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Hermann Róbert 

 

Batthyány Lajos(né) és Szemere Bertalan 
Adatok Batthyány Lajos utóéletének történetéhez 

 

Ritkán esik meg, hogy egy miniszterelnök hivatali elődjéről írjon 

jellemrajzot, s még ritkább jelenség az, hogy az elődről a legnagyobb tisztelet 

hangján szóljon. Szemere Bertalan, a második független felelős magyar 

kormány elnöke az emigrációban azonban igen szép jellemrajzban állított 

emléket Batthyány Lajos grófnak, az első független felelős magyar 

miniszterelnöknek. E jellemrajz azonban nem állt önmagában: Szemere 

Batthyányé mellett megírta Görgei Artúrét, a magyar hadsereg fővezéréét (aki 

egyben egy ideig hadügyminiszter is volt Szemere kormányában), illetve 

Kossuth Lajosét, aki a Batthyány-kormány pénzügyminisztere, majd az 

Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, végül Magyarország kormányzó-

elnöke volt. A dolog külön érdekessége, hogy Szemere előbb az ellenzék 

tagjaként, 1847-1848-ban az országgyűlési ellenzék szűkebb tanácskozó 

testületének tagjaként, majd a Batthyány-kormány belügyminisztereként maga 

is közeli kapcsolatban állt Batthyányval.
1
 

E jellemrajzok keletkezéstörténetét Pelyach István tisztázta egy közel húsz 

éve megjelent tanulmányában,
2
 maguknak a jellemrajzoknak a magyar kézirat 

alapján készült kiadása 1990-ben jelent meg nyomtatásban.
3
 Ezeknek 

köszönhetően nagyjából tudjuk, hogy Szemere – saját emlékein és a birtokában 

lévő iratanyagon kívül – milyen forrásokra támaszkodott.
4
 Ugyanakkor a 

jellemrajzok keletkezéstörténete szempontjából nem érdektelen az az alább 

közlendő három levél, amelyeket Szemere 1852-ben intézett Batthyány Lajos 

gróf özvegyéhez, az ekkortájt Svájcban élő Zichy Antónia grófnőhöz. 

Batthyány özvegyének levelezése az évek folyamán sokfelé szóródott szét. 

                                                     
1 Kapcsolatukra legutóbb ld. PELYACH István: A „magyar Orániai Vilmos” és az „örök 

második.” IN: NAGY MÉZES Rita és BASICS Beatrix (szerk.): Batthyány Lajos 1807-1849. 

Emlékalbum. Budapest, 2007. 
2 PELYACH István: Egy elfeledtetett kézirat. Szemere Politikai jellemrajzainak történetéről. 

IN: RUSZOLY József (szerk.): Szemere Bertalan és kora. I. k. Miskolc, 1991. 339-354. 

(továbbiakban PELYACH 1991.) 
3 SZEMERE Bertalan: Politikai jellemrajzok. – Okmánytár. Sajtó alá rendezte HERMANN 

Róbert és PELYACH István. Budapest, 1990. (továbbiakban SZEMERE 1990.) 
4 A jellemrajzok keletkezéstörténetével kapcsolatban néhány, Bangya János által Szemeréhez 

írott levelet közöl ÁCS Tivadar: New-Buda. Budapest, 1941. (továbbiakban ÁCS 1941.) és 

ALBERT Gábor: Lidérc minden, mi homályba vezet. Szemere Bertalan leveleskönyvét olvasom 

(1849-1865). Budapest, 1999. (továbbiakban ALBERT 1999.) 146-160. Ld. még FRANK Tibor: 
Egy emigráns alakváltásai. Zerffi Gusztáv pályaképe 1820-1892. Budapest, 1985. (továbbiakban 

FRANK 1985.); FRANK Tibor: Titkosügynökök Kossuth körül: Bangya és Zerffi., ill. uő.: Marx 

levele Szemere Bertalanhoz 1853-ból. Mindkettőt ld. uő.: Marx és Kossuth. Budapest, 1985. 47-

105. 
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Mészáros Lázár hozzá intézett leveleit Szokoly Viktor közölte, ám az eredeti 

levele holléte ismeretlen.
5
 Néhány más levelet a 19-20. század fordulójának 

lelkes, de kevéssé szakértő történésze, Kardos Samu szerezte meg saját 

„ereklyegyűjteménye” számára.6 Legjelentősebb mennyisége a Magyar Piarista 

Rendtartomány Központi Levéltárában, Friedreich Endre hagyatékában 

található. Néhány éve pedig a Múzeum Antikvárium árverésén tűnt fel több 

tucat fontos irat ebből a gyűjteményből, többek között Batthyány néhány 1849. 

évi levele, illetve Szemeréén kívül Eötvös József és Szalay László 

Batthyánynéhoz intézett levelei.
7 
 

Szemere 1852 elején egy Teleki Lászlóhoz intézett levelében írt hosszabban 

Batthyányról, s az ekkor Zürichben tartózkodó Teleki közölte ezt 

Batthyánynéval. Batthyányné – mint Teleki Szemeréhez intézett válaszából 

tudjuk – „igen örült, és kijelentette, miszerint azon érzetekben, melyekkel 

Batthyány Lajos iránt viseltetel, emléke iránti igaz, őszinte ragaszkodásodban 

éppen nem kétkedik.”8
 Nyilván ez a levél is adta az alkalmat arra, hogy 

Szemere 1852. júniusában felkérje Batthyánynét, legyen születendő 

gyermekének keresztanyja. 

 

Párizs, 1852. június 11. 

Szemere Bertalan levele Batthyány Lajosnéhoz: kéri, hogy Batthyányné 

vállalja el születendő gyermekük keresztanyaságát 

 

Nagyságos Asszony! 

 

Kedves nőm azon régi ismeretségnél fogva, mely alatt Nagyságod iránti 

szeretete naprul napra növekedett, én pedig azon mély tiszteletnél fogva, 

mellyel Nagyságod családi és hazaleányi erényei iránt régóta viseltetem, íme 

mindketten egy szíves kéréssel fordulunk Nagyságodhoz. 

                                                     
5 Mészáros Lázár külföldi levelei és életirata. Az eredeti kéziratokból közrebocsátja 

SZOKOLY Viktor. Pest, 1867. Egy, szintén Mészáros által Batthyánynéhoz intézett levelet 

Jósika Miklós hagyatékából közöl JÓSIKA Miklós: „Idegen, de szabad hazában”. Szerk. 

KOKAS Károly és SZAJBÉLY Mihály. Budapest, 1988. 498-499. 
6 Ld. erre KARDOS Samu: Régi írók és államférfiak levelei. Régi Okiratok és Levelek Tára 

1906/2. (5.) 92-93. (Szemere levele Batthyánynéhoz, Párizs, 1852. július 7.); uő.: Régi írók és 

államférfiak levelezése. Régi Okiratok és Levelek Tára 1906/3. (6.) 95-96. (Teleki László levele 

Batthyánynéhoz, hely nélkül, 1850. szeptember 22.) 
7 A Múzeum Antikvárium XI. árverése 2004. december 11-én… [Árverési katalógus. Bp., 

2004.] A Szemere-leveleket ennek nyomán ismerteti SZEMERE Bertalan: Napló (1849-1861). S. 

a. r. ALBERT Gábor. Miskolc, 2005. 147-148. (továbbiakban SZEMERE 2005.) Az Eötvös-

levelek közlését ld. HERMANN Róbert: Eötvös József öt levele 1849-ből és 1864-ből. Századok 
(142.), 2008/1. sz. 205-219. 

8 Teleki László – Szemere Bertalan, Zürich, 1852. február 4. Közli Szemere Bertalan 

leveleskönyve 1849-1865. S. a. r. ALBERT Gábor. Bp., 1999. 49-51. (továbbiakban SZEMERE 

Bertalan, 1999.) A kiadvány – címével ellentétben – 1850-től csak közli Szemere leveleit. 
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Pár hét múlva kedves nőm le fog betegedni, reménylem, szerencsésen. Az új 

vendég, legyen leány avagy fiú, mindenestre óhajtanók, hogy a keresztségben 

egy olyan második anyát kapjon, kire ha föltekint, benne magas példányt 

találjon, melyet ha el nem fog is érhetni, de legyen neki a végcél, mely felé 

törekedjék. Idegenekhez nem akarnánk folyamodni, ha már a hazán kívül 

születik a gyermek, a már bölcsőjében száműzött, legalább érezze magát a haza 

özvegyének karjain, bár ne legyen sorsa boldogabb, vidámabb, legalább 

tanuljon meg tőle nemesen és magas megadással szenvedni. Azt hisszük, ily 

keresztanyaság az első becses ajándék, mellyel a szülék a gyermeket, midőn az 

az élet küszöbére belép, legkellemesben megajándékozhatják. 

Kedves Lipoldám, kivévén szembaját, mely talán csak a lebetegedés után 

fog jobbra fordulni, elég jó egészségben van, és küldi Nagyságodnak 

legszívesb tiszteletét, melyhez én íme csatolom legmelegebb hódolatomat, mint 

Nagyságodnak, igaz és 

hív szolgája 

Paris, jún. 11. 1852. 

12 rue Boursault   Szemere Bertalan 

 

Magyar nyelvű sk. tisztázat. Dobák Géza tulajdona. 

 

Batthyányné el is vállalta az 1852. június 18-án született Szemere Iréne 

Hedvig keresztanyaságát. A keresztelőn Batthyány Kázmérné Keglevics 

Auguszta grófnő képviselte őt.
9
 Szemere 1852. július 7-én Párizsból írott 

levelében fejezte ki köszönetét Batthyányné szívességéért: „Ha Isten élteti, 

abból [ti. a kislányból] helyes magyar leánykát nevelünk, hogy keresztanyja ne 

szégyellje magáénak vallani.” A Batthyányné által a feleségének küldött 

emléktárgy kapcsán pedig így írt: „…természetesen ő [ti. Szemeréné] nem az 

adottat, hanem az adót nézte, kit ő kezdet óta nemcsak szeretett, de becsült is 

szíve mélyéből. Majd ha felnő Irénke, szálljon reá ez emlék, emlékezzék meg az 

adó nevéről, s arról, ami e névvel, a fájdalom és remény egész világa, 

összeköttetésben van.” Miután megtudta, hogy Batthyányné Genfben 

szándékozik egy időre megtelepedni, kifejtette, hogy maga is foglalkozik e 

gondolattal, s más emigránsokat is megpróbál rábeszélni erre: „A hazát nem 

bírván legalább nehány család együtt lenne,mint midőn a klasszikus romok s 

nehány kövei együtt vitetnek el idegen földre.” A levél végén azonban ennek 

kapcsán – név nélkül ugyan – de hangot adott Kossuth diktátori törekvéseivel 

szembeni ellenszenvének: „Az emigrációnak könnyebb megegyezni, mintsem a 

tapasztalás mutatja, a titok ebben áll: vélemény, türelem, vitatkozni, de nem 

gyűlölködni, hol nincs szabad tere a külömbségnek [sic!], ott nincs szabadság, 

s az emberek azt keresik, nem a puszta földet.” (Eleddig egyedül ez a levél volt 

                                                     
9 SZEMERE (2005): 136. 
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ismeretes Batthyánynéval folytatott levelezéséből.)
10

  

A további levelek Szemere talán leghíresebb (vagy hírhedtebb) munkájának, 

a Batthyányról Görgeiről és Kossuthról írott három jellemrajzának kiadás- és 

fogadtatástörténetéről tartalmaznak értékes adatokat, amely 1852. október 15-

én Hamburgban jelent meg a Hoffmann und Campe kiadónál (1853-as 

impresszummal).
11

 Noha a munka füzetenként látott napvilágot, Szemere 

Batthyánynénak már egy egybekötött példányt küldött. A „kísérőlevél” külön 

érdekessége, hogy Szemere hasonló részletességgel csupán naplójában számol 

be a munka keletkezéséről és megírásának motívumairól. 

A munka előzményei egészen 1849 őszéig nyúlnak vissza. Szemere még 

1849. szeptember 24-én Athénban egy hírlapi nyilatkozatot írt arról, hogy – 

ellentétben több hírlapi közléssel – ő és minisztertársai többsége nem írta alá 

Kossuth kormányzóelnökségről való lemondását és a teljhatalom Görgeire 

ruházását.
12

 Ennek megjelentetését ekkor még – állítólag Teleki László, a 

magyar kormányzat párizsi megbízottja megakadályozta. 1850-ben Szemere 

ismét nyilatkozott erről, s hosszú hírlapi polémiát folytatott e tárgyban volt 

minisztertársaival, Vukovics Sebővel és Horváth Mihállyal. A vitában az akkor 

még Kütahyában tartózkodó Batthyány Kázmér gróf is Szemere álláspontját 

támogatta.
13

 A vita később, némileg változó szereplőkkel 1851-1852-ben az 

angol sajtóban folytatódott.
14

 Az általunk ismerteken kívül kéziratos 

hagyatékának tanúsága szerint ezekben az években szinte havonta fogalmazott 

újabb és újabb nyilatkozatokat, amelyek legfőbb mondanivalója ez volt: ő nem 

írta alá a kormány lemondását, nem felelős Görgei diktatúrájáért és a világosi 

fegyverletételért, ellentétben Kossuthtal, aki lemondásával és a legfőbb 

hatalom Görgeire ruházásával eljátszotta minden erkölcsi alapját az emigráció 

vezetésére. Lépését a Kossuth arrogáns megnyilatkozásaitól sértett 

emigránstársai is idegenkedve figyelték, mert úgy vélték, hogy a külföld 

Kossuthot azonosítja a magyar üggyel, s minden, Kossuth elleni támadás a 

                                                     
10 A levél eredetijét ld. Magyar Országos Levéltár. R 190. Szemere Bertalan iratai. 2. csomó, 

5. tétel. Kisebb olvasati hibákkal és tagolási eltérésekkel közli KARDOS Samu: Régi írók és 

államférfiak levelei. Régi Okiratok és Levelek Tára 1906/2. (5.) 92-93. o. Pontos olvasatban 

közli Szemere Bertalan leveleskönyve 1849-1865. S. a. r. ALBERT Gábor. Balassi Kiadó. 
Budapest, 1999. 59-60. 

11 Graf Ludwig Batthyány, Arthur Görgei, Ludwig Kossuth. Politische Charakterskizzen aus 

dem ungarischen Freiheitskriege von Bartholomäus Szemere gewesenem Minister des Königs 

von Ungarn [a II. és III. kötetben: ehemaligem Minister von Ungarn]. Hamburg, Hoffmann und 
Campe. 1853. I-III. (4+110) + (6+152) + (4+160). A megjelenésre ld. SZEMERE (2005): 140. A 

három füzetet három különböző nyomdában nyomták; talán ezzel magyarázható az I. és a II-III. 

füzet címlapján Szemere eltérő titulusa. 
12 Közli SZEMERE (1990): 56-57. ALBERT (1999): 30-31. SZEMERE (2005): 75.  
13 GÖRGEY István: 1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek 

magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika. III. k. Budapest, 1888. 512-518., 524-525.  
14 JÁNOSSY Dénes: A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában. 1851-1852. Budapest, 

1948. II. k. 290-294. 463-476. 
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független Magyarország ügyének árt, főleg ha e támadások Kossuth olyan 

közeli munkatársától származnak, mint Szemere volt. 

Szemere 1849 decemberében megkezdte egy, Magyarország 1527-1849 

közötti történetét feldolgozó munka írását, amelyhez emigránstársaitól is kért 

adatokat.
15

 A 37-38 ív terjedelmű, két-háromkötetesre tervezett munkával 1850 

június végére készült el,
16

 németre fordíttatta, majd szóba került angol, francia 

és olasz nyelvű kiadása is.
17

 A munka kéziratát nem ismerjük, de a fordítással 

még 1851 májusában is bajlódott. Az utolsó olyan naplóbejegyzés, amelyben 

említi a munkát, 1851 augusztusában kelt.
18

  

Annyi bizonyos, hogy a munka végül nem jelent meg. Szemere 1852. június 

16-án Perczel Mórhoz intézett levele szerint azért nem publikálta, mert meg 

akarta várni, hogy Kossuth hogyan viseli magát.
19

 Októberben Perczelnek így 

számolt be a munkáról: „…én több históriai dolgozatot akartam kiadni, bár 

egyik sem volt a magyar revolutio története teljesen, azonban mind hajótörést 

szenvedett. Néha az ok a körülményekben feküdt, néha némely úgynevezett 

barátimban, kik titokban ellenségeim voltak.”20
 Joseph Andrew Blackwell, a 

magyarbarát angol diplomata 1851. november 2-án Lord Palmerstonhoz írott 

levelében is említette a munkát, amelyen Kossuth angliai hívei el fognak 

képedni.
21

 November 7-én arról írt Palmerstonnak, hogy Szemere eddig nem 

adta ki a művet, „honfitársai szemrehányásainak hála, akik joggal tartanak 

attól, hogy árt a magyar ügynek, »ha megfosztja a nimbuszától az egyetlen 

magyart, aki európai hírnévre tett szert «.” Az említett műben, folytatja 

Blackwell, „Kossuthot aljas, gyáva embernek nevezi, aki elárulta a országot, 

mikor a miniszterek megkérdezése nélkül átadta a kormánzóságot Görgeinek, ls 

aztán – még a világosi fegyverletétel előtt - »szégyenteljesen megfutott, mint 

egy gaz renegát – Szemere szavai, nem az enyémek - , míg Magyarország még 

fegyverben állt, és vidini menedékhelyéről bombasztikus felhívásokat adott ki, 

                                                     
15 Ld. pld. Gorove István 1850. február 17-i, április 2-i levelét, közli ALBERT (1999): 33-34. 

és 39-40. 
16 Ld. erre Karl Geibel könyvkiadóhoz írott 1850. június 30-i levelét. Közli ALBERT (1999): 

41-42. (Megjegyzendő, hogy Geibel adta ki a Haynau vezérkari főnöke által az 1849. nyári 

hadjáratról írott hivatalos osztrák munkát. [Wilhelm RAMMING]: Der Feldzug in Ungarn und 

Siebenbürgen im Sommer des Jahres 1849. Pesth, 1850.) 
17 A francia kiadás tervére ld. az előbbi jegyzetben hivatkozott levelet. Az olasz kiadáséra ld. 

Horhy Mihály 1850. július 8-án kelt levelét, közli ALBERT (1999): 42-43. Az angol kiadást 

szintén ő javasolta, de említi Szemere 1851. augusztusi naplóbejegyzése is, SZEMERE (2005): 

115. Az ügyben Simonyi Ernő is eljárt, ld. erre 1851. augusztus 17-én Szemeréhez intézett 
levelét, közli SZEMERE (1999): 29-32.  

18 PELYACH (1991): 343-344. 
19 Közli SZEMERE (1999): 56-57.  
20 Szemere – Perczel, Bellevue, Párizs mellett, 1852. október 1. Országos Széchényi 

Könyvtár Kézirattára. (továbbiakban OSZK Kt.) Fond 89/136. 
21 Közli HARASZTI-TAYLOR Éva – URBÁN Aladár (szerk.): Joseph Andrew Blackwell 

magyarországi küldetései 1843-1851. Fordította Katona Ágnes. Bibliotheca Historica. Budapest, 

1989. 290-291. (továbbiakban BLACKWELL 1989.). 
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kormányzóként írva alá magát, pedig már nem volt ehhez joga, mert hatalmát 

átruházta egy olyan emberre, akit gyakran nevezett maga is árulónak.«”22
 

December 11-én Szemere Hajnik Pálnak azt írta, hogy azért nem adta ki a 

munkát, mert „a benne közlöttek a kiutahiai letartóztatottak [internáltak] 

ügyének ártott[ak] volna Európa szimpátiájában.”23
 Egy későbbi megjegyzése 

szerint azért, mert másokat akart kímélni.
24

 December 13-án Házmán 

Ferencnek szintén azzal indokolta a kiadás elmaradását, hogy akkor még 

„Kutahiában fogva valátok”, s „Kossuthról is szóvolt benne.”25
 

Tervezte egy, „A száműzött emlékezetei” című munka megírását, olyan 

„alakba öntve”, hogy „a hon maradtakban ébresztessék a bátorság, s a 

nemzetiség és szabadság érzete.”26
 Egy 1856. júliusi naplójegyzetéből azonban 

úgy tűnik, hogy az előbb említett kétkötetes munka viselte az „Egy száműzött 

naplójából” címet, s „Száműzött gondolatai” címmel egy 50-60 darabból álló 

versciklust írt.
27

 

Az összefoglaló munka befejezése után Szemere 1851 nyarán elhatározta, 

hogy megírja 1848-49 történetét, s el is kezdte gyűjteni az adatokat.
28

 Ennek a 

munkának a kézirata sem ismert, valószínűleg el sem készült, de az 

anyaggyűjtés jó előtanulmányként szolgált a három jellemrajzhoz, amelyeket 

Szemere 1852 márciusában kezdett el kidolgozni.
29

 A szöveget Szemere 

magyarul írta, s Bangya János és Zerffy Gusztáv fordították németre. Bangya 

János (1817-1868), újságíró, 1849-ben honvéd ezredes, a komáromi katonai 

rendőrség parancsnoka, az emigrációban a pályáját szintén újságíróként kezdő 

Zerffy Gusztávval (1820-1892) együtt az osztrák titkosrendőrség ügynöke volt, 

s komoly szerepet játszottak az emigráción belüli ellentétek felszításában. Az 

elkészült fordítást szívességből Karl Marx is ellenőrizte.
30

 

Szemere a három jellemrajzban lényegében megírta saját változatát az 

1848-49-es eseményekről, a vereség okairól. „E három életrajzban az összes 

                                                     
22 Közli BLACKWELL (1989): 295.  
23 Közli Szemere Bertalan levelei (1849-1862). Budapest, é. n. 105-109. o., s ennek nyomán 

SZEMERE (1999): 67-69.  
24 SZEMERE (2005): 278. (1856. július) 
25 Szemere – Házmán Ferenc, Párizs, 1852. december 13. Magántulajdonban. Czaga Viktória 

szíves közlése. 
26 SZEMERE (2005): 81. (1849. december 10-25.) 
27 SZEMERE (2005): 278. (1856. július) 
28 PELYACH (1991): 345. SZEMERE (2005): 112. 115. 117. (1851. június, augusztus, 

szeptember), 132. (1852. február), 136. (1852. május) 
29 SZEMERE (2005): 135-136. (1852. május.) Szemere ebben a naplóbejegyzésben is még 

tervként számolt be a magyar forradalom történetéről írandó munkáról. Ugyanitt említette, hogy 

tervezi egy munka írását a nemzetiségi kérdésről is. Ezt a munkát 1853. június 25-én kezdte írni 
és 1854. február 20-án fejezte be. A kézirat alapján olvasati hibákkal készült kiadását ld. 

Szemere Bertalan miniszterelnök emlékiratai az 1848/49-i magyar kormányzat nemzetiségi 

politikájáról. S. a. r. SZÜTS Iván. Az előszót írta Dr. HORVÁTH Jenő. Budapest, 1941.  
30 FRANK 1985. 92-95. PELYACH (1991): 345-349.  
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magyar ügy resumirozva van, mind erkölcsileg, mind történetfolyamilag 

amennyiben azt az egyik kezdte, a másik folytatta, a harmadik bevégezte. 

Mondhatni, e három férfi élete a magyar szabadságharc históriája. Igen sok 

tényt, eseményt, és igen sok levelet és dokumentumot hozok elő, melyek teljesen 

ismeretlenek, kivált Kossuthra nézve, kinek életrajza némileg polemiai 

tónusban van azért tartva, mivel ő még a politikai munkásság színpadán forog, 

míg ellenben Batthyány és Görgei pályájukat bevégezvén, alakjukat mint egy 

bevégzett szobrot határozottan fel lehet állítani” – írta a munkáról a tervezett 

amerikai kiadással megbízandó személynek. „Magam is sajnálom” – folytatta 

valamivel odébb – „hogy a dolgok oda jutottak, miképpen a magyar 

szabadságharc kárpitját föl kell lebbentenem, mert érzem, hogy az a néző, aki a 

kulisszák mögé bepillant, illúzióinak nagy részét elveszti, azonban ott, hol egyik 

serpenyőben egy név, a másikban a haza van, nem lehet ingadozni. Különben, 

mind a három életrajz komolyan, nemesen van tartva, és lelkiismeretesen. La 

vérité avant tout. [Az igazság mindenek előtt.] B[atthyány]nak a mártíri 

koszorúját akartam megfonni, Görgeit, a külföld előtt e talányt, 

megmagyarázni akartam, és Kossuthot megismertetni saját szavaiból és 

tetteiből.”31
 

Batthyány Lajos jellemrajza 1848 szeptemberéig, Görgeié az 1848. 

szeptemberétől 1849. augusztusáig történteket foglalta össze. Kossuth 

jellemrajz nem kronologikus jellegű, hanem a volt kormányzó emberi és 

politikusi alkalmatlanságát kívánta katekizmusszerűen bizonyítani. 

Szemere végkövetkeztetése szerint a magyar politikusok és katonák 

többsége vagy gyengesége, vagy naivitása, vagy jellemhibái miatt voltak 

alkalmatlan a küzdelem vezetésére; egyedül a nép teljesítette kötelességét. 

Batthyány jellemrajza tisztelgés a magyar ügy mártírjának emléke előtt; 

Görgeié szabálytalan emlékirat az 1848. szeptember – 1849. augusztus közötti 

eseményekről; Kossuthé kíméletlen pamflet, amely szinte minden érdemet 

megtagad „hősétől”. Szemere nem titkolt célja az volt, hogy Kossuth angliai és 

amerikai útjának az ottani közvéleményre gyakorolt hatását ellensúlyozza, ám a 

célt nem érte el. Mindez a terjedelmen is látszik: Kossuth jellemrajzát kisebb 

méretű betűvel nyomták, mint a másik kettőt, s a kötet így lett nagyjából 

akkora terjedelmű, mint a másik kettő.
32

 

Szemere Kossuth elleni támadásainak igen rossz volt a visszhangja az 

emigrációban; emigráns társainak nagy része megszakította vele a kapcsolatát. 

E munkájával sem ért el komolyabb sikert, annál is inkább, mert hatását 

némileg kioltotta Görgei kétkötetes emlékirata, amely szintén 1852-ben látott 

                                                     
31 Szemere levélfogalmazványa ismeretlenhez (talán James Watson Webb „tábornokhoz”, a 

„New York Enquirer and Courier” szerkesztő-tulajdonosához. Hely nélkül, 1852. július 26. 

OSZK Kt. Fond 221/51.  
32 A kézirat és a kötet történetére ld. PELYACH (1991): 339-354.  
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napvilágot.
33

 Szóba került ugyan, hogy a három jellemrajzot angolul is kiadják, 

ám ez végül szintén elmaradt.
34

 

 

Párizs, 1852. november 20. 

Szemere Bertalan levele Batthyány Lajosnéhoz: megküldi a Batthyány 

Lajosról, Görgei Artúrról és Kossuth Lajosról írott jellemrajzát 

 

Tisztelt Grófné, 

 

Munkám elvégre megjelenvén, ámbár most már ily késő, valóban tudtom 

nélkül, s így akaratomon kívül,
35

 fogadjon belőle egy példányt, Nagyságod, 

kegyesen. 

Őszintén vallomást teszek Nagyságodnak, miképpen vagy nem írtam, vagy 

nem így írtam volna e jellemrajzokat, ha Kossuth egyrészről nem lép föl oly 

szemtelenül diktátori igényeivel, és ha más részrül nem erőködik a bukás 

felelősségét egészen másokra tolni ált.
36

 Ily igényre s ily vádra legegyszerűbb s 

legtermészetesb volt a száraz historiai tények összeállításával felelni. 

Batthyány L., Görgei, Kossuth voltak a magyar forradalom azon 

legnevezetesb három jelleme, mely különböző időszakban a legeldöntőbb 

                                                     
33 „…jellemrajzom távulról sem fogja tenni azon hatást, melyet G. munkájának megjelenése 

előtt teendett vala” – írta 1852. májusában naplójába. SZEMERE (2005): 136. V. ö. uo. 138. ld. 

még HERMANN Róbert: Görgei emlékiratai és a Kossuth-emigráció AETAS, 1996/2-3. 40-65.  
34 James Watson Webb „tábornok”, a „New York Enquirer and Courier” szerkesztő-

tulajdonosa tett ajánlatot Szemerének a munka amerikai megjelentetésére. Ld. Szemere 1852. 

novemberi naplóbejegyzését. SZEMERE (2005): 141. Szemere talán neki írta azt az 1852. július 

26-i levelet, amelynek magyar fogalmazványa megtalálható OSZK Kt. Fond 221/51. A levélből 
kiderül, hogy Szemere a címzett előzetes ajánlata alapján küldte meg neki kiadásra a kéziratot. 

Szemere a kéziratot el is juttatta Amerikába, 1853-ban pedig Házmán Ferencet kérte több 

levélben, hogy járjon utána, mi történt az amerikai kiadással. (A levelek magántulajdonban. 

Czaga Viktória szíves közlése.) Házmántól tudta meg, hogy az amerikai kiadás érdektelenség 
miatt elmarad. Ld. erre Házmán 1853. július 26-i levelét, közli SZEMERE (1999): 85-91. V. ö. 

N. CZAGA Viktória: Politikus-értelmiségi pályaképek a 19. századi Magyarországon: Szemere 

Bertalan és Házmán Ferenc. IN: RUSZOLY József (szerk.): Szemere Bertalan és kora. Miskolc, 

1991. I. k. 366. CZAGA Viktória: Házmán Ferenc, Buda utolsó polgármestere (1810-1894). 
Várostörténeti Tanulmányok. Budapest Főváros Levéltára. Budapest, 1997. 87-88.  

35 A kiadást ugyanis Bangya János intézte, s folyamatosan hitegette Szemerét azzal, hogy 

mely kiadókkal tárgyalt a német és angol kiadásról, s sürgette a kézirat véglegesítését. Maga 

Szemere pedig – naplójegyzetei tanúsága szerint – szerette volna még egyszer átolvasni és 
átdolgozni a megjelenés előtt. SZEMERE (2005): 140. (1852. október és november.) 

36 Szemere utalása nyilvánvalóan Kossuth 1849. szeptember 12-én Vidinből „Az Angol- és 

Frankhonbani magyar követ- s diplomáciai ügynökségeknek” írott körlevelére utal, amelyben 

Görgeit árulással vádolta, illetve kárhoztatta az országgyűlési békepárt működését. Közli 
KOSSUTH Lajos: Írások és beszédek 1848-1849-ből. S. a. r. KATONA Tamás. Budapest, 1987. 

1994. 508-529. Ld. még HAJNAL István: A Kossuth-emigráció Törökországban. Budapest, 

1927. I. k. 38-63. és KOSÁRY Domokos: A Görgey-kérdés története. Budapest, 1994. I. k. 132-

151. 
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hatással vala a nemzet sorsára. E három férfiút jellemezni annyi, mint a magyar 

forradalom történetét megírni. Egyszersmind ez összeállításnál kitűnik az 

ellentét és hasonlat e három férfiú politikai pályája közt. Batthyány törekvéseit 

paralizálta Ausztria és Kossuth, mindenik a maga szempontjából és a maga 

céljára. Kossuth később maga saját gyöngeségeinek és Görgei ellenkezéseinek 

áldozatja lőn. E három férfiú politikai karaktere közt lényeges különbségkint 

tűnik fel az, hogy míg G[örgei] örökké ármánykodott és ingadozott, míg 

K[ossuth] a csüggedezés és elbizakodás ellenkező határszélei közt tétovázott, 

Batthyány az általa választott kiegyenlítés terén tántoríthatlanul megmaradt, 

nem szíve helyeselte a politikát, hanem értelme, a mű, mibe fogott tehát annál 

bámulatosb, mert csak ő maga volt, ki a cselekvő statusférfiak közül 

számításaiban ment vala a szív puszta indulataitól. Elvben hibázni emberi 

dolog, vele is megtörtént, de a fölvett elvhez következetesnek lenni, ezen 

dicsőség megszerzése függ az illető akaraterejétől, és ezt Batthyány 

megszerezte magának, s ez az, mi őt a magyar szabadságharc csaknem egyedüli 

hősévé és mártírjává teszi. 

Ily meggyőződésben lévén róla, mint politikai jellemről, nagyon örvendek, 

hogy róla igazat írván, nem kelle olyant írnom, mi kellemetlen lehetne 

azoknak, kik őt szeretik. Sem múltammal nem jöttem ellenkezésbe, mert tiszta 

lélekkel vallhatom, miképpen a miniszteri tanácsban én bár gyakran voltam az 

övétől különböző értelemben, de azon kívül soha nem szóltam a miniszteri 

többség politikája ellen,
37

 s ebben tiszteletemnek véleménye iránt épp annyi 

része volt, mint mennyi volt kötelességérzetemnek a közhaza iránt.
38

 És ez 

öntudat nekem most valóban jól esik, mert tiszteletem adójával a legfőbb mártír 

sírdombján nyugodt lélekismerettel áldozhatom. 

Szabad legyen egyszersmind engedelmet kérnem Nagyságodtul, ha a 

megdicsőült magányéletére vonatkozólag keveset vagy hibást írtam, de miután 

ama hamburgi, általam is ismert röpiraton
39

 kívül bővebb értesítést nem 

nyertem, más biztos kútfőhöz folyamodni alkalmam nem volt, sem kedvem.
40

 

                                                     
37 Szemere utalása itt is Kossuthra vonatkozik, aki mind a képviselőházban, főleg a 

trónbeszédre adandó válaszfelirat vitájában, mind pedig a „Kossuth Hirlapja” hasábjain hangot 

adott a minisztertanácsétól eltérő véleményének.  
38 Szemere és Batthyány 1848. szeptemberi kapcsolatára és Szemere lojalitására ld. URBÁN 

Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége a legújabb kutatások tükrében. IN: Batthyány Lajos 

emlékezete. Szombathely, 2000. 53-53. – Utóbb Almásy Pál azt mesélte Szemerének, hogy „mi 

nagy, de titkos összejövetelek tartattak Batthyány Lajosnál 1848-ik júliusban célja volt a 
minisztériumból Kossuthot kitúrni és engemet. S kérdém: ah, és engem miért? Felelé: mivel 

közénk sem jártál, azt hívők, Kossuthtal tartasz.” SZEMERE (2005): 433.  
39 A levélben említett hamburgi munka: S. HORVÁTH: Graf Ludwig Batthyány, ein 

politischer Martyrer. Hamburg, 1850. 
40 A dolog azért érdekes, mert Batthyányról ekkor már megjelent egy másik, sokkal 

részletesebb, a gróf ifjúkorát nagy terjedelemben tárgyaló munka is. Adolf NEUSTADT: 

Aufzeichnungen eines Honvéd. Beiträge zur ungarischen Revolutionsgeschichte. 1848 und 1850. 

Leipzig, 1850. 1-2. köt. Ennek Batthyány ifjúkorára és reformkori tevékenységére vonatkozó 
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Batthyány egy, a halál által bevégzett históriai alak, azt csak le kellett 

másolni. Görgei, soknak a magyarok közül is, egy értetlen históriai talány, ezt 

próbáltam megfejteni, tettei és szavai után, amint ő, időszakonkint, saját 

szavaiban és tetteiben megjelent. Kossuth még a tettek terén forog, ő autocrati
41

 

igénnyel lépett fel,
42

 őt tehát leálorcázni kellett, azon igen mély 

meggyőződésben lévén, hogy ki a múltban ama komoly vállalatra mind 

erkölcsileg, mind értelmileg oly képtelennek mutatkozott, annak a haza sorsát 

újólag kezére bízni nem lehet, nem szabad, kivált úgy, mint ő igényli, ti. 

monopóliumképpen. Diktátorra, békében, nincs szükség, minden új revolúció 

pedig meghozza a maga emberét, és kérdem én, vajjon mi bizodalmat érdemel 

oly lelketlen ember, ki még most is a haza bukása okának más mindent tett, 

csak éppen önmagát nem? Ki emelte fel Görgeit? ki adta neki ált elébb a 

miniszteri és fővezéri hatalmat, később a diktatúrát?... 

Fogadja Nagyságod szíves kézcsóklásom mellett, igaz hazafiúi 

tiszteletemet. 

Hív szolgája 

Páris, nov. 20. 1852.    Szemere Bertalan 

12. rue Boursault 

 

Ui. Alkalomra vártam, 10 nap óta, de az haladván naprul napra, a könyvet 

gyorsszekeren indítom Genfbe. 

Magyar nyelvű sk. tisztázat. Dobák Géza tulajdona. 

A sors különös kegye folytán a Szemere által küldött példány fennmaradt, s 

nemrég elő is került.
43

 A dedikáció a következő: 

„Gróf Batthyány Lajosnénak, 

hódolattal, 

Szemere Bertalan” 

 

A példány érdekessége, hogy Szemere saját kezűleg az I. kötet 2. oldalán 

piros tintával, a továbbiakban irónnal javította a félrefordításból vagy 

nyomdahibából fakadó tévedéseket. A piros tintás korrekciónál németül beírt 

                                                                                                                               
részét magyar fordításban kiadta MOLNÁR András: „Egy honvéd feljegyzései” Batthyány Lajos 

grófról. Levéltári Szemle 1993. 1. sz. 49-62.  
41 önkényúri 
42 Az utalás Kossuthnak a törökországi emigrációból történt szabadulása utáni, a magyar 

emigránsok előtt tartott southamptoni és londoni beszédeiben kijelentette, hogy igényt tart az 

emigráció egyszemélyi vezetésére, s a vele szembeszállókat meg fogja semmisíteni. A beszédről 

a legtöbb emigráns igen felháborodott hangon számolt be, Szemerét Bangya János tájékoztatta 

1851. november 1-jén. Közli SZEMERE (1999): 36-38.  
43 Leírását ld. HERMANN Róbert: A magyar polgárosodás kora – a kéziratok és 

nyomtatványok tükrében. IN: GRÉCZI Emőke és KISS Ferenc (szerk.): Új Magyar Athenas. 

Válogatás az Alexandra Antikvárium kincseiből. Alexandra Antikvárium. Budapest, 2008. 

226-227. 
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egy olyan, a Habsburg-házat kritizáló mondatot, amely a német kiadásból – 

talán az ilyen passzusokat enyhíteni próbáló Bangya „köreműködése” folytán
44

 

– kimaradt, holott a magyar kéziratban szerepel.
45

  

Batthyányné rövidesen elolvasta Batthyány jellemrajzát, s november 

második felében írott válaszában azt írta, hogy Szemere „Boldogult férjemnek 

jellemét jól és híven rajzolá, de meg is érdemli ő azt, ő egy volt azon szilárd és 

rendületlen jellemek közül, melyek az életben ritkán találhatók”, egyben 

Szemere elnézését kérte, hogy miért nem küldött több adatot a gróf 

magánéletéről.
46

 

Batthyányné a saját példányában csupán egyetlen helyen tett megjegyzést. 

Az I. kötet 8. oldalán kommentálta azt, amit Szemere Batthyány szellemi 

fejlődéséről írt. Szemere szerint Batthyány sajnálattal érezte, milyen keveset 

tud, s milyen sok az, amit még tanulnia kell, s „a hiánynak érzete csak szomját 

nevelte.”
47

 Batthyányné megjegyzése szerint „ez mind nem igaz, ellenben igen 

sokat olvasott.”  

A példánynak természetesen nem ő volt az egyetlen olvasója. A III. kötet 

55. oldalán egy idegen kéztől származó bejegyzés található. Szemere itt arról ír, 

hogy Kossuth talán még szabadnak sem szeretné látni az országot, ha nem ő 

lenne a felszabadítója.
48

 Az ismeretlen kommentátor szerint: „Teljesen igaz; 

mert 1866-ban amidőn Bismarck nem akart vele tárgyalni, Károlyi György 

grófnénak a következő szavakat írta: »Inkább a tenger hullámai árasszák el az 

országot, mintsem nélkülem ott egy mozgalom létesüljön.« - E sorokat látta 

Keglevich Béla g[ró]f – Batthyány Eliz.” 

A III. kötet 145. oldalán kék irónnal, szintén más kéztől: „Also wass war 

Kossuth? Ein Schwindler der schön reden konnte!” [Mi volt hát Kossuth? Egy 

szélhámos, aki szépen tudott szónokolni!]
49

 

Amint az Szemere alább közlendő leveléből kiderül, Batthyánynénak is 

voltak fenntartásai a munkával kapcsolatban. Sajnos, a grófnő Szemeréhez 

                                                     
44 Bangya 1852. március 29-én azt ajánlotta, hogy Szemere Ausztriát „nem igen hevesen” 

támadja. Április 3-án szintén úgy vélte, a munkában „legjobb Ausztriáról hallgatni, ezzel elvbeli 

áldozat nem történik, a fő cél pedig el lészen érve.” Mindkét levelet közli ÁCS (1941): 235-241., 

csak az utóbbit SZEMERE (1999): 52-53. V. ö. FRANK (1985): 94. és PELYACH (1990): 348.  
45 Ennek helyét ld. SZEMERE (1990): 77. A további javításokat ld. I. k. 11. 18. 23. 29. 36. 

38-39. 52-54. 62. 81. (itt egy mondatról németül megjegyezte: Hievon kein Wort im Manuscript), 

96-97. 102. 107-108. II. k. 50-51. 57. 60. 63. 81. 85-86. 88-89. 108. 138. 141-148. III. k. 3. 10. 

12. 23. 42. 68. 83-84. 96. 98. 123. 142. – Ismerjük Szemerének egy másik, egy 1853. március 30-
án egy ismeretlen [német?] lapszerkesztőhöz írott levélfogalmazványhoz mellékelt javítási 

listáját. Ez a Batthyány-jellemrajz esetében némileg rövidebb, a Görgey- és a Kossuth-jellemrajz 

esetében bővebb, mint a Batthyányné példányában tett javításoké. OSZK Kt. Szemere levele 

ismeretlenhez, dátum szerint. 
46 A levélből a fenti mondatot idézi, s tartalmi ismertetés ad róla SZEMERE (2005): 141.  
47 SZEMERE (1990): 86.  
48 SZEMERE (1990): 234.  
49 SZEMERE (1990): 274.  
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intézett levelei elkallódtak vagy lappanganak, az azonban Szemere válaszából 

is megállapítható, hogy Batthyánynénak is hasonló aggodalmai lehettek, mint 

az emigránsok többségének: a Kossuth elleni támadást a magyar ügy egészére 

nézve tarthatta károsnak. 

 

Párizs, 1852. december 12. 

Szemere Bertalan levele Batthyány Lajosnéhoz: családi híreket közöl, s 

hosszan magyarázza a Kossuth Lajosról írott jellemrajzában írottakat 
 

Páris, dec. 12. 1852. 

 

Tisztelt Grófné, 

 

Szíves tudakozódására sietek válaszolni, miképpen mi, nov. 17. óta, a 

városba visszajöttünk. Három hónapi hidegvíz-kúrának ha nem volt is azon 

eredménye, hogy Dinám meggyógyult volna, annyi mindenesetre volt, hogy ez 

ősszel nem esett ágyba, mint az vele minden ősszel történt, és habár szenved, e 

szenvedése nem folytonos, sem oly kínos, mint volt a múlt években. A hideg 

vízrohamokat itt a városban is naponkint veszi, rendesen kétszer, s ha 

fájdalmakat érez, izzasztatik is. Tavaszkor, ha addig nem gyógyul meg teljesen, 

s ha útlevelet kapunk, talán a Schweizba megyünk, vagy a Genf melletti Divon 

nevű, vagy más hidegvíz-intézetbe. Főleg szembaja miatt Dinám nem is élvez 

Páris gyönyöreiből semmit, minden öröme két gyermekében van. A kis Iréne, 

Nagyságod keresztleánya, naprul napra veszi magát, amily mignonne,
50

 oly 

kedves, teste tiszta, mint a harmat, szelíd, mint a virág, s mit miatta anyja 

szenvedett, azt kedvessége által most örömben adja vissza, - mint hálás 

gyermeke. 

Dinám bizonyosan gyakrabban közölné anyai kéjeit Nagyságoddal, ha 

szemgyöngesége minden olvasástul és írástul vissza nem tartóztatná, így 

azonban az ő legszívesb üdvezletének s tiszteletének tolmácsaul Nagyságod 

engem fogadjon el, ki veszem magamnak a szabadságot azt a magaméval 

öregbíteni. 

Örvendek, hogy munkám pontosan megérkezett, s még jobban örvendek, ha 

Nagyságoddal nem kímélet, e igazság mondatta, miképpen férjének jellemét jól 

és híven rajzolám. De örömem mihamar elborult, később olvasván, hogy 

Nagyságod azt hiszi, mintha én Batthyány jellemét mint puszta eszközt 

használtam volna Kossuth leálorcázására. Ezen hiedelem engem megfoszt 

minden érdemtől, mire B[atthyány] árnyéka előtt igényt tarthattam. 

Levelem azon pontjának, „miképpen vagy nem írtam, vagy nem így írtam 

volna ama jellemrajzokat, ha stb.” ez a magyarázata: B[atthyány] és G[örgei] 

jellemét minden esetre próbáltam volna rajzolni, mivel mind a két jellemrajz az 

                                                     
50 aranyos 



 

 
 

217 

ügyet, bár ellenkező oldalról, kedvezőleg világosítja, a Kossuthét semmi esetre 

nem írtam volna, ha ő nem lép fel autokrataképpen, mivel az én is érzém, hogy 

őt leálorcázni bajos anélkül, hogy némi kis árnyék az ügyre ámbár 

(meggyőződésem szerint) csak pillanatilag, ne vetődnék. 

Vehette észre Nagyságod, hogy Batthyány jellemrajzában a fő feladat a tusa 

igaz jellemét adni Ausztria és Magyaro[rszá]g közt, Koss[uth] ebben megjelen 

csak, mint képviselője a Batthyány ellenes politikának, mely győztes lőn, s 

mely később a más két jellemrajzban festett eseményekben vetély nélkül 

uralkodik. 

Teljes históriát írni, arra még nincsenek készen elődolgozataim, tehát 

időközben eszembe jutott, amint Nagyságodnak írám, miképpen „e három 

férfiút jellemezni annyi, mint a magyar forradalom történetét megírni.” 

Összeköttetésben van a három jellem, hiszen egymással összeköttetésben s 

küzdésben volt, - de mindenik más hangban van tartva, mi elég tanúbizonysága 

annak, hogy mindenik önállólag tárgyaltatott. Batthyányt higgadtan rajzolom, 

mint aki megholt, Görgeit fejtegetőleg s boncolva, mint aki védi magát, 

Kossuthot élesen, sőt vádolva, mint aki hibáival még működik. 

Természetes, hogy Koss[uth]ot sújtja Batthyány szigorú és következetes 

magaviselete, de ez az események érdeme, nem az enyim, s ahol a közt kelle 

választanom, vagy elhallgatni Batthyány hősiességét, vagy kiemelni azt, bár 

K[ossutho]t sújtja, azt hiszem, ha vannak is, akik az elsőt javallják, Nagyságod 

legalább nem veheti rossz néven, ha én a második részt választám. 

Ha én tudtam, avagy csak sejtettem volna, hogy Nagyságod nem ohajtja e 

három jellemrajzot együtt megjelenni (ámbár így is külön füzetben jelentek 

meg), aszerint cselekedtem volna; de én, íme ama néhány szavaiból most értem 

az okot, amiért tőlem az adatokat megtagadta. Avagy, szabad legyen kérdenem, 

Batthyány Lajos tisztelt özvegye se javallaná, hogy én hazámat Kossuth 

személyének elébe teszem? Batthyányné is rosszallaná ez összeállítást, ámbár 

ez férjének eclatant
51

 igazságot szolgáltat, neki, kit Kossuth hol nyilván, hol 

jelentékeny hallgatással vádolni szokott? 

Egyszóval, én csak azt akarom mondani, miképpen világos lévén bennem az 

öntudat, hogy én B. jellemrajzát nem eszközül, de pietásbul,
52

 mint önálló 

tárgyat használtam, igen ohajtottam volna, lett legyen Nagyságod is hasonló 

meggyőződésben, s ne osztaná azok véleményét, kik Koss[uth]ot imádván, 

Batthyány tiszta alakát ragyogni azért nem szeretik, mivel a Koss[uth]-éra 

árnyékot vet. 

Én már hallottam olyan véleményt Batthyányról, (olyanoktul, kik magokat 

rátainak mondják), hogy róla legjobb hallgatni, mivel nem lehet kimenteni. De 

ezek Kossuthot úgy akarják aztán bemutatni, mint akinek már lehetetlen volt a 

hibákat és mulasztásokat helyrehozni. E hiedelem terjesztésének is akartam én 
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elejét venni, s az ellenkezőt akartam bebizonyítani, mivel az ellenkező 

meggyőződést táplálom lelkemben. 

Mindezek szerint én azt hittem, ha senki más, Nagyságod méltányolni fogja 

szándékomat, s megvallom, őszintén az ellenkező hiedelem fáradságom 

legbecsesb jutalmátul foszt meg, s az elismerést kénytelen leszek lelkem 

legbelsejében keresni. 

Vegye Nagyságod e levelet puszta mentekezésemül. Tudom, hogy ama 

vélemény, a három jellemrajz összeállításának okára nézve, Kossuth barátitól 

szorgalmasan terjesztetik, nekem tulajdonítván benne azt, mi az események 

következménye, és ha én ilyesmire másoknak nem felelnék is, Nagyságod 

irányában ez értelmezés rám sokkal kényesb, semhogy a magyarázatot 

magamnak elengedhettem volna. Igaz, én Kossuthot akartam vádolni, de hiszen 

boncoltam is őt saját jellemrajzában, Batthyányt nem használtam fel 

ostromeszközül, bár a párhuzamazást sem kerülhettem ki, ha alakát a téren, 

melyen együtt állának, felmutatom, azt hiszem, emléke nincs azért 

megszentségtelenítve. 

Kérvén Nagyságodat, hogy mindezt értelmem őszinte kimagyarázatául 

venni, s ha vele alkalmatlan valék, azért megbocsátani méltóztassék, vagyok 

hív mély tisztelettel 

Nagyságodnak 

hív szolgája 

Szemere Bertalan 

Magyar nyelvű sk. tisztázat. Eredetije birtokomban. 

Szemere célját tehát Batthyányné sem értette meg. Kapcsolatukban ezt 

követően hosszú szünet állt be. Levélváltásuknak nincs nyoma, de tudjuk, hogy 

amikor Batthyányné 1855. júniusában Párizsban járt, meglátogatta Szemere 

feleségét, aki viszonozta a látogatást.
53

 Ez az utolsó adatunk kapcsolatukról. 

Szemere utóbb egy töredékben nyilatkozott még bővebben Batthyányhoz és 

Kossuthhoz fűződő viszonyáról. „Az 1848-ki minisztériumban két vezérlő volt, 

Batth[yány] és Kossuth, a többi miniszter ide-oda szavazott. Én el voltam 

borítva a belügy naponkinti teendőivel, amit a minisztérium tőn, jó és rossz, 

több rossz, mint jó, annak felelőssége mind rám esett. Innen azon sok 

megtámadás.54 A kabinetben mindig az erélyesb rendszabályokra szavaztam, 

rendesen Kossuthtal, de az ő kabinet kívüli cseleivel,oktalanságaival mindig 

ellenkeztem, és e részben mint belügy, és több ízben ideiglenes 

hadügyminiszter, gátoltam meg István h[erce]g reakcionárius és Kossuth 

revolutionalis számítatlan kísérleteit, érdekes adatokat tudnék elmondani.55 De 

                                                     
53 SZEMERE (2005): 240. SZEMERE (1999): 98. (Szemere levele ismeretlenhez [Türr 

Istvánhoz?], Párizs, 1855. június 18.). 
54 Ti. a sajtó részéről. 
55 Szemere utóbb Csengery Antalnak így nyilatkozott 1848. szeptember eleji 

tevékenységének mérlegéről, Kossuth és István nádor vélelmezett hatalomátvételi kísérleteinek 
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minden hibái mellett is mindig a hazai párttal maradtam, mert a dinasztiában 

bízni nem lehetett, tehát ezzel menni bizonyos volt a bukás, azzal menni annyi 

volt, mint a jövendő eseményeitől reményleni. 

(Mint ideigl[enes] hadminiszter, én küldtem Majthényit Komáromba, hogy 

Merz tábornoktul vegye ált a várat, - ha kell, őt főbe lövetvén.56 Így maradt a 

vár birtokunkban. 

Én küldtem a horvátoknak az 1848-ki törvényeket magyarul és horvátul 

(latin helyett), a törvények ellenére, a miniszteri tanács alig akart benne 

megegyezni.)” 

Mint kabinet-tag,  Batth[yány] és Kossuth előtt, magokkal eltelve lévén, 

nem bírtam súllyal, amit ők, az hátrafelé, ez idő előtti revolut[ionális] 

szellemben tőnek, azt administrater nem gátoltam meg, innen volt kellemetlen 

helyzetem a két párt közt… 

Kossuthtal én folytonos ellentétben voltam 1847-ben, a diétán, gyakran a 

minisztériumban, utóbb a honvédelmi bizottmányban, és végre a 2-ik 

minisztériumban. Köztünk a fő különbség volt, hogy ő szavakban volt 

forradalmi, én tettekben akartam az lenni.” E töredék végén Szemere utalt 

tervezett emlékirataira, ezek azonban végül nem készültek el. Így az utókornak 

ezek helyett maradtak a kortársak többsége által elfogultnak vélt jellemrajzok.
57

  

A Batthyány-jellemrajz azonban mégsem maradt egészen hatás nélküli. 

Egyértelműen igazolható, hogy amikor Horváth Mihály, a Szemere-kormány 

vallás- és közoktatásügyi minisztere megírta a magyar reformkor, majd ennek 

folytatásaként a magyar függetlenségi harc történetét, Batthyány jellemzésében, 

cselekedeteinek ismertetésében több ponton is Szemere jellemrajzát követte. 

Hozzáteendő, hogy nem egészen alaptalanul. Hiszen, míg a Görgei- és a 

Kossuth jellemrajz szélsőségesen elfogult volt, s mindegyik igazolhatóan 

ténybeli valótlanságok vagy félreinterpretálások sorát tartalmazta, a Batthyány-

jellemrajz mentes volt ezektől a szélsőségektől. Szemere kiegyensúlyozottan és 

plasztikusan mutatta be a mártír miniszterelnököt, akik a törvényességet 

tekintette cselekedetei zsinórmértékének, s e törvényeket mind az Udvarral, 

mind a hazai túlzókkal szemben megpróbálta megvédelmezni. 

 

 

 

                                                                                                                               
elhárításáról: „Így ellensúlyoztam a titkos reakció és a meggondolatlan forradalom törekvéseit”. 
CSENGERY Antal: Szemere Bertalan. IN: uő.: Történeti tanulmányok és jellemrajzok. Csengery 

Antal összegyűjtött munkái. 2. bővített kiadás. Budapest, 1884. II. k. 261.  
56 Szemere 1848. szeptember 9-én kelt utasítását – amelyben nincs szó Merz főbelövéséről – 

közli Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetőri iratai. A dokumentumokat 
válogatta, a jegyzeteket készítette, az előszót írta URBÁN Aladár. Budapest, 1999. II. k. 1252.  

57 Szemere dátum nélküli, 1853 utáni töredéke. (A szöveg itt nem közölt részében ugyanis 

utal a Kossuth-jellemrajzra „mi ellene polemice van tartva, - de benne minden betű igaz…”) 

OSZK Kt Fond 221/79. 
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