
TITKOS CÉLÚ FRANCIA LAP  
MA G YARORSZÁ G O N

RODALMI és történelmi connaisseur-ök számá
ra érdekes, sokhelyt mulatságos adatok tárháza 
a Le Nouvelliste Français, amellyel 1815-ben 
kezdték boldogítani a magyart. „PEST chez C. 
A. HARTLEBEN, Libraire" útján Henri és Ri
chard urak szerkesztették az „Frantzia Híradót" 
„pour l’instruction et l’amusement des amateurs 
de la littérature française“, de olyan titkos fő
céllal, amelynek szöge hamar kibújt a zsákból. 
Franciák ellen íródott a nyolcvanoldalas revü 
és az útirajzok, biográfiák, híres emberek, tör

ténelmi esetek, regények, anekdoták, versek, emlékiratok „recueil choisi“-je 
mind arra szolgált, hogy — ha közvetve is — Napoleont és környezetét állítsa 
pellengérre. A magyarokat kellett leginkább meggyőzni s ebből a nézőpont
ból ügyesen cenzúrázták a lapot. Azt nem engedték meg, hogy Pesten nyom
ják, hanem Vienne-ben, Antoine Strauss nyomdájában készült. Az első szám 
propagandája még óvatos. Vezető cikke Humboldt Sándor nagy amerikai 
utazásáról szóló rapport. Aztán tarka fejezet a francia esprit-ről s utána a 
párizsi erkölcsökről. Már a következő cikk a titkos intenciókat szolgálja; el
kobzott irat nyomán, amelyet Jenő herceg, olasz alkirály segédtisztje, La 
Baume írt az oroszországi hadjáratról. Külön alcímben emeli ki Napoléon 
„gyors eltűnését" a moszkvai visszavonulás után. Derűs cikk következik az 
angol utazók eredetiségéről, Carolina hercegnő mémoire-jából. Majd ugyan
csak ̂ vidám vers, aztánismét mémoire (delà reine d’Étrurie). Utánaa köpönyeg- 
forgató Monsieur Talleyrand, mármint duc de Bénévent eszméi sorakoznak az 
új államokról s az általános európai békéről. Nem egy mondata szószerint bele
illik a mai vezércikkekbe. Ezt újabb utazó-cikk követi s elég hosszú „Külön
féle" rovat. Szó esik benne a színházi cenzúra, Sándor cár és Staël asszony, 
Espoz y Mina, a navarrai királynő dolgairól, de utána megint Napoléon ke
rül sorra. A vége pattogó chanson, de a „gutgesinnt polgár“ ebből is tud 
idézni a korzikai bitorló fejére:



On ne confrondait plus la basse jalousie 
Et la noble émulation,
L’homme d’honneur et le îripon,
Le franchise et l’hypocrisie . . .

A második szám hosszabb vezetőcikke a spanyolországi francia hadjá
rattal és lord Wellington katonai tehetségével foglalkozik. Mindenki nagy 
talentum volt, csak Napoléon a korlátolt. Szó esik arab meséről, angol al
kotmányról, német népjellemről, a nagy mogul tudósairól, a kinai színház
ról, kurtizánok adomáiról, londoni karikatúrákról, Buonaparte Lucien szám
űzetéséről, csak ép magyar vonatkozás nincs. A harmadik füzet javarésze 
egyetlen cikk: Précis Historique sur Napoléon Buonaparte. (Extrait des 
Mémoires d’un Homme, qui ne l’a point quitté depuis quinze ans.) Viszont 
a könyv végén fínommetszésű hangjegy van Chant Parisien címmel. Ez 
az andantino canto nem valami szerelmi dal, hanem hódoló himnusz Sán
dor cárhoz. Cest mon héros! — kezdi a francia költő. A negyedik füzet első 
cikke szomorú és súlyos helyzetről beszél, amelyet a szövetségesek talál
tak Párisban, bevonulásuk alkalmával. Francia nem vállalkozott erre a le
leplező cikkre; a spanyol M. Rodriguez írta. Sokkal érdekesebb Madame 
Staël cikke arról, hogy Rousseau mennyire kedvelte és értette a zenét meg 
a művészetet, továbbá egy névtelen cikk ritka, ismeretlen pamfletekről. A 
leghíresebb volt akkor Lansdowne marquis könyvtára, amelyben csak a 
francia és hollandi forradalomból 5916 írott és nyomtatott pamflet volt. Dib- 
dius (Bibliomania, or an Book-Madnes, Londres 1811) szerint egyetlen fü
zetért, amelyben eredeti, azóta sem közölt leleplezések voltak, 168 livres- 
sterlinget adott. A híres Thomason mintájára külön könyveket is íratott ma
gának, csupa leleplezést ; ezért lett a neve : the Pamphleter. A bécsi udvar
ról is külön füzet készült és messze tájakról eljöttek, hogy a tartalmát hall
ják. Maga az osztrák udvar, amint egy titkos confidens-iratból kiderül, még 
különösebb módszert választott: Sedlnitzky gróf rendőrminiszter később 
Londonba küldte a legjobb Naderer-ët s a pamfletet ellopatta. Azóta se tud
ják, hol van. A „szörnyű árnyék", Napoléon egyénisége rajta van a folyóirat 
egész életén; a XVIII-ik füzet, akár az első, nem tud szabadulni tőle; egy 
doni kozák levelét közli Napoléon ellen. Iván Ivanovics Harisin végre mi 
rólunk is beszél egy hasonlat kapcsán (De nouveaux Huns .. .).
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