más directiót

vettek, — a pénz nagyobb hatalommá vált — ; és mi különösen a magyar

Akadémiát illeti, szerencsénkre meghalt annak egyik els fundátora,^

szerencsére mondom, — mert még ezzel lett volna ám bajunk, — és igy

mindezen körülményeket egybesitve és higgadt fontolóra véve, azt

hiszem következetes secatiira következtében és ilyesben nagy mesterek

vagyunk, annyira disgustálhatnánk legels sorban is a ffundátornak

özvegyét vagy éppen nem reményteh, de inkább ránk nézve veszélyes

arriére pensékkel teli, külömben felette csinos fiát, — hogy tán ket

ügyesen circumveniálva, már csak azon oknál fogva is, hogy eszerint

évenként 3600 forintot meggazdálkodnak, mi mai körülmények közt

éppen meg nem yetfsicj summa,k maguk húznák fundátióikat vissza,

— és legyen csak egyetlen egy üy példa adva és valamint faute de

combattant a legvéresebb csata is megsznik, — úgy pusztulna el ezen

alkalmatlan Akadémia »faute d'argent«. És aztán mi jóizt kaczag-

hatnánk.

És e tekintetben felséges uram már rég megtétettem a legels lépé-

seket, de az elhunyt nagyszájú patriótának ^ özvegyével, mint referen-

sem áUitja, e részben bizonyosan nem fogunk boldogulni, mert ezen

általánosan nagyon becsült fasszonyság oly pietással viseltetik férjének

emléke iránt, és annyi sympathiával van csatolva a magyarokhoz, hogy

inkább minden élvezettl búcsúzna és száraz kenyeret rágna, mieltt

legkisebbet tenne, mi a magyarság kárára szolgálhatna, — és mi több,

mert bármily különösnek látszassék — neki is lelkébl visszatetszik

mindaz, mit részünkrl tapasztal, és meg van gyzdve, hogy felséges

uram nem akar látni vagy valósággal vak, mert máskép mindazt, mit

teszünk vagy inkább manipulálunk, nem trné, nem trhetné. Most

fiára várunk, kit különös nagy figyelemmel tartunk szemben [sic] ;

^ Sz. magát itt és a következkben inint már nem élt szerepelteti.

2 V. ö. az elbbi jegj-zetet. Persze Bachnak e »kísérlete« csak Sz. ironikus

fantáziája.
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mert igen nagy suspiciót gerjesztett maga ellen az által, hogy éppen

akkor, mikor Felséged oly kegyes volt Pesthofenba alkalmat nyújtani,

mikép a derék magyarok ott egész Európa eltt bemutassák, mennyire

háládatosak mindazon jótéteményekért, melyekkel Felséged jó szive

és mély bölcsesége következtében annyú-a elárasztotta Magyarország

azeltt oly boldogtalan, de most 7 részre elbonczolt oly annyira boldog

rongyait, — hogy mondom éppen ezen ritka pillanatban, mikor fiatal

kezdnek legjobb alkalma lett volna megtörhétlen és oly természetes

hségét az apostoli császárjához palám publice bemutatni és ez által

magának pro futuro kilátást valami kedvezésre, st )>auf ein kleines

Amtl« nyitni, hogy éppen ezen idszakot választotta Britanniának

meglátogatására ^ és éppen Britanniának, — mely, nem csúnya ugyan,

de felette alkalmatlan sziget, minden revolutióknak fészke, kútfeje,

officinája.

Ez természet szerint szemet szúrt és közelebb állván legügyesebb

embereim által az igen eszes fiúhoz, értésemre jutott, hogy minden

qualitásokkal tökéletesen el van látva Felségednek különös jó szolgála-

tokat tehetni, de viszont Felségednek kimondhatlan kárt is okoz-

hatni. — oly discrét és mindig oly józan, noha ahg több mint 20 éves,

hogy belle ugyan nem lehet könnyen egy szót is véletlenül kicsikarni,

melyet kimondani nem akar, — de legnevezetesebb tulajdona az, hogy

egykorú, st idsebb fiatalokat bizonyos ki tudja, mi által oly annyira

le birja kenyerezni, magához csatolni, hogy szavára úgy hallgatnak,

mintha vezérük volna. Idvel ezen egyébként éppen nem hiú, de ersen

büszke fiatal, — kivált ha Felségedre tán véletlenül bekövetkeznék

a »tempora si fuerint nubila« idszaka — igen veszélyes személyiség

válhatnék ;
— és azért nemcsak a magyar Akadémia tekintetében, —

mert hiszen más módunk is van azt »kigyökerezni«, mirl késbb

teendek említést, — de sokkal magasabb szempontoknál fogva is igen

hasznos volna az érintett fiatal grófot Felséged részére megnyerni.

Ezt azonban nem tartom egészen könnynek, mert a csábításba

veend specialitás oly kemény és meg kell vallani oly nemes zomán-

czatú készítmény, melyen a közönséges csáb, az általunk minden

alkalommal horogra kötött édesség éppen nem hat, éppen nem fog. —
Mint ismerem, nem bir Felséged semmivel t. i. semmi anyagival, az

1 Kétségtelen, hogy Sz. a Bach szája által eladott okból (nehogy Sz. Béla

hódolni legyen kénytelen Budán az uralkodónak) küldé ki fiát 1857 tavaszán,

Angliába.

33*
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aranykulcson kezdve Szt. István nagykeresztjéig, — melyért felvett

útjától csak egy leniával is eltérne. nem azon egyéneknek sorában

leli helyét, ki azért van itt vagy ott, mert a szél vagy dagály vitte

oda, — ki nem azért tesz valamit, mert szokás, vagy mások is igy

tesznek, — hanem ki saját elhatározott akaratja szerint ád életének

ii'ányt és ki legkisebbet sem cselekszik talpraesett, higgadt ok nélkül^

Az ily individuumot máskép keU cirkumveniálni, — és ereszben Fel-

ségednek kegyes helybenhagyásával én leszek bátor adni útmutatást

és directiót, mert Kempen, noha a Polizeichef és mint fentebb érin-

tem, kitn róka, azért mégis csak igen »komisz Polizeispitzel«, —
ki a közönséges emberfiákra nézve elégséges furfanggal btr, ket jó-

móddal csapdába keritni vagy valami bajba keverni, — ámde az érintett

fiatal legénygróffal nem bir, dazu ist er nicht pfiffig genug.

Én gyanítom, st mondhatom »tudom«, hogy a fiatal gróf leg-

belsbb rejtélyében nem hord más vágyat, mint lesújtott fajtájának

regenerátlóját és feltámadását eszközleni, — és ezen nemes czélra

pontositni össze minden erejét, feláldozni egész földi pályáját. —
minden módon erre készül. Már most is igen sokat tud, de mindegyre

tanúi és kivált mély gondolkozásban gyakorolja magát, mert igen jól

tudja, hogy a legnagyobb tudomány is csak az által nyeri valódi becsét,

ha kellleg digeráltatik, — és hogy korántsem elég valamit sebesen

felfogni és megérteni, de mindezek fölött a dolgok mélyébe szükség

hatni,^ — mihez képest az itéltehetség ne félszegleg, de minden

oldalról valódilag gyakorolhassa eldönt súlyát. És hogy vél kitett

czéljához közelitni? — Külszövetségesek, anyagi beler vagy titkos

összeesküvések által ? — Bizonyosan nem, mert sokkal több esze vagy

inkább okossága van, hogy ezt tegye. — Hát mikép ? Legelsben is a

magyar nemzeti inteUigentiának pondusa által, melynek súlyát minden

módon nagyobbitni törekedend, — és aztán Felséged személye által,

ha t. i. neki sikerülhetne Felségeddel közelebb contactusba jönni,^

Neki oly igen nagy kedve volna Felséged átellenében éppen azon

szerepet játszani, mint amilyenben marquis Posa áUott II, Fülöp

1 Sz. sokra becsülte fia, Béla, jó tulajdonait s büszke is volt rájuk. Mutatja

ez a roppant érdekes jellemzése is Bach szája által. De hogy elvakult nem volt

iránta, azt meg jelen sorai után pár hónapra készült gyönyör parainézise

mutatja, melyet jelen kiadvány I. kötete egészen hoz.

2 Épen ezeket a gondolatokat gyönyören fejtegette két hónap múlva Sz.

a fiához intézett — az elbbi jegyzetben idézett — parainézisben.

^ Mintha titkos vágyát árulná el akaratlanul Sz.

!
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spanyol királyhoz ;
^ — és én e tekintetben bátor volnék Felségedtl

kérni, áUjon ezen komédiára, mert vájjon mi bajt szülhet ezen kísér-

let ? — Posa a szomorújáték 5.-ik felvonásában agyonlövetett, és minden

szép sententiáinak és phrásisainak daczára a világ eseményei meg

nem akadtak, — és Fülöp éppen oly könnyen és minden akadály

nélkül forgatta a kormánynak kerekét, mint azeltt. Ámde a fiatal

gr. Sz.[échenyi] B.[élá]-val nem igy fogunk bánni. t lepuskázni kár

volna és nem azért mintha egy emberi életet nagyrabecsülni kellene,

hanem egyszeren azért, mert ha »meghidegitjük«, nem vehetjük

többé hasznát — és nekem úgy látszik, okos embereknek hasznát kell

venni. — És most megvallom, néha keseren sirni volnék hajlandó,

miért nem jutott ezen jó gondolat elbb eszembe ; mert akkor Felsé-

gednek nem azt tanácslom, hogy annyi tudós fnek testéveli vér-

circulatióját elfojtsa, mint a milyen operátiót Felséged számtalan

magyarral szerencsésen végbevitt, — hanem hogy mindazon helyes

talpraesett férfiakat kell hasznára fordítsa, kiket Felséged elpusz-

tított és kik minden kétségen kivl Felséged királyi székének legszebb

illusztrátiói lettek volna. — Ha most néha mélyebben gondolkozom

a lefolyt idkre, és eszembe jut, was wir Alles machen hátten können,

wie viel VortreffKehes und was wir eigenthch gemacht habén, wie viel

Dummes : akkor mint foghagyma úgy hat rám gróf Szekirházi egykori

mondása, melyet akkor, mikor orrom alá dörzsölte, nem capiáltam

st melyre egy schallendes Geláchtert intonáltam és mely körülbelül

igy hangzott, hogy én igen eszes, de okos ember éppen nem vagyok. —
Most tisztán látom a különbséget és nekem legtöbb, i s-ten Sept.

mi képzeletemben úgy szólván csuda következménynek I
^^^^-

mutatkozott azeltt, most a legnagyobb balfogások színében jelenik

meg és hiába keresem »okát« miért tettük, — és sznetlen azon — mint

gondolom triptriü "* mese jut eszembe, melyhez képest bizonyos gazdá-

nak számtalan birkái, selyemkecskéi, legtarkább baromfiai, kivált

nagyon kövér kappanjai, legízletesebb fáczánjai, gyönyör fejs

tehenei etc. etc. voltak és ezen gyönyör jószágok mellett több csapat

tüzes lova is. Ezeknek egyike bizonyos alkalommal, már nem tudni

mi okból, de mint mondják egy különös nagy szamár orditásától el-

csábítva, egy kissé elragadták a nagyságost, ki ezen merényen vak

* Nem biztos olvasás ; »tripolisi« nem lehet, mint az elbeszélés (a »tatár«)

mutatja.

1 Persze csak SclUer Don Carlosában I
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haragra lobbanva »boldog« vagy inkább igen boldogtalan fsúgójának

tanácsára legott dögnyúzó által részint kivégezteté lovait, részint meg-

törte minden tüzüket, de aztán ersen megbánta, — mert mikor jött

a tatár, csak a lovak ránthatták volna ki a sárból. — És aztán ezen

mese, mely oly igen sokszor tolakodik eszembe, — mindig megrontja

jókedvemet, mig mindenféle szórakozás és néhány nagy úri ebédnek

tarka fszere nem tompítja félig-meddig el emlékezeti tehetségemet.

A fiatal grófot tehát,mert még nem »hideg<(mint már számtalan magyar,^

kár volna megsemmisitni vagy félrelökni, de t Felséged részére meg

kell nyerni, — és ez, mennyü'e én ismerem az emberi gyengeségeket,

tökéletesen reussirozni fog, ha Felséged saját maga veszi dressúra

alá a fiatal grófot, magától értetdik a nélkül, hogy azt észrevegye, —
mert aztán alkalmasint nem harapna horogra.

A megnyerend fiatal gróf szenvedelmes vadász, mily könny
tehát Felségednek t saját szent személyéhez közelittetni. Igaz ugyan,

hogy ez valami eddigelé Felséged dics kormányzása alatt »nie da-

gewesen« eset lenne, mert olyas valakit Felségeddel némileg közelebb

contactusba hozni, ki csak Isten által »valami«, de Felséged által

»semmi« — oly egyén t. i. ki sem fizetett tisztvisel, sem aranykulcsos,

sem valami rendnek vitéze, de még csak nem is »Truchsess«, ilyes

engedmény éppen nem illik systemánkba, — és ezt Felséged köny-

nyen felfoghatja, — mert ha ilyest tolerálnánk. Felséged minden

bizonnyal csakhamar elvesztené azon nimbust, melyben Felséged,

jóUehet a népek közepette, és mégis a népektl isolálva oly

dicsségesen fénylik ma, — és aztán, mert ha Felséged olyas indivi-

dualitásokkal is naponként összejöhetne és velük nyiltan szólhatna

és ket atyailag érzékeny hajlammal kihallgatná, — kiket mi nem
tartunk fizetéssel és körömmel, — akkor Felséged tán ffájást kap-

hatna, — alkalmasint rossz humorba esnék és ki tudja, ilyenkor

nem jutna-e Felségednek egyszer azon fatális gondolat eszébe, —
egész h minisztériumát leköszön[tet]ni, st tán minden köszönet

nélkül elkergetni.^

És ez okból felséges uram maga is átlátja, mily nagy érdekünkben

van, Felségedet mint mirigyest mindig isolálva tartanunk, nehogy csak

egyetlen egy szót is halljon, melyetmi nem súgtunk ;
^ és e tekintetben

1 T. i. még él.

2 és ^ Sz. mint a Blick is, de kül. 1859-diki iratai (levelei és röpiratai) mutat-

ják, meg volt gyzdve arról, hogy ha igazat mondó alkalmas államférfiak a fölség

bizalmát megnyerhetnék, t könnyen a helyes útra vezethetnék.
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nem dicsérhetjük és nem köszönhetjük [eléggé] felséges császárunk

kegyességét, condescensióját és buzgóságát, melylyel ebbeli mködé-
sünket elsegitni és könnyitni méltóztatik,mert mint [belsnkbe mindig

jóizt kaczagva] ^ ezer alkalommal tapasztaltuk, ha Felségedre sem én,

sem báró Hauer, sem gróf Grünne vagy valami »Vertrauter« nem

vigyáz, — és e pillanatot észrevevén valaki közeht Felségedhez, és

oly nótát akar Felségednek fülébe zengeni, mely a mindennapi Werkli-

nek melódiájától eltér. Felséged tüstént »rechtsum, kehrd Euch«

sarkán fordul és az alkalmatlan referálónak frontispiciumának másik

oldalát mutatja, melyet elegáns Hans Jörgel »másik Seiten«^-nek

nevez ;
— mely delicióz komédiákon mi aztán, ha néha magunk közt

ganz vertraut serezünk és szivarozunk, egész estéken át »selbstver-

stándlich« jóizt kaczagunk is. És kérdem, ez nem természetes-e
;

mert vájjon lehet-e mulatságosabb karrikatúra mint oly fejedelem,

ki kevélységtl csaknem ketté pattan ; ki embertársát nem becsüli

magasabbra mint rühes kutyát és csak addig tri, mig ez neki minden

módon hizeleg, — és ki ezen nagyszer qualitások mellett oly kimond-

hatlan szerény, saját maga itélettehetségében oly keveset bízni, hogy

nem mer két ellenkez véleményt kihallgatni, — aus lauter Furcht, —
hogy »két széna portió közé jutván, nem képes megítélni, — melyik

az Ízletesebb !«

És azért el is hiheti Felséged, ha a magyar primás 30,000 magyar

komédiással leborul a szent szz eltt Máriaczellben, mikép Isten

Felségedet felvilágosítsa, én és velem együtt több mint 100,000

beamter, mi éppen nem imádkozunk, de a természetnek soha nem

változó törvényeire bizva, egész bizonyossággal tudjuk, hogy a derék

fpapot et Co az Isten legalább ez egyszer kihallgatni fsicj nem fogja,

és pedig [azért] mert meszelyes palackba nem tölthetni pint nedvet

;

szerecsent nem moshatni fehérre, ha csak meg nem nyúzzák, — és

dass dórt von keiner Beleuchtung und Erleuchtung die Rede sein

kann, wo gánzlicher Mangel an »Lebensluft« herrscht, ohne welcher

selbst eine Nachtlampe auslöscht. És azért, ha a prímás áhítatos

seregével nem modificálja kérelmét és nem esedezik valami más

expediensért, akkor kár volt ennyire fáradnia, és ily nagyszer bohó-

zatban eljárnia.

* A szögletes zárjelben levket törlé Sz.

1 Még ezeltt 20 évvel is divatban volt a bécsi tájszólásban e mag3'ar szót

használni.
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Gróf Sz[échenyi] B[éla] személyére nézve azonban kivételt tehetne

Felséged; — és ilyes kivételt tenni, mint én calculálom annyira kifizetné

magát, mihez képest Felséged tán leereszkedlietnék, hogymint mon-

dám, saját maga vegye a fiatal embert bájolásba, — mi Felséged-

nek bizonyosan sikerülni fog, mert egész Európa elismeri, hogy oly

üebenswürdig tünemény mint Felséged, ha akar, a földgömbön több

nincs.^

Elrelátható néhány év leforgása után, nagy égi, st tán földi

háborúk fognak íseuöstreich határin keresztül vonulni, és akkor

gr. Sz[échenyi] B[éla], ki semmiesetre passziv nem fogja magát tartani,

bizonyosan kitn, — tán legels szerepet játszand, mert némileg

»Eclipshez« ^ hasonlít, mely soha nem birt els nem lenni, — és ezen

tán igen »eldönt idkben« — vagy Felséged mellett vagy Felségeddel

szemközt fog állni. Ha ezen utolsót cselekszi, nem kétlem, lecsépeljük

és requiescat in pace, mert ki állhat ellent a dupla sasnak és a sok

keféknek ;
— ámde warum denn ausschlagen, was man leichter und

wohKeiler habén könnte ? — és ha ily borongós idkben a kérdésben

lev testtel-lélekkel Felséged mellett nyilatkozik és xiv, — ez a

magyarok tekintetében egész hadnak súlyával birna, — mert szavára

tán minden magyar hallgat.

Kitn tulajdonai mellett gr. Sz[échenyi] Béla azon nagy elnyben

is részesül, — hogy elhunyt atyjának emléke Magyarország határai

közt nagy becsben van és bizonyos nimbussal van körülvéve.

E tekintetben, — mi a derék magyarokat nem geniroztuk. Meg-

holtak körül ám seregeijenek nach Herzenslust, — ily enthusiasmust

nem bolygatunk, és ha az elhunytnak monumentumot akarnának

rakni, kérném Felségedet resolválna ezen »igen nagy hasznú parádéra* !!

néhány ezer forintot aus der Staatscassa,^ — st még magam is járul-

nék ahhoz egy csomó Wertpapierral.

* Egész világosan így. (Lehet, hogy valamely híres, mindig gyz versenyló

neve ?)

1 Ez nem irónia. A fiatal császár nagy szeretetreméltóságáról sok külföldi

följegyzés és emlékirat tanúskodik. Ezek közül néhányat említ Friedjung a császár

jellemzésénél, Österreich von 1848 bis 1860. II. köt. 245. és köv.

2 Szinte csudával határos ez az elérzet ! Mert 1860 májusában Benedek,

Magj'arország új kormányzója, egy miniszteri tanácsban tényleg ezzel az indítvány-

nyal lépett föl. L. az I. köt. a Tört. Bevezetés legutolsó fejezetét.
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[36.] Mi a megholt magyarokat — természet szerint csak azokat,

kik természetesen múltak ki, — ex principio mindig kidicsértük és

kidicsérjük ; és eszerint az elhunyt gr. Sz[échenyi] Istvánt is ; mindig

valami sajnálást csatolván nyilatkozatinkhoz, dass diese Remanenz

von ungarischen Philosophen leider abgegangen ist, — und was übrig^

blieb, sich unter aller Kritik unwissend und rührend dumm zeigt. Ha
gr. Sz.[échenyi] István élne — akkor róla is azt mondanánk, hogy is

oly hasznavehetlen szamár mint a többi, de miután nem kis hasznunkra

megholt, — most szívesen megengedjük, dass er der erste und ge-

scheideste Ungar war, — jóllehet felséges uram tökéletes meggyzó'-

désem szerint sok száz él magyar van még, ki minden tekintetben

superálja az elhunyt gyakorlati, higgadt értelmi és mély tudományi

pondusát, — de ezt a világért sem mondanánk senkinek is, — st

mordicitus tagadjuk, — mert máskép nem bocsáthatná meg Felséged-

nek a civilisált világ, miért nem applicálja Felséged ezeket és ha k
a mi otromba, státustargonczánk elibe nem akarják magukat befogatni

— I glaubs — , miért nem él Felséged tanácsukkal, — vagy ha azzal

Felséged élni nem kivan, — miért nem hallgatja ki ket legalább, —
minthogy az, kinek nemcsak feje van, de ezen f el is van látva elég-

séges velvel, igy szokott cselekedni.

Igen, de az általánosan megbecsült elhunytnak fia él — és ekkép

viszsugárzata azon aureolnak, melyet a magyarok — és pedig sine

sufíicienti merito atyjára fogtak, — némileg személyére is fénylik.

És miután ezen artefact fény nemcsak nincs bármi által is elhomá-

lyosítva, st éppen ellenkezleg tulajdonkép a jeles fiatalembernek

mind testi, mind lelki elsségei által éri csak el egész kiterjedését és

igazi világosságát — mint mondám és százszor ismételni szeretném, —
gr. Sz.[échenyi] Béla oly egyéniség, mely aus höheren Staatsrücksich-

ten — igen megérdemli, hogy Felséged t személyéhez közelebb állitsa.

Nagyon hasznos lehet, ha Felséged legalább egy példát ád, dass

Sie den Menschen als Menschen, auch ohne Titel, auch ohr^e áussere

Merkmalen Ihrer Gnade, achten und zu schátzen wissen, und sich

auch gerne mit ihnen beraten, vorausgesetzt, wenn sie von superio-

rem Stoff sind, wáhrend es einem von Gescháften überháuften Kaiser

kein biUig denkender verargen kann, wenn er mit langweiligen

Schwátzern die kostbare Zeit nicht verplaudern will.

Már hogy emberek közt ki van készítve aus superiorem Stoff,

ki nem, ezt ugyan ki fogja decidálni Felségeden kivl ? A mi gyönyör

systemánkban természet szerint senki mint Felséged és ekkép Fel-
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séged igen könnyen mondhatja, valamint én egyhuzamban hirdetem

is, dass der ritterliche Kaiser von Östreich sich deshalb mit den Ungarn

nicht abouchirt, weil es unter ihnen durchaus keine superioren Persön-

lichkeiten gibt und der kaiserliche Herr sich Scrupeln macht, die

teuere Zeit mit uimützem oder auf jeden Fali sehr langweilem Zeug

zu vergeuden.

Már ha még fennállnának a vármegyék és a magyar országgylés,

akkor persze egészen más állásban volna a dolog, mert ezekben nem

az volt a vezet, kinek Felséged kedvezett, hanem kit az Isten favo-

rizált.

]\Iiután azonban ezen valóban »antikirályi« systemának viribus

unitis szerencsésen nyakára hágtunk, csak Felségedtl függ a génieket

kiszemelni és kinevezni, — miben hogy Felséged igen szerencsés, az

által mutatkozik teljes világosságban, mert ezen igen ingenióz lottériá-

ban mindenekeltt engemet húzott ki Felséged aus dem Glückstopf

!

Felséged ennélfogva bátran mondhatja, st kérem tegye, uin

dadurch seinem Sohn den Weg anzubahnen, hogy nagyon szeretne

az öreg gr. Sz[échenyi] Istvánnal találkozhatni, mivel lett volna azon

egyetlen egy magyar, kinek tanácsára hajol etc. etc, mert ily hirt

terjesztvén, kiki természetesnek fogja találni, hogy — miután az

öreggel, ki már meghalt, nem conversálhat, legalább fiával l kacsákat,

nyulakat, társaságában tri, néha asztalához ülteti etc. etc. noha a

fiatal gróf semmi más. mint egy minden Felségedtl nyert anyagi

vagy erkölcsi czifraságtól még nem inficiált emberfiú.

Fiatal egyének, kivált azok sorából, kik sebesen gondolkoznak,

tüstént mindent megértenek, általában véve nem hatnak a dolgok

9-ten Sept. I
mélyébe, — ils manquent de profondeur — és ezen ritka

^^^-
I tulajdont rendszerint csak késbb, nem ritkán pedig

éltükfogytáig sem teszik sajátukká. És innen ered Felséges uram,

miért látunk annyi kitn capacitásokat. kikrl azt lehetne gondolni,

szénán, st tüskén élnek, oly igen otrombául intézik minden lépésüket,

minden cselekedetüket. Hy egyénekrl az angolok azt szokták mondani

»they consider only one side of the question «, honnét aztán, — kivált

ha nagyobb sphaerákban forognak, homlokukat elbb-utóbb, de

bizonyosan falba csapják, melyet nem láttak, nem anticipáltak,

miután mindazokat — és ez a nagy baj — kiknek parancsolhattak,

vagy kik proprio mutu követték ket, kigázolhatlan sárba vezették,

sülyeszték és ha valaki, biz' én tudnék ilyesrl sokat mesélni. Gróf

Sz[échenyi] Béla, mert még nem érett, ezen cathegoriában leli helyét,
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és éppen most áll eletének azon pontján, hogy vagy igazán nagy ember

lesz belle, ha bizik ugyan magában, de el nem bizza magát, vagy mint

közönséges lidércz tán egy kissé ersebben fog fényleni vagy inkább

pislogni, de minden nyom nélkül, mint mulató, vívó, vadász pajtásai.

A mi érdekünkben az fekszik, hogy ezen sok jeles tulajdonnal

ellátott egyéniségbl ne váljék igazi nagy ember, denn so was können

wir in Neuöstreich nicht brauchen, wo nolens-volens stets der Kaiser

der grösste Mann sein muss, — hanem hogy nagy embernek látszassék

'és ilyesnek tartassék, — mert éppen ilyféle individualitás kívántatik,

legyen csak szája untig teli fennhéjázó szavakkal a magyarok elcsábí-

tására ;
— minthogy az igazi nagy ember nem vinné ket sárba.

E szerint tehát azon kell lennünk, hogy a nemes ifjú-gróf, oly

annyira elbízza magát, mikép minden bájoló tulajdonokkal ellátva

tökéletes vakságba süllyedjen és ekkép lassan-lassan vagy ha »borúra

fordulna a derü« rögtön szurokba vezérelje oly könnyen elcsábítható

honosait.

Ezen operátiót végbevinni, t. i. az ifjú grófot bolonddá tenni pedig

iiem volna különös Meisterstück, — mert a mindennapi tapasztalás

legkisebb kétségen túl emeK, mily könnyen elszédül a legkeményebb

zománczatú fiatalnak is feje az udvari fénytl és mindazon elnyöktl,

melyekben részesül az, kit a császárnak ragyogó személye favorizál ;
—

és ha ezen infaillibilis csábok csak egy kissé potenciroztatnak, jótállok

Felséges uram, oly biztosan behálózzuk gr. Sz[échenyi] Bélát, hogy

többé nem menekülhet, de ersebben be lesz fogva Felségednek császári

diadalszekerébe, és azon nagyobb buzgósággal fog húzni, húzni, mint

bárki más.

Az emberek gyengéit ismerni kell, és ha van valakinek e tekin-

tetben egy kis tapasztalása, minden arrogantia nélkül mondhatom,

az én vagyok ; mert sokkal könnyebb az embereken gyenge olda-

laiknál fogva uralkodni, mint önálló, könnyen engedni nem tudó

tulajdonaikkal ujjat húzni és csatázni, — mihez képest ezen kérdést

mélyebb fontolóra vévén felvett poUtikámban nem is azon vagyok,

hogy egyesek, valamint nemzetek nagy erre fejldjenek, st inkább

arra törekedek [sic], dass sie sanfter und gelehriger werdcn, — mire

már a természet is útmutatásul szolgál, — noha az embernek közben-

járása által, — mert az még a legbutább teremtésnek sem kerülte el

figyelmét, hogy például a paripa sokkal szelídebb mint a mén, és

bikákkal éppen nem lehetne szántani etc. etc, midn az exbika oly

örömmel hordja a jármot vagy legalább nincs kifogása ellene, mert
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hallgat és »qui tacet, consentire Yidetur«. Sokan ugyan azt tudják,

hogy fejedelem nem gyengék, de egyedül ersek által lehet igazán

nagy ;
— igen, ámde akkor engem und meines Gleichen kellemes

miniszteri székembl csakhamar kiugratnának, und das wáre mir

sehr begreifhch, garnicht angenehm, sondern áusserst fatál.

Én felséges uram azt pretendálom, nincs senki, kit elcsábítni,

megvesztegetni nem tudnék, feltéve, ha Felséged mindazt szabad

dispositiómra állitja, mirl Felséged rendelkezhet ; — és ha én alá-

rendelt helyzetemben vagyok ilyesre képes, — mily valódi csudákat

vihetne Felséged még végbe ezen igaz nem annyira dics, mint inkább

igen hasznos következet sphaerában.

Emlitse Felséged gr. Széchenyi Bélának atyját, — nem Felségedét,

de az övét — és már csak ez által is olvadozni fog szive Felséged iránt,

mert mély búval ugyan, de nem kevesebb kegyelettel hordja érzékeny

fiúi keblében szerencsétlen atyjának emlékét. »Volnának több oly^

magyarok, vagy csak egyetlen egy is, — igy szólhatna Felséged —
mint volt a grófnak atyja és akkor egészen más irányt vettek volna

a magyar dolgok, st tán még most is más directiót vehetnének (! ! !)

és csak az a bolond Haynau ne rontotta volna meg egészen a dolgot,

ki éppen az igen okosakat puskázta le, akasztatta fel és a legostobábbak

fölött mondotta ki a pardont ; — ha a grófbul lehetne oly Staatsmann

vagy tán már is az (! ! !), mint volt édesatyja, ó akkor nyugodtan

ásítoznék a jövendbe, — de most menjünk vadászni etc. Ha ilyfélét

mondana Felséged a jámbor fiúhoz gyakran és pedig crescendo, —
például hogy már most is többet tart személyére, mint bárkire is etc.

etc. engem sem kivéve, és aztán champagner etc. in Überfluss, a gyö-

nyör császárnénak bájoló társasága, — néha-néha ilyféle oder ge-

hauchte betonte szó, Sie sind der Einzige auf dem der Kaiser wirk-

liches Vertrauen hat, er nennt Sie seinen Freund etc. — és aztán

megint nyúl, vadlúd, z, kopaszát etc. Champagner detto és dacapo, —
eine wehmütige Erinnerung an Papa — ; 4 huszár [unokajtestvéreinek ^

soronkivüli elmozdítása, — mi bizonyos háladatot imponál — és

már csorbát üt a szz függetlenségén — etc. etc. és a könnyen fel-

lobbanható fiúnak feje bizonyosan úgy fog szédelgeni, mint az enyim

is kezdett tántorogni, mikor személyemet Felséged mellé állitotta a

nemzetek géniusa. Ha egy született bécsi polgár, ki rendszerint csak

sertl és bortól szédelg, annyira részeg tudott lenni a császári gratia

1 Ezek : Sz. Lajos fiai : László (?) és Dénes ; Sz. Pál fiai Ferencz (?) és Kálmán.
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által, mint én vagyok ; ki nem látja, de nem is gyanítja, hogy mi Fel-

ségeddel és a beamterekkel együtt a peu prés éppen azon állásban

vagyunk, mint a derék angolok Indiában, ha mondom, rám bécsi

tuskóra ily effectust gyakorolhatott az uborkafára való felemelés,

kérdem, müy hatással lesz az még egy pezsgvér fiatal magyar Phae-

tonra, ha az osztráki naphoz közelit ? — Elolvad ;
— tán pro coronide

még szerelmes is lesz az agapante gyönyör császárnéba, — és végre

Dunába ugrik és »in diesem deutschen Fluss« bizonyosan nyomorultan

€l is vész, ha t. i, abból valami partra szerencsésen ki nem úszik, —
és ha igen, tán még szerencsétlen Mazeppa sersára jut etc.

Az ekkép lekenyerezett fiatal magyar mágnást, kivel könnyen

elhitethetni, hogy a legokosabb magyar, — mert a magyarokat éppen

nem ismeri és sok tekintetben nagy superioritással bir addig is, mig

Felséged magasztos czéljainak elmozdítására idvel tán essentiá-

lisabb szolgálatokat tehet, arra lehetne használni, hogy a magyar

Akadémia helyébe, derén Zeit bereits abgelaufen ist, valami mást,

valami czélszerbbet állítson, például eine Winterschwimmschule in

Ofen, oder eine Promenade auf der ehemaligen magnifiquen Palatin-

insel, oder eine ungarische Jagdgesellschaft mit obligátén Schnür-

röcken etc, oder so etwas, was er mit seinem herrlichen Geist schon

erfinden wird, — és mi nem rejt magában valami nemzeti magot.

És ha többre nem is volna használható a geniális fiatal gróf mint

arra, hogy a magyar Akadémiát megrontsa, melynek egyik ffundá-

tora az atyja volt, már ez is megérdemlené, hogy Felséged t meg-

kulcsozza, tán megpántlikázza, vagy legalább egyszer »semel pro

semper« ebédre meghívja, és t aztán néhány császári szóval fel-

vigasztalja, például : Habén Sie einen guten Magén ? Wie finden Sie

meine Küche ? Gélt, sie ist nicht übel, wenn man nur meine Gerichte

digeriren kann.

Ha pedig erre nem lehetne persvadálni a netalán nagyon is

scrupulósus fiút, hogy atyjának akadémiai fundátióját visszavonja,

akkor más módot is tudok Felséges uram ezen fatahs instutumnak

megsemmisítésére, melyet lehetetlen tovább trnünk és pedig éppen

azért, mert oly ildommal jár el dolgában és a megsemmisítési terv a

következ volna

:

Szenteljen Felséged nagyobbacska summát, például 100,000

forintot — és magától értetdik stets aus der Staats- lo-ten Sept.

cassa — a magyar Akadémiára és aztán jótállok, nem- ^^^-

sokára nyoma sem lesz többé

!
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»Figere pedem« — ez azon manoeuvre, melynél ezélirányosabbat

és bizonyosabbat ki nem gondolhatni valaminek megrontására. —
Es ist sozusagen kein Mittel dagegen, kivált ha a figáló lábnak körme

nem annyira terjeszti rosmarinnak, mint inkább kénkonek parfümjét^

mert ilyestl aztán kétségtelenül csak egy kis id leforgása után minden

elhervad.

Már ha Felséged százezer forintot ajándékoz a magyar Akadé-

miának, kérdem, mi ennek elmúlhatlan következése ? és pedig kérem

Felségedet, méltóztassék szavaimra jól felvigyázni, mert mit mon-

dandók einosurául szolgálhat számtalan elforduló esetre, hol valamit

bona modalitate meg akar rontani, meg akar semmisíteni Felséged

;

kérdem, mi volna a császári munificentiának okszerinti következ-

ménye ?

Egész Európa azt fogná mondani, — mert hiszen Felségednek

hirlapdobjai és trombitái ad nauseam majd kilármáznák azt, hogy

Felséged a magyar Minervának felbuzditására tetemes summát mél-

tóztatott ajándékozni und dass somit Alles das odiose, was man in

Hinsicht der Entnationalisierung der Ungarn erfunden hat, in nichts

zusammenfállt und sich als eine unverschámte Lüge herausstellt.

És még Magyarországban is ilyféle kedvez benyomást fogna tenni

ezen ártatlan kis taktika a nagyobb résznél, minthogy az élesebb fel-

fogás, a nagyobb értelmi pondus rendszerint nem a majoritásban,

de a minoritásban rejlik ;
— és ez igaz tüstént elértené, mi Felségednek

ügyesen beburkolt titka és szándéka. Ez eltt nem lehetne betakarni

Felségednek császári hosszú körmét — ; de ha azt észreveszik is —

,

kérdem, mit árt ? Elég merészek lesznek-e a császári ajándékot nem

acceptálni és azt visszalökni, — mint neheztel makacs taknyosok

szoktak cselekedni, kik felindulásukban a legízletesebb nyalánk-

ságokat is visszautasítják, miszerint ez által dajkáikat vagy neve-

liket büntessék, — mely eljárás kisdedeknél mosolyt gerjeszt,

férfiaknál pedig szánakozást, st megvetést ? Nem hihet, vájjon

igy fognak-e cselekedni a tisztelt tudós és igazgató akadémikus téns

urak?

A százezer forintocskát tehát, ha nem is szívesen, — mindenesetre

igen szépen acceptálná a magyar Akadémia, — melyet aztán ha sze-

rencsésen mint Wiener-tranklit magába vette a nagylelk ajándékot,

úgy fogjuk modellálni, so nach und nach, hogy az rövid id alatt azon

institutumok sorába süllyed, melyek vegetálnak, st virágzanak is,.

de nem gyümölcsöznek.
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Felséged tehát igen bölcsen cselekedett, hogy bona fide, vagyis

inkább oly szelesen nem adott az érintett Akadémiának semmit is,

mint e tekintetben elhagyta magát csábitni nagybátyja,.V. Ferdinánd

magyar törvényes király, st még a külömben igen bölcs fherczeg

József nádor is. ^ De félúton kár volna megállni, — hanem szép móddal

a magyar Akadémiára kell húzni az exstinguishert, valamint az angol

akasztandók szemére vonja John Bull bakó a hálósüveget, — mely

kegyetlenséget Felséged egyetlen egy esetben sem követett el, und

das kann Euer Majestát beruhigen.

A magyar Akadémia mindig fog, habár kegyesen meg is koppantja

azt Felséged, annyi philologiai világot terjeszteni, hogy azon untig

rághatnak a mély tudományú rendes és levelez tagok és a magyar

nyelv tout bien que mai mint valami patois fenntarthassa magát ;
—

és ezzel a »billig denkende<( magyarok tökéletesen he [sic] elégedhet-

nek, so dass man ihnen dies gestatten könnte. — És k elvégre meg is

fognak nyugodni, ha látják, hogy bármit is tesznek, nincs sikere. És e

tekintetben meg kell vallani, Albrecht fherczeg oly bölcseséget fejt

ki újabb napokban, melyet benne én legalább távólról sem supponál-

tam volna.

Emlékszem bizonyos igen becsületes, de kimondhatlan unalmas

magyar tiszttartóra, kinek urasága, nem tudom ez mikép történt,

néhány száz forint fizetési restantiával tartozott. — Akármely alka-

lommal hozta kérelmét, in Hinsicht dessen, was ihm gebührt, a sze-

gény tiszttartó sznyegre, és mindig elutasították. nem tudta, mit

tegyen, mert ha csak távolról is mert szócskát érinteni, hogy kielé-

gítve még nincs, tüstént hátat fordítottak neki, st mindig leszidták,

legorombázták és pedig crescendo, míg végre a szerencsétlen petitio-

narius kínjában meghalt, mert nem birta tovább hallani az ilyféle

sententiákat : Was der Kerl langweilig ist; immer die selbe Arié !

So eine Kleinigkeit ! Sie sollten sich schámen« ; ilyest pöktek szemei

közé, — »der Herrschaft so viele Ungelegenheit zu machen ; und es

wáre wirklich an der Zeit, dass Sie gescheid werden und sich beruhigen.

Sehen Sie, die Herrschaft hat schon lange vergessen, dass sie gegen Sie

noch Verpflichtungen zu erfüllen hátte, so schauens (!) vergessen Sie

1 József nádor 1827-bcn lépett be 21.000 írttal az Akadémia alapító tagjai

sorába ; ugyanennyivel V. Ferdinánd mint ifjabb magyar király 1832-ben (1865-ben

ö és neje még 8000 frttal növelték az Akadémia alaptkéjét. Ebben az esztendben

lépett 30.000 frttal Ferencz József is az alapító tagok sorába).
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es auch !« — És bármily furcsának mutatkozzék is ezen eljárás, mégis

a lehet legczélirányosabb volt, mert ha valami discussióba erednek

a petitionáriussal, legnagyobb arczátlanság nélkül nem lehetett volna

tle megtagadni némi engedményt, mig a felvett és következetesen

folytatott tempó szerint nem kapott a kérelmes semmit és elvégre

tökéletesen capacitáltatván, igen discrete minden pretensióival fel

is hagyott, — mert hosszú útnak indult, melyre nem kell pénz. Minek

összes eredménye az volt, hogy az urasági Rentamt semmivel többé

nem volt adós.

És Albrecht fherczeg úgy látszik, mint nagy Staatsmann éppen

azon systemát vette fel és folytatja a magyarok átellenében, mint

a milyent observált a fennérintett adós uraság a szegény tiszttartó

személyére nézve. Minek következtében Albrecht fherczeg loyalis

lovagi magatartását egészen levetette, mely végett t szintén meg-

becsülték Magyarországban, jóllehet ily tulajdonokat mi nem párto-

lunk, — és oly kofaféle eljárást öltött magára, mely szájához is igen

illik és igazi jó mulatság volna az illetkre jó gondolatait hallani, ha

a bohózatnak fenekén nem volna annyi bú, st mondhatni annyi despe-

ratió. — És ugyanis lehet-e a világon valami konkaibb, — mint

a magyarokat, kik szétszaggatva, ledorongolva, szünet nélkül leg-

fájdalmasabban sértve érzik magukat, — és nem tudják elhinni, hogy

a pacta conventák szent kötelékei Isten eltt is úgy lennének elszakítva,

mint a császár felfogásában, — ha mondom a derék Statthalter azo-

kat, kik igy epednek, — üyféle mély argumentumokkal akarja és hiszi

megnyugtatni, vagy kívánságaiktól elmozditni, kérdem, lehet-e ennél

valami bolondabb : »aber schaun's meine Herren, was kommt denn

da heraus, sein's doch gscheid, lassen's nach. Sie habén Ungarn, als

eine verstorbene geliebte Braut genug beweint, sie liegt schon aber

auf dem Brett und. wird ninuner wach. Schauns Allé sein zufrieden,

nur Sie nicht, — jetzt wáre schon einmal Zeit, mit dem Boudiren

aufzuhören. Wegen so einer Kleinigkeit ! Der Kaiser wird am Ende

noch harb etc.« Nekem azt mondták felséges uram, hogy ily alka-

lomkor bizonyos fiatal magyar elájult, — hihetleg a nagy hségtl

és magánkiviíl levén, phantasiájában mindig baraczkokért, szilvákért,

fügékért etc. alkudozott, — és miután »emberszeret, de nemzet-

gylöl« Albrecht fherczeg saját eszközlése következtében, — ki t
Lawendel vizzel felfecskendezé, — megint magához jött az elájult

és t a herczeg tudakolná »Von was habens denn getráumt ?« az imént

lábraállott ganz naiv azt válaszolá : Ich habé geglaubt, Eure kaiser-
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liche Hoheit, ich bin am Schantzel auf dem Naschmarkt/ — hol

mint Felséged eltt ismeretes a Marktaufsicht által nagy szigorúsággal

controllált gyönyör gyümölcsöt árúinak, és pedig oly derék fasszony-

ságok, kik legnagyobb eloquentiával és igen ausgiebig dialektiká-

val birnak.

Csakhogy nemzet nem dl ki oly szaporán, mint tiszttartó ; és

általában véve nemzet nem »tiszttartó«, — kivált ha a tisztek oly

készítmények, mint a magyarok nyakára csatolt beamterek ; mikor

aztán — nemzettiszttartóból, igen gyakran tiszt-megszalasztó etc.

etc. válhatik. A magyar Akadémiába tehát, ha gr. Széchenyi Bélát

nem használhatnánk annak megrontására, méltóztassék Felséged

császári körmét belébocsátni. Az emberek teli vannak superstitió-

val — I. Napóleont sokan nem tudták maguknak máskép gondolni,

als mit einem Bocksfuss és ez különösen növelte tekintélyét, mert

kivált ezen okból nagyon féltek tle. Atillát pedig pláne kis szarvakkal

representálták — és aztán meg ettl rettegtek a közönséges ember-

fiák iszonyatosan, és ekkép igen hasznos ilyféle extrával ellátva lenni

!

— Felséged Atilla hirére még nem jutott és remélhetni — jóllehet ezen

árnyékvilágon minden megtörténhetik, soha nem is jut ;
— ámde

hogy már már igen kezdenek Felséged csizmáira tekinteni, — ob nicht,

herausguckt — ezt nem tagadhatni felséges uram, mert az emberek

kivált a magyarok nem hihetik, — ha azon sok vér és azon sok jaj

üti meg orrukat és fülüket, melyet Felséged oly hideg vérrel önteni

és okozni méltóztatott, mondom, nem hihetik, hogy ilyesminek angyali

súgója lehessen ;
— ámbár igen ismeretes a boldogult vajmi élesesz

De Ligne herczegnek ^ azon calembourghja, melyhez képest Vaudé-

mont herczegrl ^ azt áUitá, »plus veaux que démon«. *

Hogy pedig a magyarokat könnyebben elaltassuk, kérem Felsé-

gedet, nem mulasszon el semmit ennek eszközlésére ; és azért még

most ne felejtse el a magyar nyelvet, st gyakorolja magát Felséged

abban meg nem sznleg, mert ha el nem is ragadja a magyar szó a

1 A bécsi egykor híres, már néhány év óta nem létez Naschmarktnál is a

belvárost kerít sánczok vonultak el 1857-ben.

2 De Ligne Károly herczeg cs. kir. tábornagy, híres belga család ivadéka,

szellemes férfiú, sokoldalú író (1735—1814).

3 A Lotharingiai berezegi ház ez egjdk korán elágazott oldalágának mara-

dékai Francziaországban éltek s teljesen francziákká lnek. Nem konstatál-

hattam, melyikre faragta közülök Ligne herczeg a szójátékot.

* Malicziózus szójáték a Vaudémont névre.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 34
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ledorongolt nemzetet többé, kivált ha oly szájból j, melyet nem
szeret, nem becsül és melynek nem hisz, — és némileg el is veszté

zuhatag erejét, azért a magyar szó mégis oly édes kesern hangzik

minden magyarnak lelkében, mintha az elvesztett paradicsomból

hangoznék az ki úgy, hogy minden magyar szónak, melyet Felséged

kiejt, annyi haszna és hatása mégis van, mint csepp viznek, mely-

nek ereje mint a példabeszéd tartja, óriási, ha folytonosan esik.

Semmit legldsebbet nem kell negligálni, mi czélunk elérésére

ily cseppenként járulhat. Magyarországban Felségednek többször,

só't minden alkalommal magyar ruhában kellene megjelenni. Ez kicsi-

ségnek látszik lenni, de higyje el felséges uram, éppen nem az ! Én
többször observáltam, hogy Felségedet sokkal eró'sebben megkurjon-

gatják — obwohl sie in unseren systematisierten Belohnungen nicht

variiren, ha magyar toüetteben van, mint ha németben volna. És ez

valóban csudálatos, mert bármily maskarában jelenik is meg Fel-

séged, lenne az bár Szelepcsényi reverendája,i azért mégis mindenki

tudja, hogy Felségednek sem szive, sem lelke nem magyar, ha hár-

tyája ilyesre is mutat és eszerint inkább azt lehetne gondolni, ily

tettetés, ily komédia — etwas zu scheinen, was man nicht ist —
inkább bosszant, inkább elmérgesit, mint lelkesedésre gerjesztene ;

—
és hogy az illetknél kedvesebb és kedvezbb benyomást tenne az,

ha bármily német haczuka alatt, mely Felségeden lóg, érzékeny

magyar sziv dobogna Felséged keblében, mint viszont. — De nem ;
—

oly annyira nem ersebb benyomása a sokaságra nézve a külsnek,

mint a belsnek

!

Volna még valami, mi által Felséged igazi csudákat vihetne

végbe a magyarok közt. Én már többször akartam Felségednek emlitni,

de nem voltam elég merész, — mert hiába, vannak »certi fines« ! De
ha meggondolom, már mennyit tett Felséged népeinek és kivált a

perfid magyaroknak megboldogitására, akkor tán még ezt is meg-

tenné. — Felséged azon ismert nagylelk és nagycsaládú bécsi fasz-

szonyság lelkületére emlékezhet, ki nagyon dérangirt lévén, ezen

gyönyör elhatározással vígasztala meg sequestri curatorát, mikor

ez t nagyobb takai'ékosságra felkéré »0h es ist kein Opfer zu gross,

was ich für meine Kinder nicht bringen könnte, nur keine Einschran-

^ Czélzás Szelepcsénjd Györg}Te, a fösvény prímásra (de akinek megtakarított

pénzébl fizették, mint a legutóbbi kutatásokból tudjuk, Bécs 1683-diki védelme-

kor a várörség nagy részét !).
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kungen !« így Felséged is essentiális kedvezéseken kivl mindent

megenged, mindent megtesz, mikrl azt mondhatni, mesze semmi,

fogd meg jól«, és ekkép tán mostani kérésemre is hajol, és ez a »csárdás«.

Felséges uram többször tapasztalhatta, mily édes keser recol-

lectiókat, de reményeket is fejt a magyar vérben ki a magyar zené-

nek mágusi hangja, — és mikor dics Horvát Endreként ^ mint Pindár

emelkedik nemzeti tánczra etc, én azt hiszem, diesen Umstand sollte

man geschickt ausbeuten.

Megvallom, hogy mi ketten, báró Stephan Hauer és én több

leczkéket vettünk a csárdásban, um uns populár zu machen, és

annak lejtésit kevés id alatt tökéletesen meg is tanultuk, de éppen

néhány nappal mieltt mi in eineni Volksfest auftreten und uns produ-

ciren wollten, utazott Osztrákián bizonyos angol keresztül, ki egye-

nesen Kalcuttából jött, hol több évig tartózkodott. Ezt a magyar

táncz által meg akartuk lepni, miszerint Angliába vigye azon hirt

»wie sehr vielseitig wir sind«, és invitáltuk teára ; el is jött és nem

tudott eléggé bámulni Patikáros bbáj-hangjain, — nagyon elszo-

morúlt, mintha egy meggyilkolt nemzetnek kin-epedései ütnék meg

hallását ! Um ihn aufzuheitern, azt gondoljuk, itt volna ideje, meg-

kezdeni a csárdást, — és a »lisztes molnár« nótát húzatni parancsol-

ván, megkezdjük a »reszelt« — és az angolt tökéletesen ki is ragadtuk

mély és melancholikus mélázásából, mert rögtön, mikor meglátott

minket, oly hahotára fakadt, hogy csaknem elállt lélekzete, — és a

semmirekell gazember azt pretendálta, hogy ilyesmit számtalanszor

már Kalcuttában látott, hol — mint tudva van, a panem et circenses

tana szerint, szintúgy mint mi, mindenféle hecczmulatságokat adnak

a népek megboldogitására, például összekötnek kis majmot lúddal

és vizbedobják, mibl a legkomikaibb scénák fejldnek ki, mert a

majom annyira üldözi a ludat, hogy ez kínjában vizbe bukik, — és

miután egy kissé tovább gyzi szusszal mint a majom, ezzel félholtan

j ismét napvilágra, midn a pávián tüstént a lúdra ül és ahelyett,

hogy hátán vesztegmaradna, ezt annyira pofozza, mikép a kinzott

madár ismét vizbe lebukik etc. azt monda, mi ketten, a pesti chef

és én a bécsi chef, mi oly képet mutattunk, mint mikor két borneói

uhrwüchsig négylábú polgárt megtánczoltatnak, miután ket pálinká-

val jól eláztatták, und sie einen tüchtigen Affen bekommen habén, —

1 Úgy látszik Sz. nagy rokonszenvvel viseltetett az »Árpád« hsköltemény

derék írója iránt.

34*



532 37. FEJEZET.

midn aztán oly jó humorba jönnek és oly originális saltusokat exequál-

nak, — mint mikor mi ketten betyárkodunk a csárdában ;
— igen

felséges uram ezt mondta nekünk a mosatlan szájú Insulaner, —
alkalmasint Palmerstonnak valami közel rokona ; — és én már meg

akartam haragudni, de legelször is nem mertem, és aztán szemeim

eltt is oly különös carricatúrának mutatkozott a kaszáslábú geniáhs

Hauer Statthaltereichef, kivált mikor a verbungost akarta járni, —
denn da ist er gar zu lácherhch und gar zu ungeschickt — hogy csak-

nem megszakadtam hahotában — és ezentúl már nem fogom maga-

mat strapacii'ozni ezen valóságos robot tánczban és báró Hauert is

eltiltottam attól, denn die Hauptperson in üngarn, mert hiszen vitéz

Leopoldajkú Albrecht,^ ist der Memand,^ kann sich ja doch nicht

gebáhrden wie ein angestochener Schimpanz.

ii-ten Sept. 1
Ámde felséges uram, gewachsen, wie eine Müly-

^^^-
I oder vielmehr, Apollokerzen, és a bájoló császárné

gebaut, wie eine Venus, ha ezen császári pár, ezen legszebb ketts

emberi exemplár alázná meg magát, — és csak némi alkalmaknál

indulna meg a magyar hangok búteli kifakadásain, akkor tudom,

nem egy magyar sziv olvadozna szebb reményekre.

Hyféle magyar czifraságok tekintetében tehát kérem Felségedet

ne legyen fukar ; ámde a mi [az] elveket illeti és mindazt, mi az egész

birodalom egybeolvasztását legtávolabból is hátráltathatná, ilyesek-

ben ne tágítson Felséged hajszálnyit is.

Felségednek állása sokkal biztosabb mint azt kivált a magyarok

gondolják és áUitni merik.

*

[37.] Én meg akarom engedni, hogy Felségednek egyetlen egy

szinte szövetségese sincs, az egész császári nagy birodalomban senki

sincs megelégedve, hogy Felségednek nincs más támasza, mint had-

serege és még erre sem számithat Felséged minden körülmények közt

;

nem akarom továbbá kétségbe vonni, hogy financziáhs bajaink alkal-

masint nagy zavarba fognak minket hozni, — és végre azt is kész

vagyok elismerni, mihez képest az európai aequilibrium emütése

haszontalan pletyka, és Felségednek helyzete mélyebb gondolkozók

^ Czélzás a fherczegnck I. Lipót császár és kiráh' ú. nev. Habsburg-ajaká-

hoz teljesen hasonló ajakára.

- 1859—60-diki leveleiben és utolsó mvében a »Disharmonie« ban (1. I. köt.)

az ittenivel homlokegyenest ellenkez Sz. fölfogása e föherczegröl.
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eltt igen problematikus szinben mutatkozik, mindezt concedálni

akarom és mindemellett mégis azt állitom tökéletes biztossággal,

Felségednek császári széke szintoly ersen meg fog állni, bármily

zivatarosra boruljon is az ég, mint az én miniszteri székem, pedig

azon számnélküli tapasztalás által bebizonyított oknál fogva, misze-

rint a legkitnbb jó sem áll helyén [oly] feszesen, mint a malum

necessarium

!

Számtalan osztrák higyje el felséges uram, nem azért kivan

Felségednek minden jót és hosszú életet, mintha Felségedet szeretné

vagy becsülné, hanem mert oly ostoba azt gondolni, hogy minden

felfordul, ha Felséged par hasard lefordul.

Hiszen mi tart engem (fel) magas állásomban felséges uram?

Az egész osztrák aristocratia, ámbár most elttem tökéletes meg-

elégedésemre igen submissiv játszsza a humillimus servust, ezért bels

érzelméhez képest meg szeretne engem fojtani ^ kávéskanálban és

miért protegálnak mégis ? Mert azt hiszik a bölcs gavallérok, nálam

nélkül megbomlik minden rend, és aztán k nem élvezhetnék az élet

keheméit oly komód, mint most. Kollegáim halálra gylölnek, és

miért nem szövetkeznek ellenem? Mert jóformán el vannak látva,

jóllehet külömböz proportiókban ezen három negativ és positiv

ingredienssel, ostobasággal, tudatlansággal és restséggel t. i., — és

ekkép állásom átellenükben kimondhatlan ers, mert legelsben is

elég ignoransok, de legfkép mert nem tudnak gondolkozni és kivált,

mert nem akarnak dolgozni, honnét aztán, ha kollegáimat vagy gróf

Grünnét Neuöstreichnak ezen »Immergrün« columnáját valaki vala-

mint megszólít, stereotyp azt mondják neki : »gehens zum Bach«,

és mindent hozzám utasitnak, — minthogy mint mondám vagy nem

tudnak gondolkozni vagy restek valamiben fáradni.

És ez oka felséges uram, miért akadályozzuk minden kitelhet

módon, hogy Felséged a magyarokkal contactusba ne jöjjön, — mert

noha számtalan magyar elvérzett vagy meg ln egészen törve, azért

számtalan magyar találkoznék még ma is, mert a századok óta náluk

divatozó selfgouvernement által oly ' kormányzási praxissal bnnak,

a milyest nekünk örökös tartományiaknak csak most kell szerezni

[és persze azoknak nem eshetik jól auf derén Haut wir unsere Experi-

1 Az osztrák aristokrátia ellenséges érzelmeirl Bach iránt rövid, de kitn

képet nyújt Friedjung sokszor idéztem mve (Österreich von 1848 bis 1860.) II.

kötetének két fejezetében.
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mente maciién,] ^ — igen a magyarok közt még akárhányat tudnék

én is Felségednek ajánlani, — ki tud is eleget, — gondolkozni is képes,

és minden egyéb inkább mint rest.

Már ilyes nemeknek nem igen szeretném proponálni, [hogy]

vennék helyemet át, mert egynél több tüstént kész volna arra, — és

pedig nem bécsi felfogásként, melyhez képest az Amtllal a Verstand

is megjön, hanem teljes meggyzdése szerint, hogy sokkal okosabban

vinné Felséged dolgait mint én, — ki igaz, azon praxist, melylyel

dicsekedhetek csak azóta szerezgettem, mióta omnipotens miniszter

vagyok.

A malum necessarium argumentuma a magyarok átellenében

tehát rám nézve nem nagy biztosító, de Felséged tekintetében még

kevésbbé, — mert a magyarok általában véve azt hiszik és úgy van-

nak lelkesítve, hogy nagyobb áldást az egek ura az egész birodalomra

nem áraszthatna, mintha Felségedet kegyesen magához venné, vagy

azon jó gondolatot nyomná fejébe, hogy abdicáljon és adja helyét

öccsének, Ferdinánd Maxnak,i ki mint általánosan el van ismerve,

igen humánus, jósziv és nagyon eszes úr és ekkép mindazon ftulaj-

donokkal el van látva, melyekben Felséged a legnagyobb deficitben

szenved és melyek nélkül népeket zsarnokolni és kinozni lehet, de

Istennek kedvére kormányozni, bizony sehogy sem.

És ezért felséges uram nem is esedeznek a magyarok Máriaczell-

ben Istenhez azon okból, mint errl rosszul lévén informálva, Felsé-

gednek hibásan referáltam, hogy Felségedet kormányzási tekintetben

felvilágosítsa ;
^ — mert k tudják, mikép ez phisicai lehetetlen, —

hanem hogy vagy vegye ki az emberek sorából, és állitsa angyalok

közé, die sich es gewiss zur grössten Éhre rechnen werden, einen

gebornen apostoHschen Kaiser zum Kamerádén zu bekommen, vagy

súgja meg Felségednek, mily gottgefállig actus volna, ha nagybátyjá-

nak és saját atyjának nyomdokiba lépve és példájukat követve úgy

szólna hozzájuk mint egyik mintája dics Dionis von Syracus nyilat-

kozott Dámon és Phinthiashoz :

* luadó tette szögletes zárjel közé.

1 Már föntebb utaltam egy jegj'zctben arra, hogy sokan épen az osztrákok

közül szerették volna ezt, lévén a föherczeg (a késbbi tragikus vég mexikói csá-

szár) igen népszer, a kirl azt hitték, hogy alkotmányos és Hberáhs érzelm.

* Mkor, jóval föntebb, a máriaceUi bcsújárásról beszélt Bach, akkor monda
ezt az okot.
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Gewáhrt mir die Bitté,

Dass ich unter Euch sei der Dritte. ^

Ily trifolium bizonyosan megnyerné a nagy Istenek kedvezését

és ha nem is Felségednek és édesatyjának érdemeiért, de becsületes,

emberséges és jósziv Ferdinánd végett, — ki higyje el Felséged

legalább is oly okos mint Felséged, — és ha velejét nem is kincselte

fel a nagy Isten annyi tudománnyal és gondolkozó tehetséggel mint

amennyit mi Felségedre iparkodunk fogni és kenni,

jóllehet ezen tulajdonokban a fagypont alatt áll, leg-

alább oly érz szivvel ajándékozta meg, nem Felségedet, hanem

Ferdinánd királyt, mely kormányzási tekintetben felér a legszebb

ésszel, ha ez a szív sugárlására soha nem hallgat.^

És különös, mint nekem titkos kémlim súgják, Ferdinánd,

kit nagy és kicsi szeret, mert nincs nap, nincs óra, — mely érzékeny

szivének nem volna tanúja, midn Felségednek kalendáriuma tehsded-

teli van veres jelekkel, — Ferdinánd minden nyomtatványt, — mely

a külföld sajtóiból kiszabadul és Felségedet, vagy minket Felségednek

h minisztereit korbácsolja, legnagyobb satisfactióval elolvastatja

magának,^ ez most legkedvesebb idtöltése, és azon mértékben maga-

sodik, amilyenben lealázzák Felségedet, — mi arra mutat, hogy tán

becsületes és jogszer Ferdinánd még sem abdicált oly igen szívesen,

mint mi azt a világgal bekapattuk, — hanem hogy a sok viszontag-

ságok és veszélyek által elgyengült, demoralisált jó urat, betüszerint

viribus unitis lelármázták, legorombázták a fejedelmi székrl. — És

ezen operátiót — mirabile dictu — mint már érintve volt, gróf Grünne

Felségednek els adjutánsa és fiackere ^ gondolta ki ; mi új bizony-

ságot nyújt, mily nagyokat visz ki néha a gondviselés a legegyügybb

instrumentumok által : — Igen, gróf Grünne jött ezen delicióz gon-

^ Sz. csak emlékezetbl idézte Schiller ismeretes költeményének a »Bürg-

schaft«-nak két utolsó sorát (Ich sei, gewáhrt mir die Bitté, in Eurem Bunde der

Dritte).

2 Megható Sz. e kegyelete a jó öreg király iránt, a kinek mindvégig a leg-

loyálisabb és szinte híve volt, a mint hogy bizonyára loyalisabb, önzetlenebb

és tisztalelkübb alattvalója Ferencz Józsefnek sem volt soha, mint Sz. leszen, ha

megkoronáztatja magát.

3 Ezt a mende-mondát tulajdonkép V. Fertünánd nejérl beszélték.

* Grünne a császár flovászmestere értend a fiacker alatt. Hogy Grüime

V. Ferdinánd lemondásánál csak »mitwissend«, »beavatott«, de nem tényez volt,

az már mai napság köztudomású. De Sz. is csak persiflage ból tolja annyira Grünne

személyét eltérbe s Bachét is, — nünt a következkbl látható.
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dolatra ; és ezt nagy ügyesen a nagyerény boldog berezegnek súgta

meg ; ez pedig Felséged philosophiai anyjának, — és igy egyesültek

az erk, — magam is a szövetséghez álltam, — mert ismerém Ferdi-

nánd lelkiismeretességét, és sympatliiáját a magyarokhoz, másrész-

rl értésenu'e jutván, hogy Felséged oly vak és makacs természet —
um ein Haus einzurennen, — tüstént felvilágosult elttem, hogy éppen

Felséged azon individuaUtás, den wir brauchen, mert éppen azon

két quaUtással van ellátva par excellence, melyeknél fogva Felségedet

orránál vagy fülénél lehet vezetni anélkül, hogy észrevegye, vagy

csak gyanítsa is. És az ekkép alakúit coalitió, ganz im Stillen, kitolta.

Ferdinándot császári és királyi helyébl és Felséged atyjáról, — ki

ezen egész transactióban »Mandel beim Sterz<( ^ szerepét viselte, —
nem lévén szó, — Felségedet emeltük a legmagasabb hatalomra, — és

ha ez nem volt pragmaticus eljárás, akkor megvallom, nem tudom,

mi a »pragmatica sanctio« ; — hanem azt tudom, hogy mindazon

magyarok, kik ezen actus után nem akarták Felséged szent személyé-

ben látni az apostoli magyar kü'ályt, de oly buták voltak azt gon-

dolni, hogy Ferdinánd még mindig az, tökéletesen meg is érdemiették

az akasztófát etc. etc, mit nekem csak érteni kell, nekem, ki nem vagyok

oly ignorans mint gróf Grüime vagy Felségednek máriaczelh gyón-

tató kapuczinusa, — de meines Zeichens tanult diplomaticus pró-

kátor fényében állottam azeltt, mieltt mint premier ragyogni sze-

rencsém van.

És ha meggondoljuk, mily szelídséggel, mily humanitással vittük

ezen translátiót keresztül, lehetetlen, miszerint egy kissé magunkat

fel ne magasztaljuk. Es ging alles mit echt deutscher Gemütlichkeit.

Mennyü-e mutatkozik ebben is a századnak elmenetele ! Mily

kegyetlenséggel lökték ki császári székébl például I. Pált, ^ muszka

czárt ! Lehetetlen ezen infamitásról hideg vérrel gondolkozni ! És már

ezen actus is megérdemli Felségednek viseletét a muszkák átellené-

ben, mikor* Felségedet a sárból kirántották.

Hátha még szerencsétlen SeHmre akarnánk emlékezni, kit mint

mondják »lemoni sajtóval« préseltek ki a világból a barbár janicsárok.^

* Minekutána helyett.

^ T. i. nem számító, elhanyagolható egyén.

2 A már félrült zsarnokot a híres palotaforradalom részesei — saját családja

passiv beleegyezésével — mint tudva van, 1808 márcziusában fojtották meg.

^ III. Szellmet, a rokonszenves, derék reform-szultánt érti Sz.
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Ilyféle palota vagy szerail-conspiratiók mindig undorral tölték

el a jobb ember kedélyét, mert annyi kegyetlenséggel járnak, mig

egy ártatlan kis kamarüla furfang éppen oly resultátumot szül és

a helyett hogy valakit sértene, minden pártokat tökéletesen kielégít,

így például a mi kis manoeuverünk következtében igen meg van elé-

gedve legelsben is Sophia fherczegasszony is ;
— aztán derék férje,

továbbá Felséged maga — ; szerény miniszteri személyemmel együtt,

végre a derék Leibkutscher gróf Grünne, mert mig [sic] ez hízik ugyan-

csak meg nem szn örömében, hogy ügyesen fel tudott ülni az osz-

tráki fparancsoló hátára ! — Es Ferdinánd császár ? No is meg-

elégedlietik, hiszen soha nem volt nagyobb popularitása, és mint

mondják, jobb appetitusa — és e fölött kérdem, kaczagott-e valaha

annyit, mint most, — kivált, mint nekem jelentik, mikor a piemonti

újságlapokat magyarázzák neki, melytl t eltiltani még nem volt

idm etc.i — És hát a népek ? — Ez persze más kérdés, melyre azon-

ban azt felelhetjük : »Man kann nicht AUen genug tun !«

I. Napóleon, mikor az ulmi diadal alkalmával, nagy triumphu-

sának élvezeti ünnepe közt, t a trafalgári catastropha^ gyászhire

érinté, ezen phrásissal gondolta szerencsecsillagának csorbátlan fényét

fenntartani »je ne peux pas étre par tout« ; — szintúgy mondhatja

Felséged mindazoknak is, kik nincsenek megelégedve, lamentálnak

vagy pláne petitiókkal ostromolják Felségedet : Ich kann doch nicht

allé Menschen glücklich machen !, mely ügyes sententia tacite azt

foglalja magában, mintha Felséged a nagyobb részt ugyancsak mégis

boldogította volna már.

Igen, a magyarok azért omlanak Isten eltt le, mikép vagy sza-

badítsa meg ket rövid úton Felségedtl, vagy angyalai által inspi-

rálja, hogy nagybátyjával és atyjával trifoliumot képezzen, — hiszen

allé guten Dinge sind drei, és ünnepi lelkesedésében a magyar is azt

mondja »három a táncz«.

Ha pedig nem végzdhetnék a Felségedtl mint most parancsoló

kényúrtól eljátszott véres komédia ily könnyen, ily közönséges triviális

úton, és ily kedvezést nem érdemel a magyar nemzet és számtalan

hibáiért meg tovább is kellend bnhdnie, ám akkor azért könyörög

1 Már föntebb említem a diplomatiai jegyzékváltást és elidcgenülést, melyet

a piemonti lapok és élczlapok czikkei az 1857 elején Milanóban tartózkodó császár

ellen okoztak.

2 1806 október 21-kén tette tönkre Nelson Trafalgár mellett Napóleon flottá-

ját, úgy hogy csak 10 hadihajó menekülhetett.
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az egyetemes magyar faj szivepedve az egek ura eltt, — hogy minden

él és még születend tagjának lelkébe csepegtessen erényt, magasz-

tos becsületi érzést, tántorithatlan hazafiságot és kifáradni nem tudó

nemes lelkletet, mig ismét »derre fordul a ború«.

Herczeg Broglie ^ franczia pair és publiczista a politikai viszke-

teget és alkalmazási vágyat tekintvén, az angol és franczia nép közt

ezen párhuzamot vonja : kérdezz meg száz angolt, kivel Londonnak

l)ármily utczájában véletlenül találkozol : »akarsz-e els miniszter

lenni ?« És száz közt alig lesz tiz, ki e tisztet elfogadná, de egyenesen

azt fogja válaszolni, én serfz, szabó, Zimmerputzer ete. etc. vagyok,

mi annyit akar mondani, én ahhoz, mit tlem kivánsz, nem értek,

mert nem tanultam ; Párizsban viszont száz francziával jvén szem-

közt, legalább is kilenczven ezen ajánlatra azt fogja mondani, »mais

pourquoi pas ?«

Ezen elágazó felfogás nem egyedül a nemzeti typus külön árnyék-

latából fakad, hanem leginkább a két nemzetnek különböz politikai

institutióibul veszi eredetét.

Francziaországban valamint nálunk is körülbelül mindenki el-

játszhatja premier szerepét és pedig »mit Vorzug«, mert nem lehet

t szabad discussió és szabad sajtó által kellleg kitapogatni és igy

ha feszesen áll fejedelmének gratiájában és tudja védelmére elégsé-

gesen használni a »geheime és öffenthche« pókokat és komondoro-

kat, — számtalan éveken keresztül, st holtig élhet a bölcseségnek

és becsületességnek legszilárdabb hirében, valamint Rummelpuff [?]

is az hazájában Wellingtonnak tartatott.

Ha Felséged például Gunkel bécsi polgárt,^ ki most a társaság

extérieiu* ügyében mködik, és mint okos és becsületes ember ismere-

tes, helyettem interieur miiszterének nevezi, tán rosszabbul, tán

jobban viszi Felséged dolgait mint én, mirl bizonyosat nem mond-

hatni, — hanem mindenesetre úgy állna a geniahtás hirében mint

amilyenben én fénylek, — és pedig, mert absolút és despót kormányi

formákban hibázik azon »pierre de touche«, melylyel kipróbálhatni

az illetk intrinsique becsét, és mely szabad alkotmányak legmélyebb

sarkalatát képezi.

1 Herczeg Broglie Achill Viktor, Lajos Fülöp alatt többször miniszter, nagy

angolbarát, Guizot párthíve, mérsékelt szabadelv f 1870-ben 85 éves korában.

A mit Sz. mond róla, azt valószínen az általa alapított »Revue fran^aise* vala-

melyik czikkében olvasta.

- Híres férfiszabó-czég Bécsben, még, a 70-es években is.
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Vannak oly ostoba emberek, — und da können wii- in grösster

Quantitát aufwarten, kiknek kitapogatására nem kell angol parla-

ment, — mert alig tátják ki szájukat és tüstént kihangzik abból,

amit mondanak, az : Ja, Ja.^

De oly egyéneket, mint például én vagyok, ki beszédben nem

tudom, mi a kifáradás és bár a legnagyobb szájút is le birom dispu-

tálni és lelármázni, — kérem felséges uram, ki lenne képes a mi viszo-

nyaink közt, oly egyéneket mondom, mint én vagyok, okosság tekin-

tetében fenékig kitapogatni ? — Hiszen ha par hasard nem tudnék

felelni, feltéve, hogy oly ökör volnék olyas valakivel mélyebb okos-

kodásba ereszkedném, kinek superioritásától tartanom kellene, akkor

simpliciter silentiumot imponálok és minden embarrasnak vége. De

kérdem Felségedet, ki kényszeríthet engem csak arra is, hogy valakit

kihallgassak ? Senki ! Mert azon gorombaságok, melyeket valaki

en passant tán rám köphet, ha neki hátat fordítok, vagy orra eltt

becsapom ajtómat etc. (azok) nem argumentumok, melyekre vála-

szolni kellene, hanem oly sértések, melyeket az ember mit christlicher

Geduld und Demut elnyel, vagy melyekre, ha el nem kerülhet,

puskaporral felelhetni, habár az ember ezen fekete por feltalálójának

ész dolgában még csak csizmatisztitója sem lehetne. D'Israeli^ féle

szúnyog, skorpió, csörgkigyó, ki szegény Palmerstont figyelésre és

válaszadásra kényszeritheti, nálunk a mi gyönyör constitutiónknál

fogva nem létez, — sie sind durch unsere Landestreibjagden gánzlich

ausgerottet, — és ha megint kibújna ilyes creatúra valami lyukból —
tüstént beledugnánk valami más lyukba etc. etc.

És ez az oka, hogy a magyarok azt állítják, »talentumainkat,

íígyességeinket ki nem tapogathatják ;
— és aztán en cas-que, minket

pellengérre nem emelhetnek.

«

Mi (ugyan) erre azonban azt mondjuk : nekünk

nem lehet czélunk, a magyarokat ledisputálni, és el is

akarjuk ismerni, hogy beszédben minket általában véve superálnak és

különösen nagy szájhsök és ez természetes, mert mig nekünk mindig

hallgatni kellett mint halaknak, addig a magyar 52 vármegyéiben,

országgylésein etc. etc. annyit locsogott századok óta, hogy ha a »szó«

annyi volna mint »tett«, a magyar nemzet most tán primo loco állna.

^ Szójáték : ja, ja = iá, iá.

^ A fiatal Disraeli (a késbbi Lord Beaconsfield) a Palmerston-kormány

elleni ellenzék egyik csíps szónoka volt az 50-es években.

13-ten Sept.

1857.



540 37. FEJEZET.

Miután azonban a szó rendszerint nem ér sokat — mit nekünk

tán senki eldisputálni nem fog, ha mindazon gyönyör igéreti sza-

vakra visszaemlékezni akar, melyeket mi bei dem Regierungsantritt

Eurer Majestát Felségednek szájába raktunk, és Felséged azokat

onnan, császári kegyességgel ki is bocsátni méltóztatott, und die rein

in jXichts verschmolzen sind, — akkor mindenki természetesnek fogja

találni, és azt hisszük e tekintetben minke^ senki nem fog hibáztatni, —
ha mindazon abgeschmackt imputatiókra, melyeket kivált rám akar-

nak fogni, miszerint megmutassák, hogy kormányozásomban nincs

»okosság«, nem szépen hangzó phrasisokkal, de »fényes factumokkal«

válaszolunk.

És aztán ez az igazi »pierre de touche« ^ felséges uram, mely az

emberek becsét classificálja ; — és elttem legalább — nem tudom

a mag:yar statusférfiak tán más vélekedésben vannak — nem az a

bölcseségnck criteriuma, hogy kettó' közt vájjon ki szól, hanem ki

cselekszik okosabban. És e tekintetben bátran felszólítom minden

magyarokat Árpádtól kezdve a legújabb, tán ezen órában született

piczi magyarig, ám álljanak el és mutassák, vájjon mi nagyokat

vittek végbe ezer év óta és hajtsanak fejet-térdet, valóban mondhatni

azon csudák eltt, melyeket Felséged rövid id leforgása alatt az én

inspiratióimhoz képest vitt végbe és melyekre nézve alárendelt népei-

nek átellenében valósággal úgy áll, úgy fénylik Felséged mint »Teremt«.

A magyarokat ilyesekre (ugyan) a Megváltó érzése szerint, azt

válaszolják, nem egyedül kenyér, nem egyedül testi kellemek (táplá-

lék) után sóvárog a lelkesebb egyén, de fkép halhatatlan része szom-

jának kielégítésében leli megelégedését, találja boldogságát ! Ámde

ha ez oly fenhéjázó gondolat, mely anyagi lények közé, mint emberek

általában véve, nem illik, — ugyan mi az, mit a császár anyagilag

eszközlött, ahhoz képest, mit Egyiptomnak, Szicziüának etc. düle-

dékei még ma is mutatnak ? — és vájjon boldogok voltak-e azon népek,

melyeknek veritek és zsircimentjével voltak azok felépítve? és vájjon

a mostani adótól paralizált földbirtokos és adófizet, kivált ha gon-

dosan tudtára adják, hogy a deficitbl ki nem lábolhat az osztráki

fináncia és ekkép ki nem számitható, müy terheket fognak még rakni

már úgyis roskadó vállaira, kérdem örülhet-e az üyes állásban lev, —
és ez a nagyobb résznek sorsa — , ha nyomorúságba süllyedt vagy

süllyed családjával együtt pótlékul például a semmeringi remek utat,.

1 Próbak.
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Tagy mindazon roppant krakományokat bámulni engedtetik, me-

lyeket a Felség rossz gazdaként fitogtatásúl felemelni parancsolt,

melyek nem gyümölcsöznek, nem növelik a jövedelmet és melyek

tulajdonkép nem a császár pénzén, de a népek zsirján készültek?

Valóban gyönyör compensatio ! Mit érnek jó utak, igy szólnak a

magyarok, ha azokra szinte csak lépni sem lehet, mihez képest a

sáskaszámú beamterek vagy a nemzeti számtalan Hofmeisterek

egyikével azokon ne carambolirozzon a szerencsétlen házát elhagyott ?

mit érnek fényesebb, szebben decorált termek, ha azokban szabadon,

so wie es man im Herzen fühlt, szólni nem szabad ? mit érnek több

és nagyobb szó'rszálhasogatással ellátott iskolák, ha azoknak fczél-

juk, minden nemzeti önálló érzést elfojtani? mit érnek pompásabb

és szebben decorált fejedelmi paloták mint például a budai királyi lak,

ha abba csak az mer lépni, ki kínjában megtanulta a bókolást ? és ki

elég abnegatióval bir, ott alávaló szolga szerepet játszani, ki még

kérni sem mer, de kinek szoros tisztje, béketréssel, st derült képpel

eltrni urának zsarnok tartását és oly sokszori büntet komédiáit ?

mit ér a gyorsabb posta, a kényelmesebb levelezés, — ha minden szóra,

minden betre kell vigyázni, mely a bels érzelmeket elárulhatná ? —
mit érnek vasutak, melyeket egyébiránt egyedül az idknek köszön-

hetni, mert ezek hozták, ha azok arra is szolgálnak, [hogy] rövid id
alatt bejárhatni Magyarországnak elszakított hét rongyát? mit ér

a villámsebesség telegraph, ha az mindenek fölött arra szolgál, a

centralisatioi absurdumot elsegitni, melynél nagyobb átok, kivált

oly tarka népesség birodalomra nézve mint az osztráki, nem létez-

het ? — mert midn egészséges vérkeringést éppen nem szül, de inkább

vértódulást következtet, minthogy a centrumban mindennek elvégre

megakadni kell, oly zsarnokságot eszközöl a nemzetiségekre, mely

despótia elbb-utóbb, de bizonyos lángba-lobba hozza az egész állo-

dalmat

!

Anyagi tekintetben tehát, — igy okoskodnak a magyarok —
nem vitt végbe a császár semmit, miért köszönni kellene — mert azon

kevés, minek haszna van, nem az , de a népek pénzén vagy inkább

»kapitálisán« készült, mert hiszen státusadósság fejében eszközölte-

tett, és ekkép még el nem döntött kérdés, nem lesz-e szükség ezen

csudáknak egyikét, másikát, tán mindnyáját a státus terhére mindig

arrozirozni, hogy ismét el ne pusztuljon ? vagy nem fog-e Neuöstreich

mint minden másban, úgy számtalan modern ruinákban is fényleni

csakhamar ?
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De lépjünk a szellemi mezre, — ugyan mit mvelt ezen az

apostoli császár?

Yajjon meri-e azt számtalan hízelgi közt csak egyetlen egy is

állitni, dass er ii'gend in einer Angelegenheit nach Wahrheit gedurstet

hátte? St nem mondhatni-e inkább teljes valósággal azt, mikép

makacsul behunyta szemeit és bedugta füleit és most is igy tesz,

csakhogy a valónak világossága és hangja ne sértse érzéketlen démoni

lelkét?

Száz példa közt különösen egyet emlitnek a magyarok.

Somssich Pál, ki minden idben legnagyobb hséggel védehnezte

a császári dinastia jogait, legtávolabbról sem hagyta magát a forra-

dalmi ártól elragadtatni és általában véve mindenkitl különösen

tisztelt és megbecsült egyén, 1850-ben e következ czim munkát

irta : Das legitimé Recht Ungarns und seines Königs.^

A könyv férfiúi méltósággal ugyan, de oly kímélettel és modestiá-

val van irva, mihez képest minden méltányosabb egyén bizonyosan

bámulni fogja a derék szerz szilárd lelkületetét. hogy halálra meg-

sebzett szivének daczára, ily higgadtan és indulatinak annyira

parancsolólag volt képes irni és nézetit elterjesztem.

A számtalan kormányi embereknek légiójából olvasta-e valaki,

nem tudhatni. Tán nem,mert miután a császárnak eljárása a magyarok

tekintetében legnagyobb consequentiával ezen théma szerint eszkö-

zöltetik : »Von den Ungarn will ich durchaus nichts wissen«, igen ter-

mészetes, hogy a császárnak alattvaló németjei, nem igen tördnek

azzal, a magyai'okat joggal vagy jog ellen sütik-fzik-e ?

Már ki az apostoli czimet appropriálja magának, mely czim

nem az osztrák császárt, de a magyar királyt illeti, — mikép ignorál-

hatja a magyarokat és ezeknek jogait? [ez] nem igen fér össze a mél-

tányosság, igazság és kivált az apostoli erénynek rendszabásaival ;
—

ámde igen sokszor megtörtént már, hogy a nyers er nem igen tördik

joggal, kivált ha ilyféle ervel olyas valaki disponálhat, ki természeti

rövidlátás mellett még elbizottsági vaksággal is van büntetve az.

egek ura által. — Ezen tehát nem kell bámulni.

A császár maga az érintett könyvet bizonyosan nem olvasta ;
—

és ez is elérthet, mert legelsben is mint tudatik, nem igen szeret

könyveszni a lovagi fejedelem és aztán elég dolga is van, mikép való-

^ Somssich Pálnak, a kitünö államiéi fiúnak, orsz. gylési szónoknak és publi-

cistának (1811—1888) e híres müve 1850-ben jelent meg.
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ban nem pretendálhatni, hogy minden könyvet elolvasson, kivált

olyast, melybl hizelgés és tömjén helyett, ellegesen kiszagolhatja

a »valót«, melynek a derék úr és apostol legelhatározottabb ellensége

és üldözje.

Mindazon iszonyatok és borzadalmak közt, melyek Magyar-

országon keresztfílvonúltak, — e könyvnek fátuma legkisebb figyel-

met és említést sem érdemelne, — ha nem szolgálna annak bebizonyí-

tására, mily kezekbe süllyeszté Magyarországnak sorsát az egek ura.

És ugyanis Somssich Pál ezen merészsége által t. i. hogy leg-

nagyobb méltányossággal és szerénységgel haldokló vérének jogai

mellett feljajdulni mert, egyenes objectuma lett a császári büntetésnek !

Ugy mesélik, — gróf Grünnetl tudakolá a császár : »Was ist

das für ein Buch?« Gróf Grünne : »Ein sehr schlechtes Buch.<( Csá-

szár : Wie wissen sie es ? Gróf Grünne : Mir hat's der Bach gesagt !

—
Olvasta-e Bach ? Bizony sem olvasta, nem ért rá, hanem neki Ge-

ringer mondta? Hát ez olvasta? sem, hanem ennek megint Augusz

^

súgta és igy az egész A, B, C-n keresztül egyik súgta másiknak etc. etc,

mikor végre az sült ki, hogy senki sem olvasta ; de azért declarálták

von vorneherein rossz könyvnek, mert egy magyar irta, kirl tudták,

hogy nem tartozik a térdencsúszók és pöknyalók légiójába, kik

Ferencz József legkedvesebb, st egyedfíh emberei. És most mi tör-

tént? A felség apostoh tisztjének tartotta, Somssich Pált propria

persona büntetni és pedig nem régi szokás szerint per audiendum

verbum regium, hanem éppen ellenkezleg, hogy nyilvános demon-

stratióként legels alkalommal, mikor Somssich Pál a többi h birka-

rzkkel aufwartolásra volt commandirozva, vele a felség nem szólt,

rá nem nézett, vagy ha nézett úgy szúrta szemeivel, mint bibicz

szokta szurogatni a vizslát, kivált ha azt tudja, hogy el akarják szedni

tojásait, neki auffallend hátat fordított, és végre, — ebédi'e nem invi-

táltatta etc, mely nagy szerencsétlenség végett szánakozásraméltó

Somssich Pál azonban nem ltte magát fbe, — st legszebb remé-

nyekre derit, mert tökéletesen meg lett arról gyzdve, mint minden

okosabb magyar, hogy oly kormány, mely iszonyatos vérbz mellett

még a Kindszimmer-takonynak szagát is ily igen észrevehetleg ter-

jeszti, mely dajkaszoba nem volt elég nyírfával rendesen és toties-

1 B. Augusz Antal 1853—1859. a budai helytartótanács alelnöke. (Állásából

magyar érzelmei miatt bocsátották el ; de még 1857-ben nagyon népszertlen

volt a magyarság eló'tt.)
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quoties kiszellztetve, sokáig nem zsarnokolhat oly derék nemzeten

mint a magyar. Res nolunt diu male administrari. És mely képre

és társaira, melyek émelygsebben hatnak férfiakra mint hyppeca-

cuana, mily gyönyören illik a mindent dirigáló premiernek oly

annyira fitogtatott mottója, »besonnen, aber entschieden vorwárts !«^

De menjünk a szellemi mezn egy lépéssel tovább — igy raiso-

niróznak a magyarok — , vájjon mit mvelt Ferenez József a nemzeti-

ség dolgában?, kimélt-e de csak egyetlen egyet is? Ha a magyarok

nemzeti geniusát el akarja tiporni, ezt tán például egy bécsi kofa

helybenhagyja, ki a magyarokról semmi egyebet nem tud, hanem

hogy ket sokan »die ungarischen Rebellen «-féle czimmel illustrálják
;

de kérdem, mit vétettek a többi fajták és kivált a derék horvátok etc.

etc, hogy szinte k is, wie schmutzige Wásche azon német prés alá

jutottak, mely arra van ealculálva, allé Xationalitáten auszupressen,

damit dann — zur Fütterung der edlen Ochsen das ^ überbleibe.

14-ten Sept. 1
A németnek, mint ilyesnek soha nem volt nemzeti

^^'^-
I érzése, tán a poroszokat kivéve ; — és azért nem tudja,

de nem is sejti, mily kiirthatatlanl feneklik az mindazon nemzetek

lelkében, melyek, mint a németek, el nem olvaszthatok és melyek

:

alattvalók, jobbágyok lehetnek ugyan, s pedig h jobbágyok, de

kutya szolgák ? Soha !

És mi a hadat illeti, a császárnak ezen utolsó támaszát, vájjon

nincs-e az már annyira pedantisálva, eltentázva és bet szerint agyon

cujonirozva, mikép néhány kevés favoriton kivl az egész hadban nincs

de egyetlen egy tábornok vagy közlegény, ki nem volna disgustálva,

elkedvetlenítve, st elmérgeslve ?

És vájjon csuda-e ez? Éppen nem, mert ugyan ki a tulajdonképi

lelke az osztráki hadnak ? Gondolná-e az ember ? Itt is primo loco

senki más mint gróf Grürme, ki soha háborúban nem szolgált, sem

nagyobb hadtestületeknél, magasabb sphérákban mint kapitány, s

kinek ekkép nincs igazi katonai gyakorlata.- de egész tudománya és

talentuma abban áll, hogy nemcsak jó lókocsis, de kitn ember-

* Olvashatlan szó.

1 Itt már egy darab óta nem Bach beszél, hanem Sz. saját maga tesz reflexió-

kat s belelovalja magát — keser fantáziái közt — a minél kíméletlenebb, már-

már dégoutant »Kraftausdrückékbe<( (mint mondaná).

^ Érdekes összehasonlítani : mintha csaknem szórói-szóra Sz. e mvébl
vette volna Friedjung (Oesterreich 1848—1860. II. köt. 263.) Grünne jellemzését.
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kocsis is t. i. olyasokra nézve, kiket könnyen lovakká tehetni és kit

ezen mottó kimeritleg illustrál : »Gross im Kleinen und klein im

Grossen !«

Üssön csak az osztráki had nem csekély számú piemontiakkal,

vagy fegyvertelen magyar újonczokkal össze és majd ki fog sülni,

mily nagy csudákat vihetni végbe oly katonákkal, melyekrl Schiller-

ként igen helyesen mondhatni : »Zum Teufel ist der Spiritus, das

Phlegma ist gebheben.«

Mikor valami had háborúba indul, szokás proclamatio által fel-

buzditni az illetket. És ha oly háború van napisoron, mely invasióval

járhatna, akkor nemzetekhez is szokott szólni a fejedelem.

Most tegyük fel, hogy a muszka computisálni kivánna az osztrák

fejedelemmel, und das dürfte sehr bald geschehen, vájjon ez esetben

nem volna-e igazi remekm oly proclamatiót irni, mely Neuöstreich-

nak hadait és kivált népeit annyira electrisálni képes volna, dass die

betreffenden »Diener« für die Verteidigung ihres »Monarchen« willig

ihr Gut und Lében liessen ? és báró Bach, a hires pennás, gyzné-e

ily pierre de touche-féle pillanatban szokott furfangsággal és tudna-e

irni [oly] proclamatiót, mely több volna mint »szófosás«, és efféle

»gute Gedanken« helyett nem jutna-e eszébe inkább az, hogy szemé-

lyére nézve irkafirkáló vajúdások helyett tán czélszerbb volna — az

»illa berek, nád a kert« tempója? Az ellenfélnél, a muszkánál ellenben

igazi gyermekjáték lenne, néhány sorral »egész Neuöstreichot« per

Bausch und Bogén, Putz und Stingel az apostoli zsarnok ellen fel-

bszitni. — És ha valaki e sorokat tán olvassa, ám képzelje magát

lelki tehetsége szerint Ferencz József helyzetébe, ha t. i. beáll vagy

inkább már beállott az érintett zordon id és kisértse meg talentumát.

Írjon proclamatiót Osztrákia népeihez ;
— népeihez mondom, mert

sorban és szoros fenyiték alatt álló katonákat, legalább bizonyos

ideig, bármily directió felé korbácsolhatni, — és tapasztalni fogja,

hogy egyetlen egy szót sem vethet papirosra, mely nem volna leg-

szemtelenebb hazugság vagy melynek éle és hegye nem fordulna

maga ellen ;
— és aztán tartson a muszkák felé, próbálja azokat buz-

ditni, — és tapasztalni fogja, hogy cicerói szónoklattal bir. — És

ezen ártatlan kis próbatételnek eredménye kulcsúi szolgálhat a muszka

és osztrák egymás elleni pondus megértésére, méltánylására.

Az emberi társaságok legfbb kelléke a »bátorlét«. És e tekintetben

mit végbe vitt az apostoli császár? Azt, hogy az örökös tartományok-

ban sincs nagyobb biztonság mint volt azeltt, noha tiz annyi Spitzli

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 3o
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és komondor tartatik most közköltségen ; Magyarország határai közt

a felvigyázat provocáló ügyetlensége végett pedig oly aggasztó irány-

ban növekedik a közbátortalanság, st személyes veszély, miszerint

mondhatni, nincs Európában ország, mely e tekintetben mostohább

körülmények közt sínyldnék, mint a szerencsétlen elszamárkodott

magyar hon.

És a vagyoni bátorság, — vájjon nincs-e legszomorúbb körül-

mények közt ? Voltak-e valaha oly roppant mennyiség hever pörök

mint most és ezeknek nagy része nem ln-e eldöntve contradictorice,

úgy hogy az, mi egyenl esetben Pálra illett, Péterre nem volt alkal-

mazható ? — mi eléggé bizonyltja, ha ezen factumra még kellene

bizonyítvány, hogy Keuöstreichban nem törvény szolgál cinosurául,

de önkény és a mindenben tanúsított »tel est mon plaisir«.

És mi a törvényt ületi, vájjon létez-e ilyes valami Xeuöstreich-

ban? jS^em több mint Törökországban, st kevesebb. Mert vájjon

Patent, Edict, Erlass etc. etc. más-e, mint közelnyelésre kilombiká-

zott önkényi fekete leves ? És ha a török szultánt soktól eltiltja a

Korán és számtalan tárgyakban éppen nem omnipotens, vájjon mi

korlátozhatja Ferencz József császár »akaratját«, mely zsarnoki szó-

val oly annyira szeret paradirozni, t. i. hogy az úr, a többi »szolga«

;

vagy nagyobb pontossággal kitéve, »0 a peczér, a többi a kutya, st

a bakó, a többi áldozat ?« Kérdem, mi korlátozhatja az osztrák csá-

szár önkényét ? Tán csak nem a »katekizmus<( ? mert ha ez igy volna^

akkor emberiebben viselné magát.

Szabadsághoz szokott nemzetek ily fattyú törvényekkel meg

nem barátkozhatnak, mert valamint gyermekeiket úgy törvényeiket

is saját maguk szeretik csinálni és ezen fabricátiót nem hagyják má-

soknak át.

De ha a neuöstreichi szabad (?) polgárnak vagyona biztos is szom-

szédjától, ugyan mi nagy haszna van ezen elnynek, mely azeltt

sem hiányzott, a minden nap növeked adónak következtében ? —
bizony felette csekély, — mert aztán a szomszéd vagy a császár veszi-e

el az illetnek kenyerét, az éppen annyira megy, mint 7 lábnyi osz-

lopra vagy Szt. István tornyára felfüggesztetni

!

Financiáüs állása 2seuöstreichnak, mi alpha és ómegája minden

státusnak, napról-napra süppedékesebb mocsárba süllyed, melybl

csak két móddal menekülhetni, — ha t. i. a státuskiadások 40 per-

centtel kevesittetnek, a bevételek viszont, t. i. az adó, mert a többi

már mind el van kobozva, 30 percenttel magasittatik.
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Ezt pedig teljességgel nem cselekedhetni, mert oly birodalmi

mosaique karikatúrában, mint Neuöstreich, egy szál katonával sem

tarthatni kevesebbet, minthogy máskép igen sok plus-machernek

eszébe juthatna és en cas-que eszébe is jut, ob es denn eigentlich

nicht geseheit wáre, dass so ungeschickt zusammengeflickte Östreich

ganz einfach zu teilen, — mi ellen a legtöbb tartományoknak legkisebb

kifogása sem volna. Erdélynek többsége szivesebben egyesülne Romá-

niával, a Vojvodina Szerbiával, Galiczia a muszkával, Lombardia

Piemonttal — és ki tudja, tán Csehország Poroszországgal etc, —
mint sem hogy az osztráki prés alatt utóbb is parforce németté sajtol-

tassa magát. És a magyar nemzet ? A magyar nemzet ma kész »un-

bedingt« a muszkák karjai közé omlani,^ mert a muszka vagy vissza

fogja állitni a magyart elbbi édenébe, melybl vakságában tulajdon-

kép lökte ki, vagy legalább nem egyesíti egy személyben a magyai'

királyt és hóditót, a máriaczelli szenteskedt és az embertelen zsar-

nokot.

És vallás dolgában ugyan bölcs volt-e mindazon mysteriumokat

felmelegitni, melyeket valóban jobb békében hagyni? — Embereket oly

dilemmába állitni, hogy vagy a kétszer kett négyen kételkedni legye-

nek kénytelenek vagy a vallásnak némi arcanumain, nem jótett, de

igazi kegyetlenség !
^ És oly kormány, mely ilyest tesz, nyilván bizo-

nyltja, mily butáknak és gyermekkoruaknak tartja még a népeket

vagy ilyest csak tetteti, mikép azokat aztán ezen pretextus alatt bíz-

vást és plausibiliter járszallagokon tarthassa és minden szabadságtól

eltiltsa.

15-ten Sept.

1857.

[38.] Az egész birodalom alá van ásva, — ist ganz unterminiert —
és miután a bakó et Co kellleg kitanította a népeket

ildomra, st még hypocrisiára is, a vak császár és az

elbízott premier a magyarországi demonstrátiókat szintéknek tart-

ván, nem is gyanítják, lépteik alatt mily feneketlen mélység tátong,

mely fölött csak gyenge hártya vonul el, melyet legkisebb véletlen

is egybeszakit.

1 Ez a pont is azt mutatja, mennyire nem a nyugodt reflexió, hanem a példátlan

elkeseredés szüleménye e nagy szatirikus m. Már az itt mondottakkal épen ellen-

kezt állít és fejteget Sz . a muszka rokonszenvrl 1859-ben a Timesba írott czikkeiben,

mint a Tört. Bevezetés (jelen kiadvány els kötete) második könyvében láthattuk.

2 Fleg az 1855 augusztusában megkötött concordatumra czéloz itt Sz.

35*
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A magyarok mindent elkövettek, hogy ket a hóditó, ki magát

apostoli császárnak nevezi, legalább kihallgassa ; — feleletül »kevé-

lyen hátat fordit<( ; — majd tiz évi türelem és kín-epedés után, mikor

tapasztalnák, hogy a hóditó a magyarokra nézve hideg kszobor,

mely nem lát, nem hall, melyben nem dobog érz sziv, nem lakik em-

beri lélek, — Isten lábaihoz rogynak, és nem egyenként, de seregesen,

miliez képest tán észrevegye a »kszobor«, hogy maga magát csalja

vagy mások által csalni engedi és mindazon komédia, melyet Magyar-

országban fizetve, kényszerítve eljátszanak eltte, nem egyéb, mint

pai'ancsolt és rettegés által provokált hazugság, — 30.000 magyar

omlik le a kegyelem és lelki tisztaság ideálja eltt ^ azon helyen, hol

már annyi magyar áldozott és zokogva könyörög Istenhez, ne hagyná

ket el. És mit nyertek ? Nem többet, mint azt, hogy szintazon pilla-

natban, melyben 30,000 lélek és ezekkel Magyarország minden és való-

színleg a közbirodalomnak legtöbb lakosa Istenhez rebegi imáját

:

»Világositsad fel oh uram annak lelkét, kinek kezébe annyi hatalmat

tettél, hogy 40 miUió ember-teremtéseidnek szerencséje, st léte az

akai'atjától, az jókedvétl, az szemhunyoritásától függ,« —
s mit nyertek ? Azt, hogy éppen ezen pillanatban, mintha a nagy

contrast miatt csak erre várt volna, irta Laxenburgban, 9, szeptem-

ber 1857., azon végitéletet alá,^ melyet Bach minisztere — alkalma-

sint Dante Comedia infernale remek mvébl összeszedegetve, — ter-

jesztett éhbe, és mely Ítéletnek értelmi sommája ez, )>Ti magyarok

többé ne reméljetek* mihez még csak azt kellett volna csatolni,

de azért imádjátok a ti lovagi császártokat, st monarchátokat.

1 A már többször említett máriazelli nagy magyar búcsújárásra czéloz e szép

mondásban Sz.

- Itt Sz. a mondott napon és helyen kelt csász. kéziratot érti, melyet az ural-

kodó, magyarországi útja befejezése után intézett Albrecht fherczeg kormány-

zóhoz. A kézirat a császár örömének ad kifejezést az ország népének iránta tapasz-

talth ragaszkodásán és azon a tetemes elöhaladáson, mely az országban a kormány

intézkedései következtében 5 év óta minden irányban észlelhet. Ebhöl minden

jót remél a császár a jövre is és azért szilárdan cl van tökélve, az eddigi kormány-

elvek mellett tikhetetlenül kitartani. Köszönetét fejezi ki egj^szersmind a kormány-

zónak s a hatóságoknak hasznos mködésükért. — Ez a legf. kézirat (a melyet

Szögyény Emlékiratai II. köt. 100. és köv. 1. közöl) teljesen megsemmisíté a leg-

szerényebb reményeket is, a melyeket a magyarság a császár magyar útjához kötött.

Ezért nevezi Széchen}d e legf. kéziratot »végítéletnek«. Azok a rémít kifakadá-

sok, a melyekkel a császár eUen e nagj' szatira folyamán még találkozni fogunk,

az ezen kézirat fölötti általános elkeseredésre is vezethetk %issza.
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Ily alkalomkor nem egy gondolkozónak az jut eszébe, hogy soha

nincs jó vége, ha egyeseket vagy kivált nemzeteket desperátióba

korbácsolják, sokan pedig ezen latin mondára emlékezni kénytelenek,

»Si nequeo fledere superos,^ Acheronta movebo« etc. — Azon magya-

rok azonban, kik a gondviselés által ki vannak szemelve vérüket,

fajtájukat mostani oly annyha epeszt bajaikból kisegitni, kiemelni,

— sem desperátióba nem esnek — az érintett Dante-féle compositio

végett — sem az Acheronból nem várnak segítséget, — ezen alliancetól

Bach miniszter urat et Co megfojtani teljességgel nem akarván ; de

megtörhetlenl azon legmagasabb égi királyban bíznak, kinek mérle-

gében erény, magasztos becsületi érzés, tántorithatlan hazafiság és

kifáradni nem tudó nemes lelklet, nagyobb súly mint császári ke-

vélység, véres bosszúvágy, embertársak becsmérlése és kifáradni nem

akaró furfang és komédiajátszás

!

<}ondolja felséges uram, ily impertinent — ganz aus den Wolken

gegriffencn, — nézetekkel és illúziókkal vannak a magyarok eltöltve,

mondhatni saturálva.^

k hát nem engednek, de ujjat akarnak húzni. Jól van, — mi el-

fogadjuk a kihivót és majd meglássuk, ki gyzi tovább, jogszer feje-

delem-e mint Felséged, kit Isten csak el nem hagyhat, minthogy

Felséged Dei gratia császár és emellett, ezer meg ezer katonája és

ágyúja van, — vagy egy rozsdás, penészes, rothadt nép, fecskefészki

ruina? Wü* werden sehen, wer es lánger aushált? Én meg vagyok

gyzdve : Felséged ; feltéve ha tovább is csak rám hallgat, — rám

mondom, mert én soha nem fogok tétovázni, soha nem fogok tágitni; —

mert elég eszem van átlátni, hogy ily operátió annyi volna, mint saját

nyakamat szegni ; — ehhez pedig legkisebb gustusom nincs ; és ekkép

bár bukjék elbb az egész birodalom Felségeddel együtt a tátongóba,

én magamat kényelmes helyzetembl kiugrasztani engedni nem fo-

gom. De ahhoz ragaszkodom körömszakadtáig. És ezt kiki helyeselni

fogja; mert szintúgy mint Felségednek saját személye »mindene«,

úgy én sem ismerek magasabb czélt mint »édes magamat«.

Én semmitl sem félek, és tudom elre, hogy a magyarok is

elvégre tökéletesen megjuhászkodnak. — Hiszen maguk is azt mond-

ják példabeszédként : »megszököm vagy megszokom*. És miután

* Sz. aláhúzása.

1 Tehát, minden átmenet nélkül, egyszerre ismét Bachot szólaltatta

meg Sz. I
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mind csak el nem szökik, — és ha igen : »bon voyage«, elvégre mind

megszokja, — st reflexion faite, még örülni is fog »über seine verbes-

serte Lage — és a legdühösebb telivér magyar is végkép át fogja látni,

hogy például Sperl, Károlyszinház, kivált ha oly jóizlés géniek mint

I*íestroy vagy Scholz producálják magukat, — Volksgarten etc. etc.

vagy pláne udvari soirée, jobb mulatság mint czifra congregatio

vagy turbulens országgylés etc.

Pénzszomj, commoditás, comfort, restség, dolce farniente, félelem,

erkölcsi elaljasodás, luxus, zerrüttete Vermögensumstánde, udvari

fény, börze, a tisztviselk sáska serege, és kipusztithatlan csimaz

természete, aranykulcsi, pántlikai hiúság etc. etc. im ezek, a mi szö-

vetségeseink, melyek elvégre a derék magyarokat is le fogják gyzni —
és azért mindazon handa-bandától, melyet még sok magyar mint

Schreckenbergert hord szájában, — nem kell rettegni, de a legjobb

azokat ignorálni, s bár törik, bár szakad, elrehaladni. ^

És azért, felséges uram, >mur drauf los« ; kein Mensch soll sich

mucksen, das ist die Hauptsache és jótállok, minden gyönyören

fog menni ; mely alkalommal bátor vagyok Felséged-nek ismételve

nyájas emlékezetébe hozni, tanítónknak vagy inkább kollegánknak,

derék Macchiavellinek azon mély bölcseségfí patentjét, hogy a világon

azért van az emberi viszonyok közt annyi baj és szerencsétlenség, —
mert a népeken »uralkodók« vagy nem elég jók vagy nem elég rosszak,

was man sagt, weder Fisch, noch Fleisch.

Es miután ezen »másvilági« Erlassnak mély bölcseségén nem kétel-

kedhetni és miután Felségednek tulajdonkép nincs más választása,

[mert ha Felséged egyszerre mint »jó« akarna szerepelni, mindenki

azt kiáltaná fel, vagy legalább azt gondolná Mephistopheles in Kapu-

zinertoilette és igy mint mondom Felségednek nincs más választása]
*

mint felvett Schwarzenbergi útján legnagyobb energiával haladni

vagy mint a yankee mondja, togo the whole length of the figure, és

addig is, mig tart, naponként »olasz salátát élvezni«, — és avval

vigasztalni magát.

Mig azonban ezen fatális pillanat bekövetkeznék, — legnagyobb

figyelemmel kell lennünk napról-napra ersebben süllyed financiáink

tekintetében, — mert noha Felségednek minden szabad, azért még

sem énekelheti Felséged azon, kivált mostani idkben oly sokszor

hallott bécsi néphymnust »Es ist alles Eins, Es ist Alles Eins, ob

* A szögletes zárjelet kiadó alkalmazta.
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wir ein Geld habén oder Keins !« ^ Mert ha Felségednek nincs pénze,

akkor nem fizethet minket, mi pedig nem vagyunk oly buták, ingyen

és mint számtalan magyar tette azeltt, ex nobili officio szolgálni, —
a bankót in infinitum nem préselhetni, mert aztán Wertpapierból

elvégre egyenesen árnyékpapir lenne belle, — a derék adófizetket

pedig kelletin túl fejni vagy éppen exequálni némi nehézséggel jár, — s

pedig mert els esetben, tej helyett vér jön ki a tgyekbl, — ha pedig

levágjuk a tehenet, akkor éppen nem ád tejet.

Ennélfogva valamint szokásom minden alkalommal a társaságot

tekintve, intleg exclamálni : »Les moeurs avant tout«, igy vagyok

kénytelen Felségedet szünetlen ezen kellemetlen melódiával untatni

:

)>L'économie, aprés tout« — vagy mit is mondok, szinte »avant tout«.

E tekintetben már szerencsém volt Felségednek elterjeszteni,

hogy a státus kiadásit az armádiát illetleg nem kisebbíthetni, leg-

alább mindaddig nem, - mig tán diplomácziai úton geniá-

lis gróf Buolnak nem sikeri Felséged szent személyét

a muszka nemzettel kipacificálni, st mig ez szerencsésen nem megyén

végbe, an dem nicht zu zweifeln ist, mindaddig Felségednek h kato-

náit és h ágyúit inkább szaporitni mint kevesitni kell. E kérdésrl

tehát attendant prescindálhatunk.

Említést tettem 2 ennek utánna a zsandárokról, — és e tekintet-

ben megvallom, minden okosabb embernek úgy látszik, hogy lehetet-

len volt a kitett vagy inkább kimutatott czélnak elérésére valami

otrombábbat kigondolni, és az otromba gondolatot veltlenebbl

alkalmazni, mint ezen franczia majmolást, mihez képest legbölcsebb

volna legalább Magyarországra nézve, a derék zsandároknak sammt

und sonders Abschiedot vagy Laufpasst adni és a régi municipális

rendrséget ismét lábra állitni. — Én is nem tagadhatom, sokáig

ezen nézetben voltam, és nékem sokszor az jutott eszembe, hogy jobb

lett volna, ha már majmolni akartuk a francziákat, inkább pénz-

mintájukat, a czélszer frank és napóleon ezüst és arany darabokat

átvennünk, — mint a magyar körülményekhez éppen nem ill arany

pickliket.

1 Még a 19. század vége felé is eléggé kedvelt dal a bécsi »Sángerei«-okban.

2 Sz. itt egy pillanatra megfeledkezett arról, hogy Bachhal a császárnak

a magyarok felfogásáról, nézeteirl beszéltet és azokat czáfclgattatja ; nem pedig

beszélgetést folytat más valakivel. Azért ez az »említést tettem« kifejezés itt igen

zavarólag hat. Kinek tett említést Bach ? . . . Senkinek . . . Késbb azonban, mint

látni fogjuk, visszatér az eladás az elhagyott kerékvágásba.
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Miután azonban — mint Felségednek már legmagasabb értésére

elacbii alkalmam volt, — a zsandároknak fhivatása nem az, hogy a

közbátorságnak legyenek kezesei, — hanem hogy minden sociális

viszonyokba belefúrják magukat, »damit uns womöglich auch nicht

ein Gedanke entgehe«, miután mint mondom ez a fczél, természe-

tes, mihez képest ezeknek reductiojáról nem lehet szó, st ha a magya-

rok elpusztítását, — bona modalitate und ohne, dass es auffált, —
elbb akai'juk eszközölni, akkor a 14 zsandárezredet 20ra, st 30ra

volna czélszer emelni.

És e részben, mi személyes óhajtásomat illeti, kész volnék IV.

Henrikkel, ki minden francziának fazekában kakast kivánt láthatni,

e szavakra fakadni »bár ülne minden magyar kastélyban, kúriában,

st becsületesebb polgári lakban egy-egy derék zsandár« — és pedig

mert biztosabb mód nem volna az egész magyarságot fermentátióba

és rothadásba hozni

!

Szilvásokban miért nem romlik meg minden szilva ? Azért, mert

nündnyájában nincs kukacz ; minthogy ha mindnyájában volna üyféle

derék teremtés, mind rothadásnak indulna,

Es ekkép — sapienti sat — a zsandárokat felséges uram nem-

csak nem reducálhatni, st szaporitni kell.

Két positión átvergdvén t. i. az armádiát és a zsandárokat

tekintve, észrevehette Felséged, hogy e két positióra nézve a státus-

kiadásokban teljességgel nem számithatni »minus«-ra, hanem elkerül-

hetlenl a »plus«-t kell felvennünk budget-tabelláinkba.

Jön most egy nevezetes rubrika — t, i. az én derék huszárjaim

fizetése etc. etc. És im ez azon »Buhu«^ mely ellen legnagyobb méreg-

gel dühöngnek a minden szin és tollú magyar madarak, egyik azt

sivitja ad nauseam »biamter, biamter«, a másik »tenta, tenta«, — a

harmadik »bureaucrátia, bureaucrátia« etc. és igy tovább ezer variá-

tiókban.

Oly gazdaságban, hol nincs más kontroll mint rovás, ott igaz

sem papiros, sem tenta, sem Íródeák nem kell. De ily gazdaságot csak

nem állithatni mintául im jetzigen Jahrhundert ! És azért ha 1847

eltt nem fogyasztat^tt el sok tenta etc. etc. Magyarország határai

közt, ez igen természetes ; de kérdem felséges uram, okos ember, ki a

századdal haladni akar, ugyan visszakivánkozhatik-e az 1847. eltti

oly boldogtalan és tentátlan idkre ? Bizonyosan nem, — és azért nem

^ A. m. fülesbagoly.
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is érdemel figyelmet a magyar madaraknak ebbeli garázdálkodása. Mint

a Buhu, úgy mi is béketréssel, st megvetéssel trjük a beamterek

eUen intonált vociferátiót, niig az elrejtett puskásnak alkalom nyúj-

tatik az igen is szájasokat és szemteleneket derekasan megserétezni.

Hosszabb id eltt alkalmam volt — e tárgyat bizonyos magyarral

discutiálni, ki sok észszel, nem kevesebb tudománnyal ellátva egész

családjával együtt Felségednek legszilárdabb híveinek sorában áll.

: A civü tisztek oly nagy seregével mint a milyennel a minisz-

ter úr elárasztá a közbirodalmat, oly sebet ütött a státus financiáin,

mikép az igen könnyen annyira elmérgesülhet, hogy a legkérdésesebb

állásba süllyeszti a státust ; kivált mert a felvett systemának com-

plicátiói mindig növekedvén, a tisztviselk folytonos szaporítását

szükségessé teszik, — és ekkép az egész rendszer bet szerint rák

nyavalyában sínyldvén, mindig tovább harapódzik, mig elvégre

megdönti a legersebb álladalmat is, ha hogy ezen szerencsétlenség

elmellzésére a tempó nem használtatik kés, lapis infernális stb.

Én : Az emberi tehetség korlátolt, többet rakni valakire, mint

a mennyit elbir, nem czélravezet, — és ekkép egy-egy tisztviseltl

sem kívánhatok többet, hanem hogy bizonyos számú numerust absol-

váljon, — és ha ezen numerusok száma növekedik, akkor természe-

tesen a tisztviselk számát is kell szaporitni aránylag. — Ez, meg

akarom engedni, egyik árnyékoldala a civilisátiónak és a sociális viszo-

nyok progressiójának ;
— ámde ha a javult állapotnak elnyeit élvezni

akarjuk, akkor annak terhét is viselnünk kell. — Es valamint a min-

dig növeked jövedelem fejében több tisztvisel és bérest elbir a kifej-

tett gazdaság, úgy fogja a napról-napra növeked közopulentiája

Neuöstreichnak is elbírni a civütisztviselk aránylag könny noha

szaporodó súlyát.

Ö : Legalább eddig, 7 év leforgása alatt a közopulentia még nem

ntt annyira, mikép a tisztviselk száma aggasztólag ne nyomná a

hont, de tán még nincs egészen kifzve a felvett systéma és annak

jó ize és gyümölcse csak késbb fogja érinteni, felvigasztalni és meg-

tölteni már-már kifáradt appetitusunkat, reményteli lelkünket és

most jobbadán üres csreinket. E jobb idt, feltéve ha az valaha elér-

kezik, tehát ellegesen be kell várni. De addig is tökéletesen eUsmer-

vén, mihez képest 24 órában bizonyos pensumnál többet bármüy buzgá

egyén nem végezhet, egyenesen azt hozom kétségbe, hogy vájjon

szükséges-e az absolválandó numerusoknak oly borzasztó quantitása ?

Ha például én, ki a vagyonos és rangirt egyének sorában lelem helye-
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met, Írásban adom ki akaratomat kulcsáromnak, ez írásban adja

tovább szakácsomnak, pínczéremnek etc, etc, ezek ismét odébb meg-

írják kocsisomnak, szobatisztitómnak, kujítámnak, etc. etc. és mindez

protocoUumba vétetik, és aztán revideáltatik és superrevideáltatik

etc. etc, mely mtételekre extra tisztség szükséges — ha én így vagy

inkább ezen systéma szerint cselekszem, és nemcsak házamban, de

gazdaságom és egyéb dolgaimban is, akkor nemsokára koldusbotra

jutok, miután ezen séta alatt sokkal rosszabbul és kellemetlenebbl

folytak és végzdtek viszonyaim s ügyeim mint azeltt.

Én : Omnis comparatio claudicat, kedves uram. A grófnak viszo-

nyait nem ismerem, és ekkép meglehet, hogy a gróf-

nak nincs érdekében sok egyéneket obligálni és ket

érdekeik által magához csatolni, midn a mi neuöstreichi státusviszo-

nyainkban legnagyobb érdekünkben fekszik lehet legtöbb német

beamtereket a magyarok nyakára ültetni, — és legelsben is, mert

ez által a magyarok mind anyagi, mind erkölcsi tekintetben mindig

mélyebbre süUyesztetnek és aztán, mert ezen factor által nagyon nö-

vekedik a stabihtás elve ; mert a beamteri légió szerény személyem-

mel együtt, mi igen jól tudjuk, hogy tüstént végünk van, ha bukik

a császár és ekkép állását, mennyire csak bírjuk, ersítni törekedünk.

Ért a gróf úr ?

Mire persze a magyar Staatsmann. ki mint egykori kollégái soha

nem volt képes és most sem bírt a dolgok mélyébe hatni, szépen elhall-

gatott, — alkalmasint magában gondolván, — dass wir mit anderen

Salben geschmiert sind, wie die ungeleckten, schlecht pomadierten

Herren >miágyár táblabírók !«

A mi beamtereinket tehát, felséges uram, szinte nem kevesbíthet-

jük, st azok számát is a fennhozott fontos okok miatt inkább növel-

nünk kellene. Ámde e tekintetben mégis bátor volnék tetemes meg-

gazdagitást ^ javasolni, és pedig nem valami redactió által, hanem az

illetk fizetésének kisebbítése következtében.

Ezen eszme, els benyomás alkalmával és mieltt az tökéletes

higgadtsággal megfontoltatnék, igen kegyetlennek, st mi több »kíví-

hetetlennek« mutatkozik ; mert beamtereink nagy része oly misera-

biliter van fizetve, mikép az ember nem capiálja, a szegény ártatla-

nok min élnek és mily pénzzel varratják a rájuk parancsolt magyar

libériát.

* így tollhibából : megtakarítás helyett.
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Aber es gehet, — und es ist noch nicht »da gewesen«, hogy Magyar-

országban egy német beamter éhen halt volna vagy rongyos nadrág-

ban jelennék meg, st mindnyája, azokat kivéve, kik tán valami chro-

nicus bajokban sínyldnek, napról-napra ersebben hízik és öltöze-

tére oly kényes, mikép igazi öröm látni, wie ihnen das imgrische

CUma gut anschlagt

!

Felséged tudja, én a magyarokat nem szenvedhetem, leg-

elsben is weil sie kein reines Deutsch sprechen, és aztán, mert nagy

rabuhsták, — mi engem természet szerint mint született genuin

Lerchenfeldert ^ — und das ist mein Stolz — és annyira tiszta készit •

mény prókátort, wie ich zu sein mir schmeichle, kimondhatlanúl

sért, bök és kinoz. Ámde a mi igaz, az, meg kell vallani, igaz
;

és a magyarnak hospitalitását, bkezségét, generositását nem

dicsérhetni eléggé. Kivált oly egyénekre nézve, die sich liebenswür-

dig zu machen verstehen.

A mi derék beamtereink, higyje felséges uram, annyit kapnak

ajándékba, hogy ezen nem bámulhatni eléggé és e tekintetben nem

dicsérhetni feleslegesen a jósziv háládatos magyarokat ! És vájjon,

miért kapnak annyi ajándékot ? Mi ennek legmélyebb sarkalatú oka ?

Semmi más. Felséged errl meg lehet gyzdve, hanem az, hogy k
is, Caesaris ad exemplum, mennyire képesek a magasztos példát utá-

nozni »frei von Eigendünkel und Hoffahrt sehr bescheiden und gren-

zenlos liebenswürdig sind«.

Fizetésük ahhoz képest mit mellékesen szereznek — vagy akarom

mondani elkapnak, oly kevés, hogy azt tekintetbe se vehetni, és azért

ha honoráriumukat felezzük, st egészen elvonjuk, azt nem is érzik,

st a deperditát könnyen pótolhatják, ha magukat csak egy kicsit

erltetik : Doppelt oder dreifach so Hebenswürdig zu sein, wie sie vor-

hin waren.

Felséged tudja, hogy a kozák [— ej be nem szeretem kimondani

e szót, mert daragombóczra emlékeztet, melyrl az urwüchsig bécsi

ha nemzeti lelkesedésre lobban, azt szokta énekleni »Wenn ich auf die

Griesknödeln denk, gibt's mir einen Stich in die Lend'«— J'"* a kozák

mondom nem húz rendes fizetést, — és mégis eljutott kétszer Párizsig

és újabb idkben Felségednek barátságos meglátogatására. Pestig,

Temesvárig, Brassóig és éhen holt kozákról soha szó sem volt, — st

* Kiadó tette a közbeszúrtakat szögletes zárjel közé.

^ Bécsnek egyik elvárosa (városrésze).
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mint tudatik, üresen igazi kozák nem szokott hazatérni. És vájjon

mi ezen látszólag nagy rejtélynek kulcsa? szinte semmi egyéb mint

azon ismert factum, hogy annyira meg tudják a kozákok t. i. magu-

kat kedveltetni mindenütt, mihez képest senkinek nem jut eszébe a

jó fiúktól valamit megtagadni.

És ha a Don vagy Volgaparti durva, iskolátlan nyárshordóknak

szeretetreméltósága, — die nicht weither sein kann, jár ily haszon-

nal, kérdem, nem természetes-e mily csudákat kénytelen szülni még az,

wenn sich erst ein ausgeschulter Östreicher oder gar ein aimabler

»Wüner« sich ansetzt und den charmanten spielt?

Felséged, noha Felségedrl nem szoktak anekdotákat mesélni,

mégis tudom, hogy ilyeneket hallani szeret, és azért bátor leszek egy

furcsa esettel elállni.

Bizonyos Kucsuba dzsidás közvitéz azon ritka egyéneknek volt

egyike, ki brébe nem fér, — ritka mondom, mert a legtöbb embernek

bre a sok ráncz után Ítélve, melyet magán hord, igen is tág. Ezen

szkbr hs bizonyos alkalommal nem tudván, mikép oltsa pajzán

negédjének szomját, ezen különös ötletre jött : egy derék brünni indu-

strielt, kivel véletlenül találkozott im e kérdésekkel érintni : »Ismeri-e

az úr Kucsuba vitézt ?« mire midn ez negátióval válaszolna, t ezen

hozzáadással ii'galmatlanúl pofon csapni : »Kucsuba vitéz én volnék,

habé die Éhre mich aufzuführen !« Und die Bekanntschaft war nicht

nur gemacht, aber auch gestempelt

!

Ezen derék vitéznek hire annyira terjedt és oly sakkba tartotta

az illetket, hogy bármily kis Spitzbübereit követett is el, nem mer-

tek ellene panaszkodni és miután hol nincs vádló, ott nincs legalább

földi bi ó, impune járt el Kucsuba dzsidás számtalan czifra kalandjá-

ban. Bizonyos alkalommal »borjút appropriált magának«, melyet egy

szegény szántóvet szabad polgár oly impertinens volt sajátjának tar-

tani. E gondolattól felcsiklandozva bepanaszlotta az acquisitort

;

de ettl annyira félt, mihez képest mikor vele »összehomlokoztatnék«,^

azt állitá, hogy a borjut neki ajándékozta, — és nicht schuldig-gal

csaknem odébbállt a terrorist borjús, — midn a bíráknak egyik róká-

sabbja azt tudakolá az »akarom, de ne merem« polgártól, — mit

mvelt vala akkor, mikor a borjút presentálná a hs katonának ? Mire

ez, magát pillanatig elfelejtvén, igy válaszolt : »mit csináltam volna ?

Sirtam...« Kucsuba: »Mit mondasz, hogy mersz igy hazudni ?<i

^ A. m. confrontiert, szembeállíttatott.
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Szántóvet : »Igen, sirtam, de tiszta örömbl, ich vergoss nichts als

uhrwüchsige Freudestránen.«

A beamterek fizetését tehát bízvást kisebbíthetni, st egészen

elvonhatni. — Sie werden sich schon helfen, wie síe sich bis jetzt ganz

superb geholfen habén ;
— mert mondhatom Felségednek, nem egy

közülük annyit kapott már ajándékba, kappant, malaczot, pénzt,

bort, st borjut is, hogy rajtuk egy cseppet sem kell búsulni.

És ha van köztük oly szamár, — mi nem hihet, — mert ilyesben

igen okosok, ha másban ersen ostobák is, ki magán nem tudna segitni,

t. i. nem tudna lenni oly aimable, hogy neki magyar bkezséggel és

generósitással ajándékozzanak eleget, wie es sich zu der Würde einer

so grossherzigen Nation ziemt ; ilyes isolált eseteknek is lehet jó követ-

kezménye.

Régi tapasztalás mutatja, mint már fentebb érintem, hogy oly

népek és egyének, melyek ersen koplalnak és soha nem tehetnek

szert valami jó pecsenyére, ennek hija miatt mintegy desperatiótól

korbácsolva feleségeikre esnek, és pedig közönségesen annyi succes-

sussal, miszerint t. i. Ínségüket »viribus unitis« elfelejthessék, hogy

interruptio nélkül mindegyre növekedik az aprószentek sora és nincs

a házban küszöb, nincs luk, melybl egy Flachskopf vagy Morenschá-

del, mint egy igen classicus, de egyszersmind gemütlich bécsi román-

ban Lanner és Strauss ^ hegeds csak egymást neveztetik — ki ne

kukucskáljon, — és ez aztán persze nagy nyereség, kivált oly népetlen

országra nézve mint a magyar »Verwaltungsland«, — hol minden módon

kell növelni az adófizetk és újonczok számát.

Nekem azt referálják, nem tudom igaz-e, mert páter nunquam

certus, mater semper certa, — egy alárendelt beamternek huszonnégy

gyermeke van. Már ezt igazi Isten áldásnak mondhatni. ÁUitják ugyan,

hogy ezen jobbadán még kicsi ivadékok apjuk és anyjukkal együtt

oly ersen koplalnak, mert nincs mit tenni hasukba, miszerint szinte

hallja az ember, oldalbordájuk mily iszonyatosan ropog, — és efölött

nincs egyetlen egy is köztük, mely ne volna girbe-görbe, gelvás, púpos,

csámpás, siket etc. De ez mit sem tesz, — wenn sie nur Gottvoll und

Euer Majestát treu ergeben sind ! jonczoknak ugyan nem valók,

kivált muszkák ellen, mert ezek madárváztól sem ijednek vissza, —
adófizetk szerepét sem játszhatják, mert maguk is csak kolduskenye-

1 A két híres zenész és Walzcr-szerzö. Amaz, a germán, szke ; emez, a zsidó

eredet, szöghajú.
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ret rágnak, — ámde annál inkább használhatni ket tisztviselknek,

weil sie so zu sagen fertige Beamten oder wenigstens von Beamten

extra verfertigte geborene kaiserliehe Diener sind.

És miután provokáló institutióinknál fogva napról-napra aggasz-

tóbb irányban növekedik az útonállók, rablók és gyilkosok száma,

kik elvégre Felséged oszlopára jutnak, — és igy lassan-lassan kitisz-

tul a sok haszontalan magyar betyártól a szép és igen drága neuöst-

reichi pátria, igen szükséges, hogy másrészrl, ha nem is hasznos,

legalább igen submiss és obediens alattvalókkal népesítsék és fénye-

sittessék ki a haladásnak óriási léptekkel indult Felségednek Magyar-

országa. És ezen pótlékot, mely tudom soha rebellálni nem fog, sehol

nem kereshetjük és találhatjuk biztosabban mint Felséged koplaló és

éppen azért oly prolificáló h beamtereinek félcsókból készült gyenge

és ostoba ugyan, de annál inocensebb és tractabilisebb ivadékiban.

Ha tehát Felséged az én huszárjaimat azon lábra méltóztatnék

patentálni, mint amilyenre a muszka czár ukázza vagy inkább már

18-ten Sept.

1857.

régóta ukázta hasonlóul igen számos kozákjait és e szerint

a mi beamtereink is gratis vinnék a pennát, valamint

ingyen viseli a sivatag fia a lándzsát, — akkor természet szerint külö-

nös nagy ternóval vigasztalná meg Felséged az osztráki financiát és

ez által báró Brucknak már-már lankadó és fejfüggeszt melancho-

liába esett kedvét. A beamterek igaz, nagy lamentót ütnének, petitió-

kat irka-firkálnának, — aber ohne Demonstration, — végre elhall-

gatnának, és abban keresnék és találnák a compensátiót, — dass sie

noc'h liebenswürdiger, umsichtiger und pfiffiger werden würden als

sie bereits sind, wáhrend sie das stolze patriotische Gefühl, welches

jeden echten (! ?)* Östreicher entflammen muss, habén dürften : ^eu-

östreichs grosse Zukunft wenigstens in financieller Hinsicht gesichert

zu habén, — midn tulajdonkép nem k húznák ki sárból báró Bruck

excellentiáját, hanem a generóz magyarok, kik tudván, hogy ezen-

túl fizetést nem kapnak a szegény éjjel-nappal irkafirkáló beamterek,

bizonyos vagyok kótyavetyéznének ajándékaikkal és ket azokban

nyakig, st tökéletesen elfullasztanák. És aztán ez volna egy lépés és

pedig nevezetes lépés Felséged financiáinak helyreállítására ; mely

alkalommal csak arra vagyok Felségedet figyelnietessé tenni bátor,

— hogy én is vajmi szívesen renunciálnék minden fizetésrl, ha t. i.

oly szerencsés volnék Magyarországban lakhatni, mert tudom enge-

* Sz. kérd- és fölkiáltójele.
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met is készek volnának a derék vendégszeret magyarok csupa jószi-

vségbl minden tekintetben agyontractálni, kivált »kitoló kásá-

val* ; miután azonban Bécsben van ftelepedésem és itt az emberek

okosabbak mintsem hogy sok ajándékot lehetne bellük kicsikarni,

— kérném Felségedet — mert az én dics császárom fénye végett

»muss ich mich auch sehen lassen« — ha Felséged az én fizetésemet,

azon roppant nyereség fejében, melyet Felséged az én találmányom

szerint húz, ha huszárjaimat kozák lábra állitja, fizetésemet kegyesen

dupplázni, vagy ha ez nem volna igen indiscrét óhajtvány, császári

generositással quadrupplázni méltóztatnék.

Azon kérdés támad most : vájjon reducálhatni-e gróf Toggen-

burg ^ budgetportióját. És erre igen nehéz a feleletadás ! Mi már any-

nyit költöttünk um das Erstaunen und die Bewunderung der Völker

dadurch, wenn sie Etwas sehen können, zu erwecken und aufzusta-

cheln, hogy valóban az okosabb ember, kivált okosabb óráiban önkén-

telen azon gondolatra jut, nem lett volna-e bölcsebb a kiadott pénzt

inkább meggazdagitni ^ és Uffenheimer ládában ^ tartani, mert mind-

azon krakványok és remekmvek, melyekkel eddigelé kiczifráztuk

Neuöstreichot, csak azokon gyakorolnak némi megiepettetést, kik nem

látták Berlint, Párizst, Londont, st nem is hallották, miket vittek

ott végbe, de e helyett — mint sajtféreg nem képes imaginálni valami

dicsbbet, mint »túrós« metropolitát, szintúgy tatnak k is szájat

már azon is, ha báró Seiler* egy-egy sikátort utczára tagit és kaptáz.

Sokan azt mondják, hogy Neuöstreichnak ebbeli erlködéseit — Fran-

czia és Angolhonnak végbevitt csudáihoz képest — ezen mottóval

illustrálhatni tökéletesen kimerítve : // résulte bien, mais ne peu rente

pas.^ — Tudom ugyan, hogy ily anzüglich beszédi'e, legott a semme-

ringi remek útra mint parádétáborra mutat Hans Jörgel et Co. En is

igy cselekedtem eleinte és azt gondoltam, ersen letrumpfolom azokat,

kik Londonról, Párizsról, Berlinrl vagy pláne Münchenrl mertek

fecsegni, mert olyas valamit, mint a semmeringi csudaút, hat kein

Land, keine Nation aufzuweisen, és mindazon német tudós urakat,

kiknek megmutattuk, legnagyobb enthusias[mus]ba is hozta, kivált

* Sz. aláhúzása.

^ A kereskedelmi miniszter 1859-ig.

2 A. ra. megtakarítani.

^ A Wertheim-szekrények eldje.

* A — már említett — bécsi polgármester.
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ha ket ellegesen pezsgvel vagy pláne rheimsi Cabinets ^ al

kellleg és gratis felvidoritánk, — midn egy csapat, gondolom tizen

voltak, yankee, kiket igaz »von vorneherein* valami Fest- vagy Zweck-

essenre nem invitáltunk, hozzám ezen exoticus kérdést irányozták :

Mü'e volna ezen út ? Mire ? Furcsa felfogás ! Hát arra, hogy az által

összeköttetésbe tétessék az osztráki metropol Triesttel, Alexandriá-

val, Szuezzel, Calcuttával, Hongkonggal. — Yankee :
^ ez soha nem

fog valósulni ! Mert az osztráki kereskedésnek fkanálisa mindig

Hamburg és az északi tenger leend és nem Triest és a szk Adria, —
és ha Bruck úr erre akarja par force kényszeritni Osztrákiának import

és export ügyét, elvégre »miserere« lesz belle ! Gondolja csak felséges

uram, ezen teoretikus yankee, mert hiszen praxisunk legalább több

van mint nekik, ha eszünk tán nincs is annyi — »misererérl« mer

tenni említést, — mintha bizony valami ország éppen oly viszontag-

ságoknak volna alávetve mint a gyarló ember, ha benne visszás útra

téved a természeti functió !

Hát mire való ezen út ? igy ismétlé tudakolását a Franklin-nem-

zetiség puffmacher. Tán arra, hogy bámuljanak az emberfiúk ezen

világi 8-ik csudán ? Én ersebben megcsudáltam a Schneeberget ^

mint a semmeringi vas át-és-alatt-mászót — pedig nem tellett és nem

tellik semmibe ! Ha az éretlen császár »szájtátást« akart eszközölni,

miért nem épitett inkább egy Franz Joseph's tornyot, mely két oly

magas mint Szt. Istváné vagy miért nem rak[at]ott mint új Pharao a

magyarokkal uj pyramist ? Ezen éppen úgy bámul a világ, — és ha

tán többe tellik is, legalább conservatiója nem költséges, midn a

semmeringi patkós nemsokára kecskéknek legelül fog szolgálni vagy

oly fontanelle, mely száraz Osztrákiának úgyis kevés pénznedvét

absorbeálni fogja. — Ilyesmit Amerikában humbugnak szoktak nevezni,

— nekünk pedig csak tudni kell, az mit jelent.^ A természetnek mve
mindent superál mit a gyarló ember alkothat. És azért soha sem kel-

lene valamit producálni was die Leute nur Erstaunen macht, sondern

ohne Ausnahme stets nur das, was ihnen wirklich nützlich ist.

* Olvashatlan szó. ^ Sz. aláhúzása.

1 A 2000 méter magas hegj-láncz Alsó-Ausztria és Stiria határán a bécsi

turisták kedvelt kirándulási czélja.

2 Sz. mint sokan mások is, azért viseltetett oly nagy ellenszenvvel a remek

semmeringi vonal ellen, mert ezt az akkori állami vonalat is (mint másokat is) sok-

kal olcsóbbért kellett az állami nagy deficitek miatt magántársulatnak eladni,

mint a mibe építése került.
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így leczkéz[tet]ett engem az impudens yankee ! Én — noha tán

igaza lehet — t mégis megszánni voltam kénytelen, mert mindenben

oly igen »terre á terre« haszon után vagy inkább hason csúszni nem

dics, és ebben én az esztergomi katedráinak mottójával tartok :

Quae sursum sünt, querite ! És ez oka, miért másztuk mi meg a magas

Semmeringet, és — többek közt, — miért másztam én az alacsony

aulából még Felségednek hegyibe is.

Ezen mezn tehát bármikép erlködjünk is, oly egyeseknél, kik

tovább voltak, mint Pentzing, Hietzing etc. és kivált a külföld átel-

lenében, nagy effectust elvarázsolni nem fogunk, — st ha igen köp-

jük markunkat, és aztán az eredmény meg nem felel a közvárakozás-

nak, — nem egy magyarnak jöhetne szájába ezen példabeszéd : »Sokat

akar a szarka, de nem mindig birja a farka«, — midn a mostani

commerciális világban felette soknak pedig szinte azon fentérintett

yankeegondolat juthatna fejébe, hogy a fény nem hizlal senkit, de

csak az ér valamit, mi haszonnal jár.

Egyébiránt gróf Toggenburg kitett sperativusa

úgyis oly discrét, st oly sovány, mikép azzal igen ma-

gasra nem ugorhatni ; — és ha a státusbudgetnek ezen rubrikája töké-

letesen expungáltatnék is, — a mi financiális káposztánk azért még

nem igen zsirosodna, — midn másrészrl szegény Toggenburg, nomen

est ómen, Schiller által illusztrált egyik ükbátyjának ^ nyomdokiba

lépne, vagy inkább helyibe ülne, igen könnyen szomorú és minden-

esetre felette unalmas sorsára juthatna, ha mindig és mindig kacsin-

gatna a státus pénztárára és aztán az soha nem adna neki semmit is.

Itt sem sül ki tehát valami »plus«. —
Jön most felséges uram az igazság kiszolgáltatási ügye. És e tekin-

tetben felséges uram igen bölcsen cselekedett, hogy Felséged pour

gagner les cceurs des hongrois gr. Nádasdy Ferenczet méltóztatott kine-

vezni miniszter szolgájának, mert ha valaki, bizony fogja a magyar

nemzetet Felségeddel tökéletesen kipacificálni.

Ha megmutattam Felségednek, hogy az én huszárjaim minden

fizetés nélkül is ellehetnek, mert már az által tökéletesen meg van-

nak jutalmazva és valóban irigylésreméltók, ha a sok »ajándékok

mellett<( még Felségednek »megelégedésével« is kihizlaltatnak néha-

néha, — ha mondom ezt nem vehetni kérdésbe, akkor gr. Nádasdy

mind német veterán, mind magyar újoncz hadaival is eapitaliter elle-

1 Czélzás Schiller »Ritter Toggenburg* czímü balladájára.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatélta. II. líöt. 36
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het — legkisebb, státus részérl angáriázott Wertpapier nélkül és

pedig mert a Justitiát ugyancsak talpraesetten, bekötött szem-

mel pingálják és szobrázzák, és ekkép igen könnyen lehet, a most

játszott Blindemáusel alatt valamit ereszteni zsebükbe, vagy dugni

kezükbe az illetknek anélkül, hogy a netaláni elpirulás kínjai-

nak ki lennének téve, valamint az én nemcsak nagyszájú, de

kitnleg szarkaszem huszárjaim. — Es aztán ,ki nem adna

bíráknak valamit szívesen ? mi csak a köztisztaság tekintetében

is kimondhatlan nagy elny, ha t. i. egyik kéz a másikat mossa,

mely most néha oly piszkos, — midn birákról nem mondhatni szebb

dicséretet, mint »reine Hánde«, — mit most hála Isten Felségedrl

is egész igazsággal hirdethetni, miután Máriaczellben tökéletesen tisz-

tára szappanozta Felségedet a boldogságos szznek segítségével gyón-

tatópap jobbágya vagy inkább »Dienerje« és Felséged a nyert Beicht-

zettlivel bizonyosan számot tarthat Szt. Péter Verwaltungsgebiet-

jében legalább zártszékre.

A státusbudgetnek ezen mostérintett rubrikájában ennélfogva

nagy meggazdagitásra tehetünk szert, mely az által is tetemesen növe-

kednék, ha gr. ísádasdynak sem adna Felséged hópénz helyett más-

nem Wertpapiert, mint olyast s pedig regulariter minden fertály-

évben, melyen Felségednek császári megelégedése van kalligraphálva

és ily jutalom oly lelkes magyarra nézve, mint gr. í^ádasdy, ki csupa

patriotismusból szolgál, bizonyosan kedvesebb lesz, mint oly papiros

Haderlump, melyért semmi lelkit, de egyedül anyagit vásárolhatr.

Es ha ezen financiális improovmentet valaki tán nem helyeselné és

egyenesen »mauvaise plaisanterie«-nek titulálná, — tudom, gr. Nádasdy

ily alacsony, mondliatni szennyes nézetet nem osztana, de tüstént

elértené, was sein Kaiser ihm dadurch sagen will

!

Gr. Nádasdynak egyik elejét. Felségednek egyik eleje azért, mert

még magasabb volt, mint a most fényl Justizminister, kegyesen meg-

röviditni méltóztatott. Lékán fekszik feje saját lábai közt.^ Már miután

Felségednek azon apostoli szép vagy inkább szent szokása van, valami

mód által még azokra is kegyesen sújtani egyet, kik már tökéletesen

kikapták illetéküket, — igen átláthatni, — hogy gr. ]Xádasdy mindig

valami bizonytalanságban remegett, nem rejt-e Felséged ellene is egy

kis bosszucskát, minthogy Felségednek egyik eldjét egyik eldje

^ A vasmegyei Léka régi temploma alatti sírboltban nyugosznak az 1671-ben

lefejezett Nádasdy Ferencz csontjai.
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megbántani szerencsétlen volt és ezen szerencsétlent Felséged többé

nem büntetheti ; mert még mint cadavert sem akaszthatná fel, ha

lábainál fogva nem, mert hiszen nincs »gombia« és ekkép a most él

fogarasi örökös,^ nem tudhatja egész bizonyossággal, nincs-e Felsé-

gednek személyére nézve még valami bizonyos gustiisa ? Ha már most

minden ^/4 évben rendesen kitrombitálják az ujsági Wert — és most

még a Stempli által wertvoller Papiere, hogy Felséged »megelégszik

gr. Nádasdyval« — akkor bátran hiheti az egész világ a derék igazsági

miniszterrel együtt, dass Alles vergessen, Alles verziehen und aus-

gesöhnt ist, — mikor aztán felnyílik a mennyország eltte és a derék

és h szolgára szebben süt a nap mint azeltt, habár azt mit a pék süt,

ily kitüntetésért nem is adják ki, de azért nem hamis, de igazi pénz-

zel kell fizetni, milyesben gr. Nádasdy egyébiránt szinte nem szköl-

ködik, — mert mint egykori gazdag család ivadéka, melynek annyija

volt — Petronellt^ is birta — azon édes recollectióban is részesül,

mely az elvesztett jobblétnél fogva ersen csökkenteni szokta az ember

étvágyát, és ezt ekkép kevesebb költséggel is kielégíthetni ; annyija

pedig van a derék mágnás grófnak és igy tökéletesen meg lehet elé-

gedve minden fizetés nélkül, kivált mert nincs oka mint nekem, sich

sehen zu lassen, st ez neki alkalmasint igen kellemetlenül esik, mert

minden ember, ki egy magyar miniszterben valami szép keleti mintát

vél bámulhatni, szinte megijed ha ohne darauf früher vorbereitet zu

sein, gróf Nádasdyt megszemléli, mikor akaratlanul is Franckenstein

czim román jut eszébe, ha olvasta, — ha pedig nem, hihetleg most

olvasni fogja. De már ezen okból is, — igen geniális gondolat volt,

gróf Nádasdyt oly kitn helyre állítni ; — és pedig, mert még most

számtalan oly elítéletes egyéniség van, mely azon okból is sajnálja a

a magyarokat és nyilván mondja, hogy kár oly ténye- i 20-ten Sept.

restalpas szép fajt kiirtani, mint amilyest Felséged vett I Í!E:

kegyesen kiirtásba. Ámde ha megmutatjuk nekiek gr. Nádasdy Ferencz

excellentiáját és assecuráljuk ket, hogy minden magyar csak ilyen

vagy tulaj donkép az igazi magyar Apolló, — akkor már csak pour

des raisons phisiques mindenki helybenhagyja Felségednek néprege-

neratiói magasztos eszméjét, fkép ha á kiesett legutolsó »Abence-

ráge«-nak pótlékát megcsudálhatja báró Rueskáfer, báró Geringer,

^ Nádasdy Tamás, a késbbi nádor, 1630-ban kapta adományban Fogaras

földét és várát az utódaira is átszálló »örökös ura<( czímmel.

2 Az osztrák-magyar határon Köpcsényhez közel.

36*
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báró Hauer et Co személyeikben, vagy ó ! bár az én alázatos, nem

ugyan szép, de legalább a szépnemnek igen kedves és piquant tüne-

ményemben.

Két ministeri sectióban, az igazságiban és az enyimben tehát

felséges uram a nemfizetés elve által igen sok kincseket megmenthe-

tünk Felséged hasznára.

[39.] Kérdés alá jön most a közoktatás ügye, melynél én meg-

vallom csiklandósabbat nem ismerek

!

Ha az illetknek meg lehetne parancsolni, mikor olvasásra és

Írásra kellleg kitanítottuk, hogy csak azt olvassák, mit az Aller-

höchste Staatsverwaltung kezükbe ad, das heisst : nur gute Bücher

vagy csak olyant Írjanak, mi Felségednek vagy személyemnek füleiben

édesen hangzik, hiszen akkor nem volna baj és ezen esetben igazi bn
lenne az A. B. C. etc. könyveket in infinitum nem szaporitni és azokat

aztán minden módon a derék neuöstreichi szabad polgárok respectiv

koponyáikba elölrl és hátulról belé nem csepegtetni, ütni, csépelni.

Ámde az átkozottak, — a »gens humana ruit in vetitum nefas«

elvtelensége szerint nem azt olvassák, mit számukra mit den váter-

lichsten Absichten componálunk, és kipréseltetünk, hanem legszíve-

sebben és legmohóbban azt, mit rosszalunk, condemnálunk, eltütunk
;

és ha Írnak valamit, minket csak annyiba dicsérnek, feltéve ha zsiros

Wertpapierokkal ket ellegesen jól meg nem olajozzuk, hogy éppen

neve legyen ;
— rólunk rendszerint hallgatnak, néha pedig oly kétértel-

mségekkel czifrázzák ki báránybrbe burkolt farkaseszméiket, misze-

rint az ember csupa méregbl, ha nem volna annyira »schwarzgelb«,

tüstént »blau und grün« tudna lenni, és ha titkosan külföldre levelez-

nek vagy pláne külföldön irnak és nincsenek im »Zauberkreis von Neu-

östreich«, hol valami vai'ázs alatt állnak, mintha malomk ülne gyom-

rukon, akkor oly indignitásokkal és oly fadesse-ekkel piszkolják be

a legszebb fehér papirost, kivált ha Felségednek szent személyérl

vagy az én szentesked egyéniségemrl tesznek említést, hogy az, ki

ilyes infamitásokhoz nem szokott, mint én, ki ilyestl elszoktam,

mióta Felségednek mindenese lettem, — mérgében meggebbedhetne,

kivált ha meggondolja, hogy ilyeseken nem gyakorolhat más bosszút,

mint ket in effigie felakasztatni, — vagy mert ezen felemelés nekiek

némi országokban igazi becsületi felemelésül szolgál, — nem lehet ket

máskép megkínozni, mint á la Confucius, közvetve valami rokonaik,
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jó barátjuk, tán gyermekeik vagy szüleik által, kiket i 21-ten Sept.

körmeink által szerencsésen elérhetünk és kiket Felséged I lEL

practicus constitutiójánál fogva elég módunk van — minden extra

scandal nélkül — agyonszekiroznunk.

Mennyire igaz felséges uram, mihez képest '^ az olvasni és irni tudó

más almák után szeret ásitozni, mint a mily gyümölcsöket neki despót

kormány szokott kitálalni, e factumot saját tapasztalásom által bizo-

nyíthatom be. Junges Blut tut selten gut ! Ez oly axióma, felséges

uram, hogy Felségedet persze kivéve, azt csaknem minden született

géniére és ekkép rám is teljes joggal alkalmazhatni. Boldogult atyám

Thomas a Kempis imitatióját, ^ késbb Eckartshausen ^ phraseologiá-

ját adta kezembe ; én azonban, mert ilyes lecture soha nem volt Ízlé-

sem szerinti, titkosan könyvtárába lopództam és igazi mohósággal

estem Voltairnek, Rousseaunak ; — a bürgerliche Gesetzbuch forga-

tásánál elaludtam, und ist wirklich sehr langweilig, de annál nagyobb

érdekkel olvastam a Contrat socialet. StoUbergs Geschichte der Reli-

gion Jesu Christi,^ melyet atyám extra megvásárolt számomra, —
mint azt hiszem, még most sincs felvágva, de annál mulatságosabbnak

találtam Faublast,* — kivel megvallom, mikor még nem ékesité ju-

stum ac tenacem-féle férfiúi méltóságomat a szakáll, — nagy hason-

latosságom volt, és mindig, mikor boldogult jó anyám engem valami

»Jux« végett szoknyába burkolt, azt kiálták fel az engem meglátok !

Ei schwere Noth, Blitz und der Hagel, welch' ein glattes appetitliches

Ding

!

Ha erdó'pásztornak puskát adok kezébe azon intentióval, hogy a

farkasokat üldözze, ám fogja-e tenni ezt, kivált ha jó »puffpénzt«

* Mihez képest = hogy.

1 Thomas a Kempis hírneves egyházíró (1380—1471) fó'mííve a »De imita-

tione Christi« már korán és igen sokszor le lön fordítva minden em-ópai nyelvre.

Az els német fordítás 1488-ból való. Magyar fordítása már Pázmány Péter korá-

ban megjelent.

2 Kari von Eckartshausen (1752—1803) a XVIII. század két utolsó évtizedé-

ben tuczatjait írta a jogi, paedagógiai, belletristikus, vallásos és mystikus munkák-

nak. Tollhiba lesz Sz.-töl a )>phraseologia«. Mert ezt nem írt E., hanem igenis egy

ily czím könyvet: »Probaseologie oder practischer Theil der Zahlenlehre der Natúr.

München, 1795.

«

3 Gróf StoUberg Frigyes (1750—1819) e mííve 15 kötetben 1806 és 1818 közt

jelent meg. Mások igen sok kötetben folytatták.

* Louvet de Couvray (1760—1797) sikamlós regénye : Les Aventures du

ehevalier Faublas.
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teszek ki jutalmul ? ; minden bizonnyal teendi. És miért ne tenné ?

Ha azonban sokat olvas und die vielen schlechten Bücher ihn confus

machen és par hasard Harmodius és Ailstogiton neve is megérinti

fülét, és emellett észreveszi, hogy nem igazi farkasok azok, kikre het-

zeljük, de a társaságnak legjobb emberei ;
— és aztán azon tapaszta-

lásra is jut, hogy ezen sóit disant farkasok neki semmit nem ártanak,

de a kár a parancsolok oldaláról súlyosodik rá ; akkor, kérdem, nem

juthatna-e ily esetben a semmirekellnek eszébe, ezen infámitás, den

Wolf laufen zu lassen und uns auf den respeetiven Pelz zu brennen ?

Ehhez azt hiszem, nem kell commentár ?

Én sokszor emlékszem, boldogult Ferencz császár bölcs mondá-

sára, melyhez képest nem a tudósokat állította a bár együgy, de

h jobbágyok fölibe, hanem éppen ellenkezleg, nem ismert szebb

emberi quaütást, mint engedelmes és ekkép mennyire csak lehetséges

vak hséget.

Meglehet ugyan, -hogy ezen axióma más kormány systemába,

melyet az emberek szabadnak neveznek, éppen nem illik, — ámde oly

patriarchális rendszerbe, mint a miénk, wo der Vater beíiehlt und die

Kinder zu gehorchen habén, — nincs nagyobb biztosító, mint a köz-

ignorantia ; és pedig igen természetesen, mert ha a 40 millió kisdedek

nagyobb intelligentiai pondúsra tehetnének szert mint amennyivel

a császári papa és ennek minden néven nevezend pedellusai az egek

ura által megajándékoztatnának, mi tán nem volna nagyobb nehéz-

séggel egybekötve mint Alcidesnek Augiasól-féle kalandja, akkor a

kisdedek alkalmasint nem viseltetnének a patriarcha iránt olyan igen

vak submissióval mint es zur Erhaltung der allgemeinen Kuhe, Zufrie-

denheit und Glück so notwendig ist, — und die Lage und die jetzigen

Verháltnisse von Neuöstreich liierzu den unwiederlegbarsten Beweis

liefern.

Nézzen Felséged Indiára ! ]Xem borzasztó-e azon kép, melyet ott

látunk ? ^ jN'álunk hála Isten, ilyes valami soha nem történhetik, da

lieben uns die Völker doch gar zu sehi" ! oder fürchten sie sich wenig-

stens so viel als nötig. És vájjon mi ezen ázsiai infámításoknak gyökér-

oka ? Az, hogy a teoretikus angolok oly rövidlátók voltak, az indiaiakat

is kiiskoláztatni, honnét aztán most hegyükbe emelkedtek, és mint

reméllem ket egészen el is fogják temetni ; mert már ha a magyarokat

^ T. i. ekkor javában folyt a bennszülöttek föllázadása az angol uralom

íUen.
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gylölöm, con amore mondhatom, az angolokat minden kitelhet

erm szerint execrálom is, mert mi kettnkre, Felségedre és rám nézve,

nincs haszontalanabb emberi species mint éppen az udvariatlan durva

John Bull, ki tudom kész lenne Felségedet st még saját magamat

is, — ha jobb dolga nem volna és minket ennyire méltatna, a Punch-

nak tarka Policsinel sorába felvenni és minket ekkép a bámuló poste-

ritásnak átadni. Aber man wird ihnen schon náchstens das Handwerk

legén, azért jótállok ! Készüljön csak el a szuezi csatorna, fejldjék

ki Felségednek flottája, nálunk is teremhet Felséged császári inter-

cessiójának következtében egy »Solm,« ha nem is éppen »Nel-Solm !«

és ki tudja, nem talál-e fel »Novarra« a földgömb »másik Seiten« göm-

bölyüségén egy új Amerikát, vagy ha ilyenre többé a határtalan óceánok-

ban par hasard nem volna hely, — legalább egy új Neuöstreichi Cali-

forniát, melyet aztán derék báró Bruck Felséged derangirt financiái-

iiak gyökeres elrendezésére felaknázhatna. 0, es blühet uns gewiss eine,

wenn auch etwas nach Caviar riechende, doch eine runkelrübensüsse

Zukunft !
— die wir jetzt * um 6 kr. höher taxiért habén, um den

Handel nach Triest aufblühen zu machen.^

Mennél kevesebbet gondolkoznak az emberek, annál jobb ;
—

mert ekkép nem veszik észre, ha láncz csörög lábaikon és oly megelé-

gedéssel húznak a státus-targonczán, mint a jól kitanított »carossier«,

kivált ha néha-néha egy kis czukrot dugnak fogai közé.

Én tehát felséges uram, in thesi, mindennem iskola és könyv

ellen vagyok. Amit az embereknek tudni kell, azt Írásban adjuk ki és

ki meg nem érti, vagy nem akarja megérteni, annak ha durae com-

prehensionis, á posteriori adjuk ki ^ az explicatiót, és a magyarok, kik

mindenben hiányt tudnak találni, és semmivel sincsenek megelégedve,

nyugodt lélekkel mondhatom, az ellen legalább igazságos panaszra

nem fakadhatnak, mint ha mi az mindennapi felvilágosításukra és

nem ritkái nagy mulatságukra elég papirost és tentát fel nem használ-

nánk és e tisztben legnagyobb lelkesedéssel nem járnának el.

Nem kis aggodalommal tekintettem is ennélfogva országlási gépe-

zetünk ezen felette fontos, st veszélyes karika vagy inkább rugójára
;

veszélyes mondom, mert az egész általunk ügygyel-bajjal összefércze-

zett és egybe pappolt (enyvezett) Staatsmachinát könnyen és rövid

* Olvashatlan szó.

^ Ezt a czélzást nem értem.

2 Értsd : deresen botütéssel.
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id alatt a legnagyobb zavarba hozhatná, vagy pláne tüstént szét-

rúgni képes volna.

Móta azonban tapasztalom, mily szerencsés kezekbe rakta Fel-

ségednek fortimája Neuöstreichnek Minerva-ügyeit, azöta nem vagyok

sem iskolák sem könyvek ellen, ha azok t. i. oly modorban eszközöl-

tetnek és oly restrictiókkal sajtoltatnak, mint azt gr. Leo Thun ter-

vezte, és Felséged szokott mély bölcseségéhez képest kegyesen meg-

patentálni és igy »országtörvénnyé« stemplizni méltóztatott.

Oly egyén, mint gr. Leo Thun, a mi systemánkban annyit ér és

úgy fénylik mint egy lúdtojás nagyságú Cohinoor. Er stehet so rein da,

wie ein Stern erster Grösse, und illustriert unser ganzes Ministerium

— gar wimderbar

!

Személyemre felséges uram igen sok fér. Hiszen méltóztatik emlé-

kezni, müy piszkot szórt rám számtalan másokkal en compagnie

kivált gr. Khevenhüller ^ meg nem sznleg ; — és mikor Felséged

ezen mosatlan szájú Feldzeugmeistert gróf Grümie els apródja által

meginteté, ne merészlenék az császárjának legokosabb és legked-

vesebb minisztere ellen szokása szerint impudenter szájaskodni, —
kérdem, mit tesz a parírozni nem akaró gavalir, — és pedig hol ?

népes bálban az egész társaság hallatára, — mert gróf Grünne azt

gondolván, a lehordandó is oly szaporán be fogná húzni farkát, mint

ez az felvett tempója, annyi tapintatlansággal volt, ezen császári

figyelmeztetést nem valami négyszemközti operátióra hagyni. Was —
igy szólt a szemtelen, ich soU über den Spitzbuben nicht schimpfen,

der auf der Barrikade gestanden ist, wie ich für meinen Kaiser gegen

ihn gefochten und mein Blut vergossen hab ? und der Hallunk sitzt

auch wieder ganz oben jetzt? — aber wenn Seine Majestát befehlen,

so vrerde ich von dem Galgenvogel kein Wort mehr sagen etc. — Én
persze csak mosolyogtam, mert vana est sine viribus ira, — és csak

azért nehezteltem többekre, hogy oly merészek voltak mir zuzumu-

ten, niikép én ezen vén Don Quichottal megverekedjek. k egyenesen

arra akartak kényszeritni, hínnám ki egy szál kardra, st mordányra

;

— igen ha bolondgombát ettem volna és nem szégyenleném nemtelenl

egy oly vén és gyenge urat mint megleczkéztetni és megbüntetni,

ki tudom már rég megbánta, hogy egy pillanatig annyira el tudta

1 Gr. lüievenhüller-Metsch Ferencz, sz. 1783. ; 1849-ben táborszernagy és

Prága katonai parancsnoka, nyugalomba vonult 1854-ben 71 éves korában. Bach

megvetöi és ócsárlói közé tartozott ; sok apró anekdota járta Bécsben a gróf nyilt

gorombaságairól Bach iránt.
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felejteni magát és Bizonyos vagyok [hogy] legnagyobb alázatosság-

gal bocsánatért esedez, ha rámászok. — Und diese Demütigung habé

ich dem altén Mann als gemütlicher Wiener ersparen wollen.

Hogy én nem tudok félni, ezt megmutattam a márcziusi napok-

ban, mikor a fehér paripára szálltam és aztán mikor láttam, dass

nichts mehr Gescheites zu machen ist, arról szépen megint leszáll-

tam és legnagyobb bátorsággal egy fiakkerben minden akadályokon

vitézileg keresztültörtem és mikor gondoltam, hogy igen is közelrl

szurkálnának, még annyi couragim is volt, egyik pisztolyomat a kocsi

egyik ablakából behunyt szemekkel kisütni, — igen behunyt szemek-

kel, mi végett sok aulapajtásaim ersen le is kaczagtak az ökrök,

mert nem látták és nem látják azon vezérokot, mely engem igy csele-

kedni sürgetett, — és mely nem volt egyéb mint humanitás ! — Leg-

elsben is saját személyem iránt, mert mint kiki tudja, ily alkalom-

kor mily könnyen ugrik valami kapszerli az ember szemeibe, was die

üblesten Folgen habén könnte és mi teljességgel nem történhetik, ha

ellegesen a szemekre húzatnak a pillangók és aztán, mert ha valaki,

bizony én irtózom von einem vorsátzlichen Mord mit eigener Hand, —
és azért »puff« a véletlennek hagytam át a gyilkos ólomnak irányát.

Keresztüllttem-e valami szerencsétlen általam elcsábított aulistát, —
nem tudom, — de nem reménylem, mert az egész corpusról, mikor

már én nem voltam köztük, azt mondhatni »trop láches pour étre

criminelles« és igy az én yéremet bizonyosan meg nem csapolják.^

Egyébiránt nekem azt referálták, hogy golyóm senkit sem sértett

hála Isten, mert akkor, mikor elhatározám magamat a pisztoly

elsütésére, távolról sem mutatkozott semmi éllény, még macska

sem, mihez képest ezen általam producált elpuffantást azok, kik hallot-

ták, nem is vették »self defense«-féle actusnak, hanem nekiek úgy

hangzott, mint Freudenschuss, melyet örömbl azért eresztettem

el, hogy szerencsésen ki tudtam menekülni a szurokból. És én öröm-

mel tekintek ezen nevezetes napra vissza, legelsben is, mert kell-

leg kipróbáltam magamat, hogy fogaim német szójárás szerint ugyan-

csak szrösek és aztán, dass durch meine Hand kein Menschendasein

vernichtet worden ist és ekkép még meggyónásra sincs provisióm ha

véletlenül nekem is máriaczelli kedvem csosszanna, és igy békében

halhatok meg, reméllem »in einem Ministerialstuhl aus Alters-

schwáche« ; és végre azért marad nekem ezen nap elfelejthetlen, mert

1 Roppant érdekes Sz. e megvet véleménye a bécsi aula légiójáról.
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az érintett nevezetes idszakban sugárzott elttem fel valami fény, —

az emberek azt mondják, udvari fény, — mely rám éppen oly varázsló

effectust gyakorolt, mint Szt. Páka az isteni glória tündöklése ;
— és

valamint Szt. Pál ezen apparitió következtében tüstént átlátta, that

he was on the wrong side of the port, úgy én is rögtön, miután szeren-

csésen megszöktem az aulából, azon meggyzdésre vüágosúltam fel,

hogy igazi szamár volnék, ha valaha is a nép-kormány-mocsárba

ismét visszasüllyednék, — és ehelyett nem ülnék inkább a duffla sas-

nak szárnyaitól magasra emelve mint parancsoló az ostoba nép nya-

kára. És a szamarak azt lobbantják szememre, um mich zu terrori-

sieren, — hogy én egészen megfordultam ! Igen én egészen megfor-

dultam und ich bilde mir etwas darauf ein, — de mint sok más

tökfilkó, fel nem fordultam, — und das ist am Ende doch die

Hauptsache.

22-ten Sept. 1
Szt. Pál a legels szentek sorában fénylik ! És

^857.
I YYiiért ? Quia consihum mutavit in mehus, — és ha én

magasztos példáját követtem, úgy hiszem nemcsak bnös nem vagyok,

de jogszer pretensióm lehetne, valamint már a Schematismusban

ersen és hosszasan figurálok, hasonlólag a kalendáriumban is fel-

vétetni, [ha] nem is január 25-ikén mint Szt. Pál — legalább valami

kevésbbé ominóz dátumú napon.^

A nagyhír Werner Zachariás "^ áUitása szerint két mesterember

vagy inkább két Meisternatur is tündöklött a világon e századnak

kezdetén. Bonaparte »rosszban«, páter Hofbauer,^ ki a Ligurianuso-

kat gondolta ki, eUenben »jóban«. Ezen mester-jóság pour captiver

la confiance des Dames számtalanszor elmondá : »Die Magdaléna

ist meine allerhebste Heilige,« — és ha ezen állitás oly igaz, min nem

szabad kételkedni, mert oly nagy szentnek szájában zengett, mint

az valóban felette sokszor ismételtetett, ugyan bámulhatni-e azon,

st nem egészen természetes-e, ha az én apostoli autocratám, páter

Hofbauer tana szerint engem is mint javult Magdalénát — minden

szent miniszterei közt leginkább kedvel és goutiroz ?

1 Bach szerepérl 1848-baii és pálfordulásáról legújabban igen érdekesen

(és jóakarólag) ír Friedjung többször id. mve (Österreich 1848—1860.) I. köt.

2—4. könyvében.

- Német költ és áttérése után híres kath. hitszónok (1768—1823).

^ Hoffbauer Kelemen a morvaországi kegj^es élet s önfeláldozó buzgó redem-

ptorista szerzetes (1751—1820). Szentté avattatott 1908.— Igen szép biographiája

Ad. Innerkoíiertól 1910.: Ein österr. Reformátor czím alatt.
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Már nem tudom mely philosoph, st mely szent adá — hanem

hogy adta az igaz, — minden férjhezmenni akaró hajadonnak azon

tanácsot, mikép praeferenter »einem gebesserten Lumpen« adná

kezét és pedig legelsben is azért, mert ezek szoktak i 23-ten Sept.

lenni a legmulatságosabbak és aztán weil sie schon I

^^^^-

ausgetobt habén és ez mindig jobb ellegesen mint hátulagosan (avant

qu'aprés). És én felséges uram némileg ezen esetben vagyok, denn

ich habé zwar tüchtig, aber gánzlich ausgetobt. Igaz ugyan, hogy ha

a tempó be nem érkezik Windischgrátz, Jellasich és késbb az orosz,

tán még mindig tombolnék vagy megint megkezdettem volna a tom-

bolást, miután azonban az én derék apostol autocratám szerencsére

bevégezte a komédiát, meg lehet Felséged gyzdve, hogy az én con-

duittem is oly szepltlen lett azóta mint a milyenben fénylett az érin-

tett bánkódó szent, mikor már senkinek többé tán nem kellett.

Gr. Khewenhüller tábornok, mint mondják, ugyan még mindig

piszkot, turhát hajit rám és tulajdonkép szintén engem senki nem

becsül, mert mint hiszik, szoros kötelességem lett volna Felségednek

szemeit felnyitni és legalább azt hátráltatni, hogy Magyarország

átellenében ne combinálja a magyar király és a hóditó 1 24-ten Sept.

€sászár szerepét, mely két szerep éppen oly kevéssé I
^^^^-

combinálható, mint közönséges asszonyi teremtésnél szüzesség és \ásels

állapot. Gróf KhewenhüUernek azonban megbocsátok s legelsben is,

mert teljességgel nem akarok vele verekedni, minthogy tudom az én

jó császárom ki nem állhatná, ha véletlenül az én személyemben meg-

gyilkolná gr. Khewenhüller Felségednek legels favoritját ; és kér-

dem, mi lenne a 40 miUió számú neuöstreichi birkaseregbl, ha lábai-

ról üttetnék az legügyesebb pásztoruk? megbocsátásra pedig még

magasztosabb okból is vagyok hajlandó, denn fehlen ist menschlich,

verzeihen ist göttlich, — és e tekintetben is megmutatja Felséged,

hogy ha nem is éppen egész Isten, legalább igen közel jár hozzá, úgy

hogy felségedet bizvást a fél vagy fertály Istenek sorába iktathatni,

mit tudom senki kétségbevonni nem fog, ha minden alkalommal

olvassa, hogy Felséged grandióz jelleméhez képest itt-ott-amott valami

tömlöczben »a Halbs, a Viertel, an Achtel der Strafzeit nachzulassen

geruht habén !<( És mi az úgynevezett becsületet illeti, — bánom is

én, mily Ítélettel viseltetik irántam a nekem engedelmeskedni tartozó

sokaság, — tökéletesen meg lévén elégedve, — ha Felséged engem

tisztel, becsül és soha »meg nem itél,« mert persze ezen Ítélet aztán

nem volna kellemes.
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Báró Bruck ugyan szepltlenebbííl áll a világ eltt mint én^

mert személyére nem süthetni az apostasia bélyegét és róla nem mond-

hatni mint Szt. Pálról és rólam »Ein verirrtes Schaf, Ein reuiger Sün-

der,« de sem alkalmas egy osztráki minisztérium fényét, só't még

vitelét is á la longue fennlebegtetni, minthogy senki sem tartja t
másnak mint ügyes aventuriernek és most napról-napra ersebben

terjeszti a charlatán bzét, kivált mióta als verliebter Bráutigam von

Triest szerepel, mely rollét, mint kiki meg van gyzdve, »mit sehr

vielen Goldrollen im Sack« fogja bevégezni, miután az osztráki íinan-

eiákat éppen ki nem húzta a sárból, st azt alkalmasint nyakig belé

iktatandja.

Gróf Nádasdy ha nem is Felséged minisztériumának legalább

financiáinak hitelét növelhetné egy kicsit, — ha t. i. aus Vaterlands-

hebe fizetés nélkül szolgálna, cela serait autant de gagné, mi azonban

fényét illeti Felséged minisztériumának, — erre a nemes gróf phisice

csak annyiban szolgálhat mint madárváz, nehogy búzánkat fogadat-

lan madarak szemtelenül elcsipkedjék, erkölcsileg pedig biz oly piczit —
Magyarországban legalább soha legkisebbé sem fénylett, hiszen tulaj-

donkép azért applicáltuk — miszerint azon aureol, melyet von Fel-

séged halántéki köri, alig pislog ersebben, mint egy hosszabbacska

Szt. János fénybogárnak tüze.

Gr. Buol szerelmes passiv kalandjai által ^ ugyan egész Európa

eltt ismeretes és efölött alig játszik valaki jobban shost-whistet —

wo man leicht das Kürzere ziehen kann, mint , de viszont a siniph-

citásnak és kivált az impuissancenak oly ers vagy inkább oly gyenge

hírében áll, és emellett valóban annyira modest, mihez képest azon

sugár, melyet ereszt Felséged császári székére, a külföld szemét

nem igen fogja megkápráztatni, kivált mert végén csattan az ostor

vagy pláne a kancsuk

!

Gróf Toggenburgot ^ csak azért ajánlottam Felségednek, mert

helyét valakivel be kellett tölteni, um das Ministerium complet zu

machen — és mivel nagyon becsületes egyéniség és a mellett vagy

inkább : e fölött ein ganz willenloses, mir gehorsamst und pflichtschul-

digst ergebenes Subject, — az fényérl vagy fényt adó tulajdonáról

tehát nem lehet szó !

1 A Buolra vonatkozó, különben nagyon szegény irodalomban ezekrl mit

se találhatni. Persze Sz.-nek módjában volt barátaitól sok on dit-t hallani róla.

2 A csakugj'an teljesen jelentéktelen kereskedelmi miniszter 1859-ig.
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És ekkép gr. Thun Leó azon egyedüli diamant, mely Felséged-

nek minisztériumában részint sans reproche, részint jure merito ragyog,

mert hiszen egy ideigi csehizálása,^ melybl tökéletesen kitisztult, a

Flegeljahr rubrikájába Írandó és valóban említést sem érdemel. —
Kimondhatlan hasznos, ha tán nem is oly ragyogó fénye az érintett

exeellentiának pedig abból áll, hogy ellene kifogást nem tehetni,

mert tiszta mint arany, tanult mint Herder, buzgó mint Melanchton,

humánus mint Stollberg,^ magaserény mint Epictet és mindezen

ritka és gyönyör tulajdonok mellett még azon, kormányi syste-

mánkra nézve annyira hasznos qualificatióval is bir, hogy miniszté-

riuma és személyes mködése által Neuöstreichnek népei sokkal

tudósabbak fognak lenni ugyan, — de semmivel sem okosabbak, st
inkább határtalanul ostobábbak.

Ezen distinetiót felséges uram sokan teljességgel nem képesek

felfogni ! Sokszor tapasztalunk igen tanúit egyéneket, kik vajmi

ostobául járnak el dolgaikban mikor, kivált Bécsben azt szokták mon-

dani »Der muss noch viel lernen«, — holott czélszerbb volna ezen

óhajtásnak sikere t. i. wenn er nur das, was er gelernt hat, auch dige-

riert hátte !

Ha valaki egy kissé sokat tett gyomrába és nem jól érzi magát,

illyes nem azon tanácsot szokta hallani : Der sollte noch viel essen, —
hanem éppen ellenkezleg, — hogy mindaddig ne egyék semmit vagy

felette keveset, mig a bevett táplálékot magával nem assimüálta

!

Legtöbb emberi, ha igy lehetne mondani »tudásnak« csak akkor

van valódi haszna, ha az illet annak mit tanúit philosophiáját ned-

ves vérébe felvette ; mert mig ezen processus nem megyén végbe,

mindaddig a kiiskolázott nem igen szerepel egyébként mint a néhány

szóra kitanított papagály, mely minden bizonnyal sokkal ostobább

és butább mint speciesének bármely tökfilkója, például az amazoni

roham ** rengetegei közt.

Sokan ugyan azt tartják és ezen rapsodiában ^ is valahol hasonló

van arra, hogy lelki eledel soha nauseát, de még csak appetitus meg-

szüntetést sem okoz, és ekkép bátran lehet üyesbl bármennyit is

* így, folyam helyett, tollhibából.

1 Tudjuk (s már említem is), hogy a híres germanizátor fiatal korában nagy

cseh-barát volt ; érdekes, hogy mint ilyen fejezte is be életét.

2 A már említett német költ és vallásos író.

^ T. i. Sz. ezen elmefuttatásaiban.



25-ten Sept.

1857.

574 39. FEJEZET.

élvezni. És ez igaz, de valamint a csöcstl elvált kisded nem birna el,

de még csak rágni sem tudna egy kis darab rostélyos sültet, melyet

mint legény impune legnagyobb falatokban nyelhet, úgy kell lassan-

ként a lelki tulajdonok emészttehetségét is ersitni és ily eledelek-

hez szokni ; mert jóllehet a lélek úgy szólván insatiábüis, — azért

egy kis kezdben az igen is mohón és igen is nagy mennyiségben

pedantice beparancsolt, bevert tudomány oly nauseát okoz, — mely-

bl számtalan soha ki nem gyógyul ; és minél többet és sokfélébbet

kényszeritnek, kelepczéznek fejébe, annál zavarosabb lesz veleje,

mig végre a tudós szamarak piedestáljára emeltetik, melyféle artefaet

kivált a német speciesben vajmi szép számban található ! !

!

Azon kielégithetlen tudási szomj, mely a léleknek szükségeihez

tartozik, némi egyéneknél ugyan már úgyszólván a bölcstl kezdve

nem pótoltathatik senuni surrogát által ki, — ez igaz, de ily eset nem

egyéb, mint ritka kivétel, — minthogy a legtöbb emberben ezen

lelki vágy egyedül akkor fejldik ki nagy erre, — ha

csakugyan kifejlik, mert sokaknál soha nem ébred fel,—

mikor a lélek lassan-lassan megszokta a hozzáill eledelt, mikor aztán

túlterhelés és nausea egykönnyen többé nem állliat be.

így például Humbolt Sándor, ki minden bizonnyal egyik leg-

fényesebb illustrátiója a jelenkornak, — ámbár többet tud mint

száz tudós és még mindig tanul, nauseát azért még sem kap soha is,

st tudási szomja nttön n, — és emellett meg sem zavai'odik mint

számtalan »bibliotéque renversée«, mert nemcsak tanúit, de azt mit

magába vett, annyira assimüálta is lelkével, miszerint minden kis

világot, melyet tán mások gyújtanak benne, az emberiség díszére

nagyszer illuminatióra dicsité fel

!

Recipe szerint alkalmasint a patikán kivl — és még ez is kér-

dés — sehol és semmiben nem járhatni el jó sikerrel, ha t. i. a recipé-

hez nem csatoltatik még valami.

Adjunk a legügyesebb, a legtündöklbb tulajdonokkal ellátott

embernek kezébe bármily részletes és kimerít szakácskönyvet, —
ugyan minden esze mellett fog-e jó ebédet fzhetni? Fog-e pénzt

csinálni, vagy inkább »pénzt gyjteni« azon mezei gazda, ki könyvek

után sáfárkodik ? Hát az orvos, hát a tisztvisel ?«

Akármily minútiával legyen is kidolgozva valami instructió, mi

tulajdonkép nem egyéb mint recept, — és mégis el fog fordulni száz

és száz eset, melyre nincs provisió, és melyekkel szemközt a gr. Thun
Leo et C° által kiiskolázott egyének legnagyobb része minden bizony-
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nyal megakad és pedig, — mert legtúlcsapongóbb pedanteriával

annyifélét és igen sok jó közt annyi moslékot sajtolnak az iUetk

fejébe, miszerint assimilatióra nem marad idejük, de azon ex stemmate

natus-gavallérra emlékeztetnek, ki már halálosan megunta annyi

szin tanítóinak meg nem szn leczkézését s azon feltétellel vígasz-

tala magát pro futuro, mit egyik nénjének megsúgott, »wenn ich

einmal ausstudiert hab', — da lerne ich aber gewiss nichts mehr«

etc. etc.

A lelki táplálék kedvelését rendszerint igen könnyen elnyom-

hatni, kivált a pezsgbb vér serdülben, — mert mindaddig, mig

a test n és ersödik, mindenekeltt anyagi eledel után sóvárog a nagy

természet törvényétl sürgetve az illet és néha gyorsabb kifejldés

alkalmával ezen parancs oly zsarnoki, hogy ily esetben erkölcsi táp-

lálékot nyújtani, többet kevesebbet oly visszás, st bosszantó érzést

kénytelen kifejteni, mintha hajótörést szenvedtnek számára száraz

ruha, kell táplálék, kényelmes ágy etc. helyett bár a világnak leg-

pompásabb könyvtára nyittatnék meg.

Kevés kivétellel és legtöbb országok tanodái rendszerét tekintve,

vájjon hány 20 éves egyén van, ki ezen idpontig sokat tanúit és

tanulmányát kellleg magába is vette volna?

Emlékezzünk saját húszéves korunkra, és kérdezzünk akár-

hány mást, hogy vájjon tudott-e valamit ezen idszakban félig is,

ugyancsak »mesterileg«, — st nem volt-e mindaz, mit belecsepeg-

tettek, belékalapácsoltak igazi chaos, melyet csak késbb rendezett

el, st sohasem debrouillirozott, mert erre többé nem volt ideje, vagy

mert üy foglalatosságról csak gondolkozni is, legnagyobb undort fej-

tett kedélyében ki.

Ezen német példabeszéd : Was der Hansl nicht lernt, lernt der

Hans auch nicht, — ersen bizonyltja, mily papagájféle instructiót

képzelnek sokan az emberek számára is, — mert hiszen igen

hihet, hogy például a 80 éves kakadu azt nem igen fogja már könyv-

nélkl megtanulhatni, mit tavaszkorában nem tudtak fejecskéjébe

préselni, midn a legtöbb valósággal haszonvehet ember tulaj don-

kép nem mint Jancsi, hanem mint János tanúi valamit.

Ha 20-dik évig a tanulási kedv nincs kintva, nincs eltompítva,

st az egész erkölcsi nevelés arra szolgált, hogy ezen kedv napról-

napra ersebben fejldjék ki, és ennél üdvösebbet serdült korban

alig eszközölhetni, akkor bármily tudathxn volna is az illet, — néhány

év alatt nagyobb tudományi, egészen kitisztult kincset szerezhet maga-
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nak, mintha 14, st 16 évi kiiskoláztatása alatt a belécsépelt tudomá-

nyok minden ágazatiban mint 1-s eminens figuráit volna bár.

Igen, figuráit ; — mert bár a legszigorúbb és legigazságosabb

Maturitáts- vagy Staatsprüfung által sem mérhetni valódilag meg

valakinek tudományi és annál kevésbbé haszonvehetségi pondusát.

Kinek jó emlékezet-tehetsége és mint mi bécsiek az ékesszólást

nevezzük, jó Mundstuckja, elégséges lélekjelenléte vagy pláne meg-

lehets szemtelensége van, és e mellett oly szerencsés, véletlenül éppen

oly kérdésekre, válaszolhatni, melyekben legjártasabb, az nagy applau-

sus közt fogja kiállni a sarat, t. i. az exament, habár nem is herczegfi,

nem is favorit miniszter rokon, nem is ótestamentumi talentumokkal

ersen kibélelt vitéz, mert hiszen »Neue Besen kehren gut« és ily tekin-

tetek megint csak késbb lesznek eldöntk. Az ellenben,

kinek f lelki tulajdona higgadt itéltehetség, de emlé-

kezete néha csorbás, ki ugyan mélyen, de lassan gondolkozik, kinek

ajkait Schillerként nem operálta Hermes^ ki nagyon szerény és kit

balsorsához képest, éppen oly tárgyak körül zavargatnak, melyek gyen-

gébb oldalai ; az ilyes egyéniség igen könnyen complet fiascot vallhat,

— holott az intelligentiai pondusa tán mázsaként ponderálandó,

midn a »Vorzuggal« illustráltnak egész ebbeli provisiója csak fon-

tokra megy.

Felséged tudja, mit akar a franczia az által mondani, ha valakirl

azt állitja )>Il a 1' esprit des escaliers ?« Ez annyit jelent, hogy a jó gon-

dolatok akkor ötlenek eszébe, mikor már kés, vagy más szavakkal

:

hogy azon kérdésre vagy szóra, melyet hozzá intéztek és melyre mikor

a teremben volt, nem tudott felelni, — most midn elhagyta azt és

már a grádicson van, triumphanter volna képes válaszolni.

Az intelKgentiai súlyt, kivált administrativ és pubüco poli-

tikai tárgyakban, elszigetelt néhány examenek és rigorosumok

által legtávolabbról sem tapogathatni ki. Ilyesmi egyedül közélet,

nyilvánosság, szabad discussió és úgyszólván mindennapi elmesúrlódás

következtében tnik napvilágra megczáfolhatlanúl. És mindazon

magyar, minden czim nélküli, egyedül az Istentl favorisált elkelk,

kik a vármegyéket, kik az országgyléseket vezérlették, sokszor hasonló-

lag, de legtöbb esetben sem a tanodákban, sem a tentamenek alkal-

mával nem fénylettek mint eminensek, de intelligentiai pondusok csak

késbb a köz és mindennapi elmesúrlódás következtében tnt ki. így

* Sz. aláhúzása.
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igen sokszor történt lefolyt idkben, hogy nem egy magyar, kit Bécs-

ben igen nagy géniének tartottak, mert nyelve hatalmasan pergett, a

legels vármegye vagy országgylés alkalmával éppen oly vitéznek

mutatta magát, mint volt Mack tábornok,i ^[ nem birt más gyz
tulajdonnal, mint nyelvvel és szemtelenséggel, — mikkel le is gyzte

a bécsi tekintélyeket, kik t megválaszták, mely fegyverek azonban

az ellenhadra nézve nem voltak elég élesek.

Ki igen szaporán tud gondolkozni, az általában véve nem gondol-

kozik legmélyebben vagy csak mélyen is
;

pedig rendszerint a mély-

ségben rejlik a való.

[40.] Azon idk azonban, melyekben Magyarország határai közt

a fejedelemnek minden gratiája, kedvezése, st jóváhagyása nélkül

egyes hazafiak legnagyobb erkölcsi hatalomra emelkedhettek, — ezen

idk hála Istennek leperegtek, - a népeknek nagy hasznára-e ? ez

más kérdés és errl igen sokat lehetne mondani ; ámde mindenesetre

Felségednek és csekély személyemnek kimondhatlan nagy nyeresé-

gére, mert ha még folyna a régi id, akkor fel nem foghatom. Felséged

ma micsoda ; hanem annyit mindenesetre tudok, hogy bellem semmi

sem lesz, vagy ha visszafordulna ezen átkozott idszak, ez esetben

tüstént ezer variatiókban kikürtölnék az egész nagy világ hallatára,

mily szaporán gondolkoztunk és tettünk, - ámde en revanche mily

szánakozásra méltó felszínesen és mily borzasztólag hézagosan, mert

hiszen, felséges uram, [de e nagy titkot, melyet senki nem tud, nem

is gyanit, ne méltóztassék kivált császári atyjának divulgálni, mivel

ez pour se fairé populaire, igen sokat és indiscrét szeret locsogni] ^
*

mindaz mondom, mit eddig tettünk, meg keU vallani, Neuösterichnak

csak brét illeti és nem belsejét. Ámde kényszerítve voltunk igy cse-

lekedni, és pedig mert kimondhatlan súlyos és problematicus belállá-

sunknál és külviszonyainknál fogva, sokkal nagyobb érdekünkben

volt és kellett lenni, mihez képest Felségednek császársága inkább

jószinben mutatkozzék, mintsem hogy valóban egészséges legyen.

Sokszor tapasztaltam - und aus dem Lében lernet der ware Weise

=" Kiadó tette, szögletes zárjel közé.

1 Az ulmi tragédia (1805) hse.

2 Ez Bach vágása akar lenni az öt és rendszerét nem kedvel, jóindulatú öreg

íöherczeg ellen.

Gr. Széchenyi István ilüblingi hagyatéka. II. kut.
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das Meiste, — hogy például a legegészségesebb almák sem kelnek el,

legyen brük csak egy kissé hibás, midn ha ép és jó piros — tüstént

találnak vevkre és jó fizetkre, habár belsejük teh is volna kukaczok-

kal. Ez a mi esetünk felséges uram ! Ha mi mindazon sebeket gyó-

gyitni és borogatni akartuk volna, melyeket mi százszorta nagyobb

vonásokban ütöttünk Magyarországon mint maga a forradalom,

akkor alkalmasint tüstént ránk riad félEurópa vagy legalább a muszka,

szerb, oláh etc. Mert bárki mit mond is, a nemzetek vagy inkább ezek-

nek bármely néven nevezend parancsolói olyanok, mint ragadozó-

madarak ; melyek tüstént megjelennek, mikor valami konczot meg-

látnak vagy megsejditnek ! PoHtikusabb volt tehát minden bajt

betakarni, beleplezni, bemázolni — und das ist uns vollkommen gelun-

gen ;
— mert most nemcsak egész Európa, de Felségednek minden h

alattvalója tökéletesen meg van gyzdve, mihez képest ]\^euöstreich,

mely kívülrl oly ép és piros, — a lehet legegészségesebb gyümölcs.

Wir habén hiedurch unsre Ware glücklich an Mann gebracht ;
—

dass heisst : »Blühend oder wenigstens schweigsam, von Innen geach-

tet und gefürchtet von Aussen stehet Neuöstreich máchtig da und

bietet der ganzen Welt deutschen Trotz !« És ekkép, mert ne bántsad

a németet ! elég idnk van, a sebeket a takaró alatt lassan-lassan

kipflasterezni, vagy ezek kigyógyitását az idnek, a természetnek

vagy a halálnak engedni át, mely utolsó az alkalmatlan magyarokat

tekintve Felségednek már oly essentiáhs szolgálatokat tett, mihez

képest valóban megérdemlené legalább a kamaráskulcsot, mit Nach-

lassung der systematisierten Taxgebühren. És mi a hézagot illeti,

mely lábaink alatt tátong, vájjon ki az, kérdem, mai világban, ki nem

esnék a farkasgúzsba, ha a fölött oly kárpit vonul el, mely érdem-

pántlikákbul, arany és ezüst kulcsokbul, pergamentre irt és dúsan fize-

tett tiszti applicatiókbul, készpénzbül, legmagasabb császári megelé-

gedés — hírlapczikkekbül, — Kammerbálokbul etc. etc. van össze-

szve és egybefoltozva ? Ha tehát fog valaki bukni, az nem lesz Felsé-

ged és kivált nem leszek én, de számtalan másik, — midn azon fene-

27-ten Sept. I
kctlcu tátongó fölött, melybe mi kettnket ugratni sze-

'^•'^^-
I retnének kivált a magyar petitionáriusok, oly boltozatot

képez Felségednek hada, kincse, fejedelmi joga etc. etc. és mindenek

fölött a magas egek annyira megérdemlett hajlama és hathatós pro-

tectiója, — miszerint e tekintetben »wenn Euer Majestát keine andere

Schmerzen haben«, — Felséged egész nyugodalomban és apostoli gló-

riában élheti és élvezhetinapjaitLaxenburgban vagy bárhol egyebütt.
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És gróf Thun Leó, ki a nélkül, mikép észrevennék, kivált a derék

teutók und dass ist der Triumph der Sache, hogy inkább sötétséget

mint világosságot terjeszt, Felségedet boldog helyzetébl bizonyosan

kizavarni soha nem fogja, — mert az systemája senkinek szemét

fel nem nyitja és ha mködése valamit megkedveltet, az nem lesz

nemzeti érzésre alapított büszke öntudat, — de legfeljebb könyvtári

szenvedelem kivételként és általában véve »Christliche Ergebung in

dem willen Gottes oder des Kaisers«, mi egyre megy, mert e földön

legalább látható és különös nagy hatalommal felruházott más Isten

nincs mint a császár, kivált ha emellett még autofact apostol is !

Felségednek minisztériuma tehát olyan, hogy azzal Alles in AUem

genommen minden méltányosabb ember, jeder biliig denkende, töké-

letesen megelégedhetik. Mert ha én eleinte rossz helyen ültem is,

annál jobb poszton állok most ; ha Bruck csak tegnapeltt semmi sem

volt, annál nagyobb úr mostanság ; — ha Buolt azeltt mindenki

simplexnek tartotta, — mert bizonyos okoknál fogva mint solitár

fénylett, annál ersebben örülnek az emberek, hogy újabb idkben

megint mint dupplex él, — ha Toggenburg mint szilárd jellem ismer-

tetett ezeltt, ki soha nem változik, ezen hitelét még inkább növelte

az által, mihez képest most is éppen oly nulla mint volt hajdanta,

és csak az által lesz aequale tiz, mert én állok eltte, mint egy olyan

»egy«, — mely négygyei felér, — minthogy a 40 milKó osztrák az én

jámbor császárommal együtt, melyek eltt szinte én állok, sem egyéb

mint zérus. Ha Nádasdy már felemelése eltt is nagy volt, most ezen

operátió után természetesen még nagyobbra ntt, — Thun pedig,

ki már akkor is fénylett, mikor a mosatlan szájú Pulszkyt ^ csehizáló

(talpraesett) ujságczikkei által mosogatta, kefélgette, leczkézgette,

annál ersebben ragyog most, miután az kezébe adtuk a neuöstreichi

népek kiképzését, kiiskolázását, újraöntését, úgy hogy corapact mint

mi állunk, oly phalanxot képezünk, mely a világi eseményekkel nem

kevesebb diadali hihetséggel szállhat szembe, a minthogy a derék

és nagyon bölcs KobenzH- hegy is makacsul megáll, helybl nem

1 Ismeretes Pulszky diadalmas polémiája Thiinnfl, a nagy szlávbarattál, a

tót kérdésben )>csattanós« végszavával a Vicrteljahrsclrift für Ungarn-ban (Pulszky:

Életem és korom 1. 138.). E pc lémia hatása alatt adta ki Thun (a ki késbb a nagy

germanizátor Ion) ezt a mvét : Die Strllung der Slowaken in Ungarn, beleuclitet

Prag, 1843.

2 Bécs melletti »Cobcrizl« szép barokk-kastélylyal s gyönyör kilátással

(mulatóhely
;

jelenben elkel penzionatusféle).

37*
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mozdítható és alkalmasint mindaddig magas állásáról le nem köszön,

mig valami északi nagyszakállú üstökös ki nem ugrasztja igen pitto-

resque helyébl.

E tekintetben felséges uram tehát egészen rendben vagyunk, és

mint minap báró Hauer valakivel nagyon bölcsen közölte : »Die

Maschine ist aufgestellt, eingeleitet und wíitI nun von sich selber

gehen« ; — mit az illet kimondhatlan nagy örömmel hallott, mert a

tökfilkó azt hitte, hogy most, mert a gép magától fungál, el fognák

hagyni a sok beamterek, zsandárok — bien bon voyage — a wszép

magyar vidékeket*, melyek Felségednek annyira tetszenek ; midn
persze egyik okosabb, ki báró Hauernek ezen archimedesi sententiáját

szinte hallotta, oly impertinens volt, az o jelenlétében azt gondolni

:

ja die Machine wird gehen, wenn sie stets tüchtig geschmiert wird

und zwar bis sie nicht verfault oder zusammenbricht, — von Rost,

zu dessen Erzeugung Zeit gehört und viel Lebcnsluft, — hat sie nichts

zu besorgen.

De van egy más kérdés. — melynek tekintetében én nem bámul-

hatok elégségesen Felségednek mély bölcseségén és classicus tapin-

tatán — és ez a vallás dolga.

Ci\ildolgokban én vagyok Felségednek súgója ; és jól teszi, mihez

képest collegáimra vagy pláne másokra nem hallgat, — denn es ist

wh-klich nicht viel Rats bei ihnen zu holen ;
— hadi dolgokban pedig

hs gróf Grünne Felséged inspirátora ; és szinte kimondhatlanúl

bölcsen cselekszik, hogy a többi részint vén, részint elkopott tábor-

nokaü'a nem figyel, mert ezen — egyébiránt igen derék Mars fiai

mindig katonák közt forgolódván vagy csatákban elkomiszodván,

teljességgel nem tnhetnek ki, durch eine so feine Lebensart, mint

gróf Grünne, ki e bájoló tulajdona által als unwieder-

stehlich egész Európa eltt oly ismeretes, és soha nem

mond ki olyas valamit. — habár Felségednek Waffenrockja, st
császári haja égne is. mi Felséged füleibe kellemetlenül kongana,

midn a többi tábornokok, kivált néhányai oly unalmasak vagy

trappistaként hallgatni, vagy Felségednek képébe udvariatlanul

ilyeseket orditni : »Xicht alles was glánzt, ist Gold.

«

Nem eléggé dicsérhetni, hogy Felséged testi-lelki barátjának a

szerencsésen elhunyt Miklós czárnak azon mély bölcseség tanácsát

»nur Einen anzuhören. natürlich um nicht confus zu werden«, annyi

consequentiával követi ! Igaz ugyan, hogy én és gróf Grünne. mi

ketten nem képezünk egyes számot, de valamint volánt játszásra

28-ten Sept.

1857.
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két individuum kell, — és mi e játékot nagyon kedveljük, hehehe, —
úgy vannak a kormányi életben is bizonyos esetek, — mikor a Miklós

czár reczipéjében némi modificátiót tehetni, st tenni kell. így például

noha a hadi mesterségben sem vagyok éppen járatlan és a barriká-

dokon, melyeket rakattam, ersen vitézkedtem, azért mégis meg-

vallani vagyok kénytelen, dass ich in dieser Angelegenheit nicht so

fest bin, mint gróf Grünne, ki Felséged szent személyére nézve

oly szerepet visel, — és ez az armádiai közvélemény — mint hs
Schwerin ^ állott egykor a porosz Nagy Frigyeshez ; — midn
engem az egész világ nagy szerénységem daczára nem titkolhatom

— a franczia hires Richelieuval hasonlít egybe, noha legtávolabbról

sem vagyok püspök

!

Gróf Grünne már oly javításokkal fényesité fel az osztráki todes-

mutige hadakat, — mikép senki nem képes tökéletesen felfogni és

méltányolni, die hohe Bedeutung und die Tragweite seiner philosophi-

schen Verbesserungen ! így például én soha nem jöttem volna azon

genialis gondolatra, a közvitézeket »par individu« kilencz kefével

ellátni, — minek jó eredménye kétségtelen ; — és aztán a most leg-

közelebbrl felmerült delicióz eszme, a derék kürassirok hátát is meg

vagy inkább bevasalni, — oly conceptió, mely feltalálójának ki-

mondhatlan becsületére válik és melyet a vasasok kétségtelenül leg-

nagyobb örömmel és haladattal fogadnak ; mert eddigelé a szeren-

csétlenek nem igen mertek megfordulni, — persze mert hátuk nem
volt védve, és ekkép golyó könnyen sérthette, st egy-egy jót is lehetett

rájuk húzni, midn most, ha a gyönyör eszme megvalósul, bátran

»Rechtsumkehrt Euch«-ot csinálhatnak, — és az ellenvitézeknek

kigúnyolására minden veszély nélkül a miásik Seiten«-t presentál-

hatják ! Legmélyebb conceptiója gr. Grünne generalissimusnak azonban

tagadhatlanúl az, hogy Felségedet legnagyobb delicatessel, miszerint

elhigyje mintha a gondolat saját magáé volna, arra figyelmezteté,

mily óriási következése lehetne annak, ha Felséged úgy mint a muszkák,

a szent szüzet pingáltatná vagy stickeltetné a respectiv ezredi zászlók

és lobogókra ! Mily frappant bizonyságot nyújt ezen mély penetrátió

által a bölcs hadi vezér, micsoda mélységbl kutatta ki a nemzeteknek

sajátságát, typusát, geniusát

!

^ Gr. Schwerin Kürt (sz. 1684), kit Nagy Frigyes tüstént trónralépte

után tábornagygyá nevezett, kitn hadvezér s a kit a király fölötte nagyra

becsült.
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Ha nem csalatkozom, Hortensius ^ szerint semmitl sem fél az

angol annyii'a : mint szegénységtl, a franczia ridiculetl, a spanyol

:

az ördögtl, az olasz a »Lo Sclilagtól«,^ — a muszka : Miklósától,

mikor t. i. még élt, — mikép e szerepet Felségeddel együtt testamen-

taliter tán mi ketten vettük át a boldog osztrákokra nézve ; — és

mint már fentebb volt errl szó, halálhoz közel a francziát semmi sem

tüzeli fel annyira, mint a becsület és dicsség érzete, — a muszkát a

vallás eszméje, az angolt nemzetének szabad nagysága, a törököt a

11,000 paradicsomi szz, — melytl sok ember inkább megszökne,

mint bármily felbszült ellenségtl ; — És az osztrák népeket vájjon

en cas que mi electrizálja ? Okvetlen, st inomisse az császárjuknak

mindenben mutatott tág szive, mély esze, nemes lelke és efölött vagy

inkább e mellett, st ez után a szz Máriának jól eltalált Isten anyai

szelid képe a lobogókon

!

Igaz ugyan, mikép nem egy WitzHngnek jutott eszébe, mily

különös rencontre volna az, — ha véletlenül muszkaháborúba kevered-

nék Felséged és az új osztráki fehér szz állna szemközt a régi muszka

igen brunette szzzel, — és hogy vájjon mi lenne ezen találkozásnak

hüiet következménye ? Mire azonban könnyen válaszolhatni : Mert

mi lenne más, mint az, hogy ex rationibus psychologicis a fiatal fehér

Madonna minden bizonnyal nagyobb enthusiasmusba hozná a hsö-

ket, — mint a vén fekete anya, — és hogy ekkép okvetlen Felséged

lenne a gyztes.^

Ilyféle wiczczet már azeltt is »rántottak« a mi derék bécsieink,

kik ilyesbl oly könnyen mint pénzbl ki nem fogynak, mikor Fel-

séged gyönyör császárnéjával MáriaczeUben áhitatoskodott, hol

Felséged a magyarokért bizonyosan nem imádkozott, de inkább :

viszont ;
* — és aztán 30,000 magyar borult le az isteni szz eltt, —

és igen elérthetleg ezek közül megint egyetlenegy sem imádkozott

Felségedért, de hasonlólag : viszont ; hogy ezen confhctusban a bol-

dogasszony vájjon mely részre fogna gravitálni. Felséged oldalára

vagy a 30,000 magyarok felé — ; mire persze szinte igen könny volt

a válasz, — hogy természet szerint Felséged felé, mert az Isten nem

néz a quantitásra, de a qualitásra és e tekintetben, valamint a pásztor

^ Cicero e vetélytársát persze gúnyból idézteti Sz. Baclihal e példálódzásnál.

* így; talán a szemmel való megrontást — az olasz babonát — érti Sz.

3 Megjegyzend, hogy ez ízléstelen összehasonlítással nem Sz. a cinikus,

hanem épen Bach cinismusát akarja jellemezni.

^ Értsd : ellenkezleg;.
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magasabban áll mint a legszámosabb birkanyáj, szintúgy áll egy

apostoli császár is sokkal közelebb Istenhez és ekkép jobban meg is

hallhatja »miatyánkját« mint 30,000 piszkos, vak engedelmességre

született, de engedelmesség helyett legelsben is petitionázó és most

demonstrátiókat tenni akaró magyar »malcontent«.

És hogy a szz Mária nem a magyarokért fog interveniálni Isten

eltt, — mint elre látható volt, — azt most apodictice tudhatni, —
mert máskép az Istennek egyik angyala nem engedte volna meg, hogy

Felséged éppen szinte azon pillanatban, mikor (a) 30,000 magyar

térden csúszott és legkeserbben zokogott Máriaczellben, hogy éppen

akkor irja alá azon Danteféle »nil sperare« rescriptumot Laxenburgban

szeptember 9.-én,i melyet én presentáltam Felségednek, — és melyet

Felséged tüstént és szinte örömmel irt alá, mibl tökéletesen kiviláglik,

hogy akkor, mikor ez történt, az egész laxenburgi határban nem volt

»angyal«, ha t. i. — a gyönyör császárné nem oly szives és leereszked

ezen titulust acceptálni

!

És azért visszatérek azon kérdésre, felséges uram, hogy vájjon

ki azon bölcs inspirátor, ki vallás dolgában Felségednek súgója ; mert

meg kell vallani e tekintetben oly exemplariter fénylik Felséged népei-

nek élén, mihez képest nem doboghat oly érzéktelen sziv, mely ne

épülne, st örömkönnyket ne préselne ki szemeibl, melyeket az én

huszárjaim báró HaueralsDrugxess elébe tálalnak ki Felséged számára,

mikor tapasztalja, [hogy Felséged] a világért nem hagyna egy vasár-

vagy egy ünnepnapot leszállni anélkül, mihez képest a szentmisét

vajmi sokszor császári térdeire leereszkedve, kezdettl végig ki nem

hallgatná, és idszakonként rendesen meg is gyónik, — der gute Herr,

mintha tudja Isten, mily iszonyatos bnei volnának.

Én ugyan, felséges uram, ilyesekért nem adok egy fakovát sem,

mert igen jól tudom, hogy imádság, bkezség aus der Staatscassa, —
mea culpa és ilyesféle »gummi elasticum<( az emberi bnfoltokat, —
kivált a vérszíneket nem dörzsöli ki, valamint azt sem hiszem, mi-

szerint az egek lakosai igen megindulnának, ha valaki Felségednek

bnprovisiójával megrakva pour reparer ses torts bizonyos napokon

dehcióz fogast eszik a sokszor oly szívós tehénhús helyett vagy ha

daragombóczra transformálja a szalonnagombóczot etc. etc, mert

^ A 38. fejezet elején egy jegj'zetben már ismertettem a császáinak e legf.

kéziratát Albrecht föherczeg korn.ányzóhoz, mely a magyarok minden remény-

ségét a rendszerváltozás dolgában megsemmisít é és óriás elkeseredést okozott. Itt

csak röviden utalok hát e jegyzetre. V. ö. e kötet bevezetését is.
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ilyesek a hasat éppen úgy megtöltik, nagy flatulentiet okoznak, de

azért a lelket tisztára még nem lúgozzák, meg sem szappanozzák,^

Igen, de az ostoba vulgus nem gondolkozik így — hanem tüstént haj-

landó, oly úrról mint Felséged, — ha látja, hogy letérdepel, szája

imádságtól fel és alájár, néha-néha egy derekas mea culpát is üt jól

kivatirozott mellére, puff, és még meg is gyónik, — azt gondolni

:

Freihch hat der gute Herr gar viele aufhángen lassen und hat gar

grausam gewirtschaftet, — aber es war y>hald« ^ notwendig ; — és

aztán ezen »hald« oly Achiles, melylyel mindent lecsépelhetni, ha tán

Istent nem is

!

Ki lehet Felségednek tehát vallási inspirátora ? Én nem vagyok, —
mert ámbár én theologiához és metaphisicához is értek egy kicsit —
in allén Fáchern bewandert — azért nekem a papi szag oly kelle-

metlen, mikép ki nem állhatom. — Gróf Grünne sem lehet a szentséges

súgó, mert a szkéket kedvelvén inkább, pláne nem szenvedheti a

feketéket, — és mernék fogadni nem tudja elmondani még csak a

miatyánkot sem, — mert elég practicus, inkább Felségedtl várni a

mindennapi kenyeret, pecsenyét etc. etc, etc, mint

Istentl, mert messze van az Isten, Felségednek pedig

nyakán ül.

Vagy tán páter Klingovström volna azon mély lelkiismereti

biivár, ki Felséged veseredibe hatva és azokat teli piszokkal találva,

Felségednek azon tanácsot adá, — damit Gott Ihre Sünden oder Ihre

Dummheit vergebe, — wenigstens die áusserlichen Gebráuche der

Kirche nicht zu negligieren und ihre heiligen Mysterien wieder in all-

gemeine Geltung und Anbetung zu erheben ? Ez azonban nem hihet,

mert Felséged soha nem alázta meg magát ezen híres papi szónok

unalmait más keresztény birkákkal felosztani ^ s élvezni és mint rebes-

getik Felséged bizonyos alkalommal t egy szemtelen hypocritának

nevezte és eszerint bizonyosan nem szereti, mert hiszen »figulus

figulum odit !«

Tán Felségednek anyja volna tehát azon szent, melynek az osztrák

nemzet annyi haladattal tartozik, mihez képest t. i. az egyedüli salvi-

fica vallást megint reintegrálni és legszilárdabb columnáira, —
melyekrl már rútul lecsúszott, ismét felemelni méltóztatott, miszerint

az Isten dicsségére nemcsak templomokat rendesen járni, nemcsak

^ Sz. aláhúzása. ^ .Megosztani helyett, tollhibából.

^ Mindezzel Bach cinismusát ecseteli Sz.

29-ten Sept.

1857.



1857 SZEPTEMBER 29. 585

szigorúan böjtölni, nemcsak minduntalan gyónni kell minden pápista

birkának és erre a Polizei és zsandárság subtiliter vigyáz és mindent

referál, de vasárnap és ünnep — a szamarat a kútból ugyan ki szabad

húzni, mert erre van express és speciális dispens, — noha én legalább

nem emlékezem, hogy valaha is egy négylábú szamár valami kútba

esett volna, — de bizonyos más munkát a világért végbevinni nem
szabad ezer bajjal összekötött secatura nélkül, — és ekkép azon más

keresztényi precept : »ora et labora« az ég lakosainak bizonyosan nagy

élvezetére — minden évben nyolcvankétszer egymástól van szakitva ^

és mint a tapasztalás mutatja, a »labora« rendszerint »bibe« stb. által

van kipótolva.

De ez sem valószín ; mert Felséged : fherczegi asszony anyjára

többé éppen nem hallgat ; mi nagy szerencse és min én különösen

nagyon örülök. Legelsben is, mert szépnemnek szive könnyen meg-

esik, noha ily szemrehányást a fenséges asszony bizony meg nem
érdemel ; — a mi systemánkba pedig kivált Felségednek helyzetében

bármily néven nevezend lágyság sehogy sem illik és igen szomorú

eset volna, — de azért érzek oly nagy satisfactiot, hogy a fherczeg-

asszonynak legkisebb szava sincs többé kormányi dolgok körül, — mert

én legalább soha nem tapasztaltam oly »mennyecskét« még, melynek

minden esze és amabilitása mellett oly kitn talentuma volna magát

mindenki által annyira gyülöltetni, st megutáltatni, mint a magasztos

jellem anyja Felségednek !
^ — Én sokszor kénytelen voltam kaczagni,

mi mindent nem fogtak ezen nagy magasságú császári hölgyre. —
Volt id, higyje el felséges uram, hogy valóban ha a nép úgy választ-

hatott volna valamint választott hajdanta Krisztus és Barabás közt,

inkább báró Haynau excellentiájának Mária Terézia nagykeresztes

vitézének etc. etc. adja a preferentiát, nnt Felséged annyii-a religióz

félnemzjének. Bármit követett el Haynau, Felséged vagy az én

szegény fejem, richtig mindig a camarillára fogtak mindent, melynek

Cromwell-praesidiumát stereotyp mindig a fherczegasszony Sophia, —
és sem én, sem nem fia — vitte. — Nem emlékszem, hogy ártatlan és

oly szehd tünemény, mint a mélyen tisztelt fherczegasszony méltóz-

tatik lenni, oly általánosan és oly sokáig azon bnbaknak, azon béte

1 Vasár- és ünnepnapok által egy évben.

2 Sz. itt a persiflage kedvéért csavar a dolgokon. A föherczegn Bachot nagyra

tartá. A föherczegné állott az udvari klerikális-párt élén. L. errl Fricdjung igen jó

jellemzését Österreich 1848—1860. II. k. 259—260. — Ellenben a tényeknek meg-

felelen jellemzi Sz. a fherczegasszony nagy népszertlenségét.
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noirnak, azon vampyrsúgónak tartatott volna, — mely Magyarország

szerencsétlen határait annyi vérrel és iszonyattal elárasztá. Akármi

történt, a mi érzékeny szivnek, méltányosságnak, igazságnak, valódi

erénynek tökéletes hijját árulta el, mindazt a fherczegasszonyra

fogták, kenték, mesélték, — az ezipibe dugták !

Az én helyzetemben ez igen kellemes volt, mit mindenki könnyen

átláthat — mert valamint tudom, igen jó mulatságnak tartja a buza-

féreg, ha nem t. de a varjukat üldözi az ostoba ember, noha a varjú

nem a búzát nyeli, de nyelné a hernyót, ha el nem riasztanák, mely a

búzát nyeli és sok helyütt már megette volna a hernyó a legszebb

erdket is, — ha ki tudnák pusztitni ezen szárnyas nem ugyan »fényes«,

de annál hasznosabb égi zsandárokat, mondom, valamint a buza-

féregnek igen elnyös, hogy a kárt, melyet tesz, ártatlan madarakra

fogják, úgy nekem is igen jól esett és mindig különös juxra szolgált,

habár mily véres drámát súgtam is Felséged füleibe — weils »hald«

notwendig ist — , rám senki nem gondolkozott [sic], de unisono az egész

nagy pátria kigyót-békát kiáltott a császári hosszú [?] »Mátria« eUen.

Sok ember elaludt volna ezen »kellemes sinecurában«, — melybe

engem a jó szerencse iktatott, és nem capiálja. abban miért nem akar-

tam tovább >myujtózkodni«, de nekem a királyoknak királya elég fur-

fang észt adott osztályrészül, átlátni, dass solche herrhche Tagé von

Aranyjuhé^ nicht immer dauern können. — És ugyanis a Sophia

fherczegasszonynak. Felséged szüljének nagyon is éles esze van,

miszerint nem látta volna csakhamar át, mikép én t tulajdonkép

mint Aushángschild-féle czégért használom ; und unter ihrem Deck-

mantel agyonkinozom az ületket, és ily odióz szerepet játszani meg-

unván : tétova nélkííl egész világ láttára újjal mutatott volna rám,

üyesmit dazu hauchend, flötend, betonend etc. : »Ez a gonosz, ez a

diabolus rotae, ez az impostor és nem én« ; mikor aztán persze nem
hasra, de se . . . gitség nélkül hátra estem volna !

Es azért bölcs volt az én részemrl a prevenirét játszani, — és jó

idben a nagylelk asszonyt a camaríUa elnöki székébl kizavarni és

t Felségednek fiúi szivébl kicalumniázni, kifagyasztani.^ Ha
Salzburgban ül . . . — je souhaite bon amusement — senki többé t a

vérszopó és nemzetgyilkoló bnbaknak tartani nem fogja ... és

1 Szóélez akar leírni.

2 Ezek természetesen mind alaptalan fantáziák, de készakarva, Bach jelleme

sötét festése czéljából fölhozottak. Csak az áll, hog}'' a fó'herczegnfí teljesen vissza-

vonult a politikától s egyházi, vallásos ügyekkel tördött.
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*«szerint — igy okoskodnak a közönséges emberfiák — rám kerül a

sor ! ! ! He he he ! Ja, au !
'^ Errl volt gondunk ;

— mit Felséged

bizonyosan átlátand és mint mindent mit én mondok bizonyosan meg-

dicsérend is ; mert azóta, hogy a fherczegi asszony a nagyközönség

szemében megsznt a béte noirt szerepelni, azóta a közvéleményben

nem én vagyok a fekete hamis, de Felségednek apostoli szentszagú

személye.

Ezt eló're kikalkuláltam, — és ismervén Felségednek szive

mennyivel jobb mint Exsemiramis anyjáé, reméllettem, st tudtam,

Felséged szegény h szolgáját nem fogná elárulni, compromittálni

vagy pláne »pellengérre« állitni, — mire Felségednek édesanyja igen

capabel lett volna.

És hogy combinatióimban nem csalatkoztam, azon él factum

mutatja, hogy a fherczegasszony ugyan tisztára mosva nincs, de

tisztán el van felejtve, — rólam azt mondják : Én még legjobb volnék,

velem még lehetne beszélni és boldogulni,^ — midn Felségedet min-

denki igen bornirt, szivnélküli kevélynek tartja ; és Felséged képezi

azon allgemeiner Wetterableitert ohne Spitz, melybe az osztrák népek

elmérgesült electricitása kíméletlenül legnagyobb violentiával »viri-

bus unitis« csapni fog, — mieltt tán csak ezerszer fel és alá szállt

volna a nap !

Ki lehet tehát Felségednek vallási inspirátora ? — mert a még jó

be nem fészkit jezsuitákról nem lehet szó. »Eureka« — ich habs —
meg van oldva a rejtély. Mert ugyan — das liegt so nahe, — ki lehetne

más, mint a boldogult elhunyt Sylvester pápa, — ki selbstverstándlich

ersen meg van az által hízelegve, hogy Felséged nemcsak az apostoli

czimet magára venni »pihenkedett« . . .^ de még a már-már kicsúszandó

szentkoronát is felkerestetni, fekv helyén a török hölgyek által ersen

megbámult kápolnát rakatni,^ — és ezen csodálatos reliquiát, nem

ugyan fejére tétetni, — mert arról nehézsége miatt tán leeshetnék, —
de Budán valami biztos és száraz helyre deponálni és mint ritka

madarat, nehogy tán elröpüljön, bekaliczkáztatni császárkodott . .

.

K- És hogy ez igy van és nem máskép, igen természetes, . . . mert

valamint Sylvester pápa Szt. Istvánnak Rómából azt izené : »Glauben

* Olvashatlan szó.

1 Ismét csak Bach egoismusát és cinismusát fest fantazmagóriák.

^ Megint egy gyönge szójáték ; a német »gerulit« fordítása.

3 Orsova mellett a török lakosságú Ada-Kaleh sziget átellenében.
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macht seelig«, — úgy most mint egyik legconsequensebb elnöke a

kereszténységnek a mennyek országából azt infiltrálja t. i. derék

Sylvester Szt. István successorának magyar királyi lelkébe t. i. Fel-

ségedébe, hogy azt, mit egykor Szt, Istvánnak mondott és pedig

legjobb successussal, mert kisszámú Kupaféle malkontentek kivl az

egész nemzet niáról-holnapra a kereszthez esküdött, azt most Felséged

mint apostoli jogszer magyar pragmaticus császár, népeinek kegyesen

kipátentálni méltóztassék ; azt tudniillik : »glücklich und seelig der

da glaubt ; minthogy ez kétségkívül legkönnyebb és legolcsóbb mód a

népeket szerencsésekké, st boldogokká tenni, — és ezen nagy ajándék

fejében, melynél jobb és kényelmesebb financiális operátiót nem gon-

dolhatni ki, — aztán bizvást emelhetni az adót és bizvást szedhetni

ujjonczokat, — mert mindaddig, mig hisznek — und das müssen sie —
szerencsések, só't boldogok ;

— és ki igy érzi magát, az természet szerint

meg van elégedve és ki meg van elégedve annak nem lehetnek méltá-

nyos kivánatai ; és ki mindemellett mégis petitioniroz, miután Fel-

ségednek köszön szerencsét, st boldogságot, az nem egyéb mint

»háladatlan monstrum«, midn többeknek összesereglése egy egy

petitióra oly revolutionaris merény, — vagy mint mi ily esetre ezen

szót feltaláltuk »demonstrátió«, melyet könnyen felségsértés rubri-

kájába tolhatni ; és ersen hiszem : Felségednek számos auditorai

vannak, kik mély bölcsességüknél fogva — bloss einen »Wink« brauchen

von pl. t. Herrn Staatsanwalt, — mihez képest az ily alkalmatlan

rimánkodókat egészen legaliter nach den klaren Artikeln des bürger-

30-ten Sept. I
lichen Gesctzbuches XYZ., st a magyar Corpus Juris

^^^^-
I szerint ... in amissionem capitis et bonorum convincálni

buzgólkodni fognának,^ — mikor aztán Felséged »veleszületett«

clementiájához képest meghagyhatná az illetknek fejüket és a csá-

szári királyi aerarium által egyedül incassáltathatná pénzüket.

És hogy ez a talpraesett nézet, ez a dolog )>bibéje«, quil faut envi-

sager la chose de cetté maniére, — abból is eldönthetlen axiómára

\Tlágosúl vagy inkább csontosodik, hogy fenséges Albrecht fherczeg

magyarországi helytartó szint^ ezen opiniót osztja, — mert ha valami

petitiónak csak szagát is érzi — és mint látszik, orra igen éles és kényes,

— tüstént Achillesi haragra lobban, mint Demosthenes zúg, szónokol és

^ Sz. ezen ismételt és ismételt visszatérése az 1857 májusi petitió ügj^ére^

mutatja, mcnnjáre bántotta ot e kérvény rideg visszavetése. De visszhangja e mel-

lett az aláírók elkeseredésének is, a kik közül nem egy panaszkodott Sz.-nek.
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«gy jót üt oldalán függ kardjára — mi persze szegény fegyvertelenek

ellen oly argumentum, melyre nem könny válaszolni és mely eljárás

hs Bayardra nem emlékeztet, de új bizonyságot nyújt arra, hogy az

igen is ostoba egyéniség, — habár fherczeg is, — paradii'ozhat ugyan

külsleg lovagi tempókkal, de azért még sem igazi nemesi lovag, de

«sak ritterlicher histrio, ki ütni vágni, lni és argumentátió helyett,

csak ijesztgetni, fenyegetni tud

!

Statuáljon Felséged csak egyetlen egy példácskát és eonfiscáltassa

valami petitionáló csapatnak ingó és ingatlan jószágait, — és fogadom

radicaliter ki lesznek curálva a magyarok ezen új módis petitionáló

viszketegbl.

Vannak köztük olvasott egyének, — kik eltt még Lafontainnek

meséi sem egészen ismeretlenek. Látni fogják ehhez képest azoknak

egyikébl, mily nagyon póruljárt azon szamár kutya, ki felette jóizíí

»csontot« tartván fogai közt, árnyék után kapva, — szájából elejté azt,

— és mint okos emberek, ezen példa után okúiván, — nem fognak

árnyék után ásitozni, de legnagyobb élvezettel azon csontot rágandják,

— vagy mert ezt többé nem tehetik, mivel ki cloroforiroztuk fogaikat —
igazi haladattal nyalandják azon csontot t. i., melyet Felséged Magyar-

ország szétbonczolt remanentiájából nékiek kegyesen meghagyni

császárkodott. Igen, igy fognak cselekedni, feltéve ha látni fogják,

hogy Felséged nem tréfál, de csontukat is elveszi, — ha azzal tökéle-

tesen meg-, be- és kielégítve nincsenek — és ha e tekintetben meg-

kérdeztetnek, — a külföld számára — humillissime nem válaszolnak

»Ja, ja« ; de ehelyett remélni, óhajtani, kérni szemtelenkednek.

És most kérdem, felséges uram, ha egy rész el van tiltva szabad

szótól, szabad sajtótól, de még szabad levelezéstl is és e fölött a leg-

jogszerfíbb és legnagyobb alázattal elterjesztett kérelem is, — ha ez

nem intonáltatik Szt. Jánosként mint solo — eine Stimme in der

Wüste, — de többen mennek egyszerre ugyanazért esedezni, — ha

mondom még ilyen kérelem is anathema alatt áll, minthogy mi az ilyest

már subversibb demonstratiónak stempliztük, és igy de facto el van

tiltva, mert hiszen Osztrákiában kiki tudja, hogy Felséged tüstént

kész nemcsak vassal, de még kötéllel is demonstrálgatni, ha Felséged-

nek »akaratja<( nem teljesíttetik — ezen akarat legyen aztán bár jog-

szer, igazságos, erénynyel és Isten törvényeivel megegyeztet, vágy

sem ; — ha mondom ismételve, egyik rész ily biUncsek közé van kelep-

czézve, az ellenfél ellenben impune hazudhatik szóval és betvel leg-

nagyobb szabásokban in infinitum — , és ha c fölött az egyik rész egy
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tökéletesen ledorongolt, intimidáit és meg nem szn terrorismus által"

örökké halálos sakkban tartott néptömeg, embersokadalom, a másik

rész élén ellenben egy fiatal hs, lovagi apostoli és zsarnoki császár

tündöklik, ki nem ismer magasabb, st más törvényt mint »sein Wille«,^

vagy inkább — mert rendszerint igy méltóztatik Felséged magát ki-

fejezni »mein "\Yille«, és ezen gyönyör él után következik egy, felette

okos minisztérium, melyben én fel tudom tartani az »Unitást«, —
és aztán 14 ezred zsandár és 20 ezred geheime Polizeipók, mely hatalom

is különösen elmozdítja az »Unitást«, — de nem azon értelemben,

mikép az illetk bármily kis számban egyesülhessenek, hanem hogy

az, ki nem akar elárultatni és az osztráki nem annyira élet mint inkább

halál nagy fekete könyvbe regisztráltatni etc. etc, legezélszerbben

cselekszik, ha egyedül saját egyes számával comme unique de son

espéce discutiál, — és akkép igyekszik tölteni idejét és mulatni magát,

mint azon ismert bécsi különcz, ki mindig saját magával játszott

billiárdot ; a dákot majd jobb majd balkezébe ragadván és maga

magának — ha jól emlékszem — 24 pontot eladván, — továbbá ezen

él vagy inkább ezen különféle fényes és homályos »élek« — 800,000

vágó, szúró és puskázó emberi gépekkel vannak istápolva, lehet mon-

dani »kiwattirozva«, végre 40 millió moczczanni tán akai'ó, de nem mer,

minthogy istenfél »engedelmesked« és h osztrák polgár pondusa

alkotja ezen résznek hatalmát, — felséges uram, kérdem, igy con-

stituálva. vájjon melyik rész fog gyzm, melyik rész kénytelen gyzni ?

Ezen kérdésre bizonyos vagyok, affirmative Felségednek még gyönyör

császárnéja is képes volna minden sok fejtörés nélkül válaszolni, noha

pohtikában nem jártas. — Es ist ein Kampf zwischen Lében und

einem Cadaver ! vagy más szavakkal : Felséged és a volt magyar

nemzet közt

!

És — kivált a külföld számára— e világ[ítás]ba kell állitni a dolgot,

— mert cadavert megsajnálhatni ugyan, de azzal senkinek nem lehet

sympatiája ; és ez azon érzelem, mely a magyarok iránt még mindenütt

igen nagy és melyet ekkép minden áron megsemmisitni kell, mi ter-

mészet szerint elmúlhatlanúl sikeri, ha áz illetk elhiszik, hogy rész-

vétük tárgya valósággal nem egyéb mint dög — minek

következtében aztán az egész világ kétségtelenül Felséged

felé fordul, — mert ha a Felséged által elontott vérnek bze kiáll-

hatatlan büdös is, azért — legalább emberi orrokra nézve. — mégis

kellemesebb mint rothadásba men dögnek szaga.

És vájjon miért ne tartsa a vüág a magyai' nemzetet elvégre cada-

l-ten Október

18.57.
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vernek, — ha mi nem engedjük, hogy életének legkisebb jelét is adja ?

— és másrészrl minden variatiókban folytonosan hirdetjük, mennyire

szerencsés és boldog a nagyobb rész — , és mennyire émelyeg gyomra,

ha a régi állapotra csak visszaemlékezik is.

[41.] Minap tétettem (Beilagezu Nr. 261. Alig. Zeitung) egy kimond-

hatlan talpraesett articulust az Augsburgiba — magam írtam, — de

azért mégis dicsérnem kell, mivel valóban felséges, mely által — min-

den magyar láthatja, — mert categorice szemébe van dörzsölve, hogy

nincs oka többé hátratekintenie, — mert jogon, pacta conventákon

és efféle lárifáriféle haszontalanságokon mi nagyszeren keresztül-

gázolunk — és ekkép egyedül in immer aufrichtigen Festhalten an

Östreich sántikálhat még egy kissé ! ^ És vájjon miért ? Tán azért,

mert igen elbággyadt lábain nem állhat és ekkép elkerülhetlen szüksége

van auf einen Krankenwárter — ? Korántsem nem, hanem azért van

szüksége a magyarnak bécsi soeur grisere vagy misericordianus fráterre,

mert — és ez a curiosum, hogy ezen állitás nemcsak éppen azon egy

lapon, de egy sorban van irva : Weil die Jugendfrische, die Lebens-

und Geisteskraft des ungarischen Volkes so gross ist. — Ha ez áll,

mint én irtam, — de nem azért irtani, mintha azt valónak gondolnám,

hanem, mert megszoktuk, kivált a magyarok átellenében például a

generóz, grossherzige, brave Nation etc. szavakat használni, ha vala-

mit ki akarunk bellük csikarni — és most miután a nélkül, hogy észre-

vennék, derék osztrákokat szándékozunk bellük sütni, — igen czél-

szer és hasznos ilyféle szavakat pengetni »Jugendfrische« . . . »Lebens-

und Geisteskraft« ; — ha mondom az áll és mi ezt el is hisszük, —
t. i. hogy a magyar teli van fiatalsági elevenséggel, élet- és erkölcsi

ervel, — akkor éppen ellenkez consequentiát kellene ezen premissá-

ból húzni, — és ugyanis nem azt, niik.ép a fiatal ertl pezsg magyar

a simplex osztrákra támaszkodjék, hanem hogy az ostoba trottlit

halasztás nélkül seggberúgja.

Magamnak is eszembe jutott, — hogy ilyesféle malíciát könnyen

ki lehetne ezen czikkbl ugratni, — de már meg volt irva, — különö-

sen jól és pompásan hangzik, mást készitni nem volt idm és így bizony

^ E czikkecskét (a bécsi tudósítótól b. Zedlitztöl ?), molj' senimivol sem érté-

kesebb vagj' föltnbb, mint számos eldei és utódai, egy a szövegben idézett

mondata miatt emeli ki Sz,
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»eleresztettem« gondolván magamban : — »Az olvasók vagy nem

veszik észre, vagy észreveszik. Ha nem veszik észre, mi hihet — mert

valóban csudálatos mi mindent be nem kapathatni a stiipidus vul-

gussal szépen hangzó phrásisok által ott, hol nincs szabad sajtó, nincs

szabad eszmecsere, — akkor nem árt ; ha pedig észreveszik, — az sem

árt, mert senki oly caustic észrevételt mint a most érintett, sem irva,

sem mondva nem tehet, — a nélkül hogy tüstént szájára ne ütnének.«

A mi helyzetünk e tekintetben valóban különösen dics és com-

fortable. Akármily praemissákat állíthatunk fel, — és azokra bármily

fényes és nagyszer következményeket rakhatunk ;
— és senki nem

veheti azokat kérdésbe, mert ugyan ki hátráltathat minket, hogy

ilyest tegyünk, — és ha tesszük, vájjon ki mer vagy csak képes is elle-

nünk kikelni ?

így például Magyarországról stereotyp mindig ezt mondjuk,

sípoljuk, doboljuk, trombitázzuk : A nagyobb rész ersen meg van

elégedve. Felségedet mindenütt kimondhatlan nagy enthusiasmussal

fogadták, az ország minden szegletében látszik óriási elmenet . . fel-

emelkedés etc. — és miután ezen elzményeket nem szabad legtávo-

labbról is bonczolás alá venni, azokra természet szerint igen könnyen

rakhatunk ilyféle következményeket : "Sem volna-e kár ily diadalok

után félúton megállni vagy éppen megfordulni ? IVeni kötelessége-e

a kormánynak egész energiával a felvett utat folytatni ? etc. etc.

Ha valaki a praemissákra azt válaszolhatná, hogy szemtelen

hazugság a magyarországi lakosok nagyobb részének megelégedését

pengetni és azzal paradirozni, mert nemcsak a nagyobb rész, de bet

szerint senki sincs megelégedve, — st mindenkinek napról-napra

trhetlenebb lesz a jelen kiczifrázott állapot, hogy a császárt igazi

sympathiával sehol sem fogadták, de azért kurjongattak láttára, mert

ezen komédia pénz-, fenyegetéssel és botbunkósan meg volt paran-

csolva — és nem azért állottak itt-ott nyájas képpel, mosolygó arczczal

és kis ajándékokkal elibe, mintha szeretnék. — hanem mert oly osto-

bák voltak remélleni, hogy ez tán megolvasztaná jeges szivét ;
— és

igazi, természetes, gyökeret ver elmenet és felemelkedés sehol sincs,

azonkívül mit az id hozott magával ;
— de csak kívülrl van minden

kifestve, kitatarozva, kipingálva és az egész artefact kormányi rend-

szernek nincs más alapja, mint meg nem szn komédia, mystiíicátió

és terrorizmus etc. ; ha ilyeseket szabadon nagy körökben kimondani,

vagy kisajtolni szabad volna — és az egész publícum a két egészen

ellenkez áUítást szabadon ponderálhatná, és átlátni volna kénytelen,
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hogy az, mit mi mondunk, nem egyéb mint hazugság, — és azok mel-

lett van a »való«, kiket mi erkölcsi és anyagi tekintetben — á la Kasper

Hauser ^ — tökéletes némaságban tartani módunk van, — ez esetben

aztán persze a superaedificatumok [?] így hangzanának : »Az okos

ember, ha véletlenül egészen eltévesztette útját, inkább megfordul

félúton, mintsem hogy nyakig elmerüljön sárban. A felségnek az a

kötelessége, hogy olyas tanácsadóit, kik a nemzeteket vele együtt

tentába és szurokba vezérlették, — legyen ez aztán becsületesség vagy

okosság híja végett, — penzionálja, veresse vasra, akasztassa fel in

effigie vagy in persona, ganz gieichgültig, úgy mint erre vagy arra az

úrnak éppen gusztusa csusszan ;
— csak hogy további kontárkodásait

ne trje, ne szenvedje.

«

Nagy élvezettel olvasom most felséges uram, az 1806-iki ^ Moni-

teurt, mert ebbl igen sokat tanúihatni. A Moniteur t. i. azon bulle-

tinekben, melyeket Napóleon maga redigált, — és mi[n]ket én szok-

tam Felséged számára készítni, mert Felséged nem legjobb stilista, —
a Moniteur demonstrálta, mily jogszerleg occupálta Napóleon Spanyol-

országot, — mily eró'sen szeretik t ott, — és csak egy kis ostoba mal-

content fractió nem tudja vagy nem akarja átlátni azon boldogságot,

melybe a spanyolokat iktatni kívánja a nagy császár, [— nem Fel-

séged, de Napóleon a franczia monarcha és egyúttal »Mailandi

Bürgermeister« etc. etc, kinek mint Felséged olasz kalandjában ^

igen bölcsen észrevette annyi érdeme van ezen város i ^.ten Október

körül, — miszerint szobrát stante pede nyilvánosabb I

^^•^^-

helyre rakatni kegyeskedett és ez által is megmutatta, mily

lelkiismeretesen hordja lelkében ezen igazsági mottót »cuique

suum«, — minek következtében aztán mint magyar király vagy

mint hóditó — melyik roUában, ez még nem tudatik, — 7 részre is

elszakitá Magyarországot, — és szára nélküli magyarral oly generose

bánt, hogy bízvást mondhatni róluk : Die habén nicht nur viel, aber

genug !]
^ A Moniteur következetesen a felvett thémát pengette, — és

miután senkinek sem volt módja valami ellenkezt »pengetni«, igen

" Szögletes zárjelbe a kiadó tette ezen összefüggést zavaró b közbeszúrást.

^ Rejtélyes lelencz, kit nem tudni mi okból, 16 éves koráig elzárva tartottak.

A fáma többek közt I. Napóleon természetes fiának tartá. Nagy volt iránta az

érdekldés Európaszerte. Halála (1833) szintén rejtélyes.

^ Sz. bizonyára 1808-at akart írni (Spanyolország elfoglalásáról lévén szó).

^ 185G—57-diki olaszországi tartózkodása a császári párnak.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 38
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hosszú ideig — az egész világ — Britanniát, Teutóniát, Itáliát, Osztrá-

kiát, Muszkoviát etc. etc. kivéve — azt hitte és ersen meg volt arról

gyzdve, — hogy a Moniteur nemcsak nem fillent, de csupa arany-

igazság — azaz oly igazság, melyet aranyért kialkudhatni etc. Végre

azonban kibújt a zsákból a szeg, — mi új bizonyságot tesz arról, hogy

még oly óriási hatalom is, mint volt Napóleoné, — nem hazudhatik

in infinitum.

Ha én az akkori Moniteurt olvasom, — néha mikor a sok mun-

kától kifáradva egy kissé elszenderednék, oly álomba, oly különös

phantasiába esem, miszerint esküdni mernék, hogy a mély bölcseség

Ostdeutsché-t ^ vagy a független Prést ^ vagy az unalmas Wanderert *

etc. etc. tartanám kezemben—, mert hasonló körülmények közt úgy
szólván szórói-szóra éppen azt pengetik ;

— mely alkalommal a kéml
és mindent észrevev bölcs ily exclamatióra fakad : »Es wiederholt

sich im Lében doch Alles«, — mihez képest természet szerint az is

ki fog sülni, hogy mi, felséges uram, Magyarország lakosairól etc.

soha de egyetlen egy igaz szót sem publicálunk, hanem még ersebben

füllentünk mint e tekintetben dics Napóleon engetzött a hs spanyo-

lok átellenében.

A felszines, a dolgok mélyébe soha nem ható egyének e sorokat

olvasván, tudom azon vélekedésben vannak felséges uram, hogy a

spanyol és hazudni meg nem szn Moniteur-féle példa — részünkrl

tán arra volna használandó, — mihez képest mi más utat válasszunk

és politikánknak — mieltt kés volna — adnánk más irányt, mert

teljességgel lehetetlen, mikép ki ne süljön hova-hamarabb, hogy mindaz,

mit Magyarországról és annak lakosairól számos éveken keresztül

mondottunk, sajtoltunk, költöttünk, nem egyéb mint hosszú lánczo-

lata a legszemtelenebb mystificatiónak, mely valaha emberek által

össze lett volna koholva.

Ez igen plausibilisnek látszatik lenni, — de én, ki gyökeréig szok-

tam a dolgokat approfondirozni és új Osztrákiának nemcsak legels

minisztere, de tagadhatlanul legels esze is vagyok, — erre csak azt

mondom »das kostet mich nur einen Lacher«. — Mert ha ki is találják,

hogy Magyarország tekintetében soha egy igaz szót sem mondtunk,

sem mondunk, — és ez felséges uram úgy sem egyéb már, mint Poli-

^ —^ Ostdeutsche Post (Kuranda lapja), Presse (Zang lapja) és a magyarral

rokonszenvez »Wanderer(( (mel}'nek magyarbarát czikkeit Falk Miksa írta

többek közt) bécsi lapok.
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chinelnek titka, — melyet az egész világ hord ajkán, — mit bánjuk

mi azt — hiszen az eset egészen más. Legelsben is a spanyol trónra

legkisebb joga sem volt Napóleonnak, — Spanyolország továbbá

hegyes-völgyes tartomány, majdnem egészen körülvéve tengerekkel,

és végre a spanyoloknak hathatósan segített az angol. Mindez nálunk

éppen inverse áll ; — pro primo Felséged jure hereditario et prag-

matico született magyar király, ámbár a magyaroknak egy kis frac-

tiója azt pretendálja, hogy Felséged csak conditionátus magyar király

és csak akkor, mikor Szt. István koronájával fején Isten eló'tt a magyar

alkotmányra esküdött, — de mi ily subtilitásokba nem ereszkedünk,

\vü- haltén uns auf das einfache Recht, das in der Welt stets am meisten

galt, auch jetzt geltet [sic] und immer gelten wird, námlich auf das

Recht des Stárkeren. — Magyarország nagy részint lapály, és már

e tekintetben sem érdemli meg a szabadságot, mert i s-ten Október

ha nem csalatkozom Schiller mondotta »blos in den I
^^"^-

Bergen wohnt die heilige Freiheit« ; — nemcsak ártatlan tenger

nem mossa Magyarország határait, hanem oly népek

környezik, melyek nem szenvedhetik a magyart, de

annál ó'szintébben becsülik, szeretik, só't imádják Felségedet, t. i. a

telivér osztrákiak és stájerek és aztán a horvátok, ráczok, oláhok,

tótok, lengyelek, muszkák, törökök etc. etc. és ekkép a magyarnak

segítségére, bármely népfajnak de még csak macskája sem fog

sündörködni, — de Felségednek jelszavára, só't simplex fütytyére

bizonyosan nem Felségedet bántanák, dehogy bántanák ! — de

legott kipurgálnák a világot minden magyarból. És mi azon moráhs

impressiót illeti, melyet mi az egész világra tennénk vagy inkább »tet-

tünk«, — hogy soha nem mondunk igaz szót, és soha nem teszünk

egyenes lélekkel semmit is, ezen már rég túl vagyunk, felséges uram

;

— és e fölött ki annyit gyilkolt mint mi, minden igéretét megszegte

mint mi, annyi népeket bet szerint megcsalt mint mi, annak bizonyo-

san senki sem veszi rossz néven, ha e mellett folytonosan füllent is !

Das gehet so in Einem und passt vollkommen zur übrigen schmutzigen

Wásche ! — És aztán szeretném tudni, mily plausibihs óhajtása lehet

a magyaroknak, miután Felséged kegyesen declarálni méltóztatott,

dass allén Nationalitáten gebührende Rechnung getragen wird, —
Herz was verlangst du raehr ? Ez ugyan némileg azon álomra emlé-

keztet, melyet minap bizonyos költó' álmodott és melyet velem mint

valami különösen urwüchsiget közlöttek, melybl Felséged újra lát-

hatja, mily háládatlanok, st mahtiósusok ezen semmirekell kuruczok.

38*
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S Ugyanis azt álmodta a magyar Shakespeare vagy inkább Cazotte/

mikép egy különös, mint neki súgták, alvilági tehetséggel felruházott

bvös, számos madarakat tartott kaUczkájában, melyek nagyon

búsultak s melyeket az által vígasztala fel és elégite tökéletesen ki,

hogy nem szabaditá ugyan fel, de e helyett kegyesen declarálni méltóz-

tatott, miszerint nem fognának sárgafekete szinre pingáltatni és nem
is lennének kényszerítve egyhangúlag a lerehenfeldi néphymnust

intonálni, de mindegyik maga brében és toUában megmaradliatnék

[sic] és mi több mindegyik úgy szólhatna : wie ihm der Schnabel

gewachsen ist, és ekkép a szürke veréb ezentúl is csiripelhetne, a burkus-

szín szarka ennek utána is furfangoskodhatnék, faustdick hinter die

Ohi-en, az énekes csalogány szintúgy énekelhetne a la Rossini mint

eddigelé, a gyászoló hoUó, mely Corvin czímere, ezentúl is elmond-

hatná »kái', kár« etc. etc. És ezen álmot úgy értelmezte, hogy Felsé-

ged volna a bvös, — a madarak pedig Osztrákiának népei, — midn
az álom és való közt azt a külömbséget vonta, hogy ily imposant hangú,

de semmit sem mondó plirasisokkal ugyan kielégithetni ostoba mada-

rakat, de a lelkes ember üyféle gratiát és kivált ilyesnek fitogtatását

legmélyebb gylölettel megveti, — mert senmiivel nagyobb kegyelem

mint ha ember embernek nagy ostentátióval megengedné, hogy lélek-

zetet vehet, — és a mit evett, azt meg is szabad emésztenie !

Ebbl láthatja Felséged, hogy a magyar faj javithatlan. Már mily

scandalumot okozott minap megint Dr. Székács Berlinben (Wanderer

No. 442. 1857), ki magyarul szólt a porosz fejedelemhez ;
- -svielácher-

lieh, — mintha ilyest értene vagy érteni akarhatna oly király, ki Fel-

ségeddel barátsági viszonyban áU, noha Felséged duppla sasú nagy

császár, pedig csak simplex sasú kis király, — és ki ennéKog^a —
denn das muss ihm eine Gnade sein, — oly cscselék nép ii'ánt mint a

magyar csak gylöletet, st utálatot érezhet, oly nép iránt mondom,

mely Felséged ellen nemcsak egyszeren, de duplán szemtelenkedett

csatázkodni — és pedig mint nyilt »Reben«, ha Felséged törvényes

1 C. Jakab dijoni író, a ki 1792-ben a guillotine alatt végzé életét.

2 Az »Evangelical AIliance«-nak volt 1857 szeptember 10. és 17. közt gylése

BerlÍBben, a melyen a világ minden részébl összesen 1200 küldött jelent meg,

köztük mag}-ar részrl a nagj-nevü dr. Székács (a késóT^bi pesti ágost. liitv. super-

intendens) is, a ki az eg}'es küldöttségek fogadtatásakor szép üdvözl-beszédében

(melynek hazafias tartalmáról Bach panaszkodik) néhány mag^'ar szót is inté-

zett a porosz királyhoz. A Wanderer magyarbarát czikke (Falk tollából) errl

számolt be.
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magyar kü'ályt méltóztatik szerepelni vagy mint egyenes védelmez,

ha Felséged viszont törvénytelen ugyan, de elég erej hóditót játszani

császárkodik. És az, ki ily dupla rollában figurái a világ eltt bizony

nem érdemel egyebet mint megintést, miszerint Felséged tökéletesen

bizonyos lehet hogy a porosz fejedelem a magyart duplicitása végett

bizonyosan megveti, midn Felségedet okvetlen felhkbe emeh ; noha

Felséged is duplán méltóztatott szerepelni, — de ezen duplázásban

annyi simplicitást fejtett ki, hogy ezt csak dicsérni lehet, st bámulni

kell ! Azt meri ezen hiábavaló, de igen szájas doctor a kkály eltt

mesélni, hogy a magyar csak saját anyai nyelvén tud imádkozni és

áldani, — mire mirabili dictu a király egészen elfelejtvén, mennyi

haladattal és kivált mennyi respectussal tartozik Felséged iránt, oly

örömre vidorúl, hogy t is megéljenezik, — miszerint a magyarok

durch diese luthrische Herablassung aufgemuntert, oly éljéneket ordit-

nak a derék svájczi evangehstákat magukkal ragadván, kik szinte

éljent rikitnak tüdszétpattanásig, hogy Berlint elfelejtvén, azt lehe-

tett volna gondolni. Felséged magyarországi Kaiser-útjának éppen

közepén van, vagy hogy személyesen meglátták Sándor czár képét

a magyarok és azért rikitottak és azért dombéroztak oly lelkesedéssel,

mi könnyen magyai'ázható volna, mert a muszka nemzet i s-ten Október

tartja fenn a magyarban azon bájoló reményt, hogy I HL
elbb-utóbb ki fog szabadulni Felséged atyai körmei közül, — midn

a porosz Felségedet úgy mint Waterloonál hihetleg csak hátukól

fogja piszkálgatni és szurogatni, mikor majd átölelte Felségedet a

muszka medve, — vagy inkább a Weimari — Waigeschrien — »jó

bai'át.«i

»A magyar csak anyanyelvén tud imádkozni és áldani*.^ így hang-

zik a pompás exclamatio ! Wir mussten über diese ungrische Fan-

faronade — wenigstens lácheln. Mit tördünk mi imádságukkal és

áldásukkal ! Auf so ein Alteweiber-Geschwátz achten wir — nicht

;

mert a jog és a mellett a hadi sereg etc. mellettünk van. — Fizessenek,

engedelmeskedjenek, hallgassanak és ne moczczanjanak — több nem

kell nekünk, — és aztán imádkozhatik bárkiért és áldhatja [sic]

1 Ez czélzás a császárnak és Sándor czárnak épen pár nappal azeltti (okt.l.í

találkozására Weimarban, a hová a császárt az öreg Metternich is elkísérte, a ki

itt Gorcsakowval értekezett. Az osztrák kabinet kezdeményezésére történt össze-

jövetel a két udvar közti feszült viszony jobbítására szolgált vohia s ezenkívüL

ellensúlyozására a Napóleon és a czár közti közeledésnek.

2 T. i. Székács szavai a porosz királyhoz.
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bárkit Máriaczellben Monsieur Scitovsky et C°. és Berlinben JVIr.

Székács et C°. — tessék, ezért még nem esünk teherbe ! [sic].

»Allen jS'ationalitáten wird Rechnung getragen.« — Errl bizo-

nyosak lehetnek Felségednek boldog népei ; — mert ilyesekben

soha nem szegte meg császári szavát, — st legbiztosabb küátásuk

lehet a derék újosztráki polgároknak, hogy azon Rechnung, melyet

számukra készitünk, és melyet tüstént Hquidálniuk kell, ha nem akar-

nak exequáltatni, napról-napra »schwerer zu tragen sein wird«.

Némi figyelmet azon hajlam egyébiránt mégis érdemel, melylyel

a magyarok újabb idkben a muszka czár és a muszka nemzet felé

gravitálnak, — és pedig legelsben is, mert e tekintetben minden óhit

magyarországi lakos »cause eommunet« csinál a magyarokkal. És aztán,

felséges uram, azért érdemel ezen tagadhatlan factum egy kis figyel-

met, mert valamint az anyagi világban, úgy az erkölcsiben is van,

habár rendszerint láthatlan hatalom, sokszor megfoghatlan törvény,

melyhez képest elbb-utóbb minden, bármikép lett is volna felzavarva,

ismét tökéletes egyensúlyba helyheztetik. Retaüatio, compensatio nem
üres szavak.

Miklós czár, valamint a muszka nemzet mindig nagy sympathiá-

val viseltetett a magyarok ü'ánt. Magyarázhatlan hallucinátió követ-

keztében felriadnak századi barátságos \iszonyaik daczára népek

népek ellen, valamint nem ritkán szesztl elázva barát barát ellen

dühöng ; — üldözik, gyilkolják egymást. A magyarnak eszeágában

sincs királya ellen kardot rántani, de vakságba esett szomszédjainak

megtámadásait igyekszik visszaverni.^

Bécsben, honnan elkergették ah osztrákok — die loyalen Wiener

— Ferdinánd császárt és késbb Olmützben, r, a, rá, ráfogták a magya-

rokra, hogy »rebelláltak«, mert I. Ferdinánd törvényes magyar kirá-

lyukhoz körömszakadtáig ragaszkodván, nem állottak tüstént Felsé-

gedhez, kit Istenen kívül, mert »ex dei gratia«, mi hárman Schwarzen-

herg herczeg, Grünne gróf és én báró csináltunk császárrá, királylyá. —
]\Iikor ez szerencsésen és minden nagy ceremónia nélkül végbement,

^ Széchenyi jegyzete : A magj'arok sehol nem voltak a kezdk, a meg-

támadok, de egyedül védelmezk^ mert nem a magyar támadta meg a horvátot,

de ez öt ; nem a magyar rabolt ráczok és szerbek közt, de ezek haramiás-

kodtak és gjilkoskodtak békés hazájukban ; nem a székely ütött az oláhra,

de ez a székelyre etc. etc. és csak késbb bszültek fel »kölcsön megtámadásra*.

* Sz. aláhúzása.
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bukófélben lévén, feljajdultunk Miklós czárhoz, ne hagyná elveszni

-az új osztráki császárt t. i. Felségedet, ki az ó császárt kilökte helyébl

!

Miklós czár segitségre vagy inkább megmentésre idvesztés nélkül

tüstént beparancsolta hs Paskievics vezérlete alatt százezrekre rúgó

hadait — alkalmasint nem annyira sympathiából Felséged dinastiája

iránt, mert hiszen mint tudva van, azt Felségeddel együtt mindig

valami trottli-féle speciesnek tartotta,^ — hanem hogy eine Hand
wascht die andere, — Felséged ha ki lesz rántva a tentából vagy inkább

a szurokból, mert »tentában csak most vagyunk«, aus Dankbarkeit ne

turbálja t a régi román eljátszásában t. i. a két oláhság elfoglalásában.

Felséged azonban, ki eltt ein höherer politischer Zweck, námlich ein

solcher der eine tiefe Bedeutung und eine grosse Tragweite hat, mindig

nagyobb pondus volt mint jogi, háladati, méltánylati és efféle csak

közemberekhez ill sentimentahtás, Felséged tüstént mikor lábra-

állitá Felségedet a muszka czár, mintha fogadatlan prókátor lett volna,

— ellene fordult. E hs lovagi tettért nagyon kidicsérte Felségedet

Britannia, Gallia és Teutonia, — a két els magában ugyan jóizt

kaczagván és csak Deutschland iskolai része igazi szinteséggel, —
mert a kaucsuktól mindig ersen irtózik, mintha »sejdítné«, mennyire

megérdemli azt. A muszka czár a rajta elkövetett Geniestreichnál

fogva mérgében meghalt ; közel rokonain kivül senki nem bánta, st
az egész emberiségben oly érzelem támadt mintha malomk esett

volna gyomráról és mely édes érzést minden jobb ember szokott tapasz-

talni, mikor valami despót, ki akaratjánál semmi magasabbat nem

ismer, Abschiedot nyer az égi hatalmaktól. Igen, — de noha egy csep-

pet sem búsul a muszka nép, hogy Felséged Miklós czárjától megmen-

tette, mert Sándorban szíves atyát nyert fenyeget zsarnok helyett,

azért a muszka nép és kivált a muszka had átlátván, mily infamiter

bánt Felséged Miklós czárral, ki Felségedet megmentette és mily infa-

miter bánt a magyar nemzettel, melyet vérével Felséged kedvéért

lesújtott, — most minden muszka a retaliátió és compensátió soha meg

nem semmisíthet törvényeinél fogva alig várja, hogy Felségedre

irányozhassa bosszúját, és segédlvezet nyújtson azon szerencsétlen

lelkes nemzetnek, melyre husziták, melyet sem Felséged, sem fajtájá-

nak bármelyike Mária Terézián kivül felfogni, érteni, megbecsülni

nem tudott, mert erre vagy nem volt elég szive vagy nem volt elég

lelke.

^ Az efféle által mindig Bach cinismusát akarja jelezni Sz.
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És azért, felséges uram, a magyaroknak gravitatiója »észak felé

igen elérthet*, mert azon világosság, melyet jövendjükre nézve

várhatnak Felséged részérl még sötétebb mint éjfél

!

De e tekintetben is van segitve a dolgon és hihetleg gyökeresen,

— mert Felséged az én alázatos kérésemre resolválta magát, Wei-

marba utazni, ott a czárnak ki éppen hazamenend egyenesen útjába

lépend ! Gondolhatni, mennyire meg fog örülni a jó muszka »Selbst-

herrscher« Felségednek ezen Selbstherrscher-féle improvisált surpris'

megjelenésén.^

Ha valaki átgondolja, mennyire felbszítette Felséged maga ellen

Miklós czár fiait és ekkép Sándor czárt is az egész muszka nemzettel

együtt ; mily kíméletlenül kiált kigyót-békát Felséged ellen Kon-

stantin fherczeg ;
^ müy meg nem sznleg hány piszkot, turhát min-

den muszka minden osztrákra, úgy hogy ezen szegények zsandári vagy

efféle osztrák védangyalok nélkül szinte sehol sem mutathatják képü-

ket, mihez képest valami insultusnak ne lennének kitéve, — a magya-

rok iránt ellenben mindenütt és minden alkalommal legnagyobb sym-

pathiát nyilvánitnak, st affcctálnak, — ha valaki mondom ezt hideg

vérrel átgondolja s hogy gróf Buol mély bölcseségéhez képest gróf

Gorcsakowal egyre veszekedik és mindig üstökében van, hogy Sophia

fherczegasszonynak. Felséged édesanyjának saját képébe mondta

Miklós czár özvegye ezen felette keser és igen »anzüglich« szavakat

:

»Votre fils a tué notre mari,«2 — és hogy a muszka czár összetalálko-

zott elbb a porosz fejedelemmel, most legközelebbrl Napóleonnal,^

ámde Felségedet sehová meg nem hívták, st egészen ignorálták, —
és hogy Felséged most touché de tant de procédés, útjába áll a

czárnak, — ezt minden bizonnyal példa nélküli pyramidális szemte-

lenségnek fogja nevezni a gondolkozó és vele az egész világ ;
* én

azonban ezen nagyszer actust egyenesen a legtündöklbb abne-

gátiónak fényébe állítom, c'est vraiment sublime sans ancun pas —

^ így, toUhibábóI nagyherceg helyett.

1 Az októberi weimari találkozásról egy föntebbi jegyzetben szóltam.

2 Nem tudtam megállapítani, mikor mondotta volna ez állítólagos szavakat

a czámé Zsófia föherczegasszony »szemébe<(.

2 Ez szeptemberben Stuttgartban, a weimari találkozást közvetlenül meg-

elzleg történt.

* E nagyon ers kifejezések abban találják magyarázatukat, hogy széles

körök csakugyan csudálkoztak a hirtelen elhatározáson, a melylyel a bécsi udvar

a weimari találkozást kezdeményezte.
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melyhez képest Felséged elég hetykeséggel bir, népeinek megboldo-

gitása végett az egész világot megcsalni vagy legalább megcsalni

akarni. Et mentire'^ voluisse sat est.

Én ugyanis kell világba állítottam az egészet egy felette mélyen

átgondolt ujságczikk által, welcher ganz auf die ungarische Dumm-
heit berechnet ist, mert mások persze kaczagni fognak ezen vissza-

facsart impertinentián, és mely így hangzik : — egészen kiirom, mert

noha oly rövid, mégis felette sokat mond és Felséged politikáját, st
minden tettét tökéletesen felfényesiti

:

»Um den Lárm, welchen die hiesige Zusammenkunft der beiden

Selbstherrscher allerwárts erregt, noch etwas zu verstárken, teüe ich

Ihnen mit, dass Seine Majestát der Kaiser von Österreich am 29-ten

d. M.^ von Wien nach Dresden und am folgenden Tagé von dórt nach

Weimar reisen wird, um daselbst mit dem Kaiser von Russland

zusammen zu treffen. Die Misstimmung, welche seit der orientalischen

Frage zwischen beiden geherrscht, scheint folglich ausgeglichen zu

sein, oder ist wenigstens ihre endliche Ausgleichung nahe. Russland

reicht alsó nicht alléin dem Gegner, dessen Heere ihm in offenem Felde

siegreich gegenüberstanden, sondern auch dem altén Verbündeten

und Freunde gleichzeitig die Hand zu Versöhnung. Eine neue Burg-

schaft für den Frieden, welcher schon von so vielen Seiten als erschüt-

tert betrachtet \vurde.«^

Én szinte látom, mily desperatióba esnek a magyarok, ha ezen czikk

szemükbe esik, — ich sehe das mit hohem Genuss. — mert tökéletesen

meg lesznek gyzdve, hogy most még északról sem érkezhetik rájuk

nézve segítség, — most miután Felséged kibékült a muszka czárral

és az egész világ teljes joggal azt állithatja a két Selbstherrscher-

rl t. i. az orosz fejedelemrl és Felségedrl : »Ami et cochon !«

És azért. Felséges uram, más szamarakra nézve is ezen dehcióz

czikk, melyet derék Kuranda és Gerold ^ uraknak köszönhetünk, kik

derék Hacklánder^ úrral et Co ipeg kell vallani unsere tüchtigsten

* Sz. gúnyos aláhúzása. »

1 Szeptember 29. (1857.)

^ Széchenyi jegyzete: Ost-Deutsche Post Nr. 222. 1857.

3 A már említett Kuranda Ignátz volt az Ost-Deutsche Post szerkesztje,

Gerold K. pedig a kiadó-tulajdonosa.

* H. Frigyes a neves német író (1816—1877) nagy osztrákbarát ; 1859-ben

a császár meghívására az olasz hadjáratot is végignézte, st 1860-ban osztrák

Ritterré tétetett.
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Magyarenfresser sind, — és kik minden alkalommal vagy maguk gon-

dolnak ki valami piszkot vagy azt másoktól igen ügyesen elkobozni

tudják és oly riesige superioritást fejtenek ki minden más publicisták

Times, Cronicle etc. fölött mint Scliulmeister Andersen úr a sakkisták

fölött, úgy hogy a diadal ezen mezn is bizonyosan Felségedé és

Mr. Lö\Yenthalé.^ — Azért, mondom, annyira felséges ezen czikk.

mert a két császári szerep oly ingeniose van felcserélve, miliez képest

mindenki rá merne esküdni, mikor azt olvassa és más dátumai nin-

csenek, hogy Felséged a megbántott és a muszka czár a megbántó

álnok barát ; ki nem mert Bécsbe jönni vagy nem merte Felségedet

valahová invitálni — Felségednek bosszújától félvén. És aztán —
müy talpraesett következmény az, hogy azért, mert Felséged úgy

szólván lesbe állott, mikép a muszka czárt en passant valahol meg-

6-ten Okiober 1
szemtelenkedhesse és Judásként átkarolhassa ;

^ hogy
^^^^-

I ezen okból mint derék Kuranda a világot oktatja, die

Misstimmung, die zwischen den beiden Höfen geherrscht hat, ausge-

glichen zu sein scheint. — oder sehr nahe darán zu sein scheint ! Igen

»scheint und scheint, « de nem úgy mint a nap, de mint »Wiener

Schwarzpatz «,^ ha azt valakinek szemébe hintik, mikép aztán

tisztán lásson. — És igaz. Felséges uram, itt Kuranda úr egy kissé

elhibázta a dolgot, mert »scheint« irt »ist« helyett. Félfüllentés fél-

szemtelenséggel eló'adva rendszerint kaczajt gerjeszt, mert mindenkit

ezen gondolatra hozza : Ich möchte zwar, kann aber nicht ; holott

egész hazugság oly impertinentiával eladva, mint a müyenre mi

Felségedet rátanitottuk, annyira imponál, hogy mint mi »Residenz-

lerek« szoktuk mondani, es einem die Gedanken und die Red' ver-

schlagt ! Russland reicht alsó — dem altén Verbttndeten die Hand !

igy folyik a felhozott újsági remekm ! Senki nem capiálja ugyan,

ezen »Also« mily básison nyugszik ; de ez mindegy ; mert a mi syste-

mánkban éppen nem szükséges, hogy az emberek mindent capiálja-

nak, elég az, ha mi capiálhatunk mindent.

Az egész hirdetmény azonban, valamint Felségednek »Abstecherje<(

^ Nem jól olvasható szó.

^ Löwenthal J. a triesti ))Journal des öster. Lloyd« szerkesztje, a ki 1849

vegén a minisztérium kívánságára lapjával Bécsbe költözött. A kormány szócsöve,

nagy mag}^arfaló joumalista.

- Buol politLkáját és egj'szersmind Bach cinismusát akarják e kíméletlen,

durva kifejezések jellemezni.
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is felette sok szemet szúrt, mert az ostoba emberek azt mondják, —
hogy ha a muszka czár szinte kezet akart nyújtani seinem altén Ver-

bündeten — námlich Verbündeten gegen die Ungarn, aber selbst-

verstándlich nicht Verbündeten gegen die Sebastopoler Englánder

und Franzosen, — akkor a czár, úgy mint elmehetett Stuttgartba,

szinte Bécsbe is elsántikálhatott volna, vagy ha fél Felségedtl —
— mi igen elérthet, mert atyjának sorsára, minthogy oly fiatal, még

nem szeretne jutni, — valami »biztos« helyen adhatott volna Felsé-

gednek rendez-voust. És igaz, ezen ostoba emberek, kik igy látják

a dolgot, nagyon ostobák ugyan, — dass sie uns immer contercarrieren

und somit von uns billigerweise nichts zu erwarten habén — de meg

kell valani, éppen nem vakok.

És azért jónak tartottam, »elrelátó és mindent combináló« mint

vagyok, e tekintetben is tüstént remediálni és derék Zang-unktól egy

kimondhatlan verosimilis czikket felvétetni és közöltetni, mely most

természet szerint (!) mindent rendbe hoz és melybl csak e sorokat

hozom el, — mert kinek kedve van, azt egészen elolvashatja a Prés-

ben ^ — : »Ein Frankfurter Korrespondent vernimmt (! ?) über die

Weimarer Kaiserbegegnung folgende Einzelheiten : Die Einladung

zu einer Zusammenkunft beider Monarchen Asei« ^ vom Kaiser Alexan-

der ausgegangen und zwar wie man vernimmt schon vor ungefáhr

sechs Wochen etc.« éppen mikor Felséged Máriaczellben császári tér-

dein térdelt a szz Mária eltt és kétségkívül ezen engesztel szent

inspirálta a czárt ezen lépésre és Felségedet arra, hogy a muszka

czárra többé ne haragudjék, ne nehezteljen szegényre, de t haza-

útjában, Anstandra áUván valahol ügyesen rajtakapja és ott minden

szemrehányás helyett comme agréable surprise a laquelle on ne

s'attendait guére, a czárnak maga elibe nyújtott kezét magától értet-

dik ez alkalommal »patte de velours«-féle kezével megszorítsa és t
szinte csókjával, melyet a czár elérzékenyülve, hihetleg éppen

annyi szinteséggel viszonozni fog, barátságosan felvidoritsa, és min-

den idre biztossá tegye, hogy Felséged a muszkát soha megtámadni

nem fogja, — hanc veniam petimus damusque vicissim — és csak

azon esetben, ha a czár volna az agressor, látogatná meg a muszka

népet Moskauban, de nem ám télhez közel, mint aventurier Napóleon

* Sz. aláhúzása gúnyból, noha a német syntaxis a kötmódot (az oratio

obli(jua-t) itt megköveteli.

1 T. i. Zang »Presse«-jében.



604: 41. FEJEZET.

tette, mert ilyenkor igen könnyen megfagyhatik az embernek orra-

csúcsa Oroszországban, — de ezen operátióra — mert van eszünk —
a kánikula közepét választjuk, mikor teljességgel nem fázhatni meg

azon hires tábornokkal, mely Napóleont legyzte, nem fogunk talál-

kozni t. i. — hideg- és koplalván Tél excellentiájával ! — és mikor

— oh Szent Laplace Te ki oly remek könyvet irtál a »probabilitásók-

ról* ^ nem fogsz-e örömtl sirva fakadni, hogy theoriádat oly eminentiá-

val tudják alkalmazni a derék teutó novellisták! Persze közönséges

emberfiú, ki ilyeneket olvas, azt mondja magában, ha kimondani

nem is meri : Möglich wáre es schon, aber warscheinlich ist es nicht —
kivált, mert mikor két fejedelem és mi több, két Selbstherrscher,

ja sogar Weltbeherrscher, kik közt valami kis differentia volt, össze-

jönnek ; eddigelé legalább, — mint pisztolypárviadalban mindig obser-

váltatott, egyenl távolság [szokásos]. így például mikor Napóleon

összetalálkozott Sándor czárral, — nem a mostani Napóleon a mostani

Sándorral, — de mind egyiknek, mind másiknak respectiv nagybátyja,

akkor szinte czirkalommal volt kimérve, hány lépést fogna tenni

egyik fejedelem a másikhoz. A jelen esetben azonban a muszka

czár, ki egyenes útjából ki nem tért, Felséged felé de egy lineával

sem közelitett, midn Felséged 80 geogr. mértföldre sietett feléje,

mi közönséges felfogás és mindennapi tapasztaláshoz képest azt

mutatja, mintha a muszka czárnak nem igen forró sovárgása lett

volna Felségeddel találkozni, — hanem hogy Felséged tartotta jónak

a világ eltt ezen komédiát is eljátszani, — mikép az emberi »Tök-

filkóság« azon hiedelembe bukjék, hogy Felséged a muszka czárral és

ekkép az egész muszkasággal tökéletesen kibékült, — és ezekkel is,,

mint minden egyéb világi hatalmakkal, 40 millió h birkáival együtt,

legjobb szagú »fleur d'orange« viszonyban császárkodik és »Mein

Wille über Alles« önkénykedni méltóztatik.

Und der Zweck ist vollkommen erreicht, — mert most kiki töké-

letesen meg van gyzdve a classicus teuto ujságczikkekbl informálva

és capacitálva, — hogy a muszka czár a hosszú vertrauHche Unter-

redung következtében, melyet Felségeddel tartott, und wo sich unser

jugendlicher Kaiser gewiss nicht spotten liess, de a muszka faragatlan

medvét szokott amabilitásával elbájolta, vele is felvett szokása sze-

^ L. Péter Simon marquis, a híres csillagásznak és mathematikusnak Théorie

analytique des probabilitós és Essai philos. sur les prcbabiütés (1812 és 1814) ez.

müveire czéloz Sz.
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Tint alkalmasint Schnepfekrl, vadludakról, farkasokról, vagy ad

captandam benevolentiam pláne medvékrl, de magától értetdik

csak erdélyiekrl vagy kárpátiakról szólott — von russischen Bárén

eine Erwáhnung zu maciién wáre nicht delicat und auch nicht auf

sein Platz gewesen, — és hogy ekkép az elvarázsolt czár nem tudott

magán annyi ert venni, miszerint ezen ismert cantabilet con amore

el ne énekelné — »Rache ist zwar süss, Friede ist jedocti nocli süsser«

etc. etc. És hogy tökéletes barátságban vált el a két Selbstherrscher,

és mi Felségedet illeti, csak ritkán Selbstdenker, és hogy ezen barát-

ságos rencontreban nem czivakodtak és a czár tudott parancsolni ter-

mészetes indignátiójának és Felségedet nem bántotta, nem sértette,

e szerencsés és alig remélhet factumot Heine Gusztáv ^ szívességének

köszönhetjük, ki velünk ezen örvendetes hirt közli : Die wh" freudig

begrüssen, dass nachdem die beiden Monarchen sich mit sichtlicher

Bewegung umarmten — aber wegen was denn? sich nach langer

vertraulichen Unterredung zur Hoftafel setzten — ob's denn keinen

Toast dabei getrunken habén ? etc. etc. — und sich des allerbesten

Wohlseins erfreun, — so dass man durchaus nichts, keinen blauen

Fleck oder einen kleinen Kratzer zu bemerken im Standé ist. Hurráh !

Ezen »Gesundheitsbericht«, melyet sokan, gondolja csak, felsé-

ges uram, elburkolt mahtiának tartanak — und es könnte schon

sein — azon bulletinekre emlékeztet, melyet nagy Napóleon Íratott

magáról, mikor a muszka havakon és a Berezina partján ersen fázni

kezdett — és meg kell vallani per assotiationem idearum igen komikai

szinben jelenik meg, nekem legalább ersen kellett kaczagnom, hogy

Felségedrl, kirl soha nem adtunk ki egészségi bulletint, a »Lieben

nie«-féle '^ szabó vagy inkább szúró esetet kivéve, — hogy mondom
éppen akkor közlenek Felségedrl a vorwitzig germán gyerekek,

hehehe, — ilyféle Gesundheitsbemerkungot — mikor Felséged leg-

elször koczczan a muszka autokráttal össze.

Ilyféle szúnyog, legfeljebb »dongó« csípések minket azonban

nem alterálnak — wenn nur der Hauptzweck erreicht ist, és ez Fel-

séges uram tökéletesen el van érve. Az emberek egy darabig még

^ A hírneves költ öcscse, késbb osztrák báró Geldern elnévvel, a bécsi

kormány külpolitikája egyik orgánumának a »Fremdenblattnak« alapítója. A tle

írt czikket (a melyrl Sz. egy jellel meg akarta, de elfeledte följegyezni, hogy

honnan való) Sz. eltorzítva, gúnyos kivonatban közli s toldja itt.

2 Ismét egy gyönge szójáték : Lieben-nie = Libényi (a ki a császár ellen

-az ismeretes merényletet elkövette).



606 41. FEJEZET.

witzeskedni fognak ezen »Impromptun« és aztán hallgatni, — mig^

azon generális impressió, hogy Felséged összebékült a muszkákkal,

fennmarad ; mert valamint Felséged Stráfhng jobbágyaihoz nagy-

kegyességgel mondani méltóztatott: »Alles vergessen und vergeben«

— mi azonban csak szép szó és csupa komédia maradt, mert még

számtalanok nyögnek, kiket Felséged el nem felejtett — es ist wirk-

lich zum totlachen — : úgy tán a derék czár is azt mondhatná Felsé-

gedhez — mert egy kis büntetést csakugyan megérdemlett Felséged

is — Alles vergessen und vergeben, — mi aztán, ismervén a muszka

nemzet jellemét, bizonyosan nem lesz komédia, — de belle alkal-

masint nagyszer tragédia válik

!

7-ten Októberi Én minden »probabilitásokat« eló're kicalculáltam
;

^^^-
I melyek Felségednek ezen nagyszer demonstratiójából

keletkezhetnének. Legelsben tudtam, hogy Felségedet a weimari

útra könnyen persvadeálhatom, mert olyféle szerénység, mely az

embernek vérét képébe hajtja vagy viszont ; t. i. elpirul vagy elsápad,

ha például olyassal találkozik, kinek atyját rútul megcsalta, st par

hasard meggyilkolta ; ilyféle modestia hála Isten Felségedben egy

mákszemnyi sincs,^ st Felséged apostoli feje igazi aries, melylyel

bet szerint falakat verhetni be, és melynél souverainnek, kit én

szolgálok, — tündöklbb quahtása csakugyan nem lehet ; és aztán,

azért voltam bizonyos, hogy Felséged tüstént waggonra ül, ha én

erre alázatosan felkérem, mert oly fiatal hs mint Felséged, természet

szerint szivesebben mozog, utaz, nyargal, kivált ha vele elhitetik,

hogy ez által ersen elmozdítja a közjót, mintha üli, olvasni, maga

combinálgatni, szóval fejjel és lélekkel volna kénytelen mködni és

sok gondolkozással tán elaltatná magát ; mikép ^ h jobbágyi k()teles-

ségünknek is tartottuk Felségednek soha nem adni mást kezébe mint

egészen közönbös, leicht begreifliche dolgokat s kivált mert tapasz-

talni volt alkalmunk, st szerencsénk, hogy ha aztán ilyesekkel jól

kifárasztottuk és derekasan elúntattuk Felségedet, mindent legkisebb

^ Tulajdonkép ezt kellelt volna (mikép helyett) írnia Sz.-nek : a miért is

vagy a mire való tekintettel is.

1 Sz.-nek mégoly ers elkeseredése is alig mentheti az efféle bántalmakat,

noha a (következbl is kitn) szándék : Bach cinismusának eltérbe állítása,

raitigálhatja. Aztán ne feledjük Sz. elkeseredésének egy újabb okát sem : a jelen

sorai írása eltt egy hónappal kelt iaxenburgi legf . kéziratot 1857 szept. 9., mely

Sz.-t még jobban bántotta, mint az egész magyarságot. V. ö. a 38. és 40. fejezetek

illet helyeihez tett két jegyzetemet s e kötet bevezetését.
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átnézés nélkül tüstént aláírni kegyeskedik, mikor aztán »életbevágó«

ügyeket terjesztünk Felséged mély bölcseség jóváhagyása alá, —
Sokszor, — meg kell vallanom, azon dévaj gondolatra jöttem, — mert

mint kiki csudálja, senkinek sincs oly talentuma Felségedet annyira

megkaczagtatni, mint nekem, — Felségeddel valami nagy jószágának

resignátióját vagy valami maga személye elleni Ítéletet aláíratni, so

aus Jux — és ezt hihetleg teszem is — magától értetó'dik, minden

bekövetkez' végrehajtás vagy executió nélkül, — ha Felséged »bon

enfant« volna, ki néha kivételként mint számtalan fejedelem tette

és teszi, ohne sich etwas zu vergeben, ja ím Gegenteíl sich unendlich

beliebt zu machen, a többi emberi teremtések sorába lépne és nem

kellene Felségedtl mint boa constrictortól interruptio nélkül mindig

félni és iszonyodni, — igy azonban persze nem volt annyi vakmer-

ségem, de mint mondom tudtam, hogy Felségedet mint bárhová,

úgy Weimar felé is tüstént felültethetem és mozgásba tehetem, mert

nem kerülte el figyelmemet, mihez képest Felséged nagy barátja a

surprisenek és »Knalleffectnek« — és az által gondol népeinek ersen

imponálni, ha azt hirdetik a fiatal lovagi császárról : »Ein wahrer

Überall und Nirgends« — mikor aztán az osztráki sajtó nem mulasztja

el a publicumnak Felséged valaholi nem várt megjelenését ezen elegáns

tournure által tudtára adni : AVer war denn da?« Kein Geringerer als

der junge ritterüche Selbstherrscher ! und was den »Apostel«

betrifft, »Selbstmacher !«

És mi az etiquettet illeti, nem kételkedtem, hogy habár Felséged

soha ki nem lép is szerencsés jobbágyainak átellenében császári

bvkörébl, soha nem mondja például : »én becsüllek, szeretlek

téged«, de legfeljebb, ha valami iszonyú nagyot akar mondani, ily

szavakkal jutalmazza meg h szolgáját : »a te császárod megelég-

szik veled«, — és semmi legkisebb alkalommal nem beszél máskép,

mint per Wir, például : »Wü- habén einen Hasén geschossen«,

mi tökéletes rendin van, csakhogy feleséges ember ily stereotyp

szójárás által bizonyos esetekben igen könnyen compromittálhatja

magát és kivált nejét, ha nem vigyáz szavaira etc. etc, — mi az

etiquettet illeti, mondom, bizonyos voltam, hogy az én lovagi

császárom azon »Wenn's hald aus höheren Staatsrücksichten not-

wendig ist und sein muss — in Gottes Namen (! ?)«, ebenso cavaliére-

ment und frisch hinwegsetzen wird, wie er ohne den mindesten

Anstand die pacta conventa, die seine iVhnen mit der ungarischen

Nation sich gegenseitig verbürgten, voUkommen ignoriert, ja wie



608 42. FEJEZET.

einen altén garstigen Zopf, abgehaut und mit seinen apostolischen

Füssen getreten hat !
—

Ha Konstantin a muszka czár, — akkor persze nem engedem,

hogy Felséged a weimari Geniestreichot végbevigye, mert ezen goromba

fráter az én jó monarchámmal tán nem igen ceremoniázott volna

sokat ; — és mint mondják sokkal ersebb mint ménló és ekkép

Felséged t nem gyzhette volna le oly könnyen, mint minap a kis-

béri Bucephalust, — mely esetet csudálom miért nem használta fel

valami bécsi az embereket tentával felvilágosító és kiiskolázó lángész,

Felségedet Philipovich Kagy Sándorral összehasonlitni. — Konstan-

tin Felségednek alkalmasint császári hajába kap, midn ily imper-

tinentiától !Xicolajevich Sándor részérl nem kellett rettegnünk ;
—

mert mint mondják igen szelid teremtés, — nem találja magát sza-

porán fel, mert semmi szélesség és kivált semmi szemtelenség nincs

benne, — és mind efölött igen ersen el tudja titkolni bels bármily

ersen láno-oló érzelmeit is.

[42.] És ezt mind elre kicombináltam, — és tökéletesen meg

voltam gyzdve, mikép a muszka czár Felségedet — wenigstens

dem Áusserem naeh — igen barátságosan és szívesen fogná fogadni

— und das ist Alles, was wh- für den Augenblick brauchen — és hogy

ekkép azon komédia, melyet én a két Selbtsherrscher közt elszerepel-

tetek, minden várakozáson felül legnagyobb j élességgel fogna elsülni

és azt aztán a mysticus és mindenben csudát látó germán theoreticusok

hasznunkra és Felséged dicsségére annyi ügyességgel fogják kiczif-

rázni és elfacsarni, mihez képest a nagy publicum nem fog egyebet

hinni, hanem azt, hogy a fejedelmek által, so ganz unter sich, — mert

egymásnak csak ki nem fogják vájni szemüket, — mindez már régóta

ki volt csinálva és titkos cUplomátiai úton elrendelve.

Felséged kísérinek tekintetében azonban megvallom nem kis

anxietásban kínlódtam, — mert noha a czár részérl nem volt leg-

kisebb emportment végett mit tartanunk és tudom apródjainak is

szigorúan megpai'ancsolta a legnagyobb impassibilitást, — azért egy

cseppet sem csudálom — oly annyira megy dühe a muszkának az

osztrák ellen, — ha valami durva medveféle adjutánsa a czárnak

Felségednek els Leibadj utániját, gróf Grünne Károlyt derekasan

felfricskázza. Ez azonban, mit bizonyos kútfbl tudok, hála Isten

nem történt, — mit nagyon bántam volna, mert gr. Grünnét min-
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denekfölött tisztelem s becsülöm és mi egymást valóban gerKcze gyön-

gédséggel szeretjük, és mely operátió ^ a derék grófnak bizonyosan

nagyon fájt volna ; mert noha tábornoki hasa mindig domborúbb

lesz, és rajta ersen meglátszik, mily különösen jó a dolga, azért szép

piros képének középs protuberantiája mégis mindegyre hegyesedik,

melyen aztán valami iirwüchsigféle fricskának veszedelmes hatása

lehetett volna ; de ha történik is tegyük fel, — és én mernék fogadni

Felséged 40 millió jobbágyainak kitn majoritása ez esetben homéri

kaczajt intonál, oly nagy kedvencze gr. Grünne excel- i s-ten Október

lentiája a nenöstreichi publicumnak ! — de ha mon- I
^^^^-

dom ilyesféle antidemonstrátió történik is, mitl nem tagadhatom

ersen tartottam — was wáre es am Ende gewesen ? az egy cseppet

sem árt az egészre és az európai collectiv benyomásra nézve, — mert

ily factumra tüstént valami privátdolognak szinét pingáltuk volna,

— és hogy az korántsem azért történt, mintha a két autocrata közt

valami differentia lenne, — hanem egyedül mert gróf Grümienek

ilyesekre nézve véletlenül oly »einladend« képe van, melyrl halha-

tatlan Wieland mutatis mutandis azt mondaná, mit nem egy csin-

talan germán iró ismétel elegantissime, mikor valami egybekelésrl

van szó : »jeder Topf findet seinen Deckel«. — És gróf Grünne fel

merem tenni róla, ki oly nagy patrióta, und dem nichts über das

theure Vaterland geht, bizonyosan kész ilyes valamit eltrni, wenn

es gilt, seinem Kaiser zu dienen, und besonders um seinen so ange-

nehmen Platz zu behaupten !

A lárma ugyan nagy, kivált Felséged residentiájában — és bár-

merre forduljon is a »Geheime« és Vertraute etc.,^ mindenütt csak e

két szavakat hallja kongatni : Blamage és Fiaskó. — Mi által nem

reméllem, — hogy szándékuk lehetne, Felségednek weimari kalandját

vagy éppen szent személyét, — ezen odióz szavakkal valami asso-

ciációba hozni, — denn das wáre wirklich infam ; und die so was

zu sagen sich unterstánden, und wir auch nur vom Weitesten ahnen

könnten, dass sie so etwas auch nur dachten, die würden ihrer gerech-

ten Strafe gewiss nicht entgehen ; — und man ist schon auf ilirer

Spui- und den Sicherheitsbehörden wird es ohne Zweifel gewiss gelin-

gen, sie ehebaldigst zu Standé zu bringen.

Ámde mint gyanitottam, az egész nem volt egyéb, mint vak

1 T. i. a fricska.

2 T, i. a titkos kémek, bizalmas besúgók.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 39
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lárma, melylyel úgy megijesztettek az átkozottak ; mert nem Felsé-

ged császári személye volt a derék bécsiek fejében, mikor a Blamage

és Fiaskó szót hordták szájukban, — hanem akkor jutott eszükbe —
és ez nemcsak megbocsátható, de dicséretet, só't még jutalmat is

érdemel, hogy van ilyes két igen sokatmondó expressio a \álágon,

mely ránk soha, de a magyarokra mindig ilük t. i. a blamage és fiasco,

mikor a »Magyar Sajtó «
^ azon czikkét olvasni volt alkalmuk, mely

czikket vitéz Hacklánder az Augsburgiban pag. 4235—1857 oly nagy

triumphussal legyz, concicál és a legélesebb satii'ával a közkaczaj-

9-ten Októberi nak pellengérére áUit, mikor csak »mosolyog« — , t. i.

^^^-
I a máriaczelli processiót teszi oly kimondhatlan nevet-

ségessé és kivált hogy annyira megesett a magyaroknak szive, mikor

úgy szólván egy pár lépésre elhagyták Magyarországot, — holott

nemcsak magyarok, de németek és tótok is vettek részt e szent kalan-

don. — És igaz a distantia nem nagy, de hiszen mi e

pontot illeti, a távolság partról jeges vizbe vagy kemencze

mellett izzó kemenczébe sem különösen nagy — és a különbség mégis

ersen észrevehet, — és mint mondják, a paradicsomi kerítésen

benn vagy kümi lakás közt Ádám és Évára szinte talált — mi a com-

fortot illeti — némi kis differentiát. Az tehát, hogy a magyarok búsul-

tak és sirtak, mert nem oly nagy távolságnak iramodtak, mintha

például Borneoba szándékoznak, ott majmokkal találkozandók, tulaj-

donkép nem mond semmit, — és bámulhatni, miért nem hozta egyéb-

ként igen éles [esz] Hacklánder úr inkább azon gondolatot sznyegre,

hogy a magyarok semmiesetre nem hagyhatták el az szeretett hazá-

jukat és nem is jöhettek Stájerba, ez phisice lehetetlen lévén, mert

k egyedül Neuöstreichban tettek hosszabb-rövidebb sétát amint-

hogy vagy Máramarosból vagy Vasból lépdeltek a szent szz felé, —
mert Magyarország megsznt lenni és a Steuer az egész monarchiára

nem könnyen ugyan, de egyenlen ki van osztva és ekkép ha para-

dicsom is volt azeltt a magyar hon, most az egész monarchia az, —
mihez képest ha a magyai'ok éppen búsulni és szomorkodni akarnak,

mit felsége kegyesen minden jobbágyainak megenged, — nincs szük-

ségük e czélra nézve utazniok, mert azon magyar nemzeti mulatság-

ban, melyhez képest — )>sirva vigad« a magyar — nagyobb vonások-

^ Török János konzervatív, de ers magyar érzés lapja, melyet elbb Bécs-

ben, 1857 elejétl kezdve Pesten adrtt ki és szerkesztett, s mely az 1857-diki nyári

nagy magyar máriaczelli búcsújárásról hazafias és vallásos megilletdéssel írt.
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baii részesülhetnek a magyarok a boldoggá tett országnak bármelyik

Verwaltungsgebiet rongyában mint bármikor azeltt. Midn Hack-

lánder úrnak azon Achillese,^ hogy nem csak magyarok voltak a zarán-

dokok, — tán nagyon fájlalná lábszár véknyát, — ha azon némete-

ket és tótokat, kiket a magyarokkal összehecczelni akar, kérdezné

»Ihr seid ja Östreicher oder Neuöstreicher nicht wahr und keine

Magyaren« ily választ nyerne, »wir sind zwar keine Magyarén, aber

mit Leib und Seele ehrliche treue Ungarn«, mire persze a nem jól ugyan,

de mégis igen drágán fizetett ujsági lángész, — mert bizonyosan üy

választ nyer, — bárhol is, nemcsak a máriaczelli processióban, de a

magyar korona alatti minden legkisebb helyen, — tán észrevenné,

hogy azért, mert Magyarországnak számos lakosai nem magyarok —
osztrákiakká süttetni, faragtatni, kovácsoltatni éppen nincs hajla-

muk, nincs kedvük, wenn auch allé Lánder der Welt auf sie hacken

würden, és — en attendant — csak erszaknak hódolnak.

De azért, felséges uram, mert szegény Hacklánder ez egyszer

nem igen volt inspirálva Minerva által, azért mégis szerencse, mihez

képest ezen czikke als Ableiter so wie ein Senfteig — a tempó meg-

jelent, — miszerint assignáltattam is neki tüstént néhány forintocs-

kát, mert a derék fiú, ha nem honoráljuk rendesen, tán ellenünk ir,

— és mint mondom, ez alkalommal igen megérdemlette, nemcsak

Felségednek apostoü megelégedését, — melyért egyébiránt a geniális

lurkó he, he, he, a ki átkozott Freigeist, bizony még csak fület

sem konyit, — de Felségednek pittoresque papirmonétáját is mit

vollen Hánden, — minthogy máskép a gaz és különösen ostoba nép,

melyre nem lehet elég felvigyázat, tán mégis azt meri gondolni, hogy

Felséged szent személyén történt valami blamage és a weimari experi-

mentum nem volt egyéb, mint különösen grandióz fiaskó.

Igen felséges uram, az ostoba népre, kivált a h bécsü-e nem

vigyázhatni eléggé, — mit Felséged könnyen csak abból is felfoghat,

ha császári figyelmét a rendesen publicált »Marktpolizei« czikkekre

vetni méltóztatik, mert ilyesekben különösen nagy nálunk lu.ten Október

a publicitás. Minden hónap több mint 300 »áthágások« I ]^
vizsgáltatnak, Ítéltetnek és büntettetnek meg. Ein wahrhaftiger

Gravaminal-Landtag in Permanenz ! Ha a kormány úgy magukra

hagyná ezen igen h és kimondhatlan ostoba fiúkat, valóban ki nem

számitható, mily borzasztó következménye lenne ilyes kormányi

*^ Achilles-sarkát érti.

39*
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negKgentiának ! Minap gondolja csak, felséges uram, egy semmire-

kell appetlani ^ halász hienez^ kimondhatlan büdös halakat és rákokat

hozott a piaczra ! A derék zsandár, ki azokat confiscálta, azt refe-

rálja, hogy már félórányi távolságra érzette, mintha az egész lég-

határ volna valami infámis bz által inficiálva, és. mikor, — bloss

nach der Nase nach — kiszemelte a pfiffig »Haidbauert«, ki csak

azért jött fel ide, hogy a jóhiszem residenzlereket megcsalja, der

niedertráchtige Spitzbube csaknem elájult, nem a semmirekell halász

»Ungar«, kinek orra egy id óta már mindent megszokott, de a jószagú

vagy inkább jó »szaglalású« zsandár, ki witzig f lévén saját gondo-

latán ersen kaczagva azon humoresque észrevételt csatolta alázatos

jelentéséhez, mihez képest éppen nem azon benyomást tette rá az

érintett hal és rák katraczoknak meg\izsgálása, mint valami patent

»anglaises«, — mibl látható, hogy ezen szolgája Felségednek a kul-

túra magasabb fokán áll, mert noha alkalmasint soha nem ül

»anglaiseseken«, legalább tudja »mi-csuda«, és eszerint igen meg-

érdemlené, mert hiszen confiscatiója által e mellett számtalan

urwüchsige Staatsbürgernek is kétségtelenül megmentette életét, —
hogy Felséged a derék ^dtéznek hs mellét bármüy rendével kipántli-

kázni császárkodjék. Mindnyáját a halál torkából ugyan ki nem
ránthatta a derék »Hofmeister«, mert noha úgy sietett, wie üm seine

Beine nur tragen wollten, mégis elkésett egy piczikét, minthogy

mikor felfénylett, a büdös aquaticusok jó része már elkelt, mivel

persze maguk a derék polgárok és polgárnk, noha orra nem egynek

különösen kitn, — propria industria nem voltak képesek átlátni

és kiszagolni a drágán vásárlott »Mundvorratnak« rothadt voltát és

cloaqueféle parfümjét.

Higyje el, felséges uram, ha mi éjjel-nappal sine interruptione

atyailag nem gondoskodnánk a mi »népeinkre«, — kivált a bécsiekre, —
€zen szamarakkal mindent bekapathatnának ; rothadt tojást, bolond

gombát, éretlen gyümölcsöt etc, miket végnélkííl confiscálnunk kell;

de végre bizonyos vagyok, — ha észrevennék, hogy a controll nem
ül sznetlen nyakukon, — még kutyákat, macskákat, ürgéket, vakon-

dokat, st még tán patkányokat is etc. drágán megvásárolva befalná-

^ Appetlan, a mosonmegyei Bánfaivá.

2 Széchenyi jegyzete: Kipótolhatatlan kár, hogy gr. St[adion] volt bens
miniszter — oly szaporán bevégezte miniszteri és egyúttal földi pályáját, mert

ha még él, alkalmasint a hiencz nemzetet is megszüli.

[Gr. St. Ferencz (1806—1853) rö\^d ideig, 184&—49, volt belügyminiszter.]
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nak, oly ii'tózatosan éhesek és annyira »Feinschmeckerek«, — mihez

képest valami bécsi bonmotistának könnyen eszébe gördülhetne,

Felségedet nemcsak apostoli Neuöstreich, de egyszersmind apostoli

Neuchina császárjának is nevezni, — mert mint Felséged tán hallotta,

Chinában, mivel az ökröknek — mit dem vormárzlichen Zopf — Markt-

aufsichtjük nincs, — denn dazu sind sie zu dumm, — mindent bekap-

nak, még varakos [sic] békákat és eshernyókat is, mily különcz-

ségen a genuin lerchenfeldi ^ nem tud elég hangosan hahotázni, noha

bizonyosan tüstént ilyféle tempóba esnék és igazi Chineser lenne

belle, ha egyhuzamban nem dajkálnánk és járszalagokon nem tar-

tanánk a szegénykét, mikép minduntalan el ne bukjék.

Igaz ugyan, mihez képest sokan Felséged kormány systemáját

vádolják, mintha azért volna oly ostoba a mi, kivált bécsi népünk,

mert úgy bánunk vele, mint bántak Kasper HauserreP glorreichen

Angedenkens és soha nem engedjük, hogy néha-néha jól megüsse

orrát etc. etc, mikor aztán saját maga tudna tán vigyázni magára ;
—

sokan továbbá azt állítják, mikép kiállhatlan azon sok secatúra,

mely a meg nem szn »investigatióval« — mit der unablásslichen

»Topfguckerei« elválhatlanúl jár etc, de mindez méltóztassék meg-

gyzdve lenni, felséges uram, nem egyéb mint arczátlan calumnia —
és pedig, mert sehol sem buknak az emberíiúk oly sokszor orrukra,

mint éppen nálunk — mert hiszen teljességgel lehetetlen, hogy a

mindennem népdajkák és Hofmeisterek interruptió nélkül megstrá-

zsálják a szegény »kisdedeket« mikor aztán toties quoties »richtig«

be is verik fejüket, hacsak egy pillanatra is magukra hagyatnak, —
m'dn t. i. felvigyázóik korcsmában ülnek, vagy elalszanak, mi sok-

szor történik, mert hiába, gyenge a hús és ers a grinzingi etc.^ ; és

ekkép nem lehet igazságos panaszuk, hogy fejbetörés és seggreesés

tekintetében nem adna nekik a kormány elég alkalmat — une assez

grandé latitude — magukat kiképezni, némi kis gyakorlatot szerezni,

egy kissé okulni ; — de hiába, nem lesznek azért tisztább és mélyebb

gondolkozók, de »genuin osztrákok* maradnak nach wie vor és mi

a secatúrát illeti, mely mint pretendálják a Marktauísicht és egyéb

bármilyféle institutiójnkkal jár etc. és eltrhetlen, ilyest csak áUitni

is legnagyobb szemtelenség, mert azon beamteri humanitás, melyet

* Bécs egyik régi )>eló'városa((.

2 Már föntebb egy jegyzetben említettem.

3 T. i. bor.
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mi »in der Letzt-Zeit« Felségednek apostoli szép példája szerint azon

faragatlanság helyibe octroyiróztunk, mely meg kell vallani, nem-

csak Magyai'országban, de kivált Bécsben a vormárzliche Zopf-

idkben oly nagymértékben uralkodott, — ezen humanitás mondom

oly általános és annyira elismert tény az egész vüág hátán, miszerint

már proverbiális lett, — és ki ki boldognak érzi magát vagy legalább

tudja, mermyit ütött az óra és hányadán van, ha oly derék beamte-

rekkel jön érintkezésbe, kik igazi humanitásuk bemutatására leg-

kisebb kivétel nélkül ealligraphice — in sehr kurzer Zeit gelernt —
írva homlokukon hordják ezen humanitási sententiát — »nil humani

a me alienum puto« ; — mi annyit jelent, hogy az okos (ember), ki

eltt nem ismeretlen a dolog »nyitja«, könnyen és valóban elég olcsón

boldogulhat a mi nemzeti mind szopó, mind száraz dajkáinkkal mint

sem különben [így !] fénytelen és fényes nemzeti tanárinkkal ; midó'n

persze az ártatlan tökfilkók rendre mint fenyrigók hurokra kerül-

nek. — Ezt azonban nem bánjuk ; mert mi csak akkor interveniálunk,

mikor valami prlvátember csip meg valami ostoba rigót, was man

freüich nicht gestatten kann.

Vannak azonban sokan, nem tagadhatni, felséges uram, kik ellen-

kez véleményt nyilvánitnak és éppen nem hiszik, miszerint a bécsi

nép tán a régi és a mostani, az »auMstákat<( és némi ü'ókat kivéve —
ostoba volna, st meg vannak gyzdve, hogy nagyon is furfangosak

és nemcsak a mi orrainkat, de még Felségednek apostoli orrát is min-

den alkalommal miut a porosz szokta mondani, derekasan megcsavar-

ják ; mert minden parancsolatitikat vagy inkább Reichstörvényein-

ket ki tudják valami mód által játszani, — és meg nem szn ellen-

rködésünk daczára mindenben megcsalnak, és nemcsak hátulról,

de még elölrl is, — mert hiszen mint áüitják, a mi beamtereink durch

die Bank oly humánus teremtések, mikép velük lehet »egy okos

szót<( váltani.

12-ten Októberi E tekintetben, felséges uram, újabb idkben, —
^^^^-

I mert ilyesekrl azeltt ideám sem volt, — én a leg-

furcsább tényekre buktam, melyek hallattán nem tagadhatom kaczar

gásban majdnem elfúltam és mi tudom — mert Felséged az én bohó-

zatimat annyira goutirozza — császári »hahota-izomit«— die kaiser-

lichen Lachmuskeln — szinte legnagyobb activitásba hozni bátor

leend.

Kekem az a szokásom, hogy néha-néha, — mint Abelino incog-

nito a nép közé keveredem, miszerint a közvéleményt kikutassam, —
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és egyszersmind netaláni veszélytitkok mögé jussak, mint mi szok-

tuk mondani »Hinter die Schliche.« — Én igen sokat olvastam és

dicsekedés nélkül mondhatom, — kimondliatlan nagy haszonnal.

Tudja-e felséges uram, Labedoyert ^ mikép kerítették kézre, ki éppen

Angliába vala szökend, — és Parisba csak fiatal szép felesége végett

jött, hogy magával vigye ? Nem tudja, nem olvasta Felséged ? Nem ?

Ezt supponáltam ! No tehát elmondom. Ganz einfach ismert ügyes-

ség agent provocateur által — ki nem tett egyebet — mert e végett

fizették, — és mint mondják Louis XVIII. mindig ersen meg volt

vele elégedve és ezt a hírlapokban is kitétetni engedte, — mondom
nem volt egyéb dolga, mint minden gyanús frátert barátságosan lelké-

nek belsejéig kikutatni, — mi az által megyén végbe rendszerint leg-

jobb sikerrel, ha a tapogató azon szenvedelmet affectálja, melyben

a kitapogatandó szenvedni látszik és ha aztán mint a franczia mondja :

il abonde dans son sens. Véletlenül összejvén valami diligenceban

Labedoyerrel, kit ers zbe vett a mély és egy kis bosszucskával

kevert bourboni politika, — tüstént észrevette »a becsületes Ver-

trauter,« — hogy a halovány és nyughatlan utas alkalmasint (bizo-

nyosan) a levert Napóleoni hadnak egyik olyféle vitéze, qui se meurt

mais ne se rend pas — és ezt gyanítván, úgy ki tudta dicsérni Napó-

leont és annyii'a bepiszkolta Lajos királyt, miszerint lassan-lassan

egészen befúrta magát a jólelk Labedoyére bizalmába, kivált mikor

vele azt hitette el, hogy szerencsétlen szökevény, kit üldöznek és

ki életveszélyesen compromittálva van, miszerint a szerencsétlen nem

sokára lepuskázandót tökéletesen hálóiba kerítette, ki eltte egy

pohár bornál minden titkát nevével együtt kitárta, és csak akkor

vette észre magát, hogy hurokra került és pedig új barátja által,

mikor ezen eseményrl azon csapdában bvebben gondolkozhatott,

melybe t egyenesen a diligencebl besüllyeszté a derék király derék

szolgája. — Ilyféle hive és apródja Felségednek hála Isten elég van, —
és mondhatom, számtalan ostoba magyar, mert hiszen legnagyobb

része szivét-lelkét száján hordja. Felségednek többé legkisebb alkal-

matlanságot e világon okozni ezentúl nem fog.

Felséged tudja és eddig bven tapasztalhatta, hogy én »bloss

aus reinem (wahrem) attachement« Felséged szolgalatjára mindenre

kész vagyok; és miután nincs legkisebb kitn* személyemen vagy

* Értsd : föltn jel.

^ La Bédoyére franczia tábornok. 1815-ben agyonlövette XVIII. Lajos.



616 42. FEJEZET.

valami, mi bennem nagy urat gyanitathatna, mint például gróf Schlickre

mindenki tüstént ráismer, ^ — és teszem Metternich herczeget bárki,

ha soha nem is látta, bizonyosan nagy úrnak fogja tartani, — én a

természettl e tekintetben szerencsésebben vagyok alkotva, — mert —

13-ten Októberi en cas que, man kann nicht wissen, sokkal könnyebben
^^^~-

I megszökhetem és rám, ha a nép közé keveredek, — mi-

kép netalán kitapogassak valami osztrák »Labedoyert« — senki nem

ismer ; — dirigens minisztert vagy pláne Felségednek favoritját leg-

távolabbról sem supponálja bennem, — de engem egyenesen vagy

szabónak vagy legfeljebb valami »komédiásnak aus der Provinz« für

Spitzbubenrollen tart, és ekkép elttem senki nem gombolja be magát,

de tüstént kész velem sincerisálni, kivált ha csak egy kissé »schimpfe-

lek« a kormány és kivált Felséged ellen — mire a mostani romlott

idkben higyje el, felséges uram. A-tól Z-ig mindenki szenvedelmesen

hajlandó, — csak azért hallgatnak mint pisztrángok, csukák, czápák,

etc, mert habár nem is éppen vizben, mégis oly elementumban tart-

juk a harapni ugyan akaró, de nem merket, melyben éppen oly

veszélyes az szinte »szájtátás«, mint falhoz verve okvetlen eltörik

bármilyféle tojás.

Kíváncsi voltam tudni, mily impressiót tett a pubHcumra nézve

báró Bruck excellentiájának azon geniális plusmacher eszméje,

melyhez képest Felséged a 12. xr. czukorrépaadót minden mázsától

kegyesen 18 xrra fölpatentálni azaz föltörvényesiteni méltóztatott.

Ezen intézkedés általánosan ersen visszatetszett, — és az ille-

tk t. i. kik meg voltak illetve, annyit lármáztak az ellen, mennyit

csak mertek, mi persze nem sok, — azt áUitván, hogy báró Bruck,

mert Triestnek bolondja vagy legalább deciaráit szerelmese, felál-

dozná a mezei gazdaságot, — mely az osztrák jólétnek sarkalata,

midn a triesti kereskedésnek mesterséges felcsavarása nem volna

egyéb mint aventurier ideál és handabanda.

Vagy négy hete lehet annak, mikor délután titkosan kilópoztam

a Judenplatzféle palotámból. Senki nem vett észre, — és ez szükséges

volt, mert nem hiszi Felséged, mennyh'e spioniroznak alattvalóim

személyem után mióta fölöttük valója lettem ; — mi igen természe-

tes, mert irigységbl meg tudnának gebbedni. Én azonban keresz-

tényhez illleg egész szivbl megbocsátok nekiek, — kivált mert én

^ Gr. Schlick balszemén (melyet egy ütközetben vesztett el) fekete kötelé-

ket hordott.
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hála Isten, mint szokás mondani, kényelmesen gyapjúban ülök, midn
elbbi pajtásaimnak szerencsésebb része tentában, szerencsétlenebb

része ellenben pláne szurokban ül és ekkép »nekem« legkisebb okom

nem lehet rájuk neheztelni, vagy velük boudirozni.

Mennyhe lehet »mellékes utczákon« lépdelve, — mert hiszen

Felséged átlátja, hogy Bécs girbe-görbe falai közt nem haladhatni

»egyenes úton« — végre elérkeztem azon piacznak ^ közelébe, melyen

lefolyt idkben nem egy »Nachrichter« mködött mint legutolsó

fórum, bizonyos »Beisel«-hez, melynek neve »Süsses Löchel« ^ és mely

az által nevezetes, hogy tulajdonképi fészke a Hans Jörgel-féle publi-

cumnak és ehhez képest mindig teh van igazi bécsi. Felségedhez külö-

nösen íideKs Deutschmeister-féle fesch és nagyon lustig és witzig

gyerekekkel, kik mind az igazi »Tausendsassa«-féle speciesbl valók

!

Én, felséges uram, — mi az én helyzetemben nagy elny és mint

Felséged bizonyosan már észrevett, mert hiszen érzem, sokat lát és

ekkép rám sokat néz, — kancsal vagyok és ehhez képest ha egy kissé

erltetem magamat, oly görbén tudok nézni, hogy aztán — szereti-

men kivül, hehehe — rám oly könnyen senki nem tud ismerni, —
mihez képest jó barátim, úgy enyelegve, érti Felséged, so aus Spass

und amusement, néha-néha azzal húznak fel,^ die nárrischen Kerle,

mikép szinte oly képem volna, mint a baloldalú latornak ;
* — igen

felséges uram, én nagymestere vagyok a tettetésnek és képmutatás-

nak, mirl tudom senki nem kételkedik, ha kegyesen arra akar gon-

dolkozni, hogy én 10 év eltt az universitási aulának voltam bel-

mhiisztere és directora, mig t. i. á tempó odébb nem állottam, mert

lator ugyan nem vagyok, de a Laternétl ersen irtóztam, — és most

megint a Burg aulának vagyok belminisztere és directora — és a lám-

pástól többé egy cseppet sem félek, — mert hiszen a lámpást én tar-

tom kézben és pedig olyasfélét, melyet »Blind« — és vulgo »Diebs-

laternének« szoktak nevezni, és melynek az a nagy elnye, hogy az,

ki tartja, mindent lát, — az ellenben, kinek képére irányozzák »sem-

mit<< — és aztán ez azon viszony, felséges uram, melyben nem egy

fejedelem áUott már favoritjával, — és mint ersen meg vagyok

gyzdve, mai idkben is áll itt-ott.

1 A Hoher Marktot érti Sz.

2 Egykoron híres lebuj, mely nevét onnan nyerte, hogy méhsört is

mértek benne.

' A bécsi kifejezés szószerinti magyar fordítása, a. m. megtréfálni, lúddá tenni.

* Azaz : az Üdvözít baloldalán fölfeszített gonosztevnek.
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És így természetes volt, hogy mikor beléptem a nem annyira

elegáns és jószagú, mint inkább »kreutzfidel« és ersen rekedtlég

csarnokba, senki rám nem ismert, melyben éppen mikor beléptem

legszebb bordiscantban és leggyönyörbb serbassusban énekelték hal-

hatatlan Mozartnak azon soha még felül nem múlt melódiáját »in

diesen heüigen HaUen, wo der Mensch den Menschen liebt«, — és

mely isteni és echt deutsche compositió eltt minden olasz maestro

Kossiaival együtt bátran kályha mögé bújhat ; — rám mondom senki

nem ismert és nem figyelt, mert hiszen Felséged tudom sajnálni [!] fogja,

miszerint ezen kalandi'a Szt. István keresztjét csak nem függesztettem

nyakamba; — én pedig szinte nem ismertem senkit fél Dutzend

vetrauter Agenten kivl, — kiket én élesen observáltam, — kik nem

is gyanitotjták, dass kein Geringerer in ihrer Xáhe sitzt, als ihr eigent-

hcher Chef, — és kikkel mondliatom, tökéletesen meg voltam elé-

gedve, denn in ihrer Haltung war so viel »Würde«, hogy senki csak

távolról sem gyaníthatta volna, tulajdonkép mily gazemberek !
—

tizenegy szemüket — mert egyik közülük félszem, — tüstént rám

eresztették — wie das durch aUerhöchstes Patent í^o 47.898 ^ nach

meln-eren Amtshandlungen, die auf Befehl Seiner apostoüschen Majes-

tát gepflogen wurden, vorgeschrieben ist és mely instructió követ-

keztében ketteje felkelt, velem beszédbe eredt és egyik meUém lt

ganz correct. Már mi szavam hangját illeti, abban még nem tudtam

oly eminentiára emelkedni, mihez képest eléggé bizhatnék magamba,

hogy meg ne ismerjenek, — ha szólni mernék. És eszerint bármikép

erlködött is Felségednek derék provocátora, hogy valami conver-

satióba keverjen, soha nem mondtam egyebet, mint »Wie, was, ich

glaub's, hihihi, freilich, zwegen meiner« etc. mig végre felkelt és

elhagyott a kötelességét hiven teljesítve, szakáUába üyest morog-

ván, »Von dem ist nichts zu fürchten, denn das ist einer von die uns-

rigen auf derén Treue das Kaiserhaus völhg bauen kann !« Elhagyott

ugyan, de a terembl nem távozott sem , sem társai, — és ekkép

provokáló systemámat tettleg nem gyakorolhattam, mert ez esetben

úgy járhatok mint Acteon, mikor a szerencsétlen meglátta Dianát

im grössten néghgé — és saját komondorjami csipnek meg, — el nem

tépnek ugyan, — mert homlokomon nem nhet szarv, mivel hiszen

Gott sei Dank csak ártatlan Junggesell vagyok, de fényes nappal

bevisznek Szt. Péter imoda közeléb.e, és minden újság szokott humor-

* A pátens és számának idézete természetesen csak gíiny Sz.-tól.
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ral kitrombitázza diesen tragikomischen Fali, — és ekkép várnom

kellett, — mig czélomra nézve kedvezbben fogna alakulni az id.

Nehogy azonban feltnjék jelenlétem, mert hallottam, hogy a Ver-

trauterek maguk közt rólam szólva ápeu prés üyest rebesgettek : »Es

ist ein confiscii'tes wahres Galgengesicht, — oder stellt er sich viel-

leicht nur so dumm !« etc, ete. nehogy suspiciót gerjesszek magam
ellen, mondom nem tehettem tehát egyebet mint derekasan serezni

és szivarozni úgy hogy végre akaratlanul is azon ismert bécsi nép-

cantus jutott eszembe : »Ich hab dich so lieb, etc, etc. dass mir bei-

nahe übel kunt werden« mert az ott vásárlott szivar csaknem

elkábított — oly kimondhatlan rossz volt, — és csak most látom, —
miután mi igen jó, de persze méregdrágákat szivünk, mily szemte-

lenül csaljuk e tekintetben is egyébiránt igen boldog népeinket, igen

minthogy — mint fentebb — Felségednek megmutatni szerencsém

volt, Glauben macht seehg, — és a mi népeink hála Isten ersen hisz-

nek, — és majd bizonyosan még ersebben fognak hinni, — ha egy-

szer a derék »biscuit« jezsuitáink »mindenbe« jobban és mélyebben

beléharapozzák magukat. — Én oly rosszul lettem, miszerint okvet-

len pad alá esem, ha azon magasztos eszme fel nem tart és lelküle-

temet aczéllá nem zománczozza, hogy én az én jó császáromért szen-

vedek, — és aztán odahaza, ha kimenekülök, bizonyosan a lehet

legjobb szivarokat és ekkép nem osztrákokat élvezem, — és soha

többé üy népcanaiUe szagú lyukba eltévedni nem fogok és ezen nemes

resignatióm tüstént meg volt jutalmazva és pedig legragyogóbban

mint azt Felséged elbeszélésem fonalából kegyesen »ellenvenni« ^

fogja — , és ugyanis éppen mikor a szivari Katzenjammer legnagyobb

kínjaiban szenvednék, — és Felségedre gondolkozván [sic] nem tud-

tam elhatározni magamat, vájjon okádjak-e vagy mit tegyek, —
e néhány szó üti meg füleimet, melyet egy csehkép industriel-féle

individuum ereszt ki szájából : A répaczukorgyárak okvetlen rendre

mind megbuknak, mert 18 krajczár adót fizetni egy mázsa után

tizenkett helyett és ekkép egy ugrással egész harmadával többet,

ezt el nem viselhetni. Nekem legjobban kell tudnom, mert gróf Swbrhlg ^

ex-cseh gavallért van szerencsém Fabriksvorsteher képében szolgálni

és mi tavaly répáink után 20 ezer peng forint adót fizettünk, — és

az egész tiszta nyereség, mely fennmaradt nem volt — kimondhatlan

1 Szószerinti (gúnyos) fordítása az »entgegennehinen« hivat, kifejezésnek.

2 Költött név, magánhangzó nélkül, a cseh nyelv tréfás karrikírozása.
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sok munka, fáradság, éjjel-nappali fejtörés és igen kedvez év és

idjárás daczára több mint 2160 fi. 19^4 kr. Könyv nélkül tudom,

mert én viszem a fabrikának minden dolgait — és csak a répapro-

ductió etc. etc. ügyét viseli a magas születés grófnak valami más

bérese, — minthogy az én grófom mind procreator mind fabrikáns

egy személyben. Fel is hagyunk az egész vállalattal, zatraceni procleti ^

etc. és ezen áUitások után kisurrant — pedig egyedül maga. Én persze

tüstént »liinterdrein«, mert mostani körülmények közt sehol nem

lehet szinte szót szólni, — és például Felséged eUen conspirálni mint

tété á tété, — mert három közt alkalmasint van egy spion, — nyüt,

tágas fényes mezn, mindent nagy távolságban meg-

látván, womöglich auf einer baumlosen »puszta« fel és

alájárva mint Plató az athéni olajfanépkertben, melyben mint mond-

ják Theseus is megjelent, de csak néha-néha és azért e tekintetben

is felülmúlja Felségednek residentiája Perikies és Pisistratus residen-

tiáját, mert a mi népkertünkben mindig jelen van hs Theseus ;
^

nem él ugyan, de ezt nem vesszük tekintetbe, — st inkább szeretjük,

mert máskép okvetlen még több »Aufseherekre« volna szükségünk, —
igen csak tág mezn, unter Gottes freien Himmel und glánzender

Sonne lehet szabadon és szólva gondolkozni, mert nincs ház, pincze,

kút, fal, akna, erd, bokor, hidas, góré, berek, nádas, odvas fa etc,

róka, st ürgelyuk, melyben, mint Schülernek »Götter von Griechen-

land« gyönyör balladájában mutatis mutandis valami Vertrauter,

superlatif treuer Beamter, Finanzwáchter vagy legalább egy szál

zlatohlavek ^ ne lappangna, ne ülne, ne fénylenek.

A friss leveg mikor ezen Dániel-féle barlangból, mert leány

igen, de orosz lány nem volt benne, kiszabadultam, és kivált azon

mosolyra gerjeszt gondolat, hogy a mi derék financierüiik * orrát

nagyszeren megcsavarják, mig különös önmegelégedéssel azt hiszi.

»einen ganz absonderlichen Geniestreich ausgefülu't zu haben«, engem

tüstént tökéletesen kigyógyított ; és már elre anticipáltam azon

1 Cseh káromkodás akar lenni.

2 Czélzás a bécsi »Volksgarten« Theseus-Tempel nev görög épületére.

^ Széchenyi jegyzete : A csehek a zsandárokat zlat< hlavek névvel iUetik, mi

annyit jelent mint aranyfejecske, — és igen ingeniósnak tartják a fényes gondo-

latot, mert mint mondják : nem árt, ha a f, ha nincs benne sok, legalább aranyos,—
és egyébiránt ilyféle pickU az egész vidéket úgy felvidámítja, mint valami torony-

nak megaranyozott gombja, mely mértföldekre elsugárzik.

* T. i. b. Bruck pénzügyminiszter.
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élvezetet, was er für Gesichter schneiden wird, mikor majd t. i.

a suffisant báró és triesti Brautigam der kein Landeskind ist, észre-

veendi, hogy senki répát többé nem termeszt és a nem kisszámú

czukorgyár rendi'e mind bezáratik, elpusztul etc, mikor aztán a

Staatseinnahme természet szerint nemcsak a répaadó megsznése

által fog csökkenni és a 12 kr. eddigi adó nem emelkedik, mint a

porosz lángész azt mély bölcsen kispeculálta 18 krajczárra, — de,

hehehe, »lefelé emelkedik* nullára — és a Staatseinnahme az által is

derék pofoncsapást kap, hogy a közadó — melyet még most ügygyei-

bajjal csak kicsikarhatni, — a répaindustriának meggyilkolása követ-

keztében sok helyütt többé még hydi'aulice sem leszen kipréselhet.

— így jár, felséges uram, méltóztassék elhinni és ezen regulát soha

fejébl nem szalasztani, igy jár mondom mindenki, ha valamibe avat-

kozik, mihez nem ért, — engem persze kivéve, mert non datur regula

sine exceptione — és aztán mivel az elégséges és gyakorlati status-

tudománynak és az oly annyha szükséges tapasztalásnak netaláni

hiját bennem legnagyobb uzsorával kipótolja jóakaratom. Felséged-

hez vonzó tántorithatlan hségem, ki nem fáradható irkafirka ener-

giám, az egész világ eltt proverbiummá vált incorruptibilitásom,

nyilt, egyenes és vajmi ersen religióz lelkületem és mindenekfölött

Istentl nyert különösen nagy és világos velm, melyhez képest

minden osztrák kivétel nélkül ehsmeri, hogy én Felségednek sans

comparaison legeszesebb, legügyesebb és kivált leggeniáhsabb minisz-

tere vagyok és ennél nagyobb dicséretet halandóra — denn das will

schon etwas sagen — nem könnyen halmozhatni, — mert oly tün-

dökl férfiak közt, mint a milyenek Felségednek Selbst- és alléin

Herrscherféle székét csülagozzák körül és kik az osztráki civihsátio

tündöklbb képviseli, igazi »Vertreterjei« és legszilárdabb oszlopai,

ily eminens férfiak közt mondom egész Európa, st az egész föld-

gömbi lakosság által els eminensnek mit dem grössten Vorzug ehsmer-

tetni és sajtóink által kidoboltatni, oly glória, mely Felségednek

császári szemeit is remélem meg nem szn káprázásban tarthatja,

miszerint engem mindig megtiszteljen, megbecsüljön és végkép egy

zsú-os jó magyar donátióval is felvigasztalni méltóztasson, — mi

mindeddig még nem történt, — és én napról-napra ersebben meg

leszek gyzdve, hogy Felséged sokkal hajlandóbb és azt igen okos-

nak tartom, mert sokkal jutányosabb, — h szolgáit inkább szépen

hangzó phrásisokkal kidicsérni, mint szépen peng jószágokkal meg-

ajándékozni ;
— és ha a most érintett fényes tulajdonaimhoz még
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kellemes küls, szeretetreméltóság és meg nem szn humor csatla-

kozik, melyek által a gyönyör császárnénak is tudok tetszeni, és

ha akai'om Felségedet toties-quoties jól megkaczagtatom, ez úgy

hiszem egy cseppet nem árt és akkor tán van kis okom, st jogom

magamnak azzal hízelkedni, hogy oly bölcs fejedelem mint Felséged,

kell miniszteri quahiicatiómon kételkedni azért még nem fog, mert

státusdolgok körül sem elég mély és higgadt tudományom, sem gya-

korlásom, sem tapasztalásom nincs.

[43.] Ámde hogy visszatérjek nagyérdekíí kalandom elbeszéléséhez,

— mikor a czukorgyáros mellé jutottam és oldalán egy darabig lépdel-

tem, az vülámlott eszemen keresztül, hogy legczélszerbb volna maga-

mat magyarnak adni, mert a csehek a magyarok iránt különös sym-

pathiával \iseltetnek — némi dölyfös ohgarchián kivül — mióta meg-

kóstolták a ráczokat és kivált mióta világos lett elttük fkép »Vilá-

gosnál«, mily szívtelenl bánt velükHaynau és — »pass auffi«^ — efölött

[azért is] mert a magyarok átellenében senki sem »gomboskodik«,2

mert rendszerint nincs köztük áruló, spion vagy pláne provokáló genie

etc. és ehhez képest ezen következ párbeszéd keletkezett köztünk

:

Én :
^ Pajtás uram én magyar vagyok. — Lehelhuszároknál mint

káplár vitézül viaskodtam in der unglückhchen ung. Revolution, —
és nagyon örvendek, hogy az úrral megismerkedhetem, — mert a

cseh nemzetet különösen tisztelem, ersen respectálom és emellett

felette nagy kedvelje vagyok a lekvárnak, buchtü és povidlinek, és

mindenek fölött a cseh pontynak és a gramatica fsicj nev levesnek.

Servus humillimus ! így szóltam felséges uram és azt hiszem nem

badarul a conserv-atió meghurkolásái'a.

Cseh : IVIit, az úr üngar lenne, st telivér magyar ? Ezt hiheti ki

akarja, — én nem oly legényeket láttam magyar földön mint az úr.

Én : Magyar vagyok biz én, hanem mert oly ers és meg nem

szn zbe vettek, kénytelen voltam magamat igy elrútitni. Látott

volna csak kedves jó uram kipödi'ött bajusszal »Térémtété« mikor

magyar tánczban a tüzes menyecskéket jól megforgattam, — és

tudom akkor elhitte volna, hogy az vagyok, ki vagyok »Eh batta !«

* Az »én« és »cseh« szókat (a párbeszélket) Sz. húzta alá.

1 T. i.: figyelj felséges uram!
2 Értsd a magj'arokkal szemben senki nem titkolódzik.
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Cseh : No már akkor formájából ugyancsak mesterileg kivette

magát és azon ostoba kép szerint, melyet magára oly ügyesen öltött

és csámpás lábai után Ítélve mindenki, ki önt látja, rá merne esküdni,

hogy bizony nem egyéb mint igazi genuin bécsi residenzler )>von

áchtem Schrott und Kom !«

Én : Hehehe — úgy-e mi magyarok is tudunk komédiázni és

álorczáskodni egy kissé, ha éppen kell, de lássa kedves Zsiska sógorom

és jóakaróm, — azon sok egy oszlopú akasztófa, melyet nálunk ma-

gyar földön oly iszonyatos mennyiségben felemeltek, képemnek egé-

szen ferde irányt adtak, kivált mert engem is felakasztottak nem
ugyan in persona, — wie cüe figura zeigt — de csak portraitban,

mi azonban mégis fáj és az embernek becsületében súlyosan gázol,

mert azeltt »Istenúgyseki« oly tiszta legény voltam, milyet csak

ritkán látni és bizony nem többször mint fehér rigót és mieltt nehéz

láncz csörgött lábaimon, »eskiszem« oly egyenesek voltak azok mint

gyertyaszál. Most hála Isten X. Y. Z. nagybátyám után colossális

örökségben succedálok s mely alig gondolná és hihetné az ember —
a súlyos és igen alkalmatlan »Erbsteuert« etc. etc. leróván több mint

800,000 aranyficzkókra rúg és az aztán oly »rúgás«, mely ellen ló-

csiszár, czigány koma uramnak tudom nem volna legkisebb kifogása,

de nem merem magamat bárhol is mutatni, még mindig »bújosdi«

játékot vagyok kénytelen játszani, mert a császár-királyunk még

nincs, tán csak most van készülésben — az amnestiával még nem

akar kirukkolni — és azon semmirekell gaz favoritja, ki vele tesz

mit akar és t bet szerint orránál vezeti, nem akarja kiadni a resolutiót.

Felséged tán bámulni fogja, hogy én ilyeseket mondok és pedig

nemcsak Felséged, de saját személyem ellen, mihez különös abne-

gátió kell, de ez szükséges, mert máskép nem melegl-

nek confidentiára az illetk. A provokáló ágensnek

mindent mondani szabad, és minél vastagabbat tálal ki, annál

nagyobb bizalmat gerjeszt. És ha Felséged néha hallaná, mikor t. i.

valakit für das Wohl Euer Majestát kikutatni, rászedni és behálóznf

akarok, mi mindent nem mondok Felségednek szent személye ellen,

úgy hogy egy jó szót sem hagyok brén, — bizonyos vagyok engem

Felséged a világ legkajánabb teremtésének tartana és hségem tekin-

tetében elszédülne könnyen, ámde szerencsémre oly ersen be tudtam

magamat fúrni Felséged szivébe és kivált vérébe, hogy tökéletesen

meg vagyok gyzdve, engem többé csakugyan le nem ráz és ekkép

kegyes plenipotentiáját soha elveszitni nem fogom.

l5-ten Október

1857.
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Cseh : E tekintetben tökéletesen kezet fogok kegyeddel, — és a

közopinio szerint nincs több oly impostor a világon, mint ezen maga

magát felcsigázta prókátor, ki elég csudálatos, oly kényelmesen fel

tudott mászni az éretlen vagy tán inkább rothadt sziv császárnak

nyakába, kit nem szenvedhet senki, és ha ma elvinné t a »Niclo«,

bizonyosan egyetlen egy emberi teremtés sem bánná, tán keser

édesanyján kivl, — és még ez is kérdés, st aztán csak akkor törne

ki az igazi Beifallssturm és Jubel

!

így szólt, felséges uram, ezen infámis böhmische kolácsen és

ilyest bizonyosan nem tesz, ha erre én kell aguit nem adok. — Mibl

venia sit verbis tökéletesen kiviláglik, mily hasznos Felségedet néha

jó bemocskolni, derekasan bepiszkolni, — nem ugyan nyilvánosan,

mert ilyest csak Páter Ventura merhetne, de úgy négyszemközt,

en famille, mint I. Napóleon szerint — le Hnge sale — mi, ne kétel-

kedjék kegyes uram, sok millió által naponként oly reguláriter me-

gyén végbe, aminthogy számtalan fia Istennek mindennapi kenyérért

esedezni meg nem sznik.

Cseh, continuative : De ha a méltóságos gróf oly iszonyatos és aüg

hihet nagy vagyonhoz jut mint monda, min egyébiránt egy cseppet

sem kételkedek, mert hiszen oly szembeszökleg valószín, akkor

vájjon mit szándékozik azzal tenni excellentiája, mert mostani

világban a legnagyobb kincs is igen könnyen elolvad, midn más-

részrl ügyes és h kezek által dupplázni, st triplázni lehet bármily

roppant vagyont?

Ahá, megcsíptelek jó barátom — ezt gondoltam most magam-

ban, mert a derék bemák — engem magyarnak és pedig von der

Umsturzpartei tartván, minden szavamat mint evangehumot elhitte,

mit Felséged abból tapasztalhat, hogy engem, aüg szagolta meg a

800,000 sárgát tüstént grófnak, méltóságosnak, st ExceUentiásnak

titulált. auri sacra fames, mily varázsteli vagy te ! Valóban a leg-

eszesebb, legpfiffigebb teremtések is elkábulnak a sárga szin fényétl

és bet szerint szerelmesek lesznek abba feltéve, ha a fekete szin

elmarad. Ahg mondtam ki a 800,000 speciest, — és tüstént elvakult,

vagy inkább a sái'gába szerelmeskedett a derék minden nemzeti

furfangjából kivetkezett cseh industriel. legott »spanyol kastélyo-

kat« épitett fejében és nem tudta eltitkolni éget vágyát a roppant

gazdagságú magyarral szorosabb érintkezésbe jönni, — minden szava

erre mutatott. Én sokáig haboztam, erre vájjon mit mondjak, mert

azon nyilatkozatit, melyeket ama infámis lyukban kitárt, melyben
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€11 vele találkoztam, természet szerint közvéleménynek tartottam,

hogy t. i, a czukorgyárakkal mindenütt felhagynak és valami más

fába vágják a fejszét, — melyet báró Bruck excellentiája oly irgal-

matlanul még meg nem taxáit és ekkép nem volt könny a dolgot

megközelitni, — mert oly ügyet kezdeni, mely az infaillibiüs köz-

vélemény szerint elhagyatik, oly szamárság, melyet félig-meddig

eszes ember nem követ el, um sich keine Blösse zu gebén, de miután

mint magyal' szerepeltem, és a magyartól minden ostobaságot mi fel

szoktunk tenni, hasonlólag mint az egész civilisált világ, — én ezen

factum fejében e következt risquiroztam cseh simplexemnek mondani

:

Én : Én különös nagy barátja és kedvelje vagyok nemcsak a

jól megfontolt haladásnak, de emellett a nádméznek is, kivált olyas-

nak, mely répából készül, — és azért régóta azon eszmével vagyok

visel — mint az angol mondja : in family way — , hogy még nagyobb-

szer czukorgyárat állítsak mint báró Sina szentmiklósi remeke,

melyet minap a német természetes búvárok [sic !] meglátogattak

;

és miután szétpattanásig ettek-ittak és toastoztak mint referensük

nyilvánítja, azon bámultak leginkább,'' hogy a magyar hajdúk so

geschickte Rosselenker sind és gondolom 30 hintó közt, melyben ezen

német patrióták nagy sebességgel ide és oda hurczoltatának, de egyet-

len egyet sem forgattak fel, pedig — és ez a különös — oly egyenes

úton mint sakktábla ! Hoch, die edlen Magyarén mögen i le-ten Október

doch lében ! — Tehát én nagyszer czukorgyárat akar- I

^^''-

tam felállitni »Etwas noch nie Dagewesenes« und was der ungarischen

Nation zur Éhre gereichen und ihr Schicksal ein bischen versüssen

würde, tudja ilyesféle csudával szándékoztam lebetegedni mélyen

tisztelt czukerintendant és plenipo uram, — de miután látom, hogy

a közvélemény nagyon ellene nyilatkozik, mirl kegyednek szinte

expectorátiója tökéletesen meggyzött, — és én nem leszek annyira

csörgsapkás valamit megkezdeni, mit kivált ersen pfiffig csehek

elhagynak, — most bizony mivel bolhát rakott kigyelmed fülembe,

én valóban nem tudom, — a 3,977,777, 29'^/4 bankvalutával, — mert

tegnapi cursus szerint 800,000 ficzkó papü'osra diluálva ily sommát

képez, mit tegyek, mit mveljek ? És eszerint Istennek köszönöm,

hogy oly különös bölcscsel volt szerencsém az édes lyukacskában

találkozni, ki nekem legjobb tanácsot adhat, mi módon duplázhassam

* Sz. jegyzete : il faut citcr l'article. (De az illet lap számát, mely a német

természetbúvárok e kirándulásáról szól, elfeledte idézni Sz.)

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 40
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nem ugyan biliárd lyukba — de zsebembe ezen meglehets vagyont.

Méltóztassék tehát : hozzá szólni, halljuk. Ich bin ganz Ohr.

Cseh : De Isten irgalmáért, mikép gondolhatja ezt excellentiás

uram, hogy az, mit én mint egyes ember mondok, közvélemény volna,

és egyébiránt mikép vehette mindazt, mit kitártam, igazérték kész-

pénznek? Hiszen minden szó, melyet kiejtettem azon derék fiúk

számára volt calculálva, melyekkel a mi derék kormányunk oly czif-

rán Mspékelte az egész álladalmat, mint hires »Caress« fsicj szakács a

nylpecsenyét vagy borjúfrieandót, mikép aztán könnyebben emész-

szék ! Egy szó sem volt mindabból igaz, mit a Vertrauter uraimék

kedveért elhazudtam.

Én : Tehát ismeri ket ?

Cseh : Ts^em ismerem biz én.

Én: Nem ismeri? Hát mikép tudja, hogy jelen voltak?

Cseh : No már ily kérdéstételt elkel magyar mágnás részérl

nem vártam, — mely megnevezést Zang August bécsi gavaher és

privilegiált újságos most más czélra fordit ; sans doute pour plaire

au gouvernement autrichien, igy például Carpantier ^ urat »Spitzbub

Magnat«-nak nevezi és nem jut eszébe t inkább- Spitzbub expéknek,

journalistának, börzespekulánsnak, industriellenek, szél után for-

dulónak, residenzlernek,- semmirekellnek etc. etc. nevezni, mert

ez igen »treffend« volna ; nem, üyen kérdést nem vártam, mert hiszen

éppen ennyi okkal azt is tudakolhatná valaki : vájjon mikép tudjuk,

hogy szinte mindenben lappangnak infusoriumok, noha nem látjuk,

rendszerint nem is szólnak, de mélyen hallgatnak. No hát mikép ?

Igen természetesen. Mert minden rothadásba men vagy rothadó

testben, — mint a tapasztalás és szorosabb analysis mutatja, okvetlen

nemcsak feltaláltatnak, de mindegyre szaporodnak is üy undok

teremtések etc. etc.

Ez, felséges uram, valami mauvaise plaisenterie-féle szúrás akart

lenni Felségednek systemájára és Neuosztrákiának munkába vett

általános kisütésére.

CseJi, continuative : Én megvallom, a magyarokat — engedje meg

Excellentiád, hogy tisztán szóljak, — ildomosabbaknak tartottam,

mihez képest oly iszonyatos lectiók után, — melyekkel a császár

^ Talán Charpentier franczia tudósra, IX. Károly rosszlelk orvosára

gondol Sz.

2 Ezek a jelzk azonban Zangia illenek.
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favoritja Bach kiiskolázta a szerencsétlen nemzetet, — magyar részé-

rl oly kérdést nem vártam volna, mint amilyennel Excellentiád

engem meglepni kegyeskedett. — De igaz egy nemzetnek egyenes

Jellemét 10, 20 év leforgása alatt meg nem ronthatni. Ezen dics vagy

inkább hasznos mtéteire több id kívántatik, — de elvégre bizonyosan

sikeri, — mert »rosszabbitni« könnyebb, mint »javitni«, valamint

lefelé minden igen könnyen gördül, felfelé azonban csak nehezen és

lassan mászhat — és végre a legerényesebb, legtisztább lelk embe-

rek is — ritka kivétellel — selejtes, aljas egyénekké süllyednek, rot-

hadnak, ha velük meg nem sznleg mint lelketlen portékákkal bán-

nak, és a kormánynak minden eljárása hazugságon és hypocrisián alap-

szik ;
— mert hiszen ilyesek ellen nem létez más fegyver mint szinte

hazugság és furfang. A qui ^ Egy szó sem volt való, melyet el-

mondtam ! Dehogy bontjuk fel czukorgyárainkat, ez senkinek eszébe

sem jut, st szaporitni és nagyobb lábra fogjuk álHtni azokat, mert

most még többet nyerünk mint azeltt. Tegyen bár 24 krajczár adót

a hergeloffener theoreticus báró Bruck egy-egy mázsa répára, mi azt

sem bánjuk ; és most mióta 6 krajczárral emelte magasabbra ezen

adót, bizonyosan kevesebb lesz ebbeli financiális nyeresége mint

azeltt volt, mikor aztán ha a jövedelem csökken, báró Czörnig,^

ki az egész világot megstatisztikálja és ebbl látszik, mily mélység-

gel és mily pontosan, persze nagy szájat tát és báró Bruckkal en Co

bámulja, mi lehet ezen különös és éppen nem várt phaenomennek

oka, — és arra teljességgel nem bukhatván, nagy pathossal valami

bölcs beszédet elszónokol, melynek se füle, se farka, és ezt persze az

újságok kitn nagy fülekkel ex offo kidobolják, mig mi mélyen alatt-

valók vajmi jól tudjuk a megfoghatlan deficitnek genesisét és ersen

hallgatván és legáhitatosabb képeket mutatván mint a német mondja

öklöcskéinkbe édesen kaczagunk, ha ezek bár jóval nagyobbak vol-

nának is mint teknysbéka.

Der Kerl muss ein Narr sein, felséges uram. Ezt gondoltam most

magamban vagy igazi impostor, kinek a csalás annyira nedv és véré-

ben van, — mint pióczáknak és tyrannusoknak, — mint volt például

a jó lovas Comodus császár, a vérszopás — , de engem tudom meg

nem csal a gazember.

'^ Olvashatlan szó.

^ B. Czörnig Károly hírcK statisztikus, e tudomány megalapítója Ausztriá-

ban, sz. 1804. 11889.
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Én : De kedves jóakaróm és barátom mondja kérem mikép lehetne

az, hogy az adónak egy harmadávali felemelése következtében csök-

kenhetne a jövedelem, ha a czukorgyárakat. mint ön mondja, az

illetk nemcsak nem cassálják, de azok száma mindinkább nni és

nagyobbszeiüségre fejledezni fog? Ilyest állitni barátocskám egye-

nesen absurdum, mert lehetetlen és számok ellen nem argumentál-

hatni. Csalás által megengedem, st elhiszem — nem csekély sommák

mehetnek mellékutakra — de ez mindenütt és minden systemában

megtörténik, mert hiába, mindaddig, mig gyarló emberek vagyunk

többet-kevesebbet bizony mindnyájan csalunk és lopunk — ha mint

egykori Spartának furfangosabb fiai a rajtakapást kerülni tudjuk

vagy legalább reméljük. De vájjon mennyire rúghat ez esetben a

malversátió ? Ha néhány százezret, st tán 1, 2, 3 miihót is lopnak,

még ez sem jöhet tekintetbe azon roppant haszonhoz mérve, melyet

báró Brucknak eszméje kiteremt. Én báró Bruckot nem szeretem,

st mondhatom nem szenvedhetem, legelsben is azon természetes

ok végett, mert tulajdonkép nem kedvelek és pláne nem szeretek

senkit az egész világon mint saját magamat és aztán, mert sokan

báró Bruckot nagyobb talentumnak tartják mint engemet, — vagy

mit is mondok — ich bin so confus — nem mint engemet, hanem

mint báró Bachot, — kit szinte nem szagolhatok, de ha már a kett

közt választanom kell, — und die Wahl tut einem wirklich weh —
mégis inkább ennek adok praeferentiát, s pedig mert magyarul

tanúi — és ezen factum minden igazi törzsökös magyart mindig er-

sen touchirozza, — habár azt mondaná is az idegen Landsmann,

csak tiszta magyarsággal legyen mondva — »akasszátok fel mind-

azokat, kik nem érzik magokat boldogoknak az újra kisütött »Kletzen-

brod«-féle Osztrákiában. — vagy kik ilyest — ha par hasard nem

volna igaz, legalább esküvel megersitni nem volnának elég chscrétusok !

17-ten Október
I

Felséged kegyesen észreveheti, mihez képest ez

^^'^-
I alkalommal so im Hitze der Discussion, um Euer Ma-

jestát zu dienen — ersen elcsuklantam, — és majdnem elárultam

volna magamat, mi rám nézve igen veszélyes lehet, mert ha ezen

bivalyerejü prsetancsi [??] klapetz (fiú) megtudja, hogy báró Bach

ó'excellentiája tulajdonkép én saját magam volnék, csak gondol-

kozni fsicj sem merek arra, velem mit müvei — jaj — de hála Isten,

nem vette észre, mert azon néhány kell idben kicsúsztatott ártat-

lan kis betyár expressió, melyekkel a magyar úgy szokott data occa-

sione élni mint paprikával — wemi es gilt etwas unverdauliches zu



1857 OKTÓBER 17. 629

verschlucken, és mely czifra szójárások mint mondják személyessé-

gemmel annyira quadrálnak, tökéletesen meg volt gyzdve, hogy

én törzsökös primae invasionis ex stemmate natus Árpádfi vagyok, —
ilyféle telivért a cseh pedig dehogy bántana ! Felséged egyúttal tudom

azon kis »elposzantást« die kleine Nothlüge is gratiose megbocsátni

vagy legalább ignorálni fogja, melybe ez alkalommal engeddztem,

melyhez képest — um den Bemaken irrezuführen, impertinenter azt

hazudtam, hogy az egész világ hátán senkit sem szeretek annyira

mint drágalátos magamat, — mi tán csak akkor volna igaz, — ha

Felséged és pedig in der Qualitát eines armeereichen Kaisers nem
fénylene — felfogja felséges uram ezen gyengéd szócsavart ? ich hoffe

»ja« — kiért, mint már fentebb assecuráltam Felségedet kész volnék

»utolsó« csepp véremet ontani, — midn persze az »elsvel« en atten-

dant besonnenféle emberekhez illleg még várni fognánk.

Én, continiiative : Hát mint mondom én báró Bruckot nem szen-

vedhetem, — Isten látja lelkemet — de megrögzött igazságszerete-

temnél fogva, melyhez képest úgy megszoktam ezt mondani »fiat

justitia«, valamint a kötélgyártó is csupa szokásból mint rák tán sza-

porábban tud hátra, mint elre száguldni, most azt kiáltom egekbe :

felségesen combinált a genialis íinancier, bravó, bravissimo. Mi igaz,

az csakugyan igazán igaz. — Éhre dem Éhre gebührt ! Mert báró

Bachnak mint én ismerem t, nem lett volna annyi merészsége

— besonnen wie er ist — az érintett adót rögtön egyharmadával fel-

emelni, mivel meg volt gyzdve, hogy ezen tactica következtében

a legtöbb »édesgyár« vagy becsukatni vagy »keseren« megbukni

fogna ! Miután azonban oly bölcs egyén mint ön — ha ez egyszer vé-

letlenül tán nem boudiroz egy kicsit, azt pretendálja, hogy a czukor-

industria a felemelt adó daczára nemcsak csökkenni, de még növe-

kedni is fog, akkor báró Bruck geniusát örömmel megköszöntjük,

mert legalább e tekintetben tovább látott mint a császár favoritja

és vezetje. De azon enigma kulcsát, melyet ön aimable czechisch

industriel úr kitálalt, mihez képest a többjövedelem kevesebb jöve-

delmet fog szülni, mely raisonement valóban tökéletesen egy vor-

)nárzlichféle táblabíró szamár szájába illenék — in der Tat sehr er-

götzlich — én ezen curiósumot persze csak magyar eszemmel meg-

vallom felfogni nem vagyok képes, — minthogy oly Hexenmeisternek

még sem adhatom magamat, — mihez képest kétszerkettbl ötöt

tudnék csinálni. — És igy okoskodom : Bizonyos adatok szerint, melye-

ket fáradhatlan, st imperii regni báró Czörnig felkincsei és jó hogy
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legalább ilyféle kincsünk legyen, — a lepergett 1856-iki évben a répa-

adó — tizenkét krajczárt számítva egy-egy mázsától — tiszta húsz

millió forintra rúgott. Most egyharmadával felemelve az adót, theore-

tice véve harmincz miUióra kellene számitni az 1858-iki vagy solár

vagy mihtair vagy financiel évet — bizony nem tudom, milyféle év

illik a répára legjobban ;
— de mi nem theoretice akarunk számitni,

so in der Luft, hanem úgy mint mi magyarok szoktunk e tekintetben

eljárni, gyakorlatilag, mikor t. i, nemcsak a három hegyen állott még

a magyal" kereszt, de négy folyam is volt látható az ország czímeré-

ben, — és mi boldogok még sem jutottunk mint Ganyméd a fekete

sasnak — aus der Gattung der Steinadler — szárnyai alá — ; és ekkép

miszerint semmi esetre ne mystiíicáljuk magunkat deficittel, egész

három milliót lerovunk a felemelt adó utáni új jövedelembl, és ehhez

képest — marad tiszta jövedelem 27 millió — t. i. 7 millióval »plus«.

És egyedül egy species után I Mily roppant eredmény ; mert ha Bruck

genie, más termeléseket is ily arányban megtaksál, például babot,

lencsét, káposztát, burgonyát, sárgarépát, retket etc. etc. etc, —
akkor csakugyan nem kételkedlietik senki, hogy az osztráki császár

nagyobb kincset nyert báró Bruck lángesz személyében, mint amily

kincsnek mutatkozik India az angolok átellenében legalább e pillanat-

18-ten Október 1 ban. Vagy tán az én drága cseh komám máskép számol

^^^-
I valami új methodus szerint és a 7 millió nyereséget

7 millió veszteségnek tartja? Mert hiszen a fennálló fabrikák vagy

19-ten Október 1
mind megbuknak, vagy ha meg nem buknak, akkor

1^^-
I 7 millió nyereség bizonyos, az újra épülend és nagyobb

lábra állítandó gyárak jövedelmét ide még nem is számítva —

a kett közt nincs juste müieu — minthogy az úr csak nem lesz

oly szemtelen azt pretendálni, mihez képest most, miután oly

roppant számra emelkedtek a közbátorlétnek különféle orgánumai,

3 milliónál többet tudnának saját maguk zsebükbe sülyeszteni

az édes illetk? Ilyes valami tüstént kisülne — és egy pár bün-

tetés mostani tempó szerint tudom igen elkeseritné a czukorlopás

viszketegét, — noha nem tagadhatni, egyedííl a felségsértket

sújtják kegyetlenül, — midn az Istensértknek, ha egyébiránt

nem atheisták, de buzgó katholikusok aránylag felette jó dolguk

van, de hiszen a financiai tolvaj a mostani osztráki pénzügyek bággyadt

állapotjához képest szinte felségsért, mert ha egyszer nem fizethetni

rendesen többé pickHseinket, szuronyosainkat etc. — és nem lehet

a népeket fényes, de ersen költséges Spanpánádékkal elkábitgatni,
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akkor természet szerint a fejedelemnek hatalma is csökkenne, kivált

ha a weimari visite fejében Sándor czár szinte megvisitálná és pedig

nagy tiszteletének bemutatására számosabb kézcsókkal speciális

barátját az osztrák czárt, — minélfogva az, ki a íinanciát csorbítja,

egyenesen a felséget sérti — és eszerint a czukorlopó sokkal bnösebb

és ekkép irgalmatlanabbúl sújtandó, mint maga a gyilkos is, kivált

ha gyilokja oly egyént szúrt, ki sem újoncznak nem való, sem adót

fizetni nem képes, — mert fájdalom, ily individuum mód nélkül sok

van és ekkép nem fájdalom ha bármennyi ilyféle teremtés el is búcsú-

zik vagy elbúcsuztatik. És legyen csak büntetés tekintetében egyszer

a czukormalversator egy rubrikába irva és egy oszlopra csigázva a

rebellissel, akkor jótállok szinte oly bizonyosan nem fog legkisebb

édesség is görbe utakra vergó'dni, valamint im Inneren der Seele most

nincs más magyar és cseh, mint fidelis és fideHssimus, denn das Lében

ist doch schön, — und bei verdorbenem Magén wirken amaricantia

stets wohltátiger als Süssigkeiten.

Kíváncsi vagyok felséges uram, látni ezen scabellumból, melyet

számára raktam, mikép bir kimászni a cseh répaczukros, — auf jeden

Fali wird es ergötzlich sein, mily eró'sen és mégis hiába fogja keresni

az échappatoiret — denn es ist, wie man sagt, pressecolé^

Cseh. Hogy Excellentiád magyar egyenes és nyilt szivéhez

képest fel nem foghatja azon manipulátiót, mely szerint mi örökös tar-

tományiak, fleg mi csehek a kormánynak minden rendeletit és kivált

financiáhs intézkedéseit ki tudjuk játszani, azt minden csudálkozás

nélkül elhiszem. — A magyarok átellenében bizonyos pontig egyenes

úton volt kénytelen a kormány ez eltt eljárni, — és kivált mi az

adót illeti, meg voltak kezei kötve és ha mégis teketóriázni és plus-

macherozni kezdett például mint 1823-ban, oly lármát ütöttek a ma-

gyarok, mikép szépen behúzta ismét farkát, — feliciora tempóra

expectans. És igy általában véve nem valának a magyarok róka-

szerepre szorítva, tán jobban mondva tanítva ;
— általában véve

mondom, mert magasabb sphaerákban, melyekben nem szerepelnek

rókák, de csak diplomaták, azokban a magyaroknak elkeli szinte

minden kencscsel váltig ki voltak kenve. Ámde nálunk, hol miután

eh'abolták alkotmányunkat, szabadságinkat, hosszú idk óta egyene-

sen cselekedni, nyíltan szólni nem volt kevesebb, mint rebellálni, —

és minden alkalommal — mikor véletlenül ránk szorultak, legkisebb

* Sz. aláhúzása.
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tétova és ceremónia nélkfíl rendesen megcsaltak a fölöttünk állók, —
természet szerint egész fajtánkban oly furfangi talentum, st mond-

20-ten Október 1 hatni olj genie fejldött ki, melyrl becsületes, egyenes-

1857.
I Iq[]^í[ embernek fogalma sem lehet. Furfang furfangot,

hazugság hazugságot szül — és miután az »éhes« ilyesekben, ex rei

natura, nagyobb talentumot fejt ki, ha más fegyvere nincs és fejét

ráadni kénytelen, mint a »j ellakott «; és az »kinek még nincs « rend-

szerint mindenben nagyobb activitással jár el, mint az »kinek már

van« és ki babérjain már kényelmesen nyújtózik, maga magától érte-

tdik, hogy nálunk még számtalan egyszer industriel, st paraszt

is találtatik, ki a császárnak minden beamterjeit elstl utolsóig túl-

nézi és furfangban óriásilag superálja. — És különös, hogy azok.

kik alantibb helyeken kezdték meg tiszti pályatérüket és ekkép a

népfurfangnak eleusi mysteriumaiban tökéletes felkentek valának —
mikor magasabb polczra másznak vagy emeltetnek, mintha egyszerre

nem látnának többé semmit, mert nincs könnyebb mint ket rászedni.

Sokszor csodálkoztam ezen különös phaenomén magyarázhatlan

voltán. Vájjon mi lehet ennek oka? Bizony nem egyéb, mint az,

hogy magasabb helyzetükön szédülni kezd fejük, a nagyobb has el-

tompítja eszüket, — ostobábbak lesznek, — a császári fény, melyhez

közelebb állnak, elkápráztatja láttehetségüket etc. etc. vagy hogy

nem eléggé dicsérhet méltányosságuknál fogva a legtisztább phi-

lantropia sugárlásához képest igy okoskodnak : »Leben und lében

lassen« — vagy más szavakkal, »ha én csaltam, loptam és most nagy

s gazdag úr vagyok, ám más szegény legény is élje napjait és legyen

szerencsés*. Vajmi széles ezen most érintett út, — sok becsületes em-

ber eKér egymás mellett. Tehát »viribus unitis és besonnen vorwárts !«

A mostani osztráki faiseurök * — kolomposok — közt azonban egyetlen

egy sincs, Bach, Bruck, Czörnig et Co — ki a mi árkánumainkba

valaha is be lettek volna avatva ; — k csak experimentálgatnak

státus és kormányi dolgok köri, mióta megjött nekiek mit dem Amtl

der Verstand ; — és azért mi most aranynapjainkat éljük, — mert

ha még azokat is ki tudjuk játszani, kik egykor tökéletesen úgy cse-

lekedtek és manipulálgattak mint mi és ekkép rejtélyeinket, csíny-

jeinket tökéletesen ismerik vagy legalább ismerték, akkor valóban

csak kaczagnunk kell, ha oly theoretikus prókátorok aventurierk,

charlatánok vagy tentás fráterek gondolnak minket ellenrizni vagy

^ Sz. aláhúzása.
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megcsíphetni, — mint a jelen — minden státus és kormánytapasztalás

nélküli sáfárjai és mindenesei a fejes, makacs és ekkép igen korlátolt

észtehetség császárnak, kik en compagnie tulajdonkép csak most

élik mint halhatatlan Goethe mondogatta, ihre Flegeljahre. A magya-

rok, kik mindenben, ha igazán ráadják fejüket, — könnyen kitn
eminentiára emelkednek, — bizonyos vagyok most rövid id alatt, —
mert egyenes úton nem mennek semmire, oly különös pfiffig rókák

lesznek, melyeknek, mint dics emlékezet Sámson egykori rókáinak,

elvégre semmi nem állhat ellent — és mint talpraesetten mondja a

közbeszéd »Sok lúd farkast gyz«, — igy még sokkal könnyebben fog

sok róka egy Hetzmeisternek véget vetni ! De most engedje meg

Excellentiád, — mert hiszen legnagyobb érdekünkben fekszik, a lelkes

magyarokkal minél jobb és barátságosabb viszonyban élnünk, —
hogy Excellentiádat egy kissé a kárpit mögé vezessem, mikép aztán

maga Ítéljen, vájjon fideliter festettem-e le furfangos eljárásunkat,

vagy nem?
Én az én grófomnak tavaly 300 forinttal 5000 forintot gazdál-

kodtam meg. Excellentiád tudja, mikép manipuláltatik a répaadónak

beszedése ?

Én : Hogy tudnám én azt drága uram, hiszen magyar vagyok

és mint Ön igen bölcsen állitá, a magyar még most minden inkább,

mint volna róka — és azért szóljon részletesen minden reserva nélkül,

áruljon el mindent, tegyen engem tökéletes confidentiába, informál-

jon mindenrl.

Várj csak gazember — ezt gondoltam magamban, felséges uram,

— körmeimbl többé ki nem bocsátlak — csak tálalj ki elbb mindent.

Cseh: Édesörömest cselekszem ezt, és kivált, mert noha igazi

Taschendieb képe van Excellentiádnak, — mégis mindenben látom,

hogy genuin unverfállscht magyarral van dolgom. És azért hallja

csak, semmit el nem fogok titkolni. A mi czukorgyárunkat 13 egyén

ellenrzi és inspiciálja ; s pedig : egy finánczfbiztos 1000 forint,

egy alfinánczbiztos 800 írt, egy finánczrespicient 400 fr. évenkinti

fizetéssel, két ffelvigyázó 24 és 20 forint havi, és nyolcz alfelvigyázó

18 kr. napidíjjal. Ezeknek semmi legkisebb más jövedelmük nincsen,

mert becsületes ember, ki saját zsirján is elélhet, rendszerint nem

szolgál. Igen, semmi más jövedelmi forrásuk nincsen, non sünt bene

possesionati, de annál ersebben meg vannak áldva gyermekekkel

— mely fabrika a státus tekintetében von wegen den liccruten-Con-

tribution — und der Moralitát igen fontos és ekkép a kormánytól
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minden módon elsegittetik. Immediate nyakunkon azonban ezen

13 fre rúgó csapatból nem ül senki más mint csak egy szál alfelvigyázó,

21-ten Október 1
ámde legkisebb tágitás nélkül ! A gyár rendszerint gon-

1857-
I dosan le van pecsételve és csak akkor bontatik fel, mikor

a munka, az ús:ynevezett campagne megkezddik. Mindennap munka

után azonban ismét lepecsételtetik és másnap reggel megint felpecsé-

teltetik és így folytonosan fel, le. fel, le etc. etc. úgy hogy bet sze-

rint igen correcte mondhatni »'\Vir sind petschiert.« — hahogy a sok

pecsét elkerülése végett — nem dolgozunk éjjel-nappal, mikor aztán

a szünetlen nyakunkon lógó alfelvigyázók magukat rendesen felvált-

ják ;
— és az általunk a fabrika udvarába szállitott répát átveszik,

hol én sokszor találkozom [velük], de természet szerint szünet nélkül

nem lehetek, mert sok más dolgom is van. Es most hadd hozzak el

egy sokszor elforduló scénát azon közönséges komédiából, mely ezer

variatiókkal eljátszatik az industriel és kisebb beamterek között,

mikor valami átadási és átvevési eset fordul el.

Alfelvigyázó :
'* »Ez nincs egy mázsa, — megint csalni akartok.

Ti rátok nem vigyázhatni eléggé.

A mi béreseinl- : De szigorú uram, wyacny uroyeni pane, — mit

bemértünk inkább több mint egy mázsa, — nem mernénk, de nem is

tudnánk csalni.

Alfelvigyázó : egy szót sem, nekric, dry tlamu ! Itt én vagyok az

úr. a császárnak h szolgája, kit nem hagyok szemtelenül megcsalatni.

Ti mind semmirekell gazemberek, akasztófáravalók vagytok.

A béresek : De kérjük alázattal —
Alfelvigyázó : Hallgassatok zadni slowo wje, ily manipulatiót

én nem trök, — hol van a gyárinspector — tüstént hívjátok \'agy

hurczoljátok elé . . . ilyen amolyan. —
Én természet szerint legyen nappal, legyen éjjel, tüstént meg-

jelenek.

Alfelvigyázó : Hallja az úr inspector uram. — igy nem mehetnek

a dolgok ... én kénytelen leszek felsbb helyre jelentést tenni, hogy

az úrnak alattvalói mindent elkövetnek felséges császárunk megrövi-

dítésére, én pedig ezt nem szenvedem. Tegyenek elöljáróim mint akar-

nak, — az én tántorithatlan hségemet azonban nem fogja megtörni

semmi és kész vagyok életemmel védni császárom érdekét, ha ez bár

egy garas volna is.

'^ A párbeszélk személyeit Sz. húzta alá.
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Én : Kérem drága jó uram, legyen még egy kis béketrése embe-

reimmel ; teli vannak jóakarattal méltóztassék elhinnni, bizony leg-

kisebb furfang sincs bennük, de ügyetlenek, gyalulatlanok.

Alfelvigyázó : Hát parancsolja meg nekiek szigorúan : Velem ne

tréfáljanak, — mert én legkisebb malversatiót nem trök, — tüstént

feljelentem a dolgot és a legkeményebb büntetés nem marad el, — mert

én az én imádott császáromat nem hagyom — erre esküszöm, bár csak

egy mákszemnyivel is megröviditni.

Én nem is vagyok képes az efféle scénákat pontosan leirni, lefes-

teni ; elég az, hogy rendesen minden héten, néha egynél többször is

fordul eló' ilyféle eset, st igazi kutyaharcz és scandalum. Nem ritkán

órákig perlekedünk, sokszor azon ponton vagyunk, miszerint csak

kevés hibázik, miszerint egymásnak hajába ne kapjunk — any-

nyira kanászkodik a császár h embere, és én sem tudom mode-

rálni magamat, — midn béreseimnek legalább része kész volna a

rendr urat kávékalánba fullasztani, oly kimondhatlan exosussá teszi

magát.

Beáll most az estve, — és szobámba lép — hol az egész világtól

elkülönözve, magától értetdik egyedül én csak magam vagyok, a 18

kr. napibér controllor úr és pedig igen alázatosan. Hála Isten nagy-

érdem inspector úr, megint vége egy napnak, és homlokáról törüli

a verítéket, melyet már a szentírás »recipézett« a szegény ember kenye-

rére fszerül, paprikául

!

Én : Tessék leülni és a schwarzpatzlból [?] egyet szippantani, —
no mennyit tett félre ma? A mi csak annyit jelent : »hány mázsával

jegyzett fel kevesebbet*.

Ö : Ma kevesebbet hordtak be : 200 mázsát.

Én : Mit ? nem többet, — hiszen uram ez egyenesen lopás ? Ezért

fizeti grófom az urat, mikép ily rosszul, ily langyosan szolgálja ? Én

azt nem szenvedem, én a grófomnak h bérese vagyok, kit nem enge-

dem, hogy bárki is egy petáknyi érték haszonért megrövidítsen, —
ha az urat »honorálja<( az én grófom, legyen annyi becsületérzése és

járjon kötelességében emberségesen el, — mert máskép elmarad az

Ígért jutalom. Pfuj Teufel, Sie sollten sich schámen.

Ö : Kérem alázattal tekintetes inspector uram, legyen egy kis

béketréssel, — rajtam nem kell búsulni, — én nem maradok hátra,

majd meglássa etc. etc.

Némi kis variátiókkal rendesen ily théma szerint járunk el exccl-

lentiás uram azon komédiában, melyet a beamter urakkal játszunk —
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és pedig nemcsak a czukorproductióban, de mindenben, hol adni

vagy fizetni kell.

Tavaly például 150 ezer mázsa répát producáltunk

és ebbl kihagytak 25,000 mázsát, — miszerint 5000

peng az én grófomnak zsebében maradt, mert mint érintem, az én

grófom egyszersmind producens és fabrikáns — és az egész vállalatnak

tiszta haszna 30,000 forintra rúgott, mit persze a kormánynak semmit

megszagolni nem tudó orrára, pedig volna igen sok parfüm, nem kötünk.

És higyje el, kegyelmes magyar gróf uram, oly discrete és annyi

delicatiával mint mi, az én grófom és én bizonyosan egyetlen egy

czukorintézvény személyessége * sem viseltetik és nem bánik a kor-

mány átellenében. Az én grófom még tud pirulni, denn er ist vom

wirklichen Adél, kiknek számos eldei nemcsak fekete, de veres lét

is ontottak a hazáért, és én, ki oly szerencsés vagyok üy magas jellem

gavahert szolgálhatni, — én sem vagyok ez okból képes a méltányos-

ság határain — was recht und biliig ist — túltörni ; de ha tudná a,

gróf, mily »Schintludert« znek szemér[mes] Józsefnek, az egyiptomi

egykori Bachnak testvérei és utódai a cs. k. beamterekkel en com-

pagnie, — vagy mindazon sehonnai industriel vargányák, melyek el-

boriták Ujosztrákiát mióta az [az] éppen le nem vágott vormárzliche Zopf

daczára liberális köntöst vagy inkább maskarát öltött az osztrák csá-

szár szent személyére és miniszter »Helfers-Helfereire«, — ha mondom

tudná ezt a gróf úr, úgy mint mi tudjuk és mindennap tapasztaljuk,

bizonyos vagyok, szintoly jóizt kaczagna Excellentiád Bach, Buol-

Bruck miniszterek hasztalan erlködésein és esetlen furfangjain, mint

minden okosabb ember, kit ily ügyetlen mesterek nem tehetnek lóvá,

csak megvetéssel tekint státust alapitni akaró arczátlanságuki-a í.

L . . , M . . ., Israel fia, tavaly 160 ezer mázsa tépát termelt és adót

csak 80 ezer mázsától fizetett, mert 80 ezer mázsa ki volt véletlenül

felejtve ; B . . . S . . . teuto aventurier még nagyobb vonásokban vágott

az aerarium füleire etc. És most mióta zsidóskodik velünk a geniahs

23-ten Októberi plusmacher báró Bruck exceUentiája, mi is szinte ezen

^^^-
I gyepre lépünk és bizonyosak vagyunk vele diadalüag

niegversenyezhetni. Most 25 ezer mázsa helyett 75, st 85 ezer mázsát

csúsztatunk félre és 12 xr. helyett 18 xrt fizetvén mégis tetemesen

nyerünk ; miglen magától értetdik, meg nem sznünk pour fixer

l'attention du gouvernement de ce cöté — néhány akó tentával peti-

* így ; személyzete helyett.
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tiókat Íratni és folytonosan annyira keserves és czifra panaszokat

intonálni, mint a mily nótákban nem egy alföldi egyes szamárcab-on

utazó alamizsnás oly éminentiára emelkedik, mikép nem kétlem még

k is lágyulna siralmán, ha t. i. a magyar rónákon aféle találkoznék.

És aztán persze — mint mondám — bekövetkezik a nagy bámu-

lás a nem várt és magyarázhatlan eseten, - és báró Bruck, báró Czör-

nig etc. etc. hacsak egy kissé élesebb szemük volna, kétségen kivl

azt vennék észre, mikor véletlenül tükörbe néznek, hogy bolondot

látnak vagy legalább igen hosszú füleket.

[44.] Ha több ember rendesen találkozik, bizonyos tárgyakat fon-

tolóra vesz, ha t. i. összegyl és idszaki üléseket tart, - ennek - úgy

mondják - mindig van haszna, mert két vélemény, ha összekoezczan,

szikrát ád és ez világosságot szül, terjeszt etc. etc.

És im ez oka, miért állított az osztráki bölcs kormány Handels-

kammer, statisztika, communáhs, Reichsrat etc.-féle összejöveteleket,

melyek mint k állítják - és tán (?) el is hiszik - sokkal több szikrát

fognak elidézni, mint a magyarországi lármás vármegyei es dietai

aylések, melyekrl már II. József császár mély belátással azt monda,

- »Sie schreien allé unter einander und verstehen sich nicht emmal«,

- persze mert a felszínes éretlen esz fejedelem nem értett belle

semmit és csak egyedül maga szeretett szólni.
• ^ ' j

És igaz, ha két vélemény összekoezczan, ez okvetlen szikrát ad,

feltéve ha a két vélemény ellenkez, - az egyik aczél, a másik tzk,

- de ha véletlenül egyedül tapló koczczan össze taplóval - emnasser

Schwamm mit einem nassen Schwamm - akkor persze az eredmény

nem szikra, hanem mystificatio, langyos viz, és végkép »mocsar«.

Szólhat-e most valaki tisztán becsületes meggyzdése szerint

úgy mint Isten látja lelkét - habár legnagyobb illendséggel is? Ki

elég szemtelen ilyest affirmative elhazudhatni ?

Legujabbról [sich mikor a császár Eperjes táján forogna, több

nemes urak petitiót nyújtottak Albrecht fherczeg etc. kezeibe Kard-

jára csapva nagy méreggel visszalökte azt ilyes szavakat kopven

képükbe: Nem azért jött a császár e vidékre, miszerint az uraktol

tanácsot kérjen és ne felejtsék, hogy Magyarország hódított fold - ero-

bertes Land, - melynek lakóival kénye-kedve szerint cselekedhetik

1 Az 1857-cUki körút alkalmával történt ez — állítólag.
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a császái- ! És noha nagy vitézül dúlt-fúlt mint ittas porkoláb vasra-

vertek átellenében, — mégis volt az esedezk közt egy Galilei-féle

individuum, ki svavissimis verbis ezen alázatos észrevételt merte nyil-

vánítani : Mi azt hittük fenséges helytartó, hogy pacta conventák által

— durch Vertragé — jure successionis és a pragmatica sanctio követ-

keztében kerültünk a császár szárnyai alá, mert hiszen annyi testvé-

reink vérzettek mint rebellischek el, — minek helye nem lehet, ha a

nagyhatalmú császár mint hóditó lép a magyar nemzetnek élére. És

Albrecht fherczeg noha igen ignoráns tompa ész és a harag könnyen

elhomályosítja úgy sem tisztánlátó szemeit, — még is érezni volt kény-

telen, hogy ostobát mondott és a szerény nyilatkozat igazságos ember

és Isten eltt eldönthetlen talpon áll ; — mihez képest, — mert magas

állásánál fogva csak el nem ismerhette, hogy is hibázott, a császár

is hibázott és báró Bach a souffleur. — avec la visage en consequence —
is hibázott, oly hörcsögi dühösségre bó'szíUt mint bécsi kofa szokott

feltttzesední, mikor éretlen vagy rothadt almáit confiscálja a policzáj,

és kínjában nem tud egyebet mvelni, mint a nézk és hallgatók hatal-

mas mulatságára torokszakadtáig szitkozódni. Ilibl közbevetleg

azon erkölcsi tanulmány sül ki, hogy ostoba, jóllehet máskép tán jó

ember, ha olyasba avatkozik vagy olyast biznak rá, mihez teljesség-

gel nem ért, igen könnyen igazságtalan, st rossz egyén lesz, — ki nem

érdemel egyebet mint közmegvetést

!

Mi pedig a magyar Gallileit illeti, hogy fogják azt most kinozni í

Bürgermeister legalább, ha tán egy lélekkel és egy hanggal meg is

választják, bizonyosan soha nem lesz, bár volna erényessége is oly

tiszta mint felhtlen égen a hajnali csillag ! És miért ? Mert a valónak

hódolt és igazat mert szólni. — De Bürgermeister vagy ilyféle készít-

mény a szabadválasztás szépen kifitogtatott lobogója alatt csak olyas

egyén lesz, — habár senkinek veserediben távolról sem kell, — ki

szenteskedni és commandóra hallgatni vagy hazudni tud. — Mhez ké-

pest bármily corporátiók, melyekben kormányi eljárások is megszitálan-

dók, — üy körülmények és üy viszonyok közt éppen nem szolgálnak

szikrák kisütésére, de egyedül arra, hogy a legarczátlanabb önkény a

köz (! ?) akaratnak és közvéleménynek hazug köntösével is felruház-

tassék, — valamint a császár a legszepltlenebb legitimitás bebizonyí-

tására nem saját kezével végezte ki az elvérzett magyar és cseh

áldozatokat, de az auditorokra parancsolt, és ezek a bakókra — um
den Anstand und cUe Anforderungen der Civilisation und den Gesetzen

der Jetzzeit vollkonmien Rechnung zu tragen.
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Es ez oka, hogy soha nem sütnek ki valót ! Valóban mintha —
fényétl félve — készakarva kerülnék annak kitárását. Oly gyüleke-

zet, melyben nem hallatik igaz szó, de egyedííl hazugság hangzik, —
vájjon minden Anstand etc. etc. daczára valami más-e mint száraz-

malmi mulatság és legotrombább idpazérlat? és báró Czörnig etc.

etc. uraknak széles és ékes szónoklatai, melyek által tulaj donkép sem-

mit sem mondanak, ugyan egyéb-e mint szódiarrhoea ?

Én : [Ez már valóban, patent akasztófáravaló impostor — nemde

felséges uram. Mi mindent nem tud, — mennyire van informálva min-

denrl, és engem, — mert nem tudja, hogy én én vagyok, mily crude-

liter bepiszkol mintha Osztrákiának legels gazembere én volnék ; de

már feljegyeztem, bosszúmat el nem kerüh, noha tanúim nincsenek, —
de ez mindegy, — mert Felséged kegyes engedelmével tanúkra nincs

minden esetben szükségünk — wenn es námlich pressiert — mint gróf

Batthyány Lajos, im Wege des Rechtes und der Gnade lepuskázási

játékában — mikor az tanúit, — pedig lett volna és még most is

találtatnék akárhány, kihallgatni nem volt elég idnk, — mert emlé-

kezik tán Felséged még rá, — halála minden vizsgálat eltt már el-

legesen ki volt kegyesen Felséged által decretálva um das Vaterland

von einer sehr unabhángigen und folglich sehr gefáhrlichen Indivi-

dualitát zu befreien ! Tehát e cseh fráter sem kerülheti el sorsát, de

elbb még kihúzzuk orrából minden hernyóit.] '' Nem eléggé csudál-

[kozjhatom mindazon, mit ön itt kitalál. Ámde a felsbb beamterek

nem ütnek-e az alattvalóik ujjaira, vagy tán nem tudják, mily duplex-

emberek ?

Ö : Dehogy nem tudják, hiszen k is éppen úgy 1 24-ten Október

packliztak, mikor alsóbb lépcsn állottak és ekkép min- I
^^•^^-

den görbe utakat igen jól ismerik, de mind összetartanak mint bakonyi

makkon legel sertések, egyik sem árulná el a másikat a világért is

— ein allgemeines Interessé verbindet sie zu einem uneindringlichen

Phalanx. Ugyanis oly silányul vannak fizetve, mihez képest bet
szerint népes családjukkal együtt vagy koplalniok, st éhen halniok, —
vagy mostoha állásukon segitniök kell, mint a hamiskártyázók szok-

ták mondani : il faut corriger la fortune ! Excellentiás uram okos ember,

látom tud számolni ; — kérem mikép éljen meg 18 xrért — pour tout

potage, családos ember, — és évenkinti 1000 forinttal vaj mutathat-e

•'' Bachnak e közbeszúrt megjegyzését a császárhoz a kiadó tette szögletes

zárjel közé.
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oly figurát finánczfbiztos, mint amilyenben k kivétel nélkül fényle-

nek, — bizonyosan nem, ha nem volna más jövedelmi forrásuk ! És

azon egyedüli factum nem nyitná-e az illetk szemét tüstént fel, —
ha t. i. valósággal látni akarnának, — hogy ezen sáskasokaságú biani-

terféle systema nem ér semmit, — mert egész sarkalata nem egyéb

mint csalás és lopás ?

És a császár vagy kik bona fide »jót akarnak«, miért nem jutnak

ily dolgok megismerésére ? Igen egyszeren azért, mert az igaz, egye-

nes szó el van tiltva.

Higyje el, excellentiás uram, a beamterek közt oly esprit de

corps van az aerariumnak, vagy tulajdonkép a császárnak megcsalá-

sára, mikép valóban gratulálni lehetne az apostoli fejedelemnek, ha

annak idejében zsoldosai közt éppen oly szoros esprit de corps fejld-

nék ki a muszkák megdöntésére — ámde ez tán inverse fog állni. —
És aztán ha valamit akarnak tudni, kit kérdeznek ? Kinél keresnek

felvilágosítást, valót ? Független, erényes jólelk embereknél ? A vilá-

gért sem, hanem beamterek jelentései és festményei után Ítélnek, kik

mind egy szoros ligában össze vannak lánczolva.

A Felség bejárja a magyar rongyokat és kinél keres iirformá-

tiót az országnak vagy tulaj donkép az ország lakosainak mibenlété-

rl ? mert hiszen a föld superficiesének nem fáj semmi, de annál

nagyobb kinok közt élhetnek azok, kik ezen superficiesen laknak
;

kiknél keres informatiót kérdem ? kivétel nélkül : azon szakácsok-

nál, kik kitálalták az ebédeket és kik természet szerint nem lesznek

oly szamarak tálaikat ócsárlani, — az azonban nem jut eszébe soha

néha-néha azokat is megkérdezni, kiknek csak nyelni szabad és

digerálni vagy gebbedni kell : »Wie hat es denn geschmeckt — oder

wie schmeckt's ?«

És itt csak az a kérdés, a felség oly ostoba-e, azt gondolni, hogy

ily eljárás következtében valósággal megtudja-e a valót, — vagy oly

rosszlelk-e, a valótól úgy fordulni el mint kisértet, mely el nem birja

az igazságnak világosságát és fényét?

Én : [Felséged gondolhatja, mily abnegatióra volt szükségem, —
magamat visszatartani, mikép ezen semmirekell impostornak hajába

ne kapjak, mert mi tagadás benne, igen sokat mondott, — mit el nem

disputálhatni, mert igaz, legalább Magyarország tekintetében, szorosan

ezen dilemma közt állunk, hogy vagy valósággal nem látunk semmit,

vagy — a külpolitika végett — úgy tettetjük magunkat, mintha valóban

nem volna semmi is látható — mi az igazságnak, jognak becsületnek,
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erénynek próbáját ki nem állhatná !] :
^ De kedves jó uram és cseh

barátom csak nem fogja azt mégis pretendálni, hogy minden beamter

lop és csal?

: Nem, ilyest nem merek állitni, st tudom, hogy igen sok becsü-

letes beamter szomorkodik és kínlódik helyzetében s pedig azért

szomorkodik és kínlódik, mert oly* érzelemben él, mint valami odvas

fának férge, melynek par hasard annyi esze és oly mély belátása van

átlátni, hogy »rothadás közepette sinyldik«, és ekkép habár fel is adná

lopó, csaló, férges pajtásait, azért még sem segitne a bajon, — mihez

képest hallgat és leginkább azon törik meg szive, hogy a közbirodalmi

fának egészséges részét, Magyarországot t. i. — mely megmenthette

volna az egészet, szinte rothadásba sürgetik a mai szerencsétlen

kolomposok.

Mi azonban a beamtereket általánosan véve illeti, — higyje el

excellentiás uram, egyetlen egy sincs, kit kézre nem tudnék szolgálni.

Bizonyos árért még a legmagasabbak is lekenyerezhetek, és e tekin-

tetben meg kell vallani dicséretükre, igen discrétusok, und sind im

Durchschnitt billiger, als man glauben sollte.

Én : De ön ez által nem akarja azt mondani remélem, hogy

például báró Bach és báró Bruck is corruptibilis volna ?

Ö : Ez persze már más. Ilyes legels és legmagasabb helyeken álló

urakról hires Fouchéval azt mondom : »Kezemet izzó vasra teszem,

hogy például báró Bach vagy báró Bruck bizonyosan egy krajczárt

sem lop, — mikor persze ha több milliókról van szó, — kezemet inkább

Pilátus tempója szerint vizbe dugom és mozgatom.

«

Bachról azt mondják : a bécs-pesti vasútnak elkobzása alkalmával ^

három millió frankkal lakott jól ! Igaz-e ? Nem tudom ... de annyit

legalább tudok, hogy ez igen hihet, st valószín, mert oly egyén, ki

megcsalta pajtásait és ki mostani állásában nemcsak nem nyitá fel

az ignoráns és éretlen császárnak szemeit, — de minden, állásával járó

szent kötelességnek, minden magasabb erénynek hátat fordítván,

mindent tett és minden kitelhett teszen, hogy mind vastagabb

homályba süllyedjen a szavára oly szívesen és senki másra nem hallgató

* Bachnak ezen a cseh igazgató eladására a császárnak tett s válasza eltt

elrebocsátott megjegyzését a kiadó tette szögletes zárjel közé.

^ Valószínleg az Österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft általi megvásárlá-

sát az illet államvasutaknak — az 50-cs évek közepén — érti itt a cseh gyárigaz-

gató, azaz Sz.

Gr. Széchenyi István (löl)lingi hagyatéka. II. köt. 41
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fejedelem ;
— az, ki igy szerepelni képes, és pedig nem elmámoritva, —

mert Bach miniszter nem phantasta, de igen tisztán lát a jövendbe, —
az bizony éppen nem lesz finnyás és nagyon difficile . . . néhány mii-

hónak élire verésében, feltéve, hogy ha azt hiszi legalább még most,

hogy nem látják, nem tudják, mert késbb — dévergondé jelleménél

és természeténél fogva éppen oly kévésbbé fogja azt felvenni, ha valaki

t tolvajnak nevezendi, — mint most is csak mosolyog, ha régi barátjai

t, például Bauernfeld^ — apostatának gyalázzák vagy t minden

ceremónia nélkül »gazembernek« titulálják, mint gr. Khewenhüller

és számnélküli más. Aki szemtelenül, igazi bivalybrrel mindezt ki

tudja állani — az néhány millió frank ellen sem fog protestálni, és ha

valamit szól. bizonyosan nem fogja mint igazi bécsi azt mondani : »so

gángen^s«, de alkalmasint mint mindenbe avatkozó miniszter, arra fogja

figyelmessé tenni az illetket, dass in Neuöstreich Frankén nicht in

Course sind, wohl aber Gulden, Thaler und auch Ducaten.

Bn vagy ostobaság volna-e ezt báró Bach excellentiájától fel-

tenni ? — Én nem hiszem, mert ugyan mindent mindenbe véve, vájjon

en deriére analyse micsoda ? valóban nem egyéb mint »Ein Mord-

und verdammt gescheider Kerl«, — ki nem irtózik semmitl — és ki elég

positiv és gyakorlati egyén »seine Pfeifenröhreln zu schneiden so lange

er im Eohr sitzt, und bevor er nicht im Morast zurücksinkt«.

Ha Bach miniszter nem gondolkozott és nem

tekintett volna mindig csak magára mint kötéljáró,

mikép az egyensúlyt el ne veszítse, és magas helyzetérl le ne

essék ; — ha lelkéhez közelebb áll azon vágy, az osztrák köz-

birodalmi lakosságot boldogabb állásra emelni mint rothadt

Schwai'zenberg és késbb a szívtelen császárnak gratiáját el

nem veszítni, — bizonyos vagyok, nem kerülheti el figyelmét, hogy

az örökös tartományok úgy vannak aláásva csaló lopó beamterek

légiói által, mint Párizsnak már-már bedlni akaró montmartrei része

miUiárdnyi patkánytól legmélyebb sarkalatáig ki van rágva ; okrs^etlen

átlátja, mert hiszen esze van, mihez képest az örökös tartományok

ügygyei-bajjal fölötte költségesen és egyedül artefact tehetséggel kor-

mányoztatnak, és hogy ezen »núndenbe beleavatkozási« systéma

elvégre absurdumba vezetni kénytelen ; midn Magyarország termé-

szetes erkre volt alapítva, melyek oly olcsók, soha ki nem fogynak

^ Az osztrák költ s 1848-ban mint liberális politikus nagy barátja az

akkor liberális Bachnak.

25-ten Október

18.57.
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és mint minden a természetben, úgy szólván in infinitum javithatók ;
—

ha magasabb erény lelkesitit és nem hiú dicsvágy, nem undok önzés, —
nem büdös egoismus — szóval : ha jó szellem inspirálja ó't — lehetetlen

mikép ezredek lefolyása alatt csak ritkán elforduló azon pillanatot

hasztalan elperegni engedje, mely az osztráki közbirodalom fölött fel-

fénylett és véletlen magas és annyi hatalommal felruházott állását ne

arra használja, hogy javított és annyira és oly könnyen javítható

magyar institutiókkal az örökös tartományok végképi elme — — — ét
'^

gátolja és az egész közbirodalmat egészséges, természetes és ekkép meg-

dönthetlen sarkalataira emelje.

Ez azonban nem jutott vagy nem akart eszébe jutni, mert ki nincs

inspirálva jó szellemtl, az csak saját magát látja a nagyvilági egyetem-

ben, — és ekkép úgy mint I. Napóleon [sic I] azt szokta mondani

:

l'état c'est moi úgy Bach miniszter is, — ha nem is mondotta, tán

tisztán nem is gondolta, minden tette után Ítélve, egyedül azon eszme

által volt és van saturálva : »Neuöstreich bin ich.«

És mert igy volt lelkesítve — nem tudott nyugodni, mig Magyar-

országot is éppen úgy inficiálta és minden fundamentumait szintúgy

megsemmisítette, valamint a többi elég piros ugyan, de kukaczteli

örökös tartomány is tátongó mélység fölött lebeg és az egész új császár-

ságban vagy inkább csinálmányban de egyetlen egy mirigynélküli

pont sincs, — csakhogy eddigelé még ki nem fogytak festékbl és

leplezbl minden láthatóbb és kiáltóbb sebet kipingálni, bemázolni,

elfedni, betakarni.

A czukorgyári általános corruptió, melyet Excellentiádnak azt

hiszem úgy lefestettem, hogy azon nem kételkedhetik, kulcsúi szolgálhat

minden egyébre, mert szorosan ezen kapta szerint cselekednek a beam-

terek minden helyzetükben. És ez igen természetes, mert ugyanazon

ok ugyanazon effektust fogja szülni mindiglen ;
— és ezen ok nem

egyéb mint a tisztviselk elégtelen fizetése ; melyet »pótolni« kény-

telenek, mert hiába, élni csak mindenki akar és ezen pretensiót »jó-

zanúl« senkinek rossz néven nem vehetni. — Mibl természet szerint

az következik, hogy tisztviselket vagy jobban kellene fizetni, vagy

számukat kevesitni vagy oly egyéneket szolgálatra édesgetni, kik egy

kis saját zsírral is el vannak látva.

Az elst önmystificatio nélkül nem tehetni, noha a császártól

kezdve tán az egész minisztériumon keresztül sine exceptione e mester-

* Olvashatlan szó.

41*
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ségben kitünó' adepteket tanúsítunk, bámulunk ;
— st még önmysti-

ficatióval sem cselekedhetni ilyest, — mert ily valami csak Kaiserreise-

féle bohózatok alkalmával történhetik, mikor a császári apostol bona

fide — és más jó fidese úgy sincs — azt hiszi, nagyon szeretik, st
imádják, mikor »éljen« hazugságot ordítnak képébe ; midn [ellenben]

számok kirekesztik az öncsalást és a legnagyobb phantasta sem fogja

azt álmodhatni, hogy a sáskasokaságú beamtereket ad aequale lehessen

fizetni, ha a státus minden három hónap nagy liberaütással kidobolt

számadásit háládatos szi-s^^el — für so eine Errungenschaft — átolvasni

szerencséje van — és a nagy deficitnek kihagyását tapasztalni soha

szerencséje nincs. Kevesitni kellene tehát a beamter urakat, de ezt a

minden Pfifferlingbe beleavatkozó »Topfgucker« kormányi systéma

nemcsak nem engedi, st ellenkezt rengeten parancsol, mert minél

mélyebben fúrja belé orrát minden »csip . . . ba«'^ az apostoli kormány,

annál több fölvigyázó, ellenr, száraz, szopódajka,*^ etc. etc. kívántatik

meg etc. Jó tehetség egyéneket pedig szolgálatra édesgetni — ez

pláne nem megy. — És miért? Denn es riecht ungrisch, — Bach premier

pedig azt mondja, a magyai* alkotmánynak, corpusjurisnak és szoká-

soknak javát, essentiáját kivettük, mely csak ebbl áU : amisszió

capítis et bonorum, a többi egyenesen moslékba, ganéra való — és

bármily concessió vagy imitátió minket egyenesen \isszavezetne a

márczius eltti magyar »Zopf« idkre, ín die heíllose táblábüró — nem

bureau — Komitatswirtschaft ; — mihez képest csak hallani sem akar

Magyarországnak elbbi kormány-elnyeü'l ; — és ez oI\a, miért til-

totta el szótfogadó császár alábvalójának, hogy petitiókat magyarok

részérl el ne fogadjon, mert azokban nem lappang más, mint seperatist

Sonderstellungféle viszketeg és furfang. — midn persze azok. kik

üyféle petitiókat aláírnak vagy pláne presentálnak nem egyebek,

mint egyenes pártütk ; vagy oly egyének, kik kiesvén magas székükbl,

mások vállain ismét magas székekbe mászni és tán t suppleálm akar-

nák, — és ekkép még bnösebbek mint az elsk, mert az elsk csak a

császárt, az utóbbiak pedig pláne t saját magát akarják kitolni, ki-

ugratni helyébl ; minél aztán természet szerint e világon égbekiáltóbb

infámitás nem lehet.

Én : Kérdem az urat, mi jogosítja kegyedet fel, ily minden kímélet

nélkül báró Bach excellentíáját rágalmazni, mert was zu víel ist, íst

zu viel . .

.

^ Sz. kipontozása. "^ Tollhiba : szoptatós helyett.
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Ö : Mi ez ? Ha eddig nem hittem volna, most tökéletesen meg

lennék gyzdve, hogy Excellentiád igazi magyar vér, mert nem ismer

bosszút veleszületett nagylelkségénél fogva, megbocsát legkajánabb

ellenségének is, — és eszerint még azon semmirekell gazminiszternek

is pártját veszi, ki a magyaroknak nem ugyan legdühösebb, de »leg-

kigyósabb« ellensége. — Ez valóban szivreható ; én egészen el tudnék

érzékenyülni és könnyfís szemekkel rebegem egekbe, kár volna, ha

ezen lelkes magyar nemzet, melyek nemes érzését Excellentiád oly

csalékonyan representálja, — elvesznék, — de Istenenu^e esküszöm,

nem fog elveszni, mert a rossz szellemnek nincs tartós hatalma és elbb

mint gondolnók végeszakad Bach prókátornak cochemársája ;
^ mikor

aztán senki nem fogja elérthetni, ezen kézzelfogható impostor mikép

játszhatta oly sokáig parancsoló szerepét és ezen enigma csak akkor

lesz feloldva és világos, majd mikor Ferencz Józsefnek ész- és szívbeli

kincseit ponderálja a világ és ezen operátió után átlátni lesz kénytelen,

hogy ily úrnak — taki gazda, taki sluha — ily szolgája csakugyan

lehetett. — Excellentiádnak irgalmát és részvétét pedig bizony meg

nem érdemli — és én igen elértem, hogy Excellentiád t, — tenyeres-

talpas ^ magyar létére data occasione jól ledögönyözné, minél a szív-

telen vampyr nem is érdemel többet, és ha ezen eset tán egykor

eladja magát — Gott gieb's — ne felejtsen el kegyelmes úr enge-

met, — és az én nevemben is néhány derekas »cheszki faszkit« húzzon

pofájára.

Igen, azon kedvez pillanatot az osztrák birodalmat egy gyönyör

és hatalmas keleti császárságba egybeforrasztani, melybl ki lett volna

pusztítva a bureaucratia átka és mindazon sok tenta, melyben most

az ügyetlenül kisütött Neuöstreichnak minden lakosa úszik vagy leg-

alább nyakig fürdik, e pülanatot elszalasztottá a bécsi meg nem szn
dajkáláshoz inde ab incunabuHs megszokott ügyész ; — magasabb

sphaerába nem tudott, nem akart emelkedni, és von vornherein

elvetvén mindazt, mit magyar századi tapasztalás jónak, hasznosnak

mutatott, — a régi mindenbe beleavatkozó complicált osztráki beam-

terságot legnagyobb hyperbolával az egész birodalomra octroyirozta,.

és a szamár most azt hiszi, hogy horvát, slavonit, szerb, szász, székely,

oláh, tót, mely népségek ismerték a self governement elnyeit, már

megbarátkoztak vagy valaha is megbarátkozni fognak az osztráki

* így ; tsgyökeres helyett.

1 Cauchemar-sága, boszorkán}Tiyomása.



646 44. FEJEZET.

szopó (!) dajkasystemával, mely a bécsi trottlikra igen ill és felséges

lehet . . . Azért hiszi pedig az elbizott lángész, mert furfangosan ki-

statistikáztatá szép tabellákra, hogy több német, több szláv, több

oláh van mint magyar, — és ekkép a magyarnak minden joga meg-

sznt és a pacta conventákkal, melyeket a fennálló dinasztia nem

németekkel, nem szlávokkal, nem oláhokkal, hanem magyarokkal

kötött, Felsége apostoh árnyékszékén mulathatja magát nemes-

ielkleg és nyilt testileg ! Éppen ily joggal, — minden birtokosnak min-

den birtokait egyenl portiókban eloszthatni a gleichberechtigte neu-

östreichi polgárok közt ! És ily elveket ily agraria, ily szocialista hyper-

bolákat ugyan ki áüit fel ? És ki gondol ilyesek sarkalatán teljes joggal

kormányozhatni ? Azt lehetne hinni Dsingischannak valami Sections-

chefje, hóhérja, st personificált elefánt ; mely mindent elgázol, min-

dent taposva zúz, maga alatt mindent egalisál. — Korántsem ! hanem

egy ersen szentesked és ersen kitanult osztráki törvénytudó

premier és favorit

!

Sokan áUitják ugyan, hogy oly tökéletes és általános corruptió a

minden néven nevezend osztrák tisztviselk közt nincsen, mint én

mondom ; — de azoknak legalább, kik az utánaszámoláshoz egy kissé

értenek, és kiknek csak az jut eszükbe, hogy például 4 x-ért egy font

marhahúst nem vásárolhatni, — és igy tovább az élet és luxus minden

részleteire nézve is tisztán látnak, — azoknak, mikor az osztrák tiszt-

viselk »tiszta kezeikrl* ! fecsegnek, — kimondhatlan nehezen esik,

komoly képvonásukat fenntartani és in ein schaUendes Geláchter ki

nem törni.

És mi még közönségesb, egyenesen azon álKtás, hogy könny
panaszkodni, ócsárlani, satyrát ü-ni, — de annál nehezebb jobbat,

okosabbat kiáUitni. És ez igaz ! Ámde mikor az osztráki közbirodalom

tabula rasa és a fejedelem akai'ata és parancsa mindenhatóvá lett,

mert szerzdvények, kötések, esküvések — ceremónia nélkül mind

elgázoltatának, vájjon fontolóra vétettek-e más alkotmányi formák is

mint az osztráki bureaucratia és Schlendrian ? Voltak-e kihallgatva

magyarok is? Legtávolabbról sem, noha egyedül a magyarok közt

voltak férfiak, kik képesek lettek volna a seKgovernenient áldását

minden legkisebb veszélyeztetés nélkül a közbirodalomra illeszteni

!

Ez nem történt. De a helyett a régi osztráki czopf egész épségében

megmaradt ; eleinte jakobin veres sapkával combinálva, — és késbb

néhány constitutionáhs hamis hajfodrokkal kiczifrázva és egybeháza-

sitva, — mint az úgynevezett sajtószabadsággal és a státusszámadásnak
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idszaki indiscrét vagy jobban mondva abderit bölcseség kitárásával

!

Hurráh !

Nehéz bármit is jól csinálni. És alkalmasint azért van a világon

oly számnélküli kontár és »Pfuscher«, — mert a legtöbb ember mindent

könnyebbnek tart mint az valóban mutatkozik. Még kávét fzni is,

hogy ne legyen fekete pancs, — nehezebb mint az i ae-ten Október

elhízottak légiója azt hinni látszik. I
iss?.

És ezért eldönthetlen való, — hogy ócsárlani, mindenben hibát

találni még tökfilkó is tud, midn jobbat talpraállitni néha a legbölcsebb

sem képes.

Excellentiád nem várhatja tlem, hogy ez alkalommal a mostani

minisztériumnak minden nagy prosopopeával kisütött szamárságait

egytl-egyig elhtániázzam, — és pontonként jobb pótlékot terjesszek

bölcs vizsgálata alá, mert hiszen már sokáig sétálunk egymás meUett

;

— és az egésznek kitárására, mi szivemen fekszik és mit ExceUen-

tiádnak tudni különösen hasznos és czélú'ányos volna s pedig [azért]

mert én mindig azt sejtem, hogy Excellentiád szaporábban mint maga
gondolná, Bach miniszter helyét fogja betölteni complet — ha mondom
mindezt mit Excellentiáddal közleni oly annyira sóvárgok, ezúttal el-

terjeszteni kívánnám ; okvetlen az arab mese szerint 1001 nap és éjjel

kellene egymás mellett ballagnunk és alkalmasint a kinai fahg el-

érkeznénk ; midn mindaz, mit Excellentiádnak füleibe súgnék tán

nem volna oly mulatságos — noha engem nagy hirének daczára mindig

patentahter megúntatott^ — mint Zadignak regéi; — és ezért engedje

meg kegyelmes magyar ExceUentiám, mikép ezen hosszabbacska

confidentiát más alkalomra hagyjam és addig is — a czukorvüágból —
[A derék teutók, kik alkalmasint azért, mert nemzetet még nem tudnak

alkotni, en attendant legalább világokat teremtenek. így létez már

Lesewelt, Damenwelt, Blumenwelt, Schöne Welt, Dumme Welt,

nárrische Welt, — gescheide Welt még nincs — és ekkép miértne

lehetne még egy »planétát« hozzá csatolni, t. i. »süsse vagy Zucker-

welt«-et ;- »das kostet nichts, involviert keine separatistischen Ideen,—

schmeckt auch nicht bittér, und so könnte es man gestatten« — es

versteht sich, nach Erlegung der k. k. Tax.]'^ — hozhassak fel egy

példát annak bebizonyítására, hogy legalább nemieket »okosabban«

* A cseh gyárigazgató e hosszú közbevetett reflexióját könnyebb értelem

kedveért kiadó tette szögletes zárjelek közé.

^ T. i. az )>Ezereg}'6j«.
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[lehetne] elrendelni mint azt a mostani osztrák miniszter géniek meg-

fzni és kitálalni birták.

Excellentiátbiak nem lehet képzelete a czukorgyári felvigyázás —

noha nem egyéb mint hasztalan komédia és nevetséges mystifieatio, —

mily kimondliatlan sok secatúrával van egybekapcsolva. Én nem

gyzm a sok irkafirkát. Többször kapok felsbb helyrl felszólítást,

hogy mikor szándékozom megkezdeni a ezukorkészitési campagnet?

Erre persze nem tudok felelni, — mert az idjárástól függ, két, három

héttel elbb vagy utóbb, az idt pedig elre még nem tudjuk kibaro-

metrozni. De mégis felelnem kell, persze »semmit«, csak üres szavakat,

mert máskép megbüntetnek. Ha pedig beáll a kell id, alázattal recur-

rálnom kell kegyes engedelemért. hogy megkezdhessem a fzést. Egy

recursusra azonban soha nem nyertem még választ, — mert hiszen

ex systemate idt pazarlani és tentát fogyasztani eonditio sine qua

non, — és ekkép 2-szor, 3-szor kell és pedig nemcsak orthografice, de

még calligraphice is lamentálnom, mig nagy nehezen ki tudom idézni

az »ukázt«. Kijön most az egész felvigyázó csapat egyenruhásán és

kardosán a császári pecsétnek feltörésére. Ezen magában igen unalmas

komédia azon pedantismus által, melylyel jár, még unalmasabbá válik.

Számos helybeü tanúk jelenléte megparancsoltatik, — a pápaszemes

beamterek, — mert hiszen a sok tentázás végett egyik sem lát oculáré

nélkül — egytl-egyik megszagolják a pecsét épségét — , és lehetetlen

országgylést nagyobb méltósággal és több ceremóniával megnyitni,

mint amilyennel a sigillumok feltöretnek — csak a Veni Sancte hibá-

zik ;
— és aztán ha az ember tudja, — dass garnichts dahinter steekt —

és a császári komédiások egytl-egyik úgy lopnak mint szarkák, akkor

ily ismétlések, melyek eleinte kaczagásra gerjesztenek, elvégre oly

nauseát okoznak, hogy az ember szívesen és valósággal ^ több adót

fizetni volna kész — csak meg lenne mentve mindezen bosszantó,

meg nem szn és ezer variatiókban elforduló secatúráktól ! Es ha

csak volna hasznuk, ám akkor elvégre megjuhászkodnék az ember,

mert noha a szentírásban csak »veritékrl« van szó. azért az osztrák

kormány mégis talált módot ezen anathemát ekkép amplificálni

:

Du wirst Dein tágliches Brot nicht nur im Schweiss Deines Angesichtes,

aber auch mit Árger und Verdruss essen ;
— de legkisebb haszna sincs,

mint ezt Exellentiád eddigi elbeszélésemnél fogva észrevehette és ilyes

gratis kínzáshoz a lelkesebb ember soha meg nem szokhatik, de egyedül

^ Sz. aláhúzása.
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oly készítmény, mely némileg el van baromitva vagy lelketlen gépre

sententiáztatott, patentiroztatott !
^

És most engedje meg Excellentiád, hogy azon pótlékról tegyek

rövid említést, mely ezen különösen bosszantó és mégis egészen hasz-

talan eljárás helyibe volna legalázatosabb vélekedésem szerint állí-

tandó.

Nevezzen a felséges császár egy jó birtokú, populáris és ekkép

független, egyenesen járó és nem csúszó-mászó cseh gavallért ki biztosul

és ilyest akárhányat találhatni, — persze nem könnyen és nagy számban

a bécsi Hof- és Kammerbálokban és a »tejfeles« szalonok körében, de

annál bizonyosabban és elégséges mennyiségben Csehország külön

tájain, nemesi lakukban élve. És ennek az legyen tiszte néhány becsü-

letes és magukat szinte meglehetsen bíró egyénekkel, kik hozzá csatol-

tatnak, — minden évben, mieltt a répaczukor kifzése megkezdd-

hetik, fabrikáról-fabríkára bejárni egész Csehországot. Tegyük fel,

hogy a kérdésben lev biztos az én grófomhoz száll legelsben, — és

hallgatózzunk, mit fog mvelni és mikép fog bizottmányában eljárni.

Biztos :
^ A grófnak jószágán hány hold van répával bevetve ?

A gróf : négyszáz hold.

Biztos : Fgazdatiszt uram mily termelést remél ? hány mázsát

egy-egy hold után?

Inspedor : ez igen variál nagyságos biztos ! Van oly hold, mely

reménységet nyújt 400 mázsára, midn oly silány földünk is van, hol

80 mázsával meg kell elégednünk.

Biztos : Az úr tudta, hogy eljövök és ekkép bizonyosan készített

egy sommás kimutatást.

Inspedor : Igen nagyságos uram — és itt van szerencsém azt

nagyságodnak átadnom.

Biztos : Az egybenvonat 80,000 mázsát képez. Ez jól van, — és

most gyerünk a mezkre etc.

A vizsga után kis tanácsot tart a fbiztos hozzácsatolt biztosaival,

kikrl feltesszük, hogy a dologhoz értenek, — mi éppen nem boszorkány-

mesterm.

A gróf szinte tanácskozik gazdatisztjeivel és aztán összej vagy

ül a két rész.

^ A párbeszédet folytatók személyét Sz. húzta alá.

1 Sz. tapasztalásból, illetleg jószágigazgatója ós tisztjei eladása után beszél

(azaz beszéltet a csehvel), miután Sz.-nek is volt czukorgyára.
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Biztos : A felség engem bizodalmával ajándékozott meg és ha ezt

nem teszi, a hivatalt én el nem fogadom, — ámde mert bizott ben-

nem, hn is fogom szolgálni ; másrészrl pedig ismerni gondolom

fejedelmünknek atyai érzelmit, melyhez képest nem kivánja, hogy

az adófizetket nyúzzák — és eszerint felvett elvem szerint »Was

recht und biUig ist<( én azt hiszem, a gróf 120 [ezer] mázsától fizet-

hetne adót.

Ezen kimondás eUen nagyon sokat allegál és ersen protestál

most az inspector etc. Okok eUen okok hozatnak fel. etc. ; a fenn-

forgó dolog minden oldalról mennyire csak lehet kimeritleg bonczolás

alá jön etc., mig végre a biztos például 100,000 mázsára határozza el

a fizetend adó alapját, — mely adó quartaliter e naptól kezdve

Prágába szállíttatik ; és vége van az egész transactiónak. A császári

biztos pedig távozik, birtokról-birtokra száll és mindenütt ily modor

szerint cselekszik.

jVIikor az osztráki közbirodalomnak antique és oly különféle falai

még mind fennállottak mint 1848 eltt, akkor noha nem lehetetlen,

mégis igen nehéz lett volna az örökös tartományokban ily magyarféle

változtatást tenni, mert hosszú évek óta megcsontosult állapotokat

ersen megzavarni szintoly veszélyt szülhet mint régi épületeket sem

transformálhatni legalább nagyobb szabásokban czélszerbb lakokká

falbedlési risico, st hihetség nélkül, de mikor felsbb hatalmi erk

által rommá dlt az egész vén építmény és tehetség és hatalom úgy

szólván egy kézbe esett, — akkor az ily systéma szerinti felépítés nem

lett volna különös mesterség ha t. i. az épit speciahtások ilyféle archi-

tectúrához értenek. — mint hasonlólag új és igen jó és kényelmes házat

elégséges pénzzel feláUitni szinte nem feloldhatlan probléma, feltéve

ha az illetk par hasard nem urwüchsigféle lerchenfeldi

prócátorok, — kik persze ily mtéteihez nem értenek.

De mint érintem, ez nem történt és azon építmény, melyet Bach

exceUentiája, igen maga feltámogatott, mert mind a többi, ki

beleszólt vagy valami extrát pancsolt, nem volt egyéb mint »NuUa«, —
még sokkal nagyobb Winkelwerk és tarkább mosaique, mint amilyen

volt az osztrák harlequin köntös azeltt.

IVIihez képest még most is van id nemieket egyszerbb és ter-

mészetesebb lábra áUitni, noha már most sokkal több munkával,

költséggel és idvesztéssel, mint 1848-ban, mikor még »új falak* nem

halmoztattak nagy szaporán egymásra nagy otrombán, melyeket

most megint le keU hordani — és pedig késedelem nélkííl, miszerint

27-ten Október

1857.
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okvetlen bedlésük alkalmával a szerencsés lakosokat vagy pláne a

a nagyérdem beamter urakat maguk alá ne temessék.

De igy járnak mindazok, kik valamit alkotnak és nem becsületes

emberek. — Ha Bach ftl talpig becsületes, gyengéd lelkiismeret,

nem szentesked, de igazán vallásos ember, vagy nem vágja baltáját

oly dologba, melyhez nem ért, — vagy ha bizhatik magába : egye-

nesen jár, minden duplicitást gondosan kerül, st ily szereplést senki

másban sem tr, habár a fejedelem maga is oly lelkiismeretlen vagy

oly vak volna »két úton« haladni akarni, — és ha ezt nem hátráltat-

hatja, — lelép, visszavonul.

[45.] 1848-ban Schwarzenberg halála után Bach lett az omni-

potens, — igen omnipotens, mert jóllehet Ferencz Józsefnek fejes-

sége, makacssága, hörcsögös természete ismeretes és ekkép sokan

azt hiszik, dass er seinen eigenen Wülen hat, — azért Bach úrnak

furfangos éles esze is kellleg méltányoltatik a nagy publicum által,

melyhez képest mentális superioritásánál fogva neki sem tellik

nagyobb fáradságba és kivált kínosabb észtörésbe oly mediocritást

mint az elbízott császári apostol, iigy vezetni orránál vagy fülénél

fogva mint a közéletben nem ritkán tapasztalunk éles tapintatú

nket, kik önkényes, faragatlan, haragos férjeikkel bet szerint azt

tesznek, mit akarnak, — és soha nem az történik, mit uraik diétái-

nak, parancsolnak, tyrannisálnak, de okvetlen mindig az, mit k
kivannak, k óhajtanak, — mig a nadrágos parancsnok és kényúr

tökéletesen meg van gyzdve és szemlátomást hízik azon kéjgondo-

lattól, hogy az úr a háznál és mindig csak az történik, mit

ordinál, recipéz, zsarnokok

Legnevezetesebb ruinát 1848. Magyarország képzetté. A lombard

lázadás, a bécsi és prágai bohózatok, mikor le voltak sújtva, nem

okoztak nagy embarrast, — de a magyar hon, mely egycdüHnek volt

különállása, vonta természet szerint magára a legnagyobb figyelmet.

Már most ha Bach úrnak volt joga tehetségében bizni — ez eset-

ben nem eshetett ki figyelmébl, hogy a magyar nemzet nem került

az osztrák dinastia szárnyai alá hódítás által vagy jure hereditario

»unbedingt«, — de esküvéssel megersitett pacta conventák követ-

keztében.

Bach úrnak, ha volt joga ismétlem magában bizni, legalább

annyit kellett tudnia, hogy a magyar király — mint már fentebb volt
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említve, — nem úgy készül mint franezia király, t. i. Le roi est mórt,

vive le roi ; — mit ha nem olvasott, nem hallott, nem tudott excel-

lentiája, igen könnyen észrevehette volna 1830-ban, mikor V. Ferdi-

nánd fejedelmet atyjának életében oly közel a »Schanzl«-hez ^ t. i.

Pozsonyban megkoronázták és azon boldog idkben a magyarnak két

királya volt, holott most fájdalom egy sincs, — ha t. i. Ferdinánd

nem az, mert akárhogy csavarják is a dolgot és akármennyi homokot

hintenek is Európának szemébe, jog szerint és Isten eltt Ferencz

József nem ersebben magyar király mint atyja Ferencz Károly

vagy öcscse Ferdinánd Max etc.

Már most Kossuthnak et Co erlködései és czifra elmefuttatásai

vagy gyökérig megsemmisítették a pacta conventákat, — noha pél-

dául Rákóczyra ilyest fogni nem akartak, nem tudtak, szóval : nem

fogtak, — vagy az érintett aránylag kis fractió az egész egyetemes

magyar nemzetnek pacta conventionális jogát meg nem törte. E kett

közt excellentiás uram nincs juste miUieu, nemde? Legalább mint

én cseh létemre látom, noha prudens ugyan vagyok, de nem juris

prudens. De Excellentiádnak mint született magyar gavahernak és

mágnásnak, ki tudom patvarista is volt, ezt tudni kell és azért méltóz-

tassék engem e csiklandós kérdés körül felvilágositni, — no so redens

doch, értette ?*" Miért nem nyitja fel Excellentiád száját? hiszen

mint eddig tapasztalni volt szerencsém. Excellentiádnak óriási

Mundstuckja van és Excellentiádról minden hizelkedés nélkül

franezia idiomban elmondhatni »I1 a la langue bien perdue« [?] — bár az

egész személyérl ilyest lehetne a neuöstreichi népeknek hirdetni !

^

Szóljon tehát már — Isten irgalmáért

!

Én : Mérgemben még megfuUaszt ezen gazember.^ Amit ön tisz-

telt barátom elsorol, oly érdekes, hogy kérem, méltóztassék csak

folytatni, alig várom végét — tehát tessék, ich bin ganz Ohr.

Ö : Ezt elhiszem és pedig von der »lángeren * Gattung«. Ha Bach

miniszter úgy látja a dolgot mint én, — és én úgy hiszem egészen

tisztán látom azt, mert oly bölcs magyar gavallér mint Excellentiád,

^ Ez a szó bizonytalan olvasású (nem jól olvasható).

1 A bécsi Burg egjik népszer bástyája.

2 Sz. egy pillanatra itt úgy ír, mintha a cseh gyanította volna, hogy Bach-

lial van dolga !

3 Ezt persze Bach magában mondotta.

* V. ö. az utolsóeltti jegyzettel.
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ki tudom a magyar diétákon is ersen kolomp oskodott, velem egyet-

ért, nekem nem contradicál és bizonyosan nem azon férfiak egyike,

kiknek mottója : »In silentio securitas«, — ha tehát báró Bach Neu-

östreichnak neu Mahometje igy látja a dolgot, mint én és különösen

Excellentiád, akkor a felséges discipulusához mint becsületes ember

így szólni kénytelen — mibl látni fogja Excellentiád, hogy én báró

Bach vélekedésének felette tág és discret közt hagyok :
—

»Miután Felséged csekély személyemet bizalmával megajándé-

kozni kegyeskedett, legszentebb kötelességemnek tartom Felségedhez

mindig oly szintén és tisztán szólni mint az lelkem mélyébl kitük-

rözik. Az isteni gondviselés sarkaiból dönté vagy döntetni engedé

a vén osztrák birodalmi épitvényt, — kivált Magyarország nagyszer

rom — , és azért Felségednek dics kötelességgé vált az újra felépítési

mtéteiben nem késni. Az örökös tartományokban hosszú idn által

sanctifikált teljes joga és ekkép korlátlan tetszése szerint cselekedhetik

Felséged. És e tekintetben egyedül Magyarország jöhet kérdés alá.

Én felséges uram jogtudós vagyok, és ehhez képest ezen mezn Felsé-

geddel nyiltan és bátran szólni emberséges kötelességemnek tartom,

minthogy Felséged ezen közben 20 éves korában annyi más, kivált

katonai dolgokban elfoglalva, még nem érhette el azon érettséget és

világos látást, mikép vagy az én vagy más talp'i'aesett tisztalelk jog-

tanárnak a tárgy körüli figyelmeztetésit és tanácsát nnden veszélytl

menten nélkülözhetné, hogy valami igazságtalanságot el ne kövessen.

Felséges uram, a legújabbi forradalom vagy dispensálja Felsége-

det a magyar nemzettel eldei által szent esküre állított szerzdésnek

respectálásától, és Felségednek minden lehet kötelessége a magyar

nemzet iránt feloldva, annulálva van, — vagy a diametrahter ellenkez

eset áll szilárdul mint kszikla — vagy inkább mint erény.

Felséged ehhez képest a magyar nemzet átellenében vagy úgy

bánhatik mint hóditó, ha t. i. az els eset áll, — vagy mint magyar

király köteles szerepelni, ha ellenkeznek van helye.

«

És most tegyük fel, hogy Bach Sándor bona fide azon vélekedés-

ben van, hogy Kossuth elszakította a többször érintett pacta con-

ventákat és erre nézve az egész magyar nemzet vagy a nemzetnek

respectábilis többsége t fel is plenipotentiázta, — és e szerint az

osztrák dinastia részérl is megsznt minden, a magyar nemzet

iránti obligátió, — tegyük ezt fel, — noha jogtudós ha nem igen közel

atyjafia bizonyos Sándornak, ki — mint a história tanitja — éppen

nem »bürgerlich«, de igen cavalliérement bánt a könnyen fel nem
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oldható csomókkal — noha mondom, gyengéd lelkiismeret prókátor

ilyest nem teszen, — vegyük factumnak, hogy Bach Sándor au&

höheren europáischen, weltlichen, Civüisations — , christlichen etc. etc.

Rücksichten Ferencz Józsefben legkisebb adag magyar királyt nem

tud észrevenni, de benne nem lát egyebet, mint Jíorman Vilmos-féle

tiszta és fényes hóditót, — akkor, ha nem duplex egyén, igy szól

tanítványához :

»Felséges uram, én Felségedet nem tarthatom, de nem is tartom

magyar kii'álynak, mert Szt. István koronájával fején nem esküdött

a magyar alkotmányra. De én e végett Felségedet nem tudom meg-

sajnálni, st éppen ellenkezleg Felségednek valamint az egész köz-

birodalomnak gratulálok, hogy a magyarok megfoghatlan eljárásuk

következtében megsemmisitették azon szerzdést, melyet Felségednek

dics eldeivel kötöttek és melyek által Felségednek atyái oly annyira

parahsálva voltak, — és Felséged azon szerencsés, jó lelkiismerettel

et sans la moindre géné megvethetni egy gyönyören egybeforrt

keleti császárságnak sarkalatát.

A magyar koronát ne kerestesse fel Felséged,^ — szerencse, hogy

nincs utunkban, — mert Felségednek csak nem fog jutni azon viszke-

teg eszébe, hogy mint hóditó egyúttal magyar kh'ályt is elbohózzon ?

Ha pedig valami »gescháftig« hive Felségednek véletlenül »kitrüffhzi«

ezen szent reliquiát — ajándékozza Felséged azt nagylelkílleg Kossuth

Lajos nevében a magyar Múzeumnak. Az apostoli nevet ne bitorolja

Felséged, mert az szorosan és egyedül a magyar királyt illeti, — és

Sylveszter pápának tudom eszeágában sem volt azt valami császár-

nak ajándékozni, — és kivált az osztrák császárnak nem is szándé-

kozhatta, mert Sylvester pápa 947 év eltt élt és az osztráki császár-

ság még vajmi nyers sütemény, 1809-ben [sic!] találtatott ki. És^

egyébiránt bizonyos hochtrabend-féle pompán kivl, vájjon mit

akar mondani az apostoli czim? Mai idkben, hol az apostolok csu-

dája már rég lejárt ! És az, higyje el felséges uram, ki maga magát

minden legkisebb jog nélkül s ad nauseam minden alkalommal apos-

tolnak nevezi, csak azok által nem kaczagtatik le, kik kaczagni nem
mernek, vagy kik oly nyomorúságba süllyedtek, hogy nekiek senmii

nem látszik nevetségesnek többé — és mint mondom Felségednek

nincs joga az apostoli czimre, — mert nem magyar király — és csak

1 A cseh igazgató eladása szerint t. i. ezt mindjárt a forradalom leverése

után kellett volna mondania Baclmak.
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azon esetben ölthetné ezen titulust magára, ha legyen pietásból

Szt, István vagy Mária Terézia iránt, ki a magyarokat igen szerette

és erre volt is elég oka, — legyen vallásos gyengéd érzésbl vagy bár-

mily néven nevezend más okból Felséged a magyar koronával fején

a magyar függetlenségnek is minden terheit és unalmait vállaira

akarná venni. Mit ha felséges uram tenne, én igen el tudnám érteni,

mert a magyar akotmány id és tapasztalás által felszentesitve, tagad-

hatlan vajmi dics rendszer volt, melynek sok Mányit leginkább Fel-

séged eldeinek tulajdonithatni, mert a magyarok nem úgy készítet-

ték a törvényt mint mi felséges uram, úgy szólván stante pede sic

volo sic jubeoféle patent modella szerint, de k egyedül országgylé-

seiken jártak e fontos mködésben el és pedig a sat cito si sat bene

melódiájához képest. Felségednek eldei azonban elbb soha és csak

újabb idkben tartottak törvény parancsolta rendes országgyléseket,

de ezeknek sem igen lehettek üdvös eredményeik, mert vagy nem
sanctionálta a kormány azon törvényeket, melyeket képviseli sür-

gettek és ezek helyett mindig oly törvényekkel kinálgatta a magyart,

melyek inomisse teli voltak »WienertrankHval« és ekkép az illet

torkokon sehogy sem akartak lecsúszni, vagy a kormány i as-ten Október

simpliciter eloszlatta a nemzeti tanácskozást, honnét I
^^^^-

aztán persze sokban igen hátramaradt a magyar nemzet, — mert

számtalanban, kivált mi nagyobbszer javitás — adaequat törvény

nélkül nem haladhatni, — és a magyarok úgy voltak lelkesítve —
mit persze kivált bécsi laikusok sehogy sem tudtak capiálni —
inkább várni hátramaradt állapotban, — mint törvény nélkül, patent

vagy puszta parancs következtében — mi kett tökéletesen egyre-

megy, elre préseltetni, civihsáltatni, megboldogittatni. Valóban úgy

látszik, mintha Felségednek fejedelmi rokonai Magyarországot kész-

akarva bizonyos terv szerint mindig pangó állapotban tartani el

lettek volna határozva, — mikép aztán ezer variatiókban elmond-

hassák a világ és kivált a tudós németek eltt, kiket mystificálni,

mert oly mysticusok, nem nehéz, azon ad nauseam hallott osztrák

hymnust »Mily frappant a különbség Lajtán innen és Lajtán túl

!

Es bildet die Grenze zwischen Civilisation und Barbáréi !« etc. etc. —
És miután a nagy többség csak az után itél, mi szemébe esik vagy

fülébe zúg és nem igen bíbeldik azon oknak kikutatásával, hogy

például valami miért fénylik, valami más pedig miért nem fénylik

;

elvégre igen nagy szám conclamált, hogy a bureaucratiai Wirtschaft

ezerszer bölcsebb és czélszerübb, mint a Komitats- és Landtagswirt-
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schaft. A Kreiskommissár igazi Salornon, — a vicispány ellenben

nagyszer barom, — a Hof- és Regierungsratféle légió fényes aeropag,

a táblabii'ák serege viszont ökörcsorda etc. etc. Én felséges uram nem

üy felszinesen, de mélyebben fogtam fel a dolgot, mit nem dicsekedés

végett hozok el, — hanem, mert jogtudós mesterségemnél fogva és

mert Isten egy kis talentummal, tudnivággyal és tehetséggel is ellátott,

nem tudtam gyönyörködve jóllakni az osztrák bürgerliche Gesetzbuch

etc. nedv- és vérembe szívásával, — mint sajtféreg sem tekint tovább

és nem mindig legjobb szagú hazáját hiszi Eldorádónak ; de sokat

olvastam, utaztam, — és igy természetes volt, — ha Anghára, st
távoli Amerikára is kiterjeszteném figyelmemet — , hogy azon ország-

nak körülményeivel is megismerkedjek [sic], — mert én nem vagyok

azon theoreticusok egyike, kik a jót, hasznost és utánzásra méltót csak

távolban hiszik feltalálhatónak — , hogy mondom azon országnak

rendszerével is közelebbrl ismerkedjek meg, melynek határa csak

néhány mértföld távolságra vomil el Felségednek residenciájától és

mely ország az osztrák közbirodalomnak legbecsesebb kincse etc,

mint azt Felségednek eldei számtalanszor elmondták, — ha tán

nem is gondolták. — És én megvaUom, annyi kimondhatlan jót, böl-

cset, st subhme rendelkezést találtam a magyar ex principio folyto-

nosan lerágalmazott alkotmányban — hogy én sokszor felfohászkod-

tam, bár állnának Felségednek többi népei is ily olcsó, természe-

tes és in infinitum javitható rendszer alatt és vinné el szélvész,

cholera, fátum vagy bármi azon beamterek és kormányi dajkák

sáskaseregét, melyek Felségednek örökös tartományait bet sze-

rint inficiálják és fleg arra szolgálnak, a népeket a gondolkozás-

tól elszoktatni, — és ekkép soha fel nem derül sötétségben s

ostobaságban tartani. Igen, felséges uram, sokszor úgy fohászkodtam

az egekbe, — mely alkalommal kész lettem volna a világnak min-

den tentáját minden kalamárissal együtt a Bécs folyóba lökni, mikor

t. i. ki nem száradt. Én tehát felséges uram, igen elérteném és egész

mértékben tudnám méltánylani, ha Felséged — noha mint én meg

vagyok gyzdve^ erre nem köteles, denn allé Vertragé sind annul-

liert — mégis mint »törvényes magyar kii'ály« szerepelne ! Mert

kérdem, halandó emberek közt e világon, hol a legmagasabb is

alig áll egy kissé magasabban mint a legalacsonyabb — kérdem,

vájjon lehet-e szebb, gyönyörbb, dicsbb áUás mint egy becsüle-

^ Sz. aláhúzása.



1857 OKTÓBER 28. 657

tes, jószív, lelkes, constitutionális fejedelemnek irigylésreméltó hely-

zete ?
^

En azonban felséges uram mindemellett — ha szavaimra kegye-

sen figyelni méltóztatik — még sem tanácsolnám, hogy Felséged mint

magyar király fussa földi pályáját és ehhez képest a magyar alkot-

mánynak határai közé szoríttassa magát. Legyen Felséged constitu-

tionális keleti császár ! Emelje minden népeit, melyeknek megboldo-

gitását a Mindenható, királya a földi fejedelmeknek, Felségedre bizta !

Én felséges uram tétova nélkül megvallom »liberális gondolko-

zású egyén« vagyok, — ki az emberi méltóság eló'tt, ha ilyes elttem

felfénylik, bár kolduslakban is, mélyen bókolni tudok, — midn
udvari legtündöklbb ragyogás engem nem tántorít.

Különös, hogy Francziaország mostam fnökének neve — Lajos

és Napóleon. Sokan, kik bizonyos óment látnak a nomen-ben — azt

prognosticálták ehhez képest, hogy ezen fejedelem oly jósziv és em-

berséges fogna lenni, mint szerencsétlen XVL Lajos és éppen oly

lángesz és szüárd jellem mint nem szerencsésebb L Napóleon. És

meg kell vallani, bizonyos pontig beteljesedett ezen prognosis, mert

szinte religiositásának, és hogy elbirja az igaz noha fanyar szót és

jó és könnyen meginduló szivének több gyönyör tanuságit adá

Louis Napóleon, midn másrészrl nem. eléggé bámulhatni belkor-

mányzásának és külpolitikájának ugyancsak talpraesett voltát.

Felségednek neve Ferencz József ! És én megvallom, sokszor,

mikor az osztrák birodalomnak jövendje forgott eszemben, és én

nem voltam képes elgondolni, mi által foghatna ezen tarka heterogén

részekbl álló és oly annyira complicált állodalom valaha is egyszerbb

elvekre állíttatni, — önkénytelen mindig Felséged — ki akkor még

gyermek volt — állott lelkem eltt. Senki elre nem láthatta, mert

Ferdinánd császár hosszú életet igért és Ferencz Károly fherczeg

császári uralkodásán nem lehetett kételkedni, hogy Felséged oly

rövid id alatt, életének még zsengekorában lenne a gondviseléstl

azon magas állásra meghíva, melyben Felséged császári nimbustól

most körül van véve ! És mit sok évek eltt álmodám, az utolsó esemé-

nyek következtében most bennem meggyzdéssé vált, — hogy Fel-

ségednek jutott osztályrészül azon dics munka, az osztráki köz-

birodalmat regenerálni, és az aránylag gyenge heterogén mosaique-

1 Ez az a- kiengesztel conclusió, melyre a háborgó lelk Sz. a maga kímé-

letlen szatirájának elgondolása után jut.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt. 42
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féle készítményt, ers homogén egységbe forrasztani. Nagybátyja

felségednek II, József leghumánusabb liberalitás szellemével áthatva

elhatározott progressista volt, ki akadályoktól vissza nem rettegett
;

midn Felségednek nagyatyja, I. Ferencz úgy viseltetett népei iránt

mint valóságos atya. E két tulajdon — bizonyos vagyok — Felséged-

ben egybenpontosúlt és ekkép álljon a keleti császárság újra felépítési

miítételének élére és reformáljon gyökeresen s tétova nélkül mint

József, ámde maradjon népeinek szeret atyja, leereszked, jóakaró

barátja mint Ferencz.

Mindenekeltt egyszersítésre kell törekedni és sznjék meg min-

den provinciális tengely, Bécs a birodalom fvárosa — e pont köri

forogjon minden ;
— más fváros ne legyen. — Az egész közbiroda-

lom a mappán egy színre festessék — Magyar, Cseh, Morvaország

etc. etc. ezen földabroszon csak úgy figuráljon, mint például La T^or-

mandie, TElszasz /s/c7, le Dauphiné, le Morbíhan etc. etc. Franczia-

ország mappáján. Az egész keleti császárság egyszer részekre osztas-

sék — legyen ezek neve vármegye, stolíce, Distríkt, Kreis, Departe-

ment vagy bármi, csak Verwaltungsgebiet ne, — mert ez nem név,

de semmi, holott nemcsak minden 8 napos czigánykölyöknek, st

minden kutyának is adnak nevet — ennyire legalább az ebet is mél-

tatják és megbecsülik. Az olasz koronát ajándékozza Felséged a

mailandi Brérának,i a cseh koronát pedig valami telivér cseh elkel-

ségnek például Palaczkinak. Minden tarkabarkaság vagy minden a

mi ilyesre vezet, szüntessék meg egy vágással — és nem so nach und

nach durch immerwáhrendes Jurgeln [?]. E szerint cassálja Felséged

saját maga litániahosszú nevetséges titulusait. így például, — mit

akar ez mondani : »Holicsi gróf. Erdélyi herczeg etc. ? Mindezen ha-

szontalanságokat moslékba kell önteni ; Felséges uram ezentúl ne

legyen senkinek is grófja, herczege, királya vagy bármely szin

bolondja, — de »ganz einfach« a keleti birodalomnak császárja,

punctum, Sand di'auf

!

Ezen titulussal és mi ahhoz van csatolva, halandó ember — en

attendant megelégedhetik, mig a nagy Istenek t pro piis meritis

az olympusi asztalnál maguk közzé ültetik és ott nectár és ambrosiá-

val végnélkül jól tartják, — ha t. i. jól viseli magát.

Felséges uramnak tudom nem kerülte el magas figyelmét, hogy

az emberek általában véve azért próbálgattak respublicát, constitu-

^ A hírneves gyjtemény a milanói Brera-palotában.
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tiókat etc. etc. jobb-kevesebb sikerrel, mert az Isten, senki nem tudja

capiálni ezen különös grátiáját, oly számtalan haszontalan semmire-

kell ex dei gratia királyt vagy császárt teremtett, úgy hogy az. em-

beriségnek eddigi egyetemes évrajziból azon statisztikai adat sül ki,

melyet báró Czörnig von Csernhausen^ — ez a derék hely hol van,

nem tudom, — maga sem lenne képes in ein favorableres Licht zu

stellen — miszerint aversionali calculo 10 fejedelem közt csak egy talál-

tatik, legfeljebb kett, mely nem volna egy kissé »wurmstichig« vagy

kirl mint a bécsi mondja nem lehetne állitni »immer ein Umstand

dabei« ; midn a fenmaradó ^/g-ed a következ personál leiratokat
'"^

maguk közt egyenlen amicaliter eloszthatják, quia aequalis divisio

non conturbat fratres : ostoba, hazug, sibarit, dölyfös, kevély, rest,

tudatlan, rossz sziv, buja erkölcs, vérszomjas, demoniacus etc. etc.

Igen, felséges uram, ezen eldönthetlen factum kényszeritette az emberi

speciest, a monarchica speciest elkerülni, vagy legalább

javitni, trhetbbé tenni ; miglen az egész világnak

egyetemes bölcsei kivétel nélkül elismerik és ebben tökéletesen egyet-

értenek, hogy nincs e földön üdvösebb és ekkép boldogitóbb kormány-

rendszer mint a tiszta korlátlan monarchia, feltéve — és ez aztán a

conditio sine qua non — ha oly fejedelem áll a nemzet élén, ki becsü-

letes, erényes, egészséges esz ember és kit Isten azon tulajdonnal

vagy tán jobban mondva : azon ritka talentummal is ellátott

:

erényes, tudományos és okos egyénekkel környeztetni parancsoló

székét

!

E tekintetben igen ismeretes magas erény Krüdner asszony-

ságnak ^ I. Sándor muszka czárhoz intézett szava: Erényes, nyilt

esz és bölcsen tanácslott fejedelem nemzetekre nézve nagyobb kincs,

mint bármely tudománynyal kikutatott és legszintébb szerzdések

által megersített constitutió. És tökéletes igaza volt, mert egy kor-

mányrendszer sem kzeht annyira az Istennek uralkodási ideáljához

mint a monarchiái. Csakhogy emberek ritkán közelitnek Istenhez —

és mint a tapasztalás eldönthetlenl bizonyltja, minden tekintetben

talpraesett fejedelmek nem születnek sorban és mindennap.

^ Értsd : személy-leírást.

1 Von Czörnliausen a predikátuma Cz.-nek. (Czernliauseii Csehországban gr.

Gallas uradalma, a hol Cz. atyja jószágigazgató volt s Cz. sziUetett.)

2 Az ismeretes Krüdener Juliána báróné (1766—1824) német írón, késljh

nagy pietista. Egy idben nagy hatással volt I. Sándor czárra.

42*
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Én mindenekeltt szinteséggel tartozom Felséged iránt és mint

hiszem, semmi által nem bizonyithatom be tántorithatlan hségemet

Felségednek magas személyéhez oly kétségtelenül, mintha minden

alkalommal tétova nélkül úgy szólok, a mint érzek. Én Felségedet

nem ismerem. "Sem tudom ehhez képest a jó vagy rossz prevaleál-e
'^

Felséged jellemében. Azt sem tudom, Felségednek mentális tehetsége

világos-e vagy nincs-e szenvedély vagy bármely ok által offuscálva ?
^

JVIindez elttem ismeretlen. De annyit tudok, hogy Felséged 20-ik

évkorát még el nem érte ^ és ekkép még nem »kész«, még egészen meg

nem érett egyéniség. Felséged tehát most áU azon ponton, melyrl

erényben és bölcsességben vagy felfelé emelkedni vagy lefelé süllyedni

szokott a halandó ember.

Felséged azon kitn magas ponton, melyre a gondviselés Felsé-

gedet emelte, kimondliatlan veszélyeknek van kitéve, hogy el ne

szédüljön, mert a legszemtelenebb hízelkedktl éjjel-nappal körül-

véve, mint többet-kevesebbet minden fejedelem, szinte lehetetlen,

hogy el ne bizza magát. — x\z elbízott pedig »vak« és oly »vak«,

ki igaz szót nem tr, mert ilyest megbántásnak tart ; — és ekkép

nem járhat jó úton üdvös czél felé, minthogy saját maga nem lát és

hizelg tanácsnok okvetlen sárba vezeti azt, ki szavára hallgat.

Ha meggondolom felséges uram, mihez képest azon fényes család,

melynek ivadéka Felséged, kétségkívül minden most él dinastiáknak

legjelesebbje ; — szeretem hinni, hogy Felséged azon uralkodóknak

lesz egyike, kit egykor, mikor átfutotta emberi pályáját, a népek áldása

és millióknak könnyi fognak sírjába kisérni, melynél gyönyörbb

epitáph nem létezik ! Felséged számos családjában, ha tán voltak és

vannak is oly egyéniségek, kiket az egek ura cherubi észszel meg nem

ajándékozott, mondhatni általában véve alig volt tán egy is, — kinek

szivérl azt lehetett volna mondani »rossz«. Oly család, melynek sorá-

ban fénylett VI. Károly, dics Mária Terézia, 11. József és 11. Leopold

császárok, fherczeg Károly és József nádor és mely tagjai közé szá-

mítja fherczeg Jánost, ezen kitn emberbarátot, — kinek halántéki

oly dicsségesen vannak körülsugározva a polgári erény nimbusától,

ily családban nem teremhet rosszsziv zsarnok ! Ez lehetetlen ! Vessen

Felséged magával szoros számot, tárja ki maga eltt veséinek legtit-

* Sz. aláhúzásai.

^ Ismétlem, hogy a cseh igazgató szerint mindjárt trónraléptekor kellett

volna a császárhoz így beszélnie Bachnak.
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kosabb redit, -— és ha azokat nem egészen tisztáknak tapasztalja . . . :

ám tisztuljon ki — és soha ne felejtse, hogy erényes, bár rongyba

burkolt, koldus is nemes büszkén lenézhet bármily fényes fejede-

lemre, ha ennek életkönyve foltos. Vizsgálja Felséged meg önmagát,

hogy vájjon tud-e valamit derekasan ! És ha e tekintetben deficitben

érzi magát, olvasson, kérdezzen, gondolkozzék, tapasztaljon, combi-

náljon, okuljon etc, hiszen Felséged évkorában e tekintetben semmi

sincs még elmulasztva, mert a huszadik év eltt lehet ugyan sokat

tudni, de igazi haszna a bevett tudománynak csak akkor szokott

lenni, mikor az nedv és vérbe megyén át, mi ép embereknél rendesen

csak akkor történik sebesebben-lassabban, mikor állati részük már

elérte a tökéletes ^ Felséged pedig ép egészséges ers testalkotású,

mi uralkodóra nézve nagy elny, st mondhatni megbecsülhetlen

kincs ! És mindenekfölött felséges uram hallgasson minden részre, —
már a szentírás is azt javasolja : »Alles prüfet und das Bessere

wáhlt«, — és azon fejedelem, ki csak egy oldalról nézi a dolgokat,

éppen oly kevéssé ismerheti azokat igazán, mint valami háznak töké-

letes jó és helyes voltáról nem hozhat józan Ítéletet az, ki annak egye-

dül frontispiciumát nézi, melyet tán éppen czifrán kifestettek. Kivált

Felségednek helyzetében szükséges az, hogy t. i. minden egyoldalúságot

lelkiismeretesen kerülje [sic]. És ugyanis azon okból, mert a magya-

rok ellen még magasabb körökben is igen nagy és régi animózitás ural-

kodik, lappang és pedig mert nem engedelmeskedtek oly vakon mint

Ausztriának egyéb népei, szabadságaiknál fogva néha a kormány-

nak igen alkalmatlanok voltak és ekkép könnyen megeshetnék, hogy

Felséged ha egyedül ily súgókra hallgatna, kik elfojtott mérgüket

most kiadni akarnák, valami bosszút fejthetne ki a magyar nemzet-

nek átellenében ;
— ez, pedig felséges uram, méltóztassék szavaimra

figyelni, a lehet legotrombább szklelkfíség volna, melyet ember ki-

gondolni képes lehetne, mert »bosszú« a legundokabb emberi bn és

húszéves bosszúálló fejedelem valóban nem egyéb mint émelygést

okozó pökedelem, st undok iszonyat ! kit minden jobb ember lelké-

bl megvet, és ki elvégre oly isoláltan fénylene a világon, mind az

egek szörnye, ijjeszt bolygócsillag.

Én tehát, felséges uram, alázattal kérem, ne bilincseltesse le

magát a magyar alkotmányok kötelékei által. Tegyen Felséged többet

mint amire Felségedet a magyar törvények kényszeritnék ! Igen

* OlvashaUan szó.



662 45, FEJEZET.

felséges uram, tegyen többet és gyorsabban mint ez constitutionális

formákban lehetséges — és ne csak a magyarok, de a keleti császárság

minden lakóinak megboldogitására

!

Legelsben is mint érintem mindenben lehet[leg] nagyobb egy-

szer[s]ítést ajánlok és nem ímmel-ámmal, de egy vágással. Ez tán er-

sebben fáj, de csak egyszer fáj és minél elbbi tökéletes uniformitás

oly conditio sine qua non, mely nélkül a volt sokszín osztrák harlequin-

bl soha egy öntés nem lesz, de valami más még nevetségesebb quod-

übet. I\Iiután a legszentebb és legnagyobbszer szerzdések szét

vannak vágva, bátran kell használni a bonczkést minden oknélküli

czifraságnak és antique filigránnak kiirtására, melyek az új státus-

machinának tökéletes egyenlségét hátráltatnák vagy csak késlel-

tethetnék is.

Másik, mire nézve Felségednek legnagyobb figyelmét felkérni

bátor vagyok, az a pénz ügye.

Ez oly tárgy, mely körül az emberek, valamint státusok rend-

szerint a legnagyobb ábrándban élnek — és valóban mondhatni,

élni oly igen szeretnek, kivált a derangirt egyének és státusok, me-

lyek mindig ersen gazdálkodni akarnak, de nem ma, hanem holnap

és megint holnap, majd mikor kedvezbbre fordulnak az idk és körül-

mények, mi oly ritkán, st soha sem történik.

A pénzügy köri annyit okoskodtak irkafirkáltak és próbálgat-

tak a leghíresebb financierek már. mihez képest e tekintetben valami

újat kigondolni vagy tán jobban mondva ))kiimaginálni« teljességgel

lehetetlennek tartom, midn higyje el, felséges uram, az egész financzia-

tudománynak nincs más igazi fundamentuma, mint »sokat bevenni

és keveset költeni«. — Minden mi nem nyugszik e két f sarkalaton

nem egyéb mint Plusmacherei, anticipátió. Kapitalsangriff — szóval

genuin »humbug«. — Több jövedelmet kiteremteni rövid id alatt

papíron nem nehéz, de annál súlyosabb ilyest pénzládába szolgáltatni.

És e tekintetben számtalan egyébiránt igen eszes egyéniség oly ábránd-

ban, st oly hallucinatióban sínyldik vagy a jó reménység fejében

inkább oly édes álmok közt élvezi napjait, hogy a higgadtan számoló

ily csudákon nem bámulhat eléggé. Ilyes »költk« aztán a legveszé-
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lyesebbek, mert úgy ki tudják pingálni az aranyjöven-

dt, miszerint azt, ki ilyféle virágokkal eltakart kelep-

czéktl diadalosan óvakodni nem bir, elbb-utóbb, de okvetlen sárba,

st kigázolhatlan mocsárba vezetik.

Felséged, mint én gondolom, financziai részletekhez nem ért és
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€z természetes, mert ugyan hol és mikor tanulta volna ; de azért

mégis kérem minden alázattal Felségedet, a financziáktól saját úri

szemét elfordítni ne méltóztassék, mert a talprasett közmondás sze-

rint valóban egyedül az úrnak szeme bir hizlalásieró'vei.

Több jövedelemre és kivált rögtön ne számítson Felséged, mert

ez nem egyéb mint futóhomok, vagy ingoványos sarkalatú képzeleti

spanyol kastély. Ha tüstént bekövetkezik nagyobb jövedelem, ez

véletlen jó szerencse. De ilyesre az okos nem épit semmit, mert hátha

be nem következik?

A pénzügynek épségben tartására, vagy ha az nyavalygó állapot-

ban sinyló'dnék, isméti egészség helyre állítási tekintetében nincs biz-

tosabb, nincs rövidebb gyógyszer mint a státus költségeket kisebbítni

;

mert ennek haszna tüsténti, midn több jövedelem csak czélszer

investitiók után várható, melyek rögtön nem szoktak gyümölcsözni.

Igen felséges uram. A státusköltségeket kisebbitni, ez a legbiz-

tosabb, leggyorsabb gyógyszer. De reductiókat tenni fájdalom, nem

mindig lehet — és akkor a derangirt státusok felette problématicus

állásban panganak, — mert az id rendszerint nem hoz jobb szeren-

csét, de közönségesen éppen ellenkezleg inkább borúra sötétedik —
kivált éltesebb álladalmak fölött.

Ámde néha a reductiók nem lehetetlenek, st a státusok életében

nem ritkán fordulnak el oly pillanatok, mikor ilyeseket minden

veszély nélkül tehetni — aránylag könnyen tehetni és ekkép bölcs

kormány ily alkalmat elszalasztani bizonyosan nem fog, de azt lehet

legczélszerübben felhasználja.

És e felette kedvez, megbecsülhetlen pillanatot most éli Felsé-

ged, mert az osztrák birodalom e perczben nem igen más mint tabula

rasa, melyen Felséged kénye-kedve szerint gazdálkodhatik.

Ha egyesek vagy álladalmak oeconomiai systemáját mélyebb

vizsgálatra vesszük, azt fogjuk tapasztalni, hogy legtöbben krajczáro-

kat hajhásznak, midn a forintokat, aranyakat elszalasztják. Ily

specialitásokat, kik igy tesznek, legyenek privátok vagy kormányok

emberei — az angol igy illustrálja : penny-wise, pound-foolish.

Felséged ily eljárást, ha figyelmét kegyesen rá akarja forditni,

akárhányt tapasztalhat.

Gróf K. L. például ily systhema szerint rangirozta magát. Be-

vétele 100,000 forintra vala számitható, adósságai ellenben hattal

száztól egy millióra emelkedtek — és e szerint tiszta jövedelme nem

volt több mint 40,000 fl. Istennek köszönvén, ha hitelezi t tke-
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\'isszafizetés tekintetében fel nem zavarják. S most gondolja Felséged,

mit tett ? Évenként 30 ezer forintot investiált jószágiba, — mert oly

bolondra akadt, ki neki aranybányák megnyitását Ígérte, melyekbl

aztán csak meritni kell. voilá tout etc. és oly patent bolond volt,

mindezt elhinni és a czifra sperativumokat teljes becs AVertpapie-

roknak tartani. De ez még nem elég ; mert a második operátió az volt,

hogy midn személyére nézve legkisebb megröviditést nem trt,

cselédségének csekély kis emolumentumait, melyeket ezek apja,

nagyapja, st ükapja alatt élveztek, azon ürügy alatt — um IVIiss-

bráuche abzustellen — rendre elvonta, — mi által, ha nem csalatko-

zom, évenkénti 200 forint tiszta nyereség támadt. És mi lett mind-

ennek következése ? Az, hogy most alkalmasint és selbsverstándlich

saját maga tisztítja csizmáit etc. etc. a nemes gróf, mert az investitiók

nem növelték a jövedelmet, minthogy váratlan esetek mint például

szárazság, döghalál, jéges, vizáradás, tz etc. mikre gazdasági génije

persze nem számított, mert genie ílyesekkel nem bíbeldílí, ersen

devalválták az aranyos álmok várt gyümölcseit, st a megkezdett

investitiók új investitiókat igénylettek, — és igy tovább, raig tökéle-

tesen elvesztvén hitelét, felmondták passiv tkéit, a disgustált cseléd-

sége pedig neki hátat fordítván, tán most capiálja az eszére jött gróf,

hogy az érintett angol monda,* sem többet sem kevesebbet nem mond,

mint »krajczár-bölcs, forint-bolond«.

Valamint nagy és gazdag uraknál, szintúgy csakhogy még nagyobb

számban okvetlen találtatnak udvaroknál is mindig úgynevezett

»szemszolgák«.'' — kik ügyügyködésük következtében igen hajlandók

ilyféle nyomorult cselédmegszoritó financziális operátiókat javaslani

um sich einzuschmeicheln ; mi által aztán ha t. i. egy kissé kevesebb

megyén konyhára, pinczére, htésre [sic !], diurnumra etc. etc. az

egész státusra nézve a proportione tán épen oly lucrum támad, amint-

hogy gr. K. is évenkinti 200 forintot szerencsésen, de in ultima

analysi mégis minden haszon nélkííl megtakarított. Ámde, felséges

uram, ily »fillérezés« még vagyonosb mesterember házába sem illik

m efféle szükkeblséget császári udvarban tapasztalni, — minthogy

ily kicsinykedés minden másra kulcsúi szolgálhat, — valóban oly

látvány, mely magasabb lelkíílet emberre úgy hat mint nyár köze-

pette jeges vizzel leöntetni. Én távol vagyok, felséges uram, a franczia

példabeszéd szerint azt mondani »Les rois sönt faits pour étre trompés,«

" A. m. mondás. ^ A német sAugendiner* szószerinti fordítása.
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— ha t. i. az igen impertinenter történik, — ámde hogy a császári

konyhából ne csipjenek ki az illetk néha-néha egy ízletesebb falatot, —
a császár pinczéje soha egy cséppel se hozza a császárnak cselédjeit

derültebb kedvbe etc. és a diurnumok oly szrszálhasogatólag legye-

nek kiszabva, mikép meglehets ebéd és vacsora után ne maradjon

egy fillér is — ez oly oeconomia, melyre valóban nem illik más epithet,

mint Ah quelle misére, st pfuj Teufel.

llyféle úgynevezett »Kiesehecht« [?] mely a cselédség részérl

nagy és gazdag uraságok közelében éppen oly régi szokásjog, mint

Horacenak azon ismert mondása »bovi trituranti os non ligabis !«

És aztán, felséges uram, nem nagy gyönyör és meg nem szn
kéj-e az arra nézve, kinek ily débonnaire-féle eljárás tehetségében

van, — körülvevit mindig mosolygó és megelégedett képekkel lát-

hatni? És a világ vájjon mit mond, ha az udvari cselédség, bármily

hosszú* családjaik [vannak], rendre domború pofákat mutatnak?

A világ azt mondja, az udvari levegben, közel a császár személyéhez

minden díszlik, minden virágzik, minden boldog. Midn ha csak

savanyú, elégtelen és legfeljebb hypocrit édesség képvonásokkal

találkozhatni, — akkor minden kebelbl akaratlan azon folhász tör

ki, — »bár a lefolyt idkben élnénk niég« — és ilyféle megjegyzés

igen rosszul illik egy fiatal új császárnak uralkodási kezdetéhez, —
mert ha fiatal új fejedelmi tünemény nem is áraszthat szebb életet

birodalmának minden kivált távolabbi részeibe tüstént, legalább azok,

kik közel állnak személyéhez, a felpirúlt napnak melegebb sugarait

remélik élvezhetni, midn ha fázniok kell, minden jó kedvük meg-

törik. Mert a szegényebb szolgai állapotra szorított egyén, kinek

élvezetei úgyis oly szkkörben forognak, sokkal ersebben érzi és

fájlalja bármily kicsiségnek elvonását, mihez és már atyja is meg-

szokott, mint azt kivált oly magas születés csak távolról is gondol-

hatná, kiben az »igen is kevés « soha nem volt érzékenyen sért, de

annál többször okozott már nauseát az »igen is sok«

!

És ha látják a megrövidett illetk, mint a felhozott gr. K. esetében

történt — hogy az efféle »krajczárbölcseség« nem használ semmit,

mert másrészrl a »forintbolondság« mindent megront, — akkor ter-

mészet szerint bennük minden uruk iránti sympathia és szeretet

meggyengül, mig végre gyökerestl kiesik.
,

"^ Értsd : számos, népes.
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31-ten Október

1857.

[46.] Ezer szivreható példát láthatni kivált az els

franezia forradalom alkalmával, hány h szolga kisérte

urát nyomorúságba és minden jutalom és dij nélkííl szolgálta ember-

ségesen éltefogytáig ! Igen, de ezek, mikor opulentiában volt uruk.

bizonyosan nem reducáltattak fél vagy háromfertály portióra. mert

máskép ok^^etlen elhl bennük sympáthia és hség, — feltéve ha nem

alacsony ebek, melyek ha velük kutyául bánnak is, azért mindig tud-

nak és készek farkat csóválni.

]^emo ante mortem beatus etc. Legmagasabb, leghatalmasabb

urak is, ezt ne felejtse felséges uram soha, igen könnyen süllyedhetnek

tökéletes ügyefogyottságba, mikor rájuk bekövetkezik a tempóra si

fuerint nubila solus eris — idszaka. Fog-e akkor az ellslyedt csak

egyetlen egy szolgájától várhatni — h és kész szolgálatot, mikor

alig birja fizetni többé — úgy szólván ingyen, — ha boldog napokban

megszokott elnyein itt is ott is csipkedett ? Ilyest csak önámitó

hihet. Midn ha kivált fejedelem nem ily szkkebl, de magnanimi-

tással azt hordja keblében : »Leben und lében lassen« — bizonyos lehet,

hogy a nemesebb zománczatú apródja t nemcsak el nem hagyja

soha is, de kész lesz zivataros napokban golyó és gyilok ellen testével

pajzsként szolgálni urának !

Esedezem ennélfogva felséges uram, óvakodjék ilyféle miserabihs

finánczoperációktól. Legelsben is mert mint mondám, a valódi hasz-

nuk legjobb esetben is oly kicsi, mihez képest igen közel jár a »semmi-

hez«, midn magasbb szempontból tekintve a dolgot, vájjon minden

alázattal kérdem, mit fognak Felségednek számtalan népei remél-

hetni vagy jobban mondva mit fognak remélleni, ha azt hallják, azt

látják, azt tapasztalják, hogy még azoknak is, kik közelebb állnak Fel-

ségednek fényéhez mint k, most rosszabb dolguk van, mint volt

azeltt. És ekkép kegyelmes császárom oly hízelkedkre vagy szeles

szolgákra, kik ilyest javasolnak, ne hallgasson Felséged. Apró abususok

egy vagy más formában emberek közt nagyobb-kisebb mértékben

mindig voltak és mindig fognak lenni és azon státusférfiu vagy tanács-

nok, ki Felségedet azzal kecsegteti, miszerint ilyeseket gyökérig ki-

irtandja, nem mond igaz szót, — mint azon ismert gazdasági tiszt,

ki földesúri fasszonyát azzal biztatá, miszerint úgy kitisztítja a

göbölyistáUót, melyben tánczmulatság vala tartandó, hogy senki

sem fogja észrevenni, mily társaság lakta azt elbb.

Reductiókat, hogy azok igazi és nem mystificátiói sikert szül-

jenek, más mezkön kell eszközölni, ha t. i. ez lehetséges ; — és pedig
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Iször a civiladministrátió körében,

2szor a hadi és védelmi mezn, és

3szor az investitionális költségekben.

És e tekintetben, mit ismételve érintek, csak az a kérdés, vájjon

ilyest tehetni-e a státusnak veszélyeztetése nélkül?

Mire én tétova nélkül azt vagyok teljes meggyzdésem szerint

kinyilatkoztatni bátor, hogy Felséged oly szerencsés helyzetben van,

miszerint mindezen mostérintett 3 státuskiadási rubrikában tetemes

summákat megtakaríthat és nemcsak a közbirodalomnak legkisebb

veszélyeztetése nélkül, de éppen ellenkezleg annak tetemes javítá-

sára és sokkal szilárdabb[á] tételére mint volt az valaha ezeltt.

Vegyük legelsben is a civiladministrátió dolgát bonczolás alá.

En e fontos kérdésre nézve, miszerint rögtön kimondjam vélekedése-

met, egyenesen Magyarországnak volt institutióit tartom leghelye-

sebbnek és pedig elannyira, mikép azok nemcsak Felségednek, de

minden kormányoknak utánzásraméltó például ajánlhatok legjobb

hiszemniel legalább sarkalatuk tekintetében.

Ilyest Felséged tudom született bécsinek szájából hallani nem
supponált és ez természetes, mert hiszen mi tagadás benne, a bécsi

lakosoknak legnagyobb része lenézleg csak kaczagni tudott a ma-

gyar institutiókon, minthogy azoknak egyedül rossz oldalát látta, —
a jó oldalok felfogására pedig soha nem birt elégséges észmértékkel

és elég nagy czirkalommal.

A magyar civiltisztviselk általában véve magas születés jóbir-

tokú urak voltak ;
— és igy magától értetdik, nem volt oly éget

szükségük nagy fizetésre mint az örökös tartományok rendszerint

minden vagyon nélküli civiltisztjei ilyes nélkül teljességgel nem élhet-

nek, ha hogy mellékes forrásokból nem meritnek néha-néha valamics-

két, mi a paradicsomi tiltott almára emlékeztet. És ha meggondoljuk,

vagy inkább kiszámoljuk, mennyibe tellett azeltt az egyetemes ma-

gyar civiladministrátió, — kénytelenek leszünk megvallani, hogy oly

kimondhatlan, alig hihet olcsón mint Magyarországban sehol az egész

világ hátán a kormányzásnak ezen ágazata nem volt kezelve.

Tudom, hogy erre kész a felszínes sokaság azon stereotyp meg-

jegyzéssel állni el, melyhez képest az elég olcsó magyar civiladminis-

trátió nemcsak elég, de kimondhatlan rossz is volt.

Én, felséges uram, nem tartozom azok sorába, kik korhelyek és

dandyk szokása szerint valamit rossznak tartanak azért, mert olcsó

és kivált országos kérdések körül megvallom, igen nagyon kedvelem
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az »olcsót« ; mert meg vagyok gyzdve, hogy státusra nézve mindent

mindenbe véve alig lehet nagyobb áldás, — mint »jól rendezett pénz-

ügy*, — ilyest pedig semmi sem mozdit el oly biztosan mint olcsó

kormány. Egyébiránt én nem hiszem, hogy a magyar civiladministrátió

oly hiányos vagy pláne oly rossz lett volna, mint azt ide való bureaii-

craták és empirikus pedáns tanácsnokok a világgal elhitetni akarták, —
és az osztráki »Topfgucker« systémához szoktatva és megszokva ma-

guk alkalmasint tán el is hitték. De ha meg is akarom engedni a ma-

gyar civiltisztviselség elégtelen, st hiányos voltát, ebbl még nem
következik, hogy azon sarkalat is, melyre a magyar administrátió volt

álhtva hibás, st haszonvehetlen lenne.

Nem lehet czélom ez alkalommal részletekbe bocsátkozni és

ehhez képest a magyar administratiói sarkalatról szólván csak azt

akarom megjegyezni, hogy e tekintetben a magyar systémának leg-

mélyebb alapja az volt, mihez képest az országnak úgy szólván min-

den jóbirtokú és vagyonos egyéne résztvegyen a civiltisztviselk

sorában.

Már most tegyük fel, hogy az új keleti császárság bizonyos számú

és egynev kerületekre el van osztva és minden kerület élén egy bár-

mily néven nevezend parancsnok áll, — kérdem felséges uram, nem

volna-e nagy meggazdagitás, minden más elnyt ide nem számítva,

ha jó vagyonos, st gazdag furak állnának az ily kerületek élén ?

Például : hg. Liechtenstein, hg. Schwarzenberg, hg. Dietrichstein,

herczeg Eszterházy, herczeg Batthyány, herczeg Coburg, etc. etc,

hg. Litta,! gróf Potocky etc. , etc. és ha mindazon civil tisztek, kik

ezen kerületi fnökök alatt állnak, szinte a jó birtokú osztálynak vol-

nának egyénei, kiket aztán a fnökükkel együtt a státus mint ez

azeltt Magyarországban divatozott, úgy szólván csak pro forma fizetné

és emellett a meg nem szn Teuerungsbeitrag, Erhöhung der Gage

etc. etc. is csak kevés esetekben fordulna a financiális tabellákban el

etc. Kérdem, ha ez történik, nem volna-e az évenkinti megtakaritás

tetemes, st valóban óriási, ha emellett a tisztviselk száma is kellleg^

— mint én lehetnek hiszem — kétharmadával megkevesíttetnék,

mirl késbb leszek bátor alázatos vélekedésemet Felséged szine éhbe

terjeszteni.

Igaz ugyan, hogy e tekintetben mostanság kivált a német gaval-

lérok közt nagy kiválasztásnak nem lehetne helye, mert hiszen nin-

^ Lombardiai család.
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csenek státusszolgálatra nevelve. Ámde ha Felséged által tisztvise-

lésre felkéretnének, vájjon nem képezné-e ki magát ilyesre számtalan,

és pedig kevés id alatt ? Bizonyosan ! — Hiszen a tlük várt mester-

ség nem nagy ! És a státust szolgálni, ha tán sok eltt ez nem is mu-

latságos, mindenesetre nem unalmasabb mint a peu prés semmit se

téve a bécsi járdákat tiporni és koptatni. Ha vármegyéket magyar

szabások szerint akarna Felséged ismét feláUitni, akkor persze a

difficultás nagyobb, st igen nagy volna, és oly furak mint például

hg. Liechtenstein vagy Schwarzenberg, kik igen szépen tudnak prae-

sidiálni, csendes, módos, tisztelettudó, oeconom vagy természetbúvár

urak fölött, nem igen talpraesett figurát mutatnának heves, udva-

riatlan, körmös státusok élén. Ámde vármegyéket most Felséged úgy

sem fog állitni, mint én tanácslom, noha én a szabad discussiónak

legszintébb barátja vagyok, de azért tartok ilyest most felhozandó-

nak, mert efféléknek ideje a legközelebbi oly violens státusfelforgatás

után csak késbb jöhet.

Én sokszor nem tudtam eléggé bámulni a magyar alkotmánynak

talpraesett voltán. És bizonyos vagyok, soha nem léte- i i-ten Nov.

zett oly státusbölcs a világon még, ki ily vagy ilyeshez I ]^
közelálló constitutiót egyöntéssel kiállitni és valami nemzetre octroyi-

rozni képes lett volna. Chronometert csak az id és egymásra kincseit

tapasztalás fejthet ki a primitív nürnbergi tojásból . . . szinte úgy a

magyar alkotmány is egyedül századokon keresztül nyert felvilágosí-

tások következtében nyerhette oly annyira alkalmas voltát.^

E státus szerkezetben a király legmagasabban állt
;
jöttek aztán

lefelé mágnások, nemesek, polgárok, parasztok. így volt képezve a

pyramis. De nem mint valami megcsontosúlt lelketlen pyramis

;

mert hiszen több-kevesebb elmebeli vagy más kitn tehetséggel a

paraszt s. a. t. könnyen polgári, nemesi állásra juthatott, st nem

egy mint herczeg 2 végezte pályáját, midn csak királyságot nem bito-

1 Lehetetlen itt rá nem mutatnom arra a gyönyör emlékiratra, a melyet

Szgyény László 1859 szén gr. Rechbergnek benyújtott s mely emlékiratnak nagy

része a régi magyar alkotmány kitn és hasznos, fcjlödésképes oldalainak meg-

gyz fejtegetésével foglalkozik. A németül írt emlékirat a leghatalmasb refutá-

cziója mindannak a gímyos és komoly, de alaptalan vádnak, a melyet 48 eltt,

az ötvenes években és azután a legújabb korig az osztrák és német historikusok

és politikusok a magyar alkotmány ellen emelni, st hazudni nem átallották. A szép

memorandum Szgyény Emlékiratai II. kötetében a 242—347. lapokon olvasható.

2 Czélzás a herczeg Grassalkovics családra.
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rolhatott senki, mert ily magasságra jog szerint egyedül a fennálló

clinastiának tagja emelkedhetett.

Általában véve a mágnások sorából kerültek ki a fhivatalnokok,

a kisebb hivataliak pedig a nemesség körébl ; midn a polgárság,

a kereskedk és industriellek osztályát képezte, a paraszt pedig szántó-

vet volt.

De mint mondám a felségen kivl, e státus szerkezetben egy osz-

tály sem volt helyére kötve, vagy pláne leszegezve, de az igazi talen-

tum, mely mint aether felfelé vonul, okvetlen felemelkedett vagy job-

ban mondva : azon helyen állott, melyre az Istenek meghivták t,

az igazi talentumot pedig bitorlás nélkül Magyarországban könnyeb-

ben ki lehetett puhatolni és ismerni, mint bárhol egyebütt, mert sehol

sem volt a szabad szólásnak és korlátlan discussiónak oly tág köre,

mint a bbeszéd magyarok honában.

Már most kérdem Felségedet, nem némileg felforgatott pyramis-e

oly szerkezet, melyben a f- és alsóbb nemesek legkisebb részt nem

vesznek a státus tisztviselségben, vagy csak igen parányit, és ekkép

vagy nem tesznek semmit kínjukban vagy legfeljebb industriel és

szántóvet szerepet játszanak, — a polgár, paraszt, st zsidó ellenben

a parancsoló székben l, kikhez viszont általánosan szólva tán jobban

illenék a gyár, szántóföld és kereskedés.

Hol nemesség nem létez, ott természet szerint máskép állnak a

dolgok ; de Felségednek bii'odalmában a nemességet kifelejteni, st
ignorálni nem lehet, nem szabad.^

Tudom én igen jól, mily ellenvetéseket szoktak ezen általam

most nyilvánított nézetre görditni, de én azokat súlytalanoknak,

hézagosoknak tartom.

Azt mondják : a vagyonos, gazdag furak nem szeretnek dol-

gozni ; a legtöbbet magára hagyják ; — midn egy státusnak kell

forgatására munkás, activ tisztviselk kívántatnak.

Mi pedig az észtehetséget illeti, igy szólnak tovább és pedig éppen

el nem burkolt ü'óniával — ugyan hol van az irva, hogy herczeg vagy

gróf e tekintetben fényesebben meg volna ajándékozva a nagy ter-

mészettl, mint a polgár vagy szántóvet születés ? — A tisztvisel-

1 Ezekben Sz. az osztrák konzervatív körök fölfogásának ád kifejezést a

Bach-rendszer ellenében, mely bürokratizmusával a földbirtokos konzervatív

Dioniesi) elemet tényleg kikapcsolta az állam szolgálatából.
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nek több vagy kevesebb pénze nem szolgálhat észtehetségi hévmérl,
de a több vagy kevesebb vel. így beszélnek.

Vizsgáljuk az elbb felhozott ellenvetést. Osztrák, kivált bécsi

tisztviselk közt — mint nekem ezer esetben volt alkalmam tapasz-

talni — bizonyos meggyzdés látszik prevaleálni, melyhez képest

mindnyája kevés kivétellel, vallásos lelkiismeretséggel azt hiszi, hogy

a császárnak fizetett és valósággal h beamterje nem kormányozhat

eléggé !

Nem egy f osztrák tisztviselt ismertem, ki igen vallásos egyén

lévén, éppen mert nagy fizetésben részesült, nem tudott nyugodtan

aludni, ha csak egy napot, st egy órát hagyott leperegni »ohne zu

regieren«. És csak akkor volt Titusként magával megelégedve, midn
a meg nem szn kormányzási mtéteiben a sok Írástól tökéletesen

elzsibbadtak h, nagyérdem, de ersen tentás ujjai.

Ilyféle telivér osztrák beamterként báró Kübeket^ citálhatni

mint ideált. Adjon Isten hamvainak kéjnyugtot, mert szepl nélküli

becsületes ember volt.

Engedje meg, felséges uram, — mert ez Felségednek igen sokra

kulcsul szolgálhat, — hadd hozzak fel e mostérintett nagyérdem úr

és bizonyos magyar gróf "^ közti párbeszédet, mely e most érintend

eset következtében keletkezett, s ugyanis :

[47.] Az osztrák kormány, mely a triesti Lloyd gzhajózást atyai-

lag pártolta, — noha az 500 forintért kiadott részvények 400, késbb

300 forintra buktak, kötelességének tartá kegyes atyáskodásit hasonló-

lag a Dunai gzhajózásra is kiterjeszteni, jól lehet részvényei, melyek

szinte 500 forintért voltak kiadva, 700, st még feljebb emelkedtek. —
És igy ln, hogy a Dunai gzhajó társaság is, mely azeltt szabadon

rendelkezett, b. Kübek legfbb inspectiója alá jutott és az úgyis tömér-

dek actákkal igen ersen megrakott státusférfiu pro rege et patria új

1 B. Kübeck Frigyes (1786—1865) 55 évig volt államszolgálatban, 180Ü-tól

kezdve haláláig. Volt a föszámvevszék elnöke, az udv. kamara elnöke, 1848-ban

pénzügyminiszter, 1850-töl kezdve a Reichsrat elnöke. Már 48 eltt is nagy

befolyással bírt ; de kül. Fcrencz Józsefnek volt nagy bizalmasa. Sz. jól hozza öt,

a fáradhatlan, eszes beamtert föl például. — Kübeckrl s a róla szóló irodalomról

1. Friedjung mvét: Üesterreich von 1848 bis 1860, sok helyen, de különösen

I. k. 446. és 464. és köv. lapokon s a II. köt. 3. és 4. könyvében.

2 Ez a magyar gróf maga Széchenyi István.
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gondokkal meg lett terhelve. Xoha ezen új functió végett új emolu-

mentumokban nem részesült és a dologhoz legtávolabbról sem értett

semmit is, mégis kötelességének tartá a gyengéd lelkiismeret f
kamarai elnök — a társaságnak elnyeit parancsoló belavatkozása

által kegyesen elmozditni, minek következtében több praesidiális

»Erlass« közt az is felelsség terhe alatt megparancsoltatott a Dunai

társaságnak, hogy az utazók számát a gzhajókon határozza el és e

tekintetben nyújtson be alázatos javaslatot.^ A gzhajózási directió

legnagyobb alázattal, mint ez parancsolva volt, tüstést petitiót nyúj-

tott be, méltóztassék excellentiája a társaságot ezen feltételtl dis-

pensálni, mert ily rendelkezés gyakorlatilag a lehetségnek körén túl

feküdnék és ekkép semmi esetre sem volna teljesíthet. Erre az atyás-

kodó praeses szokása eUen. mert igen szelid teremtés volt, haragra

lobbant, minthogy a társaságnak remonstrátiójában nem gondolt

látni egyebet mint magyar ellenszegülést és magyar rendetlen gaz-

dálkodást, milyféle eljárás Bécsben »Komitatswirtschaft« czinunel

becsültetett meg és e szerint legott — osztrák szokás után. — fulmi-

natoriumot intézett az elbb szabad, most pedig »protegált« társaság

ellen, és pedig a végett, hogy ne késsen parancsát teljesitni, mert

máskép vagy vagy valami kamarai tanáesnokja fogná a tarifát ki-

dolgozni és a társaságra octroyirozni, — melyhez képest, — aztán

minden lóerre bizonyos quantum utazó lenne számitandó.

A társaságnak tapasztalt, dologhoz ért tagjai most legnagyobb

perplexitásba estek, mert tisztán látták a parancsnak kivihetlen-

ségét s teljességgel nem tudtak magukon segitni. — midn azon gon-

dolatra jöttek, gr. Sz[écheny]it megkeresni, beszélne a parancsoló

praesessel és capacitálná t a dolog lehetetlen voltáról.

És most hallja Felséged a párbeszédet.

Gr. Sz. Kérem ExceUentiádat, ha merem tudakolni, vájjon mi

által jutott Excellentiád azon gondolatra, az utazók számát a gz-

hajókon elhatározni akai'ni?

K. Ez igen egyszer kedves grófom, — mert valamint egy asztal-

nál — bármily szorosan is — csak bizonyos szám ülhet és az, ki ebéd-

jéért fizet, azt legalább megkívánhatja nemde, hogy asztalhoz ülhes-

sen, szintúgy a gzhajókra is bizonyos mennyiségen túl nem fér senki,

ha hogy emberekkel nem akarnak úgy bánni, mint egybesaraglázott

1 Ez a 40-es évek elején történt, mert Kübeck 1840-ben lón az udv.

kamara elnöke.
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ürfíkkel vagy mint zsákokba rakott pióczákkal, melyek ily módon
szoktak utazni. Ilyest mi nem trhetünk. A mi atyai kormányunk

nagy liberalitással mindig oltalma alá veszi a publicumot és ha a gz-
hajótársaságnak intolerábilis pénzszomjánál fogva nincs elég dis-

crétiója e tekintetben bizonyos határt vonni és a nagy közönséget

jobban megbecsülni, — akkor természetesen a kormánynak kell

közbenjárni ily kiáltó s valóban igen sért abususok elmellzésére.

Én már eluntam a sok panaszt hallani. Minap bizonyos consiliariusom

családostul lerándult Pozsonyba. A hajó oly annyira meg volt tömve,

miszerint le sem ülhetett és csak azon kellett aggódnia, miszerint

még apró gyermekeit agyon ne zúzza az igy egybeszoritott emberi

sokadalom, mely meg nem sznt a gzhajótársaság directiója ellen

oly szidalmakat fenyegetve elczifrázni, mikép az én i g.ten Nov.

bécsi rendhez szokott tanácsnokom már megijedt és I

^^•^'^-

valóban azt tudta, nyilt rebellió üt ki. Szerencsére néhány óránál

tovább ezen »comfortteli« kaland nem tartott és ekkép abból minden

nagyobb baj nélkül kilábolhatott családjával együtt a szegény egészen

laposra sajtolt császári beamter. Gondolja most kedves grófom

— setzen Sie sich so ganz in die Lage — ha valakinek, kivált gyen-

gélked egyénnek a szebb nem osztályából Galatzig ily »kéjek<( közt

kell utazni, vájjon nincs-e joga, st nem kötelessége-e a civilisált

kormánynak ily hottentottféle manipulatióban egy kis rendet hozni ?

A gróf nagy patrióta és mint mondják — igen jó ember, — de lássa

ilyesekrl a gróf nem Ítélhet, mert a gróf iránt kivált gzösökön annyi

tekintet van, hogy mindig a dolgok egyedül fényesebb oldalát látja, —
midn saját figyelmünket, kik mindent magasabb szempontból látunk,

ilyes kiáltó abususok teljességgel el nem kerülhetik. A Dunai gz-

hajótársaság, felségének kegyelméhez képest, úgyis igen kitn
kedvezésekben részesül, melyek bizonyos kötelességet imponálnak a

társaságnak, hogy a nagy közönség kivánata iránt ne legyen siket,

valamint eddig. És ugyanis felsbb parancs következtében minden

gzösön tárva áll »panaszkönyv«. Igen, de eddig mit használt ? Sem-

mit ! Mert bármennyit irnak is a meg nem elégedett utazók — és ez

a nagy többség — a fekete könyvbe, — soha nem tesz az administrátió

azok útmutatása szerint legkisebbet is és ekkép szükségessé vált,

mihez képest a kormány közelebb álljon ezen intézethez és oly rész-

letes instructiót dolgoztasson ki, minden eshet esetre, mikép aztán

a publicum ne legyen a hajóskapitányok, ágensek, conducteurek etc.

etc. önkényének kitéve, mint most. És higyje el a gróf, a nagyközön-

Gr. Széchenyi István döblingi Iiaffyatéka. TT. köt. *.'
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ség, mely felvilágosodott atyai kormányunktól ily protectiót méltán

várhat, mert ilyesekben soha nem maradunk hátra, nagy örömmel

fogadta beleavatkozásunkat, minthogy most legalább tudja, hol

panaszkodjék, wenn etwas abzustellen ist, midn azeltt senki nem

méltatta legkisebb figyelemre is, sokszor igen helyes észrevételeiket

;

és mint értésünkre jutott, — ne vegye rossz néven a gróf, — éppen

a gróf volna az, — ki az illetket, ha valamit bepanaszolnak, — rend-

szerint úgy kikaczagná, st leiróniázná, mikép méregtl majdnem el-

kékülnek, hehehe. Ezt mondják a grófról, — és én ezt igen el tudom

érteni, — mert fiatal gavallier mit leichtem Blut, — sokszor csak

egy kis pajzánságtól indíttatva, — szivesen lóvá teszi az igen is keser-

vesen lamentálókat. De ilyféle mulatságban sedátus tisztviselk nem

részesülhetnek. Meglássa a gróf — nur ein wenig Geduld — maga is

elismerni és köszönni lesz kénytelen, mily csodálatosan fog ezen inté-

zet felvirágozni, ha mi abba egy kis rendet hozunk, — feltéve, ha

a gróf nemcsak az úgynevezett »magyar Dunán« akar fel és alá úsz-

kálni ohne Ordnung und ohne Comfort, de Stambul, Odessa, Trebi-

sont etc. etc. a grófnak czélja, mely pontokra 7, 8, 9 nap alatt bizo-

nyosan eljutunk pedig legnagyobb kényelemmel, mikor majd azon

instructió, mely már munkában van és igen kimerít lesz, a gzhajózás

minden iszonyait tökéletesen meg fogja regulázni.

A gróf. Mindaz, mit Excellentiád elhozni kegyeskedett, nagyon

szépen hangzik, ezt megvallom, de egyúttal bátor leszek Excellentiád-

nak megmutatni, hogy mindabban, mit Excellentiád elmondott, de

egyetlen egy gyakorlati eszme sincs és ekkép semmi egyéb, mint czifra

theoria.

K. Engedje meg a gróf . .

.

Gr. Sz. Nekünk magyarországiaknak az a szokásunk, hogy ki-

hallgatjuk egymást. Én Excellentiádat nem interrumpáltam. Méltóz-

tassék ennélfogva irántam is ennyi kedvezéssel viseltetni ! Nekem

szint az a czélom gzhajókra nézve, mint Excellentiádnak ; t. i. az

osztrák birodalmat a Fekete tengeiTel kapcsolatba hozni és pedig minél

gyorsabb kapcsolatba. A hét, nyolcz, kilencz nap ennélfogva, melyet

Excellentiád érint és mely id alatt Odessa, Stambul, Trebisont Bécs-

bl el volna érhet, igazi kéjbe ringatja lelkemet ; noha megvallom,

ily gyors egybenkötés mint én hiszem csak késbbi idkre van rele-

gálva, mikor a gzösökön tán némi javítások fognak sikerülni, — mert

mai körülmények közt szinte azon egy hajó, mely Bécsbl indul, nem
mehet Odessáig etc. etc, de ezen útra. valamint Konstantinápolyba
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jutásra is — öt felváltott gzös kívántatik. És ugyanis : Bécsbl Pestig

egy hajó, pedig kicsi hajó, mert máskép Petronell tájékán megakad

vagy a csallóközi zátonyokon felsül, — Pestrl Drenkováig második

gálya, pedig nagyobbszabású, legelsben is financiáhs tekintetek végett,

mert Pestrl Zimonyba le és aztán fel több és igen voluminos árúk

szoktak szállíttatni, melyek kis hajókra nem férnek ; és aztán mert

Bécsbl Pestig rendesen csak fél nap — reggeltl estve — kivántatik,^

— és e szerint alvóhelyekrl legalább lefelé nem kell gondoskodni, —
midn Pestrl alább a gzösön több éjjelek töltendk, — és e szerint

ha a hely nem tágasabb, trhetlen lenne az utasok állása vagy inkább

»fekvése«, midn világos félnapot nem oly igen súlyos minden com-

fort nélkül még elnyomorogni is ; feltéve ha ilyes ritkán esik ; és elvégre

azért kívántatik Pestrl lefelé indulva tágasabb, nagyobb gzös, mert

egészen siker '^ és keskeny hajó mint amilyen a Feldunára igen ilük,

az Aldunán kivált Ujpalánka és Báziás táján sokszor legnagyobb fel-

fordulási veszélybe keveredhetnék, — minthogy oly dühös szélvészek-

rl, mint váratlanul ott törnek a meglepett hajóra, errl Excellentiád-

nak nem lehet ideája ; én sem hittem, de egyszer ott majdnem elvesz-

tem, csak bajjal, st mondhatom véletlen menekültem ki, — és ekkép

most a dolognak autentic voltáról tökéletesen capacitálva vagyok. —
Drenkován 3-ik hajó kívántatik s pedig megint lehet legsikérebb,

mert máskép az izlási ^ és vaskapui sziklás szorosokon nem lebeghet

túl. Ez csak Skela Gladováig járhat, mert ott megint tág és nagy gzös

szükséges és pedig a pesti hajót illet fentérintett okok miatt. Ez most

elviszi az utast a Fekete tenger torkolatáig, hol tengeri hajó kívántatik,

— melynek építménye egészen más mint folyóra számított hajóé. Id-

vel tán csak három hajóra lesz reducálva ezen felváltási elkerülhetlen

szükség, legfeljebb kettre ; most azonban öt felváltás van napirenden.

Mily sok id veszik el, kivált ess idben, mig utast és bútort egy hajó-

ról másikra szállítnak, ezt könnyen elérthetni, de aránylag még nem

nagy baj, de a kimondhatlan nehézség abban rejlik mindig a tempó

beérkezni a végstatióra, mihez képest a tarifán hónapokra elre kihii--

detett »hajózási filum« ketté ne szakittassék. Ha például május 1-én

elindul Bécsbl No. 1, ez megérkezik estve Pesten. Május 2.-án elindul

No. 2. és 3.-án Drenkovára jut. Innen ehndúl május 3.-án No. 3. és vég-

kép Skela Gladováról május 4.-én No. 4, mely május 6.-án elérkezik a.

* A. m. lapos, nem magas, nem mély járású.

^ Izlás, az aklunai szorosok negj^edik sellje.

43*
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tenger habjaihoz etc. Ennek nagy része, kegyelmes uram, egyébiránt

anticipative van ealculálva, t. i. azon idkre, mikor a gzösök tetemesen

fognak javulni, — mi igen hihet, — mert Bécsbl Pestig körülbelül

félnap alatt eljuthatni, de Pesttl Drenkováig két nap alatt nem és

Skelától a Fekete tengerig szinte nem, — de ez kivált en attendant —
nem életbevágó baj, — mert ha 7-ik napra nem érkezik utas például

Odessába, de csak 9-ikre, 10-ikre — ez még nem nagy szerencsétlen-

ség s kivált, mert az egész intézet most még csak gyermekkorát éh

;

— ámde mint érintem az elégséges fontolóra nem vehet baj azon

körülményben lappang : vájjon például októberi napokban, mikor a

Duna némi helyeken szinte szárazra apadni szokott, és néha napestig

ers ködök uralkodnak, vájjon ily körülmények közt el tud-e érkezni

a bécsi hajó Pestre mieltt a pesti onnan elindul ? Mii'e az eddigi tapasz-

talás szerint, bár tessék bár nem, azt kell válaszolni : eljuthat, de néha

bizony egyedül különös ügygyei-bajjal szken a Jío. 2. elindulása

eltt, nem ritkán pedig éppen nem, ha zátony vagy köd bilincselte le

a hajót, mikor aztán az egész hajózási filum szét van szakítva és az

utasok a disappointment minden kellemetlenségeinek, st kínjainak

ki vannak téve ;
— mert ez esetben ha t. i. a ^o. 1. kell idben be nem

érkezik, vájjon mit mveljen a No. 2. kapitánya? Várjon vagy ne

várjon ? És ha vár, meddig várjon ? Egy óráig, egy napig, egy hétig ?

S aztán mit mveljen a Ts'o. 3, No. 4. etc. ? Ha nem vár, mordiót fog-

nak kiáltani a No. 1. utasok, kik Zimonyba, Bukarestbe etc. indul-

nak, kivált ha csak egy félórával késbb érkeznek Pestre, mikor a No.

2. már Handzabék /sz'c/ 1 táján füstöl ; ha pedig vár, akkor köszönheti

Istennek, ha mindazok, kiknek par hasard nincs szeretjük Budapes-

ten, de szeretjük vagy más okok ket Paksra, Mohácsra, Újvidékre

vonják, t csak legazemberezik, de ütlegeiktl megkímélik. Dy esetek

alkalmával, melyek igen srn állnak be, mert hiszen szi napokban

zátony, köd etc. rendes kisér, a legnagyobb rész kész volna bármily

alkalmatlanságot egy-két nap — mi nem a világ — eltrni, csak ne

volna kénytelen a várakozás és bizonytalanság kinjai közt — bet

szerint »nem tudni nt tegyen«. — És igy azt hiszem, mindent min-

denbe véve, legfbb szempont az, mindent elkövetni, hogy a kapitány

rendszerint pontosan beérkezhessek azon státióra, melyrl indul azon

gzös, mely átveszi utasait etc. E tekintetben minden oldalról azt

kiáltják, hogy a Dunát regulázni kell és ez igen üdvös gondolat, csak-

^ Hamzsa bég a régibb (a szerbektl adott török) neve Érd-nek.
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hogy ezen mtétei nem oly könny, mint azt nem egy tudós német

hirlapista hirdeti, st tán valósággal hiszi — és aztán, — mert ha ezen

operátió könny volna is, — legalább »bis dato« még nem ment végbe,

mihez képest addig is, mig a Duna minden zátonyaiból kipurgálva

majd kész lesz és ködök sem fognak többé abban állni, addig is valami

másról is kellene gondoskodni, mihez képest a hajóskapitányok keU
idó'ben elérhessék és pedig hajóikkal együtt a Bécs-Konstantinápolyi

hajózási láncznak azon kapcsát, hol a hajók egymást érik. És e tekin-

tetben, mint én látom a dolgot, — mostani zátonyos és ködös körül-

mények közt nem tehetni egyebet mint a hajóvezetó'nek néha igen

szövevényes mtételét lehetleg könnyitni — és mert e tekintetben

sokat nem tehetni, ezt legalább nem nehezitni, — német szójárásként

legalább lábai közé dorongokat nem lökni,

K. Ezt a gróf igen jól fogta fel és megvallom, ennyi mélységet az

ügy köri a grófban, ki soha nem volt tisztvisel, én nem supponáltam,

mert kormányzási és administrativ dolgokban mélyebb belátást rend-

szerint csak hivatalban nyerhetni ; — mindaz azonban, mit a gróf

elmondott, nekünk éppen nem újság, mi mindezt már tudtuk, — és

éppen azért tartjuk szükségesnek, hogy valami regulament dolgoz-

tassék ki, mely mindezen bajokon segit és bizonyosan segitni is fog etc.

kivált mi a precisiót illeti, mert mint a gróf helyesen áUitotta, a pontos

megérkezhetés kétségkívül a legfbb kellék. De most kedves grófom

kérni bátorkodnám, — mert annyi dolgaim vannak, — igen sokan

várnak is rám . .

.

A gróf. Én igen örülök, hogy Excellentiád nézete- i 3-ten Nov.

met egészen hibásnak nem tartja és szintúgy mint én, I l^^L

legfbb szempontot abban lát, hogy minden elkövettessék, miszerint

a hajóskapitányok a kihirdetett tarifákban a publicumnak úgy szólván

megígért elérkezési idszak tekintetében oly csorbát ne üssenek, mely-

hez képest például a hajó No. 1. csak akkor érkezzék Pestre, mikor már

a No. 2. elgzölt és igy tovább. De én kegyelmes uram még be nem

végeztem mondókámat, és e szerint esedezem, hallgasson ki Excellen-

tiád végig, mert alkalmasint olyanokat fogok kitárni, mik Excellen-

tiádnak nagyúri figyelmét közönségesen elismert vajmi éles felfogásá-

nak dacára tán mégis véletlenül elkerülte. És nekem e tekintetben

bizonyos jogom van. Excellentiádat pretendálni, hogy erre nézve magá-

nak elég idt vegyen, és engem már rég kicsépelt phrasisokkal úgy a

la legére ne absolváljon, mert én nemcsak magam, de úgy szólván az

egész társaság nevében szólok Excellentiádhoz ; és bátor vagyok ezut-
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tal Excellentiádat assecurálni, — mihez képest a részvényesek, kik-

nek sem Excellentiád sem felsége pénzt nem ellegezett, de k rész-

vényeilíet saját pénzükért vásárlották, semmi esetre nem fogják trni,

hogy theoretikns és kivihetlen parancsolatok által becsületesen szer-

zett tulaj donikon csorba üttessék, — és azért, miután Excellentiád

nem vonakodott a kérdésben lev intézet dolgait is hatalmas pártolá-

sába venni, — méltóztassék legalább annyi deferentiával viseltetni

egy számos és igen tekintélyes társaság átellenében, hogy dolgairól

kellleg informáltatni engedje magát.

Tegyük fel, hogy az utazók száma a ]\'o. 1. hajón 100-ra határoz-

tatott el. Már kezdetnél nehézség támad. Mert kérdem, ha 110 egyén

kivan utazni? Mi történjék akkor . . .

K. Ez igen könny, a 100 legels, ki az irodában feljegyezteti

magát, az fog utazni.

Gr. Sz. Igen, de kérdem Excellentiádat, ha például 99 már be van

ii'va és most egy házaspár jelenti magát, melynek különösen sürget

dolga van Pesten ;
— vagy ha már fel van jegyezve 100 és éjjel-nappal

messzi földrl utazva — néhány minutával a hajó elindulta eltt érke-

zik a parthoz valami herczeg, miniszter etc. mi történjék, vagy inkább

mi történik akkor ? Semini egyéb, mint a bevett Trinkgeld-féle osztráki

expediens da capoja játszatik el, az t. i. hogy a házaspár vagy meg-

érkezett fúr Excellentiád minden igen bölcs parancsolatinak daczára,

— mégis a már complet számú hajóra l, ha t. i. »kenni« tud és akar,

midn persze az. ki nincs eUátva elégséges peng kencscsel vagy azzal

nem akai* kirukkolni, — hátramarad. A kapitány, conducteur, etc. etc.

pedig, kiknek egy igen zsíros új kereseti mez nyilt. — bizonyosan el

nem mulasztják minden alkalommal Excellentiádat vagy azon derék

tanácsnokot, ki a szám elhatározási jó gondolatra jött, azt ki is vitte

és ekkép qui ipsis haec otia fecit,igen magasan éltetni, — mig persze

mindazok. Idk nem egyedül a zöldasztalnál vagy a zöldasztalból szív-

ták administratiói vagy státusbölcseségi tapasztalásukat, mélyen búsul-

nak, ha látják, hogy a kormány mindenbe beleavatkozása által min-

denbe leteszi a desperatiónak mérges és oly aimyira multiplicáló mag-

vát. — De a baj ez alkalommal még nem nagy, mert Bécsben egy-két

nap várni rendszerint nem szerencsétlenség, midn például Drenko-

ván vagy Skelán ez mái- nem különös kellem. De nézzük mi történik

útközben.

Tegyük fel, hogy a hajó Ko. 1. Bécsbl 70 utassal indult el, — és

Pozsonyban 60 utas van a hajóra praenumerálva és aztán Pozsonyban
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10 egyén száll ki ; vájjon mi történjék a 60 pozsonyi beszállni akarók-

kal, kik minden felvigyázat daczára úgy szoktak bútorostól a hajóba

tódulni, — mint hosszú praedicátió után templomból kidagályozni

látjuk az áhítatos népet ; — mi történjék akkor ? Kiket vegyen be

a kapitány, kiket nem ;
— mert hiszen a bölcs regulament szerint

csak 100-nak szabad a hajóra lépni és ekkép 10-nek hátra kell

maradni ! Tán úgy mint sorban állnak, egyenként beeresztve ? És ha a

100-dik éppen egy hatesztends leányka, anyja pedig a 101-dik és

atyja a 102-dik személy volna, — mi történjék ezen »kitzlich« esetben ?

Ha meg akar érkezni a kapitány jó idben Pestre, — mert tán

zátonyra kerfíl vagy köd lepi meg, nem vesztegelhet legfeljebb egy

fertály óránál tovább egy-egy középstatiónál, Bécstl Pestig pedig 7,

8 ily »megálló« van — idvel még több lesz — és eszerint, látná csak

Excellentiád mily különös energiát kell a kapitánynak kifejteni, hogy

az indolens megérkezett utasokat, kik órákig szeretnének búcsúzni,

a hajóból kitolja, — a szinte búcsúzó parti utasokat bevegye, a holmi-

kat úgy szólván a partra dobja és viszont a hajóba dobassa etc, mert

ha nem jár igy el, órákig is bíbeldnének az idt oly szívesen fecsérl

utasok, teherhordók ; és végnélkül csókolgatnák egymást a maradók

és távozók, úgy hogy, ha a kapitányt készakarva nem akarja hátrál-

tatni a kormány, hogy Pestet kell idben elérhesse, — serami

complicált bármi nem kötelességet nyakába okszerintileg nem

csatolhat . .

.

Ámde véletlen által éppen 100 utas fvel indul el Pozsonyból a

gzös és szerencsésen jó idben megérkezik Gönyre. Ott nem száll

ki senki ; de be akarna lépni 6 tagból álló elkel család, mely már 2

napig lesi a gzöst ! Mit tegyen a kapitány ? Az id gyönyör, a vízállás

felséges, 5, 6 óra alatt bizonyosan elér Pestre — a hajón pai* hasard

pedig igen sok felette lapos férfiúi és kivált asszonyi teremtés van,

miszerint 6 emberi exemplár még igen kényelmesen elférne. Tegye

vagy ne tegye ?

Tudom én erre mit mondanak. Azt, hogy egy ágens a másikat

kell idben avisirozza az utasok mennyiségérl etc. — Igen, de ez

nem használ semmit. És pedig, mert a publicunmak semmi nem válik

oly annyira kényelmére mint az, hogy a hajón is kaphatni útijegyet és

az illet ekkép úgy szólván legvégs perczben is határozhatja el magát,

induljon, ne induljon. A gzhajózási hivatal egész nap és egész éjjel

nem lehet nyitva és igy például, ha valaki éjfél táján érkezik és a

hajó másnap 4-kor reggel távozik, úgy szólván nem kaphat jegyet
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kimondhatlan alkalmatlanság nélkül ; miszerint azon nagy elnyt,

melyhez képest ilyes jegyet a hajón is válthatni, a közönségtl elvonni

teljességgel nem lehet.

Tengeri úton például Liverpoolból New-Yorkig, hol középstátió

nincsen, az ntasok számát tán meghatározhatni, — noha én ilyféle

regulamentet legalább kormány részérl sehol sem tapasztaltam, de

folyón, melyen minduntalan utasokat kiszállitni és bevenni kell, ily

intézkedést józanul az illetkre nem zsarnokolhatni, — mert az efféle

önkénykedésbl ered kellemetlenség és baj százszorta superálja mind-

azon noha sokszor igen nagy alkalmatlanságot, mely abból ered, ha

túl van tömve a hajó. Engedje meg Excellentiád, hadd hozzak néhány

példát annak megmutatására el, hogy sokszor legjobb akarattal sem

segíthetni azon bajokon, melyek a gzhajózáshoz csatolvák és hogy

mily nevetségesek nem ritkán az utasoknak pretensiói, melyek rend-

szerint mint legalább én tapasztaltam az illet panaszkönyvek figyel-

mes átolvasása alkalmával, — oly egyenes homlokelleuiek, miszerint

az egyik éppen a végett lamentál, miben a másik nem részesülhetett.

És miután Excellentiád csekély személyemet kegyeskedett citálni

mint olyant, ki a gzhajó malcontentféle utasokat egy kissé lekaczagni

és kigúnyolni szokta, — im Ítéljen maga Excellentiád szokott és ismert

részrehajlatlanságához képest, vájjon lehetne-e nem kaczagni olyféle

panaszokra, mint e következk :

Pesti vásár volt és minden tájról nagyszámban csoportoztak az

emberek e város felé és igy természetesen a Dunán is, mert nyár kez-

dete mosolygott a föld felett.

M. Gy.^ Én különös nagy barátja vagyok a gzhajóknak és átlá-

tom, mihez képest a pubhcunmak néha igen indiscrét pretensióit nem

teljesíthetni, de vannak bizonyos abususok, melyekre a directiót

mégis figyelmessé kellene tenni, — minthogy azok ezen gyönyör

intézetnek minden hitelét megtörni kénytelenek. Én Mohácsnál száll-

tam a hajóra, de az úgy meg volt árukkal és utasokkal rakva, mikép

lehetetlen lett volna a hajó padlatára egyet pökni anélkül, hogy embert

vagy árut ne érjen ; — én ki pusztán lakom, életemben nem voltam

igy összeszorítva, — alig mozdúLhattara. a meleg is iszonyatos volt,

úgy hogy én még soha nem szenvedtem annyit, mig végre 36 órai

kimondhatlan kinok után, én félholtan ide elérkeztem. Igen átlátom.

^ Kezdbeti egy utas nevének, a ki Sz.-nek panaszkodott a gzhajók
bizonyos rendtartása, szabálya ellen.
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hogy a társaság nyerni akar, kiszen azért részvényes társaság, én is

birok néhány részvénynyel, — de sünt certi denique fines etc. és oly

igen sok néppel nem kellene megterhelni a hajót.

Én. Igen, de hát kit vegyen be a hajó, kit nem ? És ha a tekin-

tetes úr panaszkodhatik a túltömöttség végett, akkor azoknak, kik

már össze voltak saraglázva a gályán, még nagyobb joguk volna panasz-

kodásra, hogy kegyed hajóralépte által a tömöttséget még növelte

és pedig nem kicsit, mert az egek ura mint tanúsítom s min nagyon

örülök, kegyedet ugyancsak derék circumferentiával megajándékozni

kegyeskedett. Es ha e tekintetben tett volna a directió valami elle-

ges provisiót, a kapitány nem vehette és nem vette volna hajójára a

tekintetes urat és most szabadon sétálhatna és pipázhatnék a mohácsi

parton Tomori püspökrl és a szerencsétlen Ulászló [sic !] királyról

eszmélgetvén.

M. Gy. Ezt nem mondom és a kapitány jól cselekedte, hogy engem

bevett és máskép is igen udvarias volt irántam, de én azt hiszem, ily

vásári alkalommal magának a társaságnak érdekében feküdnék több

hajókat járatni.

Én. Ez felséges gondolat ! De ha aztán vége szakad a vásárnak

és gyéren mozog kereskedés és utas, akkor mittevk legyenek ezen

»segit« reserva extrahajók? Várjanak a legközelebbi vásárra? vagy

addig üresen úszkáljanak, a hajós nép ingyen fizettessék, a gzhajó

capitáhs pedig ne kamatozzon etc. ? Mit mond ezen észrevételekre a

tekintetes úr ? etc. etc.

És miután erre nem tudott felelni, én pedig nem tudtam egy kis

mosolygástól eltiltani magamat, nagy méreggel otthagyott, de tudom

Excellentiád számára ezen rá nézve oly sért esetet okvetlen per lon-

gum et latum legott beleirta a panaszkönyvbe. —
Alig csúszott ki szobámból és már más panaszkodó lépett abba be.

K. J.^ Én mint bácskai a gzhajóknak igazi enthusiastája vagyok

és megvallom, nem ismerek kellemesebb idtöltést, mint gzös által

hurczoltatni magát. Sokszor voltam ugyan oly annyira zsúfolt gzö-

sön, mikép azt hittem hordóban préselt hering vagyok, hehehe, melyet

transportálnak. De hagyján, mert a baj rövid és csakhamar kiheveri

magát az ember és aztán annál jobban esik a legkisebb comoditás is,

melynek most »comfor« a neve. De ezúttal infámiter bántak velem és

* Egy másik panaszkodó nevének kezdbeti. Úgy látszik, Sz. itt nem fingált,

hanem megtörtént apróságokat ád el.
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a dircctiot figyelmeztetni kellene, mikép kapitányait egy kissé szoro-

sabb féken tartsa, mert ezek néha oly impertinenter viseltetnek a

publicum iránt, hogy ezen gyönyör intézet minden hitelét elveszteni

kénytelen. — Gondolja csak a gróf, mi történt szegény fejemen ! Most

a sok es után oly rosszak lettek a földi közlekedések, hogy én, — mert

itt Pesten sürgets dolgaim vannak, nem köszönhettem eléggé Istennek,

hogy már hazánkra is árasztá a gzhajók áldását. Pakold

be Orzse — igy szóltam nmhez — minden periputtyo-

dat, mert gzösön szállunk Pestre, ilyeseken pedig mint tudod édesem

tömérdek bagázsi elfér. Bajától hajóra lépünk, innen csak egy státió

és addig bármennyi skatulyát és vánkost hurczolsz is magaddal, én

nem bánom, eltröm, csak számra ne rakjál semmit is, mert igy aztán

nem tudnék pipázni ! Hogy pedig a gzöst bizonyosan el ne szalasszuk,

— három nappal elbb érkeztünk szerencsésen Bajára, honnét tüstént

visszaküldöttük Márton kocsisunkat négy lovával, mert miért rágja-

nak ezek vásárlott zabot, midn odahaza ingyen elég van. — Minden

nap rendesen kimentem a Duna partjára strázsálni a gzöst, de az átko-

zott nem akart elbb megjelenni mint a tarifában irva van, niig végre

az ágens korán reggel nekem azt súgta délutáni 5 óra eltt meg nem
érkezhetik. Xo én mindjárt Bajára szaladtam, mely mint a gróf tudja,

legalább is félóra távolságra esik a Dunaparttól, Istenért siess kedves

Örzsém, vitesd ki holmijaidat, mert máskép bizony végre még hátra-

maradunk. Tüstént kihurczoltattuk Örzsémnek mindenét és vagy 12

óráig vártunk a gzöst, — egy kis hideg pecsenyén kivfíl nem is ettünk

semmit, — mig végre hála Isten a görbe folyam szegletébl egyszerre

kibukkan a gzös és én vagy4 nagyszabású kartandit^ kötök nyakamba
— kettt-kettt pedig minden kezembe, mikép semmi véletlenül hátra

ne maradjon — mig a többi vagy kétszázra men parti várakozók-

kal örömbl oly »éljent« ordítunk az egekbe, hogy tudom félórányi

távolságra is mind felrepültek a csókák, de a gzös — csak mindegyre

úszott, melyrl valami confuz, de igen heves vociferátió ütötte meg
füleinket és a szép kalandnak vége az, hogy a kapitány, ezen decretális

gazember meg nem állott, — és minket úgy hagyott a parton, mint

az eb valamijét. De mi tüstént panaszlevelet tettünk fel kétszáz alá-

írással a directióhoz, hogy ne mulassza el a semmirekell kapitányát,

kinek legkisebb respectusa sincs a publicum iránt, tüstént elkergetni,

mert máskép, mig az a gaz sehonnai vezérel hajót, — tudom becsüle-

* Karton, doboz. Sz. elbb schachtlit íit, de azt kihúzta.
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tes ember inkább gyalog jár vagy éppen nem jár, de veszteg marad
mieltt gzösre ülne. Nekem most két kocsit kellett fogadnom és három

napi keserves utazás után itt vagyunk tandem aliquando, nm kis

Pistánkkal együtt, és én, — de mily állapotban ? Félig kirázott lélek-

kel, teli kék foltokkal és csömörrel, mig a sok skatulyák és ládák tar-

talma keresztfílázván, igazi czigány rongyokká vált. Kivált feleségem

oly dühbe csigázta fel magát, hogy — úgy mond — egyenesen Bécsbe

megyén ezen infamitást személyesen bepanaszlandó Báró K . . . nem
is tudom, hogy hijják, igen Beck excellentiájánál, ki mint mondják

most a fszakács és mindent fz.

Én. Drága földi uram, ezt kegyednek neje igen bölcsen cselekszi,

de én megvallom nem igen tudom capiálni, mikép fog az érintett nagyúr,

noha kimondliatlan tudós és különösen humánus személyiség, e bajon

csak legkisebbé is segíthetni ; — mert a szegény kapitány egészen

ártatlan

!

K. J. Ártatlan az a gazember ; és a gróf még pártját fogja? No

ez már szép, ezt nem hittem volna.

Én. Ártatlan biz az! Mert tudja ön mi volt azon vociferátió.

melyet ön a megállni nem akaró hajóról hallott és nekem érintett is ?

Bizony nem volt egyéb, mint rácz és zsidó ribillio a kapitány ellen,

ki meg akart állni, de az utazók, kiknek száma igaz már öOOra rúgott,

ezt teljességgel nem engedték. A kapitány erltetni akarta a dolgot.

de most körülfogták t és egész hajósnépét, gépészszel, kormányossal

együtt, rájuk pisztolyt, mordályt tartottak több ráczok, st néhány

zsidó még kis zsebterzeroUt is, úgy hogy végre, mert mellette senki

nem állt, pártját egy utazó sem fogta, bizony elvégre hódolni kellett

az erszaknak.

K. J. Ezt nem tudtam, tehát épitsen a társaság több hajót etc. etc.

Én. Hiszen éjjel-nappal azon van, csakhogy gzöst nem lehet oly

könnyen és oly szaporán kisütni mint zsemlyét vagy fánkot. Az inté-

zet még új és miután minden egyéb közlekedési methodus megmaradt,

t. i. gyalog, lóháton, szamáron, echókocsin, Vorspanttal, császári vagy

paraszt postával, ruráhs occásió kényelmével, búzahajón, csónakon,

talpon Magyarország minden lakosa szint úgy mozoghat és transpor-

táltathatja drágalátos magát egy helyrl másikra mint azeltt és gz-

hajó semminek sem pótléka, az okos ember nemcsak egy, de minden

oldalról birálja a dolgot és a nagy nyereség fejében, melyben a gz-

hajók által részesült, elvárja a leend bizonyosan még nagyobb nyere-

séget, és addig is azt. miben már gazdagúlt, okosan fogja élvezni.
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Vásár alkalmával például, ha éppen nincs azon idszakra szorítva,

nem l gzösre, de bevárja a cserebere elmúltát és akkor használja az

új közlekedési nyereményt, mikor hihetleg az nincs túltömve. Ha
pedig éppen vásár alkalmával kell mozognia, ám akkor fontolóvá

teszi, hogy vájjon kényelmesebb-e a régi rendszer szerint csúszni-

mászni vagy gzhajón kellemetlenül egybesaragláztatni, mikép aztán

azt választja, mit jobbnak tart, midn soha nem felejti, hogy utazás
*

általában véve, kivált a szegényebb sorsúakra nézve, nem kényel-

mes séta vagy kellemes idtöltés, de többet-kevesebbet mindig alkal-

matlansággal — bajjal, szenvedésekkel, st nem ritkán még veszély-

lyel is jár.

K} Ilyen ellentételek sokszor fordulnak el, milyeseket a gróf

elhoz, de most kíváncsi vagyok, mert a gróf mint látom sok tapaszta-

lást szerzett a gzhajózás ügye köri, igen kíváncsi vagyok mondom
végkép hallani, a gróf hát mit javasol? A kormány mit tegyen, mert

a nagyközönséget csak ki nem tehetni a kapitányok, ágensek etc. etc.

önkényének és kivált az administratio szemtelen uzsoráskodásának !

A gzhajózás oly számos tisztsége közt sok rosszul nevelt, faragatlan

egyén van, kivált az angol gépészek közt, kiket féken keU tartani
;

mi pedig a nyereséget illeti, erre nézve hivatalos értésünkre jutott^

hogy nem egy gzös például az Árpád, Zrinyi, Bécs nev, több tiszta

nyereséget keresett, mint 60, st 80 száztóht egy évben, ily uzsora

pedig megengedje gróf, tán jobban iUik Schylockhoz mint valami

osztrák társasághoz.

Gr. Sz. A kormánynak, mely a sumnms justitiáriusnak orgánuma,

finspectióját a gzhajó tisztviselsége fölött senki, ki józan eszén

van, elvonni nem akarja, nem óhajtja, ez senkinek eszeágában sincs
;

mi azonban magát az érintett társaságnak oeconomiáját és belelren-

dezését iUeti — ebben a kormány teljes meggyzdésem szerint,

mely több évi kiterjedt tapasztaláson alapszik, nem tehet bölcsebbet,

czélszerübbet és üdvösebbet, mint nem tenni »semmit«, de egészen

magára a társaságra hagyni saját dolgait.

Mi az uzsorát illeti, nem tagadhatom, hogy a társaságnak egynél

több hajója valóban impudenter sokat keres és ki ezek után itél,

annak könnyen Schylock eshetik emlékezetébe, de ki az egész ered-

ményt összesommázza, annak inkább József, egyiptomi premiernek

félálma lebeg lelke eltt, azon híres álomnak t. i. mikor a sovány tehe-

* Sz. aláhúzása. ^ Ez Kübeck.
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nekrl tesz említést, mert eddigelé legalább a kérdésben lev intézet-

rl nem mondhatni egyebet mint azt, hogy »megvan«, mert fényes

állásról még szó sincs. Gzhajónak legalább 20 tiszta perczentet kell

jövedelmeznie, mikép a részvényeseknek 5 perczentet ki lehessen

fizetni, minthogy 15 percent alig elég és mindenesetre nem felesleges

a hajóknak, melyek minden részeikben annyira és oly gyorsan kopnak,

tökéletes rendben tartására. Eddig pedig 16 száztólinál többet egy-

egy évben még nem keresett az egyetemes füstöl flotilla ; mert ha

mint Excellentiád igen bölcsen mondja, egy-két hajó 60, st 80 per-

centet jövedelmezett, volt viszont egynél több oly gzös is, kivált a

dunai szorosokon és Oláhország partján, mely nemcsak nem hozott

egy fillért is, de 30, 40, st 50 percent deficittel csorbitá a társaságnak

sommás bevételét. Ha a részvények mindemellett 500-ról szinte

700-ra emelkedtek, mennyit valósággal nem érnek és én ennélfogva

részvényeim nagy részét el is adtam, ezt csak annak tulajdonithatni,

hogy a közönségnek nagy száma az intézet egykori jövedelmezbb

felvirágzását reméli, st biztosan várja, és aztán, mivel nem egy

azon hajók után itél az egészre, melyet Bécsbl vagy Pestrl indulva

vagy odaérkezve utasokkal ersen megtömve szemlél és a Duna-

szorosokra etc. etc. nem tekint, nem figyel, számba nem vesz. És

hogy én Excellentiádat, minden megbántás nélkül legyen mondva, —
ezen osztályban látni vagyok kénytelen, valóban kimondhatlan búval

töltené el lelkemet, ha már syntaxistakoromban nem olvasom, hogy

az isteni Homer is szundikál néha-néha egy kicsit és ha nem tudnám,

mihez képest Excellentiád oly óriási sok detaillal van elfoglalva, és

oly lelkiismeretesen jár el a magára vett dolgok minden piczinységei-

ben, mikép aztán persze nem ritkán igen magas állásának daczára,

honnét mint Excellentiád igényh, mindent oly tisztán lát, mégis el-

fordul némi eset, mikor a legfbb dolgok kerüHk el nagyúri kegyes

figyelmét.

Egyébiránt bármily óriási nyereségben is részesül valami jog sze-

rint constituált társaság, vájjon jövedelmének nec plus ultra féle

elhatározásába ugyan mily ürügynél fogva avatkozhatik i s-ten Nov.

kormány? Ha felsbb engedvény ily vállalatokra oly I 1!^L

feltételek alatt adatik, mihez képest csak ennyi és több nyereséget

ne húzzon, ám akkor ilyféle ellenrséget elérthetni. Ilyformák közt

nagyobb vállalat azonban soha nem fog keletkezni, hahogy az alaku-

landó társaságot a státus minden lehet veszteség ellen iiem bizto-

sítja ; mi általában véve lehet logotrombább fogás, legelször is,
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mert semmi nem csökkenti a részvényesek figyelmét, törekedését és

kitartó energiáját oly annyira, mint ilyféle biztositék. minek ok-

szerinti következménye másodszor az, hogy ily bölcs státuscsiny

által rendszerint a kormány játsza elvégre a »paga Pantaleone«^ az

egész állományra meg kell vallani éppen nem hasznos szerepét. És

ha ilyest a kormány részérl úgy »nachtrágKch« bár egyenesen, bár

seeatnrák által tehetni, vájjon nem lesz-e elvégre minden szántóföld,

minden kis halastó, st minden fa meglimitálva, mikép csak annyit

és többet jövedelmezni ne merjen ? Kérdem Excellentiádat, nem

tnik-e elttünk fel. ha ily systemának elmlhatlan szüleményeit

csak egy kis részrehajlatlanság nélkül fontolóra vesszük, egykori

dics Abdera minden torz sallangival együtt?

A kormány ilyféle jövedelemmegszoritási patentet azonban

még ki nem bocsátott és azt elre lehetett gondolni ; mert hiszen ha

tán nem is látja át. legalább instinctive érzi, hogy ily eljárás még a

török közt is hallatlan hyberbola volna. Ámde kérdem, ha oly magas

helyzetben és oly ers hitelben fényl iir mint Excellentiád az oly

annyira gylöletes »uzsora« epitettel kegyeskedik megtisztelni a gz-

hajózási mint láttuk éppen nem brillant jövedelmi eredményt, kér-

dem van-e valami természetesebb mint az, hogy oly kolompos után

mint osztrák kamara elnök az egész Hans Jörgel-féle nagyszámú igen

tudós publicum úgy fogja az uzsora szót bégni, mint bölcs birkasereg-

nek is csak ilyféle initiativ kelletik, mihez képest szokott mondókáját

elharmoniázza.

Ilyféle ráfogás vagy tán jobban mondva calumnia — die das

Edelste zu »verkümmern« im Standé ist — lelkes emberre nagyobb

hatást gyakorol, mint parancs, tüalom, st büntetés, mert ugyan ki

szeret, kinek Istene nem Mammon, st ki akar uzsorásokkal egy

sorban áUni ? Valóban senki és a végefíectusa az ilyféle bepiszkolások-

nak és bökéseknek természet szerint csak az, hogy egy kissé csiklan-

dósabb becsületérzés ember éppen oly kevéssé lesz hajlandó bár-

mily lucrativ vállalatban résztvenni, valamint számtalan becsületes,

de sérelmesebb ^ jellem egyén, ki van rekesztve például gabnakeres-

kedésbl, minthogy legalább Bécsnek legtöbb lakosa Stammgastféle

apostolai által felvilágosítva és kitanítva tökéletesen meg van gy-
zdve, hogy minden gabnakeresked szívtelen uzsorás, st vérszopó

* A. m. kényesebb, érzékenyebb

^ Fizess, Pantaleon !
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vampir, mely nem különben bánik szegény ember társával mint pók

a hálóiba került légynek hihetleg igen csekély zsírjával

!

Ha a gzhajózás valami fennálló közlekedési methódúsnak pótléka

volna, ám akkor tagadhatlanúl joga támad a pubhcumnak azt köve-

telni, hogy a pótlék legalább ne legyen alábbvaló mint a kipótolt,

így ha valakinek szerzdés szerint hatfélét vagyok köteles ebédjére

kitálalni, és jó portió marhahús helyett t például egy »csigával«

kínálgatnám meg, akkor persze tökéletes igaza van, ha engem be-

panaszol, midn a bhó igazság szerint bizonyosan nem tesz egyebet

mint a csigát ellökni és engem a marhahús isméti kitálalására szorítni

;

ha pedig véletlenül minden marha kifogyott volna a világból vagy a

közelebbi tájból, — mi fájdalom, nem hihet, — és ekkép húsát ki

nem tálalhatom, akkor okvetlen arra ítél, mihez képest én valami

jobbat és becsesebbet rakjak a szerzd résznek asztalára mint marha-

húst, például malaczot, pulykát, császármadarat vagy bármit, mivel

az illet meg akar elégedni. Ha azonban rendesen teljesítem a szerzdést

és a hat tálú ebéd után kitálalok csigát, st ehelyett békát, vájjon

van-e joga ellenem panaszkodni? Azt hiszem legkisebb sincs és ha

mégis panaszt emel, bizonyosan minden méltányosabb gondolkozó

azt fogja neki mondani, »hadd abban, ha nem tetszík«, élvezd a hat

táladat mint azeltt.

Es a gzhajó vájjon csiga-e? Éppen nem, de sebesen repül

fáczán, st sebesen úszó viza ; és most kérdem, ha az els néha egy kissé

görhes, a hal pedig némelykor nincs elégségesen kisütve, támad-e ez

okból a publicum bármüy fényes tagjának legkisebb joga is ilyesek

ellen, kivált az intézetnek zsengekorában, feljajdúlm, st piszkot

hányni vagy a panaszkönyvekbe sért szamárságokat tentázni a

társaság etc. ellen ? Én azt hiszem nem ! De Excellentiád tán más

vélekedésen van

!

K. Engedje meg a gróf úr — én üyen hegyes és caustic nyilatkoza-

tokhoz mint a milyfélékkel a gróf ellenem engedzik és élni nem sajnál,

valóban még nem szokhattam. E tekintetben az én tanácsnokim,

többi alattvalóim és kivált a residentiális banquier urak nagyobb

udvariságot fejtenek ki személyem hánt, mely — köztünk maradjon

a szó — a legmagasabb állású gavalhereknek is például szolgálhatna

vajmi hasznosan ; miután azonban a magyarok általában véve hevesebb

vérek mint mi osztrákok, legelsben is, mert igazi urwüchsig ázsiaiak

és aztán mivel oly sok paprikát kevernek minden étkükbe, én a grófnak

nyersebb eloquentiáját nem kivánom Gleiches mit Gleichem vissza-
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torlani és azért még egyszer vagyok bátor a gróftól minden illend-

séggel tudakolni : annyira bölcs belátása szerint tehát vájjon mit tegyen

a kormány ? Semmit ? Ez lehetetlen ! Mert ha el is akarom ismerni,

hogy tán nem volna czélszer a társaság jövedelmének maximumát

elhatározni, — és azt is tökéletesen átlátom, mihez képest az utazók

quantitásiban kivétel nélküü regulát systematisálni sem járna némi

noha igen könnyen legyzhet difficultások nélkül, azért gyengéd

lelkiismeretem következtében nem hagyhatom a nagy utazó publi-

cumot legalább a gzhajó tisztviselség önkényének és nem ritkái

zsarnokságának át ; — kivált bizonyos holland[i] hajóskapitány ellen

panaszkodnak — ezt tudom — és [hát mindaz, mit nem tudok] * a

legrészrehajlatlanabb egyének, [kik] * nekem, többek közt gr. M, I. —
becsületszavukat adták, hogy ezen mostérintett Duna-hajós ket

bizonyos alkalomnál bet szerint kilökte hajójából nem ugyan a

Dunába, de kis és vajmi veszélyes csónakba. E tekintetben keU tehát

tenni valamit és most kérem, tárja ki a gróf úr oly annyira mély

tudományát. i;^]
-^ -

Gr. Sz. Excellentiád bizonyosan ismeri J. Bentham ^ törvénykezési

elmeszikráit? Ezen bölcs különcz vagy különcz bölcs számtalan igen

eredeti nézetei közt azt is állitá, hogy nincs nagyobb zsarnok, mint

oly ii'ott törvény, melyet az eldök meghagyása szerint változtatni

nem szabad. Kero szivét tán meglágyíthatni, eszére józan ok tán

eldönt súlyt fog gyakorolhatni, de irott törvény nem lát, sem nem
hall és hiába folyamodik szivéhez vagy eszéhez az ügyefogyott.

Szintúgy kedveh, higyje el ExceUentiád a nagypubhcum is, hacsak

egy kissé eszmélni akar, — bármily durva hajóskapitánynak vagy

ágensnek önkényét és zsarnokoskodását mint Excellentiádét, noha

Excellentiád nem zsarnok, st ha nem is éppen szent, igen közel jár

hozzá ! És igen természetesen, mert helyszínén például a tenger torko-

latánál józan ok megindíthatja a legdurvább és legigazságtalanabb

teremtést is, midn Excellentiádat a Münzgebáui ^ zöldasztalnál vagy

^ A szögletes zárjelben levket, mint a constructiót zavarókat és tulaj donkép
törlendket a kiadó tette ily zárjelek közé.

^ B. Jeromos hímeves angol jogtudós és nemzetgazdasági író (1748—1832),

a hasznossági elmélet, az utilitarismus megalapítója, Sz.-nek, mint ismeretes,

kodvencz írója.

2 A bécsi glacis egy részébl alakított szép Stadtpark déli oldalán lev szép

»Münzgebaude«-ban volt a kamarai elnök hivatali heh-isége.
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elnöki székben semmi a világon, legyen bár a legégbekiáltóbb baj,

megmozditni nem fogja, mert hiszen oly távolságra nem tudhatja mi

a baj és mig megtudja, már rég lepergett a segithetési pillanat; és

Excellentiád vagy valami tanácsnoka által kidolgozott instructió,

habár igazi remekmunka volna is, egyenesen a Bentham-féle azon

törvények rubricájába esik, melyek nem tudnak ngalmazni és melyek

a legjózanabb argumentumoknak sem tudnak engedni, g-ten Nov.

Azon holland[i] kapitány [a kézirat itt megszakadj. ^857.

Gr. Széchenyi István döblintíi hagyatéka. II. köt. 44
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gatás és bürokráczia.

Bach-kabinet 25. 79. 159. 494. 518.

533. V. ö. osztrák kormány.

Bachner br. v. Bachstein 54.

Bach-rendszer 136—38. 144. 145. 147.

149. 151. 152. 174. 219. 221—24.

233. 249. 250. 253. 258. 259. 264.

309—11. 354. 355. 540. 541. 611—14.

646.

Baco 148.

Bácska 28.

Baja 682.

Bajorország 147. 337. 338. 471.

Bakony 70.

Bakonyi Sándor br. (48-as tábornok)

236.'

Baldacci Antal br. (szövegben Baldacsi)

317.

balkáni orientáczió 40.

Balthazár 44.

)>Bánkbán« 244.

bankóprés 422.

Barras Paul Jean comte (a direktórium

egyik neves tagja) 122.

Batthyány-család 242. 259. 479. 480.

688.

Batthyány Lajos gr. 236. 386. 508. 639.

Bauernfeld (osztrák költ) 642.

Báuerle Adglf (népszer bécsi író) 70.

146. 450. 495.

Bayard (Pierre du Terrail) 501.

Báziás 675.

beamterek 1. Bach-huszároh.

Beaulieu (osztrák hadvezér) 409.

Bécs (Wien, Windobona) 45. 85. 87.

115. 125. 140. 149. 155. 165. 174.

183. 196. 201. 227. 231. 234. 296.

306. 316. 318. 322. 323. 329. 330.

336. 361. 367. 370. 387. 393. 400.

409. 416—19. 428. 431. 455. 490.

502. 503. 508. 559. 573. 598. 601—03.

617. 656. 658. 672—79. 686.

bécsi arisztokráczia 60. 84. 92. 93.

221. 321.

bécsiek 77. 149. 150. 155. 611—14.

bécsi kormány 1. osztrák kormány.

bécsi sajtó 1. osztrák sajtó.

becs—pesti vasút 641.

Bedlam 153.

Beer[?] (félig törölt név) 102.

Belényes 54.

Beleznai Sámuel gr. id. 189.

Beleznai Sándor gr. (tévesen Sámuel

ifj. helyett) 189.
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BelgTcád 39. 103.

Bentham Jeromos (angol jogtudós)

688. 689.

»Beobachter« 1. fiÖsterreichischer Be-

óbacMerA

Beöthy 507.

Berezina 356. 605.

Berlin 183. 255. 409. 513. 559. 596—98.

BiggoUti (ismert tánczos) 286.^

Blanc Louis 210.

»BUck« (Sz. I. mve) 8. 18.

Blücher 414.

Boldog berezeg 1. ScJiivarzeriberg Félix

herczeg.

Bonaparte 1. Napóleon.

borszállítás 416.

Borneo 262.

Bosco (?) 28. 35.

Bosznia 81. 184.

Börne Lajos (német író) 212. 394.

Brassó 555.

Bréguet Ábrahám (neves párisi mecha-

nikus) 139.

Breslau 447.

Britannia 1. Anglia.

Broglie Achill Viktor hczg. (Lajos Fülöp

angolbarát minisztere) 538.

Brougham Henrik (államférfi, politikai

író) 23.

Bruck br. (csász. p. ü. miniszter) 78.

129. 399.3 400—07. 409. 412—14.

416. 429—31. 434. 441. 442. 472.

486. 558. 560. 567. 572. 579. 616.

625. 627—30. 632. 636. 637. 641.

Brunswick hczg. 285.

Brutus 43. 228. 395. 398.

Buda (Ofen) 63. 115. 220. 361. 467.

504. 525. V. ö. Budapest és Pest.

Budapest (Pesthofen) 45. 196. 219.

233. 234. 320. 327. 328. 396.

Buenos-Aires 416.

Buffon (Georg Louis Leclerc comte

de B.) 57. 258.

Bukarest 165. 182. 194. 419. 676.

Bukovina 181.

Buol-Schauenstein gr. (csász. külügy-

miniszter) 136. 165. 173. 176. 182. 185.

190. 209. 284. 298. 323. 328. 341—43.

345. 370. 399. 551. 572. 579. 600.

636.

Burg-színház 72.

bürokráczia 237. 390. 648. v. ö. Bach-

huszárok és "közigazgatás.

Caesar 1. Július Caesar.

Cagliostro 50. 381.

Canova 168. 468.

Capváros 416.

Carabelli (talán Caraffa helyett) 427.

CaracaUa 147.

Carpantier (talán Charpentier helyett)

626.

Carthago 441.

Catharina 1. Nagy Katalin.

Catalani Angelica (ismert tánczosnö)

459.

Cato 158. 164. 307.

Cavour gr. (olasz külügyminiszter) 163.

342—44. 346.

centraUsatio 140, 141. 144. 220. 658.

662.

Chateaubriand 380.

Chesterfield lord (Stanhope Fülöp Ch.

grófja) 87.

Cicero 102. 469.

Cobenzl 579.

Coburg hczg 668.

Colbert 406.

Confucius 117. 170. 380.

Conrád Gusztáv (ftörvényszéki taná-

csos, Pest kinevezett polgármestere)

157.1 489.

Constantin nhczg 1. Konstantin.

Coronini-Cronberg János gr. (Ferencz

József nevelje) 104. 255. 291.'

Corrus (?) 36.

Corvin 1. Mátyás.

Croatien 1. Horvátország.

»Cronicle« (angol lap) 602.

Cronstadt 1. Kronstadt.

Csáky gr. 259.

császári hadsereg 1. hadsereg.

csehek 1. CseJiország.
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Csehország 48. 77. 134. 140. 149. 198.

231. 255. 269. 270. 337. 547. 631. 632.

649. 658.

Csokonya 71. 169.

Curtius 187. 200. 201.

Czapka (Bécs polgármestere 1848.)

59. 60.

Czartoriski Ádám hczg (I. Sándor czár

külügyminisztere) 285.

Cziráky Antal Mózes gr. 365.^

Czörnig Károly br. (statisztikus) 627.

629. 632. 637. 639. 657.

Dante 548.

Danton 285.

Danzig 403.

DardaneUák 347.

Dárius 369.

Danison (népies zenemvész) 315.

Deák Ferencz 11. 13. 507.

Debreczen 171. 183.

Debrö 412.*

Demosthenes 469.

Dessewffy Sámuel gr. 455.2

D'Haussez (X. Károly tengerészeti

minisztere) 33.

Dibics Zabalkanskij (szövegben Dibits
;

orosz tábornok) 348.

Diderot 380.

Diebsesel (költött név) 222—24.

Dietrichstein hczg 668.

D'Israeli (angol konzervatív politikus)

409. 539.

Dionysios (a tyrannus) 295.

Dobzse László 1. //. Ulászló.

Dommayer (Schönbrimn melletti mu-

lató) 315. 322.

Don Carlos 383. 384.

Dornbach 127.

DöbUng 455.

Dráva 338.

Drenkova 675. 676. 678.

Dresden 601.

Dsingiszkán 273. 274.

Duna 174. 237. 257. 525. 676. 677. 682.

Dimai Gzhajózási Társulat 671—73.

68^^88.

dunai hajózás 671—84.

Duschek Ferencz (Kossuth államtit-

kára) 236.

Eckartshausen Károly (XVIII. sz.-i

író) 565.

Egyptom 540.

Eichhof Péter br. (udv. kamara elnöke)

408.

Elba szigete 356.

EUenborough lady 48.2

Ellis 384.

Enhien hczg 289.

Eperjes 637.

Epictet 63. 203. 325. 381. 573.

Epicur 214.

Erdély 54. 168. 181. 186. 370. 458.

547.

Erzsébet (angol királjn) 104.

Erzsébet császárn 10. 11. 14. 37. 45.

102. 159. 191. 215. 250. 317. 396.

453. 481. 532. 582. 583.

Eskeles (bécsi bankár) 311.

Esterházy Bálint gr. (Ausztria péter-

vári követe) 291. 353.

Esterházy hczg 259. 428. 668.

Esterházy Pál hczg 291.i 352.

Északi-tenger 560.

Európa 32. 36. 37. 39. 50. 62. 82. 95.

106. 109. 111. 113. 121. 122. 130.

135. 140. 142. 143. 146. 147. 152.

156. 162. 171. 173. 178. 180. 182.

183. 186. 187. 191. 197. 225. 244.

260. 277. 283. 284. 286. 289. 296.

311. 313. 316. 318. 319. 327. 341.

342. 345—47. 362. 367. 370. 401. ^
418. 473. 474. 489. 498. 502. 520. '\
526. 546. 578. 580. 621. 652.

^''

európai egyensúly 173. 179. 182. 190.

298. 473" 532.

»Faublas« (»>Les Aventures do Faublas*

ez. regény) 565.

»Faust« 225.

Fejesházi (költött alak) 133.

Feketehegjd hczg 143. v. ö. Schwarzen-

berg Félix hczg.

Fekete-tenger 346. 348. 370. 674-76.
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Felsenthal (bécsi belvárosi rendörkerü-

let fnöke) 160. 161. .

Ferdinánd fhczg. 155.

Ferdinánd király V. 68. 109. 219. 236.

277. 300. 358. 484. 496. 508. 527.

535—37. 598. 652. 657.

Ferdinánd Miksa fhczg (szövegben

Miksa fhczg) 165. 493.* 534. 652.

Ferencz császár I. 122. 141. 155. 156.

162. 163. 178. 220. 279. 287. 358.

361.421. 506. 566. 658.

Ferencz József 6. 10—17. 27. 33. 35—
38. 40. 42—45. 47—49. 55. 56. 60.

63. 64. 78. 79. 81—84. 86. 87. 90.2

93. 96—100. 102—04. 106—20. 122—

24. 126—30. 132—41. 143-53. 156.

156.* 157—71. 173-77. 179—202.

204. 205. 208—19. 221. 224—27.

229—31. 233—55. 257. 259—61. 265.

266. 268—83. 286—310. 312—20.

324—28. 331—47. 349—51. 353—55.

357—60. 366—74. 376—79. 382—92.

394—405. 407—09. 412—17. 420—35.

438. 441. 442. 450—55. 461—63.

465—75. 477. 479—90. 492. 568.

571—73. 576—90. 592—609. 611—24.

626—28. 631. 633. 637—42. 644.

645. 651—58. 660—71.

Ferencz József-rend 278. 279. 295.

í'erencz Károly fhczg (Ferencz József

atyja) 277. 535—37. 577. 652. 657.

Fessler 332.

Fichtenstamm 1. Kempen.

Fichtenstamm v. Niergendshausen (köl-

tött zsandáralak) 77.

Fleurus 48.

Flórian (Jean Claris de F. XVIII. sz.-i

regényíró) 492.

Focond [?] 395.

föderalisták 48.*

Fouché (Napóleon rendó'rminisztere) 29.

641.

Fraknó 428. 429.

franczia faj 439. 462. v. ö. Franczia-

ország.

Francziaország (francziák, Gallia) 140.

158. 165. 172—77. 179. 184. 186. 189.

191. 194. 199. 209. 210. 285. 337.

341. 347. 355. 367. 370. 392. 446.

458 466-68. 472. 537. 559. 599.

Frankfurt 337.

FrankUn Benjámin 135.i 136.

Frigyes II. 1. Nagy Frigyes.

Frohsdorf 120.

Fox 478.

Fülöp V. 516. 517.

Galatz 673.

Galiczia 178. 181. 330. 547.

Gallia 1. Francziaország.

GanganeUi (XIV. Kelemen pápa) 382.

Gellert F. Keresztély (német író) 462.

Gellérthegy 257.

Gentz Frigyes (Metternich jobbkeze,

publiczista) 393.

Genua 417.

Gerard (híres oroszlánvadász) 176.

288.

Geringer Károly br. (1849—51. magyar-

országi helytartó) 220. 221. 262. 543.

563.

Germania 1. Németország.

germanizálás 220. 254—56. 388. 437.

438. 440. 441. 443. 464—69.

Gerold Károly (bécsi lapszerkeszt')

146. 252. 450. 499. 601.

GeymüUer Henrik (bécsi bukott ban-

kár) 418—24.

Gibraltár 416. 417.

Gizella fhczgn 37.

Goethe 459. 460. 502. 633.

Gorcsakov (orosz külügyminiszter) 136.

153. 165. 169. 328. 335. 600.

Göny 451. 679.

Görgey 46. 2362.

Grassalkovics hczg 6692

Grillparzer 125.

Grimm (sakkmester) 446.

Grinzing (Bécs mellett) 315.

Grünne Károly (Ferencz József had-

segéde) 79. 102. 103. 166. 167. 192.

212. 288. 327. 480. 487—89. 519.

533. 535—37. 543. 568. 580. 581.

584. 598. 608. 609.
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Gunkel (bécsi szabóczég) 538. 544.

Gusztáv Adolí 430.

Gyr 75. 116.

G)TJlai Pál 1. 7.

gyülekezési tilalom 389.

Habsburgok 1. uralkodóház.

Habsburgi Rudolf 126.

Hacking (Bécs meUett) 92.

Hacklánder (bécsi sajtóbérencz) 476.

601. 610. 611.

Hadik tábornok 482.

hadsereg 27—30. 351. 354. 473. 478.

483. 544. 545. 581. 582.

hadsereg csökkentése 335. 338. 367.

551.

Habnemann 298.

Hainburg (fegy\'erg)^ár) 192.

Hamburg 403. 416. 417. 560.

Hamilkar 196. 369.

Handzsabék (Érd) 676.

Hannibál 197. 369. 478.

»Hans Jörgel« (bécsi vicczlap) 329. 391.

391.2 395. 416. 435.1 519. 559.

»Hármas Kis Tükör« (szövegben Kis

Tükör) 411.

Harwitz (német sakkmester) 448.

Hauer István (Magyarország polg. köz-

igazgatásának fnöke) 11. 101. 113.

157. 159. 162. 174. 184. 194. 198. 204.

220. 227—42. 244. 245. 251—58.

261. 262. 265. 266. 270. 293. 294. 302.

303. 305. 321. 327. 374. 466. 467. 490.

491. 498. 503—05. 510. 519. 531. 532.

564. 580. 583.

Hauser Kaspar (Napóleon természetes

fiának tartott lelenc z) 593. 613.

Hayer 292.

Haynau 78. 79. 81. 87. 100. 164. 177.

188. 192. 194. 207.2 220. 221. 234.

235. 289. 297. 300. 350. 425. 508. 524.

585.

Heine Gusztáv (a »rremdenblatt« ala-

pítója) 605.

helytartó-kerületek 114. 252.

Henrik IV. (franczia király) 274. 396.

552.

Herder 464. 573.

Hermáim (József föherczeg alcsti gazda-

tisztje) 361—66.

Hess báró (osztrák vezérkar fnöke)

27. 165. 166.

Hexenmeister 90.

Hietzing (Hiezing ; Bécs mellett) 92. 561.

Hildburgshausen 338.

Hildebrand (VII. Gergely pápa) 382.

»Himfy szerelmei* 243.

HobartowTi 416.

Hódító Vilmos 35. 434.

hódoló felirat 1. petiiio.

Hofer András (tiroli szabadsághs) 118.

202. V. ö. Sand-Wirth.

Hofer János (H. András fia, csász. hiva-

talnok) 98.2

Hofíbauer Kelemen (redemptoristák

megreformálója) 69.^ 570.

Hogarth 464.*

Hollandia 417.

Homéros 70. 388.

Honkong 415. 560.

Hóra Kloska lázadás 472.

Horatius 283.

Hortobágy 87.

horvátok 1. Horvátország.

Horvátország (horvátok, Croatien) 45

—

47. 81. 137. 149. 167. 207. 244. 245.

297. 338. 461. 469. 471. 472.

Horváth Endre (az »Árpád(( szerzje) 531.

Horváth István 510.

Hrabovszky János báró, altábornagy

(szövegben Hrabowszky) 236.

Humbolt Sándor 574.

Hunkár (Széchenyi 1. barátja) 4. 9.

Himnia 1. Magyarország.

»Himnia« (Széchen}^ I. míive) 8.

Himyadiak gr. 365.

Hunyadi János 103.

huszáregyenruha 266. 267.

Hyde park 462.

Ifland 469.

igazságszolgáltatás 561. 562.

India 336. 355. 566. 630. v.ö. Keleí-India.

ipari kiállítás 251.
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Irkutsk 183. 347.

iriandiak 313. 314.

Itália 1. Olaszország.

Iván czár III. 1. Rettenetes Iván.

János fherczeg 660.

Jassy 182. 194.

Jehobam (tévesen Lót helyett) 58.

Jellasich 37. 45. 45.i 46. 47. 87. 100.

105. 107. 128. 149. 167. 177. 188. 234.

243—46. 297. 471. 472. 485. 571.

Jeruzsálem 184.

jezsuiták 210. 393.

jogbiztonság 546.

jószágelkobzás 424—27.

Jourdan 428.

József császár I. 141. 506.

József császár II. 116. 117. 255. 256.

386. 637. 658. 660.

József nádor 361. 363. 365. 366. 479.

527. 660.

Judenburg 102. 103.

JuKus Caesar 35. 395. 478.

KaHíornia 241. 416.

Kalkutta 415. 531. 560.

Kálvin 380.

kamarási méltóság 129. 130.

kamarilla 142. 321. 585.

kanizsai vasút 114.

Kant 381. 464.

Kapisztrán János 103.

Kara György (az 1813. szerb lázadás

élén) 39.

Karczag 387.

Karlsbad (Károlyfürdö) 384. 459. 460.

Karlsruhe 410.

Károly VI. császár 660.

Károly fherczeg (Napóleon ellenfele)

327.3 660.

Károly X. (franczia király) 33. 64. 116.

208. 503. 505. 506.

Károly XII. (svéd király) 165. 347.

354.

Károlyfürdö ). Karlsbad.

Károlyi István 412.*

Kárpátok 166.

Karszt 401. 429—31.

kath. papság 382. 383. 396.

Kelet-India 194. v. ö. India.

Kemény Zsigmond báró 1. 7.

Kempen János báró v. Fichtenstamm

(csendrség szervezje s fparancs-

noka, majd rendrminiszter ; szöveg-

ben Fichtenstamm néven is) 68. 160.

390. 391—94. 402. 482. 486. 516.

Kempelen Farkas (magy. Mr. udv.

kancz. tanácsos, a sakkozógép feltalá-

lója) 516.

Kempis Tamás 565.

kémrendszer 615. 616. 618. v. ö. tüTcos-

rendrség.

kereskedelmi és iparkamarák 432.^ 637.

kereskedelmi politika 559—61.

Khevenhüller-Metsch Ferencz gróf (tá-

borszernagy, Bach ellensége) 108. 568.

571. 642.

Kína 156. 158. 170. 502.

Kisfaludy Károly 56.^

kir. kézirat 13. 16. 548. 583.

királylátogatás 10. 12. 14. 15. 113.i 292.

317. 318. 320. 374. 396. 397. 487. 515.

v. ö. királyünneplés.

királyünneplés 249. 250. 260. 289. 290.

292—94. 307. 592. 644.

Kisbér 479. 480.

Kiss Ern (48-as tábornok) 233. 242.

424-26.

Kiss Márton (Széchenyi I. írnoka) 2. 8.

Kis Tükör 1. Hármas Kis Tükör.

Klapka 46. 236.2

Klein testvérek (nagy építkezési válla-

lat) 408.

Kbngofström 1. Klinkowström.

Klinkowström (bécsi jezsiüta hitszónok)

26. 81. 98. 210. 328. 378.3 534.

lOopstock 464. 469.

Knackerl (50—60-as évek híres fiakker-

kocsisa) 213.

lüiicsanin (rácz vezér) 103.

Kock Pál (regényíró) 168. 310.

Kolozsvár 55.

Komárom 46. 166. 236.

konkordátum 216. 378. 547 .a

Konrád 1. Conrád Gusztáv.
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Konrád Józsi (v. sz. tévesen Conrád

Gusztáv helyett) 157.

Konstantin nagyherczeg (I. Miklós czár

fia, Ausztria gylölje) 171. 199.*

336. 351. 352. 600. 608.

Konstantinápoly 39. 184. 186. 196. 347.

348. 354. 376.374.377.V. ö.5/amÍHL

koronatanács 15.

Kossuth Lajos 52. 652—54.

Kor\Tn (szentgáU) 71.

Kor\in 1. Mátyás király.

Kotzebue 467.

Kovács Lajos 1. 7. 16.

kozákok 555. 556.

Kölcsey 507.

közbiztonság (közbátorság) 52. 53. 70.

71. 77. 545. 546.

közigazgatás 667—69. v. ö. Bach-huszá-

rok és beamterek.

közoktatásügy 387—89. 564—67. 573—

76.

köztársasági eszme 42. \.ö. államforma.

Krakkó 358.

Kremer Alajos (Ritter v. Auenrode

;

udv. kam. tanácsos) 408.

kremli epizód (IL Sándor és Esterházy

berezeg) 352. 353.

krimi háború 124. 165. 179—87. 194.

198. 199. 202. 215. 340. 341. 350. 357.

358. 360. 368—70. 376. 536. 599.

Krisztus-rend 385.

líronstadt (Cronstadt) 171.

Krüd ner Juliána bárón (német írón)

659.

Kucsuba (költött alak 556.)

kultúrpolitika 1. közoktatásügy.

Kuranda Ignáez (neves pubUczista, az

Ostdeutsche Post alapítója) 146. 450.

476. 601.

Kuruczvári (költött alak) 68.

Kutschera A. báró. (kabineti titkár

;

szövegben Kutsera) 156.

Kutsera 1. Kutschera.

Kutusow 356. 357.

Kübeck Károly, Frh. v. Kübau (Ferencz

és Ferencz József bizalmasa, udv.

kamara, majd Reichsrat elnöke) 93.

266. 671—74. 677. 678. 693. 684."

685—89.

külpolitikai helyzet (külpolitikai kor-

mányzat) 135. 164—69. 172—79.

194—96. 200. 209. 283. 284. 335—60.

367—70. 405. 471. 532. 551. 599. 600.

külpolitikai kormányzat 1. külpolitikai

helyzet.

Labedoyére Károly gróf (L Napóleon

tábornoka) 121. 615.

Lafontaine 336.

Lajos L (bajor király) 330.

Lajos XIV. (franczia király) 279.

Lajos XVL (franczia király) 274. 285.

421. 503. 505. 657.

Lajos XVIII. (franczia király) 121. 122.

479 480. 615.

Lajos Fülöp (Louis Philippe, a polgár-

király) 121. 122. 303. 396.

Lamartine 288.

Lamotte gróf (De la Motte Antal, bel-

ügyminiszteri oszt. fnök) 158.

Langer Antal (a bécsi »Hans Jörgel«

szerkesztje) 146. 450. 455.

Laplace Péter Simon 604.

Laroche Károly (Burg-színház mvésze)

72.

Latour (a bécsi forradalom vértanuja)

86.

Latour d'Auvergne Théophile (»a leg-

els gránátosa) 230.

La Trappé (normandiai bencés-kolostor)

4. 513.

Laza (de L. német sakkmester) 448.

Laxenburg 12. 71. 548. 578. 583.

laxenburgi kézirat 1. kir. kézirat.

Le Casas, toUhiba Le Sage helyett 1. ezt.

Lehel 262.

Leibnitz 464.

Leipzig (Lipcse) 155. 183. 338. 388.

»Leipziger Llustrierte Zeitung« 240.

leipzigi csata 24.

Léka (Vas m.) 562.

Lengj^elország 24. 124. 134. 156. 178.

179. 367. V. ö. L. 0. felosztása.

Lengj'elország felosztása 125.-
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Leo pápa 29.

Leopold 1. Lipót.

Le Sage (a liíres genfi matematikus)

489.

Lesseps Ferdinánd (szuezi csatorna épí-

tje) 403. 404. 418.

»Liaison dangereuse* (Pierre de Laclos

regénye) 35.

Libényi János (Ferencz József merény-

lje) 302. 498.

Lichtenstein herczeg 67. 117. 316. 338.

668. 669.

Ligue (De L.) Károly herczeg cs. kir.

tábornok 529.

Linz 198.

Lipcse l. Leipzig.

Lipót I. császár 44.^ 123.

^

Lipót IL császár 660.

Lipóthausel (Lipótvár) 236.

Lipótmezö 504.

Lipótrend 279. 295.

Lipótvár 1. Lipóthausel.

Lissabon 419.

Lithvánia 171.

Litta herczeg 668.

Liverpool 680.

Lombardia 162. 164. 165. 291. 341. 396.

547.

London 102. 417. 419. 538. 659.

Louis Philippe 1. Lajos Fülöp.

Löwenthal (sakkmester) 446. 602.

Lovarda 510. 511.

Lovasberény 146. 365.

Loyola Ignácz 380.

Luther 126. 380.

Lübeck 403.

Lützow Rudolf gróf (Monarchia török-

országi követe 1812—22.) 439.2

Lykurgos 27. 380.

Mac CuUok János (angol közgazdász)

252.

Macchiavelli (Macchiavell, Machiavel)

34. 46. 47. 64. 111. 124. 125. 140. 188.

' 189. 208. 252. 287. 288. 354. 394. 462.

550.

Mack tábornok 155. 446. 577.

Madrid 409.

Mahomet (Mohamed) 27. 173. 228. v. ö.

Mehnied.

magyargyalázás 450—53. 455.

magyar konzervatívek 11—13.

magyar nemzet 1. magyarság.

Magyar Nemzeti Múzeum 510. 511.

654.

Magyarország 11. 13. 15. 16. 33. 35. 36.

38. 39. 46. 48—50. 53. 54. 56—58.

67. 70. 75. 77. 81. 84. 86. 88. 99. 100.

112—14. 123. 125. 134. 140. 141. 158.

162. 163. 169. 186. 189. 191. 192. 198.

202. 204. 207. 218. 219. 221. 223. 224.

227. 229. 231. 232. 240. 252. 253. 260.

263. 271. 275. 278. 279. 281. 295. 300.

302. 308. 317. 329. 330. 333. 344. 349.

350. 354. 361. 362. 387. 406. 425. 426.

432. 441. 443. 449. 453. 454. 464.^ 467.

475. 480. 482. 489. 493. 498. 504. 508.

513. 514. 520. 526. 528. 530. 541. 543.

546. 548. 551. 552. 558. 571. 572. 577.

578. 586. 589. 592—95. 610. 611.

640—43. 651. 653. 655. 658. 667. 670.

683.

magyarság (magyarok, magyar nemzet)

27. 33. 34. 36. 38—43. 53. 64. 84.

96. 101. 102. 108. 109. 111.113.114.

117. 119. 123—25. 128. 130—32. 135.

136. 140—42. 145. 158. 159. 161—64.

169. 188. 193. 198. 210—12. 214—16.

219—22. 224. 229—31. 234-36. 240.

241. 247—49. 251—60. 267—72. 277.

289—97. 301—16. 318—25. 327. 328.

330. 350 358. 361. 368. 383. 384. 387—

90. 392. 394. 450—52. 455. 457. 461.

468—70. 472. 474—77. 481. 484—87.

489—490. 493. 494. 497. 498. 507. 509.

510. 512. 513. 520. 529. 530. 532—34.

537—41. 547—50. 567. 589—91.

595—98. 600. 601. 610. 611. 661. v. ö.

Magyarország.

magyarság elszegényítése 249—51.

magyar szabadságharcz 1. szabadság-

harcs.

»Magyar Sajtó« (Török János lapja)

610.
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magyar trónkérdés 349. 372. 404. 425.

480. 494. 542. 595. 637. 653—55.

Magyar Tudományos Akadémia 240.

511—15. 525—27. 529.

)>Mailánder Nachricht* 98.*

Mailand 1. Milano.

Málta 25.

Manchester 444.

Marat 285. 286. 306. 326.

Margitsziget (Palattnalinsel) 525.

Mária Antoinette 285.

MáriaczeU 379. 384. 425. 479. 493. 562.

582. 583. 597. 598. 603.

máriaczelli búcsú (1857.) 485. 498. 519.

534. 548.1 582. 583. 610. 611.

Mária Lujza fherczegn (Marié Louisa)

122. 125. 175. 178. 409.

Mária Terézia 78. 117. 124.i 178. 179.i

506. 599. 655. 660.

Mária Terézia-rend 220. 279. 351.

Marmaros 610.

Mátyás I. 94. 106. 504.

Maux báró 1. Münichhausen.

Mechmed Ali (egyiptomi alkirály) 347.

Mehmed II. 347.

Meidinger A. 128.

Melanchton 573.

Melas (osztrák hadvezér) 409.

Metternich hczg 95. 342. 616.

Miesbach (rajnamelléki nagyiparos)

252.

Miklós I. czár 24. 37. 124. 166. 170.

171. 176. 177. 179—82. 185—87.

189. 198. 199. 208. 215. 224. 339.

340. 347. 348. 350. 361. 370. 372.

373. 376. 377. 580—82. 598. 599.

Miksa fhczg. 1. Ferdinánd Miksa.

Milano (Mailand) 10. 14. 106. 107. 122.

148. 168. 341.

Mirabeau 100. 282.

Moga János (48-as tábornok) 236.

Mohács 676. 680.

Moldva 124. 181. 182. 184. 185. 191.

193. 196. 199. 215. 341. 347. 360.

369. 370. 376. 599.

monarchLkus érzés 41. 42. 490. 498.

»Moniteur« 593. 594.

Montecuccoli 27. 154.

Montenegró 184.

Montenuovo gr. 175. 178.^

Montesquieu 288. 478. 485.

Montez Lola (I. Lajos bajor király ked-

vese) 330.2

Montijon br. (spanyol belügyminiszter)

132.

Moravetz 499.

Morisson 217.

Moritzruhe (badeni kilátóhely) 336.

411.

Morvaország 658.

Mosko 1. Moszkva.

Moszkva (Mosko) 169. 171. 195. 347.

356. 603.

Mozart 618.

muszka (Muszkaország, Muszkovia,.

Oroszország) 99. 118. 128. 142. 156—

58. 165. 166. 168—72. 175. 176. 179.

182—87. 189. 190—96. 198—203.

205. 206. 208. 212. 215. 255. 264.

283. 284. 286. 307. 335. 336. 338—41.

346—56. 363. 367—70. 390. 416. 471.

477. 478. 536. 545. 547. 551. 571.

577. 594. 597—99. 601. 602. 604.

Mutius 200.

München 559.

Münichhausen br. (de Maux) 109. 132.

Nádasdy gr. 259.

Nádasdy P'erencz gr. (a vértanú) 562.

Nádasdy Ferencz gr. (igazságügyi mi-

niszter) 81.1 561—63. 572. 579.

nádori méltóság 115.

Nagy Frigj'es 219. 279. 283. 332. 410.

463. 581.

Nagy Katalin 179. 195. 315. 339. 349.

»Nagy magyar szatira« (Széchenyi I.

mve) 1—9. 13. 17. 18. 20. 2l".

Nagy Pál (felsó'bükki) 507.

Nagy Péter 179. 185. 279. 339. 341.

Nagy Sándor 35. 50. 369.

Napóleon 1. 35. 43. 52. 106. 107. 120—22.

125. 148. 154r-56. 165. 169. 172.
'

178. 183. 187. 279. 289. 297. 306.

311. 312. 349. 354. 357. 385. 395.
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404. 409—11. 414. 428. 429. 446.

473. 479. 529. 537. 570. 593—95.

603. 604. 605. 615. 624. 643. 657.

JSÍapoleon III. 175—77. 209. 226. 254.

285. 303. 600. 657.

Neasek (förendörbiztos) 2.

Neiperg gr. 178.

Nelson 116.

német faj 437—4].. 443—46. 448—50.

457—65. 478. v. ö. Németország.

Németország (Germania, Teutonia) 89.

183. 186. 207. 317. 337. 355—57.

401. 407. 414. 440. 594. 599.

nemzeti érzés 23—27. 98. 257. 544.

nemzetiségek 135. 142. 167—69. 368.

471. 472. 475. 483. 508. 512. 595.

596. 598. 611.

Nemzeti Színház 11.

népszámlálás (1850.) 308.

Nero 36. 190. 305. 461. 480.

Nestroy (bécsi népszínmíró) 162. 550.

Neuösterreich (Osztrákja, josztrákia)

27. 30. 33. 34. 72. 74. 79. 107. 108.

119. 133. 135—39. 143. 144. 149—52.

158. 163. 165. 166. 169. 172—75.

184. 194. 201. 205—07. 209. 216.

225. 226. 230. 237. 244. 245. 254.

255. 264. 269. 270. 272. 273. 275.

276. 284. 285. 290. 291. 296. 301.

302. 306. 307. 309. 311. 312. 318.

321. 329. 332. 333. 335-87. 341.

344. 346. 351. 354. 355. 358. 362.

363. 367. 370. 372. 392. 400. 415. 417.

420. 432. 436. 437. 440. 441. 451.

466. 467. 472. 473. 482. 501. 509.

511. 520. 523. 531. 533. 541. 545.

546. 547. 553. 55&-60. 564. 566.

568. 573. 577. 578. 589. 591. 594.

610. 626. 639. 642. 643. 645. v. ö.

Ausztria.

New-ton 148. 150. 225.

New-York 415. 416. 680.

Ney marschaU (Napóleon tábornoka)

121.

Niemen 357.

Norvégia 54.

Novara expeditio 359. 567.

»Oberon« (Wieland fmílve) 449.

Obrenovics Milos 168.

O'Connell Dániel (ír agitátor) 119. 333.

Odessa 674. 676.

Ofen 1. Bnda.

oláhok 149. 168. 169. 338. 387. 469.

470— 72. V. ö. Oláhország és nemzeti-

ségek.

Oláhország 124. 181. 182. 184. 185.

191. 193. 196. 199. 215. 338. 341.

347. 360. 369. 370. 376. 599. v. ö.

oláhok.

olaszok 1. Olaszország.

Olaszország (Itália) 10. 14. 149. 158.

164. 207. 216. 269. 338. 341. 383.

409. 438. 458. 508. 509. 594. v. ö.

Piemont.

Olga Níkolajevna (II. Sándor ezár

húga) 183.

Olmütz 598.

olmützi államcsíny 535, 536.

Oppolzer (orvostanár) 214. 314.

Ordódy ezredes 236.2

Oríila Mathieu (toxicologus) 106.

Orlow gr. (orosz hadvezér) 347.

Oroszország 1. muszka.

Orsova 131. 278.

országgyíílés 115. 219.

»Ostdeutsche Post« (sajtó) 65.i 72. 73.

412.* 594. 601.2

Oswald í'erdinánd 430.

osztrák aristokratia 533.

osztrákok 1. Ausztria.

osztrák kormány 24. 32. 33. 34. 39.

40. 52. 171. 367. 369.

Osztrálda 1. Neuösterreich.

osztrák sajtó (bécsi sajtó) 112. 146.

164. 171. 180. 183. 185. 240. 320.

328. 341. 342. 346. 353. 356. 411.

451—53. 455. 457. 476. 499. 500.

501. 502. 601. 602.

Ottokár II. 125. 126.i

»Önismeret« (Széchenyi I. mve) 4—9.

16. 18.

Österreich 1. Ausztria.

ftÖsterreichische Beobachter« 146. 406.
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Pál I. czár 169. 171. 536.

Palaczki 658.

Palatinalinsel 1. Margitsziget.

Pálffy gr. 259.

Palmerston lord 153. 3-44. 401. 404.

417. 441. 442. 532. 539.

Paks 676.

pandurrendszer 71.

»Paraiiiesis« (Széchenyi I.-é) 7.

parasztmozgalmak 330. 331. 475.

Paris 80. 178. 183. 262. 285. 356. 437.

459. 500. 505. 538. 555. 559. 615.

642.

Párisii Dávid 464.*

Paskievich 169. 353. 599.

Pataki Sándor (Bach nevébl magyaro-

sítva) 90. 91.

Patras 25.

Patrokles 225.

Peel 478.

Penn Tamás (quakerek apostola) 380.

Penzing (Bécs meUett) 92. 315. 561.

pénzügyi helyzet 137. 151. 153—56.

158. 283. 284. 332. 333. 354. 367.

371. 399. 405. 412—20. 427. 428.

532. 546. 547. 551. 552. 558. 561.

662—66. V. ö. államcsd és állami

költsegJiimu ta tások

.

pénzügyi kormányzat 1. pénzügyi helyzet.

Pereira (bécsi bankár) 311.

Peripuci bíbornok 380—82.

Perrugino Pietro 111.

Pest 10. 28. 50. 115. 165. 189. 322. 336.

346. 366. 367. 370. 479. 490. 555.

675—79. 682.

Pesthofen 1. Budapest.

»Pesti por és sár« (Széchenyi I. mve) 8.

Pest szépítése 366.

Pétervár (Szentpétervár) 102. 161. 171.

183. 195. 335. 369. 415. 419.

petitio (felirat, különöskép az 1857

május 9-iki) 11. 12. 16. 18. 126.i 153.i

159. 159.1 305. 316—28. 589. 637.

Petrarka 243.

PetroneU 563. 675.

Phoénicia 417.

Phidias 468.

Philidor (franczia zeneszerz és sak-

kozó) 444.

Piemont (szard, savoyard) 165. 194.

286. 327. 341. 344—46. 351. 358.

370. 547. V. ö. Olaszország.

piemonti (szard, turini) sajtó 106. 136.

137. 341. 343. 537.

PiUs 189.

Pius VII. 349. 385.

Pitt VUraos 478.

Platón 295. 380.

Püniana (a Lago di Como partján

fekv, intermittáló forrásairól híres

falu) 430.

Póla 345.

Polignac Ágost (X. Károly külügy-

minisztere) 33. 84. 62. 64. 116. 208.

505. 506.

politikai erkölcs 177—79.

Poniatowski 123.

^

poroszok 1. Poroszország.

Poroszország 147. 179. 182. 183. 207.

332. 336. 337. 355. 356. 440. 471.

597.

Posa (SchiUer »Don Carlos«-ából) 114.

224. 337. 516. 517.

Potoczky gr. 668.

Pozsony 115. 508. 652. 673. 678. 679.

Prága 650.

Prandtner (Széchenjd szatírájának kül-

ügyi referense) 17.

)>Presse<( (Zang lapja) 500. 501. 594. 603.

Protmann József (Ritter v. Ostenegg,,

pesti rendrigazgatóság fnöke) 490.

Pultava 62. 354.

»Punch« (angol élczlap) 86. 194. 567.

Piszk}^ Ferencz 679.

ráczok 103. 104. 137. 149. 168. 338.

469. 471. 472.

Radetzky 162. 165. 213. 345.

Rajasics József (karlóczai metropolita)

53. 100. 102—06. 168. 265. 472.

Rajner fhczg (Reichsrat elnöke) 12.

Rákóczi Ferencz 125. 228. 241. 244.

360. 652.

Raphael 111.
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Rauscher Ottmár lovag (bécsi érsek)

323.

Razumofsky András hczg (bécsi orosz

nagykövet) 61.

Rechberg (1859-tol miniszterelnök) 49 .^

redemptoristák (ligoriánusok) 69.i

Regulus 200.

Regensbnrg 106.

Reménység foka 415.

rémuralom (terrorizmus) 162—64. 203.

204. 217. 218. 247. 248. 267. 268.

281. 282. 284. 285. 287. 289. 290.

297. 300. 305. 306. 313. 326. 339.

354. 384. 385. 389. 405. 418. 425. 426.

462. 470. 482. 491—93. 495-97.

513. 517. 529. 586. v. ö. absolutismus.

Rettenetes Iván czár 292.

Reuss-Schleitz 338.

Richelieu 581.

Riedl (bécsi áU. tébolyda igazgatója)

504.

Rio (Rio Janeiro) 415. 416.

Robespierre 35. 85. 285. 287. 427.

Rochefoucauld gr. 386.

Rohits 384.

Róma 126. 127. 441. 587,

Románia 547. v. ö. Oláliország.

Romanow-dinasztia 195. 349.

Rossini (a híres énekes) 124. 219. 618.

Rousseau 281. 380. 565.

Rotschild br. 311. 402. 478. 483. 501.

Rotschild James 418.

Rotschild Sámuel 418.

Rueskafer Mihály lovag (pénzügyminisz-

terhelyettese) 262. 333.1 563.

Rummei puff (?) 538.

»Rückblick« 7. 8.

Sacher (bécsi hotel) 60.

Saguna András (erdélyi gör. keleti

metropolita) 100. 168. 370. 472.

sajtó 111.

sajtószabadság 106. 194. 264. 335. 344.

472. 501. 502.

Salzburg 586.

Saint-Cloud 395.

Sancho Panza 259.

San Marino 194.

Sanct-Pölten 71.

Savoyard 1. Piemoni.

Salamine (Salamis) 26.

Sándor I. czár 339. 356. 357. 604. 659.

Sándor II. czár 170. 171. 200. 255.

340.2 352. 353. 369. 597. 599. 600-05.

608. 631.

Sand-Wirth (Hofer András) 98.

Saphir Móricz (bécsi sajtóbérencz, szö-

vegben S. Gomperz is) 38. 97." 112.^

146. 162. 180. 225. 261. 273. 336.2

409. 411. 412.* 432. 499. 500.

Saragossa 183. 211. 428.

Savoyai Jen 27. 28.

Schiller (a költ) 23. 106. 148. 256.

383. 504. 545. 561. 595. 620.

Schlick gr. tábornok 616.

Schneeberg 560.

Scholz (bécsi népszínmíró) 162. 315.

550.

Schönbrunn 262. 429.

Schönhals Károly tábornok (osztrák

hadvezér) 165.

Schumla 348.

Schwarzenberg Félix hczg (Boldog ber-

ezeg) 37.1 48. 64. 78. 81. 83. 86. 92.

93. 127. 144.1 145. 176. 281. 287,

300. 331. 372. 377. 382. 386. 461.

470. 550. 536. 598. 642. 651. 668.

669.

Schwerúi Kürt Kristóf gr. (Nagy

Frigyes tábornagya) 219. 581.

Scitovszky 1. Sezitovszhj

.

Sebastopol 124. 165. 171. 183. 185.

339. 340. 341. 347. 353. 368.

Seebürger (udvari orvos) 324.

Seillcr János (bécsi polgármester ; szö-

vegben Seiler, SeUern, Seilers) 59.

60. 107. 205. 559.

Somiramis 104.

Semmering 401.

semmeringi (trieszti) vasút 129.' 858.

359. 401.* 402. 403. 413. 414. 439.

559. 560.

Scneca 119.

Sidney 416.
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Sigray (Zsigray) 220.

Sigray Jakab gr. (Martinovics-össze-

esküvés részese) 220. 227.

Süberstein (osztrák újságíró) 252. 455.

SUistria 169. 185. 348.

Simonyi József br. (huszárezredes) 316.

317.

Sina br. 625.

Skela Gledova 675. 676. 678.

Sobieski 1. Szbieszlú.

Sobri 4. 9.

Sokrates 27. 380. 382. 388.

Solon 380.

Somssich Pál 542. 543.

Somog}' meg}'e 455.

Sophie 1. Zsófia föherczegm.

Sopron 253. 479.

Spanyolország 171. 593. 595.

Spielberg 496.

Spinoza 381.

Stambul 174. 183. 195. 196. 199. 336.

339. 346—50. 369. 437. 674.

Stadion János Fülöp gr. (1805. kül-

ügj'miniszter) 155.

Stauton (angol sakkmester) 447. 449.

Stein 356.

StoUberg Frigyes Lipót (német költ)

380. 565. 573.

Stroganov Gergely gr. (szövegben Str.-

vel jelölve) 36l.i 362.

Stuttgart 183. 613.

stuttgarti találkozó (II. Sándor és

III. Napóleon, 1857) 600.

Suttner (színész) 72.

Swbrhlg (költött név) 619.

Sylvester pápa 227. 587. 588. 654.

szabadságharcz (magyar szabadságharcz

1848—49) 165. 170. 331. 350—51.

358. 484.

Szabó Pál (a fiumei mag}', keresk. tár-

saság megszökött igazgatója) 448.

szard 1. Piemont.

Szászország 251. 387.

szász 471.

Százod (?) (Batthyány-birtok ?) 242.

Szcitovszky (herczegprimás 1857) 11.

12. 16. 475. 519. 598.

Székács dr. (ev. superintendens) 591.

597. 598.

Széchenyi Béla gróf 7. 515i. 516—18.

520—25. 529.

Széchenyi Dénes gróf (Lajos fia, Sz. I.

kedvencze) 171. 524.i

Széchenj'i Ferencz gróf 524.i

Széchenyi Imre gróf (beosztva a szent-

pétervári követséghez) 353.

Széchenyi István gróf 1—19. 294. 295 .'

361.3 363.2 364. 366. 490. 514.i

520-22. 525. 672—81. 683—89.

Széchenyi Istvánné grófné 8.

Széchenjá Pálné grófné (sz. gróf Zichy

Emilia) 230—31.

Széchen}i Kálmán gróf 524.^

Széchenyi Lajos gróf (Sz. I. legidsebb

bát5'ja, Zsófia fóTierczegn fudvar-

mestere) 170.

Széchenyi László gróf 505. 524.^

Szekírházi gróf 1. Szekirváry gróf.

Szekírváry gróf (költött alak) 160. 161.

163—64. 172.1 173. 175—84.1 18&-

92. 205. 211—15. 226. 263. 405- 06.

409. 517—18.

Szelepcsén\d György (herczegprimás)

530.

Szelim III. 536.

Szén (sakkmester) 446.

személybiztonság 436—37.

Szemendria (Szendrö) 266.

Szent Ágoston confessiói 380.

Szent Heléna szigete (Szent Ilona) 410.

Szent István 16. 27. 41. 42. 99. 227.

587—88. 655.

Szent István-rend 83. 89. 211.

Szent korona 16. 131. 255. 278. 587. 654.

Szent Pál 43. 44. 83. 253.

Szentpétervár 1. Pétervár.

Szent Madimir 380.

szerbek 1. Szerbia.

Szerbia 39. 168. 184. 255. 471. 547.

Szibéria 203. 356.

Sziczüia 223. 540.

Szobieszki (Sobieski, Bécs felszabadí-

tója) 24. 44. 46. 123—25. 178.

Szolejmán 504.
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Szgj'éuy László 11—13. 16. 18. 319.i

szuezi csatorna 403—04. 415—17.

441. 560. 567.

Szulkovszki herczeg 292.

TaUeyrand 141. 289. 392. 393.

Tamerlan 273.

Tarento 25.

Tartuffe 142. 188. 394.

Themistokles 26. 92.

Themse 401.

Thierry báró (rendó'rminiszter) 2.

Thowraldsen 168.

Thun Leo gróf (vall.- és közoktatásügyi

miniszter) 323. 388. 568. 573. 579.

Teleki Ádám gróf 236.

Temesi bánság 53. 286. 469.

Temesvár 555.

Teutonia 1. Németország.

Timbuktu 380.

Times 320. 602.

Tirol 98. 202.

tiroUak 149.

tisztviseli kar 1. Bach-huszároh.

titkosrendrség 101. v. ö. Mmrendszer.

Toggenburg gróf 559. 561. 572. 578.

Tomori Pál 681.

tótok 168—69. 313—14. 387. 469. 490.

Török János (Sz. I. barátja s kiadója) 8.

Törökország 157. 173—74. 179. 184.

191. 193. 195. 202. 207. 215. 347. 355.

464. 507. 546.

Trebison 674.

Trieszt (Triest) 345. 400. 401. 403—04.

406. 415—17. 429. 439. 464. 560. 567.

572, 616.

trieszti kereskedelem 410—18. 560. 616.

trieszti vasút 1. semeringi vasút.

Trieszti Lloyd 400—01. 404. 671.

TuiDeriák 274.

Turin 102. 341. 345.

turini sajtó 1. piemonti sajtó.

ÚjhoUandia 415.

Újosztrákia v. ö. Neuösteneich.

Újpalánka 675.

Újvidék 676.

Gr. Széchenyi István döblingi hagyatéka. II. köt

Ukrajna 171.

II. Ulászló (Dobzse László) 106. 404. 685.

Ulm 106. 172.

Ulmann M. 412. 413.*

uralkodóház (Habsburg-család) 16. 45.

124—26. 140—41. 154. 156. 170. 172.

176. 179. 181. 191. 201. 209. 236. 248.

287. 349. 382. 451. 484. 599. 660.

Vantroup 401.

Vas megj'e 610.

Velencze 345. 417.

Ventura páter (hitszónok) 210—11.

225. 624.

Verböczy 1. Werlczy.

VersaiUes 429.

Veszprém 68.

Vezekény (Bars m.) 428.

Victoria (angol királyn) 441. 481.

Világos 46. 236. 350.

Virág Benedek 385.

Vojvodina 53. 168. 243. 255. 286. 289.

291. 469. 547.

Voltaire 380. 459. 462. 565.

»Vorwárts« 63.

Vörös-tenger 415- 17.

Wagi-am 101.

Waldeck (lapszerkeszt) 252. 432. 455.

Wallabreg (Catalini híres énekesn férje)

459—60.

Wallenstein 125.

Wallis gróf (az 1816. devalvatio végre-

hajtója) 156. 421.

Walter Scott 385.

»Wanderer« (magyarral rokonszenvez

bécsi lap) 594.

Warrens Ed. (magyarfaló sajtóbérencz)

311. 432. 464. 464.* 465.*

Washington 461.

Waterloo 414. 597.

weimari találkozó (1857 okt. 1.) 597—

609. 631.

Wellington 166. 478. 538.

Werbczy 49. 53. 162. 504.

Werner Zachariás (1768—1823. híres

bécsi hitszónok) 126—27. 570.

45
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)>Werther« (Goethe regénye) 459—60.

Wesselényi Miklós báró, ifj. (Sz. I. ba-

rátja s útitársa) 4.

Wieland 449.

Wien 1. Bécs.

Wildner-Mautstein 283.

Windischgratz herczeg (kormányzó) 40.

117. 219. 220. 571.

Windobona 1. Bécs.

Windpasz (Himpész, Sopronm.) 253.

Winkelmayer (molnár) 71. 72.

Winkeb-ied 200.

Wojwodina 1. Vojvodina.

Wurmser (osztrák hadvezér Napóleon

eUen) 409.

Würtenberg 337.

Zalaegerszeg 56.

Zandavesta 380.

Zang Guszti (Zang fZank] Gusztáv, a

bécsi »Presse<( tulajdonosa) 146. 252.

432. 443—44. 449. 464. 464.* 465.4

476. 499—501. 603. 626.

Zágráb 45. 472.

Zedlitz József báró (v. magy. húsz. f-

hadnagy, az AUgemeine Zeitung

munkatársa) 34.2 35. 329—31. 469.

475.

Zeno 381.

Zenta 28.

Zichy gróf 259.

Zichy Ferencz gróf (késbbi konstanti-

nápolyi nagykövet) 291.

2

Zichy Károly gróf (1808. államminiszter)

154.

Zimony 375. 676.

zsandárrendszer 52—59. 64—70. 72—78.

80—81. 114^15. 391—94. 396. 472.

551—52.

zsandárság 284.

zsidóság 216. 275. 412.*

Zsigrai gr. család 1. Sigray.

Zsófia fherczegnö, id. (Sophie, Ferencz

József anyja) 56. 81. 97. 104—05,

170. 288. 378. 383. 479. 536. 537.

584—87. 600.

Zsófia fherczegnö, ifj. (Ferencz József

és Erzsébet elsszülött leánya, f 1857.)

37. 270. 274.



TARTALOMMÜTATO.
Lap

Néhány bevezet szó Széchenyi nagy magyar szatírájához.

Az Önismeret és a nagy magyar szatíra közötti viszony. Mi okból és alka-

lomból születik meg a szatira ? A szatira beosztása és a hozzá való jegy-

zetek 1

Széehenyi nagy magyar szatírája 21

[1.] A nemzeti géniuszról és sajátságokról s ezek megnyilatkozásai fként

Mborúkban. Példák a franczia, orosz, angnl hadseregbl. Az osztrák hadsereg.

Fehér zászló a kaszárnyákon : ámítás. De ámítás van az egész kormányzatnál.

A bürokratizmus. A ))feledés fátyola« 23

[2.] Az uralkodó helyzete. lürály vagy hódító. A közbocsánatról. Az

1849 utáni üldözések. A magyar forradalom »mésentendu«. A magyar monar-

chikus nép. Annál károsb az uralkodó hidegsége. Ferencz József jellemzése.

Jellachich. Tükör az uralkodó elé 35

[3.] Herczeg Schwarzenberg systemája. Bach eltérbe n* omulása remé-

nyeket kelt. Bach csak eszes, de nem okos. Különbség eszes és okos ember

líözt. Bach zsandár-rendszere apróra elemezve és anekdotákkal jellemezve.. 47

[4.] SeiUer bécsi polgármester és Bach összehasonlítása ; ez utóbbi jellem-

zése. Nézetváltoztatás magában véve nem hiba. Anekdota a )>kritikáról«. A sok

experimentálás. Furcsa vigasz a magyarnak 59

[5 ] Még egyszer a csendrség s a csendrségi jelentések. A »vétkesek«

megdöbbentn nagy száma. A visszaélések. A régi magyar közbiztonság. Ado-

mák. A csendrség 4övpénze<(. A csendri intézmény leggyíílöletesb Bach

ntézményei közt 64

[6] Bach fictiv önmentsége. De ö a felels mindenért, a mi a császár

akaratából történik. Miféle alapjai lehetnek Bach okoskodásának? E lehet

alapoknak és Bach egész egyéniségének kíméletlen bonczolása anekdotákkal

fszerezve 81

[7] Apponyi György a császárnál. Utána a íictiv párbeszéd a császár

és Bach között. Bach eladása Apponyi és a magyarok ellen ; tanácsai a ma-

gyar petitiók tekintetében. Rajasich fictiv audientiája. Az osztrák-szerb

viszony gúnyos jellemzése. A petitiókról szóló országlási tan 96

[8 ] Bach fictiv fejtegetései a császár eltt a közbocsánat kérdésérl.

Mért adattak az anmestiák csak homeopathikus adagokban ? A magyarok-

45*
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kai szemben minden engedmén)' veszedelmes, mert képesek lennének még t,

Bachot is megbuktatni I Bach a fejedelem hivatásáról, az absolutismusról.

A császár kebelbarátjává fogadja Bachot, a ki a maga nézeteit fejtegeti a csá-

szári méltóságról. Bach szatírája az uralkodó-család isteni missiójáról 110

[9.] Bach a maga »megtérését« a Werner Zakariáséval hasonlítja össze s

üdvöt csak az absolutismusban lát. Kitartásra ösztönzi ebben a császárt. Hogyan

kell a magyarokat megejteni ? Az orsovai medve allegóriája. Akamarási kulcs.

A szigorúság hasznai. A bukófélben lev bankár példája. Bach allegóriája a

fali órákról 126

[10-] Bach fejtegeti elveit az új Ausztria megteremtésénél ; a forrada-

lom letörése után elkövetett hibákat. Lesújtó kritika (mel)'et Sz. ád Bach szá-

jába). Schwarzenberg nem helyes elvekbl indult ki, de most már 9 év után

nem igen lehet változtatni a dolgokon. Honnan szedte , Bach, a maga gondo-

latait 7 Az áUami költségvetések kimutatásáról. Az államcsdrl s következ-

ményeirl a magyarok nagyfokú elkeseredése miatt 140

[11.] Bach elbeszéli a császárnak eg)' látogatója gróf Szekírváry Mfaka-

dásait a kormány ellen s hogy ö válaszában mint fejtegette az osztrák politika

lényegét, a monarchia népei lelkesedését a monarchia és a germanisatio iránt

s g}'íilöletét a magyarok ellen. Szekírváry viszonválasza ; fejtegetése Ausztria

orosz-politikájának 160

[12 ] Gróf Szekírváry hosszasan fejtegeti Bach eltt az orosz-osztrák

viszonyt, a bécsi kormány politikájának következményeit a krimi háború ide-

jében, a muszkák intensiv dühét Ausztria eUen ; a nagy leszámolást ezért

Ausztria és Oroszország közt s ennek végzetes kimenetelét — s hogy e vesze-

delmet miként háríthatná el Bach a saját személye föláldozásával 187

[13 ] Hasonló persiflage-zsal tanácsolja Szekírváry Bachnak, hogy még
az esetre is, ha a muszka veszedelem nem következnék be hasznos lenne Bach-

nak menekülnie Ausztriából, mert bizonyos, hogy erszakos bels változás

fog beállani 205-

[14] Bach beszámolván a császárnak Szekírváry elmélkedésérl, levonja

a következtetéseket, hogy a magyar háládatlan rebeUis nép, mely csak kipusz-

tításra érdemes. Megrója a császárt, hogy csak apró adagokban kínozza a

mag}'art, a helyett hogy egy csapással irtaná ki. Magyarázza aztán a császár

eltt az , Bach, methodusa elnyeit. A báró Diebsesel paródiája. Bach goromba

szemtelenséggel dicséri magát, de a császár nem hallja, mert a hosszas el-

adás alatt elaludt. Bach fölkelti t 211

[15.] Bach Magyarországon, a császár (iSöT-diki) magyar útja alatt,

maga helyett b. Hauer Istvánt ajánlja tanácsadóul. Hauer vérig gúnyos

bemutatása ; magj'arfaló volta. Anekdoták róla. De simán keU vele

bánni 226-

[16.] Bach oktatja a fiatal császárt, hogy komornak, szigorúnak kell

lermie, adott szavát szükségtelen megtartania, mert csak az ily uralkodót-

respektálják az alattvalók. De hasznos a megvesztegetés is, pl. Jellachich esete.

A szigor azonban jobban illik az oroszlánhoz, kül. a magyarokkal szemben.

Maga helyén persze mind a két eszköz alkalmazandó. — Hasznos aztán a

zsebkiürítés pohtikája : adók, megrendelt ünnepségek, fogadtatások rendez-
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tetése által. — További hasznos kormányelv, kül. a magyarokkal szemben

az eláltatás, elbolondítás. Hauer érdemei e részben 243

[17.] Bach eladja Hauer »ravasz« tervét a magyarság erkölcsi megfoj-

tására. Magyarszabású egyenruha a csász. beamtereknek : porhintés a magya-

rok szemébe. A Bach-huszárok, a kikrl Sz. Bach szájába pompás, humoros

leírást ád 255

[18.] Tovább fejtegeti Bach a császárnak, hogy a magyar szellemet,

hagyományokat stb. apróságokban is le kell törni. A magyar nemzet lassú

kivégzése most már a császár kötelességei közé tartozik ; szánalmat nem szabad

ismernie, fájdalomnak, búnak nem szabad reá hatnia. Antipathikus példák

elmondatásával domborítja ki Sz. Bach czinizmusát. Lesve-lesik a magyarok

a császár ellágyulását, de ennek nem szabad beállnia 266

[19.] A miniszter folytatja a maga eladását a kormányzás rendszerérl,

az ersebb jogáról. A »terror« ha drága is, n.égis csak a legolcsóbb kormány-

systema. A franczia forradalom példája. De el sem térhet a császár a magya-

rokat illetleg a »terror« rendszerétl, mert szeretetüket soha nem fogja meg-

nyerhetni 281

[20.] Bach elismeri, hogy talán máskép kellett volna a magyarok kor-

mányzását megkezdeni. A büntetés és jutalom, a rettegés és szeretet elmélete

az államkormányzásra alkalmazva. De a magyar fajjal szemben a mély bölcses-

séggel választott »terror« elmélete a helyes, mert ez a faj javíthatatlan. De ki

is fog a férfia pusztulni ; asszonyaik osztrákok nejei lesznek, a gyermekeket

németekké lehet majd nevelni 296

[21.] Ha Napóleon — folj^tatja Bach ~ hiú dicsségért egy millió franczia

hst föláldozhatott : Ferencz József is kiirthat egy miUió magyart, pláne nemes

zéiért. A magyar oroszlán akar lenni, pedig a szamár hasznosb állat. Mi módon

lehetne botrány nélkül kiirtani a magyart ? Ironikus javaslatok. Az 1857-diki

petitióról 311

[22 ] Bach a magyar alkotmányról, a nemességrl és parasztságról.

Majd áttér az állami költségvetés kimutatására, a rossz pénzügyi viszonyokra

s az orvoslás módjaira. A hadsereget nem lehet a muszka veszély miatt redu-

kálni. Viszony a szard királysággal. A sajtó-háború Bécs és Turin közt 328

[23] A egint az oroszra tér vissza Bach. }z orosz politika és mentalitás

Ausztria eUen. Orosz syrapathia a magyarok iránt. Orosz érzelmek a német

birodalom iránt. Bach durva és goromba eladása az oroszok érzelmeirl

Ferencz József irányában. A szemfényvesztés politikája 346

[24 ] Párhuzam József nádor egy uradalmi igazgatója és Bach között.

Bach ismét visszatér az orosz veszélyre s annak következményeire, a többek

közt Erdély elvesztésére. Majd ismét Ausztria pénzügyeirl beszél ; aztán

átugrik az absolut kormányzás kérdésére s hogy a császár tulajdonkép Miklós

czár tanítványa 3G1

[25.] Reflexiók Miklós czár állítólagos tanításairól és vallási kérdések

;

Bach jeUemtelensége egyházpolitikai téren. Bach gúnyos eladása a császár

és az egyház közötti viszonyról 374

[26.] Bach »kultúrpolitikája« kül. a magyarokat illetleg. Gr. Thun

rendszere Bach megvilágításánál. — Bach báró Kempen rendrminiszterról,
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Kempen a zsandá'ság czéljairól. Összeesküvések szimatolása a császár ellen.

Bach aggályai e részben és következtetései 387

[27.] Bach Bruck báró miniszterrl. Ennek lekicsinyl jellemzévse.

Elbizakodottsága. De az uralkodó is elbízott. Ennek a bíínnek következ-

ményei. Szatirikus példák az elbizakodottságra : I. Napóleon és — Saphir. 399

[28.J Báró Bruck politikájának további elemzése. Tengeri és trieszti

kereskedelem. Suezi-csatoma. Bach va-banque-politikája. Az államcsd.

Bach gúnyos tanácsai : jószágelkobzások 412

[29.] Bach fol}i:atja gúnyos tanácsait az osztrák pénzügyek orvoslására.

Adoma Bruckról. Potemkiniádák. Az osztrákok fonák gondolkodásmódja a

deficitrl és annak hasznáról. Az osztrákok és a németországi németség

szembeállítása. A germanizálás. A »germán typus«. A németség jellemzése ... 427

[30 ] Bruck tapintatlanságai Anglia ellen. Ennek kritikája összekötte-

tésben a magyarság germanizálásának gondolatával. A nemzeti érzelmek túl-

tengése. Reflexiók a népjellemról. A bécsi sajtó gyalázkodása a magyarság

ellen 441

[31.] A magyarok megfordíthatnák a bot végét. Anekdota az osztrák

Landtagokról. A németek nem tudnak más fajt assimilábi. Anekdota Goethérl.

A németség kitn tulajdonai számosak, de más nemzet kormányzására a német

képtelen. A német humanitás Ausztriában ismeretlen. Maradjon a német a maga

kiváló jó sajátságai mellett, de ne germanizáljon 455

[32 ] Bach és Hauer egybeolvasztási terve. De bevallja Bach, hogy ez

nem megy ; csak az adót fizessék hát a nemzetiségek ! — Egyedül a magyarral

kell máskép bánni. Ezt ki kellett volna engesztelni, mert ez az egyedüli faj, mely

nem gravitál a monarchiából kifelé. A többire vagy európai szövetségesekre

nem támaszkodhatni, st még a hadseregi-e sem. Reflexiók a mag}'arokkal való

kiengeszteldésrl. A magyarság az Istenben bízik, a ki föl fogja nyitni a császár

szemét 466

[33.] Bach a magyar kath. papságról ; a mag^'^arság arrogáns voltáról

;

a muszkával való ijesztgetésérl, a muszka »megkefélésérl« ; a nagy emberek

rágalmazásáról, karikatiirájárói. A császár karikatúrája. Az angol királyn

karikatúrája. A magyar szrszálhasogatókat meg kell vetni. Fecsegésük a pacta

conventákról imalmas, de rendületlen bizalmuk az stenben nem megvetend

jelenség. A máriaczelli búcsújárás. A régi magyarok politikai értéke. Az uralkodói

tekintély. Vetés ez ellen az 1857-iki császári körút alkalmából — Bach által

hallatlan persiflage-zsal eladva egy »Leibstuhl<(-anekdóta 477

[34.] Bach következtetései : f'-lytatni kell az eddigi szigorú rendszert a

magj'arok ellen. Bach példakép referál egy (költött) párbeszédrl egj- magyar

gróf és vidéki magyar ismerse közt : a 49 utáni üldözésekrl, a császár makacs

voltáról és vakságáról ; a két magyar megdöbbent elkeseredése. De nem kell

e miatt búsulni, hiszen a — bécsi sajtó a császárral tart ! Gúny a sajtóra. Bach

maga ellen is gúnyolódik. Sajnálkozik Haueren 489

[35.] Bach X. KároljTÓl és Polignacról. A császár érzéketlensége. Megróvja

Bach a császárt, hogy magyarul beszélt, noha jó ez a magj-arok eláltatására.

Bach a Magy. Tudom. Akadémiáról ; hogyan kellene e magyar intézményt

tönkretenni ? A már uem él Széchenyi István fia lekenyerezésével 505
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[36.] Bach folytatja eladását Sz. Béla elcsábításának hasznáról, még

negatív irányban is. általa lehetne esetleg megrontani az Akadémiát. De vnbia

más módja is ennek : mi volna ez ? . . . Majd annak módjait fejtegeti, miként

áltathatja el leginkább a császár a pusztulásnak szánt magyart 520

[37.] Szükséges azonban óvakodni még az eláltatott magyartól is. Mert

még V. Ferdinándhoz húznak. — Bach reflexiói a miniszteri állásról az absolut

kormányban és a saját maga helyzetérl. A magyarok hogyan gondolkodnak

a kormánjTól ; eimek színleges eredményeirl, a technikai haladásról, a szellemi

resultatumokról, a közbiztonságról, törvénykezésrl, a közelégedetlenségrl,

az egyházi politikáról 532-

[38.] Széchenyinek Bach szájába adott reflexiói a monarchia ingatag

alapjáról, a magyarokkal való visszás bánásmódról. De megtöri ket Bach.

Vagy beleszoknak az elkerülhetetlenbe, csak következetes legyen a császár

!

Csak a pénzügyi állapot ne volna oly aggasztó ! Pedig nehéz a megtakarítás.

Talán a hivatalnokságtól kellene Magyarországon a fizetést megvonni, hadd

éljenek a magyarok nyakán. Ez oly fölséges gondolat, a melyért , Bach, a csá-

szártól nagy jutalmat érdemel. Egyéb megtakarítási javaslatok. Wádasdy

igazságügyminiszter kifigurázása 647

[39.] Megtakarítás a közoktatási tárczánál, mert a közignorantia jó táma-

sza az absolutismusnak. Példák. De Thun egész methódusa olyan, a mely meg-

felel az osztrák kormányrendszernek. — Bach-anekdóták Bachtól eladva;

Bach reflexiói Bruck, Buol, Toggenburg miniszterekrl. Thun gúnyos dicsérete.

Széchenyi reflexiói a szellend táplálékról, a nevelésrl, a gondolkodásról, a

külszínességrl .... 564

[40.] Mért kellett Bachnak külszínes politikát folytatnia ? Jó segédje

erre Thun. De egyébként is megelégedhetik a császár a minisztériummal. —
Grünne gróf gúnyos jellemzése. Bach czinizmusa. A császár vallási inspirátoráról.

Bach czinizmusa Zsófia fhercegasszonjmyal szemben.— Visszatérés az 1857-diki

magyar petitióra 577

[41.] Bach egy állítólagos czikke az augsburgi Allgemeine Zeitung-ban.

Hivatalos híresztelések a magyarok elégedettségérl. Az ily hivatalos hazug-

ságok sorsa : a hazugság ugyan kisül, de ezzel nem kell tördni. Igazi aggoda-

lomra csak a muszka ád okot, az még megsegíthetné a magyart. De a császár

weimari találkozása a czárral ezt az aggodalmat képes elhárítani. Reflexiók a

weimari találkozásról 691

[42.] Bach folytatja czinikus reflexióit a weimari találkozásról, majd

visszatér a máriaczelli magyar búcsújárásra ; majd átugrilí a bécsi piaczi rend-

rségre, a kormány atyáskodó intézkedéseire. Elmondja aztán a császárnak,

hogyan szokott a nép közé vegyühii. Eladja egy ily )>kémszemlél« kalandját

egy bécsi lebujban 608

[43.] Elmondja Bach, hogyan ismerkedett meg e lebujban egy csehországi

czukorgyár igazgatójával, a kinek magát mint üldözött magyart mutatta be

s a ki ezért nyíltan és szintén beszélt vele a cseh állapotokról, a csehek fur-

fangjairól a kormány ellen, pl. a cziüíorgyártásnál 622

[44.] Folytatólag referál Bach a császárnak, a mit neki a cseh czukorgyár-

igazgató mondott a kormányról, az egész kormányzati systema gyalázatos
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voltáról, a beamterek romlottságáról, Bach áUítólagos korruptságáról, hogyan

jellemzé az igazgató Bach minisztert és rendszerét kül. Magyarországgal szem-

ben. A czukorgyár ellenrzése a Bach-rendszer persiflage-a 637

[45.] A cseh gyárigazgató folytatja Bach mködése bírálatát. Nézetei

Magyarország közjogi állásáról, V. Ferdinánd jogáról. Mit kellene, hogy mondjon

Bach a császárnak — a cseh véleménye szerint 651

[46.] A cseh gyárigazgató tovább folytatja bölcselkedését : a fejedelmek

liberálitásáról ; a kicsinyes pénzügyi politikáról. Mi a jó pénzüg}^ politika ?

A helyes megtakarítások pl. a közigazgatás terén. A magyar intézmények el-

nyei e tekintetben. A magyar alkotmánji; dicséri a cseh gyárigazgató. — A
konzervatív elemek alkalmazása az állam szolgálatában 666

[47.] Még a jóakaró bürokratizmusnak is megvannak a maga hátrányai.

A cseh gyárigazgató által Bach szájába ad itt példaképen Széchenyi egy hosszú

párbeszédet, mely Széchenyi és b. Kübeck udv. kamarai elnök közt fol}^; le

a 40-es évek legelején, némi jóindulatú, de visszás rendelkezés dolgában,

amelylyel Kübeck a Dunai Gzhajózási Társulat forgalmi ügj^eit bürokratice

megrendszabályozni akarta. (A hosszú párbeszéd félbeszakítva s a mü ezzel

befejezetlen maradt.) 671

Név- és tárgymutató 691

Tartalommutató 707



javítandók (az I. kötetben).

33. lap alulról 6. sor így helyesbítend : Sz. Antal, a kinek atyja Miklós a

császár anyjának fudvarmestere.

302. 1. 2. jegyz. Festetics Ágoston 1857. Ion gróffá.

310. 1. 4. jegyz. helyesen : Gr. Grünne most István föherczeg fudvarmestere,

késbb a császár hírhedt fhadsegéde.

403. 1. 4. jegyz. Valóbbszín, hogy ;i Görgey által justifikált gr. Z. Ödönrl

van itt szó, a kit a családban Eugéne-nek neveztek.

404. 1. 5. jegyz. Gr. W. a csicsói uradalom birtokosa volt.

408. 1. 4. jegyz. Antonie talán inkább gr. Barkóczy Jánosné szül. Festetics

Antónia lesz, a kinek lánya Helene ekkor gr. Hadik Béla jegyese volt.

659. 1. fölülrl 12. sor 1860 olvasandó 1859 helyett.

665. 1. fölülrl 10. sor 1860 olvasandó 1850 helyett.

(Szíves köszönetet mondok Szögyény-Marich Géza úrnak, a ki engem a

javítandókra figyehnessé tett.)
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