
szemlélő előtt. Az a kisműveltségü néző, aki a filmesitett regényt nem ismeri, 
egészen helytelen benyomásokat nyer az eredeti remekműről. Érdekes 
adataink vannak, melyek szerint az olvasók mozgóképszínházakba járó része 
egyenesen kiábrándulásról panaszkodik olyan filmesitett regényeknél, 
melyeket előbb olvasott s csak azután nézett meg vásznon. A filmek egy
más közötti gigantikus küzdelme s mintegy az irodalom berkeibe való be
nyomulása sok nehézséget ró a könyvtárosra és alig győzi a téves irányba 
fejlődő ízlést rendes mederbe terelni.

Amikor a legkirívóbb gátló körülményeket felsorakoztattam, nem akarom 
az olvasó figyelmét fárasztani az apróbb nehézségek felemlítésével, melyek 
együttvéve eredőjükben a művelődést legnagyobb mértékben veszélyez
tetik. Jól tudom, hogy kísérleteinkkel, melyek a kezdet kezdetén vannak, 
hosszú ideig eredményt elérni nem lehet, de erős a meggyőződésem, hogy 
az iskolán kívüli népművelés nagy kérdésének megoldásához valamikor 
értékes adatokat tud nyújtani kicsiny, lelkes laboratóriumunk úttörő munkája.

Kremmer Dezső.

SZÉCHENYI ISMERETLEN ELSŐ SZATÍRÁJA

Z 1839 40-iki országgyűlés a lázas izgalom első 
jelensége hazánk újabbkori életében. Minden 
arra mutat, hogy a nemzet élete válság előtt áll, 
a magyarság több oldalról fenyegetve látja jö
vőjét. A létért való küzdelem ekkor kezdődik.

A legmozgalmasabb a tárgyalások idején 
1839. december hava, mert erre az időre esik 
a kormányt támogatni kívánó főrendek szer
vezkedése. A tanácskozásokat minden délben 
a Kaszinóban tartják s karácsony estéjére már 
a közös álláspont három főkérdése is elkészül: 

1. hogy Magyarország Ausztriától nem válhat el, 2. hogy Magyarországot 
alkotmányos országnak kell tekinteni, 3. hogy a törvény előtti egyenlősé
get a tanácskozásra kitűzött tárgyak közé kell felvenni.

Atanácskozások Eötvös ésBatthyány körül forognak, akik szorosabb barát
ságot kötnek egymással s a teendőkre nézve még további három pontban 
állapodnak meg: 1. hogy az országgyűlésen a polgári elem is érdemileg 
szóhoz juthasson, 2. hogy a jobbágyok tulajdonjogot és személyi szabad
ságot kapjanak, 3. hogy a főrendek befolyását monarchikus demokrata kor
mányforma megteremtésére használják fel.
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A megbeszéléseket követő egyik ebéden, amelyet december 5-én And- 
rássy György adott vendégei: Eötvös, Deák, Beöthy Ödön, Bezerédj, Klauzál 
és Széchenyi tiszteletére, megjelent dr. Wildner Ignác fiatal bécsi ügyvéd 
is, akit Metternich a magyar váltójog összeállításával bízott meg s erre vo
natkozó tanulmányok megszerzésére küldött el Pozsonyba. Az ebéden 
emelkedett volt a hangulat: Miklós nap közelségére való tekintettel éltették 
Wesselényit. Eötvös meg éppen Miklós cárra mondott — a jelenlevők ellent
mondásai ellenére — felköszöntőt. Wildner is beszélt s bevallotta, hogy a 
magyarokat egészen másnak ismerte meg, mint ahogyan neki őket leutazá- 
sakor vázolták, s aminőnek ő a magyarság életét az Allgemeine Zeitung 
támadásai után elképzelte. Az utolsó szónok Széchenyi volt, aki az előbbi 
beismerésre hivatkozva bemutatta négy felvonásos vígjáték-tervezetét, 
amelynek címe: A sváb doktor a magyar országgyűlésen.

Az első felvonás azt mutatja, hogyan jelentkezik Wildner kihallgatásra 
Metternich hercegnél és Sedlnitzky gróf rendőrfőnöknél. Ezek őt kioktatják 
a teendőket illetőleg, jellemzik előtte az ellenzék vezető embereit, s óva 
intik, hogy tőlük tartsa távol magát.

A második felvonásban Wildner Pozsonyba érkezik; a vendéglő egyik 
asztalánál előtte ismeretlen egyénekkel társalog, akiket igen szeretetre
méltó embereknek talál. Később bemutatkoznak, s akkor látja, hogy Deák, 
Beöthy, Bezerédj és Klauzál az illetők, akikről informátorai azt mondták, 
hogy tudatlanok és emberevő vadállatok.

A harmadik felvonásban a szemlélők látják, hogy Wildner az ellenzék 
vezéreivel benső viszonyban van, s spicli gyanánt elárulja őket a rendőr
ségnek.

A negyedik felvonásban Wildner dolgai végeztével visszamegy Bécsbe, 
ahol tisztelői és barátai, afelett való örömükben, hogy Magyarországból, a 
rablók, emberevők és lázadók hazájából visszatért, felkiáltanak: megmene
kült; mások viszont: elítéltetett, s mivel Pozsonyban a szabadelvűekkel 
barátkozott, egyenesen a rendőrség börtönébe kísérik.

Az államminiszterek a beérkezett jelentésből, mely a bécsi állami levél
tárban van s amelyre alólírott a Történelmi Társulat megbízásából Bécsben 
folytatott kutatásai közben talált rá, megütközve olvasták a történteket, s 
talán el is hitték, hogy Széchenyi a szatíra megírásával komolyan foglalkozik.

Bártfai Szabó László.
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