
Az elsõ világháborúval és az azt köve-
tõ politikai helyzettel, majd pedig Erdély
Romániához történõ csatolásával megtor-
pant a kolozsvári sportélet fejlõdése. Az
új vezetés egyik célja a modern, európai
nívón álló kolozsvári magyar sportélet
megfojtása volt: a sportlétesítményeket a
román állam vette át, majd fokozatosan
kiszorították a magyar sportegyesülete-
ket, a magyar sportolókat, ha lehetett,
nem hívták meg a válogatottakba, az

anyagi támogatás csökkentésével pedig a
megszûnés szélére sodorták a klubokat.

Az elsõ világháborúval a kolozsvári
sport legszebb korszaka zárult le. Száz év
alatt több értéket termelt ez a korszak,
mint a következõ közel száz év – példa 
erre a rengeteg sportlétesítmény, a spor-
tolók eredményei. Nekünk pedig köteles-
ségünk megõrizni az akkori kiemelke-
dõ személyiségek emlékét, a versenyek
történetét.
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HARC AZ ÍR FÜGGETLENSÉGÉRT 
AZ ÓCEÁN KÉT PARTJÁN 
Amerikai kapcsolatok Charles Stewart Parnell
politikai életében

Az alábbi tanulmány egy az Egyesült
Államokban végzett rövidebb kifutású ku-
tatás eredménye, a célja pedig legalább
részben fényt deríteni arra, hogy milyen
szerepet játszott az ír-amerikai közösség
az ír függetlenségi mozgalomban.

A Nagy Éhínség alatt kivándorlott
nagyszámú ír érzelmileg továbbra is erõ-
sen kötõdött az Óhazához, és ezt a kötõ-
dést elsõsorban pénzügyi támogatással fe-
jezte ki. Az anyagi támogatás létfontossá-
gú volt a függetlenségért küzdõ ír politi-
kusok számára, mint ahogy az a tudat is,
hogy nemcsak az ír sziget lakói, hanem az
Egyesült Államokba kivándorolt milliók
is mögöttük állnak. A pénzügyi támogatá-
son túl politikai támogatást is nyújtott az
ír-amerikai közösség, ugyanis egyre na-
gyobb létszámban volt jelen az amerikai

politikában, és ezzel nyomást tudott gya-
korolni az adott kormányra, elnökre. En-
nek a nyomásgyakorlásnak jelentette a
csúcspontját egy háromtagú küldöttség
kiutazása a párizsi béketárgyalásra 1919-
ben, azzal a céllal, hogy próbáljon egyfaj-
ta összekötõ szerepet játszani az amerikai
elnök és a dublini ír delegáció között. A
kísérlet sikertelennek bizonyult, mégis
megmutatta, hogy nem elhanyagolható té-
nyezõ az ír-amerikai közösség. Azt, hogy
mennyire összefonódtak az ír és az ír-
amerikai érdekek, a legjobban Charles
Stewart Parnell példája mutatja, akinek
családi hátterében, magánéletében és po-
litikai pályafutásában is erõsen jelen van-
nak az amerikai kapcsolatok. Ír-Amerikát
az Amerikába kivándorolt írek képezik,
akiknek hazafias érzései az Újhazában se



lankadnak. Morális, de pénzügyi támoga-
tásuk is fontos szerepet játszott Írország
függetlenedésében. 

Charles Stewart Parnell 1846-ban
született Írországban, Avondale-ben,
Wicklow megyében. Édesapja John Hen-
ry Parnell protestáns vidéki földesúr, míg
anyja, Delia Tudor Stewart egy amerikai
admirális lánya volt. Tanulmányait Ang-
liában végezte, ott fejlõdött ki benne a tu-
dományok iránti érdeklõdés, ami egész
élete során végigkísérte. Egyetemi tanul-
mányait Cambridge-ben kezdte, onnan
viszont italozása miatt eltanácsolták. Az
Angliában töltött idõszakban alakult ki
benne az angolokkal szemben érzett mély
ellenszenv. Édesanyja nagy múltú család-
ból származik, amint azt a New York 
Times 1898. március 28-i számában meg-
jelent gyászjelentés is bizonyítja: „Mrs.
Parnell olyan bostoni szülõk gyermeke,
akiknek neve elválaszthatatlanul összefo-
nódik országunk társadalmi és politikai
múltjával. […] Anyja a híres Tudor csa-
ládból való.”1 Parnell apai nagyapja,
Charles Stewart a napóleoni háborúk ide-
jén két ellenséges hadihajót süllyesztett
el egy az 1812-es évben a portugál par-
toknál folyó tengeri ütközetben. Egy ge-
nerációval azelõtt a dédapja az amerikai
függetlenségi háborúban harcolt a britek
oldalán.2

Fiatalkorában Charles nem jeleske-
dett a politikában, inkább egy vidéki föl-
desúr életét élte, de mély nemzeti érze-
lem hatotta át. 1874-ben testvérét támo-
gatta, amikor az Wicklow megye képvise-
lõjének jelöltette magát, azonban sikerte-
lenül, mivel a szavazólista utolsó helyén
végzett. Egy évvel késõbb maga Parnell
jelöltette magát Meath megyében, itt meg
is választották képviselõnek. Brit szem-
pontból Parnell veszélyes ellenfél volt, és
amint azt Terry Golway, John Devoy élet-
rajzírója is megfogalmazta: „Parnellt nem
lehetett kifigurázni és érzelgõs, labilis
kelta törzsfõnöknek csúfolni.” Ehelyett
inkább a tipikus viktoriánus protestáns
földesúr megtestesítõje volt.3 Felmerül te-
hát a kérdés, milyen hatások érhették ah-
hoz, hogy Charles Stewart Parnell feladja

a kényelmes vidéki életét és letegye vok-
sát az ír ügy mellett. Vajon a családi hát-
térrel kombinált, az angolokkal kapcsola-
tos saját negatív tapasztalatai vezették 
erre az útra? Minek köszönhetõen fogad-
ták el õt vezetõjüknek a kemény vonalas
ír-amerikai feniánusok?4 Ahhoz, hogy
mindezekre a kérdésekre választ kaphas-
sunk, közelebbrõl meg kell vizsgálnunk
az ír-amerikai közösséget, pontosabban
azt, hogyan is jött létre, illetõleg milyen
helyzetbe került az 1880-as években. 

Ír bevándorlók

Néhány évtizedet vissza kell mennünk
a történelemben ahhoz, hogy megértsük,
milyen gyökerekkel rendelkezett az az 
ír-amerikai közösség, amelynek a támoga-
tására Parnell pályázott. Az 1845-tõl
1855-ig tartó évtizedben, amíg az írorszá-
gi úgynevezett Nagy Éhínség tartott, meg-
közelítõleg egymillió ír érkezett az Egye-
sült Államokba. Legnagyobb részük mun-
kás, elszegényedett néprétegek tagjai, 
sokan közülük nagyon rossz egészségi ál-
lapotban. Amikor viszont partra szálltak,
megélhetésre, illetve kereseti lehetõségre
volt szükségük, mégpedig olyan szakterü-
leteken, ahol ügyesebben mozogtak, mint
más bevándorló csoportok. 

A kereskedelem és kocsmárlás mellett
az írek nagy számban jelentkeztek a tûz-
oltóság és rendõrség soraiba, míg végül
Tammany Hallban is egyre jelentõsebbé
vált a létszámuk. Glazer és Moynihan
szerzõk talán kissé leegyszerûsítették az
írek politika iránti érdeklõdését, amikor a
következõképpen fogalmaznak: „Amint
leszálltak a hajóról, nyomban megtalálták
az identitásukat: õk voltak az ír-katolikus
demokraták.”5 Ennek ellenére tagadhatat-
lan, hogy az ír közösség lett az egyetlen
bevándorló csoport, amely elnököt is
adott az Egyesült Államoknak. 

Az írek demokrata kötõdésének gyö-
kerei a francia forradalom idejére nyúl-
nak vissza. A Föderalista Párt Anglia
pártjára állt, míg a demokraták a franciák
céljaival szimpatizáltak, és ez a szemben-
állás arra késztette az íreket, hogy auto-
matikusan a demokratákat támogassák. 86
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A Tammany Hall6 volt a központja a
New York-i demokrata hatalomnak, a ve-
zetõk pedig örömmel fogadták az idege-
neket, különösen pedig a szavazataikat.
Andrew Jackson vezetése alatt a demok-
rata párt támogatást ígért a bevándorlók-
nak a szavazataikért cserébe. Jackson ír
származása elegendõ volt ahhoz, hogy 
elfogadják a demokraták ajánlatát, mi-
szerint meg fogják védeni az ír beván-
dorlókat a rabszolgafelszabadítóktól, 
illetve azoktól a prédikátoroktól, akik
miatt az íreknek a felszabadult rabszol-
gákkal kellett volna versengeniük mun-
káért.7 Az ír bevándorlóknak kulcsfon-
tosságú pozíciókat biztosítottak a saját
negyedeiken belül, így ezek elnyerték
nemzettársaik bizalmát és tiszteletét. A
politikai élet fontos központjai voltak a
szalonok és kocsmák is. 

Becslések szerint 1855-re a New
York-i rendõrség egynegyede volt ír szár-
mazású, ez pedig jelentõsen növelte az ír
politikai vezetõk támogatottságát.8 New
York bevándorlónegyedeiben szinte kizá-
rólag ír rendõrök járõröztek. A Tammany
Hall-ban székelõ vezetõ körök bátran ha-
gyatkozhattak a rendõrségre, mint aho-
gyan a tûzoltóságra is ugyanúgy számít-
hattak – ugyanezekbõl az okokból.

Több keleti parti városban, New York-
kal az élen, megjelent az úgynevezett
„boss-rule”, illetve a „fõnökuralom”. Ez a
rendszer azt feltételezte, hogy a munkás-
ság megbízott a vezetõiben. A politikai
„fõnök” segítette a bevándorló dolgozókat
a mindennapi megélhetésükben, cseré-
ben nagyszámú szavazatot tudott így
mozgósítani, amikor kellett, és biztosra
vehette, hogy a Tammany Hall érdekei
szerint szavaznak. Azért, hogy a rendszer
még simábban mûködjön, szónokokat is
alkalmaztak, akik olyan örökzöld témákat
dolgoztak fel, mint az ír függetlenség, il-
letve az angolellenesség. 

A Tammany Hall hivatalosan is ír ke-
zekbe került, amikor 1874-ben William T.
Tweed protestáns vezetõ elvesztette a vá-
lasztásokat „Honest John” Kellyvel szem-
ben. 1880-ban William P. Grace lett New
York elsõ ír származású polgármestere,

majd öt évvel késõbb Bostonban is ír ke-
rült a város élére Hugy O’Brien személyé-
ben. Al Smith volt 1928-ban írek soraiból
kikerülõ elsõ elnökjelölt, bár akkor Her-
bert Hoover nyerte meg a választásokat.
Az „ír uralom” Tammany Hallban csak a
20. század közepén ért véget az olasz
származású Carmine G. De Sapióval. 

A fenianizmus olyan átfogó eszme,
amely magába foglalja az angolellenessé-
get és az ír forradalmi mozgalomban 
való részvétel elvét. Az ír-amerikai kö-
zösségben élénken élt a fenianizmus, mi-
vel még kötõdtek az Óhazához. Az 1870-
es években számos, börtönbõl szabadult
ír nacionalista hajózott át Amerikába, 
a leghíresebb közülük John Devoy, aki a
következõ évtizedekben kimagasló egyé-
nisége lett a fenianista mozgalomnak, 
vezetõ szerepet vállalt mind a Clan na
Gaelben, mind az Ír Republikánus Test-
vériségben. Ezek a szervezetek képezték
a gerincét az ír-amerikai függetlenségi
mozgalomnak, a végsõ cél pedig Írország
függetlensége volt. 

Parnell amerikai kapcsolata

Parnell édesanyja, Delia Stewart kife-
jezetten feniánus érzelmû volt, családi
otthonukban gyakran tartottak gyûlést
olyan tisztek, akik feniánus felkelések
tervének kidolgozásán munkálkodtak.
Emiatt egy alkalommal házkutatást tartot-
tak a család írországi birtokán, és a ház
rendõri megfigyelés alá került. Ugyanak-
kor édesanyja és nagyanyja is számtalan-
szor beszélt az amerikai polgárháborúról,
így Charles sok mindent amerikai szem-
szögbõl látott. Az, hogy valójában és reá-
lisan mennyit tudott az ír nép tapasztala-
tairól, mennyire tudott azonosulni az
éhínség alatt átélt szenvedésekkel, már
más kérdés. Jómódú család gyermekeként
aligha tudott visszaemlékezni olyan csa-
ládi történetekre az éhezésrõl, éhhalálról,
kilakoltatásról, kisemmizésrõl, mint pél-
dául John Devoy, Jeremiah O’Donovan
Rossa vagy éppen Michael Davitt, a Föld-
liga alapítója.

Az 1871-tõl 1872-ig tartó idõszakban
Parnellt szoros érzelmek fûzték egy ame-
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rikai hölgyhöz, bizonyos Miss Woods-
hoz, akit már szinte eljegyzett. Azonban
szerelme viszonzatlan maradt, Miss
Woods pedig visszatért New Englandbe,
hátrahagyva a csalódott Parnellt. Né-
hány évvel korábban Charles bátyja,
John Howard Parnell megvásárolt egy
ültetvényt Alabamában, azon államok-
nak egyikében, amelyek a polgárháború
utáni években próbáltak talpra állni.
1872 nyarán Charles az Egyesült Álla-
mokba utazott, részben még mindig
Miss Woods szerelmében bízva, részben
pedig, hogy szén- és vasipari befektetési
lehetõségekrõl nyerjen információkat.
Hat hónapot töltött az Egyesült Álla-
mokba, de nem kedvelte meg annyira 
az országot, mint fivére. Ezt pedig tetéz-
te egy vasúti baleset, amely végérvénye-
sen elfordította Parnellt a Déltõl. 1873
tavaszán bátyjával együtt tértek vissza
Írországba. 

Parnell úgy hitte, az amerikaiak tör-
vényszerûen megértõek lesznek az írek
helyzetével kapcsolatban, mivel maguk
is csak száz évvel korábban vívták ki
függetlenségüket. Feltevése bizonyos
szintig helyesnek is bizonyult, bizonyí-
ték erre az 1852 februárjában meghozott
Nyilatkozat az ír számûzöttekkel való
együttérzésrõl címû kiáltvány vagy ép-
pen New York kormányzójának, Wil-
liam Sewardnak megható beszéde, ame-
lyet teljes terjedelmében közölt a New
York Times 1852. február 14-i száma.9

Azonban több mint húsz év telt el azóta,
hogy 1875-ben John O’Connor Power
társaságában Parnell visszatért Ameri-
kába. Mindketten az Ír Nemzeti Párt
küldöttségének tagjaiként érkeztek,
hogy tolmácsolják az ír nép köszöntését
Ulysses Grant elnöknek Amerika cen-
tenáriuma alkalmából Grant és Parnell 
között személyes találkozóra is sor 
került. Emellett a brit nagykövet az ír
delegáció nevében mondott hivatalos
beszédet. Az egyhónapos tartózkodásuk
alatt viszont keveset értek el, ami az ír
függetlenedési szándékot illeti. Ennek
ellenére Parnell bízott az amerikai nép
támogatásában. 

Találkoznak a parlamenti 
és forradalmi elemek

Az ír nacionalizmusnak van egy ag-
resszív, erõszakos eleme, amely nem riad
vissza a fegyverek használatától, illegális
fegyvercsempészettõl, robbanószerkeze-
tek elhelyezésétõl és akár újszerû mérnö-
ki technikák alkalmazásától sem, mint
amilyen a tengeralattjáró prototípusa
volt, az ún. „feniánus kos”, amelyet meg-
töltöttek dinamittal.10 Jeremiah O’Dono-
van Rossa neve az extrém példa erre, mi-
vel a korlátlan robbanóanyag- használatá-
val kiérdemelte az „O’Dynamite” becene-
vet. A New York Times két ízben is hasz-
nálta cikkek címében ezt a megnevezést.11

Másrészt még az olyan militáns ír-
amerikai személyiségek is, mint John
Devoy, egyre inkább belátták, hogy az
olyan problémák, mint a földbérlet, bér-
leti jog, illetve földtulajdonjog, kulcsfon-
tosságú kérdések Írországban. A korabeli
brit miniszterelnök, William Gladstone
1881-es földtörvénye ezeket a témákat
szorosan összekapcsolta a Home Rule, te-
hát az önrendelkezés kérdésével. Devoy
vezetésével az ír-amerikai közösség nagy
tiszteletet mutatott Charles Stewart
Parnell iránt, és ezek közé tartozott mind
a legális Clan na Gael szervezet, mind az
Ír Republikánus Testvériségnek (az IRB)
nevezett titkos forradalmi testület. Bár e
szervezetek elsõsorban az ír függetlenségi
mozgalom erõszakos, lázadó vonalát kép-
viselték, bizalmat szavaztak a parlamenti
módszereknek. Felmerült az együttmûkö-
dés szándéka a feniánusok (az IRB) és
Parnell között. Ez az együttmûködés az
Új Irányvonal (New Departure) néven
vált ismertté. Ezzel a feniánusok jelezték,
alkalmasint hajlandóak lemondani az ag-
resszióról. Parnell nem akarta véglegesen
elkötelezni magát, de felmérte az ír-ame-
rikai közösség támogatásának súlyát és
fontosságát. Az elsõ New York-i beszédé-
bõl idézte a New York Times a közvetkezõ-
ket: „Az amerikai nép ma fontos szerepet
tölt be. Gyakorlatilag õ az ír kérdés meg-
határozó tényezõje.”12

Az Ír Nemzeti Földliga13 újonnan
megválasztott elnökeként 1880 elején is-88
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mét Amerikába utazott, hogy Keleten és a
felsõ Közép-Nyugaton elõadássorozatot
tartson, amellyel pénzt is gyûjt az éhín-
ség enyhítésére, valamint az önrendelke-
zés támogatására. Szorosabb kapcsolatot
akart kialakítani az ír bevándorlóközös-
ségek és Írország között. Kerby A. Miller
szerint Parnell érzékelte, hogy az ír-ame-
rikai közösség ugyan igyekszik megtarta-
ni ír identitását, de egyben asszimilációra
is törekszik. (Alig három évtizeddel 
késõbb ugyanez a megállapítás vezeti
Woodrow Wilson elnököt ahhoz, hogy
némi bizalmatlansággal viszonyuljon a
„kötõjeles amerikaiakhoz”, különösen az
ír-amerikaiakhoz, illetve a német-ame-
rikaiakhoz.14) 

A látogatása alatt Parnell több ízben
találkozott John Devoyjal, aki a teljes
Clan na Gael mechanizmusát Parnell
szolgálatába állította, hogy ezzel segítse
annak körútját. Ez egyben azt is jelentet-
te, hogy a Clan na Gael képes részt venni
a központi politikában, nemzeti, naciona-
lista politikát vive ezzel a parlamenti
irányvonalba. Vajon Parnell tisztában
volt-e az új irányvonal jelentõségével?
Volt-e tudomása arról, hogy míg John
Devoy segítkezett e turné szervezésében,
ezzel egyidejûleg illegális fegyverszállít-
mányok Írországba való csempészését is
szervezte?

John Devoy a következõképpen defi-
niálta az Új Irányvonalat: „ez az ír nacio-
nalisták minden szektorárak a kombiná-
ciója”, továbbá megjegyezte, hogy egyet-
len párt sem tudja megszerezni Írország
támogatását anélkül, hogy elfogadná a
„radikális” reformokat.15 Ennek az együtt-
mûködésnek azonban megvoltak a feltét-
elei: Devoy beszámolója szerint az 1879.
június elsejei gyûlésen négy pontban
egyeztek meg a jelenlevõk, mégpedig
Devoy, Parnell és Michael Davitt. „Az ír
parlamenti képviselõk nem tesznek vagy
nyilatkoznak olyat, ami ártana a
fenianizmusnak, avagy elvetné azt az el-
képzelést, hogy fizikai erõszakra szükség
lehet ahhoz, hogy elnyerjék a független-
séget; az önrendelkezési jogot nem defi-
niálják nyilvánosan; a földkérdés végsõ

megoldása a paraszti tulajdon lenne; és
hogy az ír parlamenti képviselõk egy sa-
ját független pártot alapítsanak.”16 Nem
teljesen tisztázott, mennyire értett egyet
Parnell ezekkel a feltételekkel, mivel még
Michael Davitt is – aki jelen volt a gyûlé-
sen – visszautasította azt a megállapítást,
miszerint Devoy és Parnell bármiféle
egyezségre léptek volna az ír-amerikai
„militánsokkal”.

Parnell a következõ tíz évben aktívan
részt vett az ír politikában. Állandó kap-
csolatot tartott fenn az ír-amerikai közös-
séggel, és gyakran utazott az Egyesült Ál-
lamokba. 1880. január 4-én mondta elsõ
beszédét New Yorkban, ahol a Madison
Square Gardent ajánlották fel neki hely-
színül. Aznap több mint 7000 érdeklõdõ
gyûlt össze, hogy meghallgassa Parnell
beszédét. A színpadon húgai és édesany-
ja is mellette voltak, akik tevékenyen
részt vettek a körút megszervezésében.
Parnell elmondta, hogy adományokat 
kíván gyûjteni nemcsak a politikai szer-
vezet számára, hanem az éhínség enyhí-
tésére is, mivel Írországban egyre romlott
a gazdasági helyzet. A két dolog szétvá-
lasztásával az volt a szándéka, hogy a jó-
módú, középosztálybeli írek pénzügyi tá-
mogatását is elnyerje, olyan amerikaia-
két, akik amúgy nem támogatnának egy
forradalmat.17

Parnell beszédének pozitív volt a 
fogadtatása New Yorkban, és ezzel meg-
nyílt számára jó néhány ajtó, ami végül
egy 62 állomásos elõadássorozathoz ve-
zetett. Még az amerikai Kongresszus kép-
viselõházába is meghívták, hogy beszédet
mondjon. Az elõadássorozatnak azonban
kora márciusban hirtelen vége szakadt,
amikor visszahívták Írországba, mert fel-
oszlatták a parlamentet. A New York 
Times 1880. március 11-i cikke szerint a
következõképpen nyilatkozott a körútról:
„Az ügyet, amelyet képviselünk, minde-
nütt pozitívan fogadták. Bár ehhez ha-
sonlóra számítottam, ilyen mély és spon-
tán érzelmi kitörésekre és szimpátiára
nem. A missziónk pénzügyi eredményeit
illetõen elmondhatom, hogy 200 000 dol-
lárt gyûjtöttünk, és ebbõl az összegbõl
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már 120 000 dollár Írországba ért. Min-
den oldalon azt látom, hogy komoly szán-
dék van az iránt, hogy segítsük a Nemze-
ti Földligát, és ezúttal biztatnám arra
önöket, hogy minden városban alapítsa-
nak helyi szervezeteket.”18

Egy másik szervezet, amelynek szin-
tén az volt a célja, hogy a Földliga számá-
ra gyûjtsön pénzt, a Nõk Földligája volt,
amelyet 1879-ben Charles Stewart
Parnell húgai, Anna Parnell és a „hazafi
költõ” Fanny Parnell alapítottak. Az õ
földligájuk folytatta a munkát akkor is,
amikor a férfiak szervezetét megbénítot-
ták a letartóztatások és a bebörtönzések.
Míg Anna Írországban tartózkodott a
szervezet elnökeként, addig Fanny New
Yorkban tevékenykedett, és fáradhatatla-
nul kampányolt a pénzügyi támogatás
ügyében. 

Mielõtt Parnell elutazott volna Ameri-
kából, 1880 márciusában felvetette, hogy
létesítsenek egy Amerikai Földligát. Egy
olyan kemény vonalú ír-amerikai nacio-
nalista számára, mint amilyen John
Devoy volt, ez a felvetés elképzelhetet-
lennek tûnt, mivel azt jelentette volna,
hogy a szervezet dublini irányítás alá ke-
rült volna. 

Aggodalmát a Clan na Gael egyik kör-
levelében fejezte ki: „Fáradságot nem 
kímélve biztosítani kell az irányítást ezen
Földligák felett. […] Arra az esetre, ha
ezek a szervezetek veszélyessé válnának
számunkra, mintsem hasznossá, az irá-
nyításukat át kell vennünk, hogy szükség
esetén a kapcsolatokat megszakíthas-
suk.”19 Devoy hozzáállása mutatja, hogy
mennyire gyanakvó volt azokkal a szerve-
zetekkel szemben, ahova nem szivárog-
tak még be Clan na Gael-tagok. Ezekkel
ellentétben az 1881–1882. években na-
gyon sikeresnek bizonyult az Amerikai
Földliga: a fõ testülete több mint 1500 he-
lyi szervezetet nyitott Amerika-szerte, és
a két év alatt félmillió dollár körüli össze-
get gyûjtöttek, hogy Parnell kampányára
fordítsák. Ez a szervezet lehetõvé tette a
Clan na Gael számára, hogy kilépjen az
árnyékból, és politikailag támogassák a
függetlenedést. 

Azonban a forradalom eszméjétõl so-
ha nem álltak annyira távol, és a feniánus
táborban volt némi ellentét azzal kapcso-
latban is, hogy az ír-amerikai közösség
mikor és hogyan támogassa az ír forradal-
mat, akár fegyverrel, akár résztvevõkkel.
Sokan, John Devoyjal együtt a Földhá-
borúban20 látták erre a legalkalmasabb
idõpontot. Még Parnell is, úgy tûnt, hogy
egyik kommentárjával ezt megoldást tá-
mogatta: „Szerintem az igazi forradalmi
mozgalomnak Írországban mind parla-
mentinek, mind illegálisnak is kell len-
nie. Egyúttal léteznie kell egy nyílt és egy
titkos szervezetnek is, amely az alkot-
mányt a saját céljaira használja fel, de ki-
használja a titkos kombinációkat is.”21

1880. január 14-én a feniánusok egyik
harciasabb frakciója Jeremy O’Donovan
Rossa vezetésével robbantást szervezett
Manchester közelében, amelyben egy kis-
fiú életét vesztette. Bár Devoy bírálta a
robbantás idõzítését, egészében aligha
utasította el az erõszak alkalmazását mint
eszközt a végsõ cél elérésében. Két nap-
pal késõbb Devoy a következõket mondta
az egyik New York-i helyi szervezetben
tartott beszédében: „Minden kilakoltatás,
minden katonai összetûzés sok ember ha-
lálát okozhatja. Ekkor lesz szükség az
Amerikai Földliga segítségére. Vajon ek-
kor majd tétlenül álldogálunk és nézzük
népünk és országunk megsemmisülését,
és megelégszünk lelkes együttérzés-nyil-
vánításokkal és nyilatkozatokkal? Nem,
minden meggyilkolt írért cserébe egy brit
miniszter életét vesszük el. Minden száz
meggyilkolt ír helyett a teljes brit kor-
mány életét áldozzuk fel.”22 A John Devoy
életrajzában Golway próbált magyaráza-
tot találni arra, mi motiválhatta e lázító
hangnemet. Lehet, a válasz egyszerûen
abban rejlik, hogy Devoy feldühödött
Rossára, amiért az nem volt türelmesebb,
és ezzel tétlenkedõnek tüntette fel a Clan
na Gaelt, ám lehet, hogy ezzel a megnyil-
vánulással elsõsorban a közönség figyel-
mét akarta magára vonni.

Bárhogy is volt, ez az elszólás nem ma-
radt említés nélkül a brit parlamentben.
William Hartcourt, a korabeli brit belügy-90
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miniszter több alkalommal is felidézte és
elítélte (1881. február 22-én, 24-én és 28-
án). Devoyt „rabként” emlegette, és felhív-
ta a figyelmet Devoyra, illetve az Amerikai
Földligára, amelyet olyan ismert nevek
pártfogásával alapítottak, mint Parnell,
Dillon, Davitt, Devoy – „és íme, itt vannak
mindannyian együtt akcióban”. 23

A gyenge láncszem

Parnell amerikai kapcsolatainak ké-
sõbbi hatása nagyon jelentõs. Az Ameri-
kai Földliga utódja az Amerikai Nemzeti
Liga volt, amely tovább szervezte a pénz-
gyûjtéseket Parnell munkája és az önren-
delkezés számára. Devoy becslése szerint
az 1884 és 1886 közötti idõszakban meg-
közelítõleg 314 000 dollárt gyûjtöttek
össze.24 Ennek a pénzügyi segélynek vi-
szont megvolt az ára, mivel néhány év
múlva Parnell kénytelen volt tagadni azo-
kat a vádakat, miszerint támogatta az erõ-

szakot, amely a Phoenix Park-i gyilkossá-
gokhoz vezetett még 1882-ben. A The Ti-
mes megjelentetett leveleket, amelyek ál-
lítólag Parnell jóváhagyását fejezték ki a
gyilkosságokkal kapcsolatban. Egy kor-
mánybizottság vizsgálta a szerepét, és
megállapította, közvetett módon köze
volt a gyilkosságokhoz, mivel azokat
ugyanazok a terroristák hajtották végre,
akik Parnell pártját is támogatták az Ame-
rikai Földligán keresztül. Bár a levelekrõl
kiderült, hamisítványok, az ügy mégis rá-
mutatott arra, mennyire sebezhetõ volt
Parnell azáltal, hogy egy részben titkos,
militáns ír-amerikai szervezet is támo-
gatta.25 Ennek ellenére nem az „amerikai
kapcsolat” okozta Parnell politikai karri-
erjének hanyatlását, hanem a magán-
élete,26 véget vetve ezzel nemcsak az 
önrendelkezésért való küzdelmének, de
az életének is. 

Szedmina Lívia
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