BELIA GYÖRGY — CS. GÁRDONYI KLÁRA

GERCEN ÉS A MAGYAR EMÍGRÁCIÓ
(TIZENKÉT KIADATLAN GERCEN-LEVÉL)

Az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárának Pulszky-gyüjteménye tizenkét,
ezideig ismeretlen és kiadatlan Gercen által írt levelet őriz. Ezeket a leveleket Gercen Rulszky
Ferenchez és Pulszky Ferencnéhez írta, egyet közülük pedig Tanárkyhoz. A levéleket
időrendi sorrendben közöljük, a reájuk vonatkozó tárgyi jegyzeteket pedig az egyes
levelek végén tüntetjük fel. Meg kell jegyeznünk, hogy e külföldön írt. levelek keletkezési
körülményeit nem lehetett apró részletességgel felkutatni, mert a vonatkozó külföldi sajtó
anyag nem állt rendelkezésünkre. Különösen szükséges lett volna ebből a szempontból Gercen
történelmi nevezetességű forradalmi lapjának, a Kolokolnak tanulmányozása, melyben —
egyik levele tanúsága szerint — a magyar ügy érdekében is írt cikket. Mindamellett szüksé
gesnek és hasznosnak tartjuk e levelek közlését, melyek a londoni orosz és magyar emig
ráció eddig nem ismert kapcsolatait világítják meg.
Gercen a múlt század első felének első forradalmi nemzedékéhez tartozott, ahhoz a
nemesi-földesúri forradalmárcsoporthoz, melynek köréből az orosz nép felszabadulási küzdelme
elindult s melynek első állomása a cári hatalom által vérbefojtott gyekabrista mozgalom volt.
Az 1825. évi gyekabrista felkelés idején Gercen még csak tizenhárom éves volt, de már akkor
elhatározta, hogy életét a szabadság eszméjének szolgálatába állítja. Egyetemi évei alatt
megismerkedett Hegel filozófiájával és az utópista szocializmus sáint-simoni irányával.Gercent »veszedelmes és káros« eszméi miatt a cári kormány két ízben is száműzte. 1847-ben
örökre elhagyta Oroszországot. A 48-as forradalmakat Olaszországban és Franciaországban
élte át. 1852. augusztus 25-én, néhány hónappal felesége halála után, Londonba utazott. Itt ere
detileg csak egy hónapot akart tölteni, azonban megismervén az ottani körülményeket, elha
tározta, hogy Angliában telepszik le véglegesen. 1853-ban megalapítja Londonban a szabad
orosz nyomdát és számtalan elméleti munkát ír német, francia és angol nyelven ; legnagyobb
hatású azonban az orosz nyelven kiadott két folyóirata volt: a Poljarhaja~Zvjezda (Sark
csillag) és a Kolokol (Harang). A Poljarnaja Zvjezdában közölte először részletekben az európai
memoárirodalom egyik legnagyszerűbb remekművét, a Bilofe i dtimi (Élmények és gondolatok)
című önéletrajzát.
Gercennek, a nagy orosz forradalmi demokratának az 1848/49-es magyar szabadság
harcról alkotott véleménye és ezzel kapcsolatos tevékenysége részben ismeretes ; ugyancsak
többször megemlékeztek
Gercen emlékiratainak az emigráns Kossuth Lajosra vonatkozó
részleteiről.1 Kevésbbé ismeretes azonban Gercennek más magyar emigránsokhoz, így első
sorban Pulszky Ferenchez való viszonya, melyet — ha barátság formájában jelentkezik is —
a közös politikai célok jellemeznek. Irodalmi érdeklődésük is szorosabbá teszi kapcsolatukat.
Gercennek Pulszkyékhoz írt levelei többségükben keltezetlenek. Tartalmukból azon
ban megállapítható, hogy azok, amelyek tartalmilag a legjelentősebbek, 1859 első felében
íródtak, tehát abban az időben, amikor az olaszok francia segítséggel háborút indítottak a
Habsburgok ellen. A magyar emigránsok — élükön Kossuth Lajossal — abban reménykedtek,
hogy ez a háború segítségükre lesz a Magyarországra nehezedő idegen elnyomás felszámolásá
ban. 1859. máj. elején Kossuth el is utazott Párizsba, hogy ilyen értelemben tárgyaljon
III. Napóleonnal, illúziói azonban a villafrancai békével (1859. aug.) szertefoszlottak.
Gercen és Pulszky megismerkedésének körülményeit nem ismerjük, csak feltevéseink
vannak. Ugyanabban az időben, amikor Gercen Londonban lakott, a magyar emigránsok
egy jelentékeny csoportja — köztük Kossuth Lajos is — ott tartózkodott. Kossuth legközelebbi
1
Vonatkozó irodalom : Kirpotin Prof. : A. 1. Herzen. Üj Szó, 1948. I. 16. — Tamás Ernő : A nagy
orosz író-forradalmár meglátogatja Kossuthot. Kis Újság, 1950. III. 19. — Kossuth Emlékkönyv 1952. II. k.—
Niederhauser Emil előadása az 1953-i történészkongresszuson.
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környezetéhez tartozott az ugyancsak emigráns Pulszky Ferenc is, aki Londonban feleségé
vel együtt nagy írói és újságírói tevékenységet fejtett ki. Gercen emlékirataiban megemléke
zik Kossuthról és környezetéről s ebbe a körbe nyilván beleértette Pulszkyt is : »Kossuthot
még most is azok a hűséges harcostársai veszik körül, akik valamikor udvarát alkották, most
pedig egyszerűen barátai.« (Biloje i dumi, 527. lap, oroszul.)
Gercen emlékirataiban beszámol egy »amerikai ebédről« is, melyet többek között azzal
a céllal rendeztek, hogy Kossuth és Ledru-Rollin megismerkedjék egymással. Gercen fel
sorolja az ebéden résztvevők nevét (Garibaldi, Mazzini, Kossuth, Ledru-Kollin stb.) és megem
líti, hogy ő (Gercen) és Pulszky is részt vett ezen az ebéden. (Biloje i dumi, 602. lap. oroszul.)
Gercen arról is megemlékezik emlékirataiban, milyen körülmények között ismerkedett
meg közelebbről Kossuthtal: »Az első két esztendőben ritkán találkoztunk. Később a vélet
len hozott össze bennünket Wight szigetén, mely nemcsak Anglia, de egész Európa legszebb
pontja. Ventnorban egy hónapot töltöttünk együtt; ez 1855-ben volt. Elutazása előtt egy
gyermekünnepélyen vettünk részt.« (Biloje i dumi, 527, lap, oroszul.)
Ezen a gyermekünnepélyen Gercen és Kossuth gyermekei együtt- voltak és valószínű
leg részt vettek az ünnepségen Pulszky gyermekei is, minthogy a nyarat Pulszkyék rend
szerint Ventnorban töltötték. A Gercen- és a Pulszky-gyerekek közötti barátságra a közlendő
levelekben több helyütt is van utalás. Pulszky a Wight szigetén töltött időről a következő
ket írja : »Egyik másik esztendőben Kossuth is itt töltötte a nyarat, de kívülünk a többi
társasággal nem igen közlekedett, mi, ha Herzen Ventnorban volt, ki nem fogytunk az ado
mákból és ékekből, a nagy orosz agitátor egyike volt a legszellemesebb társalkodóknak, kifogy
hatatlan szláv humorral vegyítette finom francia élceit. Az angolokat nem igen szerette, ő,\
mint minden orosz, sokkal inkább rokonszenvezett a franciákká^ szerette kigúnyolni a német
nehézkességet és ügyetlenséget, ámbár nevelésére éppen a német filozófia nagyobb befolyás
sal volt, mint a francia irodalom. Miután azonban ő indította meg s adta ki a Kolokolt (Harang),
azon hatalmas orosz izgató forradalmi lapot, melyet Miklós car is rendesen elolvasott, mert
sokszor olyan leleplezéseket talált benne, melyek őt is érdekelték, az ily hetilap kiadására egész
Európában nem talált alkalmasabb és biztosabb helyet, mint Londont.« (Életem és korom.
IL k. 131. lap.)
Gercennek — amikor 1852-ben Londonban letelepedett — nem voltak kapcsolatai az
angol hírlapvilággal. Jórészt Pulszky révén ismerkedett meg a nagy angol lapok szerkesz
tőivel, a későbbi években is gyakran kérte Pulszky közvetítését — amint ez a levelekből is
kiderül. Pulszkynak ugyanis kiterjedt ismeretségi köre volt — még londoni követ korából —
s a londoni lapok szerkesztőit jól ismerte. Pulszky így ír erről emlékirataiban : »A lapok
szerkesztőivel mind ismeretségben voltam, különösén Forsterrel, az Examiner szerkesztő
jével, Dickens meghitt barátjavai s későbbi biografusával, Lewessel gyakran találkoztam,
többnyire az omnibusz tetején, midőn ő is, én is a cityből hazafelé jöttünk, Douglas Jerolddal
s a Howitt-családdal is többször találkoztunk s Thornton Hunttal, különösen midőn ennek
sógora Gliddon, aki sok évig északamerikai consul volt Egyiptomban és több könyvet írt ezen
országról, Londonba érkezett s velem megbarátkozott.« (Eleiem és korom, II. k. 128. lap.)
Gercen és Pulszky barátságát még szorosabbra fűzhette egy érdekes ismeretség. Gercen
felesége 1852. május 2-án meghalt. Gercen árván maradt leányainak; nevelését Malwida von
Meysenburgra bízta kb. 1853- vagy 54-ben, aki szocialista eszméi miatt 1852-ben kénytelen
volt elhagyni Németországot és szintén Londonban telepedett le. Malwida von Meysenburggal Pulszkyné Németországban ismerkedett meg. Könnyen lehetséges, hogy Pulszkyékat Malwida von Meysenburg ismertette meg Gercennel.
A'Pulszkyné és Malwida v. Meysenburg közötti meleg baráti kapcsolatról tesznek
tanúságot azok a levelek amelyeket M. v. Meysenburg Pulszkynéhoz intézett, s amelyek
közül egyet itt is közlünk, minthogy Gercen egyik Pulszky Ferenchez írott levelének
részét alkotja.
Pulszkyék széleskörű tevékenysége — melyet az emigránsok érdekében fejtettek ki—Ger
cen előtt is ismeretes volt; a III. sz. levélből kiderül, hogy Pulszkyné egy időben lakást is
próbált keresni Gercen és családja részére Londonban. S az sem véletlen, hogy Gercen két
ízben is Pulszkyhoz fordult két nem magyar emigráns ügyében ; egyszer az egyébként álta
lunk ismeretlen Grossmann részére kér támogatást, egy másik esetben pedig Fril V. I. felől
érdeklődik. Mindez azt bizonyítja, hogy nem csupán honfitársaikat támogatták, hanem
mindenkit, aki hasonló politikai célokért küzdött.
Ezek után áttérünk a levelek szövegének közlésére. A leveleket eredeti helyesírással,
betűhíven, időrendi sorrendben közöljük; az általunk megállapított évszámokat szögletes
zárójelbe tettük.
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[1854 ?] 16 Mars. Twickenham
Richmond house
Cher Monsieur Pulszky
J'ai regu hier une lettre de Michelet,1 je kii ai écrit qué vous et Saffi3 vous
ous proposiez de dire quelques mots de
son ouvrage, il remercie chaudement. —
J'ai envoyé á la rédaction d'Athenaeum3, mais je n'y connais per sonne. Avez vous
écrit et ne pourriez vous pas m'indiquer oű? Le livre est admirable, c'est la meilleure
chose de toutes les oeuvres de Michelet — il est grand penseur
et trés sobre dans le
style, qui s'éléve á la poésie. J'ai aussi l'invitation pour l'Atlas4 il faut changer de maison
et j'attends le 1. Av. pour savoir oű je demeurerai — pour répondre. Je vous salue
fraternellement
A. Herzen
Vous avez eu la bonté de vouloir donner le livre, ou un article au »Times.«
1
Jules Michelet (1798—1874) kiváló francia történetíró, a Collége de France tanára. Termékeny
munkásságának kiemelkedő alkotása L'hisioire de la révolution franqaise (1853). Lengyelországról és Orosz
országról szóló munkája (La Pologne, La Rttssie) 1851-ben. a Les Principaiüés danubiennes 1853-ban jelent
meg. A három említett mű közül leginkább a L'hisioire de la révolution franqaise-rőX lehet szó ebben a levél
ben, mert általában Michelet-nek ezt a könyvét tartják a legjobbnak — amint Gerzen is írja : »Le livre est
admirable . .'.* A levél tehát valószínűleg 1854-ben kelt. Későbbi keltezésű nem lehet, mert Michelet jelen
tősebb -— és Gercent is közelebbről érdeklő könyvet a 60-as évek végéig n«m írt.
a
Saffi Aurelio (1819—1890) a romái respublika idején, 1849-ben, a triumvirátus tagja volt Mazzini
és Armellini mellett. A köztársaság bttkása után száműzetésbe ment, Svájcba és Londonba, utóbbi helyen
Mazzinival. Résztvett az. 1853-as milánói mozgalom előkészítésében (1853 febr.—nov.). Ennek bukása után
novemberben Oxfordba vonult vissza, olasz irodalmat adott elő a Taylor Institution-ban, itt maradt 1860-ig.
3
és 4 egykorú angol folyóiratok.

Cher Monsieur Pulszky

[18541] 17 Avril. Lundi.
[London] 25 Easton Sq.

Vous aurez l'extréme obligeance de me pardonner ma lettre, mais un pauvre
nécessiteux me force á faire cetté démarche.
M. Grossmann,—Allemand, naturálisé en Amérique, cidevant officier dans
un régiment d'infanterie désir[e] aller á Constantinople offrir ses Services et ne demande que le passage-gratis sur un bateau ä vapeur. II me semble que l'Ambassade
Turc [!] et le gouvernement Anglais devraient favoriser des projets pareils2. Mais
je ne sais á qui l'adresser. Je n'ose pas Vous l'envoyer — mais je serais trés heureux
d'avoir ou un conseil de Vous sur cetté affaire ou un mot de recommendation pour
le [ce?] monsieur. Dans tous les cas vous ne m'en voudrez pas pour ma lettre.
II y a deux ou trois jours je cherchais des appartements entre Highgate et Hamstead —pourtant je n'ai rien trouvé. Si vous connaissez quelque chose d'entouré de 4
jardins, d'arbres et arb [ustes?], dites le moi. Je ne suis pas encore decidé entre Hastings
et les environs de Londres.
Je vous présente mes hommages et amitiés
A. Herzen.
1
2

Az évszámot az »öröknaptár« alapján állapítottuk meg.
. A krimi háború hadműveletei,orosz részről 1853 nyarán indultak meg. Ezt követte 1854 tavaszán
a hadüzenet az angol-francia-török szövetség részéről. Gercen az oroszok legyözetését kívánta, ami ebben
az esetben a cári despotizmus, az elnyomás feletti győzelmet jelentette, fgy érthető, hogy Gercen támogatja
az egyébként
ismeretlen Grossmann-t a levélben jelzett céljai elérésében.
3
Highgate, Hamstead (Hampstead)—londonkörnyéki helyek, kertvárosok.
4
Hastings — tengeri fürdő Anglia délkeleti partján.
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III.
[1854 ?] 12 Novemb. Richmond
Chalmondeley Lodge
Chere Madame Pulszky
Je ne sais comment Vous remercier pour la bonté, que vous avez eu de vous
pccuper de nos »Winterquartieren« —J'ai cherché pendant quelques jours et vu diverses
maisons et j'ai eu l'audace de prendre non celle que vous
avez désignée. J'ai trouvé
une petité maison charmante2 derriére St. John's Wood1 prés du grand collége quelque
pas hors de la ville. »L'Atlas« — qui portait avant le monde sur ses épaules, portéra
maintenant mes amis presque jusqu'ä la maison — il s'arréte au Suisse Cottage. 3
Des que nous serons installés, je viendrai Vous rendre compte.
Saluez de ma 4part Monsieur Pulszky — est ce qu'il a écrit l'article sur Michelet?
et Monsieur
Tanarki. Les enfants embrassent les jeunes amis. Quand est ce que Madame
Walter5 compte partir de. Londres?
Recevez mes sjflutations respectueuses
A. Herzen
1
a
3
4

St. John's Wood — londoni városrész neve.
Atlas — talán közlekedési eszköz (omnibusz?).
Suisse Cottage —• londoni városrész n e v e . .
Tanárky Gyula Pulszkyék hűséges követője az emigrációba, előbb Pulszkyék gyermekeinek nevelője
majd Kossuth
titkára volt.
8
Madame W a l t e r — P u l s z k y n é anyj.a, Walter Ágostonné, született Meier Henriette.

IV.
[1858, vagy később] 1
Cher Monsieur Pulszky,
Je vous envoie cetté feuille pensant que cela peut vous interesser — ce Monsieur
a beaucoup d'échantillons — mais il part Mardi. II serait enchanté de vous voir, mais
comment faire. II demeure ä la Sobloniére Leicester 2Squ. Si vous avez 3quelques commissions — écrivez moi, il part pour le Mont Athos et le Mont Sinai.
Tout á vous comme toujours
A Herzen
1

Ezt a levelet Gercen egy nyomdai javítólapra irta. A nyomdai javítólap szövege kivonat Sevastianoffnak abból az előadásából, melyet 1858. febr. 5-én az Académie des Inscrlptions et Beiles Lettres ülésén t a r t o t t .
Előadása arra vonatkozik, hogy az értékes kéziratoknak fényképezés útján történő sokszorosítását nagyobb
mértékben kellene kifejleszteni. Sevastianoff (Szevasztianov) Péter orosz archeológus és paleográfus, az OroszCári Geográfiai Társaság tagja, aki más orosz kutatókkal együtt sokat foglalkozott az Athos-hegyi szerzetes
köztársaság kulturális emlékeivel.
2
Athos — a Balkán félszigeten szerzetes-köztársaság székhelye, nagy könyvtáraiban többezer közép
kori kézirat
van.
3
A Sinai hegység kéziratokban gazdag, híres kolostoráról van szó, melyet még Justinianus császár
alapított a VI. század elején.

[1859] 24 Avril. Park-home.
Fulharn
Chere Madame Pulszky,
Mes enfants et leur pere seront enchantés de voir toute la famille de Ste Albano
— Venez á 3 heures si cela vous convient, ou á 21j2—nous dínerons á 3 et les enfants
peuvent se promener au jardin (en batteau s'il pleuvra comme aujourd'hui) Or donc
1
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Londoni városrész.

Mardi nous vous attendons — et Mr. Tanárky aussi. Nous parlerons des victoires possibles, nous boirons á la santé des braves qui tomberont8, — je suis désolé d'avoir mes
moustaches je les aurai fait pousser maintenant pour me donner un air de Pelissier.3
Tout á vous — tambour battant —
A. Herzen.
1
A szard királyságban bontakozott ki 1849 előtt az az olasz egységmozgalom, melynek élén már
1852-ben Cavour állt. Cavour első feladatának az osztrák uralom a l a t t álló Lombardia és Velence felszaba
dítását tekintette és ehhez igyekezett megnyerni a nagyhatalmak támogatását. A krimi háború idején belép
t e t t e Szardiniát a francia-angol blokkba, a következő lépés III. Napoleon fegyveres támogatásának megszer
zése volt. 1858 nyarán meg is egyezett Napóleonnal, aki abban az esetben vállalta a segítségnyújtást, ha
a támadást Ausztria kezdi. 1859 április 23-án Ausztria ultimátumot küldött Turinba.
* Oercen levelének utolsó mondata szoros kapcsolatban van ezekkel az eseményekkel és talán az sem
véletlen, hogy a meghívás e történelmileg fontos dátum alkalmából történt, amint azt a későbbi levelek is
bizonyítják.
3
Pélissier, Amable Jean-Jacques, Malakov hercege, francia tábornagy (1794-1864). 1855-ben a krimi
háborúban a Szevasztopolt ostromló francia sereg fővezére volt. — 1858—59-ben londoni francia k ö v e t .

Pulszky Ferenc kiadatlan, vázlatos napló-följegyzéseü bepillantást nyújtanak ezeknek
a reményteljes várakozás izgalmával telített napoknak problémáiba. Ezek a naplórészletek
szerves kiegészítői Gercen leveleinek. A naplóból néhány idevágó részletet közlünk :
»Vasárnap [1859] Ápril 24-dikén H.|?] mondta, hogy Montomerii [?] kérdezte, valljon
nem lehetne-e a németeket arra bírni, hogyjíinyilatkoztassák rokonszenvüket az olasz üggyel,
s kimondják, hogy az osztrák elnyomás nem azonos a német érdekekkel. Felszóllított, próbáljam
meg a németeket erre hangolni, ámbár nem hiszi, hogy lehetséges legyen őket arra
bírni,
Mazzini jónak látná az illy nyilatkozást, lemond lehetőségéről. Az Azione Partiero2 meg fog
szűnni, a mint a háború kiüt.
Kedden April 26-dikán Herzennél.3 Adlerberg* Generális hogy lopta meg a franczia
grisettet 10.000 rubelig, — utánnyomja a Kolokolt s kihagyja a személyes megtámadásokat
a hivatalnokok ellen, hogy záratott be az orosz újságíró azért, hogy Lelavallal5 tudományos
dolgokról levelezett, mind a mellett hogy a Censor megengedte a levél kinyomatását, s hogy
vonta a Czár6 vissza parancsát Ivan Turgenieff levelére. Hogy kasziroztatott
a díszjelelt
altiszt s bezáratott azért, hogy a hadnagynak nem tisztelgett. Vogt8 röpiratát közli velem s
levelének kivonatát.«
Az említett kivonat Gercen kézírásával, külön lapon, Pulszky naplójában található :
»A. Herzen nous a autorisé de citer ces lignes remarquables d'une lettre qu'il vient de
recevoir de son ami Charles Vogt — le9naturaliste connu, qui a été un des vicaires de l'Empire
du temps du parlement de Francfort. »L'Italie n'est pas la Crimée ce qui dans la mer nőire
était un duel — devient dans la Méditerranée une mélée generale, Vainqueur ou vaincu,
le Bonapartisme actuel y succombera. Je suis donc d'avis de les laisser s'enferrer, de s'y pouSser
mérne d'öter tous les obstacles, qui pourrait l'entraver dans* sa marche funebre. J'ai écrit
dans ce sens une brochure que je vous enverrai
prochainement. Je suis outré de l'appui que
prétel'Allemagne,á ce^e »Capua der Geister«10, a cetté honteuse Autriche concordée. Je préche
l'exclusion de toute province non-allemande de la Confédération Allemande. L'union plüs
étroite nationale, l'abandon de l'Autriche pour rendre la main libre, non seulement á l'Italie,
mais aussi a la Hongrie et aux provinces Slaves. Cher ami! Vous avez dit avec raison que le
Bonapartisme est la mórt — mais souvenez vous aussi que l'Autriche est la damnation éternelle
et que ce n'est qu'en détruisant cetté derniére que —vous enlevez á la mórt sa terreur et la
- reduisez au rang d'un simple accident.
C. Vogü
1
a

OSZK kézirattárában Quart. Hung. 2501.
Azione Partiero = Partito d'Azione — a cselekvés pártja, a radikálisok pártja, élén Mazzinival
(aki ekkor szintén emigránsként élt Londonban). Demokratikus köztársaság alapításában reménykedtek,
mely létrehozza
az olasz egyesülést.
3
Erre a napra való meghívást tartalmaz az V. sz. levél.
* Adlerberg generális — orosz postaminiszter.
•' Pulszky Lelaval-t ír; valószínűleg azonos Ignacy Lelewel lengyel történésszel és könyvtárigaz
gatóval (1786—1861), aki résztvett a lengyel forradalomban, ennek leverése után Franciaországba menekült,
majd onnan kiutasítva Brüsszelben élt nagy nyomorban. 1861-ben Párizsban halt meg.
* A cár — II. Sándor.
•*8 Ivan Szergejevics Turgenyev (1818—1883)
Vogt C. (1817—1895) német természetkutató és politikus, később a svájci nemzeti tanács t a g j a .
8
A frankfurti parlament — az 1848/49-es német forradalom alkotmányozó nemzetgyűlése.
18
Capua der G e i s t e r — Bécs megjelölése Grillparzer »Der Abschied von Wien« c. költeményében.
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A napló így folytatódik:
. »Szerdán April 27. Buchernél11, kimondja, hogy semmire segédkezet nem nyújt, mi az
osztrákot gyengítheti, mert az osztrák német. A német elem uralkodó ott, habár kisebbségben
van, támogatni kell az osztrákot Olaszországban, hogy a Rajnát megmentsék. — Bli«cinéi,12
hiszi, hogy a Rajna Napóleon fó'czélja, sajnálja, hogy az osztrák érdek
azonos a némettel,
van sympathiaja
az olasszal, de gyűlöli Napóleont. Hivatkozik Ledru13-re Mazzinire, Louis
14
15
Blancra. Kinkel -né\t . . . ő írta á Bud cikket a National Rewiewbe. Meetingeket gyűlöl,
a német nem gondol a külföldi németekkel, gyűlöli Napóleont, még inkább, mint az osztrákot.
Csütörtökön April 28. Goldstücker1G-né\. A német nem járhat egy úton Napóleonnal,
de az Osztrákkal sem, kell hogy az osztrákot támogathassa, s azért kell kívánni, hogy Ferencz
József hagyjon fel a concordatummal
s adjon szabad nemzeti kormányt Olasznak, Magyarnak,
Tótnak... Lord Landsdowne11 nálam, beszéli, hogy N. már az orosz háború.alatt vezér akart
lenni, tudakozódni jött.
Szombaton April 30 dikán K.nál Gilpin.l% 500 fontjába került a törvénveskiadás válasz
tásánál, ígéri' közremunkálását ha az öreg majd Meetinget akar tartani. K. hiszi, hogy se
Napóleon se a Czár nem kíván foglalást, hogy Török ország bel lázadások által összedűl,
mellyeket az orosz fog segíteni, kincs ennek ellenére a magyar érdek.
Vasárnap Május lseJe Blind nálam, közli a német felszólítást-, aligha nem az ó'munkája...
Délután Dióssy,19 említi Loefflert a Czár magyar lovászát, ezredes hazafi. K. és Fr. Hill.20
Az orosz nem "kíván, többé territoriális terjedést, neki csak a Boszporuszt és Sundot gyenge
barátságos kézben tartani érdeke, várhatjuk
a lázadásokat Török országban, Dióssy mondja
hogy Herzen leírja az éjszaki csillagban Gáj21 orosz látogatását, aSlevojofilok22 enthusiazmusát,
ők s nem a kormány adták a pénzt az illyr .nyomdára s első' mozgalmakra, haragusznak,
hogy a Czár gyenge, nem tesz semmit. Martinovics Szibériai tiszt hozza az Amur iránti kötést
a Piho torkolatától 50 napig, szakadatlanul utaz, s midőn a Czárnak egy "birodalmat hoz,
ez játszik gyermekeivel, s mondja »folytassa«, este, jő ki, titkos tudósítással.
Hétfőn május 2aikan
Goldstickernél ki tegnap Urquhartnál 23 volt...
Kedden május Qdtkan reggel a következő levelet kaptam :
[Kossuth eredeti levele Pulszkyhoz, beragasztva naplójába:]
Szorosan confidentialis.
Barátom!
.
Az első áprilisi tréfa beteljesedett. Holnap (kedden) Parisba megyek a hatalom
mal értekezni. Saját posjjive kívánságukra s meghívásukra. — Tegnap még csak annyit
tudtam midőn tőlled elváltam, hogy ma vagy holnap valaki jövend hozzám Parisból,
s hogy legyek mindig hon, nehogy tévesszen, s hogy e lépés iránt discretiomra számí
tanak. Ennyit mondott a telegraph. De sem azt, hogy ki,24sem azt, hogy mi végett jő.
Ezért nem szólhattam. — Ma megjött Teleki és Klapka,
azon nyilatkozattal, hogy
a Császár nevében s positive akaratával a Herczeg25 arra szólította fel őket, jöjjenek
át mindgyárt engem meghívni hogy menjek azonnal oda velők (a hatalommal) érte
kezni. — Tehát megyek, mert arra is felhatalmazottaknak mondják magokat, hogy
engem biztosítsanak arról: hogy a Császár reá áll sereget debarquirozni partunkon,
s a magyar nemzethez az első proklamatiót saját nevében ffltéztetni, tehát magát
a magyar függetlenséggel nyíltan identificalni, s hogy nem kívánja hogy a magyart
elébb iparkodjunk felkölteni. Ez elég arra, hogy menjek, — s magamnak személyesen
bizonyosságot szerezzek.
Meg látom nem kötnek e olly detaillokat a dologhoz, mellyek a principális
egyetértést, s alapelveimnek elfogadását csak látszólagosnak teszik! .
Vederemo.
Minden esetre az eldöntő percnél állunk. Hány napig maradok ott? nem tudom.
— Míg ott leszek kérlek jöjj el nőmhöz mindennapidéi után (párisi posta ideje után)
hogy ha valami teendőt írnék, idő ne vesszen bele. Lehet hogy nem állunk még olly
közéi, mint látszik azonban, még is'tanácsos házi dolgaid elintézését gondba venni.
Holnap még T[eleki] és K[lapka] hozzám jőnek. Az órát nem tudom,. —
Mondjuk 11—3. Ha jókor kapod mége levelet hogy velők itt találkozhass — jöjj —
hanem ha megjössz izenj fel Ihásszal s ne látszass tudni hogy Parisba megyek.
Isten áldjon
barátod
K[ossuth]«
11
Lothar Bucher (1817—1892) újságíró és diplomata száműzetésben élt-Londonban, később Bis
marck tanácsosa lett.
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11
Karl Blind (1826—1907) német politikus és író 1849-ben a badeni forradalmi kormány párizsi
követe. Később Londonban telepedett le és o t t is halt meg. — Gercen megemlékezik róla emlékirataiban
s többek között megemlíti, hogy »Karl Blind egykor Marx famulusa volt, most ellensége.« (Biloje i dumi
601. 1. oroszul.)
ia
Ledru-Rollin (Alexandre-August) radikális francia államférfi (1808—1874) 1849-ben Londonba
menekült,
1870-ben t é r h e t e t t vissza' Franciaországba.
11
Louis Blanc (1811—1882) a francia utópista szocializmus egyik jelentős képviselője, történész
és politikus.
1848-ban tagja a forradalmi kormánynak. Utána Londonban élt.
18
Gottfried Kinkel (1815—1882) német művészettörténész és költő. 1848-ban csatlakozott a fórra-.
dalmi mozgalmakhoz,
életfogytiglani fegyházra ítélték, de 1850-ben kiszabadult és Angliába menekült.
16
Goldstücker v. Goldsticker, nyélvész, az Uhiversity College-ben a szanszkrit nyelv t a n á r a .
17
Lord
Landsdown
angol szabadelvű képviselő, reformista, egy ideig hadügyminiszter.
18
Charles Gilpin, az angol parlament tagja, Kossuth igen elismerően emlékezik meg róla Irataiban,
18
Dióssy Márton (1818—1892) Kossuth köreihez tartozó magyar emigráns.
,0
Fr. Hill (1803—1896) börtönüggyel foglalkozó kriminológus.
11
Gáj — Gaj Ljudevit (1809—1872), a múlt századi horvát politikai és kulturális mozgalmak ki
emelkedőalakja,
az illír-mozgalom megalapítója.
aa
Szlavofilok.
83
Urquhart' David (1805—J877) angol diplomata, 1855-ben Free Press címen lapot alapított
melybe K. Marx is írt.
•* Teleki László és Klapka György.
85
A Herczeg — Napóleon Jeromos, Bonaparte Jeromos fia, aki III. Napoleon közvetlen környe
zetéhez t a r t o z o t t .

VI.
[1859] 6 Mai. Parkhome
Fulham
Cher Monsieur Pulszky,
Qu'avez vous fait de la petité brochure de Vogt.1 Trubner2 n'est pas trop disposé
á imprimer une traduction anglaise — mais je voudrais écrire une préface et imprimer
un chapitre (L'Autriche) — pensez Vous qu'une feuille de Samedi voudra rimprimer?
Dans le N. suivant de la Cloche je parle de la guerre et de la Hongrie — voulez vous
que je vous [le] traduise. Maintenant je passe de la guerre et de l'histoire dans une petité
affaire personelle. Par indolence Slave — (que 3vous devez excuser en qualité de Madjar)
j'ai oublié que je n'ai pas payé á M. S Roche 6 Liv ou qq. dans le génre pour Tata*
Je lui ai écrit une lettre — il ne me répond pas. La poste entre Fulham et Chelsea
n'a pas été intercepté par les Autrichiens. Je n'ai absolument pas de clef. Je lui ai
mérne envoyé dans le temps les mémoires de Cath. qui sönt aussi restes sans réponse.
La chose qui m'importe combién je lui dois pouvez vous m'aider á le savoir
Tout á vous
Je salue de tout mon coeur Madame Pulszky et les enfants.

A Herzen
^ Vogt brosúrája, mint már a Gercen-féle kéziratban is említve van, a Daily Neu-'s-ban jelent meg
nyilván Pulszky összeköttetései révén ; a lapkivágat be van ragasztva a Pulszky-naplóba. Ezt Pulszky
megküldi2 Gercennek is, ezért mond neki köszönetet a május 21-i levélben.
Trübner — londoni könyvkiadó cég.
8
Pulszkyék francia származású londoni ismerőse.
«s Tata—Kossuth.
,
.
Chelsea -^ londoni városrész.

VII.*
Cher Monsieur Pulszky,

[1859] 12 Mai Park home Fulham

Donnez moi un bon conseil et un conseil bien vite. J'ai regu hier de Turin une
lettre de mes amis intimes d'un Colonel1 et d'un ci-devant Ministre — il me demande
ce qu'il y a á faire
pour faire accepter une correspondence — qui sera envoyée par une
dame fran^aise.ia Pensez vous qu'on pourrait tenter avec les Daily News — ou ayec un
autre Journal. La corresp. sera dans un sens italien, republicain — mais per interim [?]
piemontoise et pour la guerre — je suis persuadé que vous et Kossuth seront trés contents
des quelques lignes sur la Hongrie. On m'a dit que KJossuth] était déjá en Piemont.
Eh bien que le vieux faucon* de I'Autriche tömbe plume par plume.
4 Irodalomtört. Közlemények
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aprés.

Avez vous réussi á faire admettre l'article de Vogt —: envoyez moi la brochure
Tout á Vous
A Herzen

1

Kiss M klós Kp suth-rnz i n t é z : t t h v . lében ( K o s s u h : Iratain
l. k. 346. 1.) említ egy É b e r
[Ferdinánd]
nevű laptudósítót, aki ezredesi címet visel. Lehet, hogy Gercen levelében is Éberről van szó.
J
a Gercen olasz kérdésekkel foglalkozó cikksorozatot akar indítani és ehhez Pulszky segítségét kéri,
* Célzás az osztrák császári címerre.
* Utólag értesültünk arról, hogy ezt a levelet a Liyera'urnoje
navled-jztvo (Akagyemija Nauk SzSzSzR
1953. Moszkvai Gercen i Ogarjov című kötetében B. Kozmin közölte (251—254. lap). A közleményre Rejtő István
hívta fel figyelmünket.

VIII.
21 Mai 1859 Parkhome Fulham

Cher Monsieur Pulszky,

Je Vous remercie pour la Daily News1 — je l'enverrai á Vogt. Avez vous vu
que dans un Journal redigé á Londres »Das Volk« on traite Vogt d'agent fran^ais et
on parle des sommes qu'il a regu[!].
J'ai parié avec Piggot de la Correspondance — la grandé chose ce sönt les noms>
et je n'ai pas encore Tautorisation de leur communiquer officiellement. Et qu'Uilon
prend le plus grand interét.
Piggot m'a conseillé de parier avec Tornton Hunt2 — j'attends- une réponse
de Turin. Mais faites de votre cőté tout ce qui peut se faire. Je vous salue de tout mon
coeur
A Herzen
.Est ce que quelqu'un de vos ami [!] connait ce que c'est qu'un jeune Tchech
— Frií? — qui est venu á Londres de la 'Transilvanie.
1
1

L. a VI. levél * jegyzetét.
Tornton Hunt —• londoni újságíró, a Spectator akkori kiadója. (L. Pulszky naplója f. 6.)
* Josef Václav Fric (1829—1890) költő és író. A cseh politikai irodalom egyik megteremtője. A prága
1848. júniusi felkelés idején a forradalmi diákosztagok parancsnoka. Forradalmi tevékenységéért bebörtö
nözik, majd Erdélybe internálják. 1859-ben Nyugat-Európába emigrál. Gercennel személyesen is talál
kozik, személyes kapcsolatai voltak a magyar emigráció tagjaival is. 1863-ban a Kolokol mintájára Genf
ben lapot alapít.
Van egy levele 1866-ból Pulszkyhoz, amely szerint »fegyvertársak« voltak. (OSzK Kézirattár)

IX.
[1861] 31 Aoűt Torquay1 (Devonshire)
Engadina.
Cher Monsieur Pulszky
J'ai été enchanté de recevoir votre lettre — remarquez que les bords de la mer
me sönt trés favorables — Nous nous voyons le plus soúvent—prés de l'eau sálée- et mérne
cetté fois—-jevousremembre[?](dansrabsenceprésentedela lettre— comme pourrait
dire un Gelehrter tedesco-professor) — á Devonshire.
Nous trainons notre petité barque — comme auparavant et les mains nous tombent non de fatigues — mais d'étonnement. La nature a vraiment produit un che
d'oeuvre en créant Alex. II. — c'est le type de Tincapacité, figurez vous le statuaire
Grass ou le philosophe Millerstrübing promu au grade de l'Empereur de toutes les
Russies et de quelques autre [1] provinces — Vous aurez une idée de notre eher et
orthodoxe Alexandre. Les affaires vont leur train et nous ne sommes pas mécontents.
Vous vous rappelez la vieille chanson de Béranger
Les grands rois, les hommes de Ute
Font le malheur de leur pays
50

Pour étre heureux faut étre béte
Vive notre roi — A[lexandre II?]
Chez nous c'est ä dire dansma famille tout va doucement. Mon fils est en Iceland, il a été
en Norvégé avec Ch. Vogt — je l'habitueau Nord. Mes filles sont ici, et saluent lesvötres.
J'ai entendu que vous avezun de plus, un Turinois2 — je vous en félicite. Pour cette
année mes reves ne vont pas jusqu'aux Appenins. J'ai été cette été [!] ä Paris! Ce n'est
pas une bagatelle.
Je vous salue beaucoup de tout mon coeur, et je céde la plume á Mademoiselle
Meysenburg3 — qui veut écrire ä Madame Pulszky — qui je prie de ne pas rrfoublier
Tout ä vous
Alex Herzen
Liebe Freundin, ich erhielt Ihren schriftlichen Gruss durch Mrs Seh.4 und hätte,
laugst geantwortet wenn ich nicht gehofft hätte, dass ein etwas ausführlicheres Bericht
demnächst folgen würde. Doch ich weiss wie sie beschäftigt sind und bescheide
mich deshalb zu warten, bis Sie einmal ein freies Stündchen haben um mich
mehr wissen zu lassen, von Ihrem eigenen Leben und von den Unternehmungen
für die Sie s.ch interessiren. Wie ich Ihnen schon schrieb ich habe mehr
Vertrauen in Ihr ruhiges, klares Urtheil, als in dem confusen Optimismus unserer
guten Seh. —.Sie arbeitet wie gewöhnlich, mit Aufopferung ihrer eigenen Gesundheit
an der Ausführung ihres Plans, aber ich glaube nicht, dass sie grosse Resultate erzielen
wird, denn die Zeit des italiänischen Enthusiasmus ist vorbei in England und freilich
man könnte auch mit Recht sagen, was jene Dame (zur Zeit der Beecher-Stowe fureur)
an die Herzogin von Sutherland aus Amerika geschrieben hat, that she had better look
to her own slaves at home, Die Sache muss in Italien und von Italiänern gethan wer
dein) ; die Regeneration eines Volkes lässt sich nicht von Aussen octroyiren. Wir
sind: in einem sehr schönen Land, mir ist es nur nicht warm genug und ich möchte
nichts lieber als mit den Vögeln gen Süden ziehn. Der Gedanke wieder an einen englischen
Winter macht mir Grauen.
Schon in Paris ist es tausendmal besser. Grüssen Sie alle
die Ihrigen von Gata, Olga5 und mir herzlichst und gedenken Sie zuweilen Ihrer Freundin
Malwida
1
Torquay — enyhe éghajlatú tengeri fürdő Anglia délkeleti partján. Engadina valószínűleg a hotel
neve, ahol
laktak.
a
1861
márc. 8-án született Turinban Pulszky Garibaldi.
3
Malwida
v. Meysenburg (1816—1903). Ld. a bevezetést.
4
Sch. — valószínűleg Salis-Schwabe, egy német származású angliai gyáros özvegye, aki később
Olaszországban,
Tőrre del Greco-ban ieánynevelö intézetet alapított. Garibaldinak nagy tisztelője volt.
5
Gercen két leánya.

X.
29 Avril 1862. Orsett hom
Westbourne ter[race]
Cher Monsieur

Pulszky,

J'ai regu votre lettre du 4 Av. n'ayant pas le moindre moyen de m'informer
ici, j'ai posé la question ä quelques uns de nos amis hyperboréens. On me dit qu'on
n'a jamais rien entendu. A mon avis
ce n'est ni une preuve, ni une négation, Au resté
le but est trés peu clair, pour moi ; — cui bono tout cela? NQUS avons appris avec un
regret sincére le malheur qui a frappé la pauvre Wilma. Sa mórt a beaucoup chagriné
'Tata. 1
Peut étre nous verrons au mois d'Octobre — je pense d'aller á Nice avec Ale
xandre. 2 Est-ce que les nouvelles de la Russie vous arrivent? Jamais nous n'avons
imaginé la possibilité d'un écroulement si complet — de cej gouvernement fort. Nous
attendons maintenant
avec anxiété — le 26 Aoút — jour designé pouf publier les
diverses réformes.3 Avec tout cela notre cloche d'alarme, sonnette et grelot — fait
4*
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son petit chemin.
A la maison tout le monde se porté bien. MeIfe Meysenburg vous salue, mes
enfants vous saluent ainsi que Madame Pulszky et lés enfants —: j'y ajoutte [!] mes
amitiés et sympathies.
Je vous recommende fortemeni l'étude d'un livre sur la Rtissie
par Ogareff4 (en Frangais) — le livre paraitra vers le 10 Mai — je vous Penverrai par
la poste.
Votre tout dévoué
A Herzen
1
s
3

Kossuth Vilma 1862. ápr. 22-én halt meg Nerviben, Olaszországban.
Pulszkyék akkor már nem Londonban, hanem előbb Turinban, majd Firenzében laktak.
Az 1861-i jobbágyforradalom után II. Sándor cár egész -sor reformot helyezett kilátásba, melyek
közül többet ki is h i r d e t t e t e t t . A burzsoá reformok természetesen nem oldották meg Oroszország belső
problémáit; erre Gercen is hamarosan rájött. Ebben a levélben Oerzen büszkén hivatkozik a Kolokolnak
a reformok előkészítésében v i t t szerepére. Lenin »forradalmi agitációnak« nevezte Gercennek ezt a tevékeny
ségét. Pulszky Ferencné is említi naplójában, hogy Gercen sokat foglalkozott a parasztreform kérdésével.
Az augusztus 26-án bejelentendő reformokról is említést tesz ez a levél: a megjegyzés valószínűleg
II. Sándor 1862 szeptemberi trónbeszédére vonatkozik. Ez a beszéd jelentette be több kisebb reform között
Finnország helyzetének szabályozását is.
1
Nyikolaj Platonovics Ogarjov (1813—1877) Gerzen barátja és harcostársa, kiváló tehetségű költő
és publicista". A levélben említett, Oroszországról szóló könyv politikai, közgazdasági és filozófiai tárgyú
cikkeit tartalmazza ; e cikkek részben a Gerzen által szerkesztett Poljarnoja Zvjezdaban
és Koíokolban
jelentek meg először. Az orosznyelvű gyűjteményes kötet (címe : Za pjaty let) 1861-ben jelent meg. A könyv
francia fordítása a levél tanúsága szerint 1862 májusában hagyta el a nyomdát.

XI.
20 Nov. 1863 Hot. Americain
V. Vigna...

Cher Monsieur Tanárki,

Quelle horriblenouvelle vous nous donnez, moi je serai[!] immédiatement accouru
éhez Vous, mais je connais par moi mérne qu'il n'y a que le repos et le silence — qui
calment la douleur.
Nous partons dimanche matin — Pressez la main de Madame Pulszky et de Mon
sieur Pulszky — j'ai eu des pertes terribles dans ma vie, j'en connais done le prix.
Je Vous "salue de tout mon coeur
Alex Herzen
A levél Pulszkyék gyászára vonatkozik. »Harmadik fiam, Gyula, mindjárt az etsö hónapokban, midőn
Flórenczbe jöttünk, typhusba esett s meghalt épen azon korban, midőn értelme fejlődni k e z d e t t . . . Nincs
nagyobb csapás, mint felnőtt gyermeket elveszteni.« ( P u l s z k y : Életem és korom. II. k. 430—431. I.)J •

XII.
Mon eher Monsieur Pulszky

K

je me réjouis. de vous revoir, aprés tant d'années! Notre adresse est Avenue
Eglantine, No 7, Ier étage.
Venez prendre le thé avec nous á 4 heures le 24 ou le 25 ; aver.tissez-moi du
jour qui vous conviendra le mieux.
Avec mes salutationes cordiales
A. Herzen
E levél írásmódja és t a r t a l m a arra utal, ho^y ez a legkésőbbi az itt közölt Gercen-Ievelek közül.
Közelebbi d á t u m á t nem t u d t u k meghatározni.
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Helgának a francia szöveg ellenőrzésében nyújtott segítségéért ezúton is köszönetet
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