
RÓNAY JÁCINT NAPLÓjÁBÓl
Budavár bevétele (Pestbuda, 1849.)

Május huszonkettedikén éjfél után két órakor a budai hegyekről megdördült a
halál hangja, s életre ébreszté Pest városát: rnentünk, a ki csak bírta, mentünk
a Dunapartra és vártuk szívszakatlva az ostromló magyar seregek diadalát... öt
órakor ott lobogott Budavár falain a nemzeti zászló! s a nép örömriadása égig
emelkedett: elérzékenyűlve egymásra borultunk, s éltettük a hazát, s a haza hős

fiait! ...
A csata elnémult, az öldöklés megszűnt, s a nép ezrei a Dunapartról siettek

a győzelem hírével családaik körébe; én pedig mentem fel Budára, hogy ott a
várban, fogva tartott Czuczor Gergely barátomat, élve-halva felkeressem.

:es itt, a küzdelem képe állt előttem, oly véresen, oly irtózatosan, hogy még
most is elborzadva gondolok Buda estromára. Már a budai ilWfőnél visszariadtam
Alnock ezredes roncsolt tetemétől, pedig Ő, a lánczhídat akarván felrobbantani,
saját vad bosszújának lőn áldozata; de benn a várban elíszonyodtam: itt sebesül
tek hevertek vértöcsában sóhajtva, jajgatva; amott holtak valának egymásra hal
mozva, magyar, német, horvát, cseh, morva, kik az életben itt találkozának elő

ször, s megölték egymást: az idegenek nem tudták mért kell meghalniok, s a ma
gyarok nem -tudták, mért nem szabad élniök? .. Itt sebesülteket raktak szekérre;
amott holtakat hánytak fel mint kévéket! ... A falak, mánthacsak golyó-zápor hul
lott volna a haragos égből, átlyuggatva meredeztek, s nem egy véres kéznyomot
láték azokon... alattok pedig egy ifjú, vagy korosabb ember, tán családapa tete
mét, ki a hideg kőhöz fordult irgalomért o •• Hát ily olcsó az emberélet! hát ily
drága a nemzetek élete? - :es mi keresztények, a szerétet vallásának hívei; mi a
19-ik század haladó fiai, láng- és vérhullámok közt küzdünk, hogy elmondhassuk:
ez az enyém, az a tied! Azután megmossuk véres kezünket, s káromló ajkunkról
elzeng: A téged Isten. dicsérünk!

Lelkemet .kétség, szívemet fájdalom fogta el, s elrémülve hagytam oda e ke
belrázó színhelyét dicsőségünknek, sietve a térparancsnokhoz. ki azzal vigasztalt
meg: hogy Görgey leveretve Czuczor kezéről lábáról a vasat, s megtörve. de élve
küldé a költőt Pestre!

A viszontlátásról nem szólok. - A napot Czuczorral töltöttem, s hugy megtört
egészsége a szabad légben felüdüljön, délután együtt sétára indultunk lassan, óva
tosan járva: a sokat szenvedett jó barát alig bírta lábát, mintha még most is bi
lincset csörtetne.

A Kígyóutczán keresztül, a városház-térre jutunk észrevétlenül, de itt a vé
letlen összehozott bennünket Szentpéterível, a m. 111. színház tagjával, ki lelkese
désében. ott a járó-kelő sokaság közt térdre borult a kiszabadult költő előtt ... Alig
bírtunk az éljenező tömegen áttörni, s mellék utakon menekülní,

Ah, mí volt az én szelíd zárdafogságom. Czuczor szenvedései mellett! ki közel
öt h6ig mínt gonosztevő vasban ült, ki börtönében nem hallott, nem tudott sem
mit a hazáról; s mídőn az ágyúk Budavár fölött megdördültek. a meg-megrendült
börtön falai közt várta a szabadságot vagy halált! ... Minő szerencse. mondá
Czuczor, hogy az év kezdetén távozál e háztól; mert elfogatásom napján téged is
mindenütt kerestek ...

Barclay and Perkins (London 1850.)

Az angol népet rendesen hidegnek, közönyösnek képzeljük, pedig a mívelt vi
lágban aligha van kíváncsibb nép, mint az angol, főleg a londoni; aligha van vá
ros, hol a rendkívülit, az újdonságot jobban szeretnék, a spectaculumot tüzeteseb
ben keresnék. mint épen itt, a komolyság és üzlet e nagy gyúpontjában ; van is
benne része: a világ mínden nevezetessége, hacsak szerét- ejtheti, megfordul Lon
donban. .. a Hippopotamus, s a ne pauli aranyos Behadoor alig szűnt meg vonzó
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lenni, már is egy új nevezetesség merűlt fel, s igénybe vette London millióit és
megjárta a félvilágot.

September 5-éln, együtt ültem Beöthy Ödönnel, ki néha néha megszekott láto
gatni, midőn házigazdám egészen nekihevülve, szobámba rontott azon hírrel, hogy
,;General Haynaut" az utczán megszalasztották, sárral dobálták ..., s hogy alig le
hetett a felriadt nép kezéből kimentem! - Nem akartuk hínnd, de gazduram elé
vette zsebéből a "Tímest", s Beöthy, ki jobb angol volt mint én, fenszóval kiol
vasta a világlapból Haynau balsorsét, mely a Barclay és Perkína sörházban oly
váratlanul, oly véletlenül utolérte.

Ez esemény annyira felizgatott bennünket, hogy nem volt többé maradásunk
a négy fal között, s mentünk, ki a szabadba, felkeresendők, ha útközt bele nem
Ünunk, mert jó tova esett, a demonstratio színhelyét, a világ legnagyobb sörházát.
mely aThames southwarki partján, 1773-ban alapíttatott a híres dr. Johnson egyik
barátja, Henry Tyrale által, s oly óriási méctékben növekedett, hogy az elszál1ított
sör után, már az első évtizedben húszezer font sterling adót fizetett. Az alapító
halála után a sörház 135-ezer font sterlingért Barclay és Perkins kezére jutott, s
az óta halad, fentartva egy századon keresztül jó hírét, nevét. - A sörfőző épü
letek, tíz holdnyi területet foglalnak el; a gépeloet, két 75 lóerejű gőzmozdony

tartja éjjel, nappal szakadatlan tevékenységben, s ezek körül sürög, forog, vagy
két-ezer munkás, kik naponkint egy míllíó font vizet változtatnak sörré, - A'
gondilző folyadékot két-száz ló hordja szét Londonban, a legnagyobb normandi és
holsteíní állatok, melyek pénzen megszerezhetők; s ezeket hajtják a legerősebb

alkatú emberek. kik Nagybl"itánniában megnyerhetők... Valóban, kis ország ez,
melynek van fejedelme. vannak kormányzó mínístereí, s egész sorozata a hivatal
nokokInak, kezdve a gentlemannen, le le a legmíveletlenebb gépfútöig és teher
hord6ig .. , Ki ez utóbbiakat nem látta, annak nem lehet fogalma arról, mínő ka
rok emelkedtek a hajdan. híres tábornok ellen; s Iti ismeri őket, az csodálni fogja,
hogy Haynau ily nép kezéből élve menekült!

London nagy életterén, a várost keletről nyugatra keresztül hasító Oxford
Streeten, els6 meglepetésünk az volt, hogy egy, hordókkal megrakott hosszú sze
kérrel találkozánk: a roppant kocsis, s a cyclo ps segéd fövegé, és a collossalís lo
vak kantára magyar nemzeti szalagokkal volt feldíszítve... Mi ez, hát magyar
restauratío, vagy köve:tváIasztás van Londonban? Mondá Bihar megye volt fő
ispánja! - A Barclay and Perkins egy~k sörhordó szekere volt ez, a nép uiongva
üdvözölte a szalagos óriásokat, s mí árva magyarok, tán az egyedüliek, kik a tö
megben felismertük a szalagok színét, szép csendesen tovább haladtunk.

Közelebb érve az esemény színhelyéhez, itt ott az utczaszögleteken, nyomta
tott falragaszok, "Marshal Haynau in London!" - "Haynau and Retribution!" ...
czfmek alatt hirdették a tegnapi eseményt, felsorolva a tábornok viselt dolgai,t,
melyekért a nép elégtételt vett magának; míg a London utczáin annyira ismeretes
hfrhordárok teletorokkal kiáltának: "A desperate attackl" - "HaYlrlau. Barclay
and Perkins!" - "The terrdble Tyrant!" .. , s árulták néhány pennyért Haynau
életrajzát, s a sörházi jelenetek leírását. - Az angol tud mindenből üzletet csi
nálni.

A sörház kapuit rendőrök állták el, kik a környező utczákon is sűrűn jelent
keztek, órködve a közbiztonság fölött, s szemmel tartva a tolongó népet, mely ki
sebb, nagyobb csoportozatokban özönlött végig a Thames-parton, s a Southwark-híd
tövében, azon csapszékbe tért, hol Haynau menedéket talált. - Mrs. Benfield,a
szerény üzlet özvegy tulajdonosnéja, alig győzte a történteket kövér ujjaira szedni,
s vendégeinek a sör-kancsókat osztogatni. Szerencséje meg volt alapítva, mert a ki
csak hozzá férhetett, ürített egy-egy poharat a tegnapi események emlékére.

Annyi ember, annyi hírlap, mint e pillanatban, még nem foglalkozott soha
Haynau nevével, akkor sem, mídőn hatalma tetőpontján állt. :...- Végzete Londonba
hozta, s mielőtt a világváros bár mí nevezetességét látta volna, a City-Rothschild
háznál tett látogatást, úgy mondiák, pénzügyeit rendezendő; itt ajánlottak a tábor
noknak belépti jegyet a nagy sörházba, s ó azonnal oda is hajtott. ."
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Scptember 4-kén, reggeli tízenegy- és fél-órakor lépte át Haynau Barclay and
Perkíns küszöbét, s elémutatva ajánló levelét, két társával, egy hivatalnok kí
sérete mellett, megindult, szemre veendő a világ legnagyobb sörfőzését, melynek
egyik nevezetessége az, hogy itt mínden rendkívüli, minden, még a szenny, s az
undorító bűz is, óriáSIi mérvekben van képviselve. - Ki tudja, nem volt e Haynau
az első idegen, ki Londonban Jegelőször is e nevezetességet tisztelte meg látoga
tásával? -t-,

A tábornokot, vezetőjén kívül, nem ismerte senki, de azért a munkások cso
portozataiban volt elég bámulója, mert itt a legügye-fogyottabb bajúsz is figyel
met gerjeszt, hát még oly összetoldott. vállig érő, európai hírű bajúsz. mínőt

Haynau viselt; de a munkások bámulata, legfölebb csendes vígyorgásra adott al
kalmat, mosolyogní ezek az emberek nem tudnak.

A látogatás már már befejezéséhez közeledett, midőn az idegeneket a vendég
könyvhöz vezették, hogy nevöket feljegyezzék. Haynau, olvasható nagy betűkkel

odaírta nevét és czímét, melynek olvastára egy közelálló dark, azonnal az acsargó
munkásokhoz sietett, s elmondá felfedezését, mely szájról szájra járt ... ; az izga
tottság nőttön-nőt, s ha a vezető, vagy maga Haynau erre figyel vala, könnyen
a hivatalszobákba menekülhetett volna: de a munkások szokatlan élénkségére nem
ügyelt senki; a tábornok tovább haladott, s azon pillanatban, midőn az udvarra
lépett, a harmadik emeletről egy jókora csómö szalmát vetettek a magas látogató
fejére. Ez volt a jeladás, s azonnal az izmos karok egész hada emelkedett fenye
getőleg; s a legsértöbb kifejezések egész özöne zúdult fel ellene, és űzőbe vették
tépve, taszigálva ... ; rnít volt mit tennie, szaladásnak eredt, ki! a kapun, s meg
kerülve a ház szögletét, végig a thamespartí házak mentében ... ; itt már a mun
kásokhoz az utczal nép is csatlakozott, s a futaml6nak, porral, sárral... mindenütt
nyomában voltak, ostoraíkat, rnínt mondíák, seprúiket sem kímélve... Igy jutott
íngadozva, roskadozva s elromgyolva, a legalább ezer lépésnyire eső, Mrs. Benfield
csapszékébe, hol sok dúlás után, a ház egyik zugában menedéket talált,.. Végre
megérkezett nagyobb erőben a rendőrség, s a halálsápadt, alig ismerhető tábor
nokot nem a közeleső hídon, itt még míndíg tartottak a felhevült tömeg támadá
saítól, hanem csónakon szállították keresztül a Thamesén s csak a tulsó parton
ültek bérkocsíba, hogy szállásán (Trafalgar Square) biztonságba helyezzék. - A
tábornok, nem mutatta magát többé Londonban, s bár nem lehet kételkedni, hogy
óhajtott volna balsorsa színhelyétől míelőbb és míndenkorra búcsúzní, kénytelen
volt, testben, lélekben megtörve, két napig időzni, s csak September 6-kán fordí
tott hátat a vílágvárosnak, s ment vissza a Continensre.

A zaj, amelyet a Haynau-féle elégtétel keltett, legelőször is ott némult el,
hol keletkezett. A váratlan demonstratío, kezdetben annyira meglepte a sör-hátal
masságot, hogy semlegesen nézte az áradat hullámzását, s csak harmadnap, mint
egy kiébredve magdöbbenéséből. lépett fel erélyesen: betiltott saját bírodalma

-területén minden tüntetést, a bőrkötényes politikusok fövegéről, s a lovak nagy
fejéről a magyar színek leszedettek, a serfőzés falairól a nyomtatott hirdetmények
letépettek, a dernonstratio főszereplői elbocsátattak, a láz tartamára az Emporium
kapui bezárattak, s csak az üzletnek nyíltak meg.

A még mindig özönlő látogatók közt, nagy volt e miatt a neheztelés; a kő

zönségnek sem volt kedvére a serfőzőreactío ; de Barclay and Perkins szigorúan
megmaradt tilalma mellett, neki! nem volt szüksége politikai reputatíóra, jól tud
ván,hogy sörének híre, neve meg van alapítva, s hogy erről a nagy közönség,
semmiféle politikai elvek kedvéért le nem mondand.

Tehát csönd lőn, a setét falak őríásaí közt; de nem úgy az életben. Napok múltak,
s a társadalmi körökben, s a hírlapokban még mindig "General Haynau" volt a
kérdések kérdése! ...

A napi sajtó, ritka összhangzással, viszhangja volt az életnek, csak a "Times"
tért le a közpályáról. s a nép-elégtétel ellen, czíkket czikkre írt, s ezek egyikében,
szószerint így nyilatkozott:
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"Ti, kik rosszaljátok a Marschall tetteit, nem tudjátok, hogy a béke, hogy
a civiIisatio nem csak helyesli, hanem igazolja is mínd azt, mit a levert agg
férfiúnak bűnül felrótok. Ti apostolai az újabb kornak, vessetek egy pillanatot
saját nemzetünk történelmére, nemde száz év előtt nektek is, és míndnyájunk
nak ínyére lett volna mindaz,. mí jelenleg oly fekete színben áll előttetek! Ti
magatok, száz év előtt, mindazt elkövettétek volna, mit a bárónak vétkül tulaj
donítani bátorkedtak ... !"
'A legnagyobb angol lap e lándzsa-törese a közvéleménnyel, a soknál is több

volt, s fel is zúdult ellene a lapok egész serege; de a vita nem a tábornokról, nem
is a népelégtételről folyt, hanem azon rendszerről. melyet a Times védő szárnyai
alá vett; s nem egy komoly szó kérdezte Mr. Delane-t, a lap főszerkesztőjét: ha
az a botrányos czikk az ő mívelt meggyőződésével került-e lapjára? s ha csak
ugyan hiszi-e, hogy az angol nép a haladó míveltségben száz évvel előbbre volna
az európai continensnél?

A lapok végre. kifáradtak, a közönség beleúnt a tábornok utolsó hadjáratába,
s a serfőzők drámája, az ismeretlen "Farringdon"-teremben (Cole-Hole) színpadra
került, hogy azután feledésbe merüljön azon esemény, maly kezdettől végig angol
demonstratío volt, és melyben hazámfiainak illem volt semmi része. :f:s ezt elégü
léssel jegyzem fel, mert magyar részről személyes bosszú lett volna; míg az ide
genek fellépése, a széltében kiosztott nyomtatványok szava után: tiltakozás vala
a Haynau-rendszer ellen.

Ein Blick auf den anonymen Rückblick (London 1858.)

December kilenczedikén, ködös, setét nap volt, egyike azoknak, melyeket Lon
donban "Throat cuttíng days-nek" neveznek. Reggeltől estig tapogatva jártam a
város-tömkeleg nedves utczáin, a lámpák napestig lobogtak a sűrű köd homályt
ban, s óráimat kezdettől végig gyertyavilágnál adtam. E napokat leírni nem lehet,
ezeket Londonban látni, tapasztalni kell.

Nehéz napimunka volt ez, épen hazakerűltem. s ott ültem csendes szobámban
fáradtan, kimerülten, mldőn a cseléd egy. fiatal urat jelentett Magyarországról, ki
nem akart jegyet adni, nevét sem közölte, csak annyit említett, hogy sürgős vég
zendője van vélem.

A titkol6dzás feltűnt, de miután magyar ember, mért ne látnám? - Néhány
pillanat múlva, egy szép, csinosan öltözött fiatal, mondhatnám deli termetű úr
lépett bé; nem ismerém.

"Bocsánat uram. szólt a vendég, hogy felkeresem, de mások megbízásából és
bizalommal jövök. :mn Széchényi Béla, .Széchényí István fia vagyok. Egy kéziratot
hozok, melyet szerétnék itt Londonbannévtelenü1 kínvomatní, s ennek eszközlé
sére bátor vagyok önt felkérni. Ha a megbízást nem fogadhatna el, akkor titok
tartásra kérném önt; saját személyem biztonsága, s tán többeké is ettől függ; ha
pedig szíveskec1nék vállalkozni, akkor hálára kötelezend. s úgyhiszem, a hazának
is jó szelgálatot teend."

:mn is nagy tisztelettel viseltetem hazánk nagy fia, Széchényi István iránt, hogy
fiának; őszinte szívvel felajánlom szolgálatomat ; de remélem nem veendi rosz
néven, ha előbb látni óhajtnám a kéziratot, vagy legalább ismerni tartalmát; mert
mí meggyőződésemmel, mi hazám érdekével ellenkezik, arra nem vállalkozom. Azt,
hogy ki írta a munkát? nem kérdezem; én csak azt szerétném tudni, mit írnak?

"Kívánságát teljesen helyeslem, s erre készen is valék; íme itt a kézirat, szí
vesen felolvasom. sl'ít em kötelességemnek ismerem; de annyit egyelőre is meg
[egyezhetek: hogy a kézirat Magyarország érdekében, a hatalmas B~ch minister
és rendszere ellen van intézve."

Az ifjú gróf, közel hozzám, a kandalló mellett helyt foglalt, s leeresztett lám
pa-ernyő mellett míntegy homályba burkolva, vagy két órahosszat szakadatlanul
olvasott a kéziratb61; azután összehajtva iratait, s megköszönve a szívességet, ud
variasan, de némileg még mindig tartózkodva, távozott. - Holnap, ha megengedi.
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ugyanezen időben meg fogok jelenni, hogy az olvasást folytassam. s ha lehet, be
fejezzem, azután intézkedhetünk.

Sajátszerű, hogy Széchenyi Béla valódiságán pillanatig sem kételkedtem, pe
dig nem volt semmi bizonyítékom; de egy belső szó azt súgta: ő az, nem lehet
más! Valamint szeréttem hírmd, hogy a munkát -Széchénví István írá; de hát ak
kor a szerző nem a döblingí beteg, hanem a régi töretlen nagy hazafi!

Másnap Széchenyi Béla a kijelölt időn ott volt kis szobámban s olvasott fá
radhatatlanul órákon keresztül, bár erre már nem volt szükségern, rég meg levén
győződve, hogy a munka hatalmas szó hazánk érdekében; de az ifjú gróf így
akarta, ő maga is élvezte, mit én lelkesedéssel üdvözöltem : Magyarország védel
mét . .. Befejeztük.

Harmadnap, a mint beesteledett, bérkocsiba ültünk, s behajtottunk a Citybe
egy ismert nyomdához. - Széchenyi feltűnőleg óvatos volt, még irányomban is;
mi, megvallom. nehezemre esett; a nagy urak, úgylátszik félnek tőlünk, de félnek
a hazában uralgó idegenektől is ... ; ez utóbbiért, megbocsátom az elsőt; mert egy
ben megegyezünk. a haza védelmében!

Bújdostunk títokszerűen a setét utczákon, mintha összeesküvés szálait fűztük

volna, mintha mínden lépten nyomon egy-e&,v kém lappangott volna utánnunk ...
Végre eljutottunk a kitűzött szám alá, a gróf a zárt kocsiba vonta magát, én a
kézírattal. melyet most érinték először, siettem fel a nyomda hivatalos helyísé
gébe, A nyomdáktól visszaríadok, bűz és szenny van itt míndig; mindenütt, s még
is innét indul ki a világosság, a hatalom, mely a setétség ellen küzd ... !

Az irodában elévontam a "Corpus delictit", kézíratomat. s egy szögletes fejű

hivatalnok, hidegen, udvariatlanul átvette; megolvasta szótlanul egy sor betűít,

számította egy lap sorait, megnézte az utolsó Iap számát, s annélkül hogy volta
képen rámnézett volna, visszanyújtá a kézíratot: "Két ezer példány, két-száz font
sterling!" Ilyen a "City-élet," szép, de nekem nem tetszik.

A gróf úr szinte megdöbbent hogy oly hamar végeztem, - A Cityben nincs
idő, csak arany; itt aranye gondolnak, aranyt írnak, aranyt esznek, isznak ... ;
azért sietnek, azért használnak minden pillanatot. - Széchényi beleegyezett voln l:'

az árba, de én. sokaltarn. s igérem, másnap teszek még kísérletet egy nyomdában,
melyet szinte ajánlottak.

Beleegyezett, s az ügyelintézésében teljes. hatalmat adván, átnyújtá a kézira
tot; - a jég meg volt törve, s bizalmasan közlé velem: hogy a "Blick-et" Széche
nyi István írá a döblingi magá-nyban, s ő Iernásolá ; .- mínt jó barátok kezet
szorftottunk.

December 12-kén felkerestem George Barclay nyomdaját. 28. Castle Street.
Leicester Square. Az üzlet nincs a Cityben. nem is oly nagy, itt már udvariasabb
fogadtatásban, részesültem. - A megejtett számolás után, száz-ötven font sterlingért
ajánlkoztak a munka csinos kiállítására két-ezer példányban. - A nyomda köze
lebb esett lakásomhoz, az ár is méltányosabb, megkötöttem a szerződést, s eljá.
rásom eredményéről másnap értesítettem a grófot, ki ez időben a Sutherland
herczegí család vendége volt, s a következő sorokban tudatta elismerését:

"LiHes-Hall, 1858. Dec. 15-kén.

Tisztelt barátom. - Fogadja köszönetemet a jó hírért. - Szeretnék többeket
közölni. hanem már kong az ebédre hívó harang, és lankadtan térünk vissza a
vadászatról. - Pénteken felkeresendem önt. Viszontlátásig is igaz híve.

Széchényi Béla"

Igy került Széchényi István utolsó, végzetes munkája kezembe. Ohajtottam
volna e rendkívüli, egy fejezetből álló könyvet, tartalom szerint, több fejezetre
felosztani, úgy, mínt Angliában szokás, nem csekély előnyére a műnek s nem kis
könnyebbségére az olvasónak: de az eredeti szerző határozott akarata volt, a kéz
iratot szóról szóra adni, úgy a mínt írva volt, azon világos kikötéssel, hogy a
számtalanszor előforduló "Excellenz," mindíg teljesen kiírassélc.
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Hogyan jutottam én a bizalomhoz, s pedig már ott a döblingi szomorú ma
gányban, arról csak az év utolsó napjain értesültern. A szerző grófnak kedvencz
eszméje vala, munkáját úgy nyilvánítani, míntha egy hontalan bújdos ó magyar
műve volna... s hogy e hiedelemnek némi színt adjon, magyar nienekült kezén
keresztül akarta világgá tenni; azért meghíttel körében nem egyszer szövé tette:
kit lehetne a magyar rnenekültek közül a munka kiadásával megbízni? ..,... Valaki
említette, hogy van Londonban egy száműzött szerzetes, ki tanítással, alkalmilag
irodalommal is foglalkozik... Ez, úgylátszík, a grófnak tetszett, s megbízta Béla
fiát, hogy keressen fel.

Széchényi István

Míg száműzött hazámfiai színe, java, nagyban űzte a magas politikát, szabad
óráimban én is a magasban jártam, a George Barclay - nyomda harmadik eme
letén, hol, a csak angolul értő szedő, s a németül csak syllabizáló javító - igen
sok nehézséget gördített utaímba; bár a Correcturára nem vállalkoztam, ezért
a nyomdának külön 20 L. fízettünk. - A "Blick" német nyelven volt írva, s hogy
a nyomdát a németek birodalmában keressék, ott volt a könyv végén az "Errata
corrigenda", mit az angolok alig ismertek.

Széchényí Béla míndig úton volt: Bécs, London és Lilles-Hall közt, s alig
múlt hét, hogy ne láttam, vagy hírét ne vettem volna. - "Atyámnak, mondá Ja
nuarius 3-ik látogatása alkalmával, kedves dolgot tenne, ha a nyomtatás haladá
sáról koronkint tudósítana: de ennek valami titkos írás útján kellene történni,
melynek kulesát nehéz, vagy tán épen lehetetlen volna kitalálni. - Tudna-e ön
ily közlekedési módot ajánlani?"

Hallottam valaha oly titkos levelezésről, mely három számból áll: az első szám,
valamely közös megegyezéssel kitűzött könyv lapját, a második a lap sorát, a har
madik a kiszemelt szót, vagy kisebb alakban írva, a betűt jelzi. E levelezés hosz
szadalmas, de biztos, mert a könyvet mínden levél fordultával változtatni lehet;
azért ajánlottam az ifjú grófnak, ki a tervet elfogadta, s egyelőre Czuczor Gergely
újabban megjelent egy kötetes költeményeit fogadtuk el titkos közlekedésí esz
közül.

Ez úton közőltem néha néha eljárásom eredményét a döblingi sírba temetett
élő nagy halottal. - A nyomtatás lassan haladott, s csak egyszer akadt komolyabb
nehézségem egy írott ív eltűnésével. Döblingben nagy volt e miatt a megdöbbenés,
mert kiküldött kém művének tartották; de engem a nyomdatulajdonos azzal ipar
kodott megnyugtatni, hogy az ível is vetődhetett, s ha lopás volna, csak is egy
elbocsátott szedő tehette bosszúból, hogy a nyomda hitelének ártson. - Megbocsát
hatlan hanyagság volt ez a nyomda részéről, mely nekem sok kellemetlenséget
okozott; de azért nem hagytam magamat zavartatní, hanem sürgettem a nyomta
tás folytatását. A hiányzó ív nem került elé a nyomdában, de megérkezett később

Döblíngből, s mínt a 454-ik laphoz tartozó "Inseratot", a könyv végéhez csa
toltam.

Februaríus 15-kén, az 517 lapnyi "Blick" kikerült a "castlestreeti" setét odú
ból, Világos sárga borítékban, mit meg kell [egyeznem, mert későbbi levelezéseim
ben a "sárl1/a" színnel jeleztük a tiltott könyvet. - Februarius 19-kén George
Barclay uramnak kifizettem 196 font sterlínget és 12 shillmget, - Nevelő intéze
tekben és nyomdákban a kikötött szerződésnek rníndig van föle; itt "Extrák" nél
kül nincs menékvés,

Következett a munka közzetétele. A szerző gróf ezer példányt ingyen szét
osztásra szánt, s csak ezeret öhaitott :a könyv-piaczon számba venni. - Sok járás,
kelés után, találtam könyvkereskedőt. ~ a munka szétküldésére és elárusítására
hajlandónak nyilatkozott: Williams és Norgate, 14. Henrietta Street, Covent-Gar
den. - Ohajtottam volna a bizományos feltételeit a Londonban tartózkodó fiatal
gróffal személyesen közölni, de nem lelérn hon, s levéllel kellett végeznem. melyre
a következő feleletet nyerém :
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"Tisztelt barátom, - Ne vegy roszneven, hogy engem hon nem talált, de
bokros dolgaim igénybe vesznek. - Mély bélátásának hagyom át, hogy míkép
szerződjünk a kiadóval; és ha a munkának kelete leszen, mit remélek és gyaní
tok, úgy a megmaradt összeget, mí a munkából bejő, felezzük testvérileg. Vous
avez beaueoup plus de mérite au fond que mot,' mert ön nélkül nem tehettem
volna semmit is. *Bár miben is kész vagyok önnek segédkezet nyújtani. mert egy
igazi hazafi, másik honfitársát cserbe nem hagyja soha is. - Tiszta lélek tiszta
szándék, akár siker, akár nem. '
Martius B-kán 1859. Széchényi Béla"

* Osztalékra nem került a sor, Illem is vártam ...

E felhatalmazó sorok után, megkötöttem Williams és Nergate bizományosok
kal a szerződést, s megindult könyvárus úton a "Bltek" szétküldése zajtalanul, s
épen azért kezdetben csekélyeredménynyel ...

Bach ő Excellentiája nem lévén képes a "Blick" terjedésének útját állni, sze
mélyes bosszút forralt, s míután sikerült neki a munka szerzőjét Döblíngíg, s meg
jelenését Londonig nyomozni, leszabadította Cerberusait a lánczról, és szeteresz
tette őket, hogy Széchényí István s tán Béla fia megrontására, az eddigelé hasz-
talanul kutatott kéziratot megszerezzék, .

Széchényi Istvánnak értésére esvén Bach bosszú-terve, mcstoha fiát Zichy
grótot szóbeli izenettel és a következő levéllel hozzám küldé:

"Tisztelt Bajtársom. - Fontos, életbe vágó kérésem van Ön höz. A sárga köny
fet többen írták. Egy diseret német ember Illeszte össze; de Béla másolta le. Itt
különös sensattot teszen Pataki uram, kit leginkább illet a sárga paprika, dúl fúl,
de hatalma nagyon csökkent, számnélküli irigyei igen megzsibbaszták ólom és
bosszú álló súllyát; de azért még is fertelmes, mínt a döglő Elephánt is, sokat, ki
útjából nem tér, eltemethet maga alá.

"Ertésemre jutott, hogy egy különös furfangos. Politzey féle gazember, kinek
nevét nem tudtam kisütni, indulóban van, vagy már el is indult, míkép kipu
hatolja Londonban a "Sárga jelenetnek" mínden titkait. Ha kezébe kerítheti Béla
kéziratát, az akkor alkalmasint veszve van ...

"Az érintett kéziratot, mínden áron meg kell semmisíteni, úgy hogy nyoma
se legyen. "That is the questíon ... Ha a megsemmisítés teljességgel lehetetlen vol
na, akkor '"Il a berek, nád a kert," - és tüstént odébb állítom Bélát.

"Isten áldja és tartsa önt. - Én honunkra nézve 1848 óta nem reméltem
semmit. Most néha néha felvilágosodik előttem is az ég.

"Kossuth, mint én hiszem, szárnításibul ismét kihagyott egy főtényezőt, - t. i.
hogy Napóleon Lajos tán bolondá fogná tenni őt:' ...

"God bless you rny dear sir. - Én már nem élek, de azon magyarokra, kik
még élnek, a világ bár mily szegletében nyomorogjanak, - mínt én most néha
meglehetősen tisztán látni gondolom, - még felderül a magyar nap.

Felső-Döbling, Nr. 163.
Július 18-kán 1859. Széchényí István"

Nagy megnyugtatásomra szolgált, hogy a Széchényíek aggodalmát képes vol-
tam néhány szóval megszűntetní: "Itt a kézirat gróf úr, tessék megsemmísíterrí !"
"Hogyan, mondá Zichy, hát ön bírja a kézíratot? Mi úgy értesültünk, hogy Angliá
ban a kéziratok, igazolás végett, a nyomdában őríztetnek!" - "Igen, de én élvén
a gyanúpenrel, ívenkint megszereztem a kéziratot. lekötvén magam azon tíz font
sterling fizetésére, melyet a törvény büntetésül szab a meg nem őrzött kézi ra
tokra.

Széchenyi Istvánnak az ifjú gróf által küldöttem megnyugtató választ. Ez volt
utolsó levelem hozzá, többé nem érintkeztem a nagy hazafival ...

A kéziratot, kandallóm parázsain ívről ívre elhamvasztottuk, s az ifjú Zichy
grróf nagy elégülessel távozott.

1 Alarpjában önnek ookllmi] több érdeme van a dologban, mínt nekem.
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Victor Hugonál Jersey szigetén

Néhány estét Teleki Sándorral és Reményi Edével, Hugo Victornál töltöttem,
hol a költő fiain kívül, több nevezetesebb franczia menekült is meg szokott je
lenni: Ch. Ríbeyrollés és A. Vacquerie, ismert két [ournalísta, nem hiányzott soha.
Az estélyen, mely egy-egy csésze teából állt, a költő nejéhez és leányához is volt
szerencsénk; de csak rövid időre.

Hugo Victor, keveset szólva, komolyan ült karszékén, s csak akkor vonult
arczára mosoly, midőn a vendégek saját dicséretét hangoztatták. - Többektől

hallám, hogy Hugo Victor, saját, szemtől szembe történt magasztalását, bár mi
túlzó volna is, sohasem utasitja vissza. - Nem akarom a rövid ismeretség után,
készpénzül venni azt a női híúságot, melyet főleg a házi barátok (már ez igy szo
kás) gáncsolnak a költőben, s még is arczátlanul leborulnak előtte; de úgy látszik
Hugo Victor, nemcsak gondolataival jár a fellegekben, hanem szerét fellegeken
ülni is. Kis emberek tévedése, nagy emberek gyengéje ez, mely oly sokszor" je
lentkezik az életben, s melyet első helyen a hízelgőknek lehetne tán bűnül felróni.

Hogy az ekként összegyűlt társaságban, leginkább Napóleon uralma, és ural
mának bukása szerepelt, mondanom sem kellene. - Meg-megesett, hogy a ven
dégek valamelyike kihúzta zsebéből a jersey-i franczia menekültek bibliáját: a
"Napóleon Le Petit" vagy a "Chatiment-t" s felolvasott belőle egy-egy fejeze
tet ... ; ilyenkor aztán felzendült a "Marseillaise", s Reményi ráhúzta hegedújével
a bájhangokat, melyek annyira elragadták a költöt, hogy művész hazánkfiát: "A
hegedűsök királyának" nyilvámítá! - Ribeyrolles, a szigorú republicanus, Hugo
Victor lelkesedését úgy javította ki, hogya "hegedűsök e l s e j e, nem királya! mit
legelőször is a költő tapsolt meg. E dicséret annyira felvillanyozta művészünket,

hogy egy állónap nem bírtunk az "Országos hegedűssell"
A királyi felavatás October 2-kán történt, s harmadikára az egész társaság

Teleki Sándorhoz volt hivatalos ebédre. - Gazduram kitett magáért, vígan, za
josan voltunk, s midőn a gondűző kézről kém-e járt, megeredtek a felköszön
tők ... Engem is felhívtak, 'hogy szélnék a rómaiak nyelvén; rászántam magam, s
a rövid hetvenkedést így végeztem: "Meminesit Bona-parte, MaIa-parte, Bona-parte
peritura!" Mit utóbb Hugo Victornak még egyszer kellett ismételnem. - Sok ki
tűnő tehetség, több jeles író volt a társaságban, de egyben megegyeztek mind: a
franczia tudósok, épen úgy mint az angolok, nem értenek sem a földirathoz, sem
a történelemhez -; miért nálunk mívelt ember pírulna, azt az angol és franczia
tudósok fel sem veszik, mert nálok a Geographia és Historia szaktudomány, mely
nez csak arinak kell érteni, ki magát Geographusnak, vagy Hístorícusnak vallja!

(Válogatta SINKÓ FERENC)

T É L

my elhagyott az életem már,
Akár az árva állomás,
Amit az erdőszélen elzárt
A viZágt6l a hófúvás.

Néha még leM,em táviróján
Jeleket küldök messzire,
De hiába! Anagyvilágból
Nem felel vissza senkise.

Még váram, bár talán hiába 'S a hó csak hull, hull. ZÚIl a.szélvész.
Hogy majd a hófúvás elűl, Temet a fagyos fuvalom.
A vonatok megjönnek újra Lassan nem lesz az állomásból
S nem leszek ilyen egyedül. Más, csak egy fehér sírhalom.

De ver sZÍvem a hó alatt is,
üzenget a kis csengetyű:
Négy évszak csupán minden élet,
Az élet ilyen - egyszerű.

Ost: Ivqn
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