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A disszertáció céljai 

A disszertáció célja, John Devoy életének és munkásságának 
bemutatása.  John  Devoy  (Seán  Ó  Dubhuí;  1842‐1928)  aktív, 
határozott, mi több, keményfejű nacionalista volt, aki a kiállt az 
elvei mellett, de egyben rendkívül pragmatikus is, és a céloknak 
megfelelően  flexibilis.  A  disszertáció  témája  több  okból  is 
aktuálisnak  mondható:  egy‐részt,  John  Devoy  eltűnt  az  ír 
nemzeti  köztudatból,  ami  visszatükröződik  a  róla  és 
munkásságáról  íródott  tanulmányok,  kiadványok  szerény 
számában  is. Másrészről,  a  közeljövőben  ünneplik  az  1916‐os 
Húsvéti felkelés századik évfordulóját, ami kitűnő alkalom, hogy 
emlékezzünk  erre  a  Feniánusra  és  a  felkelés  szervezésében 
vállalt  szerepére.  A  tanulmányban  leírt  kutatással  és  annak 
eredményeivel a meglévő John Devoy tudás‐anyagot szeretném 
bővíteni.  

A disszertációban nem  csak  John Devoy munkássága  kerül 
bemutatásra,  hanem  annak  szélesebb  körű  kontextusa,  a 
Fenianizmus kialakulása az Egyesült Államokban. A Fenianizmus 
kezdetét  a  –  többnyire  sikertelen  –  1848‐as  és  1866‐67‐es  ír 
felkelések  jelentették.  Ezen  felkelések  vezetői  közül  többen 
kénytelenek voltak elhagyni Írországot, néhányan a székhelyüket 
Franciaországba  tették  át.  Többségük  Amerikába  vándorolt  ki, 
ahol  már  volt  egy  nagy  létszámú,  ír  imigránsokból  és 
száműzetésben  levőkből  álló  közösség,  akik  nem  adták  fel  a 
független  Írországgal  kapcsolatos  álmaikat,  sem  pedig  lázadó 
munkásságukat  az  új  hazájukban  sem.  Körvonalazva 
Feniánusoknak  nevezzük  azon  nacionalistákat,  akik  nevüket  az 
ősi  ír  harcosoktól  származtatják,  az  Írországban  fennálló  brit 
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uralmat ellenezték, és egy  független  Írországot kívántak. Ennek 
eléréséhez  a  törvényes, parlamenti eszközök  alkalmazását már 
nem  tartották elegendőnek,  így a  forradalom  felé  irányultak. A 
Clan na Gael  (jelentése: Gaelek  családja)  szervezet biztosította 
számukra  a  keretet,  amelyben  forradalmi  és 
szervezőmunkájukat  végezhették.  Ennek  a  nyilvános 
szervezetnek  a  titkos,  eskühöz  kötött  megfelelője  az  Irish 
Republican Brotherhood (IRB – Ír republikánus testvériség) volt.  

Devoynak  különleges, hosszú és munkás élete  volt, három 
kontinensre  terjedő  szervezési  munkával.  Azon  személyek 
listája, akit a nemzeti mozgalomból személyesen  ismert felért a 
„Ki kicsoda a 19.‐20.  század  ír és  ír‐amerikai politika  színterén” 
listával.  Minden  életszakasza  megtalálható  a  disszertációban, 
kezdve  a  killi  családi  otthonával,  ahonnan  a  család  később 
beköltözött  Dublinba,  a  Feniánus  aktivitásokon,  a 
letartóztatáson, majd  szabadon bocsájtáson  keresztül,  egészen 
az Egyesült Államokba való településéig. Bár John Devoy volt az 
egyik  kulcsszemélye  az  ír‐amerikai  Feniánus  mozgalomnak, 
amelyben  gyakran  támogatták  az  erőszakos  megoldásokat  a 
békés  tárgyalásokkal  szemben,  mégis  Devoy  legerősebb 
„fegyvere”  az  újságírás  volt.  Devoy  élete  java  részét  a 
zsurnalizmus  közelében  töltötte,  New  Yorkban  először  a  The 
New  York Heraldnál  kapott  állast. De  nem  csak, mint  újságíró 
dolgozott, hanem szerkesztéssel és kiadással is foglalkozott. 

 Rengeteg  időt  szánt  az  adománygyűjtésre  is,  sokfelé 
utazott,  hogy  előadásokat  tartson,  beszédeket  mondjon  az 
írországi  ügy  érdekében.  Úgy  vélte,  hogy  a  Feniánus 
mozgalomnak szüksége van egy saját fórumra: tulaja ás kiadója 
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lett  a  The  Irish Nation  című  folyóiratnak  1881  és  1885  között, 
majd később a The Gaelic American című  lapot adta ki egészen 
haláláig. Írásaival és szerkesztő leveleivel az olvasóközönséget az 
aktuális  ír  és  ír‐amerikai  eseményekről  informálta,  oktatta  és 
kioktatta, véleményüket formálta, cikkeiben olykor vádaskodott, 
támadott,  érvelt,  és  tagadott.  Devoy megpróbálta  a  közönség 
véleményét adott vonal mellett  irányítani, hogy biztosítsa az  ír 
események  iránti  támogatásukat,  amely  adományokban 
nyilvánult meg.  

Hatalmas  szervezési  sikereket  is  elért  a  Clan  na  Gaelen 
belül: a Catalpa mentőakcióval, amikor az ő szervezésében hat 
Feniánus  rabot  kimentettek  nyugat‐ausztráliai  börtönükből,  az 
1879‐81‐es  New  Departure  kezdeményezéssel,  valamint  az 
1916‐os húsvéti forradalomhoz, majd a függetlenségi háborúhoz 
(1919‐21)  nyújtott  nélkülözhetetlen  anyagi  támogatásával.  Az 
eddig  felsorolt események hozzájárultak ahhoz, hogy 1922‐ben 
megalakuljon a Szabad Ír Állam. 

A kutatás módszerei 

A  szerző  ebben  a munkában  két  korabeli  újságnak,  a  The 
New  York  Timesnak  és  The  Irish  Timesnak  a  kiadványait 
használta,  annak  cikkeit,  írásait  vizsgálta,  hogy  feltérképezze, 
milyen  kontextusban  említették  John  Devoyt.  A  kutatás 
folyamán 6 évtized írásait nézte át, kezdve az 1860‐as évektől az 
1920‐as  évekig.  A  cikkeket  a  következő  kérdések  alapján 
tanulmányozták:  „Milyen  szövegkörnyezetben  szerepelt  John 
Devoy  neve  a  cikkben?”  és  „Milyen  nyelvezettel  írtak  John 
Devoyról?”  
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Hogy miért pont erre a két újságra esett a választás, arra a 
téma  földrajzi  vonatkozása  ad  választ: egy‐egy újság  az Atlanti 
óceán mindkét  partjáról,  a  The  New  York  Times‐t  az  Egyesült 
Államokban  adják  ki, míg  a  The  Irish  Times  kiadásának  helye 
Írország. A The New York Timesra azért esett a választás, mert 
messzemenőleg  ezt  a  lapot  olvasták  legnagyobb  számban, 
főként  a  Keleti  parton.  Az  elsődleges  cél  nem  az  volt,  hogy 
pontos,  avagy  objektív  képet  kapjunk  az  ír‐amerikai  közösség 
nemzeti mozgalmáról és vezetőjük, John Devoy munkásságáról. 
A  The  New  York  Timesban  sokkal  inkább  azt  a  John  Devoy 
arculatot  lehetett nyomon követni, amely az akkori átlagolvasó 
elé  tárult,  beleszámítva  az  újság  enyhén  ír‐ellenes 
beállítottságát. Másrészről, a The New York Times volt az egyik 
leghatékonyabb  formája  a  tudósításnak,  mint  pedig  a 
közvélemény  befolyásolásának  az  ír‐amerikai  közösséghez 
fűződő  eseményekről.  Így  láthattuk,  milyen  képet  kapott  az 
amerikai  olvasó  az  ír‐amerikai  közösség  nemzeti  nézeteiről, 
milyen  hangvitelű  cikkekben  számoltak  be  a  Clan  na  Gael 
tevékenységéről.  

Hasonló érvek szólnak a The Irish Times kiválasztása mellett 
a számos ír és brit kiadvánnyal szemben. Ez esetben sem az volt 
a  kritérium,  hogy  olyan  újságot  találjunk,  amelyben  objektív 
képet  kapnánk  John  Devoy  személyéről  és munkásságáról.  Az 
írországi nemzeti mozgalom „hangját” sem itt fogjuk megtalálni, 
viszont  ismét  egy  széles  körben  olvasott  „helyi”  dublini  lapról 
van  szó,  amely  a  brit‐párti  középosztályban  kialakult  képet 
tükrözi  John  Devoyról,  illetve  közvetve  az  ír‐amerikai  Clan  na 
Gael  szervezetről.  Cikkeiben  sokat  idéztek  a  londoni,  illetve 
amerikai  sajtóból,  így  indirekt  módon  befolyásolták  az 
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olvasóközönségnek  az  ír  függetlenedési  mozgalomról  alkotott 
véleményét.  

Források 

The Irish Times 

A  The  Irish  Timesnak  rendkívül  gazdag  archívuma  van, 
amelyben  egészen  1859‐től  online  megtalálhatóak  a  cikkek  a 
következő címen: http://www.irishtimes.com/archive. A kutatás 
időszakából való cikkek egy  fizetős adatbázisból  lekérhetőek. A 
keresés  a  „Devoy”  kulcsszóra  történt, de mivel maga  a  kereső 
motor  nem  teljesen  hibátlan,  így  a  John  Devoy  nevét  említő 
cikkek mellett kidobott néhány olyat  is, amelyekben a „decoy” 
szót  találta.  Ezek  az  írások  természetesen  nem  kerültek  be  a 
feldolgozandó  anyagba.  Ellenben  így  összegyűlt  290  cikk, 
amelyben említés esik John Devoy nevéről. Sajnos néhány cikket 
nem  lehetett  kellőképpen  kiértékelni,  mivel  már  digitalizálás 
előtt szinte olvashatatlanok voltak ezek a nyomtatott cikkek. Egy 
ilyen  példa  volt  a  „Summary”  című  írás  1881.  március  5‐i 
dátummal, amelyet nem lehetett elolvasni.  

The New York Times 

A  kutatás  ezen  részének  fő  forrása  a The New  York  Times 
archívuma volt. Mint már említettük, a  lap olyan a hírben állt, 
hogy enyhén elfogult  írásokat közölt az  ír‐amerikai közösséggel 
kapcsolatban,  sőt,  akár  ír‐ellenesnek  is  lehetne nevezni. Mégis 
hűen  képviselte  az  átlag,  kései  19.  századi  amerikai 
olvasóközönség  közvéleményét.  A  The  New  York  Times  írásai 
ingyenesen  letölthetőek  az  online  archívumból  a  következő 
címen:  
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http:// www.nytimes.com /ref /membercenter / 
nytarchive.html.  

Az  analizált  cikkek  nem  csak  a  sajtó  álláspontját  tükrözik, 
hanem  gyakran  idéznek  John  Devoy  szerkesztői  írásaiból, 
amelyek eredetileg a The Irish Nation, majd később a The Gaelic 
American lapokban jelentek meg.  

A  The New  York  Times  írásai  hat  csoportba  lettek  osztva, 
megjelenésük  dátuma  szerint:  az  1870‐es,  1880‐as,  1890‐es, 
1900‐as, 1910‐es, és végül az 1920‐as évekből. Összesen 89 cikk 
képezte  ennek  a  kutatásnak  az  anyagát,  amelyek  direkt  vagy 
indirekt módon  említették  Devoy  nevét.  A  legkorábbi  említés 
1876.  augusztus  20‐án  történt, míg  a  legkésőbbi  dátum  1929. 
június  13.,  amikor  Devoy  dublini  újratemetéséről  adtak  hírt. 
Hasonlóan  a  The  Irish  Times  cikkek  vizsgálatához,  ezúttal  is  az 
volt  a  cél,  hogy  felderítsük,  hogy milyen  gyakran,  illetve,  első 
sorban,  hogy  milyen  kontextusban,  milyen  nyelvezettel  írtak 
John  Devoyról.  Érdemes  megemlíteni,  hogy  Devoy  nem  csak 
újságszerkesztő  volt,  hanem  a  Clan  na  Gael  vezetőségének 
elnöke,  s  ezzel  együtt  egy  közéleti  személyiség,  aki  egyben  a 
titkos szervezet, az  Ír Republikánus Testvériség tagja  is volt. Ezt 
szem előtt tartva nem volt meglepő a nagyszámú „retrospektív” 
cikk,  amelyekben  titkos  dokumentumok  nyilvánosságra  hozása 
kapcsán  írtak  John  Devoy  múltjáról  és  adtak  összefoglalókat 
többéves ír, illetve ír‐amerikai vonatkozású eseményekről.  

Új eredmények 

Ebben  a  disszertációban  két  síkon  kerülnek  az  új 
eredmények  bemutatásra.  Egyrészt,  ennek  a  sajtó‐vizsgálatnak 
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az eredményeit foglalja össze a szerző, mivel, legjobb tudomása 
szerint,  ilyen  kimutatás  John  Devoy  tevékenységéről  és  a 
sajtóban  kialakult  arculatáról még  nem  történt.  Ezen  kutatási 
eredmények  értékes  kiegészítőjét  képezik  a  meglévő 
tudásanyagnak  John  Devoy  életéről  és  az  ír  függetlenedésért 
folytatott  munkásságáról,  illetve  a  teljes  ír‐amerikai  közösség 
tevékenységéről.  Másrészt,  a  részletes  biográfiai  fejezeten  és 
Devoy  írásain  keresztül  ebben  a  disszertációban  a  szerző 
vizsgálta  azt  is,  hogy  Devoy  inkább  az  erőszakos,  fegyveres 
függetlenségi  mozgalmat  támogatta‐e,  vagy  inkább  a  békés, 
tárgyalásokon  alapuló  alkotmányos  módszerekbe  helyezte 
bizalmát. A munkában mindkét álláspontra találhatóak érvek, és 
a  szerző  következtetése  szerint  Devoy  leginkább 
gondolatmenetében,  döntéseiben  ezen  két  extrém  módszert 
ötvözte, flexibilisen egyensúlyozott a két véglet között.  

A média‐kutatás eredményei  

Devoyról kialakult kép az volt, hogy ő az ír‐amerikai nemzeti 
közösség vezető, de egyben enyhén kétes személyisége. A vele 
kapcsolatos  írásokban  a  személyét  gyakran  negatív 
konnotációval rendelkező szavakkal, melléknevekkel jellemezték 
a  The  Irish  Timesban.  Amikor  az  újság  ír‐amerikai  forrásokat 
idézett,  akkor  azok  nagyobb  valószínűséggel  Patrick  Ford  Irish 
World  című  folyóiratából  származtak,  mintsem  a  John  Devoy 
által  szerkesztett  The  Irish  Nation  vagy  The  Gaelic  American 
lapokból.  A  John  Devoyhoz  kapcsolódó  negatív  eseményeket, 
mint  pl.  amikor  letartóztatták,  elítélték  hazaárulásért,  vagy  a 
hírhedt  telegramja,  amelyben  megfenyegette  Sir  William 
Harcourtot,  ezen  eseményeket  nagyobb  gyakorisággal 
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emlegették fel a The  Irish Times oldalain, és későbbi számaiban 
is.  Ezt  a médiakutatás  nem  azzal  a  céllal  történt,  hogy  Devoy 
életrajzát  megismerjük  a  sajtócikkeken  keresztül.  Ellenben 
vitathatatlan az a tény, hogy akár pontos volt a róla alkotott kép, 
akár nem, a The Irish Timest széles körben olvasták, és a benne 
megjelentetett  cikkek  hozzásegítettek  a  közösségben Devoyról 
kialakult  vélemény.  Jó  eséllyel  ez  az  elképzelés  nem  fedte  a 
Feniánus  közösségben  kialakult  Devoy  arculatot,  de  ami  a 
konzervatív brit‐párti olvasóközönséget  illet,  ők  ezt  a  személyt 
látták az írásokon keresztül. 

Ennek  fényében  érdekes  volt  megvizsgálni,  hogy  hogyan 
változott  a  Devoy  említések  hangneme  a  Szabad  Ír  Állam 
megalakulását követően. Valójában, az új kormány  tagjait azon 
forradalmárok  képezték,  akik  a  régi  Feniánus  történeteken 
nőttek  fel,  amelyekben  Devoy  kulcsszerepet  játszott.  Az 
Írországba  tett  látogatásáról,  amelyet  átminősítették  hivatalos 
állami  látogatássá,  rengeteget  írtak, ahogy a pár évvel későbbi 
temetéséről  is.  Azok  a  tudósítók,  akik  még  veszélyes 
ellenségként írtak róla az 1880‐as években, biztosan nem tudták 
volna megjósolni, hogy akkora változás történik a John Devoyról 
alkotott véleményben a The Irish Times hasábjain.  

Összevetve  a  The  Irish  Times  és  a  The  New  York  Times 
vizsgált  írásait megállapítható, hogy az amerikai kiadású  lapban 
a Devoyról tett utalások kevésbé erélyesek, kevésbé fókuszáltak 
Devoy fegyveres, forradalmi oldalára. Helyette, a The New York 
Times oldalain Devoyt, mint újságírót és szerkesztőt emlegették. 
Olyan  kifejezéseket,  mint  a  „hazaárulás”,  „rab”,  vagy  „ex‐
fegyenc”, amelyek a dublini lapban rendszeresen szerepeltek, az 
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amerikai  kiadás  szinte  teljesen  mellőzött.  Viszont  a  The  New 
York Times vizsgált  cikkeiben  rendszeresen  idéztek  John Devoy 
saját  írásaiból  is,  illetve  kommentárokat  fűztek  Devoy 
szerkesztői  cikkeihez,  amelyek  eredetileg  a  The  Irish  Nation, 
illetve  a  The  Gaelic  American  folyóiratokban  jelentek  meg. 
Voltak  ellenben  olyan  időszakok,  amelyekben  a  cikkek  az  ír‐
amerikai  politikai  szervezet  Németországgal  folytatott  titkos 
tárgyalásairól  tudósított,  amikor  a  szövegek  hangneme  és 
nyelvezete  felhevült. Nagy részletességgel és türelmetlenséggel 
írtak  az  szervezkedésekről  és  fenyegetésekről,  amelyek  direkt 
módon  az  Egyesült  Államok  nemzetközi  pozíciója  ellen 
irányultak.  

A disszertáció eredményei Devoy  ír függetlenedési folyamathoz való 
hozzáállásáról  

Az  ír  függetlenségért  folytatott  küzdelem  sohasem  a  vagy 
így‐vagy  úgy  logikát  követette,  nem  csak  az  egyik  vagy  csak  a 
másik  módszert  alkalmazták.  Állandó  mozgásban  volt  ez  a 
küzdelem,  két  hozzáállás  között  mozgott:  teljes  fegyveres 
forradalom, amely megbuktatná a brit uralmat Írországban, vagy 
pedig  békés  parlamenti  rendezés  alkotmányos  tárgyalások 
útján,  amely  meghozná  a  függetlenséget.  John  Devoy  egész 
politikai pályafutása során e két véglet között egyensúlyozott. A 
munka 5.  fejezetében megfogalmazott központi kérdés az volt, 
hogy  John  Devoy  egy  megrögzött  forradalmár  volt‐e,  aki  az 
erőszakos  megoldást  támogatta,  vagy  pedig  elkötelezett 
alkotmány‐párti, aki tárgyalásban bízott, vagy ennek a kettőnek 
egy  egyedi  ötvözete?  Devoy  sajátmagát  lázadónak  nevezte  a 
„Recollections  of  an  Irish  Rebel”  című  memoárjában,  de  ha 
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megvizsgáljuk forradalmi és alkotmányos tárgyalómunkáját is, az 
látjuk, hogy Devoy  az  a  fajta  lázadó  volt,  aki pontosan  érezte, 
hogy mikor  lehet és kell a kemény vonalat  fogni, és mikor kell 
más, nem erőszakos eszközökhöz folyamodni. A „más eszközök” 
az ő esetében a szervezési és tárgyalási készségei voltak.  

Devoy  Feniánus  gyökerei  Dublinra  és  környékére 
vezethetőek vissza az 1860‐as évek közepére, amikor hozzájárult 
a Feniánus  lázadás szervezéséhez, és  fényévekre volt a későbbi 
diplomáciai  tevékenységétől.  1865‐ben  az  Ír  Republikánus 
Testvériségben  dolgozott, mint  az  Írországban  állomásozó  brit 
hadsereg főszervezője. Szervezési képességeit a legteljesebben a 
Catalpa  hajó  mentőmissziója  alatt  bontakozta  ki:  1876‐ban 
Devoy  megszervezte  a  hat  Feniánus  rab  megszöktetését  egy 
nyugat‐ausztráliai  börtönből.  Ennek  a  kimentésnek  hatalmas 
motiváló  és moralizáló  ereje  volt  az  ír‐amerikai  közösségben, 
amellett, hogy ezzel a mentőakcióval Devoy megbizonyosodott 
arról,  hogy  a  függetlenségért  való  harcban más  eszközöket  is 
érdemes bevetni, nem csak fegyvereket.  

Devoy  az  amerikai  Feniánusok  irányvonalát  a  középút  felé 
terelte, bemutatva, hogy  ír függetlenségért  lehet tárgyalásokkal 
és  nemzetközi  együttműködéssel  is  harcolni,  nem  csak 
dinamittal  és  robbantásokkal,  mint  ahogyan  Jeremiah 
O’Donovan  Rossa  hirdette,  illetve  maga  a  Clan  na  Gael  is, 
Alexander  Sullivan  vezetése  alatt.  Devoy  rendszeresen  bírálta 
O’Donovan Rossát, utalva „Rossa őrültségére” és „vad és gonosz 
céljaira”  amelyeket  a  Rajtaütés  fond  (Skirmishing  Fund) 
adománygyűjtő akciói kapcsán fogalmazott meg. A szakirodalom 
gyakran Devoyt és O’Donovan Rossát szembeállítja, mintegy az 
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érem  két  oldalát.  Ebben  Devoy  képviseli  a  józan,  nyugodt, 
tervező‐szervező  egyéniséget,  aki  kettejük  közül  sokkal 
ügyesebb  a  tárgyalásban  és  diplomáciai  lépésekben.  Ezt  a 
jellemzést  az  is  alátámasztja,  hogy  Devoy  átvette  és 
átkeresztelte  a Rajtaütés  fondot Nemzeti  fonddá,  amivel  az  ír‐
amerikai középosztályt akarta megcélozni.  

Ehhez  az  állításhoz  nyújt  bizonyítékot  Devoy 
együttműködése  Charles  Stewart  Parnellel,  ugyanis  Devoy 
flexibilitáshoz  való  érzékének  köszönhetően  egy  parlamenti 
képviselővel  szövetkezett,  hogy megvalósuljon  a  függetlenség. 
Az  első  hármas‐találkozók  Devoy,  Parnell,  és  Michael  Davitt 
részvételével  1879‐ben Dublinban  zajlottak,  amikor  lefektették 
az  alapjait  a  „New  Departure”  (Új  Irányvonal) 
együttműködésnek.  Ezen  irányvonal  szerint  összefogott  a 
Feniánus, egy társadalmi változásokért harcoló agrár‐agitátor, és 
egy ír politikus, hogy elérjék a közös célt. Hogy pontosan milyen 
megállapodás  született,  milyen  mértékű  együttműködésben 
egyeztek  meg,  végső  célnak  egy  független  ír  köztársaságot 
határoztak‐e meg, vagy beérték bizonyos  fokú autonómiával  is, 
ma is vita tárgya. Devoy emlékiratai szerint Davitt is, és Parnell is 
elfogadták,  vagy  legalább  is  nem  ellenezték,  akár  a  fegyveres 
harcot se. Az együttműködés nem bizonyult sikeresnek, Devoyt 
is,  Parnellt  is  politikai  karrierjük  során  felelősségre  vonták  az 
említett  szövetkezés  miatt:  Parnellnek  felrótták,  hogy  egy 
westminsteri  parlamenti  küldött  hogyan  tudott  tárgyalni  egy 
volt fegyenccel, akit hazaárulással vádoltak. Devoy oldalán, mint 
a Clan na Gael mint az  Ír Republikánus Testvériség egyes  tagjai 
kifogásolták,  hogy  miért  váltanák  fel  a  jól  működő  titkos 
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működésüket,  fegyveres  felkelésre  való  készülést  a 
nyilvánosságra, és kétes kimenetelű tárgyalásokra.  

Érdemes megemlíteni  ezen  együttműködés  kapcsán,  hogy 
ez  volt  az  első  alkalom,  hogy  az Amerikában működő  Clan  na 
Gael képviselői nem értettek egyet a dublini központú szervezet, 
az  Ír  Republikánus  Testvériség  direktívájával.  Az  erőszakos  és 
parlamenti tárgyalómódszerek ezúttal is együttesen működtek a 
legjobban,  így  a  függetlenedési  folyamat  főbb  résztvevői  is, 
legalább  is  bizonyos  fokig,  mindkét  módszert  elfogadták, 
támogatták.  Ez  John Devoy  idézeteiből  is  kitűnik:  „[…] minden 
egyes  meggyilkolt  írért  egy  brit  miniszteren  állunk  bosszút. 
Minden  száz  meggyilkolt  írért  az  egész  brit  minisztérium  fog 
fizetni.”1  Az  ilyen  megnyilvánulásait  Devoynak  keményen 
bírálták a Clan na Gael konzervatívabb  tagjai, ellenben az  ilyen 
idézetek  jelezték,  hogy  Devoy  messze  nem  riadt  vissza  a 
fegyveres, erőszakos lépések propagálásától sem.  

Devoynak  rendkívüli  érzéke  volt  a  nem  hagyományos 
módszerek  bevetéséhez  a  függetlenség  megvalósításához,  ezt 
talán  legjobban a  John Holland‐féle  tengeralattjáró  támogatása 
tükrözte.  Holland  egy  víz  alatti  torpedóhajót  épített,  a  Clan 
pénzügyi támogatásával, hogy azt az ír‐amerikaiak brit hadihajók 
ellen bevethessék.  

A  „Háromszög”  időszak  alatt,  amikor  a  Clan  na  Gael 
Alexander Sullivan és két  társa vezetése alá került, és kizárólag 

                                                 

1  Golway,  Terry.  Irish  Rebel  ‐  John  Devoy  and  America’s  Fight  for 
Ireland’s Freedom. New York: St. Martin’s Press, 1998. Print.132. 
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fegyveres  akciókra  fordították  a hangsúly, Devoy nem  állt  ki  a 
nyílt  erőszakos  támadások  alkalmazása  mellett.  A  Clan 
megszenvedte  a  nézeteltéréseket,  két  frakcióra  szakadt,  de 
Devoy  tárgyalásai  révén  a  századfordulón  ismét  egyesült. Neki 
köszönhetően a szervezet nemzetközi együttműködésbe  fogtak 
az  ír  függetlenedés  érdekében,  előbb  Oroszország  segítségét 
kérték  Anglia  ellen,  majd  legsikeresebben  Németországgal 
kooperáltak  az  első  világháború  alatt.  A  Húsvéti  lázadás 
előkészületei  során  John  Devoy  „titkos  ügynök”  szerepet 
(„confidential  agent”‐  ahogyan  ezt Wolf  von  Igel  a  new  yorki 
német konzulátus képviselője megfogalmazta) töltött be. Az első 
találkozón,  amikor  az  ír‐amerikai  Clan  képviselői  és  a  német 
konzulátus  vezető  tagjai  összeültek,  leszögezték,  hogy 
Írországnak nem ellensége Németország, hanem alkalmat láttak 
arra,  hogy  Németország  segítségével  megvalósítsák  az  ír 
függetlenséget.  

Devoy közvetlenül együtt dolgozott Sir Roger Casementtel, 
hogy  egy  nagyméretű  fegyverszállítmányt  szervezzenek,  amely 
Németországból  Írországba  kerül,  hogy  ezzel megvalósuljon  a 
Húsvéti  lázadás.  Devoy  személyének  jelentőségét  is  mutatja, 
hogy  azokból  a  zajos  évekből  több bejegyzést  is  találni,  amely 
mutatja,  hogy  Devoytól  várta  az  ír,  és  részben  az  ír‐amerikai 
közösség  is,  hogy  mutasson  kiutat,  vezesse  őket.  A  morális 
vezető  szerepe  mellett  Devoy  személye  a  közösség  számára 
pénzügyi  forrásokat  is  jelentett,  amelyek  elengedhetetlenek 
voltak  a  sikeres  lázadáshoz.  A  Húsvéti  lázadás  leverését 
követően  is  Devoy  megmaradt  olyan  vezetőnek,  akinek 
véleményét és tanácsát rendszeresen kikérték.  
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A  sikertelen  lázadás  után  Devoy  az  új  szervezet,  az  Ír 
Szabadság  Barátai  (Friends  of  Irish  Freedom)  munkájára 
fókuszált,  amelyet  az  1916.  márciusában  megtartott  Első  Ír 
Nemzetgyűlésen (Fist Irish Race Convention) alapítottak.  

Végül  az  ír  függetlenedés  más  úton  valósult  meg:  nem 
lázadás, sem politikai  lobbi, hanem Függetlenségi háború, majd 
az  azt  követő  Polgárháború  árán  jött  létre  a  26  megyés 
Köztársaság. Az új  ír  kormány  tisztában  volt annak  szimbolikus 
súlyával, hogy elnyerjék John Devoy támogatását,  így amikor az 
idős  forradalmár  1924‐ben  Írországba  utazott,  azt  hivatalos 
állami  látogatássá  nyilvánították.  Devoy  a  William  Cosgrave 
kormány  tagjaival  találkozott  és  a  Tailteann  játékok 
megnyitóján, mint a Köztársaság vendége vett részt.  

Legtöbb Feniánus  társával ellentétben Devoy megélte az  Ír 
köztársaság  létrejöttét. Bár a hat északi megyét  lecsatolták, és 
ez a függetlenség nem ideális, de Devoy mégis úgy vélte, hogy ez 
egy fontos lépés a végső cél felé vezető úton. Devoy már a 80‐as 
éveiben  járt, de nem maradt  Írországban,  ahogy  ezt  többen  is 
feltételezték,  inkább  visszatért  az  Egyesült Államokba.  Egészen 
haláláig  aktív  maradt,  követte  az  eseményeket,  de  látása  és 
hallása is egyre gyengült. 1928‐ban érte a halál Atlantic City‐ben, 
és  ahogyan  Jeremiah O’Donovan Rossa holttestét  is  korábban, 
John  Devoy  maradványait  is  átszállították  Írországba.  1929 
júniusában  újratemették  a  Glasnevin  temetőben,  a 
Republikánus részben, Rossa sírja közelébe. 

Vajon Devoy  lázadó  vagy  tárgyaló  volt?  Erre  a  kérdésre  a 
disszertációban  felvázolt  történelmi  bizonyítékok  alapján  a 
válasz az, hogy ő magában ötvözte ezt a két végletet. Legjobban 
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egy  kötéltáncoshoz  lehetne  hasonlítani,  akinek  állandóan 
egyensúlyoznia  kell,  hogy  célját  elérje.  Karrierje  során  Devoy 
pragmatikus,  rugalmas  gondolkodású  volt,  aki  a  legjobb 
megoldás  kereste,  függetlenül  attól,  hogy  adott  pillanatban  az 
fegyveres felkelést vagy alkotmányos rendezést jelentett éppen.  

Mostanában,  amikor  a  Húsvéti  lázadás  századik 
évfordulójához  közeledünk,  fontos  lenne Devoy munkásságára 
ismét  felhívni  a  figyelmet.  Ugyan  nem  ment  saját  kezűleg 
harcolni, nem vezetett egyetlen forradalmat sem, nem helyezett 
el  egyetlen  bombát  sem  a  viktoriánus  Londonban,  nem 
csempészet egyetlen puskát sem, és fiatal kora óta nem sütött el 
egyetlen  fegyvert.  Mégis,  jelentős  szerepet  játszott  a 
függetlenség elérésében azáltal, hogy újságírói tevékenységével 
a  közvéleményt  befolyásolta,  donációs  előadásaival  és 
adománygyűjtő  akcióival  biztosította  azt,  hogy  a  Clan  na Gael 
szervezet rendszeres támogatást tudjon nyújtani az  Írországban 
folyó  nemzeti  tevékenységhez.  Nem  utolsó  sorban,  szervezői 
munkájával  inspirálta  és  motiválta  az  ír  és  ír‐amerikai 
Feniánusokat  és  politikusokat  több,  mint  hat  aktívan  töltött 
évtizeden  keresztül,  miközben  megélhette  élete  vágyát,  a 
független Írországot.  
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