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a honvédelmi U n t t a á a y 

Szemere Bertalan. 

'Sembery Imre. 

145 évvel ezelőtt, 1848. szeptember 27-én éjjeli 11 órára rendkívüli ülésre gyülekeztek a 
magyar országgyűlés képviselői. Bécs befejezte az alakoskodást és egyértelműen Magyaror-

* szág ellen fordult. Szeptember 25-én Lamberg tábornokot a Magyarországon állomásozó 
seregek főparancsnokává, Majláth országbírót pedig a lemondott István nádor helyére kirá-
lyi helytartónak nevezi ki. Ez utóbbi egyben utasítást kap, hogy Lamberg támogatásával de-
cember elsejéig függessze fel a magyar országgyűlés működését . Pulszky Ferenc jóvoltából 
a magyarok időben értesültek Lamberg küldetéséről, s ezért a már említett éjszakai ülésen a 
Tisztelt Ház a törvényes alkotmány nevében eltiltotta Lamberget a főparancsnokságtól. 

Másnap a délután kettőkor újra összeülő országgyűlés „a rendetlenségek és véres bosz-
szúk" megakadályozása céljából úgy dönt, hogy a miniszterelnök mellé - ki ekkor Pesten 
kívül tartózkodott - biztosokat, ún. honvédelmi bizottmányt nevez ki. A bizottmány sem 
tudja azonban megakadályozni a pesti nép ítélkezését: a Budára hajtató Lamberget a felzú-
dult tömeg felkoncolta. Ilyen körülmények közt kezdi meg tehát munkáját 1848. szeptember 
28-án az a testület, melyet rövidesen Országos Honvédelmi Bizottmánynak (a továbbiak-
ban: OHB) neveznek el. 

A szeptember 28-án kinevezett bizottmány tagjai többségükben a baloldal képviselői vol-
tak. Madarász László (1811-1909), Nyáry Pál (1806-1871), Patay József és Sembery Imre 
(1804-1898) a radikálisok közé tartozott, míg az Erdélyt képviselő Pálffy János (1804-1857) 
inkább a jobbszárnyhoz kötődött. A pesti népítélet után Batthyány véglegesen lemond kor-
mányfői tisztéről, s mivel a kormány már szeptember 11-én lemondott , az ország irányítását 
Kossuth vezetése alatt az OHB veszi át. Nem irigylésre méltó helyzetben! Mert igaz ugyan, 
hogy szeptember 29-én a pákozdi ütközetben a tapasztalatlan, többnyire nemzetőrökből 
összeverbuvált magyar sereg megfutamodásra kényszerítette Jellasics reguláris hadseregét, 
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Bécs azonban nem hátrált meg. Október 3-án az uralkodó Jellasicsot nevezi ki Magyarország 
teljhatalmú királyi biztosává, s az ország területére hadiállapotot hirdet ki. A magyar nemzet-
gyűlés október 7-én elutasítja a bécsi döntést, s másnap - a már napok óta kormány nélkül 
maradt országban - a hatalmat végleg az OHB kezébe teszi le. Az OHB elnöki tisztjét to-
vábbra is Kossuth viszi, ám a tagok száma kibővül a két Pesten maradt miniszterrel, Szemere 
Bertalannal és Mészáros Lázárral, valamint négy felsőházi taggal. E felhígulással megszűnik 
a baloldal számbeli fölénye az OHB-ban, s felbomlik az eddig egységes fellépés is. 

Az eredeti bizottmányba választott tagok közül valószínűleg Sembery (Zsembery) Imre 
neve a legkevésbé ismert. Bár az 1897-ben, még Sembery életében megjelent Pallas Nagy 
Lexikona szerint: „a honvédelmi bizottságnak egyik legtevékenyebb tagja volt", ez a minő-
sítés alighanem a korszak, a millennium korának megfelelő túlzó állítás. Gracza György sze-
rint „főleg a hadszerelés körül vannak nagy érdemei". A legilletékesebb, maga Sembery így 
nyilatkozott az őt felkereső Eötvös Károlynak, aki azt firtatta, maradt-e fenn valamilyen írá-
sos nyoma az OHB működésének: „Bizony barátom - felelte - nem vettünk mi fel jegyző-
könyveket, s magunk voltunk a tanácskozók, a határozók, a jegyzőkönyvvezetők, az írno-
kok és végrehajtók. Összejöttünk, hol a redoutban, hol a vármegyeházán, néha magánlaká-
son is. Jöttek hozzánk naponkint a jelentések százszámra Erdélyből, a Bácskából, a Felvi-
dékről, a nyugati hadseregtől, a váraktól, a felszerelési telepektől, a szabóktól és 
posztókereskedőktől, a lószerző és újoncfogadó bizottságoktól, városokból és vármegyékből, 
s mi egyiket a másik után elintéztük gyorsan, vita nélkül, írás nélkül, s küldtük a katonát, 
lovat, ágyút, fegyvert, puskaport, ruhát, bátorítást oda, ahol arra a legnagyobb szükség volt. 
Amit Kossuth javasolt vagy rendelt, azt foganatosítottuk. Gyakran magunk mentünk ide-
oda a helyszínére s az egész honvédelmi bizottmány néha csak egy emberből állott, de azért 
az is csak úgy rendelkezett, mintha valamennyien együtt lettünk volna. Összejövetelünknek 
nem volt se ideje, se órája. Összejöttünk s együtt voltunk, amikor s ameddig kellett. Se étel, se 
álom nem parancsolt. Egyikünk-másikunk gyakran az asztal mellett szunyókált egy órát, s 
a késő őszi és téli éjszakákon nemegyszer együtt ért bennünket a hajnali szürkület. 

így készült a honvédsereg." 
A Kossuthnál mindössze két évvel fiatalabb, 44 éves Sembery már „tapasztalt politikus-

ként" került az OHB tagjai közé. Az eredetileg szászországi Schönberg család a XVIII. szá-
zadban jutott a Hont megyei Szúd (ma Súdovce) nevű, többnyire szlovákok által lakott kis-
község birtokába. Sembery Imre a nagyapja, Márton által építtetett kastélyban született 
1804-ben. A megyei közélet eseményeibe már húszéves fejjel bekapcsolódott: 1824-ben 
szimpatizál a szomszédos Bars megye „aranytollú főjegyzőjével", Platthy Mihállyal, aki az 
újoncozás és az ezüstben fizetendő adó miatti megyei ellenállás egyik vezéralakja. Az orszá-
gos politikával is hamar kapcsolatba kerül. Mint a távollévők követe, részt vesz az 1825-ös 
híres országgyűlésen, s már ekkor a nemzeti liberális ellenzékhez csatlakozik. 

A harmincas években Hont megye még egyértelműen az ellenzéki megyék sorába tarto-
zott. A honti ellenzék vezére Luka Sándor és Fejérváry Miklós voltak, vezérszónoka pedig 
Sembery Imre. A kortárs Gyürky Antal az 1870-es években így emlékezik Semberyre: „Kül-
sejére nézve középtermetű, szép szőke bajuszú, ritka szakállú, s halványképű úrias kinézé-
sű, érdekes férfi volt, de túlságosan hideg, s komoly modora csak mint szónoknak volt elő-
nyére, a társas életben azonban mindenkit távol tartott magától!'. Mint szolgabírónak e mo-
dor persze nem volt hátrányára - kétszer egymás után, 1835-ben s 1839-ben őt választják 
meg a selmeci járás főszolgabírájává. 1839-ben pedig Luka Sándorral együtt Sembery nyeri 
el a honti rendek bizalmát, s lesz Hont megye követe (képviselője) az 1839-1840-es or-
szággyűlésen. 

Luka 1841-ben köpenyt fordít, s a konzervatívok oldalára áll. A honti ellenzék egységét s 
erejét Luka árulása nem töri meg, sőt, az 1842. május 11-én Ipolyságon megtartott tisztújítás 
is az ellenzék győzelmét hozza. A megye alispánjaivá Baloghy Imrét és Semberyt választják 
meg. A szerda délelőtt tíztől másnap esti tízig - „mi példa nélküli eset a megyében" - tartott 
alispánválasztásról Pongrácz Lajos, Kossuth Pesti Hírlapjának honti levelezője terjedelmes 
„helyszíni tudósításban" informálta az ország nyilvánosságát. Sembery - a Hírlap szerint 
Zsembery - ekkor vált országosan ismertté, mint „parlamentaris szónoklatú férfiú". A bécsi 
kormány, hogy megakadályozza az ellenzék további térnyerését, az 1840-es évek derekán 
bevezeti az adminisztrátori rendszert. Az ellenzéki megyékben a főispánok helyére kor-
mányhű főispáni helytartó - A kőszívű ember fiaiból jól ismert - adminisztrátor kerül. Hont 
megye az elsők közt részesül a „kitüntető figyelemben": már 1843 tavaszán az országbírói 
funkciót is betöltő Majláth György főispán helyébe a renegát Luka Sándort nevezik ki! Luka 
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kezdetben igyekszik szőrmentén bánni egykori elvbarátaival; nem akadályozza meg azt 
sem, hogy az 1843-as országgyűlésre az ellenzék jelöltjei nyerjék el a követi megbízatást. 
1845-ben azonban már színt vall, s a konzervatívok szekerét kezdi tolni: idő előtti tisztújítást 
rendel el, s azt az ellenzék tiltakozása ellenére, a választók lajstromának hitelesítését mellőz-
ve, katonai fedezet mellett meg is tartatja. A tiltakozó ellenzék kivonul a tisztújításról, a győ-
zelem a konzervatívok ölébe hull, s így Hont megyének 1848 márciusáig konzervatív beállí-
tottságú tisztikara lesz. Sembery, elveihez s elvbarátaihoz hűen nem vállal ez időszakban 
megyei tisztséget - a közélettől azonban nem vonul vissza teljesen. „ O Lukát, Honinak, híres 
adminisztrátorát szemelte ki maga ellenfeleül, erinek nehezíté, s keseríté meg működését"-
állítja róla Eötvös. Sajnos, Hont megye ipolysági levéltárát a II. világháború során feldúlták, 
szétszórták, így nem maradtak fenn olyan dokumentumok, jegyzőkönyvek, melyek ponto-
síthatnák e „keserítés" mibenlétét. 

Ilyen politikai előélettel kerül fel Sembery 1848 nyarán Pestre, mint Hont megye né-
meti kerüle tének népképviselője. Társai, Ivánka Zsigmond (1817-1902) - Ivánka Imré-
nek, a pákozdi ütközet egyik hősének, később '48-as honvéd ezredesnek a bátyja — az 
ipolysági, Okolicsányi Antal a szálkái kerületet képviselik. Sembery először július 20-án 
hívja fel magára a figyelmet, amikor a Perczel vezette radikálisok közé állva, ő is az 
„olasz segély" ellen szavaz. Bécs ugyanis a pragmatica sanctióra hivatkozva, katonai tá-
mogatást kér a magyaroktól a lombardiai (olasz) háború befejezéséhez. A radikálisok 
véleménye, mely szerint semmilyen feltétel mellett sem szabad magyar csapatokat kül-
deni „a szabadság ellen", 233:36 arányban alul marad. Sembery a 36 szavazatot adó „tör-
pe minoritás"-hoz tartozott! A háromtucatnyi nemmel szavazó képviselő közt aligha fi-
gyelt fel mindenki a honti képviselőre - röpke két hónap múlva azonban a radikális 
Sembery már önállóan lép fel. Szeptember 12-én indítványozza, hogy „miután se a ki-
rály kegyéhez, se a minisztérium állásához a haza védelmét kötni nem lehet, s a veszély-
ben forgó hazát csak a nemzetgyűlés mentheti meg: a nemzetgyűlés minden körülmény 
közt permanenssé nyilvánítsa magát " (idézi: Eötvös). 

Az indítvány megdöbbente t te a Tisztelt Házat: elfogadása, azaz a képviselőház állan-
dó együttmaradása a veszély miatt „az első forradalmi szó lett volna, mellyel a nemzet 
odakiált a t rónus elé" (Eötvös). Annak ellenére, hogy már tudott dolog volt Jellasics elő-
ző napi megindulása Magyarország ellen, a legtöbb képviselő még mindig nem hitte, 
hogy végleges szakításra kerülhet sor a Habsburgokkal. Ezért fogadták megkönnyebbü-
léssel s „hosszasan tartó éljenzéssel" Deák Ferenc reagálását, aki az 1848: IV. t. c. 6. 
szakaszára hivatkozva - miszerint, amíg a költségvetés vizsgálata nincs befejezve, az 
Országgyűlést nem lehet feloszlatni - nem látta szükségét a permanencia deklarálásá-
nak. A későbbi , szeptemberi fejlemények - lásd a szeptember 27-i bécsi ult imátumot -
Sembery aggodalmát igazolták. Nem véletlen tehát, hogy a szeptember 28-án megala-
kult honvédelmi bizottmány tagjai közé a radikálisnak megismert Semberyt is beválasz-
tották. (Semberyéhez mérhető magas, miniszteri szintű funkciót 1848 előtt honti ember 
csupán egyszer töltött be: 1805-ben. Amikor Napóleon seregei elfoglalták Bécset s az ott 
működő magyar kancellária működése is lehetet lenné vált, a nádor Budán a kancellária 
hatáskörét á tvevő államtanácsot nevezett ki. Ezen államtanács négy köznemesi tagja 
közt volt Majthényi László Hont megyei alispán is.) 

A szabadságharc letörése után Sembery magas funkciója ellenére enyhe büntetést kapott: 
rendőri felügyelet mellett szülőfalujába, Szúdra internálták. OHB-beli társainak többsége 
emigrálni kényszerült, sőt, a főrendiek közül báró Perényi Zsigmond 1849. október 24-én az 
életével fizetett a szabadságharc támogatásáért. Sembery többé nem tért vissza a politikai 
életbe: „...mi legyőzött forradalmárok már csak úgy használhatunk a hazának, ha a földet 
és a népet megtartjuk magyarnak, s ha a gazdasági és egyházi élet terén előmozdítjuk a 
nemzeti vagyonosodást és közmívelődést"- mondatja Semberyvel élete vége felé az őt meg-
látogató Eötvös Károly. Visszavonulva szúdi kastélyába s annak húszholdas parkjába, hol 
„télen-nyáron narancs- és citromligetben" sétálhatott, méltán kiérdemelte az Eötvös által -
nem minden célzat nélkül - neki ajándékozott szúdi remete nevet. Halála előtt azonban még 
egyszer az érdeklődés középpontjába kerül Sembery. Miután meghasonlott egyetlen fiával, 
Istvánnal, végrendeletében összes vagyona kizárólagos örökösévé a Felvidéki Magyar Köz-
művelődési Fgyletet tette meg. 

Hasonlóan Kossuthhoz, a „turini remetéhez", aki szintén aggastyánkorban, 1894-ben 
hunyt el, Sembery is magas kort ért meg. Fényes képviselőházi szereplésének 50. évfordu-
lóján, 1898 októberében mondott búcsút az evilági életnek. Az Ipolyságon megjelenő Honti 
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Lapok 48. száma nekro lógban búcsúztat ta a megye egykor híres fiát; Krupecz István udvar-
noki evangél ikus lelkész s publicista pedig e m l é k b e s z é d b e n méltatta Sembery Imre „egy-
házmegyei felügyelő" érdemeit . 

Dr. Kiss László 

Irodalom: Borovszky Samu (szerk ): Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város. Bp. 1907. 
Deák Ferenc válogatott munkái. Bp. é. n. Eötvös Károly: Magyar alakok. Bp. 1904. Gracza 
György: Az 1848/49-es szabadságharc története, V. Bp. 1898. Gyürky Antal: Ötvennégy év Hont-
vármegye történetéből 1820-1874. I. 1. Vác, 1875. Kiss László: Kazinczy Hont megyei levelező-
társa: Majthényi László. Irodalmi Szemle, Pozsony. 1990. 6. Lórinczy György. Magyar csodák. 
Bp. 1935. Várady Géza: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. Bp. 1976. 

Serke, az egykori járási székhely 
Serke a sajógömöri királyi vá rhoz tartozó várföld volt, lakói vá rnépek . A község nevé t a 

tör ténelem során a k ö v e t k e z ő k é p p e n írták: Syrke, Cherke, Sirke, Sirque, Zerke, Zirzitum. Az 
1244-ből szá rmazó adománylevé lben Sisque n é v e n szerepel. Egy másik, 1264 kel tezésű írás 
Simonyi szomszédjaiként említi é s V. István (1270-1272) a Rátoldoknak adományozta . A 
Rátoldok ősei már Könyves Kálmán idejében, Apuliából jőve le te lepedtek az országban. 
Nagy bir tokokat nyertek e v i d é k e n és egyik águk a Ráthold nembél i Lorántfy család lett, kik 
1324-ben megszerezvén a várat, a serkei e lőnevet kezdték használni. Az egyik oklevél sze-
rint a serkei vár építését 1326-ra befejezték. 

A vár, melynek a helyszínen ma már csupán alapjait véljük felismerni, valószínűleg négy-
tornyú k isebb e rőd vagy vadászkastély lehetett. Érdekes volna megállapítani , melyik kőbá -
nyából szállították ide az épí tőanyagot , hiszen a későbbiek során a környék templomai t , 
udvarházait a vár romjaiból épí te t ték. 

A serkei vár földrajzi s zempon tbó l fontos he lyen állt, Serke községtől délnyugatra, a Gort-
va és a Macskás pa takok völgye fölött. Itt fogadja magába az említett pa takokat az északról 
é rkező Rima folyó, mely Rimaszombaton és Tiszolcon túl a Gömör-Szepes i Érchegységbe 
vezet. A Macskás Eger, a Gortva Fülek és a kelet felé kanya rodó Rima a Sajó vö lgyében 
fekvő Putnok és Miskolc i rányába mutat utat. Serke Feleddel együtt a Rima alsó szakaszának 
legnagyobb és legerőte l jesebb települése. A történelmi o k m á n y o k b a n Serke- és Kaplavárak 
szerepelnek, d e az 1447-i oklevél a kettő azonosságá t igazolja: „. . .mons Kapla, in q u o esset 
Castrum Serke" - Kapla hegye, amelyen Serke e rőd í tménye van. Serke község az 1244-ből 
származó oklevélbeli említésnél jóval e lőbb keletkezett . 

Fel tehetően 1443-tól 1463-ig Serke várát a husziták tartották ha ta lmukban , majd Mátyás 
király visszavette a várat és t ö b b Gortva-völgyi várral együtt régi tu la jdonosainak - így Ser-
két a Lorántfyaknak - juttatta. A község 1554-ben került török kézre, a csatározások idején, 
1566-ban hét ház kivételével felperzselik. Fel tehető, hogy a várat is a tö rökök pusztították el 
(1573). A füleki török szandzsákság élén álló basa gyakran sanyargatta a községet , és e n n e k 
következ tében a XVII. század e le jén már csak 8 - 1 0 család lakja a falut. 

Serke földesurai majdcsak 400 éven át (1283-1660) a Lorántfyak voltak, így Lorántfy Zsu-
zsanna is ( I6 l6 - tó l I. Rákóczi György erdélyi fe jede lem neje) gazdasági reformokat vezetet t 
be. A vég és rendszer nélküli robot helyett c s u p á n árendát kívánt alattvalóitól. Ezzel a va-
gyonjobbágyok érdeke l tebbé váltak a te rmelésben. Ebben az i dőben ezeket a bir tokokat a 
sárospataki fe jedelmi udvarból irányították, d e Serke volt a széles környék , a több ezer hol-
das uradalom, a serke-ajnácskői járás központ ja . Erről tanúskodik a sárospataki vár m ú z e u -
mában látható, a Rákóczi-birtokokat bemuta tó t é rkép is. Lorántfy Zsuzsanna volt a sárospa-
taki iskola és kollégium bőkezű támogatója , ő kérte fel Comeniust a magyarországi iskola-
ügy reformjának elkészítésére. 

A XVII. század végén Serke és környéke zálogbir tokként a Vay család kezébe került, akik 
a jobbágyokat ismét robotra kényszerí tet ték, és saját kezelésbe vették a bork iméréseket és 
mészárszékeket . Ez a jobbágyi te rhek növekedéséve l járt. A jobbágyok fö ld jének egy részét 
az a l lódiumhoz (szál lásbir tokhoz) csatolták, így az tán aki tehette, e lhagyta Serkét, akik ott-
maradtak, e lszegényedtek. 1740 után, a nagy pestisjárványt köve tően , a korábbi bérleti vi-
szonyok visszaállítása után sok e lmenekül t jobbágy ismét visszatért falujába. 
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