
BAJOMI LÁZÁR E N D R E I 

FRANCZIA TÜKÖR 

„Hogy egy nemzetnek jó-e, rossz-e a hírneve, s milyen 
mértékben, s miért jó vagy rossz, azt az első' pillanatban meg-
nyugtatóan és felelősséggel majdnem olyan bajos megállapí-
tani, mint az egyénét" — írta Illyés Gyula emlékezetes és 
roppant vihart kavart Hírünk a világban című cikkének má-
sodik részében, 1943-ban. A múlt században rólunk alkotott 
képet, amelyet a kötet* kíván tükrözni, éppen ilyen nehéz 
fölmérni. Akkor még nem dívott Franciaországban a mára 
már szinte burjánzó közvéleménykutatás: egyetlen kérdező-
biztos sem tette fel a kérdést (egyébként ma sem . . . ) : „Mi a 
véleménye Magyarországról és a magyarokról?". Az a 
„francia tükör", amely a kötetből az olvasó elé tárul, nem 
„pillanatnyi" felmérés, hanem sokéves kutatás eredménye, 
melyet kiváló elődeink kezdtek el, és amelynek természetesen 
— az anyag bősége folytán — mi sem tudtunk teljesen a vé-
gérejárni, vagyis végleg lezárni. Reméljük azonban, hogy ez a 
sokfényű tükör jelentős lépéssel viszi előre azt, amit Balogh 
József parancsoló szükségnek mondott az említett Hírünk 
a világban vitában : 

„A nemzeti önismeret egyik fontos, nélkülözhetetlen forrása a kül-
föld vélekedése — országunknak és népének, múltjuknak és jelenük-
nek leírása, méltatása s elemzése, bírálata vagy rágalma, arcképe 
vagy torzképe". 

Nagy francia barátunk, Ch.-L. Chassin, Michelet kitűnő 
tanítványa, így kesergett Magyarország géniusza és küldetése 

* A Magvető Kiadónál futó Magyar Hírmondó sorozat Franczia 
Tükör (Válogatás a 19. sz. magyar vonatkozású francia irodalmából) 
c. kötetéről van szó. 
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című szép könyvének patetikus előszavában (1856): „Nekünk, 
franciáknak, be kell vallanunk, hogy túlságosan önzők va-
gyunk. Olykor gondolnunk kellene rá, hogy az emberiség 
népek összessége, s mi ennek csupán egyetlen része vagyunk", 
és „siralmas tudatlanság"-ról szól hazánkat illetően. Ami az 
önzést illeti, Köpeczi Béla is megállapította „Illyés és Francia-
ország" című cikkében (Kortárs, 1983. 1008.): 

„Nyugat Magyarország iránt sohasem önmagáért érdeklődött, ha-
nem az európai, esetleg kelet-európai folyamatoktól függően. A leg-
többet a magyarokról Európa a XVI. és XVII. században tudott, 
mégpedig a törökökkel folytatott háborúk miatt. A kép abban az 
időben is ellentmondásos volt, főleg az érdekektől meghatározot-
tan." 

Az Illyés elkeseredettségéhez hasonló hangok — bár ko-
rábban nem hallatszottak olyan mértékben, mint 1943-ban —, 
nem voltak előzmények nélkül, hiszen Hugó Károly, a 
múlt század derekán Párizsban élő különc magyar —francia 
író, beszámolva a Lamartine színe elé járuló magyar küldött-
ség fogadtatásáról, így írt a Pesti Divatlapban : 

„Mindenkor bántott engem, hogy itt a magyarokat nem ismerik, sőt, 
ami rosszabb, egészen félreismerik, s az osztrákokkal zavarják 
össze". 

Pedig ekkorra már sok minden történt, ami ismertebbé 
tehette volna népünket és kedvezőbbé a képet. Például az 
enciklopédisták hazai hatása, a bécsi testőrírók „franciássá-
ga". Erről azonban még a személyükben illetékesek is alig 
vettek tudomást (Voltaire és Rousseau), s arról sem tudunk, 
hogy a francia forradalom eszméinek véres valósággá vált 
következményeiről egyáltalán beszámoltak volna. (Martino-
vicsék vértanúságáról csak évtizedek múltán emlékezett meg 
— igaz, megható emelkedettséggel — Auguste de Gérando.) 
A század elejéről van egy szerencsés „fölmérés" : S. Bellanger 
írása, amely A Magyar címmel jelent meg a Párizsban élő 
idegeneknek szentelt antológiában. Cikkében roppant derű-
látó hangot üt meg: 
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„Ki ne tudná, hol fekszik Árpád és Korvin Mátyás bátor gyermekei-
nek hazája ? ( . . . ) Manapság nem épp oly ismerős-e nekünk Magyar-
ország, mint hogyha valamennyien keresztül-kasul bejártuk volna?" 

Az üzletemberből lett orientalista, ki valóban járt hazánkban, 
alaposan elvetette a sulykot, amit jóindulata magyaráz: 
„A magyar katonának születik és bátornak, mint ahogyan 
Tizián festőnek született, Haydn József mzusikusnak, 
Michelangelo szobrásznak", és írásában még Sobrit is dicsőíti 
(róla egyébként 1839-ben megjelent Carlowitz bárónő könyve 
és színdarabot is írtak tetteiről), s azzal zárja, hogy „a ma-
gyar mindig egyike volt a legkeresettebb vendégeknek. Ma-
gatartása kifogástalan és szerénységével csak jósága vetek-
szik". Hódoló szavait némileg lerontja, hogy kritikátlanul 
idéz egy másik franciát, aki „szép szláv fajnak" mondja a 
magyart. Ez a tévedés mellesleg végigvonul (és ma is meg-
van . . . ) a franciák „magyarismeretén": Pulszky Ferenc is 
megjegyezte, hogy Bastide külügyminiszter szerint a „ma-
gyarok, úgy mint a lengyelek, igen erős katolikusok, s a szlá-
vok közt a legkifejlettebb nemzet". Szintén Pulszky számol 
be róla, hogy Teleki László felkeresett egy bizonyos L'Her-
bette nevű képviselőt, aki állítólag jól ismerte a magyar viszo-
nyokat, de ez a „szakértő" „úgy tudta, hogy Erdély Török-
országhoz tartozik". De kik is lehettek Bellanger dicséretét 
kiérdemlő hazánkfiai? Aligha azok a munkások, akik már a 
század első évtizedeiben szép számmal éltek ott, és akik 
később egyletbe tömörültek, kiadták a Tárogató című kéz-
iratos lapjukat. A francia orientalista inkább főurainkra 
gondolhatott, akik ebben a „valódi Babylonban" jártak, 
mint Jósika (1815), s akik megcsodálták ezt az „igazán tün-
dérvárost", mint Wesselényi (1828), mint Eötvös József, aki 
„egy világnak" mondta Párizst (1836), ahol Hugóval is meg-
ismerkedett, vagy azokra a radikális ifjakra célzott, akik — 
mint Tessedik Ferenc, Bölöni Farkas Sándor, Szemere Berta-
lan, Irinyi József, Tóth Lőrinc, Táncsis Mihály, Garay Antal, 
Dobsa Lajos — rajongva beszéltek és írtak a francia főváros-
ról, amely Irinyi szerint „hona a mindennemű bűbájnak". 

11 It 86/2 
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így érkezünk el a század kiemelkedő magyar eseményeihez, 
a szabadságharchoz: 

Örömzaj támada most Magyarországon, 
Melynek repül híre az egész világon. 

így énekelt Debrecenben egy lelkes, ámbár nevenincs poé-
ta. Az egész világban természetesen benne volt Frankhon 
is, hiszen 1848 februárjában Párizsban pattant ki a „népek 
tavaszának" szikrája. Amint Eckhardt megállapította: 

„A magyarság külföldi hírnevének fénykora a szabadságharc volt. 
Ennek megfelelően alakult a magyar ember képe is, nemes, rokon-
szenves vonások rakódtak rá, és ez egyszer Európa legnagyobb része 
is úgy látta a magyart, mint maga a magyar nemzet." 

Ám a tudós professzor óvatosan hozzátette: 

„Persze csak liberális, szabadságmozgalmakért lelkesedő európai köz-
véleményről beszélhetünk itt, amely a magyar honvédet diadalmas 
harcban a szabadság bajnokának és bukásában a zsarnok és reakciós 
Ausztria áldozatának tekintette." 

Ezek a rajongó liberálisok azonban elég hathatósan vissz-
hangozták az eseményeket, elég súllyal kommentálták a 
magyar bajnokok tetteit, semhogy igaza lett volna a kesergő 
Illyésnek: „Negyvennyolc csak nekünk fénylik", meg hogy 
„A kis világosságot, amelyet egy-két résen át negyvennyolc 
lökött Európa felé, a kiegyezés gyorsan elnyomta". E kötet 
szerkesztőjének végtelen fájdalma, hogy nagy barátja, kinek 
véleményeit és elgondolásait oly sokszor osztotta, nem érhette 
meg e „Tükör" megjelenését, amely bizonyára meggyőzte 
volna, hogy nem csak „nekünk fénylett", nem „kis világos-
ság" volt, és nem is hunyt ki a láng a kiegyezés után, sőt még 
csak azután jött el a híres „aranykor" . . . Hogy ez a „hírünk 
a világban" mérlegelés milyen alanyi, azt az 1943-as szellemi 
párbaj másik jeles csatározójának a kijelentése is igazolja. 
Keresztury Dezső ugyanis azt írta, hogy „ez a felületi kép a 
németeknél inkább a rokonszenv, a franciáknál inkább az 
ellenszenv fényeit sugározza . . .". Mi nem próbáljuk patika-
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mérlegre tenni a német s a francia visszhangot, már csak 
azért sem, mert nem nagyon hiszünk az effajta mérlegelésben. 
Annál kevésbé, mert sok kitűnő francia barátunk átvette 
(javarészt Kertbeny közvetítésével) a németek pozitív írásait 
(például Taillandier vagy Thalés Bemard). Más kérdés persze 
a történelmi-politikai döntések területe. Itt valóban van 
okunk a kesergésre! Chassin írta néhány évvel az események 
után: 

„Még maga Franciaország is vajmi keveset törődött azzal a nemzet-
tel, amely ott Keleten újjászületett. Nem ismerte fel, hogy a magyar 
szabadság diadala a forradalom diadala, amely par excellence francia 
iigy. Nem ismerte fel testvérét ott távol, a cári Oroszország kapujában, 
az Iszlámba temetkezett Ázsia peremén, a múltnak emez ósdi csöke-
vénye, eme erkölcstelen ötvözete közepett, amelyet osztrák monar-
chiának neveznek (. . .) 1789 Franciaországa (. . .) eltűrte és még a 
szavát sem emelte fel! Méltatlan, politikátlan, végzetes cserbenha-
gyás . . . " 

És Maurice Agulhon mai francia történész írja : 

„A negyvennyolcasok külpolitikája nagylelkű, tékozló és zavaros 
volt, mint egész politikájuk." 

Ennek ellenére Chassin megállapítása is némi kiigazításra 
szorul: nem a szavakkal volt baj, hanem a tettekkel, hiszen 
Lamartine, aki, ugye, ekkor nem csak költőként szerepelt, 
hanem elsősorban külügyérként, igazán nagyon szépen szó-
lott a Hugó —Dobsa-féle deputációhoz 1848. március 15-én 
és Teleki Lászlót még Cavaignac tábornok is biztosította 
rokonszenvéről, a képviselők pedig (Flocon, 1849. május 
12-én; Sarrans, Ledru-Rollin, Crémieux, Thiers, Barrot, 
Molé május 21-én; Mangin június 28-án) egymás után ostro-
molták interpellációikkal a kormányt a magyarok érdekében, 
tiltakozva a cári intervenció ellen, de — amikor ügyünk mái-
veszendőben volt — eme utóbbi vitán Tocqueville, az új 
külügyér, a liberalizmus és a demokrácia később valósággal 
istenített képviselője, már nem is válaszolt az interpellációra. 
. . . É s ami a forradalmárokat, a legodaadóbb népbarátokat 
illeti, róluk Tóth Béla megállapítja : az ő sajtójuk és irodal-

13* 



442 Esszé 

muk „politikai hevülékenységüknél fogva a legfogékonyabb 
megérzést és legtapsosabb lelkesedést mutatta mindennel 
szemben (sic), ami Európa népeinek színpadán a francia 
eszmék tűzcsóváinak visszfényével gyönyörködtetett", de azt 
is megjegyzi: „az elégedetlenkedők óvatosan mindig külügyi 
események kapcsán intézik támadásaikata koimányzatellen, 
s a lengyel felszabadítás, a római herce-hurca vagy az orosz 
intervenciója Magyarországon csupán faltörő kosként hasz-
nált ürügyek arra, hogy az általuk ütött réseken keresztül a 
saját reformköveteléseiket juttassák közelebb a célhoz". 
Ürügy vagy nem ürügy, ki lát a lelkek mélyébe? Tény viszont 
— amint Tóth Béla is megállapítja —, hogy a párizsi demok-
raták „leplezetlen sóvárgással" várták a magyar diadalhíre-
ket, s ez szinte önáltatássá fajult: Proudhon lapja olyanokat 
írt, hogy „a császáriak fegyverszünetért könyörögnek", s fel-
szólította a magyarokat: ne engedjenek, vonuljanak be 
Bécsbe, foglalják el Prágát meg Velencét és szabadítsák fel az 
egész Nyugatot! Álmait készpénznek véve, a La Tribune des 
Peuples büszkén jelentette, hogy május 4-én Dembinski 
bevonult az osztrák fővárosba! Ám a mérsékeltebb sajtó is, 
élén a Le National meg a La Réforme című napilappal, a di-
csőítő szavak és biztató zengedelmek egész lavináját zúdí-
totta a honvédekre, ugyanakkor, amidőn a köztársasági 
kormány diplomatái, akiknek „túlnyomó többsége monar-
chista érzelmű politikusokból állt" (amint Kovács Endre 
megállapította, s mint később is oly sokszor a francia törté-
nelem során, beleértve a Népfrontot és a felszabadulás utáni 
időket. . .), tétlenül nézték a magyarok elvérzését, Guizot 
pedig azt tanácsolta Londonban Szalay Lászlónak, hogy ide-
jében kössenek békét Ausztriával, mert egyre fenyegetőbb az 
orosz intervenció. Ugyancsak Kovács mondja ki az igazságot 
Lamartine, Bastide, Drouyn de Lhyuis, Tocqueville külpoliti-
kájáról : 

„a magyar forradalom megsegítésének elmaradása nem személyi 
gyengeségekkel, hanem a francia burzsoázia következetes magatar-
tásával magyarázható". 
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Igazán nem kívánjuk menteni sem a polgárságot, sem politi-
kusait vagy sajtóját, de az igazság kedvéért meg kell monda-
nunk, hogy mindenkit megzavart a monarchia mozaikja, a 
nemzetiségi kérdés végtelen bonyolult volta. Párizs már akkor 
is roppant vásári tülekedés fóruma volt, ahol rengeteg mene-
kült ágált, és minden áron ki akarta sajátítani a franciák -
lehetőleg tettrekész — rokonszenvét. Ezt tették az olaszok, és 
így cselekedett a legnépesebb idegen kolónia, a lengyel, amely 
a legnagyobb szimpátiának örvendett, s természetesen ezen 
dolgoztak az ügyes románok is. És minden emigráción belül 
megvolt a politikai árnyalatok minden színe. Képzelhetjük, 
hogy a szegény francia polgár, akiről tudjuk — saját szálló-
igéje szerint —, hogy „olyan úr, aki kitüntetést visel és nem 
ismeri a földrajzot", szóval szinte csak szánhatjuk : hogyan 
kapkodhatta a fejét : Czartoryski herceg ide rángatta, Teleki 
gróf oda húzta, Ghicáék meg Bratianuék pedig amoda . . . 
Mindegyiknek volt egy-egy rossz szava a másikról, de sajnos 
— az emigrációk természete szerint — a frakciók és szekták 
egymásra is kígyót-békát kiáltottak (gondoljunk csak Szeme-
re Kossuth-ellenes kifakadásaira). Különösen erős volt a 
pánszláv propaganda, mely kezdetben sok későbbi nagy 
barátunkat is megtévesztette (Hugo). Nem mindenki látott 
olyan tisztán, mint Engels, aki már 1849 januárjában le-
szögezte : 

„ A pánszlávizmus alaptendenciáját tekintve, Ausztria forradalmi ele-
mei ellen irányul, s ezért eleve reakciós." (Vö.: „Karl Marx, Friedrich 
Engels: A magyar szabadságharcról". Kossuth Könyvkiadó, 1982.) 

Tegyük ehhez hozzá Kovács Endre megállapítását: „A fran-
cia baloldal lapjai még 1848 őszén is jobbára a délszláv nem-
zeti mozgalom hősét tisztelik Jelacicban", pedig Engels 
imént idézett cikkében erről azt mondta : 

,,A délszlávok reakciós jellege (. . .) már 1848 előtt világosan meg-
nyilvánult. Az 1848-as év ezt nyíltan napfénybe hozta." 

A cári beavatkozásig a pánszlávista propaganda szinte 
korlátlanul uralta a közvéleményt. A szláv egyesületek és a 
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La Pologne meg az Orient européen című lapok hevesen ostro-
rozták a magyarisationt, a nemzetiségek elnyomását, s ez a 
helyzet csak az intervenció után változott meg, amikor a ko-
rábban szlávbarát franciák is megrendültek, és például 
Tocqueville ezt írta naplójába : 

„Sajnálattal és félelemmel láttuk, ami Magyarországon történt. Ennek 
a szerencsétlen népnek a bajai rokonszenvünket váltották ki. Az 
orosz intervenció nem nyerte meg tetszésünket." 

Ekkor már a jobboldali sajtó (elsősorban a Le Journal des 
Débats napilap meg a Revue des Deux Mondes folyóirat is) 
némi rokonszenvet mutat a magyarok iránt, a baloldal pedig 
lényegében ugyanúgy vélekedik, mint Engels: 

„az oroszok erdélyi betörése a leggyalázatosabb árulás, a nemzetközi 
jog legaljasabb megszegése, mely valaha is előfordult a történelem-
ben". 

Nemsokára pedig bekövetkezett Világos, amelyet a haladó 
sajtó eleinte nem is akart elhinni, tudomásul venni. Ezzel 
szemben a maradiak egyik szószólója, A. Balleydier történész, 
1853-as nagy összefoglaló munkájában üdvözli a „hős" 
Ferenc Józsefet, és a jog diadalának minősíti a magyarok bu-
kását, akiknek az ügye a „főúri hűbériséget" képviselte. 
Azok az írók és költők viszont, akik lelkesedtek a szabadság-
harc ügyéért, a munkásköltő Pierre Dupont, a népszerű 
regényírónő Clémence Robert és társaik, őszintén siratták 
a vereséget, a nagy Hugo pedig megírta Európa térképét, 
a „népek tavaszára" beköszöntött baljós ősz eme csodálatos 
gyászénekét. Ám a szabadságharc fénye még évtizedek után 
is föl-fölragyogott, és tovább világított Verne, Claretie, 
Julia és társaik regényeiben. Nagy barátaink, Hugo, Miche-
let, Quinet, nem hagytak bennünket cserben, s életük végéig 
ápolták személyes kapcsolataikat kiváló emigránsainkkal. 
Ami Hugót illeti, itt nincs hely ezt a több évtizedes kapcsola-
tot felmérni. Ezt kezdetben — mint Sipos Lajos fölvázolta 
A magyar szabadságharc visszhangja a francia irodalomban 
című becses értekezésében (1929) — szintén a tájékozatlan 
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tartózkodás jellemezte, de csakhamar kitartó és meleg barát-
sággá nemesiilt, amelyről beszédesen tanúskodik kötetünk 
Magyarországot szemfedő takarja című összeállítása, mely itt 
mutatja meg először a maga teljességében a költő 1849 őszé-
től 1855 őszéig tett nyilatkozatainak tükrében a magyar 
szabadságért való lelkesedését. Ami pedig Michelet baráti 
megnyilvánulásait illeti, ismét nincs terünk részletezni azt az 
őszinte lelkesedést, amelyet még fő művében, a francia forra-
dalomról írt örökbecsű munkájában is kifejezésre juttatott 
egy híres jegyzetben, ahol terjedelmesen emlékeztet 48 „dunai 
hőseire", s tegyük hozzá, hogy a hatalmas munkát elemezve, 
Hugo lapja, a L'Événement, ezt az egyetlen jegyzetet idézi 
szóról szóra 1850 februárjában. 

Nem lehet a szabadságharc visszhangjáról szólni Kossuth 
említése nélkül. ..Kossuth és a franciák" akár több száz olda-
las külön könyvnek a tárgya is lehetne, hiszen a század dere-
kától a végéig több ezerszer leírták (méghozzá — kivételesen 
— helyesen !) a nevét lapok, röpiratok, könyvek, például ami-
kor 1851 őszén Marseille-ben partra szállt, országos gyűjtés-
sel emlékérmet verettek annak a férfiúnak a tiszteletére, kit 
Engels így méltatott már többször idézett cikkében : 

„Hosszú idő óta először találkozunk egy valóban forradalmi jellem-
mel, egy olyan férfiúval, aki népe nevében fel meri venni az élethalál-
harc kesztyűjét, aki nemzete számára Danton és Carnot egy sze-
mélyben". 

Népszerűségének illusztrálására Illyés fölhozza, hogy a leg-
különb Baudelaire-kötet előszó írója a Ha az Ég bezárja sza-
vamra fülét, szóljon a Pokol! Kossuth-idézetet vette be szö-
vegébe, mert „a legnagyobb francia költő legnagyobb mon-
dandóját prózában legjobban Kossuth szavával tudta ( . . . ) 
kifejezni". A korabeli Match, a legnagyobb képes hetilap 
(L'Illustration) az említett marseille-i partraszállás után való-
sággal Kossuth-különszámot adott ki, melyet egy szép lovas 
metszet díszített, s ezt még szójátékkal is kommentálta: 

„L'Illustration devait ouvrir son musée à l'image de l'illustre Kos-
suth, puisque son nom se trouve aujourd'hui dans toutes les bouches". 
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Egy francia önkéntes, F. Poisson, Kossuthnak ajánlja hosszú 
ódáját s a kötet címnegyedében kinyomtatja annak az alá-
írását, akiről így verselt: „Alakod virtus és szellem fényében 
állt ott!" Dupont pedig megírta a francia Kossuth-nótát, 
amelyben így biztatta Magyarhont : „még él Kossuth, s veled 
marad !" És még az a dicsőség is osztályrészül jut neki, hogy 
egy regénycímben szerepelhetett (Cl. Robert). Egyébként, 
ami a magyar tárgyú regényeket illeti, „Janine" neki ajánlotta 
az Éljent, amelyben természetesen éppúgy jelen van, mint 
Julia vagy Claretie regényében, s Verne is megemlíti „a nemes 
szívű magyar hazafit" a Sándor Mátyásban. Az magától 
értetődő, hogy a történelmi munkákban mindenütt foglal-
koznak kimagasló személyével: F. Martin és Chassin oldala-
kat szentel méltatásának. Természetesen hallatszanak tartóz-
kodó hangok, és akad becsmérlés is. H. Desprez a Revue des 
Deux Mondes hasábjain felállítva a szabadságharc mérle-
gét és Görgeyt magasztalva kijelenti: a „szépszavú szónok 
meghátrált a fájdalmas szükségszerűség előtt, hogy beis-
merje őrültségét"; a Le Journal des Débats demagógnak 
mondja, a bonapartista La Patrie pedig a „szabadság sarla-
tánjának". 

Kossuth után a XIX. század Franciaországában Petőfi a 
legtöbbször emlegetett magyar, akit többek közt Chassin és 
Taillandier fordít és méltat, akihez Th. Bernard és F. Cop-
pée ír ódát. Emlékét mártírkoszorú védte, s még a legreak-
ciósabbak sem merték ledemagógozni. Míg azonban Kossuth 
több regényben szerepel (olykor olyan fura ferdülésekkel, 
mint Cl. Robert asszonynál), tudomásunk szerint költőnk 
csak az Eljenben lép színre. Sok francia megérezte nagyságát 
a sápadt fordítások ellenére is, s Taillandier véleménye, me-
lyet a konzervatív Revue des Deux Mondes hasábjain 1860-
ban közölt nagy tanulmányának a végén fejez ki, az egész 
század jeles franciáinak a felfogását tükrözte: 

„ . . . a szerelem, a haza és a szabadság dalnoka volt: ott a helye a 
XIX. századi ihletett líra mesterei közt ( . . . ) Mindörökre bevéste 
nevét egy ragyogó korszak történetébe". 



Esszé 447 

A század nagy magyarjai közt a „francia tükör" név sze-
rint, illetve működésüket hosszabban méltatva már csak 
Széchenyi, Teleki és Deák szerepét veri vissza megfelelő 
fénnyel, amiről Taillandier, Laveleye és Sayous írásai tanús-
kodnak. Laveleye, a neves protestáns közgazdász és akadé-
mikus, így dicsőítette Deákot: 

„Ha keresem, kihez hasonlíthatom öt, nem találok senkit, annyira 
vegyülve van benne az antik nagyság a polgári egyszerűséggel. Anél-
kül, hogy teljes párhuzamot lehetne felállítani, önkéntelenül Wa-
shingtonra, vagy az angol forradalom parlamenti nagyságaira gon-
dolunk." 

Amint már céloztunk rá, a szabadságharc fényei 1880 körül 
újra fellángoltak. De mi történt közben? Az ötvenes években 
kezdte meg magyar tárgyú történelmi munkásságát Amédée 
Thierry (1797—1873), Attila historikusa, ki főleg a Revue des 
Deux Mondes hasábjain publikált. Ez a konzervatív-liberális 
orgánum állandóan napirenden tartotta a magyar történelem 
és irodalom ügyeit, s egyaránt helyt adott Taillandier ma-
gyarbarát, Sayous higgadtan tárgyilagos írásainak vagy az 
olyan ellenséges dolgozatoknak, mint a Blaze de Bury házas-
páré. A hatvanas évek végén majdnem minden emigráns 
hazatért, s így részben megszűnt a személyes buzdítás, mely 
oly hatásosnak bizonyult hosszú éveken át, kivált Teleki 
Emma fáradhatatlan szorgalma, kitűnő kapcsolatai és ügyes 
szalontevékenysége révén, bár a század végéig jelen volt 
Párizs porondján nemeskéri Kiss ezredes, aki francia házas-
sága, Thouvenel külügyminiszterrel való jó viszonya révén, 
szintén sokat segített és eredményesen vetette latba összeköt-
tetéseit éppúgy, mint a kitűnő kapcsolatokkal bíró és idejét 
részben francia földön (főleg Nizzában) töltő Türr tábornok. 
Az ötvenes-hatvanas években azonban azok a franciák ápol-
ták a leglelkesebben magyar elvbarátaikkal a kapcsolatot, 
akik a bonapartista államcsíny után maguk is számkivetet-
tekké váltak: Jersey és Guernesey lett ekkor „a száműzöttek 
Mekkája" (Supka Géza), ahol — amint az ottani kolónia 
legelkötelezettebb tagja, Teleki Sándor írta — „szabad föl-
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dön szabad emberek valánk". Itt adták ki a L'Homme című 
lapot, amelynek külpolitikai rovatát a „vad gróf" szerkesz-
tette, és amely természetesen Kossuth dicsőségét zengte. így 
tehát voltak magyarbarátok a Csatorna-szigetekre menekült 
franciák közt csakúgy, mint Párizsban, ahol Kossuthot és 
Türrt maga III. Napóleon is fogadta. Elég paradox helyzet 
volt ez, hiszen a császár magyar tárgyalófeleit az az Hugo 
dicsőítette, ki közben oly dörgedelmes történelmi fenyítés-
ben részesítette „kis Napóleont" . . . Tudjuk persze, hogy 
az ügy érdekében Kossuth (és ez Teleki Lászlóra is áll) még 
az ördöggel is hajlandó volt cimborálni. Ám, ami a tetteket 
illeti, a köztársasági Lamartine és a monarchista Bonaparte 
közt nem nagyon volt különbség: biztatásaikat és ígéreteiket 
mindig alárendelték a francia államérdeknek (vagy annak, 
amit raison d'État-пак véltek . . .), de így volt ez már a 
Napkirály idejében is Rákóczival. Igaz, amikor meg a fran-
ciák szerették volna a Béccsel kiegyezett Magyarországot 
megnyerni szövetségesnek, Andrássy Gyula, a beau pendu, 
ahogyan a párizsi szalonokban nevezték az in effigie fela-
kasztott rebellis grófot, elzárkózott a puhatolódzások elől. 
A francia —magyar —osztrák szövetség nem jött létre, „kis 
Napóleon" csúfos vereséget szenvedett. A Kommün leverése 
nyomán (amelyben Frankel, Györök és még néhány magyar 
bátran vett részt, de róluk a franciák nem is tudták, hogy 
honnan származnak . . .) megszületett III. Köztársasággal 
is köthetett volna Andrássy szövetséget a berlini kongresz-
szus után, de a magyar vezetés inkább a német szövetséget 
választotta. Erről írta Sőtér István: 

„Nem kétséges, hogy Magyarország több mint félszázados sorsa a 
francia szövetség lehetőségén múlott, s Andrássy ugyanoly tragikus 
módon választotta a ránk nézve végzetes utat, mint középkorvégi 
elődei és századunkbeli utódai." 

Ám míg a nagypolitikában az osztályérdekek döntöttek, és 
nemzeteinket elválasztotta a „tragikus" germán orientáció, a 
liberális magyar ellenzék és a szabadelvű francia értelmiség 
közt mégis létrejött egyfajta „félhivatalos" szövetség, amely 
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1879 és 1889 között megteremtette azt a bizonyos „arany-
kort". Ez az időszak Hugo égisze alatt, s olyan nagyhírű 
franciák tevékeny közreműködésével, mint a csatornaépítő 
Lesseps, három nagy küldöttség utazásához vezetett. A sze-
gedi árvízkárosultakat megsegítő franciák — elsősorban 
Madame Adam — akciója tette lehetővé az első deputáció 
fogadását Párizsban 1883-ban. A 142 tagú magyar küldött-
ség, Pulszkyval az élén, még tudott tisztelegni az agg Hugó-
nál, aki könnyezve emlékezett a száműzetés régi szép idejére 
és „testvérei"-nek nevezte a magyarokat. így állhatott elő 
ismét az az ellentmondásos helyzet, hogy a két különböző 
szövetségi rendszerhez tartozó állam sok-sok vezető polgára 
egymást dicsőítette, hogy a francia 24. gyalogezred zenekara 
a Rákóczi-indulót játszotta, s a delegáció vezetőit Grévy 
köztársasági elnök és Ferry kormányfő is fogadta. Megvál-
toztatták-e ezek a fényes ünnepségek, fogadások, díszebédek, 
pohárköszöntők a magyarságról alkotott képet? Nem 
nagyon, sőt — ha hihetünk a Vasárnapi Újságnak — „a 
nagy francia közönség előtt mi jóformán nem is létezünk". 
Ezt abban a vezércikkben olvashatjuk, amely már a követ-
kező deputációt köszönti, azt amely 1885-ben, az előbbi láto-
gatást viszonozandó, utazott Budapestre az Országos Kiál-
lításra, Lesseps vezetésével, Coppée, Massenet, Delibes és 
még vagy harminc közéleti személyiség részvételével. Dia-
dalútjuk sikere minden képzeletet felülmúlt, zuhatagos bő-
séggel ömlöttek a szónoklatok, de végül is a Le Figaro bécsi 
tudósítója ezt a mérleget állította fel a kirándulásról, amely-
nek tartama alatt a magyar —francia barátságot üdvözlő cik-
kek tucatszámra jelentek meg a párizsi sajtóban és amely 
útról több brosúra is beszámolt : 

„A magyarok miközben Franciaországot ünneplik, Németországgal 
tárgyalnak, s a Marseillaise-1 énekelve fogják megszerkeszteni az 
osztrák—német szövetség paragrafusait". 

Az „aranykor" harmadik nagy küldöttsége 1889-ben uta-
zott ki, vagyis a nagy forradalom centenáriuma alkalmából, 
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a párizsi Világkiállításra. Minden idők legnagyobb magyar -
francia deputációja volt ez: 850 franciarajongó hazánkfia 
kelt útra, hogy Turinon át, ahol a 88 éves Kossuth fogadta 
őket, Párizsba látogasson. Ebből a vizitből viszont magyar 
könyv született: Dolinay Gyula számolt be az útról azon 
frissiben. Az előző esztendőre esik e kornak az egyik legfon-
tosabb magyar —francia kulturális eseménye: Justh Zsig-
mond párizsi szalon-ügynökösködése, amelyről az egyik leg-
érdekesebb magyar írói naplóban számolt be. Justh kapcso-
latai a legmagasabb szellemi szinten szövődtek, s valóban a 
kor nagy francia íróit, költőit, művészeit látogatta, barátsá-
got kötött Sarah Bernhardt-on kívül (aki szeretett volna egy 
Justh írta magyar tárgyú drámában föllépni), Melchior de 
Polignackal, az egyik legnagyobb főúri família (Károlyi-ro-
konság!) tagjával, aki később kiadta a Poésies magyares 
antológiát (1896), és aki lefordította a Puszták köny vél (\H>92). 
Meglepő volt-e a Vasárnapi Újság keserű megállapítása? 
Hiába utaztak a küldöttségek, hiába szerepeltek kiválóan a 
Lisztek, a Munkácsyk, a Madarászok, a Paál Lászlók; hasz-
talan működött a Grande Française, ahogyan a száz évet 
megért Adamné asszonyt becézték? Eredménytelen maradt 
azoknak a buzgó magyaroknak a tevékenysége, akik — mint 
Grisza Ágost, Zichy Mihály, Alvinczy Sándor, Glaser 
Emmanuel, Horn Ede, Arányi Miksa, Szemere Attila, Dr. 
Gruby Dávid, Sasvári Ármin, Sonnenfeld Zsigmond, Páz-
mándy Dénes, Borostyáni Nándor és Rimbaud magyar ere-
detű barátja, Paul Demeny —, a helyszínen képviselték nem-
zetünket? Minden az arányokon múlik: Justhot több tucat 
finom esztéta ismerte, Munkácsy szalonját még a vezető ál-
lamférfiak (Gambetta!) is felkeresték, nemeskéri Kiss Miklós 
és leánya, valamint az új De Gérando-Teleki nemzedék 
(Emma két gyermeke) fáradhatatlanul ügyködött hírnevünk 
öregbítésén, de ennek ellenére az átlagfrancia csak a csikós 
romantikáig jutott el, ha egyáltalán eljutott, mert a franciák 
többsége meg sem különböztette a magyart az osztráktól 
(beleértve a hivatalos köröket és a statisztikusokat), vagy 
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— ami még szörnyűbb, de sajnos, ami később két világháború 
során ismét időszerű lett — egyszerűen minket is (Kuncz 
Aladárt és Gyergyait is!) a boche-ok közé sorolt. „A franciák 
nagy tömegei szemében Magyarország még ma is Ausztria 
tartománya, melynek ügyeit Bécsben intézik, nem pedig 
Budapesten" — írta 1891-ben Raoul Chélard La Hongrie 
contemporaine című jól dokumentált, az egész akkori magyar 
valóságot (földrajz, társadalom, művelődés) bemutató mű-
vében, s hozzátette: 

„A magyarokat, az ázsiai fajok egyetlen képviselőit a civilizált Euró-
pában, összekeverik a németekkel, sőt még a szlávokkal is . . .". 

Az „aranykor" csillogása tehát hamar megfakult, ki-
hunytak a délibábos fények, s a korszakot legjobban ismerő 
Lelkes István is kénytelen „A magyar—francia barátság 
aranykora, 1879-1889" című kitűnő könyvének Összefog-
laláséiban megállapítani: „a politikai közeledés meddő ma-
radt", majd megjegyzi : 

„Az 1889 után hazánkban járt francia utazók főproblémája az eddig 
kesztyűs kézzel tárgyalt nemzetiségi kérdés". 

Valóban: a vezető úri osztály szűk látókörű politikája nem 
vette figyelembe legjobb francia barátainak intelmeit sem, 
akik már a század derekán figyelmeztettek a veszélyre — 
például az egyik leglelkesebb hívünkét, a félig magyarrá lett 
Auguste deGérandóét, aki még 1849-ben megjelent cikkében 
kimondta : 

„Az erős és hatalmas Magyarország lesz az összekötő kapocs a még 
elnyomott, körülötte senyvedő népek közt". 

Ez a szép álom a század végére szertefoszlott. Negyvennyolc 
fényei — mert, ugye, bebizonyosodott, hogy voltak fények, 
és nem csak nekünk világítottak — kihunytak, s még a leg-
őszintébb barátaink is kezdtek elpártolni tőlünk (Madame 
Adam), illetve attól az országtól, ahol a hatalom maga távo-
lodott el a legnemesebb szabadságeszményektől. 
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Az a tény azonban, hogy a nagypolitika fejleményei követ-
keztében a század közepén kialakult kép leromlott, nem vál-
toztat a másik tényen, azon, hogy — mint Sipos Lajos írta 
Összefoglalása ban — 

„A liberális írók hazánkat az európai szabadság bajnokának tekin-
tik, függetlenségünkért vívott harcunktól az európai liberális eszmék 
diadalra jutását remélik ( . . . ) A napi események közvetlen hatása 
alatt írt magyarbarát regényeik, verseik vagy énekeik, melyeknek 
értékét az időszerűségük magyarázza, a francia nép igazi hangulatát 
fejezik ki." 

A végső mérleg felállításánál el kell kerülnünk minden végle-
tet. Kovács Endre helyesen szögezte le, hogy 

„A francia visszhang egészének felmérése természetesen számos ku-
tató együttműködését tételezné fel", s megjegyezte: ahhoz, hogy „a 
közvélemény egészéről, ennek minden árnyalatát beleértve, valami-
féle megközelítő képet alkothassunk, a kor valamennyi publikációját 
át kellene tekinteni", majd hozzátette, hogy „megengedhetetlen se-
matizmus, amellyel egyes történészeink a .közvélemény' kifejezést 
alkalmazzák. Olyanokat olvashatunk ugyanis, hogy a francia köz-
vélemény teljesen a magyar ügy mellé állott; máshol meg — minden 
bizonyítható anyag mellőzésével — arról írnak, hogy a francia köz-
vélemény a nemzetiség kérdésében a nemzetiségek mellett nyilatko-
zott. Vagyis dobálóznak a közvélemény kifejezéssel ( . . . ) Egyébként 
is: nehéz francia közvéleményről általánosítva beszélni, mivelhogy 
ilyen(. . .) közvélemény nem volt. A francia társadalomban éles volt 
az osztályharc(. . . ) Hogyan lehetne szó ilyen körülmények között 
egységesen hangolt közvéleményről?" 

Ezt a jeles kutató a szabadságharc sajtóvisszhangjáról írta, 
de árnyalt állásfoglalása természetesen az egész századra is 
áll. Tóth Béla is leszögezte: 

„. . . a magyarbarátok, akikre az 1848 utáni időkből hivatkozunk, 
kizárólag a liberális, sőt néha ennél is baloldalibb gondolkodású írók 
köreiből kerülnek ki". 

Ahhoz, hogy ezt az elemi igazságot, vagyis az ún. „közvéle-
mény" pártállás szerinti megoszlását elfogadjuk, nem kell 
— urambocsá' — marxistának lenni. írásunk elején idéztük 
a konzervatív-katolikus Eckhardt professzort: ő is kimon-
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dotta, hogy csak a „liberális, szabadságmozgalmakért lel-
kesedő" közvéleményről beszélhetünk, ha a szabadságharc-
nak „szurkoló" európaiakról van szó. És az írásunk elején 
szintén érintett Hírünk a világban-Viiában egy bölcs polgár 
is világosan látta ezt a politikai tagozódást: Márai Sándor 
1943. december 18-án hozzászólt a disputához, és megje-
gyezte a Pesti Hírlapbán közölt cikkében : 

„Amit lenéznek bennünk, amit megmosolyognak rajtunk, az társa-
dalmi életünk jellegzetes magatartása: a dzsentriből és sváb-zsidó-
szláv-magyar középosztályból habart barokk úrhatnámság, levan-
tei túlöltözködés, túluraskodás, túlviselkedés, túleurópaiaskodás. S 
ez valóban nevetséges. De ez a réteg tartja kezében a hatalmat, ez 
diktálja az ízlést, divatban, irodalomban, politikában. Övék a fele-
lősség: s a nemzeté, amely ezt tűri." 

Kovács Endre csak a párizsi sajtót vizsgálta munkájában. 
Újabban akadt egy ifjú francia kutató (François Lemaire), 
aki egy fontos iparvidék, Észak-Franciaország sajtóját nézte 
át magyar szempontból a lille-i egyetemen megvédett éite-
kezésében. Idézzük következtetésének utolsó bekezdését: 

„ A maradi, önző, szeszélyes és megátalkodott magyar Állam nehéz-
ségei és realitásai mélységes csalódást váltanak ki az észak-francia 
sajtóból, amely 1868-ban és 1870-ben merte remélni, hogy őszinte 
és szívélyes szövetség, valamint konkrét együttműködés jön létre 
Magyar- és Franciaország között." 

Mindez már előrevetítette a XX. század árnyékát, „a fekete 
kolostor" és Trianon tragédiáját. . . 

Ám nem feladatunk, hogy túlmutassunk a XIX. századi 
képen. Mi csak a magyar kutatásra váró nagy feladat kis 
részének az elvégzésére vállalkozhattunk, amelyről Balogh 
József így nyilatkozott : 

„A nemzet nem mondhat le róla, hogy kétszáz év külföldi ,hungaroló 
giai' irodalmát végre összegyűjtse, áttekintse, regisztrálja és feldol-
gozza. Ha lemond róla, súlyosan vét elemi érdekei ellen." 

Végezetül azonban mégis hadd ugorjunk egyet századunkba, 
sőt egészen napjainkig, s merjünk némi reményt meríteni 



454 Esszé 

hazánk külhoni képének szerencsésebb alakulását illetően 
egy nagyon illetékes és magas véleményt idézve. Kádár János 
1984. évi párizsi útja alkalmából François Mitterrand köz-
társasági elnök nyilatkozott a magyar-f rancia kapcsolatok-
ról az október 15-i díszebéden tartott beszédében: 

,,E nép azzal hódított meg bennünket, hogy ezredéveken át meg 
tudta lenni, hogy folyton önmaga maradjon (. . .) Jókívánságaim Ma-
gyarország jövőjét illetik — azét az országét, amely a Nemzetek 
Szövetségének tagja, és feltétlenül szükséges része Európa megépí-
tésének — továbbá a francia—magyar kapcsolatok megerősítését." 

Az Elysée Palotában október 16-án tartott sajtófogadáson 
egy magyar újságíró megkérdezte az elnököt, hogy mit írna 
hazánkról mint szerző, mire ez volt a válasz : 

„Eltöprengenék rajta, hogy milyen különleges jelentősége van Ma-
gyarországnak a történelemben. Nem lehet más kifejezést használni 
Magyarországot illetően, mint 'eredeti', különleges sors, egy magá-
nyos nép sorsa (. . . ) nem nagyszámú, de összetartó nép, egynemű 
nép, amelynek a nyelve is sajátságosan az övé, következésképp a 
kultúráját semmilyen tekintetben sem hasonlíthatjuk sem a germán 
civilizációhoz, sem a szlávhoz, sem a hajdani török civilizációhoz, 
de a román nyelvekhez vagy a nyugati civilizációhoz sem. Ilyen hely-
zetben irányítani a sorsot, szilárdságot, erélyt, bátorságot föltéte-
lez ( . . . ) E kis nép azzal mutat példát, hogy hű akar lenni önmagá-
hoz, meg akarja őrizni identitását ( . . . ) E gondolat vezérelné írá-
somat." 


