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750 esztendeje érkezett haza Julianus 

Julianus-emlékünnepség 
a Budai Várban 

Hét középkor i kéziratban fennmaradt okiratban foglaltak alapján tudjuk , hogy Julianus d o m o n k o s rendi 
barát 1236. év „karácsony utáni második nap" érkezett vissza Magyarországra. Ezt a 750 éves évfordulót 
ünnepelték meg a Budai Várban a volt domonkos rendi kolostor udvarán felállított — keletre muta tó — 
szobránál, 1986. december 29-én. 

Julianus személyéről — néhány romantikus írói művön kívül — keveset tudunk. Csupán amit mindkét 
útjáról (1235—1236., 1237—1238.) szóló, szerzetestársától származó jelentésekből ismerünk. N e m tudjuk az 
ország mely részéről származott, nem ismerjük eredeti nevét. 

A jelentések leírója, Ricardus, bevezető műveiben az akkori művelt személyek természetes ismeretével leírja, 
hogy a „hét vezér népeként köl tözöt t magyarok" egy távoli „Hungaria maior"-ból jöttek. Szerinte az ott 
maradtak „ma is pogányok". A kunok és az ott maradt magyarok felkutatása, térítése volt a d o m o n k o s rend 
feladata. Bizonyosan a magyar királynak (udvarnak) is lehetett információja a Távol-Keleten forrongó, 
ismeretlen és terjeszkedő mongol hatalomról. Mindez indokolta, hogy pontos adatokat ismerjenek meg 
ezekről mind Rómában, mind Magyarországon. 

Az első négytagú domonkos csoportból csupán egy O t t ó nevűt ismerünk, de út juk nem járt sikerrel. Őke t 
ú jabb négy barát követte, akiknek egyike volt Julianus. Ú t j u k Konstant inápolyon és a Fekete-tengeren át Ázsia 
peremére vezetett , ahonnan ket tő közülük visszatért, Julianus és társa, Gerhardus pedig tovább indult. 
Utvonaluk elárulja, hogy nem voltak teljesen tájékozat lanok útirányuk tekintetében. 

Elgondolkodtató , hogy első úticéljuk arra a vidékre vitte őket, ahol a magyarság tömbjéből leszakadt, 
úgynevezett szavárd magyarok éltek, az Észak-Kaukázus vidékére. Az ottani király feleségétől segítséget és 
támogatást kaptak. Innen Észak-Kaukázus előterétől kezdve Julianus útvonala már nem olyan magabiztos, 
mint az addigi. T ö b b mint egy hónapig voltak kénytelenek bolyongani olyan körülmények közöt t , hogy a társ, 
Gerhardus teljesen kimerülve, betegen meghalt. A magára maradt Julianus további kalandos útja során a Volga 
környékén talált egy magyar asszonyra, aki oda jött fér jhez. Ó mondta meg (magyarul!), hogy innen kétnapi 
járóföldre élnek azok a magyarok, akiktől elszakadt. így került Julianus az ottani magyarok közé, akikkel több 
száz éves nyelvi elszakadás után is jól megértették egymást. 

A jelentés leírja, hogy a távolban maradt magyarok leszármazottai hagyományaik alapján tudták, hogy 
népük egy része elszakadt tőlük, de a távolba kerül tekről nem voltak pontos ismereteik. A jelentés szerint 
pász torkodó életmódot folytattak. Nagy érdeklődéssel hallgatták Julianus tájékoztatását hazájáról, a korabeli 
magyar állam berendezkedéséről. Örömmel muta t ták meg saját életüket, házaikat(l), falvaikat. Nyilván 
meglepte Julianust, hogy az ottaniak a korabeli keresztény, hitbeli ismereteket is milyen érdeklődéssel 
hallgatták. 

Ezek a leírások tették hitelesebbé a jelentést, ami nekünk, mai magyaroknak azért fontos, mer t ez az első — 
és egyben utolsó — hiteles írásos emlék távolban maradt rokonainkról. Fontos volt továbbá az akkori Európa 
és Magyarország számára az a híradás, amit a továbbiakban tartalmaz. Eszerint a tatárok nagy támadást 
szándékoznak indítani a Nyuga t ellen, amit Németországnak neveznek. Ebben a fenyegetettségben benne 
foglalható volt Magyarország is, ami azután valósággá is vált. Akkor csupán földrajzi érdekességnek számított, 
hogy hír jött a „tatárok földjén túl i" hatalmas (Kínai) birodalomról. 

Ellentmondásosnak látszik, hogy a jelentés arról ír, miszerint a „Magna Hungar ia" lakói nem tudták, hol 
vannak a tőlük elszakadt magyarok, mégis eligazították Julianust egy valóban rövidebb és egyszerűbb 
útvonalra. A tanácsot Julianus megfogadta, visszafelé rövidebb idő alatt érkezett Magyarországra. Abban az 
időpontban, 1236 karácsonya után, amit most megünnepel tünk. 

1237-ben indult el második útjára, amikor már nem érte el a korábban érintett területet, az ottani 
magyarokkal pedig alig került érintkezésbe. Megtudta, hogy azokat — a megmaradtak szerint — szétszórta az 
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időközben megindult tatár támadás. Igen hasznos egyéb információkat is közöl, így idézi a tatár kán 
Magyarország királyához intézett levelét. 

Julianus jelentéseit rendtársa, Riccardus fráter foglalta írásba, ennek másolata két példányban a Vatikáni 
Levéltárban, két példánya a Firenzei Levéltárban, kettő a Vatikáni Könyvtár kézirattárában és egy a párizsi 
Nemzet i Könyvtárban található. 

Dr. 2. Szőke Pál 

Julianus első útjáról 
készült jelentés 1237-ből 

A keresztény Magyarok Történetében azt találták, hogy van egy másik, Nagyobb Magyarország, ahonnan a 
hét vezér népével együtt k iköl tözöt t , hogy lakóhelyet keressen magának, minthogy földjük a lakók sokaságát 
eltartani nem tudta. Miután sok országon áthaladtak és pusztítottak, végül elérkeztek arra a földre , melyet most 
Magyarországnak neveznek, akkor pedig a rómaiak legelőjének mondot tak . Ezt választották maguknak 
lakóhelyül a többi földek közül , meghódítván a népeket, amelyek akkor itt laktak. Ahol is végül Szent István, 
első királyuk a keresztény hitre térítette őket , míg az előmagyarok, akiktől származtak, hitetlenségben 
maradtak, mint ahogy ma is pogányok. 

A domonkos barátok, miután ezeket a Magyarok Történetében megtalálták, megszánták a magyarokat, 
akiktől származtak, hogy mind az ideig hitetlenségben tévelyegnek. Elküldtek hát négy barátot keresésükre, 
hogy Isten segedelmével megtalálják őket, ahol csak tudják. Annyit tudtak a régiek írásaiból, hogy keleten 
laknak, de hogy hol vannak, nem is sejtették. 

Az említett szerzetesek, akiket kiküldtek, sok fáradságnak kitéve magukat tengeren és szárazföldön, több 
mint három esztendeig keresték őket, de az utak sok veszedelme miatt nem tudtak nyomukra akadni, kivéve 
közülük egy papot, O t t ó nevűt, aki csak úgy utazhatot t , hogy kereskedőnek adta ki magát. Ö egy pogány 
országban talált néhány azon nyelven beszélőt, akik révén megbizonyosodhatot t afelől, hogy mely vidéken 
laknak, de tar tományukba nem jutott el. Visszatért hát Magyarországra, hogy több barátot vegyen maga mellé, 
akik vele visszamenve a keresztény hitet hirdessék közöt tük. De a sok fáradságban eltörődve, visszaérkezése 
után nyolcadnapra, miután megkeresésük minden út ját-módját elmagyarázta, Krisztushoz köl tözöt t . 

A domonkos barátok pedig, óhajtván a hitetleneket megtéríteni, ismét négy barátot küldöt tek az említett nép 
felkutatására. Ezek elnyervén rendtársaik áldását, szerzetesi ruhájukat világival váltották fel, szakállukat és 
hajukat pogány módra megnövesztették (. . .) Béla úrnak, Magyarország mostani királyának kíséretével és 
költségén — Konstantinápolyba érkeztek. (. . .) 

Innen egy másik városba mentek, ahol egy mohamedán házában, aki őket Isten nevében befogadta, az 
említett beteg szerzetes, név szerint Gerhardus, az Úrban elnyugodott , és ugyanitt el is temették. 

Ezután Julianus barát, aki egyedül maradt , nem tudva, hogy miként juthat tovább, szolgája lett egy 
mohamedán papnak és feleségének, akik Nagy-Bolgárországba készültek utazni, s meg is érkeztek ide. 
Nagy-Bolgárország nagy és hatalmas ország, melynek gazdag városai vannak, de mindnyájan pogányok. (. . .) 

Ennek az országnak egyik nagy városában, mely állítólag ötvenezer harcost tud kiállítani, a barát egy magyar 
nőt talált, aki a keresett földről erre a vidékre ment férjhez. Ez megmagyarázta a barátnak az utat, hogy merre 
menjen, s azt állította, hogy kétnapi járóföldre biztosan megtalálhatja azokat a magyarokat, akiket keresett, fgy 
is tör tént . 

Megtalálta pedig őket a nagy Etil folyó mellett. Kik látván ót, s megértvén, hogy keresztény magyar, nagyon 
örvendeztek megérkezése felett. Körülvezették ót házaikban és falvaikban, és keresztény magyar véreik 
királyáról és országáról behatóan tudakozódtak . Bármit mondot t nekik a hitről vagy egyebekről, a 
legfigyelmesebben hallgatták, mivel teljesen magyar a nyelvük, megértették őt, és ő is azokat . Pogányok, 
akiknek semmi tudomásuk nincs Istenről, de bálványt sem imádnak, hanem úgy élnek, mint az állatok. Földet 
nem múvelnek, lóhúst, farkashúst és efféléket esznek, kancatejet és vért isznak. Lovakban és fegyverekben 
bővelkednek, és igen bátrak harcban. A régiek hagyományaiból tudják , hogy ezek a magyarok tőlük 
származnak, de hogy hol vannak, nem volt tudomásuk róla. 

A tatár nép szomszédos velük, de ezek a ta tárok, harcba bocsátkozva velük, nem tudták őket háborúban 
legyőzni, sőt az első csatában vereséget szenvedtek. Ezért barátokká és fegyvertársakká fogadták őket, 
úgyhogy együttesen t izenöt tar tományt teljesen elpusztítottak. A magyaroknak ezen a földjén az említett barát 
találkozott tatárokkal és a tatár vezér követével, aki beszélt magyarul, oroszul , kúnul, németül , szaracénul és 
tatárul. Ó azt mondta, hogy a tatár sereg, amely ide ötnapi járóföldre helyezkedett el, Németország ellen készül 
menni , de várnak egy másik sereget, amelyet a perzsák legyőzésére küldtek.(. . .) 

'Részlet a Julianus barát cs napkelet fölfedezése című könyvből . Válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket ina Cyórffy 
György, fordí tot ta Györffy György és Gy. Ruitz Izabella. Szépirodalmi, 1986. 
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A barát , mindezt megtudva, jóllehet a magyarok kérték, hogy maradjon , nem vállalta, két okból. Először 
azért, mer t ha a pogányok országaiban és Oroszországban, melyek a keresztény magyarok és emezek közöt t 
fekszenek, híre menne, hogy ezeket a katolikus hitre térítik, nyugtalanná válnának, és talán ettől kezdve 
minden utat elzárnának, attól tartva, hogy ha ezeket amazokkal sikerülne a kereszténységben összekötni, 
minden közbeeső országot meghódítanának. Másodszor azért, mert elgondolta, hogy ha rövidesen meghalna 
vagy megbetegedne, munkája füstbe menne, minthogy sem ő nem boldogulna velük, sem magyar rendtársai 
nem tudnák , hogy hol található ez a nép. Mikor tehát vissza akart térni, kitanították ö t ezek a magyarok egy 
másik útra, amelyen gyorsabban utazhat. Megindult pedig a barát hazafelé a Szent János ünnepe előtti 
harmadik napon, és néhány napi pihenőt tartva az ú ton, vízen és szárazföldön utazva karácsony másodnapján 
lépte át Magyarország kapuját , jóllehet Oroszországon és Lengyelországon át lóháton jött . (. . .) 

Julianus második útjáról 
készült jelentés 1237—1238-ból 

(. . .) Amikor a reám rótt engedelmességet követve Nagy-Magyarországba kellett mennem a mellém adott 
barátokkal , és a nekünk kiszabott utat bejárni óhaj tot tuk, amint Poroszország legtávolabbi végeihez 
érkeztünk, megtudtuk az igazságot — (ó, keserves és mindenkit megdöbbentő dolog!) —, hogy az összes 
tartarokat , akiket pogány magyaroknak is neveznek, a bolgárokat és számos országot a tatárok teljesen 
elpusztí tot tak. (. . .) 

így tehát Gürkagán, a ta tárok említett vezére mindenüt t dicső győzelmet aratva, teljes erejével hadjáratot 
vezetett a perzsák ellen némely csatározások miatt , melyeket korábban egymás ellen folytattak, hol is 
rendkívüli győzelmet vívott ki, és Perzsiát teljesen leigázta. 

Ezek után merészebbé vált, és a földön mindenkinél erősebbnek érezve magát, megkezdte elónyomulását 
(más) országok ellen, azzal a szándékkal, hogy az egész világot leigázza. Ezért a kúnok földjére vonult, a 
kúnokat leverte, és földjüket elfoglalta. Innen visszafordulva Nagy-Magyarországra (mentek), ahonnan a mi 
magyarjaink erednek, harcoltak velük tizennégy éven át, s a t izenötödik évben legyőzték őket , amint ezek a 
pogány magyarok élőszóval elmondták nekünk. Ezek leverése után nyugatra fordultak, és egy esztendő vagy 
valamennyivel több (idő) alatt öt igen nagy pogány országot foglaltak el: Szakszint, Meroviát, leverték 
Bolgárországot, és hatvan nagyon erős várat foglaltak el, melyek oly népesek, hogy egyetlen közülük ötvenezer 
fegyverest tud kiállítani. (. . .) 

Most pedig, amikor Oroszország végein várakoztunk, megtudtuk a való igazságot, hogy a tatárok egész 
serege nyugat felé vonulva négy részre oszlott. A z egyik rész az Etil fo lyó mellett Oroszország keleti végeinél 
Szuzdal felé közeledik, (. . .) Azok a ruténok, magyarok és bolgárok, akik előlük menekültek, élőszóval 
mesélték nekünk, hogy (a tatárok) arra várnak, hogy a télen, amikor a föld vizei és mocsarai befagynak, egész 
Oroszországot teljes sokaságukkal olyan könnyen feldúlják, mint az egész rutén földet. 

Tud já tok meg így még mindezeket , hogy maga Gürkagán, az első vezér, aki a háborút elkezdte, meghalt. 
Most pedig az ő fia, a Kán uralkodik a helyén. (. . .) 

Többen mint biztos dolgot beszélik, és a szuzdali fejedelem élőszóval megüzente általam Magyarország 
királyának, hogy a tatárok éjjel-nappal tanácskoznak afelett, hogy miképpen győzhetnék le és keríthetnék 
hatalmukba a keresztény Magyarországot. Állítólag tervbe vették, hogy továbbnyomulnának, és elfoglalnák 
Rómát és a Rómán túli területet. 

Ezért követeket küldtek Magyarország királyához, akiket — mikor Szuzdal földjén át mentek — a szuzdali 
fejedelem elfogott, és a királynak küldött levelet a fejedelem elvette tőlük. Ezeket a követeket mellém adott 
társaimmal együtt láttam is. A z említett levelet, amelyet a szuzdali fejedelem nekem adot t át, elvittem 
Magyarország királyának. A levelet pogány betűkkel írták, de tatár nyelven. így hát a király sokakat talált, akik 
el tudták olvasni, de nem akadt , aki megértette volna. Mi pedig, midőn áthaladtunk egy Kerman nevű nagy 
pogány városon, találtunk valakit, aki lefordította nekünk. (. . . ) 

Ismét, midőn a római udvarban tar tózkodtam, előttem elment Nagy-Magyarországba négy rendtársam, akik 
átkelvén Szuzdal földön, ennek az országnak a határain találkoztak némely pogány magyarral, akik a tatárok 
elől menekül tek. Ezek készségesen felvették volna a katolikus hitet. És mielőtt a keresztény Magyarországra 
jöttek volna, meghallotta ezt az említett szuzdali vezér, felháborodva visszahívta a m o n d o t t barátokat, és 
megtiltotta, hogy a római hitet prédikálják azoknak a magyaroknak, és emiatt kiűzte őket földjéről . (. . .) 
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„Elvettem a zászlót . . 
Szemere Bertalan emlékezete 

„A nagyság a sorsé, csak a tehetség az emberé." Az egyén és a történelem párharcának drámáját Kemény 
Zsigmond foglalta össze ebben a monda tban . Az egyén kiszolgáltatott, tőlünk független erők oszt ják ki a 
szerepeket, mi legfeljebb a szerepekre készülhetünk becsülettel, ajándékba kapot t tehetségünk szerint. 

A kor, amelyben Szemere Bertalan élt, sokféle szerepet kínált, s a borsodi Vattán, 1812. augusztus 27-én 
született ifjút a sors gazdagon áldotta meg tehetséggel. Élete végéig elkísérte például az a dilemma, melyik 
pályát tekintse élete értelmének: az íróit, mely annyi ö römöt és babért termett számára, vagy a közéletit, mely 
a reformkor ígéretes évtizedét és a szabadságharc mámor í tó s kudarctól vemhes hónapjait leszámítva 
szenvedést, reménytelenséget és megaláztatást hozott. Kölcsey Ferenc 1834. szeptember 7-én kelt, Szemere 
Pálnak címzett levelében már szóvá teszi ezt a kettősséget, és szinte megjósolja a huszonkét éves unokaöccs 
nem mindennapi pályáját: „A mi Bertink holnap indul feléd . . . Fogadd öcsédet kegyesen, ez egy szeretetre 
méltó, s jól készült , s elveket kereső if jú, ki nekem szeretetemet s bizodalmamat nagy mértékben bírja. A ő 
nyelv gramatikáját tanulta, s tiszta, kellemes prózát ír, s van benne elég talentum, hogy Titerátorink közt egyszer 
akkor díszben tűn jön fel, de az én kinézéseim nem annyira azok, nogy ő literátor legyen, mint azok hogy 
hivatalbeli. Ez a gyermek, ha minden meg nem csal, a polgári pályán nem utolsó jelenet lesz; s országunk 
mostani helyzetében én inkább óha j tom, hogy a megyéken s országgyűléseinken előítéletlen, szabadelmű, 
merész lelkű, s nem ingó férfiak támadjanak, mint jó drámaírók. E népnek gyorsan jövő segédre van szüksége, 
hogy saját érdekei felől felvilágosíttassék." 

A kor szorításának enged Szemere, mikor a literátori helyett a „hivatalbeli" pályát választja, s ha nem is 
tudatosan, irodalmi működésének legjavát a megyei és országgyűlési szereplésének igájába fogja. í róként 
dilettáns marad, aki csak kedvtelésből vagy saját maga vigasztalására ír, viszont minvégig hivatásszerűen 
politikus. Merész lelkű, aki azután is, hogy a politikai küzdőtér rő l kiszorul, igyekszik a „népet" nevelni, azaz 
saját érdekei felől felvilágosítani. 

Egyelőre azonban még csak készül a későbbi nagy szerepre. A késmárki és a sárospataki diákévek után az 
1832/36-os országgyűlésen már ott találjuk az ifjú jurátust, Borsod ellenzéki követe, Palóczy László mellett . 
Ekkor kerül Kölcsey bűvkörébe, és itt ismeri meg az Országgyűlési Tudósí tások szerkesztőjét, a nála tíz 
esztendővel idősebb Kossuth Lajost. 

Szemere Bertalan tanulóévei ezek. Későbbi pályájának legfontosabb színhelyeit, a megyét és az országgyűlés 
világát ekkor ismeri meg tövirül hegyére. 1833-ban a királyi táblán ügyvédi vizsgálatot tesz, s Borsodban 
hamarosan megválasztják jegyzőnek. „Neveltetése" azonban még nincs befejezve. Az extra Hungáriám non est 
vita életszemlélete már a múlté, a r e fo rmkor fiataljai tudják, hogy Európa ismerete nélkül Magyarországon sem 
lehet eligazodni. Szemere is követi kortársai példáját, s nagybátyja anyagi támogatásával tizenhét hónapos 
külföldi útra indul. 

„Én Németa l fö ldön különösen a népiskolákat, Franciaországban a nyilvános életet, Nagy-Britanniában a 
fogházakat s népjellemet, Helvéciában a természetet választám azon fénypontul , mi körül egyéb tárgyak 
csoportozatai összegyűlnek. Mert nemcsak amaz elvnek, hanem még egy másik csillagnak befolyása alatt is 
írék, s ez a H A Z A . . ." Evvel az ajánlással kezdi a nagy utazásról írt naplóját, s az 1840-ben kiadott Utazás 
külföldön egy csapásra ismertté teszi nevét. A siker óriási: az első kiadás 2400 példánya kilenc hónap alatt 
elfogy, s a szerzőt az Akadémia XI. közgyűlése 1840. szeptember 5-én levelező tagjává választja. Az út inapló 
azonban nemcsak (írói és politikusi) hírnevét alapozza meg, de maga az utazás, az akkor szerzett tapasztalatok 
összessége további életének soha el nem értéktelenedő aranytartaléka is lesz. H a megyéje részére javaslatot kell 
kidolgoznia a „javító fogházakról" — az eszmét az útinaplóból meríti; ha az Akadémia pályázati felhívására a 
halálbüntetésről ír — csupán angliai élményeit kell felelevenítenie. 

A megyei táblabírót , az 1843/44-i országgyűlés követét, Borsod másodalispánját (1846), egyszóval Szemerét, 
a közéleti férfit ugyan az elkésettség rémétől hajszolt r e fo rmkor ösztönzi cselekvésre, a hazai nyomorúságon 
túlmutató perspektívát viszont neki is, mint annyi más külföldet megjárt kortársának (Eötvös József, Trefor t 
Ágoston, Szalay László), az alaposan megvizsgált külföldi példa szolgáltatja. 

Az idő sürget, s Szemere Bertalan győzi tartalékokkal. 1847. március 15-én Deák Ferenc, Kossuth Lajos, 
Eötvös József, Pulszky Ferenc és Teleki László mellett ó is részt vesz az 1847/48-as országgyűlésre készülő 
ellenzék programjának kidolgozásában. Kossuth után talán a legnépszerűbb polit ikus. Miskolcon, de később 
Pesten is a kor szokása szerint fáklyás menettel tisztelik meg (1845. szeptember 25.). Tele van tervekkel és 
ambícióval, keze alatt ég a munka, s közben magánélete is rendeződik: 1846 áprilisában házasságot köt . 

Ez az évtized Szemerének — de a nemzetnek is — legboldogabb időszaka. Áz országban nem ő az első, de az 
elsők közé tar tozik. Hogy vezetőnek nem való, talán maga is érzi. Hiányzik belőle a hajlékonyság és az a 
megnyerő kedvesség, mely a vezéregyéniségek köré úgy vonzza a tettre kész embereket , mint mágnes a vasat. 

Szemere az elvek embere, majdnem doktrinér. Képességeivel tisztában van, és ezt másokkal is érezteti. 
Puritán és demokrata , az arisztokratákat ellenérzéssel figyeli, s akik allürjeiket majmolják, lenézi. Szeret 
aforisztikusan fogalmazni, és azzal sem törődik, ha egy-egy élesebbre sikerült igazság másokat sért. Mindezek 
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a márciusi napokban nem kerülhettek felszínre, s ha valaki kétségessé is tehette volna részvételét az első felelős 
minisztériumban, a kortársak egybehangzó emlékezése szerint Kossuth sürgetése eldöntöt te a kérdést. 

A szabadságharc mámorí tó és egyre zaklatottabb hónapjai Szemere Bertalant is sodor ják . A belügyminiszter 
sajtótörvényével a pesti fiatalok nincsenek megelégedve, a törvényt nyilvánosan elégetik, s a miniszter 
kénytelen engedni. Ez az incidens sem tépázza meg népszerűségét. A Közcsendi Bizot tmány tagjává választják, 
és újra — már harmadszor — fáklyás zenével köszönt ik . Aztán megszervezi az országos rendőrséget, a 
minisztérium lemondása után egyedül ó marad a poszton, hogy később az Országos Honvédelmi Bizot tmány 
tagjaként folytassa munkáját . 

1848 decemberében Felső-Magyarország teljhatalmú kormánybiztosává nevezik ki, s lázasan szervezi az 
ellenállást. 1849 januárjában vezéreket függeszt fel (Dembinszky) és vezéreket nevez ki (Görgey) , a 
függetlenségi nyilatkozat kibocsátását követően pedig, mikor újjáalakul a kormány , Kossuth bizalma ismét 
Szemere felé fo rdu l : őt kéri fel a ko rmány vezetésére (1849. május 1.). Az egymásnak el lentmondó hírek 
hálójában az országgyűlés tanácstalan, fél az igazságtól, s magatartásával szinte kiprovokálja, hogy becsapják. 
A saját opt imizmusától mámoros Kossuthnak nincs ereje feltárni a valóságot, s a miniszterelnök Szemere is a 
könnyebb utat választja: szónoki fordulatokkal igyekszik megoldani azt, amit az ország erővel már nem győz. 
Hunfalvy Pál ekkor jegyzi fel Szemere egyik országgyűlési tájékoztatója után naplójába (1849. július 21.): „A 
beszéd tetszett, de nem is volt más, mint szép szó, kiékesítve hazudsággal, mellyel hazánk erejét becsülte." 
Másutt, ugyanezen a napon: „Én Szemerét több embernek tar tot tam: ó nem politikus, hanem csak í ró." 

Az orosz beavatkozás nyomán a szabadságharc katonai helyzete katasztrofálissá válik, az országgyűlés és a 
kormány Szegedre menekül, a képviselők egyre türelmetlenebbek, s Szemere, mintha a bukás árnyékában 
mindent ki akarna pakolni tarsolyából: 1849. július 28-án az országgyűlés elé terjeszti történelmi jelentőségű 
törvényjavaslatát a „népiségeket illető elvekről", azaz a nemzetiségei kről és a zsidók egyenjogúsításáról. 

Megkésve, lehetne mondani, de hogy a javaslatot mindenképpen az országgyűlés elé kellett terjeszteni, épp a 
szabadságharcot követő — gyakran rágalmazásnak is beillő — külföldi vélekedések igazolják. A határozat 
kidolgozása hónapokkal korábban megkezdődöt t , amikor még nem volt nyilvánvaló sem az elkerülhetetlen 
bukás, sem az, hogy ennek egyik fő oka a mesterségesen szított nemzetiségi ellentétek robbanása. Az elfogadott 
törvény, annak körültekintő és hosszadalmas előkészítése, a körülötte gyűrűző vita bizonyítja, hogy az 
1848—49-es magyarországi eseményeket nem lehet egyszerűen a „Duna-medence történelmének legvéresebb 
nemzetiségi összecsapásának" tekinteni. (Külföldön, s különösen Franciaországban ezzel szokták elaltatni újra 
meg újra — s okkal — feltámadó lelkiismeret-furdalásukat.) Ami itt történt, szabadságharc, függetlenségi 
háború volt, amely során „a magyar vezetők mindig is úgy érezték, hogy a legfelvilágosodottabb és leghaladóbb 
módon bánnak a nemzeti kisebbségekkel". Az „általános kelet-európai viszonyokat véve alapul" ezekről a 
törvényekről csak elismeréssel lehet megemlékezni. 

1849. augusztus 13-án Görgey Világosnál leteszi a fegyvert, Szemere pedig, miután elrejti a magyar koroná t , 
Ó-Orsováná l augusztus 24-én átlépi a határt. Néhány nap híján 37 éves. O t t h o n halálos ítélet vár rá, a tö rök 
birodalom területén — Kossuth és kíséretéhez hasonlóan — internálás, ó a harmadik megoldást választja: öt 
társával együtt csónakot bérel, s Várnán, Isztambulon, Görögországon keresztül — ahol végiglátogatja a 
klasszikus világ legnevezetesebb helyeit — Párizsba menekül . O k t ó b e r 26-án álnéven szállást bérel magának, és 
itt éri utol a szörnyű hír az aradi kivégzésekről és Haynau kegyetlenkedéseiről. 

Az emigráció keserves tizenöt esztendeje következik. Az 1850 őszén kiegészülő családnak megélhetési 
gondjai — legalábbis eleinte — nincsenek, de a Szemere-házat sűrűn látogatják a betegségek. Az amúgy is 
érzékeny egykori miniszterelnök egyre nehezebben viseli el emigránstársai kicsinyes torzsalkodását, Kossuth 
diktátori allűrjei meg egyenesen sértik, s nemcsak magatartását, politikáját is helyteleníti, s ami legfontosabb, 
ezt nem is rejti véka alá. 

„Sajnálom én is Szemere elszigeteltetését — írja Mészáros Lázár 1857. december 16-án Vukovics Sebónek —, 
hanem aki igazságokat nyersen s ami t ö b b : csípősen szeret kimondani s azokat leírni, az ne csodálkozzék, ha 
kerülik ó t . . . H a faiseurjeink ellen kikelünk higgadtaknak, komolyaknak s mézesen igazaknak kell 
muta tkoznunk, mert másként szenvedélyeseknek, kissé gyűlölködóknek s mi több: némileg ir igykedőknek fog 
tartani, — s »aki szenvedélyesen ítél, ri tkán igazságos«, ezt mondja a kritika. S itt van a Szemere bibéje, pedig 
kár, mert sok, igen sok igazság rejlik azokban, amit e lmondot t . " 

Az emigráció labirintusában nem könnyű eligazodni, s akik benne élnek olykor jó szándékuk ellenére olyan 
viharokat kavarhatnak, melyek épp azt sodorják el, akit vagy amit óvni igyekeztek. Az utókor sem mentes az 
előítéletektől és sokan ezektől megtévesztve látnak például minden Kossuthot bíráló szóban árulást, támadják 
még mai napig Görgey t vagy vonják kétségbe Szemere jóhiszeműségét. Holo t t ma már nyilvánvaló, hogy 
Kossuth kétségbeesett viddini levelének állítása, miszerint Görgey „a hazának gyáván hóhérjává lón", nemcsak 
egyszerűen nem igaz, de méltatlan is a volt ko rmányzó e lnökhöz, mint ahogyan Szemere is méltánytalan, 
mikor a szabadságharc bukásának egyik fő okát Kossuth múltbeli tevékenységében látja. Ugyanakkor 
mindezek mélyén fel lehet fedezni — és az u tókornak észre kell vennie — a szabadságharc eszméjének és 
becsületének védelmét. Minden mondatukból , rágalmaikból, de még öntömjénezésükből is sugárzik az a 
meggyőződés, hogy nem hajlandók végzetként elfogadni a történelmet. Ennek a hitnek az oltárán áldozta fel 
Kossuth Görgeyt és Szemere Bertalan Kossuth Lajost. 

A nyersen k imondo t t igazságok jutalmaként sorstársakból verbuválódott , engesztelhetetlen ellenségek közt 
él Szemere. Hazájá tó l távol, kiszorulva a politikai pályáról egyre kevésbé tud eligazodni az események közt . 
Egy ideig Marxszal és Engelsszel is kapcsolatban áll, Kossuth-ellenes röpiratokat ad ki, s minden lehetőséget 
megragad, hogy a külföldi sajtóban ismertesse a szabadságharc valódi célkitűzéseit. Az osztrák t i tkosrendőrség 
minden lépését számon tartja, besúgók és kalandorok környékezik , és az egyik — visszaélve a gyanútlan 
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Szemere bizalmával — kétes üzleteibe is bevonja, hogy aztán Szemere pénzével együtt Amerikába szökjön. 
Szemere így veszti el felesége vagyonának tekintélyes részét, anyagi biztonsága megrendül, függetlensége is 
oda. A sorssal vívott harca egyre kilátástalanabb. 

I t thon még a forradalmi napokban is úgy élt, mint a legtöbb reformkori nemes. A szabadságharc bukásával 
ugyan menekülni kényszerül, de Párizsban is magyar — csupán emigráns — politikus marad: életformája, 
gondolkodása még mindig a régi. Vagyonának elvesztése végérvényesen megváltoztatja a helyzetet. Kénytelen 
kenyérkereső, polgári pálya után nézni, s ezzel az ország után eddigi életformájából is emigrál. 

A száműzetésben élő magyarok közül többeket megkísértett a gondolat — köztük magát Kossuthot is —, 
hogy előnyös üzleti vállalkozás lenne a magyar bor külföldi népszerűsítése. Különösen a nagy hírű és szerte a 
világon ismert és hamisított tokaji ellenében a valódi és minőségileg sokkal kiválóbb eredeti tokaji bevezetése a 
nyugati piacon. Míg a többieknél ez fu tó ötlet maradt , Szemerét az anyagi kényszer beleszorítja a vállalkozásba. 
Ettől fogva minden energiáját a magyar bor népszerűsítésébe öli. „Teszem mindezt hazafiságból, de jövedelmi 
számításból is" — írja egy helyütt . És miközben borkereskedői tevékenységébe bevonja i t thoni barátait, 
egykori iskolatársait és külföldi ismerőseit — többek közt a híres angol polit ikust, Cobdent éppúgy felkéri a 
tokaji propagálására, mint a manchesteri gyárost, Friedrich Engelst és a Tőkén dolgozó Marxot —, olyan 
tapasztalatokra tesz szert, amelyek előbb lesújtják, kétségbe ejtik, majd ahogy intellektuálisan is feldolgozza a 
benyomásokat , úrrá lesz felettük. Ekkor bontakozik ki előtte a felismerés és a nagy cél: hogy el vagyunk 
maradva, és hogy a magyar társadalomnak, ha fenn akar maradni, gyökeres reformokra — gazdasági és etikai 
megújulásra — van szüksége. A reformkor annak idején hasonló eszméktől volt hangos, de most , a hatvanas 
években, a gyilkos Bach-korszak múltán mindezek eretnek gondolatoknak számítanak. Az országot más tartja 
izgalomban. A passzív ellenállás tetszhalott évei után az újjáéledő (és terméketlen) politikai, közjogi viták a 
nemzet minden energiáját lekötik, ilyen „időszerűtlen" kérdésekkel nem érnek rá foglalkozni. Szemere is tudja 
ezt, de új életformájának tapasztalatai mást sugallnak, és a zsigereiben érzi a veszélyt. 

Saját sorsában mintegy az ország jövendőjét látja — vagy inkább sejti — , hogy annak is meg kell tennie azt a 
lépést, amire ö rákényszerült . Előbb vagy u tóbb annak is a polgári pályát kell választania „hazafiságból, de 
jövedelmi számításból is", azaz: polgári útra kell lépnie, ha túl akarja élni a századot. Csakhogy ez az ország mai 
formájában erre nem képes, ö n h i t t és azt képzeli magáról, hogy például ért a bortermeléshez. Holot t a 
legképzettebb magyar szőlész is képtelen olyan bort termelni, amely szállítható. Képtelen magára a 
kereskedésre, képtelen a határ idők megtartására, a minimális kereskedői, mondhatnám polgári fegyelemre. Ezt 
az országot meg kell tanítani a borkereskedelemre, magára a bortermelésre, egyáltalán arra, hogy a hazafiságot 
hogy lehet (és kell is) összekapcsolnia a realitásokkal, a „jövedelmi számításokkal". Széchenyihez méltó 
nemzetnevelői terv lombosodik ki a „térszinítés ( = egyenlőség) és a francia demokrácia emberében" — így 
jellemezte Szemerét Kemény Zsigmond —, aki már alig-alig tekinthető magyar középnemesnek, akinek 
lassankint nemcsak a teste erőtlen, de akiben a lélek fénye is kezd meghomályosodni. Egyre súlyosabb 
fejfájások gyötrik, a tervvel azonban nem hagy fel. Át kell gyúrni az országot — s mikor a tatai uradalomból egy 
fiatalembert küldenek hozzá , hogy franciaországi tanulmányútján segítse, hogy összeköttetései révén 
szerezzen belépőt a francia borkészítés titkos műhelyeibe, örömmel vállalja a feladatot. Zaklatott lelke minden 
energiáját összeszedi és a legendásan híres szervező nekilát megtervezni a tanítvány munkarendjét . A betegség 
támadása ellen munkával védekezik. 

Ekkor éri az utolsó csalódás. A tatai uradalom „ösztöndíjasában" nem a megálmodott ú j embertípussal 
találkozik, hanem a jövő emberével, az élősködő dzsentrivel. Az amúgyis megrokkant egészségű, puritán 
Szemere ezt már nem bírja elviselni. Betegsége elhatalmasodik, és 1864 végén dührohamában családjára támad. 
Az elborult elméjű egykori miniszterelnök ekkor — felesége kérésére — amnesztiát kap, és 1865-ben orvosi 
kísérettel hazaszállítják. 

Még négy évet él i t thon. Előbb Batizfalvy Sámuel Király utcai vízgyógyintézetében kezelik, majd 
Schwartzer Ferenc elmegyógyintézetében ápolják. A Városmajorban tett hosszú sétáik alatt lányának, 
Máriának mindig 1848—49-ről beszél. Aztán végleg elhallgat. „Elvettem a z á s z l ó t . . . " — lánya ezeket a 
szavakat hallotta tőle utoljára. 1869. január 18-án halt meg. 

Szellemi öröksége máig betakarítatlan, arcképének méltó megrajzolására még senki sem vállalkozott. A 
ti tánok körüli harcban — Görgey és Kossuth évszázados pőrére gondolok — ő csak sebeket kapot t , mellette 
kevesen ejtettek szót. Műveinek hat kötetét több mint száz éve adták ki, s egyedül nyugat-európai útinaplója 
jutott el bő válogatásban a mai olvasóhoz. A száműzetésben vezetett naplója (1849—1862) kiaknázatlan, 
levelezésének nagy része kézirattárakban hever, emlékirat értékű röpiratai annak idején is csak idegen nyelven 
jelentek meg. 

Mind-mind felfedezésre vár még, mint ahogy bukásokkal és tévedésekkel szegett élete is tanulságok 
garmadájával szolgál: kudarcaiban olyan értékekre mutatot t rá, melyeknek árfolyama azóta sem csökkent, s 
utolsó világos éveiben saját magának és a nemzetnek olyan utat próbált kijelölni, melyek ma is járhatóak. 

Albert Gábor 
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Steiner Gáborról 
születésének 
centenáriumán 

Száz éve, 1887. szeptember 9-én született Komáromban a forradalmi munkásmozgalom egyik kiemelkedő 
személyisége, Steiner Gábor . Szegény ószeres fiaként jött a világra. Nyomdásznak tanult, majd tanoncévei után 
Budapestre ment dolgozni, ahol alkalom nyílt megismerkedni a munkásmozgalommal . Tagja lett a nyomda-
ipari munkások szakszervezetének, bekapcsolódott a nyomdászok Liebknecht-körének tevékenységébe és 
miután 1918 őszén megalakult a Kommunisták Magyarországi Pártja, az elsők közöt t lépett tagjainak sorába. 

A Magyar Tanácsköztársaság idején a közellátási bizottság biztosaként tevékenykedett Budapesten. így 
került azok közé, akiket a magyar kommün bukása után halálra ítéltek. Sikerült azonban átjutnia a csehszlovák 
határon, és 1919 végén visszatért szülővárosába, ahol már várta felesége és három gyermeke, akik még 1919 
nyarán költöztek Budapestről Komáromba. 

Hazatérése után szedőként dolgozott a komáromi Spi tzer-nyomdában. Tevékenyen bekapcsolódott a város 
és vidéke munkásmozgalmába, kamatoztatva a Tanácsköztársaság idején szerzett mozgalmi tapasztalatait és 
kiváló szervezőkészségét. A csehszlovák határvárossá vált Komáromban a Magyar Tanácsköztársaság hatására, 
valamint ide emigrált volt harcosainak agitációja nyomán az 1920-as években rendkívül intenzív munkásmoz-
galom bontakozot t ki. Steiner egyike volt azoknak, akik 1921 májusában megalapították a komáromi 
kommunis ta pártszervezetet. Még ugyanabban az évben beválasztották a párt megyei vezetőségébe. A húszas 
évek első felében fokozatosan megismerték Komárom és vidékének munkásai , mint a népgyűlések szónokát, a 
május elsejei tüntetések és sztrájkok szervezőjét. A bérharcok alatt megalkuvást nem ismerve képviselte a 
mezőgazdasági és ipari munkások érdekeit a földbir tokosok és a gyártulajdonosok képviselőivel szemben. 
1921-től a komáromi városi képviselőtestület kommunista tagjaként is védelmezte a város proletárjainak 
érdekeit. 1924-ben helyet kapot t Csehszlovákia Kommunista Párt ja II. kongresszusának küldöttei közöt t , 
majd 1925-ben az érsekújvári választókerületben a CSKP nemzetgyűlési képviselőjévé választották. Ezt 
követően már nem dolgozot t a nyomdában. Minden erejét a politikai munkának szentelte. Tevékenysége 
kiterjedt egész Szlovákiára, fáradhatatlanul agitált, szervezett. Beszédet mondot t a Komárom környéki 
falvakban, Pozsonyban, Rozsnyón , Érsekújvárot t , Diószegen, Galgócon, Léván, Galántán, Alsószelin, 
Vágsellyén, Kassán, Eperjesen. Kijelentéseivel magára vonta a polgári hatóságok figyelmét, szaporodtak ellene 
a feljelentések. 1927 novemberében a képviselőház mentelmi bizottsága hozzájárult letartóztatásához. Nyolc 
hónapi börtönbüntetésének letöltését 1928. március 1-én kezdte meg a komáromi fogházban, ahonnan március 
7-én a nyitrai börtönbe szállították, s onnan csak 1928. november elején szabadult. A bör tön nem törte meg, 
rendületlenül folytatta politikai tevékenységét. N e m kis része volt abban, hogy a kommunis ta párt belső 
válságának idején, 1928—1929-ben a pozsonyi pártkerületben a következetesen forradalmi irányzat képviselői 
kerekedtek felül. 1929 januárjában az újjáválasztott kerületi pártvezetóség titkára lett, majd a CSKP 1929 
februárjában tartott V. kongresszusán a Központ i Bizottság tagjává választották, s még ugyanabban az évben a 
parlamenti választások során a CSKP jelöltjeként ismét nemzetgyűlési képviselővé. Az új párttisztségeivel 
összefüggő kötelezettségei miatt 1929-ben Komáromból Pozsonyba költözött (családja csak 1932-ben 
követte), de a harmincas években is gyakran megfordul t szülővárosában és környékén, főleg a világgazdasági 
válság idején, amikor a munkanélküliek mozgalmát szervezte. 

A pártirányítás területi átszervezésével 1930-ban létrejött a C S K P össz-szlovákiai pártkerülete, és az 1930. 
május 11-i nagyszombati pártértekezlet Steiner Gábor t a szlovákiai kerületi pártiroda tagjává választotta. E 
tisztségében hatékonyan elősegítette a kommunis ta mozgalom fejlődését egész Szlovákia területén. 1931 
júniusában, amikor éppen a Szovjetunióból tért haza egy munkásküldöttséggel, ismét letartóztatták, és néhány 
mondatáért — melyeket még 1927. november 6-án mondot t egy komáromi népgyűlésen — 1931 szeptemberéig 
a komáromi fogházba zárták. Szabadulása után folytatta az osztályharc szervezését: szeptember 13-án beszédet 
mondo t t egy gútai népgyűlésen, szeptember 15-én a pozsonyi választók gyűlésén, két nappal később 
Rimaszombatban, majd pedig a képviselőház ülésére utazott . Mint a képviselőház — majd pedig a szenátus — 
kommunis ta tagja, magyarul elmondott parlamenti beszédeiben k ü z d ö t t a szociális és nemzetiségi elnyomás 
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ellen. 1937-ben a kommunis ta szenátorok nevében a német Kari Kreibich szenátorral , a cseh Antonín 
Zápotocky és a szlovák Viliam Siroky képviselőkkel együtt a csehszlovákiai magyar kisebbség helyzetének 
javítása ügyében memorandumot nyúj tot t át dr . Hodza Milán miniszterelnöknek, amely leszögezi, hogy a 
magyar kérdés megoldására nem történtek a kormány részéről kielégítő intézkedések. Gazdasági reformprog-
ramot javasol a magyar lakosság életfeltételeinek javítására és reális intézkedéseket a nemzetiségi elnyomás 
megszüntetésére. E memorandumnak azonban — a többi ilyen jellegú erőfeszítéshez hasonlóan — az uralkodó 
cseh burzsoázia szúkkeblűsége és történelmi korlátoltsága miatt nem lett gyakorlati eredménye. A megoldatlan 
nemzetiségi problémák a határrevíziókat követelők malmára haj tot ták a vizet. A fe l fokozot t nacionalista 
közhangulatban a németül jól beszélő Steiner Gábor a CSKP KB megbízásából 1938 tavaszán három hónapig a 
szudétanémet határvidék dolgozói körében agitált a fasizmus és irredentizmus ellen. Visszatérve Pozsonyba, 
segített megszervezni a dél-szlovákiai lakosság 1938. szeptember 4-i vágtornóci béketüntetését . 1938 őszén, 
amikor Csehszlovákiát a fasiszta Németország támadása fenyegette, Steiner több szlovákiai magyar k o m m u -
nista tisztségviselővel és baloldali értelmiségivel együtt felhívást intézett a csehszlovákiai magyarsághoz, amely 
előrelátóan figyelmeztet arra, hogy a német fasizmus térhódításával nem oldódnak meg a magyar kisebbség 
problémái és veszélybe kerül Magyarország önállósága is. 

Miután 1938. ok tóber 9-én Szlovákiában betiltották a kommunis ta párt tevékenységét, Steiner Prágába 
utazot t és ott segített megalapozni az illegális pár tmunkát , valamint elvtársai kijutását az emigrációba. Cseh- és 
Morvaország német megszállása után, 1939. március 30-án, amint a prágai szovjet követségre ment útleveléért, 
letartóztatta a Gestapo. Ha t hónapig a hírhedt pankráci börtön foglya volt, onnan Drezdába , aztán Dachauba, 
majd a buchenwaldi koncentrációs táborba szállították, ahol 1942. október 8-án agyonkínzot tan és kimerülten 
meghalt . 

Születésének centenáriumán szülővárosában tudományos tanácskozást rendeznek munkásságáról. Emlékét 
őrzi e városban a róla elnevezett főutca és hajógyár, valamint mellszobra a járási pártbizottság székházánál és 
egykori munkahelyének, a volt Spi tzer-nyomdának falán elhelyezett emléktábla. 

Mácza Mihály 
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