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NAPLG
NAGY SANDOR HALALARA

A kezdernényezök valódi jelentősé

gét sokszor csak az utókor méltányolja
érdeme szerínt, Így van ez Nagy Sán
dor esetében is: bizonyára csak a jövő

nemzedékek fogják kellően fölmérní. ki
volt ö, mit köszönhet neki a magyar
művészet fejlödése. Történeti szerepe
ebben a mondatban foglalható össze:
ö vezette ki a magyar eqyházművésze

tet a XIX. század akadémizmusából.
lélektelen eklekticizmusának kátyujá
ból. Ö adott újra életet, lendűletet a
magyar meqszentelt müvészetnek, a
templomokat dísz itö alkalmazott rnűvé

szeteket ö keltette életre költői képze
letével, mély vallásos érzésével. kitűnő

technikai tudásával és a megmereve
dett formákat felbontó. új szintézísbe
foglaló művészetével. A bibliai tárgy
számára nem csak szép kép festésének
űrügye, hanem lelke leqmélyéröl fa
kadó élmény is. És ha a fiatal művé

szek falképei nem peregnek le a mal
terrel eqyütt a falról, ha a magyar
üvegképek művésze minden külföldi
kiállításon Grand Prix-t nyer, ha a maí
magyar qobelineket ámulva csodáljuk: ez
nem kis részben Körösföí Kríesch Ala
dár és Nagy Sándor érdeme, akik ezek
nek a művészeteknek Magyarországon
útröröí, újjáteremtői voltak.

De Nagy Sándor sorsa - magyar
sors. Ahogy Székely Bertalan páratlan
szépségü freskót a pécsi székesegyház
szűk Mór-kápolnájában szoronganak,
míg magát a templom-hajót névtelen
német festők festették ki: ahogy Szol
datícs Ferenc, a nagy magyar nazaré
nus Iestö mélyen áhítatos Ireskóí az
egrí székesegyház kís mellékkápolnájá
ban szerénykednek, a nagy falterűle

tek Ichetöséqeít a feudális világ teátrá
lis, divatos festőinek engedve át 
úgy nem kapott Nagy Sándor sem te
hetségéhez mért nagy feladatokat. Hány
megnyert és kivitelre nem került pá
lyázat, hány méltatlan támadás, mellő-

zés, és mennyi megnemértés a közép
szerűek részéről, akik felemelkedve nem
tudták őt követni spirituális művészete

tisztult magasságába. Milyen megütkö
zést keltett például. míkor egy siket
korban a szociális eszmék harcosa lett
és a Népszavának rajzolt, ami akkor
főbenjáró bűnnek számított.

Római tanulmányai után Párizsban
aratott kiváló sikereket a Julien Aka
démián, könnyedén nyerte el a' dijakat
a franciák elől és kitűnő ajánlatokat,
megtisztelö megbizásokat kapott. A kor
nagy Iestöível, íróival személyes kap
csolatban, benső barátságban volt.
(Műterrnében, régi rajzai közt néze
Iödvc, egyszer egy Verlaine-vers illusz
trációjára bukkantam. melybe a szöve
get maga a költő irta bele. Nagy ne
vek viselöiröl személyes emlékeket, jel
lemző intimitásokat tudott mesélní a
visszaemlékezések öráiban.]

Mikor hazahívták, több külföldí mű

vész követi, varázsos egyéniségétől

meqbüvölten, hogy egyűtt alapítsák
meg a gödöllöi festőiskolát. Itthon egy
két nagy alkotás jelzi pályája kezde
tét. A Lipótmezei kápolna űvegablakai

korszakot jelentenek a magyar üveg
festés történetében. Itt törte át először

az akkor uralkodó neo-qót üvegablak
kompozició megdermedt formáit.

Nagy Sándor és Kriesch Aladár a
kutatók, a nagy keresök közé tartoz
tak. A régmult tudásának kincseit ás
ták ki elfelejtett feljegyzésekböI. Sok
divatos falkép fog leperegni a templo
mok falairól, mert alkotóik nem isme
rik a freskó-festés technikáját, Nagy
Sándornak a pestszenterzsébetí és csor
nai templomban festett falképei. öreg
korának ezek a remekel azonban élni
fognak és áhítatra, imára inspirálják
majd késő generációk gyermekeit is.

Semmiben sem járt a szokványos
úton. Tolsztojánus volt, mikor az még
nem volt szokásos. Nászútra nem nyil-
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gatra, hanem Oroszországba ment, ahol
minden muzsik mintha Gorkijnak az
élet titkát kereső tekintetével nézett
volna rá. Ez a soha meg nem nyuqvó
nyugtalanság jellemzi élete végéig.
Nem azt keresi, ami másoknak tetszik,
nem utánozza saját magát, mint a sike
rek kergetői. Még pályája kezdetén egy
előkelő megrendelő szcntimentális né
met Madonna-képet akart üveqablak
nak megcsináitatni vele. Nagy Sándor
nem vállalta a megbizást.

- Eh, pénz beszél, kutya ugat!
mondja bosszúsan a nagyúr.

- A pénz ugyan beszél, de a
kutya nem ugat - felelte Nagy Sán
dor önérzetesen. és nem készítette el
az üveoképet, inkább elvesztette meq
rendelőjét.

Nem kellett keresnie a témát, mín
dig tele van színbe, vonalakba kíván
kozó élményekkel. Míndíq új techniká
kat talál műveihez. Hol a japán pa
pirra ecsettel rajzolt leheletfinom Férfi
és Nö sorozattal ejti csodálatba Ion
doni kiállitásának nézőit, hol Ady ver
seihez rajzol ferdére vágott széles ce
ruzával a költő géniuszával konqeníá
lis rajzokat. A temesvári szeminátium
ablakain (Nyole boldogság) az erő és
szűkszavúsáq, aranyérmekkel kittinte
tett akvarelljein az álomszerű finomság
ragadja meg a szemlélőt. Kartonjain a
kevéssel sokat kifejezni tudás, rnese és
versíllusztrációln a költői fantázia ke
leti pompájú áradása ejt bámulatba. És
míndaz, amit fest és rajzol, egészen kü
lönlegesen magyar. Gödöllön kedvesen

A SZOLOK KÖNYVE

A Szülök könyve az egyénileg és
pedagógiaílag kiérett Makarenko mun
kája. * Pedagógiai gyakorlata során elö
ször csak elhagyott gyermekekkel volt
dolga, később azonban mind qyakrab
ban családi körből kikerültekkel is. És
arra a' megállapitásra jutott, hogy ezek
ből még nehezebb embert faragni. Egy
tragikus ellentmondás az oka ennek:
a szülők, a nevelés hivatott letétemé-

* Makarenkóró1 L Vigilia 1949 május.
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"Magyar bá'l-nak nevezték sokáig,
mert egyidőben családjával együtt
maqa-tervezte magyar ruhában járt.
Nem hiába olvassa újra és újra a ma
gyar klasszikusokat: Arany János nyel
vén érik meg az ő tőről-metszett, az
üvegablaknak az anyagból fakadó
ökonomíájára emlékeztető, nagy per
spektivákat egy képbe, egy sz ínbe, egy
jelzőbe összefogni tudó tömör és plasz
tikus nyelve, amelyen izgalmasan érde
kes visszaemlékezéseit írta.

- Ha a rajzait nézem, azt mondom:
festő lesz, Ha az írásait olvasom, azt
mondom: iró lesz - igy vélekedett a
fiatal Nagy Sándorról mestere, Székely
Bertalan. Nagy Sándor pályája együtt
ivelt Körösföí Kríesch Aladáréval.
Visszaemlékezései elsősorban az út
mutató mcster és barát alakja köré fo
nódnak. A századvég Rómája, a művé

szi kutatások Kréta sziqetén, majd az
impresszionizmus lázában égő Párizs,
a dekadencia Párizsa. ahogy azt egy
dunatáji magyar nézi, hogy örökre
hátatfordítsen neki és visszatérjen
Keletre ...

Még tavaly nyáron is dolgozott.
Utolsó képe is egy üvegablak terve: a
fénytosztó Krísztus, lámpáskákat hor
dozó kicsi alakok futnak széjjel mel
löle. "És lámpást adott kezembe az
Úr" - jegyezte rá az agg mester.
Ilyen volt ő is, és ilyen marad nekünk:
valaki, akinek lámpást adott az Isten,
és világit mindenkinek, aki valaha ta
lálkozott vele ...

H. Boros Vilma

nyesei. az esetek nagy többségében
nem tudnak nevelni. Pedig a családi
körben, kora gyermeksége éveiben ka
pott benyomások döntök a gyermek
egész életére. (Önkéntelenül eszünkbe
jut Móricz Zsigmond, aki az "Életem
reqényé"-t csak tízenegyéves koráig
folytatja, mondván, hogy addig minden
jelentős dolog megtörtént vele.) Ki
merné vállalni a felelösséget azért,
hogy a nevelő munkában akár csak
egyetlen százalék "selejt", egyetlen el.



rontott emberi élet is kerüljön ki a
keze alól? - Ilyen és hasonló meggon
dolások késztették Makarenkót ennek
a könyvnek megírására. Hogy ne kell
jen a gyermeket keserves nehézségek
árán "átnevelni", előbb a szülöket kell
megtanítani nevelni.

A család, Makarenko szerint is,
természetes kozosséi], amelynek össze
tartó ereje a szeretct. A szülö nemcsak
és nem elsősorban E'gYE'nE's ráhatással.
hanem egész életével nevel. "A gyer
mekek növekedése és nevelése - ko
moly, rettenetesen felelősségteljes nagy
dolog és természetesen nehéz feladat.
Itt holmi ötletes trükkökkel nem boldo
gulunk. Ha egyszer gyermeket hoznak
a világra, E'Z jelentse azt, hogy évekre
előre nekiadták elmélkedéseik, figyel
mük, akaraterejük minden gyümöl
csét." Az apa kötelesséqteljesítése, kö
zösségi magatartása, a szülök egymás
közti érintkezésének hangja, stílusa:
megannyi nevelesi tényező. Azért a ne
veléshez nem kell sok idő, - de an
nál több becsületesséq és fegyelem, el
söscrban sa ját egyéni és családi éle
tünkben. Nincs külön a gyermek felé
kihegyezett "szülöi tekintély". A tekin
tély önként adódik a szülök felelősség

tudatából és emberi maqasrendűséqé

ből. Ahelyett, hogy hazug álomvilágba
rinqatnók. a gyermeket is rninél előbb

kapcsoljuk be a családi közösséqbe. Ér
dekelje apja munkája, legyen tisztában
a család anyagi helyzetével, tanulja
meg igényeit ehhez mérni. Ugyanakkor
a szülö is gyöngéd, igazi érdeklődessel

forduljon a gyermek életének apró ese
ményei felé. Tudnia kell együtt ját
szani vele. de értenie kell ahhoz is,
hogy tervszerűen, egyre inkább az ön
állóság felé vezesse. Hiszen nem' tart
hatj uk örökké védőszárnyunk alatt. A
gyermeket a családon kivül még sok
más hatás is éri; a szülök feladata ép
pen az. hogy ezek összhatásaként he
lyes irányban formálódjék a gyermek
lelke.

A család csak akkor igazi. egészsé
ges közösséq, ha több gyermek van
benne. Az egyetlen gyermekre mindig
szinte beteqesen összpontosul a szülök
szeretete, s e mellöl hiányzik a testvé-

rek egymást-csiszoló hatása. Ha egy
családban mégis csak egy gyermek
lenne, vegyenek magukhoz még egyet.
"Szeressék meg úgy. mintha tulajdon
gyermekük volna. felejtsék el, hogy
nem az. s ami a fő. ne képzeljék azt,
hogy ezzel boldogították. Hiszen ő jött
kíeqészítení a maguk "csonka". "suta"
családját, hogy átrnentse a veszélyes
fordulón. Bármily nehéz anyagi körül
mérryek között vannak is, ezt föltétle
niif tegyék meg!" Mi sem bizonyitja
jobban ezeknél a soroknál. hogyan
látja Makarenko az anyagi és erköl
csi tényezők rangsorát a családban.
(Makarenkónak magának különben
szintén fogadott fia volt.) A válásról
is elítélően nyilatkozik: "Aki valóban
jól akarja nevelni gyermekeit, az tartsa
épségben családja egységét. Erre nem
csupán a gyermekeknek. hanem a szü
lőknek is. szükséqük van." "Láttam
olyan embereket, akik nem adják át
magukat az első családi összezördülés
hatásának. le tudják győzni egy új sze
relern vonzását és tisztán tartják fele
ségükkel kötött megállapodásukat ... Az
ilyen emberek példája követésreméltó."

Erkölcsi felfogásának egyik legszebb
példája a nemi felviláqosításról szóló
fejezet. "A tartózkodásnak és tisztaság
nak légkörében", "bensőséges respek
tussal" történjék ezeknek a kérdések
nek kezelése. Mert "a szerelern nem
sarjasztható egyszerüen a közönséqes,
animális nemi ösztön mélyeiböl. A
"szerelmes" szerelern erőit csak a nem
szexuális emberi rokonszenv tala jában
találhatjuk meg. Egy fiatalember soha
sem fogja szeretni menyasszonyát vagy
feleségét, ha nem szerette szüleit, elv
társait, barátait. És minél szélesebb a
területe ennek a nern-szexuális szerétet
nek. annál nemesebb lesz a (nemi)
szerelern." És a végső kövétkeztetés
már az egész társadalom felé mutat:
"Magában a társadalomban kell egyre
erősebben és követelőbben irányitani a
közvéleményt és az erkölcsi normák
fölötti morális ellenőrzést." Helyes tár
sadalmi berendezkedésben az erkölcsös
magatartás - most már a morál leg
szélesebb értelmében véve - egyúttal
a legokosabb is.
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Annak, aki katolikus szemmel ol
vassa a könyvet. annak a családi kö
zösséq és a nevelés kiérett. tiszta föl
fogásából csak egyetlen. de katolikus
szempontból alapvető tényező hiány
zik: a szülöí hatalom. tekintély és asz
kézis végső rnetafizikai megalapozása,
az a keresztény spiritualitás. amelyben
az önfeláldozás öröme és az áldozat
szépsége pozitív értékké teszi az élet
szenvedéseít is.

Ám Makarenko e metafizikai alap
híján is bízön hirdeti. hogy ..a nevelés
hatalma határtalan". Mít mondjanak
akkor azok. akik a szülö hivatását
még tágabb hortzonnal szernlélik! Mi
mást. mint amit Szerit Monika életirója
mond az édesanyákról. Isten az anyá
nak hatalmat adott gyermeke testi éle
tén, hogyne adott volna még nagyob
bat lelkének formálására! Erre a lélek
től-lélekig ható fölséges hivatásnak a
felfogására is áll Makarenkónak az
..Igor és társai'I-ban tett vallomása:

- Lelketek van?
- Kell. hogy legyen ...
- Nahát. ez az a bizonyos en th u-

ziazrnus.
A Szülök könyve nagyban hozzájá-

rulhat ahhoz. hogy mindenki ilyen
emelkedetten és lelkesedéssel gondol
kodjék szülöi feladatáról; hozzájárul
elsősorban talan nem elvi megállapítá
saival, hanem példáinak szuqqeszüv
erejével. Az a Makarenko, akit főleg

az ..Igor és társaí'l-ban igazi írói tehet
ségnek ismertünk meg, itt sem tagadja
meg önmagát. A köriyv nagyrésze el
beszélésekből áll. nyilván ugyanúgy az
életből vett és ugyanolyan művészi

fölénnyel földolgozott esetekből, mint
többi művében. A tizenháromqyerekes,
derék. kedves Vetkin-család, az apjuk
tól elhagyott Igor és Olga megrendítő

drámája. vagy a háborúsdit játszó gye
rekek önfeledt izgalma még sokáig
vissza-visszajár az olvasó emlékezeté
ben. Ez a mü is meggyőzi róla, hogy
Makarenko igaz ember és vérbeli ne
velő, akit helyes gyakorlata vezetett el
a helyes elméletre. A ..kicsiségek biz
tos megérzése". amit egy helyen a ne
velés egyik alapfeltételének rnond,
benne mindenestül megvolt. És mint
hogy igazság csak egy van. a Szülők

könyvét minden becsületes ember ma
gáénak érezheti.

K. K.

KOSSUTH POLITIKA/A AZ EMIGRÁC/ÖBAN

(Koltay-Kastner Jenő: Iratok ól

Kossuth-emigráció történetéhez 1859,
Szeged. 1949.)

1858 július 20-án III. Napoleon fran
cia császár Cavour piemonti rniniszter
elnököt titkos értekezletre hívta meg
Plombíéresbe. Megegyeztek. hogy Ausz
tria ellen közös háborút fognak viselni.
A háború főcélja: Ausztriát itáliai bir
tokainak feladására kényszeríteni és
vísszaszorítaní az Alpok möqé, ami
egyúttal hatalmas lépést jelentene Itália
egyesítése felé. A francia császár ki
kötötte. hogy csak akkor szabad fegy
vert fogni, ha az osztrákok támadnak.
A plombíéresi egyezmény. melyet 1859
tavaszán a turini katonai szövetséq kö
vetett. az új év első napjaiban villant
meg először a külvilág előtt. A diplo
máciai testület újévi fogadásakor Napo
leon odaszólt az osztrák nagykövetnek:
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valami felhő homályosítja Francia
ország és Ausztria viszonyát. Viktor
Emánuel piemonti király pedig január
l O-én a parlament ülésszakát meg
nyitva kijelentette. hogy nem érzéket
len a jajkiáltásokkal szemben. melyek
annyi helyről hangzanak feléje Olasz
országból. Cavour az év első három
hónapjában erőteljesen nekilátott Pie
mont hadi erejének szervezéséhez.
Azonban már-már úgy alakult a hely
zet, hogy Oroszország indítványára az
olasz kérdés európai konferencia elé
kerül, s a konferenciától Napoleon sem
idegenkedett. Ez pedig egyet jelentett
volna a háború elmaradásával. Ausz
tria azonban mereven elutasitotta a
konqresszust, s április 23-án három
napos ultimátummal követelte Piemont
leszerelését. Viktor Emánuel a követe
lést visszautasította, mire az osztrák.



haderő április 29-én Gyulay táborszer
nagy alatt benyomult Píemontba, A
háborút tehát Ausztria kezdte meg.
Gyulay elsősorban a francia és pie
monti hadak egyesülését akarta meg
akadályozni, de sikertelenül. Napoleon
és Viktor Emánuel már június 8-án
közösen vonultak be a felszabadított
Mílanóba, majd az egyesült haderő jú
nius 24-én Solferinónál gyilkos ütkö
zetben döntően megverte az osztráko
kat.

Kossuth ebben az időben Londonban
élt. Párizsi megbízottja, a kitűnő össze
köttetésekkel rendelkező Szarvady Fri
gyes emigráns ügyvéd már január 5-én
értesítette, hogya háború ebben az
évben biztosan bekövetkezik. Tíz évvel
a szabadságharc bukása után Kossuth
úgy látta, komoly reménye támadt an
nak. hogy Magyarország lerázhatja az
osztrák igát, ha sikerül a két szövetsé
ges hatalmat meggyőzni arról. hogy
Itália tartós függetlenségét és biztonsá
gát Ausztria itáliai földön elszenvedett
veresége egymagában nem biztosítja.
Szükséqes, hogy Ausztria a leigázott
Magyarország felszabadításával és füg
qetlenítésével meqszünjék örökké fenye
gető nagyhatalom lenni. Lázas tevé
kenységbe kezdett tehát ebben az
irányban.

Irataim .az emigrációból cimu nagy
műve első kötetében Kossuth részlete
sen elmondta ennek a sorsdöntő évnek
magyar vonatkozású eseményeit. de az
iratanyagból aránylag csak keveset kö
zölt, Az iratok közzetétele tehát hasz
nosnak látszott. A kiadó Koltay
Kastner Jenő megítélése szerínt a kö
zölt anyag. mely kiadványának első

fejét teszi. nem helyezi ugyan új vilá
gításba Kossuth szercpét az 1859-i
eseményekben, de erősebben kidombo
rítja Kossuth igazát; "hogy a Napo
leonnal és Cavo urral való tárgyalások
alkalmával mindig a bizalmatlanság ál
láspontjára helyezkedett és csak úgy
volt hajlandó hazája számára részt
kérni a háborús eseményekben. ha
előbb határozott garanciát nyer a ha
talmak komoly felszabadító szándéká
ról". Értékes adalékokkal szelqalnak
továbbá az iratok Kossuth törekvései-

ről a Dunavölgy népeinek békés poli
tikai együttélése iránt, továbbá az ő

és az emigráció néhány vezető tagjá
nak önzetlenségéről is.

Kossuth már Szarvadynak adott vá
laszában, január 8-án határozottan
meqírta, nem engedi, hogy a hatalmak
a magyar nemzetet önző céllal puszta
eszközként használják fel. "Puszta dí
versióra a rnaqyart nem fogom enged
ni felhasználtatní - ennyi hatalmam
ban van. A sült gesztenyét a parázsból
kikapami mások számára a magyar
nem fogja. Nekünk célnak kell lenni,
nem eszköznek. Nem mondom egyedüli
célnak, hanem coordináltnak (nem sub
ordínáltnak}, s erre biztosíték kell."
"Én alkuszom. ha felszölíttatom, de
nem koldulok, koldusnak olcsó a bére.
Enyim nem" irja ugyancsak
Szarvadynak március 5-én. Az idéze
tek hosszú sorát lehetne összeállítani
Kossuth Ieveleíböl, melyekben követke
zetesen erre az alapelvre hívja fel
emigráns társai (Teleki László, Klap
ka, Ludwigh stb.) fiqyelmét. "Aki ha
zánkat puszta díversíó végett vérbe
fullasztani akarná, a nemzet átkát ér
demlő áruló volna" - hangzik a fi
gyelmeztetése Telekihez intézett, május
31-i irásában. Az emigránsok valóban
egyértelmüen el is fogadták ezt az
irányelvet, s alávetették magukat
Kossuth követelésének, hogy a nemzet
nevében csak neki van joga tárgyalni
a hatalmakkal, mert a magyarság csak
az ő felhívására fog felkelni az osztrá
kok ellen. V égre elérte azt is, hogy a
szövetséqes uralkodók személyesen tár
gyaltak vele, s Kossuth, mint az nagy
munkájából is kitűnik. még Solferino
után is. Napoleonnal találkozva, a leg
határozottabban ragaszkodott a qaran
ciákhoz: nem engedi beugratni a ma
gyar nemzetet egy felkelésbe pusztán
azért, hogy osztrák erőket vonjon el az
itáliai harctérről. A császár tegye Ma
gyarországot hadszíntérré, Dalmáciá
ban szállítson partra sereget. I. Napo
leonhoz hasonlóan intézzen proklamá
cíót a magyar nemzethez. hogy a 49-es
függetlenségi nyilatkozat értelmében
felszabadítani óhajtja az országot. Ű
(Kossuth) együtt megy a sereqqel, s
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felhivja a nemzetet a felkelésre. Csak
ennek lesz eredménye, s csak igy lesz
meg a garancia az osztrák meqtöré
sére.

Eddig teljesen ismeretlen anyagot nyujt
Koltay-Kastner Jenő publikációjának
második része. A balkáni osztrák kon
zulok, a magyarországi osztrák rendőr

ség, politikai ágensek és kémek jelen
tései rendkívül érdekes felvilágosítást
nyujtanak arról, hogy Bécsben mek
kora riadalmat keltett Magyarország
esetleges bekapcsolódása a háborúba.
Ezek a jelentések bizonyítják azt is,
hogy Kossuth tevékenysége itthon va
lóban nagy várakozást keltett, s hogy
a környező balkáni népek [szerbek,
románok)· részéről emberei támogatást
nyertek. Az izgatott osztrák konzulok
mínduntalan jelentik, hogy Kossuth és
Klapka hír szerint hamarosan meqér
keznek a Balkánra, már ott is vannak,
sőt a belgrádi konzul július 6-án sietve
írja, hogy egy Wolf Ferene nevű te
mesvári ember aznap látta Kossuthot
Belgrádban fekete zsinóros ruhában és
vörös fezzel' Persze ezek a megijedt
emberek rémeket láttak. Kossuth nem
járt a Balkánon. Coronini temesvári
hadtestparancsnok indítványára Kem
pen altábornagy mégis felújitja a Kos
suth fejére már 1853-ban kitűzött

10.000 arany ígéretét annak, aki el
fogja és Magyarországba hurcolja. De
míndennél jellemzőbb fontoskodásukra
és egyúttal tehetetlenséqükre, hogy
Belgrádban három hétig figyeltetnek
egy embert, nem Klapka-e, s csak ak
kor bízonyosodnak meg róla, hogy nem
az, mikor a gyanús egyén már elhagyta
a várost. Egy kém viszont július 5-én
jelentette Londonból, hogy olvasta
Kossuth június 30~án Párrnából kelt le
velét feleségéhez, melyben írja, hogy
nem kételkedik már Napoleonban.
"Nem értettük meg a nagyembert"
vallja állítólag a kormányzó. A császár
öt mílliót adott a magyar sereg szerve-

zeserc. Ötezer ember már készen is áll.
hogy oroszlánként harcoljon, s ö három
hónap mulva már Pesten ad ki paran
csokat! Kossuth nagy művéböl megál
lapítható, hogy a kém nyilván ki akarta
érdemelni meqbizói elismerését és tel
jesen légből kapott levélről referált. A
kormányzó feleségének június 27-én írt
Párrnából, a levélben azonban azt jel
zi, hogy "dolgaink komor fordulatot öl
tenek". Június 30-án már Mílanóból ír,
hogya francia császár értes.tette:
örömmel fogadja. De Kossuth most
sem lelkesedik. A császári kihallgatás
után, július 3-án pedig még mindig ar
ról kénytelen beszámolni, hogy kapa
citálnia kellett Napoleont a garanciák
megadására.

Kossuthnak valóban nem volt oka a
lelkesedesre. Jól sejtett. A "komor for
dulat" néhány nap mulva csakugyan
bekövetkezett. A győztes Napoleon jú
lius 6-án váratlanul fegyverszüneti
ajánlatot tett a meglepett Ferenc Jó
zsefnek, s a július ll-i villafrancai
megegyezés nemcsak az olasz aspirá
cíók jórészét fagyasztotta le, hanem el
temette az aggódva melengetett magyar
reményeket is. Kossuth visszatért Ang
liába. Július 24-én Genfből irta egyik
leghűségesebb hívének. Ihász Dániel
alezredesnek. "Soha életemben nem ke
rült annyi erőködésembe lelkem felzú
duló indulatainak lecsillapítása. mint
most. Nem tudok kibékülni a sorssal.
Illy biztos kilátásokat nem hiszem,
hogy (legalább a mi életünkben) ismét
birhasson szegény hazánk." Lelkiisme
rete azonban nyugodt lehetett: mindent
rneqtett, hogya francia császár önző

céljai érdekében a magyar népet célta
lan, véres kalandba, "diversióba" ne
ránthassa. A providenciálisan nagy ál
lamférfiú felelősségérzete sértetlenül
került ki a csalódásokkal keserves esz
tendő összetört reményeiből. Koltay
Kastner Jenő igen hasznos könyvének'
elsősorban ez a nagy tanulsága.

Hermann Egyed

Felelős szerkesztő és kiadó: Sík Sándor.
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