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A "Fiatal Magyarország" nyugati szemmel

1. Mindenütt, nálunk is vannak másokról, idegen népekről vagy
országokról megszokott szólamokkal kifejezhető általános képek,
melyek a közvélemény más és más csoportjai, műveltségí rétegek
s némileg tájak szerint is változhatnak, mégis rendszerint valami
állandósult séma van mögöttük. Közhasználati, rokon- vagy ellen-
szenv színezte sablon ez, melynek a multba vezetnek gyökerei s kI-
alakulása néha tisztán nyomonkísérhetö. Az ilyen megfigyelés
hangsúlya természetesen nem az erőtényezőkkel számoló politikai
állásfoglaláson van. Célja sem tájékozódás vagy politikai tanulság
keresése, de nem is a magunk mivoltával együttérző hangok gyűj-
téseért indul útnak. "Nem nemzeti hiúságet legyező udvariassági
nyilatkozartokért, vagy hogy balítéleteken botránkozzunk, hanem
önismeret céljából", ahogy a mai német közvéleményt vizsgáló Ke-
resztury világosan kifejezte." Amint végigkísérjük a magyarság euró-
pai útját, történeti sorsát és éetformáit, ennek a fejlődésnek meg-
felel egy homályos tükörkép, egy kezdettől máig folytonos skála,
melyről leolvashatjuk a kiváltott reakciók s benyomások sorozatát.
Ha a magyar történet egészét mint egységet körvonalazva szinte ki-
emel iük, körötte megtapinthatjuk negativ lenyomatát, figyelve a
szálakat, közvetítő ereket, melyek hozzáfűzik az európai egészhez.
A részletkutatásokat és szétszórt adatokat kellene nagy egésszé for-
málnunk, hogy előttünk álljon a magyarság életútjának, egyénisé-
gének európai tükröződése a betörő "idegen nép" kiváltotta első ér-
zésektől mindig, mint állandó visszhang a maga összefüggő törté-
neti folyamatában.

.. A közvetítő hatásokat részben a Magyarországon járt utazök né-
zeteiben fedezhetjük fel, megfigyelhető azonban bennük az a szem-
pont is, mellyel e kívülről-megtekintők hozzánk közeledtek. AXVII.
század végén megjelent beszámoló munkákból igen különböző ké-
pet pnyerünk íróik származása, világnézete szerint. - A németek
inkább képzett emberek, kik a maguk felvilágosodási műveltsége,
nyárspolgári felfogása következtében értetlenül állanak a barokk-
rendi gondolkozásal, életformával szemben s gyakran súlyosan .el-
ítélik a magyar viszonyokat. Pray György nyilván hiába utasította

1 Magyarország a némel közvéleményben. Magyar Szemle, 1932. (XVL)
19. ~.
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vissza' az 1782-ben itt járt Schulzer (Altes und Neues) durva, racio-
nalisztikus ízű támadását a vallásos és nemzeti Magyarország ellen.
Az ilyen hatások általában nagy befolyással voltak részint a további
megfigyelőkre, részint arra a lassan sematikussá váló képre, mely
idegenben Magyarországot jelentette. A felvilágosodás szemléletével
van összefüggésben, hogy az utazókat, írókat különösen gazdasági
érdeklődés irányítja. Vagy természettudományi, geológiai kérdés,
mint a Kárpát-prohléma volt, melynek megoldására sokan indúltak
szinte felfedezési vággyal. Számos ily kutató közt Hacquet sötét szí-
nekkel ír hún barbárságról. melyből szerinte csak a német kultúra
emelheti ki Magyarországot. Ezt a felvilágosúlt-polgári, német sab-
lont kialakul va találjuk Lehmannál (Reise durch Pressburg, etc.),
ki -elismeri a magyarság nemzeti erejét, de kiemeli, hogy minden
finomabb műveltség hiányzik, kultúrát német vonatkozásokban,
azok terjedésében kell keresnünk. Több munka indul utána. Néhol
a .német kezdeti racionalizmus jelentkezését figyelhetjük meg a né-
metek visszaszorítását panaszoló, a magyárokról lenéző hangon író
sorokban. A beszámolók különben gyakran távol állanak az érte-
kező isrnertetések fajtájától. Inkább naplószerű, lényegest lényégte-
lennel vegyítő feljegyzések, mint ft későbbi politikai Író Arndt mun-
kája 1798-ban tett fiatalkori útjáról. 2 A magyarellenes felfogás ere-
detét a bécsi kormányzati irány s a rendi mozgalmak összeütközé-
sére kell visszavezetnünk, melynek eredményeként II. József kora
óta megjelenő röpíratok, mint a Hoffmann Lipót-féle Bábel és
Ninive, gyűlöletes képet festenek a lusta, tudatlan és németgyűlölö
magyar nemesről." A nemesség e torzképe a magyarságotj.közép-
kori sötétségben" ábrázolta anémet felvilágosodási művelt körök
elött, s ellenérzést hozott létre, mely a göttingai professzor Schlő-
zertől Friedrich Schlegelig, ki bécsi előadásaiban hangsúlyozta, hogy
a magyar nemesség nem tud etikai magaslatra emelkedni, meg-
nyilvánúl. Hatása alól nem tudnak szabadúlni a magyar földön
'járó utazók sem.

Az angolok is felvilágosodási szemmel nézik a magyar viszo-
nyokat s nem is fogadhatják el a rendi állapotokat! Sokkal na-
gyobb azonban jóindulatuk s megértő törekvésük, mint azt a né-
meteknél tapasztaljuk. Hiányzik az előbb említett, német resszen-
timent-t ébresztő előítélet. Hunter, ki Francia- és Törökországon át
jutott magyar földre s onnan Bécsbe, kifogásolja az elmaradt vi-
szonyokat, kűlönősen az ipar hiánya tűnik fel előtte jellemzőnek.
Ennek ellenére a magyart kitűnő s fejlődésképesnek tartja s rokon-
szenvesen fr róla. A Kárpát-kutató Townson, ki 1797-ben a főú ri
birtok gazdálkodását s a magyar falu helyzetét is tanulmányozta,
azon a véleményen van, hogy a magyar társadalom még gyermek-

! Rcisen durch einen Theil Deutschlands. Ungarns, etc. Leipzig, 1'804. 1.
Hajnal ismertetését: Magyar Szemle, 1927, 1. 427. 1.

3 L. Mályusz: Magyar polgárság a francia forr. korában. (A Bécsi M. Tört.
Int. Évk. 1931.) Szekfű: Magyar Tört. VI. 383. 1.

I L. Szamota kiadását s Fest Sándor cikkeit, pl. Tört. Szemle 1918. 314. 1.
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korát éli, de ki fog emelkedni kezdeti stádiumából. Az angolok a
rendiség történeti multját értékelni tudták, ezért a régi privilégiu-
mokat s a nemesi "alkotmányos" gondolkozást is más szemmel néz-
ték. Később, a XIX. század harmincas-negyvenes éveitől kezdve li-
berális szemmel közeledve Magyarországhoz, helyesnek látják a ne-
mesi élet határozott politikai irányát. .

Nem az a szempont a lényeges, mely leülföldi vonatkozások te-
rén a közvéleményben vagy a sajtóban nálunk ma is tipikusan fel-
merül: hol mennyi elismeréssel Írnak rólunk. Azokat a szálakat kell

~!:O~O~l~!~ísér~ünk, l?elyek, h,ozzáj~l:ulnak_. ~!I<l~~gyái:.Kéié-:·
nek, vallozatamak kialakulásához. Ezt a képet meg a XVIII. szá- .
~iadban is a török háborúk enliéke' befolyásolta, mely a távoli rá-
gondolók előtt még kőzelebb vitte Magyarországot a mesés Kelet-
hez, ha a török elleni küzdelem kedvező színben mutatott is min-
ket például a németek előtt. Kevés ismeret és fantasztikus vonások
jellemzik ezt az ábrázolást. A regényes Oriens, török világ felé át-
menet, bizarr színekkel festett bejáró a magyar föld, melyen hősi
harcokat vivtak. Ezek a reminiszcenciák, főként a regényes voná-
sok, később is hatnak. A biedermeier novellaíró Zschokke Buda
visszafoglalásának témáját dolgozta fel, szintúgy Pichler Karolina
franciára is lefordított s 1829-ben kiadott "roman historique"-já-
ban. Regényes történelem ez, mint Bonafont novellája melynek fő-
hőse Tököli, a "héros de Hongrie". Az ilyenek kőzelebb álltak az
érdeklődéshez, mint Boué geológiai tanulmánya vagy Michel Quin
"dunai utazása" 1836-ban.

Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy az a benyomás, melyet a
XVIII. század végén különösen anémet és angol felvilágosodás ka-
pott a rendi-barok Magyarországról, nagymértékben átalakította s
méginkább kibővítette a régi fogalmakat. Ennek folytatását látjuk,
különösebb változás nélkül, a harmineas évek német utazóinál is.
Que voulez-vous dans ce coin du monde? Ez a kérdés, melyet a Ma-
gyarországba indulókhoz intézn ek, mint a porosz katonatiszt Pirch
Írja. Mert Magyarország az a föld, hol a fejlett kultúra még nem
bontakozott ki, anélkül, hogy a vonzó érdekességű primitív ősálla-
pot megtalálható lenne." Pirch feljegyzéseit Caragoli címen foglalja
össze, megfigyelései is úgy fűződnek egymáshoz, mint az apró, sZÍ-
nes kagylók, melyekből a velencei nők nyakfüzére készül. De itt is
a szokott vonásokat találjuk : a magyar -föld tejjel-mészel folyó Ká-
naán, mert olcsó minden, a vidék gazdaságilag elmaradott, sok az
etnográfiai érdekesség és cigány-zsivány romantika. Magyar (helye-
sebben nemesi) karakterisztikum: alkotmány- és szabadságszeretet
könnyen felinduló, nem nagyon munkakedvelő, mulatós természet.
Méginkább zsánerszerű képet nyújt August Ellrich,6 ki szerint a jel-
lemző magyar vonás a lebhafte Phantasie, ~z~l~nk_ké~elő~<!: Az
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5 L. Adorján A. ismertetését. Magyar Figyelő, 1913.

o Die Ungarn, wie sie sind. Berlin, 1831.
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aufklárista nyárspolgár szellemében ír Hans Normann," előtte II.
József az uralkodói eszmény és gazdasági-statisztikai megfigyelése-
ket tesz, elég kedvezőtlen színben. Bízik azonban az emelkedésben,
sőt jóslatokba is bocsátkozik. Szerinte száz év múlva, 1933-ban
Magyarországon kitűnő útak, kertgazdaságok, a falvak helyén vá-
rosok, a pusztákon termőföldek fognak elterülni, míg a jobbágyfel-
szabadítás már régen bekövetkezett. Az irodalom pedig kétnyelvű
lesz: némel és magyar.

2. A politikai változások különösen felhívták a külföld figyel-
mét Magyarországra, melyet a szabadságharc váratlau sikere majd
bukása méginkább az érdeklődés központjába emelt. A 48-as moz-
galmak néhol valóban mutatnak valami közös lelkiséget, túl isme-
retlen vidékeken s idegenkedő vonásokon. A "Fiatal Magyarország"
első lépéseire a Junges Deutschland reagált a legnagyobb együttér-
zéssel, mely a politikai nézetekkel szorosan összefüggött s a rendőr-
uralom szellemének megfelelően röpiratszerű munkákban kifeje-
zést nyert. A német-magyar közös szabadságérdek, az európai li-
berális szabadságidea sötét zsarnokot és fénylő felszabadulást hir-
dető forradalmi kontraszt ja talált visszhangra a politikai lírában. Le-
nau óta mindinkább népszerűek lettek a magyar tipusok, jellemző
vonások. 48 utolsó estéjén Meissner, Petőfi fordítója a fiatal Ma-
gyarországot élteti, a később Londonba menekűlt Freiligrath pedig
a "Sylvesterlied an Ungarn"-ban lelkesedik érte. 8 Karl Becktől a ki-
sebbekig a politikai költők egész sora fordult a magyar mozgalom
felé. A frankfurti parlament lelkes együttérzését fejezte ki a nagy-
német Moricz Hartmann, a Reimchronik des Pfaffen Mauritius
szerzője. Amint Kőrner megírta Zrínyijét, ő Wesselényiről tervez
nagy eposzt s várja a magyar küzdelemről érkező híreket. A ma-
gyarságban Napkelet népét látja, mely szent háborút vezet a zsar-
nokság ellen. A hazafiság városa előtte az ősi Debrecen, melyet vég-
telen kalásztenger vesz körül. A forradalmi héven is, mellyel Hart-
mann ügyünket pártfogolja, átüt a magyarság szokott képe, mely-
ben gyors csikósok, harcrakész, pásztorok szerepelnek, mert Ma-
gyarországon mindenki küzdeni indul:

l~ l a r é g i , h ő s i s ze l lem

S a h a zá n a k ő r e ú jr a

É s s ze n t m in d e n h ű ke b e lb e n

M a g ya r h a za é s b o s s zú ja .

M o « : is fe n n já r h a r c r a ke l to e

Ár p á d , I s tvá n , M á tyá s le lke

'M in t m iko r a m a g ya r kü zd ve

E u r ó p á é r t m e n t a tű zb e

S h ő s n e vé t k ié r d em e l te ?

7 Ungarn, das Land, Reich und Volk. wie es ist. Leipzig, 1833.
8 Meissner, Geschichte meines Lebens. n. 115. 1.
9 Verbnnk c. költ. Kozma Andor ford. Bp. Szemle, 1899. (98.) 286 LV. ö.

Leitgeb Pál: A szabadságharc a ném et politikai lirában. Sopron, 1926.
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A magyarság valóban mint "Heldenvolk" jelenik meg a szabad-
ságharcot kisérő s bukását fájlaló brosűrákban, Hősi nép, mely
'Európa szabadságáért kűzd bajtársi egyetértésben a lengyelekkel,
mint Gregorovius költeményei kiemelték. Kossuthot is különös en
azért dicsőítik, mert felismerte az európai forradalom jelentőségét,
mely a magyarok s minden nemzet szabadságát egyedül biztosít-
.hatja. A szabadságharcot követő iratokban a Völkerfrűhling, a né-
pek szabadságot hozó tavaszának hirdetése mellett sok romantikus
vonás van, hősi-regényes történetek s a valóban történt dolgok iránt
kevés érzék. A puszták harcias népe, különleges és irreguláris csa-
patok sűrűn szerepelnek, s hogy ez általános híreken alapult. mu-
tatja, hogy II német ujságok még a küzdelem alatt arról írtak, hogy
a magyárok részén negyvenezer főnyi esikés-gulyássereg harcol. A
távolban, rejtélyes homállyal, tragikus véggel lefolyt küzdelem
egyik regényes szenzációja volt az állítólagos árulás .is. A leírások
néha patetikus szabadságszózattal végzik - a halott hősök várják
az' európai forradalom kűrtriadását, mely áthasít a szolgaság ho-
mályos éjszakáján." A magyar küzdelem elbukása valóban mély
visszhangot keltett. Heine ismert sorai siratták a szabadság utolsó
menedékének elestét s a halálra vérző Magyarországot. Varnhagen
von Ense, ez a nyugodt, pedánsan művelt író állandó és mély lel-
kesedéssel kísérte a magyar sikereket' s a tragédia hírére megren-
dülve fordult az éghez. "A magyarok a németekért küzdenek" írja
naplójában." Benne, ki a századelején Magyarországon járva a vág-
vidéki romok regényes emlékét vitte magával, a magyarok iránti
szimpátia, a szabadságidea és a forradalmi szolidaritás II legtisztább
formában élt.

A szabadság-lelkesedés és forradalmi hév, mely átszínezte a né-
met liberális-demokrata körök érdeklődését Magyarország iránt,
maga mögött hordta a kialakult sablont, mely általános s a lelkes
érzések múltán szinte változatlan maradt. A felvilágosodási kép
után regényesebb színekből szövődött a magyarságnak az az ábrá-
zolása, melyben tulajdonképen a német romantikus költészet jel-
lemvonásai tükrözödtek. bár csak homályos körvonalakban. A har-
mincas évek görögök s lengyelek felé forduló lírai érdeklődése alap-
jában a messzi, fájdalmas sors érző visszhangja. Magyar vonatko-
zásban hatott a régi kép s etnográfiai érdekességek léptek előtérbe.
A magyar tárgyú irodalom szereplői is mások, a német romantika
tipikus ábrándozó művészei, gazdag kereskedői helyett harcias,
kardos nemesek vonulnak fel előttünk. Ilyen keretben helyezödnek
el a nemesi élet külsőségei is, a pompás-díszes ruházat, büszke, úri
magatartás. Reális ismeretekről kevés szó lehet, a magyar-kép in-
kább csak háttér, melyben a regényes történet lejátszódik, az Író-
nak megfelelő, II valótól távolálló staffázs, melyet a közönség nem

10 Sigismund WoU irata (Leipzig, 1850.) és Wiesner: Ungarns Falt.
Zürich, 1849.

II Tagebücher VOll Varnhagenvon Ense, VI. Hí6., 32&-.3i217. 1.
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ellenöríz. A szabadságharc alatt kulmináló figyelem is ezeket a ha-
gyományos vonásokat vette fel, s idealizálva belefűzte őket politi-
.kai felfogásába. Ennek a keverékképnek típusát kapjuk a magyar
születésű berlini író Max Schlesinger leírásában, hol forradalmi
együttérzés az állandó vonásokkal együtt jelentkezik a szokásos el-
.beszélő, anekdotákig menő stílusban/2 Eszerint a magyar nyilt,
élénk temperamentumú, szabadságszerető egyéniség, kardot hord,
adakozó s szeret fényesen élni. A magyar nemesurat, ünnepi alka-
lomkor ragyogó díszruhában, prérnesen felvonuló mágnásokat Bécs-
ben is szeréti mindenki. Ez a régebbi kép, melyet az író kiegészít
azzal, hogy a magyarok szíve már elfordult Bécstől, a nép egész
lelkével Kossuthhoz .ragaszkodik. A magyar paraszt e gazdag or-
szágban az áldott, fekete földnek inkább élvezője, nem művelő je;
munkáskéntinkább .a kevéssé szeretetreméltó szlávok szegődnek el.
A magyarság harcos, szabad szellemét a hosszan ismertetett pusztai
.nép képviseli, csikósok, stb. A "Würdigung diesel' eigentümlichen
Menschenklassen" épúgy szükséges része a magyarok ismertetésé-
-nek, mint a regényes kalandok, melyek kőzpontjában a szabadban
nőtt, csárdást táncoló huszár áll. A munkát különben angoira for-
-dítva kiadatta Pulszky Ferenc Londonban is, hogy a magyarok
iránti figyelmet emelje.

Valóban, ha a magyarokról volt is kialakult kép, ennek hiá-
nyos és a közvéleményben el nem terjedt volta legjobban akkor
Hint ki, midőn a szabadságharc magára vonta a külföld figyelmét.
A magyar viszonyok a legnagyobb mértekben ismeretlenek voltak s
ezt Teleki párisi, Pulszky londoni küldetése, a megindított propa-
ganda kezdte ellensúlyozni. A Nyugat a valóságban nem ismert ön-
álló néprvagy nemzeti egyéniségnek bennünket s kevéssé volt ért-
hető előtte, hogy miért lázadt fel Ausztria egy tartománya. Nagy
felvilágosító munkának kellett végbemennie, míg a magyarság,
mint külön és önálló érték; plasztikus fogalomként állott például
az angol közvélemény előtt. A külpolitikai viszonyok megítélésénél
is azt kell figyelembe vennünk, hogy a felkeltett rokonszenvnek
először szinte fel kellett fedeznie Magyarországot. A francia nemzet-
gyűlés egy képviselője, L'Herbette, kit keleteurópai szakértönek
tekintettek, azon a véleményen volt, hogy Erdély török fennhatóság
alatt 'áll, s Bastide külügyminiszter a katolikus szlávok egy fajának
hitte a magyarságot." A forradalmi elnök s költő, Lamartine, lelke-
sen válaszolt a magyarok üdvözletére s a felhevült szabadságérzés
az olaszok és lengyelekkel együtt a magyarokat is ünnepelte. Átme-
neti jelek ezek, Cavaignac után Napoleon következett, a forradalmi
láz elült s 1852-ben már, az államcsíny után, Laboulaye Kossuthot
sötét vonásokkal festi forradalmárnak, ki dominé par les doctrines
nouvelles, 179,8 Franciaországát jobban ismeri saját honánál."

12 Aus Ungarn. 1850. A romantikára l. Turóczi-Trostler c. M. Figyelő.

13 Hajnal: A Kossuth-emigráció Törökországban, 66, 1.
14 Journal des Débats. 1852, jún. és júl.
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Teleki összeköttetései Lamennais abbéval, a Les paroles d'un croyant
szerzőjével a szabadságeszme szolidaritásából eredtek s nehezen
folytatódtak a hivatalos politikáig. A szocialista balpárt a magyar
ügyet propagálta, mint később, mikor Kossuth Angliába hajózott,
benne a francia demokrata sajtó az európai -szabadsághőst ünne-
pelte. A politikai történet kisebb-nagyobb adatai mögött alig van
tulajdonképeni ráismerés a magyarság szerepére. Néhány' általános
vonásból álló, ismeretlens ezért inkább sötét hátterű kép az,mely
a magyarságot a francia közvélemény előtt jelenti. Ehhez közelebb
állott Chateau- Renaud drámai szimfóniája - Arva, ou les Hongrois,
vagy Clemence Robert népszerű, romantikus kalandregénye," mint
a való helyzet, melyet a róla írók sem ismertek. Az emigránsok is
állandóan panaszkodtak a párisi vezető körök közömbössége és tá-
jékozatlansága miatt." A francia gondolkozás azon metszete, mely
fr vivre pour le salut du monde eszmejével centrumában lelkese-
dett az egyetemes szabadságért, magához fogadta az elnyomott
nemzetek menekültjeit. Ezek sorában s az egész gondolatban csak
egy rész a magyarság, mely a hosszabb multtal bíró lengyel emig-
ráció után következett, nemcsak időben, hanem a nemzetközi sza-
badságidea frazeológiáiában is. Lamartine s Victor Hugo kifejezett
együttérzése igen felületes tájékozottságot rejtett maga mögött.
Victor Hugo Magyarországról alkotott képét nem annyira a roman-
tikus irodalom exotikus ábrázolás ra vezető gondolata, a couleur
locale befolyásolta. Összeköttetései az emigránsokkal, szabadságért
lelkesedő aktív állásfoglalása, mely az elnyomott, igaz ügyképvi-
selői közt sorolta fel a magyarokat, inkább a francia liberális misz-
sziótudat jelentkezését mutatják. Eszerint Magyarország nem a szo-
kott világképen szinte kívülesö, csodás mesékföldje, .hanem a szent
liberté felé vágyakozók közt egy tiszta hang. Egy nép: egy gondo-
lat, mondotta Victor Hugo 1852 őszén. Lengyelország a fHggetlen-
ség, Németország az erény, Magyarország a hősiesség, Olaszország
a dicsőség, Franciaország a szabadság. Tíz év mulva is gúzsbakötött
Magyarországról beszél." A tulajdonképeni érdeklődést nem kalan-
dos leírások, sem a Spectateur Militaire szakcikkei nem tartották
ébren, Iniciatívát az emigráció jelentett, mely a szabadságeszmére
appelIálva cikkek és brosűrák sorával igyekezett a- magyar kérdést
az európai nagy aktualitások pereméig emelni. Ezek a szálak ve-
zetnek további kapcsolatokhoz, mint Chassín," Irányival a Histoire
de la révolution Írójának fellépéséhez. Ö Hunyadi Jánosról s ma-
gyar misszióról írta: L'homme et le peuplese trouvent une place de
vaillance et de génie. L'un et l'autre ils immolent leur personnalité
it une cause conunune, humanitaire."

. Nálunk a köztudatba is átment, főként Kossuth fogadtatásának

1S Kossuth, ou les Hongrois, Paris, 1851. V. Ö. Debr. Szemle, 1933. júl.
18 Pulszky: Életem és Korom. II. 249. 1.

17 L. Hankiss cikkét, Tört. Szernle, 1926, 133-134. 1.
iB L. Kont: Magyar emigránsok levelei. Bp. Szemle 1<899,(99.) 406. 1.

19 La Hongrie. Son génie et sa mission. Paris, 1856. 472. 1.
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emléke nyomán, hogy az angolok mily nagy lelkesedéssel fordultak
a magyar ügy felé. Az érdeklődésnek azonban itt is át kellett men-
nie fokozatokon a tájékozatlanságtól a rokonszenvig. Ezt a küzde-
'lern folyamán Pulszky propagandája végezte el, kapcsolatai a ma-
gas körökkel, kiemelkedő egyéniségekkel, mint Cobden, Lord Lans-
downe, Dudley Stuart. A bukás után az emigráció működése, benne
Kossuth angol és amerikai útja igen nagy hatással volt a rólunk al-
kotott kép tisztázására. Az angol művelt közönségben főként a tör-
téneti multú nemzet alkotmányos szabadságért indított küzdelme
keltett együttérzést. A históriai értéket külön kiemelték, mint Alger-
non Massingberd, Kossuth híve és törökországi látogatója: The
Hungarian constitution and diet is twenty years older, or only
twenty years more recent, th an the British magna charta. 20 Ez a
vonás is részben a XVIII. század végéről származik s vele együtt a
többi is kiütközik. Cobdennek a magyar szabadságküzdelemről ki-
adott irata, melyet Teleki László felvilágosító röpirata s részben Fé-
nyes Elek statisztikai adatai nyomán szerkesztett, az együttérzést
világosan kifejezi." A mesés és homályos magyar előidőkkel szfve-
sen foglalkozik, úgy látja, hogy a magyar történet "gazdag esemé-
nyekben, romantikus és lovagi tettekben". Az ünnepélyes vérszer-
zödésben igazoltnak látja, hogy már Árpád vitézeinek "derekas né-
zeteik voltak a szabadságról". A magyar király csak akkor volt
szuverén, ha az alkotmány feltételeit teljesítette. Átveszi a gondola-
tot Telekitől, hogy a dinasztia megszegte a kapcsolatot, így a ma-
gyarság visszanyerte eredeti szabadságát, kibontva a civilizáció
zászlóját Keleteurópában. Cobden a "szociális civilizáció haladását"
tartja szem előtt, így a régi, elmaradt berendezkedésseI szemben an-
nál inkább kiemeli az új, liberális átalakulást, melynek kővetkezté-
ben nyelv és valláskülönbség nélkül mindenki élvezheti a politikai
szabadságot. Mindennek vezére Kossuth. Már BlackweIl, az 1843-
49-ig Magyarországon élt angol ágens Kossuthot emelte ki Széche-
nyivel szemben, kivel nem tudott együttérezni, amint beszámolóit
küldte Palmerstonnak vagy Ponsoby bécsi követnek."

Szabadelvű hangok, népes meetingek. Osborne és Monckton
Milnes-féle interpellációk ellenére a különben távolról sem "reak-
cionáriusnak" ismert Palmerston ragaszkodott az osztrák nagy-
hatalom fennállásához s pacifikációt kívánt. Finissez en vitel -
volt válasza az orosz beavatkozásra. Pedig az orosz előnyomulás
kérdése nagyon is homloktérbe került, látni ezt Urquhart Progress
of Russia-jában. A politikai adatok kevésbbé lényegesek. azok mögé
kell tekintenünk, hogy a magyarság képét, benne kűzdelmének
visszhangját körvonalazhassuk.

A közvélemény a tavaszi hadjárat váratlan, nagy sikerei után,
túlhecsülve a magyar erőket, valami rendkívüli meglepetést várt,

2~ Letter on Kossuth and the Hungarian Question. London. 1851.
21 Land, Volk und Freiheitskampf der Magyaren. Leipzig, 1850.
22 L. Bp. Szemle, 1895. (81.) 204. 1.
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'valami csodát, győzelmet, túlfeszített reményekkel. A helyzet nem-
ismeréséből eredt a távoli, kis ország mesés lehetőségeihez fűzött
várakozás, mely a bukás hírére zuhanva jutott reális felismeréshez.
A küzdelem második felének lefolyása különösen homályban -állt
s csak később, az emigrációs irodalom adott róla, Kossuth nyomán,
felvilágosítást. A magyar üggyel nem rokonszenvező Times" "o ur
own correspondentjei" közül Patonnal, a The Goth and the Hun
írójával szemben Charles Pridham," ki az októberi kegyetlenségek
idején nálunk s Viddinben is volt, már ahhoz a hanghol kőzeledik,
meíy általános a jogaiért küzdött Magyarország védelmében, kűlö-
nösen Kossuth hatása nyomán létrejött irodalomban. Sziute vissz-
ha-ig voll ez arra a szabadságigézetes szellemre, mely Kossuth S7Ó-

noklataihól áradt, központjában a Liberty s a Republicanism gon-
dolatával. Ebben a beállításban látta a magyar ügyet Amerika, már
48 decemberéhen mutatkozó rokonszenvvel," mely a Dudley Mann-
kükletésben is megnyilvánult. A napisajtótói Stiles, a Me si chargé
d'affaires iratán át az ismert Headley és Tefft-féle munkákig, me-
Iyekben Kossuth alakja a centrális egyéniség, az orosz beavatkozást
isteni tőrvény elleni bűnnek nyilvánító tanácshatározatokig'" végig-
kísérhetö ez a szellem s mögötte Magyarországnak ez, a szabad-
ságharr nyomán kibontakozó képe.

Az emigrációs irodalom is alkalmazkodott egy kissé a Magyar-
országról megszokott hanghoz, néha regényes, kalandos, mint a le-
gendás Beck bárónő memoárja, vagy még lejebb, a valótlanságok
özönét tartalmazó emigráns ponyvaregények." A magyar küzdelem
iránt felébredt érdeklődést naplószerű elbeszélések kísérték, me-
lyekben több az útleírásokra emlékeztető vonatkozás, mint a Scenes
of the Civil War/s mely, persze eltorzítva, magyar kifejezéseket is
idéz.

3. A németeknél a Junges Deutschland forradalmi együttérzése.
a franciáknál a liberális misszió gondolata emelte a tulajdonképen
csak rövid ideig felélénkült figyelmet Magyarország iránt. Angliá-
ban, Amerikában főként a szabadságharc, a "brilliant episode of
the European History" benyomása hatott s benne Kossuth emléke.
A magyarságról kialakult képek 48 után hirtelen átszíneződtek,
majd szinte változatlanul, bár új vonásokkal gazdagodva, elfakul-
tak. A franciáknál Victor Hugon, Chassinon és az emigránsokon
át jutunk a Iíberáhs-szabadköműves Association Iittéraire inter-
nationale mozgalmának magyar kapcsolataihoz. E kapcsolatoknak
a jóindulat kölcsönös hangoztatásának évtizedében a szokott sab-

'3 L. Henningsen: Kossuth and the Times.

24 Kossuth and the Magyar Land. London, 1851.

25 Kropf: Északamerika és Magyarország. Bp. Szemle 1001. (106.) 161. 1.

26 Comrnonwealth of Massachusetts. 1852, márc, 30. 1.
27 Pl. Em. Kovács: Kampf und Verath.
28 London, 1850.
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Ionnal szemben egy közelebbálló kép alakult ki a magyarságról."
Jacques Normandnak a szegedi árvízkor írt melodrámaszerű kől-
teménye csak az elején mutatja a divatos és romantikus hatást az
örökös pusztával és csikóssal. Mme Adam is néhol már a magyar
történeti sorsot próbálja megérteni s a magyarság jellemzőinek az
őszinteséget, büszkeséget, méltóságteljes nyugalmat látja." Birálói
közül Gabriel Charmes két magyar vonást emelt ki vele szemben:
"csakazértis" erőt a harcban, álmodozást a békében. Amikor a ki-
lencvenes években ezek a kapcsolatok visszafejlődnek, uralkodóvá
lesz ismét a második kép, a mindennapivá s olcsó romantikává
avult sablon, melyet Belot, Tissot körvonalaztak és Albert Millaud,
aki szerint Magyarország borai, lovai és asszonyai miatt híres." Az
álnevü Robert Franz magyarországi levelében valóságos voyage sen-
timentale-hangulattal ír a pusztáról, mely poétikus föld s a fehér
köd alatt olyan, mint a heremelinpalást. Jellemzők nála is II bor, :1

cigányok és szívig ható muzsikájuk, mely "vibrait, comme un
soupir du monde surnaturel"." Viszont már a nagy ünnepléssel itt-
járt francia írók beszámolói is részben komolytalanok, mint Ulbach
munkája, mely nehezen minősíthető másnak, mint fecsegésnek, II

"variations sur la beauté hongroise" és "le baiser hongrois" fejeze-
teivel. A tipikus romantika jelenik meg Jules Claretie színdarabbá
átdolgozott elbeszélésben a dúsgazdag emigráns gróf és a cigány-
lány történetétől." Rokon- vagy ellenszenv nem változtat azon,
hogy Magyarországot regényes földnek hitték, melyen nábobok és
cigányok Iaknak ." A németeknél a regényes ábrázolások folytatá-
saként Magyarország mint a kalandor-lehetöségek és politikai zava-
rok földje jelenik meg, mint Heubnernél (Der König und der Tod),
de a század végétől mind erősebben kiemelkedik az a vonás, hogy
a magyarok a maguk minoritása ellenére elnyomják a nemzetisé-
gek tömegét. Az ilyen propagandisztikus nézetek mögött, melynek
előzményei a XVIII. század végén felfedezhető ek, a háború után is
hat egy régi vonásokra épülö, szinte állandóvá merevült kép a ma-
gyar földről s a magyárokról. A sablonos jelzőket az intellektuel
fölényeskedésévei lenéző Klabund irodalomtörténetének magvar ré-
szét így kezdi: Ungarn ist das Land der Puszta, der Paprika, der
Zigeunerkapellen und der Journalistik." Clemens graf zu Brandis
egy állandó, tipikus magyar lelket körvonalaz s annak megnyilat-
kozásait vizsgálja végig a történeten." Keyserling Európai Spek-
trumában a magyarságnak nagy jövőt jósol, mert Európa legarisz-
tokratikusabb népe; büszke, áldozatkész, dús fantáziájú nép, fölé-

29 L. Lelkes István: A magyar-francia barátság aranykora. Bp. 193Q.

30 La Patrie Hongroise-Nouvelle Revue, 1885.
31 Voyage d'un fantaisiste. Par is, 1,873.

32 Revue des deux Mondes. 1874, okt. 15.
33 La Tzigane. 1881.

M Lelkes i. m. 292.
35 Literaturgesch. 3ü2'. 1.
36 Die ungarische Seele. Zür ích, 1926.
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nyes grandseigneur-vonásokkal. A filozófus-gróf sem tudta kivonni
magát a szokott vonások meghatározta kép szuggesztív hatása alól."
Megfigyelő szeme a való helyzetig hagyományok színezte Iencsén
át ér, .melynek asztigmatizmusa ma is elég erős .

. A .kérdés hálózatán így vezetnek bennünket nagyjából vázolt
szálak s rájukfűzött, mozaikszerű adatok a mai időkig" addig a
képig, melyben a jelen magyarságát látja a külföld. E néhány vo-
nás is mutatja, hogya XIX. század folyamán állandósult vonasokra
milyen lényeges hatással volt az a fáziskülönbség, mellyel például
a felvilágosodás nézte barokk-rendiséget. Mutatja azt, hogy az ide-
gen közeledés mögött is, mint a francia liberális missziótudat, na-
gyon kevés felismerés volt valóságos egyéniségünk. iránt. Végül,
hogy az angol utazók s az emigrácíós kapcsolatok hatásától elte-
kintve, a primér képet a németek alakítják ki, mint akik a legköze-
lebbi érintkezésbe jutottak velünk. Az ő nézeteiket pedig, mint lát-
tuk, sokszor Bécs és a magyarság viszonya befolyásolta. A Fiatal
Magyarország európai figyelmet keltő nekilendülése után, melv ha
meg nem törik, mélyen átalakítja a külföld magyar-képét, a küzde-
lem s a bukás miatti együttérzés mindjobban elhomályosodott. A
kép, mely a magyar föld és nép mástól eltéről, külső vonásainak
megfigyeléséből erősődött, a maga tipikus formájában ma is assz0-
ciálódik a magyarság említésével. Ily lllerevedett sablonon úgy üt-
hetnek át friss, új színek, ha a magyarság útja európai jelentésű
inicaitívát jelent, mint a Fiatal Magyarország példája mutatja.

K o s á r y D om o ko s

fl7 L. Felszeghy ism. M. Szemíe. 1928.
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