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Divat manapság a közelmúlt politi
kusainak, hadfiainak, egyházi szemé
lyiségeinek önéletírásait, visszaemléke
zéseit, netán önigazoló filippikáit — 
gyakran a ma is élő főszereplő közre
működésével — kiadni. Ennek sok hasz
na mellett némi hátulütője is akad. Ne
vezetesen, hogy a mai átrendeződő, át
értékelődő világban, a damaszkuszi út 
szélén csüggedten üldögélő, egyszerű, 
de amúgy fogékony és érdeklődő halan
dó kétségbeesett és tanácstalan. Purga-
tóriumból elbocsátó cédulát vált meg ez 
a nagy írásbőség, avagy, kortársaink 
esetében, a mindenkori feddhetetlen 
hatalom kezébe helyezendő menlevél az 
új sáncok mögé? 

Mindenesetre a több emberöltővel 
ezelőtt letűnt, akár nemzeti pantheon-
ba, akár a tiszteletlen utókor által tör
ténelmi pellengérre állított, hosszabb-
rövidebb ideig politikát formáló előde
ink megítélése jóval egyszerűbbnek tű
nik. Tetteiket kényelmes távlatból, má
sokéival összevetve, a fennmaradt for
rások vizsgálatával, a következmények 
ismeretében elemezhetjük, s akármit 
tettek, vagy írtak annak idején, köny-
nyűszerrel „rajtakaphatjuk" őket. Köz
ben rájövünk, hogy ez mégsem ilyen 
egyszerű, hiszen az említett két pólus 
között, átmeneti fokozatok közbeikta
tásával finomítva a végleteket, az át
járás sok esetben szabad. A bálványok 
döntögetése, illetve a süllyesztőből pi
edesztálra emelése időtlen, arról nem is 
beszélve, hogy ez kortársak között is 
kedvelt foglalatosság. 

Kiváló példája ennek Szemere Ber
talan előttünk fekvő hármas jellemraj
za. A közreadók dicsérete, hogy az író 
szuggesztivitásától és elfogultságától 
függetleníteni tudták magúikat, bár, a 
tények fölényes ismeretében, megen
gedhettek maguknak egy-egy cinkos 

összekacsintást Szemerével. S hogy ez, 
főleg Kossuth esetében, hiszen Szeme
re Batthyány Lajos és Görgei szemé
lyének vizsgálatát a kormányzó iránti 
ellenszenvének, sértettségének hangsú
lyozására használta fel, időnként folya
matos szemrángássá fajul, bevonva az 
olvasót is, csak az indokolt értékelési 
finomítások szükségességét bizonyítja. 

Megállapíthatjuk, hogy a döfések osz
togatása közben maga a szerző is szám
talan sebet kapott, módszerének, elő
ítéletességének, önigazolási kényszeré
nek köszönhetően. Véleményalkotásun
kat, Szemere írásának feldolgozását 
megkönnyíti, hogy a szerkesztők a ma
gyarul íródott, de magyar nyelven elő
ször megjelenő Jellemrajzokat elöljáró
ban, majd a jegyzetekben is, pontos 
korrajzzal, adalékokkal látják el. 
Amennyire a terjedelem engedheti, 
górcső alá veszik a kor politikai életét, 
benne a mű főszereplőinek sokoldalú 
személyiségét. Szemere és emigrációbé
li sorstársai tevékenységére, ha jelzés
szerűen is, külön kitérnek. A Jellemraj
zok születési körülményei ezzel érthe
tővé válnak. 

Az 1852 tavaszán Párizsban befejezett 
és októberben Marx kiadójánál, Ham
burgban három kis füzetben, Zerffi 
Gusztáv és Bangya János (mellesleg 
az osztrák titkosrendőrségnek a magyar 
emigrációhoz „delegált" ügynökei) for
dításában német nyelven megjelent al
kotás már a kezdetekben alaposan meg
osztotta csekély olvasótáborát. Hatása 
azonban máig él. Amennyire elhallga
tása lehetővé tette, hozzájárult Batthyá
ny és Görgei személyének — sajnos — 
máig ható kanonizálásához, míg Kos
suth esetében, elsődleges szándéka el
lenére, kevés sikerrel járt. A Jellem
rajzok „szamizdat" sorsa Szemerén is 
lecsapódott, hasonlóképpen egyoldalúvá 
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téve megítélését, személyiségét a meg
érdemeltnél jobban árnyékolva. 

Batthyány Lajos jellemzése a „köte
lező" kritikai észrevételek ellenére egy
értelműen pozitív: egyéniségéből, kény
szerhelyzetéből fakadó túlzott lojalitá
sa, kompromisszumkeresése okozta vesz
tét; jóhiszeműsége az udvar irányában. 
Szemere ebben a részben, a tragikus 
sorsú miniszterelnök életútjának vázo
lása közben, rövid áttekintést nyújt ke
vésbé tájékozott olvasói számára 1848/ 
49 előzményeiről, valamint Ausztria és 
Magyarország államjogi kapcsolatairól. 

Görgei esetében, mintegy Kossuthra 
erőt gyűjtve, Szemere már kétes esz
közöktől sem riad vissza. Fejére olvas
sa valós, illetve számosabb vélt hibá
ját is, ami nagyrészt a szerző értetlen
ségéből, hadügyi tájékozatlanságából, 
képzetlenségéből fakad. A legnagyobb 
kárt azonban a „Görgei áruló" mítosz 
elhintésével okozta, aminek megcáfo-
lása a korszakkal foglalkozó történé
szek (persze egy részének) feladata. En
nek ellenére elismeri hadvezéri tehet
ségét, jellembeli, igaz — szerinte — 
kisszámú erényeit, s ha Kossuth került 
szóba, többnyire Görgei mellé állt. Tel
jes megsemmisítését nem is tartotta el
sődleges céljának, hiszen ő nem volt 
abban a helyzetben, hogy eredménye
sen tisztázhassa magát klagenfurti 
száműzetésében. 

Kossuthra azután, a legterjedelme
sebb pamfletben, a teljes politikai, szel
lemi leszámolás szándékával támad. Di
daktikája is eltér Batthyány és Görgei 
tevékenységének kritikai-kronologikus 
tárgyalásától. Sarkított, tömör, költői 
kérdéseket tesz fel, s ezekre eleve elíté
lő, inkább indulatoktól, elfogultságtól 
fűtött, gyakran valótlanságokon alapuló 
válaszokat ad ahelyett, hogy azokat 
meggyőzően, logikusan, kellő argumen

tációval építené fel. így, ahol alapgon
dolatai mégis helyesek lennének —hi 
szen Kossuth, meg kell vallani, jelle
mében igen csak középszerű, de a kabi
netpolitikában és demagógiában utolér
hetetlen volt, —, egy tehetetlenül to
porzékoló, bosszút hasztalan lihegő kis
ember benyomását kelti. Talán Szeme
re is érezte, a bálvány felállításában 
korábban ő is segédkezett, s a kiáb
rándulás után, szándéka ellenére, kor
látozott lehetőségei csupán csalódottsá
ga, fájdalma gáttalan kimutatására ké
pesítik. 

Hermann és Pelyach tudják, hogy a 
Jellemrajzok egymagukban, a magya
rázatok ellenére, túlságosan elnagyolt
tá, egyoldalúvá tennék az írójukról ki
alakult képet. Hogy tisztábban láthas
sunk, szerintük is szükség volna egy 
Szemere monográfiáia. Addig is, áthi
daló megoldásként, bőséges okmánytá
rat adnak közre Szemere 1848 49-es kor
mánybiztosi, miniszterelnöki és bel
ügyminiszteri működésének irattermé
séből. Ennek segítségével összevethet
jük élete csúcspontját a hatalomban, 
felelősségét, illetve hibáiból fakadó fe
lelőtlenségeit emigrációs vergődésével, 
nyomon követhetjük nézetei formáló
dását a cáfolhatatlan iratok tükrében. 

A 319 levél, hivatalos irat, hirdet
mény, intézkedés, összevetve a politi
kai tehetetlenségből, számvetési kény
szerből, labilis idegállapotból fakadó 
hattyúdallal, olyan fontos ívet rajzol 
fel Szemere életpályájáról, amely min
den bizonnyal elősegíti az említett tör
ténetírói tartozás törlesztését. A forrás
kritikai alaposságú jegyzetapparátus, a 
magyarázatok szinte egy második tanul
mánnyal érnek fel. A képmelléMetek 
válogatása szintén hozzájárul ahhoz, 
hogy ebből a kiadványból megkerülhe
tetlen alapmű legyen. 
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