kötet egészére érvényes — nincs olyan nagy szerepe a képnek, mint Csoórinál, nem ritkán
koppanó, szikár mondatok következnek egymás után.
Tornainál nem a hatalmas információs anyag kápráztat el. Meglehet, mások könnyedébben bánnak e nehéz műfaj eszközeivel. Kiküzdött, önnön esszéírói munkájára alkalmazott filozófiája van Tornainak, s ez sem kevés. Az ihlet sötét és világosfoltjai nem csupán az egyre
magasabbra ívelő költői pálya mellékterméke. (Gondolat.)
OLASZ SÁNDOR

Nemzet és emlékezet
TAKÁCS FERENC: KÉT FLAMINGÓ
Új sorozatot indított á Magvető Könyvkiadó „Nemzet és emlékezet" címmel. Ennek első
kötete Takács Ferenc Két flamingó című könyve. Szerencsés indítás, különösen, ha tudjuk; a
kétflamingó és a nemzet emlékezete körül mindmáig zavarok vannak. 'Erről a könyvről szeretnék lehetőleg elfogulatlan véleményt írni.
De mielőtt a lényegre térnék: ki a címben szereplő két flamingó? Valamilyen fokon nagyon sokan járatosak az 1848/49-es szabadságharc és forradalom történetében, ők tudják,
legalábbis sejtik: a Madarász testvérekről, Lászlóról és öccséről, Józsefről van szó. De miért
„flamingók" ? Azért, mert a 48-at megelőző megyei követválasztási csatározások alkalmával
vörös tollat tűztek a kalapjuk mellé azok, akik ellenzéki jelölt mellett korteskedtek és voksoltak. Közülük is korán kivált a két ifjú Madarász — ők a két flamingó. A közéletben, a megyei
viaskodásokban kiemelkedvén, mindkettőjüket követnek választották azon a nevezetes 48-as
júniusi választáson, amelyen a követjelölt Petőfit a leitatott, fellázított kiskunsági (s épp kiskunsági !) választók, mint orosz spiont és hazaárulót agyon akarták verni. A két Madarász és
Petőfi — elvbarátok voltak. A Madarászokra nézve diadalmas választások után pár nappal a
két testvér megalapította az Egyenlőségi Klubot, amelynek Programm-jában — nézeteik illusztrálására idézek belőle — ilyesmik állnak: „ . . . Az osztályuralkodás mai napig fönállván, a
nép folyvást politikai proletariusságban tengődik... Egyesültünk a valódi és föltétlen, minden
cautiótól ment sajtószabadság kivívására... Egyesültünk az ember és ember, a polgár és polgár közti osztályfalakat fentartó előítéletek ostromlására s ledöntésére. Egyesültünk a nyelvi
különbözőségeken alapuló idegenkedések elenyésztetésére, ennélfogva társulatunk bármily
nyelven beszélő honpolgárt, a szabadságügy közös érdekénél fogva, mely csak kölcsönös
egyesülés útján kiegyenlíthető, szivesen lát tagjai között." Forradalmi program. A klub egy
hónap múlva Egyenlőségi Társulat-tá alakult, változatlan céllal és eszmei tartalommal. A társulat választmányának tagjai közt ott találjuk, hogy csak őket említsem, Táncsics Mihályt,
Perczel Mórt, Petőfi Sándort, Vasvári Pált. A társulat első elnöke Madarász József, majd
bátyja követte őt ebben a tisztségben. Flamingóknak pedig a kalapjuk mellé tűzött toll színe
miatt nevezték őket — akkor már sokan „tollasodtak" így meg —, mert a flamingó madárnak
szép piros tolla van.
Elfogulatlanul imi a róluk szóló könyvről? Ez nekem aligha fog sikerülni. Nemcsak
azért, mert Takács Ferenc a könyvében rám, illetve Gyémántper című könyvemre többször is
hivatkozik, hanem inkább azért, mert a két flamingó ügye — ahogy egy Új Tükör-beli cikkemben irtam — fájdalmasan a szivemhez nőtt. Miért fájdalmasan? Többek között azért is,
mert a nemzet emlékezetéhez viszont nem nőtt hozzá — talán Takács Ferenc könyve segít ezen
a ma már érthetetlen állapoton, frissít a felemás emlékezeten.
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A könyv zárófejezetének címe: „A hálás és hálátlan utókor." Igaza van: az utókor felemás hálátlansága alig-alig akar oldódni. Annyi, arra bizonyára méltó forradalmár és haladó
szellemű hazánkfia s persze, nemcsak hazánk fia-lánya emlékét őrzik tisztelegve szobrok, utcatáblák, intézmények, bizonyára joggal, de a „két flamingó" emlékeit alig-alig láthatjuk, tapinthatjuk bárhol az országban. Cecén, ahol a két Madarász gyerek felnevelkedett s ahová
sorsuk szülőik által is kötődött, egy áldatlan hosszú huzavona után létrehozott tájmúzeum
egyetlen szobájában láthatók Madarász-emlékek. „Cecén nagyon keveset tudnak a Madarászokról — írja Takács Ferenc. — Ha róluk érdeklődik valaki, ilyesféle válaszokat kap: igen,
igen, hallottam valamit a Madarászokról, de nem tudom, kik is voltak azok." Van szerény
emlékszobájuk Marcaliban s újabban Sárbogárdon is gyűjtenek Madarász-emlékeket. A két
gyerek nem Cecén született. Az idősebbik, László, Gulácson. A fiatalabbik a nagyapai házban, Nemes-Kisfaludon: itt a szülőház falán emléktábla őrzi József emlékét, meg egy biblia és
egy szakadt szélű füzet, továbbá utcanév a faluban. Józsefhez, aki pedig nem volt olyan jelentős tényezője a 48—49-es szabadságharcnak (lapszerkesztő volt Debrecenben), mint a bátyja,
kegyesebb volt az utókor, hiszen Illyés Gyula tárgyi emlékek, relikviák nélkül is halhatatlanná
tette őt „Az utolsó törzsfő" című „se nem novella, se nem életrajz beszély" megírásával. Ebben a pompás írásban Illyés nemcsak a matuzsálemi kort megért aggastyánra, a sárkeresztúri
kerület örökös képviselőjére csodálkozik rá, amikor Cecén többször is személyesen találkozik
vele. „A meghökkentő érintkezés teljesen az ő érdeme: több mint száz évig élt. 1814-ben született, és 1915-ben halt meg. Halála évében én tizenhárom éves voltam. így kapcsolódnak egymásba a nemzedékek."
Hozzátehetjük: meg az eszmék. Mert Illyés Madarász apó kezének érintésével nemcsak a
Petőfitől, Vörösmartytól, Kölcseytől „illetett" kéz simogatását vette át, hanem szinte „kézmelegen" az eszméket is, amelyeket a két Madarász is vallott. Meg azok a cecei aggastyánok,
köztük Illyés anyai nagyapja, akik között Madarász József volt az utolsó „törzsfő". „Számomra ma is ezek az én hűséges cecei aggastyánaim az előfutárok" — írta Illyés egy későbbi
nyilatkozatában.
József utókorával tehát mintha rendben lennének a dolgok. De bátyjának, Lászlónak az
emléke! Annyi mocsok tapadt — mert tapasztottak — rá, hogy ezektől mintha máig sem tudna szabadulni. Jóllehet, a cecei aggastyánok másként vélekedtek, mint az akkori közvélemény, mert „a Zichy-féle eltűnt gyémántok ügye, amellyel a békepártnak és az ifjú Jókainak
végül mégiscsak sikerült a debreceni jakobinusok vezetőjét lemondásra kényszerítenie, ez az
ügy mielőttünk régtől fogva tisztán állt. Madarász László ártatlan volt! Madarász László igaz
ember volt!" Persze, hogy az volt, persze, hogy a cecei aggastyánoknak volt igazuk, de még az
1930-as években is jogi doktorátust lehetett szerezni a debreceni egyetemen olyan disszertációval, amely a Jókai szerkesztette békepárti újság gúnyos szurkapiszkáit, szidalmait, a valójában Kossuth ellen irányuló manőverek koholmányait szajkózta vissza, sőt Jókainak a bukás
után írt, önigazoló s Madarászt gyémántos miniszternek elnevező brutális szennyiratában foglaltakat tényként fogadta el. S mi több, még 1981-ben is, Jókainak „Emléksorok, Napló
1848—49-ből" című „emlékiratának" kiadásakor, a kötet jegyzetanyagának, illetve kritikusi
fogadtatásának bírálatában (Kritika, 1981/4. sz.) le kellett írnom: „Úgy látszik, legalábbis Jókai könyvének tájékozatlanul lelkendező fogadtatása azt sugallja: 130 év elteltével újra kell
kezdeni az ártatlanul megvádolt, meghurcolt Madarász emlékének megvédését."
Újrakezdeni? Takács Ferenc könyvének nagy erkölcsi erénye, hogy a küzdelmet a két flamingó Madarász emlékének megtisztításáért végre történészi hitellel, támadhatatlan érveléssel
tovább folytatja. Mert jóllehet, abban igaza van, hogy a „faltörő kos" szerepére ebben az
ügyben én vállalkoztam az 1972-ben közreadott Gyémántper-rel, de azt a könyvet az olvasók,
kritikusok fogadhatták úgy is, mint egy író sajátos, s talán szubjektív, elfogult történelemszemléletének megnyilvánulását; az igazi érdem tehát mégis Takács Ferencé, aki hosszú évek
kutatómunkája árán összegyűjtött dokumentumok alapján, azt hiszem, most már véglegesen
tisztázta a két Madarász történelmi szerepét, igazát és besározott emlékét.
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Többek között számomra is megdöbbentő megállapításokat közöl, ezek kedvéért egy kis kitérőt kell tennem. Próbáljanak követni. Péter László (s nem János, mint Takács könyvének
egyik jegyzetében áll) szegedi kutató könyvem megjelenése után levélben megkérte Vasvári
Ödönt, az USA-ban élő ny. ref. lelkipásztort, a legnagyobb amerikai magyarságkutatót, hogy
próbálja felderíteni Madarász László amerikai utóéletét, minthogy az egykori Honvédelmi Bizottmányi tag, emigránsként 1851-től 98 éves korában, 1909-ben bekövetkezett haláláig az Egyesült Államokban élt. Vasvári Ödön megbízásából Káldor Ignác St. Lous-i magyar lapkiadó nekiindult, felkutatta a Madarász-emlékeket, még a sírját is megtalálta. Vasvári a kutatás eredményéről cikket írt az Amerikai Magyar Világ című lap egyik, 1976-ban megjelent számában. A
cikk fénymásolatát a Magyar Kulturális Minisztérium útján eljuttatta hozzám. Én a cikk másolatát elküldtem Madarász József ma is élő(!) unokájának, akivel már korábban levelezésben álltam — tőle jutott el Takács Ferenchez, aki aztán részleteket közölt Vasvári Ödön cikkéből. S
ami a számomra megdöbbentő, hozzáteszi: „Vasvári Ödön kutatásainak az a része, amely felderítette Madarász László halála előtti körülményeit és családja későbbi sorsát — egyedülálló. Erről ugyanis semmiféle más forrás nincs." És ha Péter Lászlónak nem jut eszébe, hogy ebben az
ügyben levelet írjon Vasvári Ödönnek? Akkor ez az egyetlen forrás sincs!
Bizony: százharminc év nem volt elég rá, hogy a magyar szabadságharc egyik legmarkánsabb, legforradalmibb, legelszántabb, s a legsúlyosabb válság idején a legtöbbet használó vezető
egyéniségének élete, munkássága, sorsa tisztán álljon az utókor előtt. Legtöbbet használó? Amikor a kormány Pestről Debrecenbe menekült, Kossuth ezt mondta róla: „Madarász annál nagyobbra nő, minél nagyobb a veszedelem. Kisujja többet ér, mint az egész minisztérium."
Ki hibáztatható a mulasztásért? Én a magam valóban szubjektív módján, tehát aligha a
teljes igazság igényével a felelősséget elsősorban Kossuthra hárítottam, mert nem mondta ki
azt a mondatot, amely elégtételt adott volna az ártatlanul meghurcolt Madarász Lászlónak,
leghűségesebb hívének és munkatársának. Pedig megígérte: „az első adandó alkalommal
olyan elégtételt kapsz, amilyet ember még nem kapott." Mert Kossuth jól tudta, hol vannak
azok a gyémántok, melyek eltulajdonításával a békepártiak a gyűlölt Madarászt megvádolták
s kellemetlen ellenfelüket meg is buktatták. (Azokról a gyémántgombokról van szó, amelyeket Görgey — akkor még mint nemzetőr őrnagy — az általa hazaárulás miatt halálra ítéltetett
és kivégeztetett Zichy Ödön gróf kálozi kastélyából elkoboztatott, Kossuthnak átadott. S
amelyeket később Kossuth Bem tábornok javaslatára a Bukarestben székelő török helytartóhoz, Omer pasához ajándékképpen elküldött, hogy segítséget, legalábbis jóindulatú semlegességet reméljen tőle a Moldvából, illetve Havasalföld felől betörni akaró cári csapatok ellen.)
Az igazság persze, ami Kossuth szerepét illeti, ennél bonyolultabb. Jóllehet, Kossuth, elsősorban az emigrációs küzdelmek-reménykedések kusza viszonyai közt nem találta meg az
adandó alkalmat a Madarászt felmentő mondat kimondására, mások viszont helyette is kimondhatták volna. Például épp az igazságügy minisztere, Vukovics Sebő, aki magánbeszélgetésben ártatlannak mondotta ugyan Madarászt, de a közeli bukás előtti rohanó időkben a hivatalos vizsgálatot — melyet maga Madarász is sürgetett s bizonyítékait okmányszerűen elő is
tárta — nem lehetett befejezni, a „gyémántpert" nem lehetett hivatalosan lezárni. Takács Ferenc — jogosan — ezzel is indokolja, hogy az emigrációba kényszerülő harcostársak Madarász ártatlansága felől bizonytalanságban maradtak. És akik közülük hazatértek? Csakis Jókai, Kemény Zsigmond és más békepárti „emlékezők" kiábrándító írásait olvashatták, abból
„tájékozódhattak". Sőt, Takács Ferenc tovább megy: „A kiegyezés utáni színtéren egyre többen ott működtek azok közül is, akik valamiképpen részesek voltak Madarász »besározásában«, önmaguk »bepiszkításával« járt volna együtt Madarász »megtisztítása«." így maradt
ránk — besározottan — a két flamingó emléke. Mennyi időnek kellett eltelnie, hogy tisztán
álljanak előttünk!
Említettük Illyés példáját: hogyan vette át Madarász apó kezének simogatásával Kölcsey,
Vörösmarty, Petőfi kezének melegét. Tudjuk, hogyan sáfárkodott Illyés tántoríthatatlanul
azokkal az eszmékkel, sáfárkodik ma is. De azok az eszmék a nagypolitikában is továbbéltek
95

ám s ott is Madarász József, a fiatalabbik flamingó éltette tovább őket a ma már szinte megható hűségével, Amerikában élő bátyjával mindvégig egyetértésben. Takács Ferenc könyvéből
tudjuk, hogy amikor életének százegyedik évében meghalt, az 1868-ban alapított — azt is ő
alapította! — 48-as párt gyászjelentést adott ki. Ebben olvasható: „Mint részese és tényleges
szereplője a 48-as nagy időknek, patriarchai kora végső hajtásáig élő tanítója és példája volt a
nagy eszme követőinek. Nyolcvanhárom éve képviselő, mindig ugyanazon elv szolgálatában s
mint ilyen, a magyar parlamentben a haladás bajnoka." S a temetés alkalmával egy újabb
„kézfogás": a koporsóra koszorút küldött gróf Károlyi Mihály, a Függetlenségi Párt megalapítója és vezére, aki négy év múlva, az 1918-as őszirózsás forradalom idején az első magyar
köztársaság elnöke lett. Károlyi pártja nevében Lovászy Márton mondott beszédet — ő meg a
Nemzeti Tanács tagja lett 18-ban. Idézet a beszédéből: „Az ingadozásnak, a hajladozásnak,
az alkalmazkodásnak ez a nemzedéke kérdi, hol rejlik forrása annak a csodának, hogy volt
Magyarországon egy férfiú, aki egy évszázados élet során egy pillanatra sem tért le az egyenes
útról, s nem tévesztette szem elől azt a célt, amelyet mint gyerekifjú maga elé tűzött? És én attól félek, attól féltem ezt a nemzedéket, hogy ez a nemzedék megcsodálja ugyan ezt a rendkívüli jelenséget, de azt megérteni, annak igazat adni nem képes."
Lovászy a maga nemzedékéről beszélt aggódón, de tartok tőle, hogy célzása a mostani
nemzedékekre sem lenne pontatlan. Amiatt is — persze más miatt is — fontos könyv Takács
Ferencé, mert méltó példát állít a mai nemzedékek elé. Méltót, de vajon követhetőt-e? S ha
követhető, vajon miben, hogyan? Nehéz kérdések. Remélem, ha elolvasás után leteszi a könyvet, elgondolkozik fölöttük az olvasó. (Magvető.)
MOCSÁR GÁBOR

SWÍMHtí
1982 decemberi számunkban jelent
meg Mérei Gyula Diószegi István: Nemzet,
dinasztia, külpolitika c. könyvéről írott recenziója. A közleménybe (92. oldal, utolsó
bekezdés) a nyomda hibájából értelemzavaró idegen sorok kerültek. Ezúton kérjük a
szerző és olvasóink szíves elnézését, alább
pedig közöljük a bekezdés helyes szövegét:
A Habsburg-ház, amely nem csupán a
dinasztizmust testesítette meg, hanem a birodalmi érdeket is képviselte, és „ennek
folytán súlyosabb tényezőnek számított,
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Ctsxéit
mint bármely európai dinasztia", „végső
soron a nemzeti törekvéseket is kifejezésre
juttatta, de nem kizárólagosan valamely
nemzeti érdeket, hanem mindig a dinasztia
érdekével és a birodalmi érdekkel leginkább
egyező nacionalizmust", és igyekezett elkerülni, hogy az „erőteljesen nyilvánított
nemzeti külpolitikai érdekkel konfliktusba
kerüljön". így a Monarchiában a nemzeti
külpolitikai érdekeknek „legföljebb az érvényesítés rendre megújuló kísérleteiről lehet beszélni". (7—8. o.)

