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„… KÜZDVE A HONTALANSÁG FÁJDALMAIVAL …”*

Rónay Jácint levelei Szemere Bertalanhoz

„Földönfutó, saját hazámban hontalan vagyok” – jegyezte le az 1850. esz-
tendõ elején papírosára egy férfi, aki akkoriban Hegyi Rudolfként mutatkozott
be, ha beszélt valakivel.1 De ritkán beszélt. Hónapok óta bujkált, fõként a lóréi
tanyán a Hortobágyon. Tavasszal azonban innen is menekülnie kellett, mert az
osztrák hatóságok elkezdték alaposan átkutatni a tanyavilágot. Sok jó hazafi
segítségének köszönhetõen május 26-án léphette át a magyar országhatárt a
polhorai állomásnál, egy maroknyi anyaföldet rejtve a ruhájába. Rövidesen a bi-
rodalom határán is túljutott, a gyanú árnyékát kerülve mint gépész, egy mit
sem sejtõ osztrák rendõrtiszt kíséretében. Boroszlóban már Johann Kaiser sza-
bómester nevére volt kiállítva úti okmánya, így utazott tovább nyugatra Drez-
dán, Hamburgon és Brüsszelen keresztül. Ekkor írta fájdalmasan naplójába:
„Mivé lettem, se hazám, se nevem!”2

Rónay Jácint bencés szerzetes — mert hisz õ volt a különbözõ álneveket
használó menekülõ — 1850. július 10-én érkezett a Temze torkolatához, Angli-
ába. Bár fiatal korában az angol alkotmányos királyság volt a politikai esz-
ményképe, azt nem sejthette, hogy 16 esztendeig londoni emigránsként kell
megismernie e monarchiát.

Harminchat évvel azelõtt, 1814. május 13-án Székesfehérvárott született,
Leitzinger Jácint János néven.3 Egy év katonaiskola után 1830-ban iratkozott
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be a bencés rendbe, és kilenc év múltán szentelték fel áldozópappá. Gyõrben a
bölcsészet tanára lett, s lélektani munkákat írt. Politikai és közügyekkel nem
foglalkozott ekkoriban, ahogyan 1833-ban fogalmazott: „… mert köztünk sem-
mi olyas nem történik, ami említést érdemelne, ami pedig a városban történik,
ámbár eme lármás Gyõrnek közepette lakjak is, keveset vagy éppen semmit
sem tudok.”4 1847-ben az Akadémia levelezõ tagja lett. A negyvenes évek átala-
kulásában is visszafogottan óvott a forradalmi lázongásától. 1848-ban egy gyõri
népgyûlésen azonban véletlenül belesodródott az eseményekbe, amelyek elra-
gadták.5 Nem tért vissza Pannonhalmára, hanem egyházi fõszónok lett. 1849-
ben már egyházi népszónoknak, majd Gyõr megye papi biztosává nevezték ki.
Július 22-i kiáltványában igen radikális szavakkal buzdította a népet: „Nem
kell többé koronás apa, ki aranyos fejét azon törje, hogyan igázza le nemzetün-
ket. … Ha nincs elég fegyverünk, leszedjük keresztjeinket, harangjainkat, és
szent edényeinket kovácsoljuk fegyverré, és ezekkel verjük le az istentelen
nemzettapodókat. Ezekkel verjük le, ha kell az osztrákot, ha kell az oroszt.”6 A
szabadságharc bukásának napjaiban Világosnál találjuk Rónayt, ahonnan ba-
rátjával, Lukács Sándorral bujdosni kezdett, majd emigrációba menekült Ang-
liába. Elõérzete nem csalta meg, az osztrák hadbíróság felségárulásért vagyon-
elkobzásra és halálra ítélte, és 1852. május 6-án 25 társával „in effigie”, teste
hiányában nevét bitófára akasztotta.7

***
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Rónay Jácint Londonban, bár errõl naplójában és a róla írt életrajzokban
is kevés szó esik, eleinte aktívan bekapcsolódott a politikai szervezkedésekbe.
Már megérkezése után közvetlenül részt vállalt volna abban, hogy az emigráns
magyarok önálló újságban lépjenek ki a nyilvánosságra. A lapot Lipcsében ad-
tak volna ki, de a vállalkozás pénzhiány miatt meghiúsult.8

Rónay külhoni tevékenységének elsõ fontos állomása volt, amikor 1850.
október 9-én az emigráns magyarok összejövetelén szónokolt az egy esztendeje
kivégzett vértanúkra emlékezve.9 1851 nyarán a Mack-féle összeesküvés idején
Rónay, Klapka György és Czetz János is párhuzamos szervezkedésbe kezdett.10

Októberben, bár nem volt jelen a kikötõi fogadáson, megszerkesztette a magya-
rok beszédét a Törökországból Angliába érkezõ Kossuth Lajos köszöntésére,
majd a londoni utásziskolában is tanítást vállalt és tankönyvet írt.11 Kossuth
amerikai útja elõtt született még a Pulszky Ferenc pénzügyi tevékenységét bí-
ráló emlékirat is, melyet Rónay fogalmazott, és a legtöbb emigráns aláírt.12

A következõ év februárjában már azok közé sorolták Rónayt, akik „nyilvá-
nos oppozíciót képezendnek, mert azt vélik, hogy Magyarországon konspiratió
által nem lehet semmire menni”.13 Véleménye megváltozásának nemcsak a
Mack-féle szervezkedés kudarca, hanem az is oka lehetett, hogy 1851–1852 for-
dulójára az emigráció egysége igen megrendült. Herceg Esterházy Pál, gróf
Batthyány Kázmér és Szemere Bertalan is újságcikkekben nyilvánították ki vé-
leményüket Kossuthtal szemben, a különbözõ európai városokban lakó emig-
ránsok nehezen tartották a kapcsolatot egymással, az angliai emigráció pedig
különbözõ társaságokra, ellentétes véleményekre oszlott. Rónay rövidesen az
emigrációban is teljhatalmat akaró volt kormányzó ellen foglalt állást. A Vu-
kovics Sebõ és Thaly Zsigmond nevével fémjelzett társasághoz tartozott, akik
legalább kéttagú tanáccsal akarták korlátozni Kossuth hatalmát, mondván, a
népet most az emigráció egésze képviseli. Egy korabeli levélíró szerint Vetter
Antal tábornok lakásán találkoztak, titokban, mert ahogyan Rónay fogalma-
zott: „Minek határoztatjuk ezt még most nyilvánosan az emigrációval. Kossuth
majd elõáll az õ fontjaival, s akkor emberink elhagynak.”14 Ennek fényében fur-
csa Hajnik Pál azon állítása, mely szerint Rónay nagyon szeretett volna Kos-
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suth fõtitoknoka vagy iroda-igazgatója lenni, és „ajánlotta magát Vetter, Thaly,
Vukovics által, de neki még kevésbé sikerült, még csak egy ily ravasz, gaz jezsu-
ita kellene oda”.15 Ráadásul valójában Kossuth, Vetteren keresztül, felajánlotta
neki az emigráció ügyének stockholmi képviseletét díjazás ellenében, amelyet
Rónay nem fogadott el.16

1852. február 15-én Kossuth levelet küldött Amerikából, melyben politi-
kailag és anyagilag is függetlenítette magát az emigrációtól, és feltétlen enge-
delmességet követelt.17 Ez ellen többen tiltakozó levelet fogalmaztak meg, me-
lyet Rónay is aláírt. Márciusban Kmety György, a londoni bizottmány akkori el-
nöke vezetésével egy túlságosan Kossuth-párti hûségnyilatkozat született, és
kizárták Thalyt, mire 14 ember, tiltakozásul különvált. Közéjük tartozott Rónay
is. Ekkoriban Kiss Miklós arról értesítette Kossuthot Londonból, hogy szerinte
„minden fondorkodásnak Rónay a kútfeje, s hogy õ valódi és mûködõ tagja a
jezsovista társaságnak, ki Thalynak intrikára hajló természetét, s a butasággal
határos felfuvalkodott elbizakodását a legnagyobb sikerrel használja föl, úgy a
többiekre is a legpestisesebb befolyást gyakorolja, maga soha senkivel csak a
legparányibb szóváltásba sem keveredvén.”18 E sorok írója valószínûleg túlérté-
kelte Rónay szerepét, de jól mutatja a bencés szerzetes aktív politikai mûködé-
sét ekkor még. Naplójában Rónay így foglalta össze ezt az idõszakot: „Így sza-
kadoztak egymás után azon kötelékek, melyek eddigelé összefûztek bennünket,
s már megszûntünk volna testület lenni, már ment volna mindenki arra, amer-
re a kevés függetlent vágyai, s a nagy többséget a kenyérgondok ûzik vala, de a
honvéd-tanoda még fennállt, 20-30 magyar itt még naponkint találkozott …
Kezdetben fennen hirdettük: együtt kell maradnunk, hogy a közös célra közre-
mûködjünk! És szerveztük a testületeket, és együtt maradtunk kötelezõ szabá-
lyok s fegyelem nélkül, és reméltünk jövõ nélkül. Ily szövetség nem számíthat
állandóságra. … A gyülekezés azt segítette elé legkevésbé, mi fõ célja lett volna,
az egyetértést.”19

Lassan visszahúzódott az egyébként is beszûkülõ politikai csatározások-
tól. 1853. november 29-én magyar részrõl még õ szólalt fel angolul és latinul
azon a lengyel ügy támogatására rendezett londoni meetingen, amely egyike
volt a legnagyobb ilyen népgyûléseknek. 1500 hallgatója volt, és az angol lapok
is tudósítottak róla.20 1854 januárjában Klapka és Czecz õt kérték fel, hogy a tö-
rök-orosz háború kapcsán íródott konstantinápolyi levelüket közölje a londoni
emigrációval. E levél legnagyobb része a magyar ügy rossz képviseletét mutatta
be a Portánál, és azt ajánlotta, hogy alakuljon egy nemzeti tanács Kossuth és az
emigráció „fõegyéniségeibõl”, amely dönt a fontos ügyekben. Ez a javaslat na-
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gyon hasonlít Rónayék két évvel korábbi tervéhez, de következménye ennek se
lett. Voltak, akik azt remélték, hogy végre újra összefognak a külhonba szakadt
magyarok, Rónaynak azonban, bár a levelet elterjesztette társai között, már
nem voltak illúziói. A tanúságot úgy fogalmazta meg, „hogy kik a politika áldo-
zatai, azokat akarva, nem akarva ûzi a politika, s végre is mint szemfedél
boruland meghiúsult reményeik hamvaira.”21

Emiatt is, és fõként anyagi okok miatt ekkorra már életében a dolgos hét-
köznapoké volt a fõszerep. Rövid ideig tartott megérkezésekor, hogy angol se-
gélyre, illetve Jankó és Kálóczy emigránstársai szívességére szorult.22 Miután
gyorsan megtanult angolul, tanításból tartotta fenn magát. Szorgos, alázatos
munkája biztosította anyagi és szellemi függetlenségét: „… egészséges vagyok,
s hogy eddigelé saját szorgalmam által képes voltam, habár szûken is, de füg-
getlenül élni.”23 Ez valóban így volt, s ezért nem szerepel neve, sok honfitársá-
tól eltérõen, a Pulszky Ferenc vezette angliai emigráció számadáskönyvében a
segélyezettek között.24 Az évek során oktatott a londoni magyar hadi tanodá-
ban mértant, világtörténelmet olvasott fel angol hölgyeknek, és házi tanítósko-
dott rendületlenül, ha kellett latint, görögöt, németet, franciát, angolt, szám-
tant, mértant, földrajzot, rajzot, írást vagy magyar nyelvet tanítva. Egyik tanít-
ványához kötõdik 1858-as aktivizálódása, amikor az általa oktatott lady Anna
Stafford magyar szerelmének, gróf Széchenyi Bélának segített kinyomtatni ti-
tokban a döblingi remete, gróf Széchenyi István Ein Blick címû mûvét.25 Ezen
évben írta egyik levelében: „Igaz, hogy nehéz mindig bölcsnek lenni, de helyze-
temmel kibékültem, s ha néha-néha feljajdul is szívemben a múltnak emléke,
letörlöm könnyeimet, és nyugodtan haladok ismét pályámon.”26

Talán ezért nem költözött Itáliába, sem amikor Perczel Mór kérte fel „tá-
bori fõpapnak, törzstiszt minõségben” a magyar légióhoz 1859-ben, sem amikor
Kossuth hívta 1861-ben.27 Ebben az évben õ tudósította a Magyar Sajtó olvasóit
a „bankó-pörrõl”, melynek végén Ferenc Józsefnek sikerült elismertetnie ma-
gyarországi pénzjegykibocsátási monopóliumát.28
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26 Rónay Jácint levele Májer Mórnak. [London,] 1858. május 29. OSzKK Levelestár.
27 Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. III. 58., valamint Rónay Jácint levele Tóth Józsefhez.

London, 1861. július 21. PHFK BK 249/V. 3. Ebben írja, hogy Kossuth „szívesen látna Itáliában, de
én csak akkor szedem fel a londoni sátorfát, ha oda lehet ütni, ahol a vasas n[éme]t kezdõdik”.

28 Erre lásd: Rónay Jácint leveleit Pompéry Jánoshoz. London, 1861. május 13., május 15., má-
jus 28. OSzKK Levelestár, valamint cikkeit: Magyar Sajtó 1861. április 25. 396–397., április 27. 404.,
május 5. 433., május 11. 447–448., május 28. 509., Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. III. 128–133.



Szívós munkája, szolid élete példamutatóvá vált az emigrációban, ezért
tisztelet övezte, Perczel Mórtól Vukovics Sebõn át Horváth Mihályig sokan sze-
rették.29 1859 októberében Kossuth Lajos is felkérte gyermekei nevelõjének,
Ferencnek és Lajosnak másfél évig latint és jogot tanított.

A tanításon kívül Rónay több magyar lap tudósítója volt, írt lélektani, geo-
gráfiai, növény- és állattani mûveket, színházi elemzéseseket, és népszerûsítet-
te a darwinizmust. „Legboldogabb pillanataim azok, midõn feledhetlen hazám
nyelvén írhatok; vajha több idõt, vajha egész életemet irodalmunknak szentel-
hetném” – vallotta meg 1857-ben.30

Sok honfitársával levelezett, köztük a szabadságharc miniszterelnökével,
Szemere Bertalannal is.

A hazában korábban nem ismerték személyesen egymást, ahogyan Rónay
fogalmazott: „csak távolról, a hivatal fénykörében s a szószéken volt szeren-
csém”.31 Utóbbival arra utalt, hogy hallotta 1849. július 20-án Szemerét szóno-
kolni Szegeden. Elõször tehát csak a londoni világkiállításon találkoztak 1851-
ben, ahová a Párizsban élõ Szemere ellátogatott családjával, és ahol a bencés
szerzetes kalauzolta. Majdnem egy évvel késõbb a volt miniszterelnök levelet
írt barátjának, Mayer Györgynek, aki Rónay szállásadója és barátja is volt, s eb-
ben a levelében megemlékezett Rónayról.32 Erre írta elsõ levelét a Londonban
élõ magyar szerzetes 1852. szeptember 11-én.

Az a tény, hogy Rónay nem rajongott Kossuthért feltétel nélkül, bizalmat
ébresztett iránta Szemerében. Hosszú távon azonban Rónay nem osztozott
Szemere engesztelhetetlen Kossuth-ellenességében. Ahogyan késõbb megfogal-
mazta: „Én nem voltam soha, még a hazában sem Kossuth-imádó, s még kevésbé
Angliában, de idegenek elõtt nem emeltem ellene soha panaszos vagy rosszalló
szót, mert neve elválaszthatlanul összeforrott hazám ügyével, s ezt tiszteltem.”33

Valóban Rónay nyilvánosan sohasem keltette a magyar emigráció vagy vezetõ-
jének rossz hírét, nem teregette ki idegeneknek a belsõ konfliktusokat.

Szemere rövidesen rengeteg feladattal látta el leveleiben Rónayt, akinek a
tanítás mellett alig volt ideje saját dolgai elvégzésére, írásai folytatására, ezért
egyre nehezebben viselte a Franciaországból érkezõ levelek munkaötleteit.34
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29 Erre lásd: Rónay levelezését Perczellel. OSzKK Fond 89/121. és PHFK BK 249/V., valamint
Farkas Katalin: Perczel Mór az emigrációban. Hadtörténelmi Közlemények 2012. 1. 69., 85. Horváth
Mihály is tisztelte, gróf Batthyány Lajosné 4 forintot küldött számára. Lásd: Horváth Mihály levelei
Vukovics Sebõhöz. 1852. március 31., május 14., augusztus 29. Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltára (továbbiakban: MNL OL) R 216 Vukovics Sebõ iratai 1. d. 1 t.

30 Rónay Jácint levele Tóth Józsefhez. London, 1857. július 31. PHFK BK 249/V. 3.
31 Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 105.
32 Mayer György az 1800-as évek elején került Angliába, a Szepességbõl származó szûcsmester

volt, „virágzó üzlet s három ház birtokosa, most független ember, s a nagy világváros elõkelõ polgára,
pedig üres két kezével érkezett ide”. 1853-ban feladta üzletét a városban, s a közeli Hammersmithbe
költözött, ahol Rónay vasárnaponként meglátogatta. Mayer nagylelkûen támogatta a magyar emig-
ránsokat. Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 28., 145. Mayer leveleit Szemeréhez lásd: OSzKK
Levelestár.

33 Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 106.
34 Szemere Bertalan levelei Rónay Jácinthoz. PHFK BK 249/V. 3. Rónay naplójában 14 levelet

közölt vagy említett: Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 108–110., 112–115., 128–130., 132–134.,
137–140., 163–166., 205–208., 208–210., 259–260., 260., 277–278., 298–300., 390., III. 9–11.



Számtalan irományt kellett volna lefordítania angolra vagy németre, mely
munkákat Rónay igyekezet kikerülni. „Szemere Bertalan erélyes, hatalmas
eszû ember, s íziglen magyar; oly tulajdonok, melyek elõtt rendesen meg szok-
tunk hajolni, s mégis oly kevés Szemerének a barátja.35 Lehet, hogy ebben van
része gyanakodó, titkolódzó természetének, és néha nagyon is szembeötlõ taka-
rékosságának; de fõ oka, merném állítani, azon elkeseredett harc, melyet Kos-
suth irányában vívott” – foglalta össze Rónay. „Szemerének tulajdonképpen
csak egy levelet írtam életemben, az elsõt, a többi csak válasz volt a hozzám in-
tézett kérdésekre, vagy beszámítás a reám ruházott megbízásokról. Szeme-
rének megvolt az a tulajdona, hogy fel tudta használni az embereket, hogy nem
tágított, s a kiszemelt jó barátnak akarva, nem akarva, végre is meg kellett
hajolnia.”36

Így tett Rónay is 1853-ban, sok idõt fordítva Szemere ismételt kérésére
Magyar László megismertetésével. A magyar Afrika-utazót azonban nem sike-
rült elérniük, hiába segítette volna õt az angol Királyi Földrajzi Társaság is
Rónay közbenjárására. Ahogyan frappánsan megfogalmazta négy évvel késõbb
Rónay: „Magyar embernek szerencséje is csak magyar!”37 Az emigráns bencés-
nek, aki szívesen segített volna Magyarnak, sok munkát és kellemetlenséget is
okozott az ügy, ahogyan fogalmazott, „kölcsönös bizalmatlansággal kezdettük a
levelezést. Fogom-e folytatni? Nem tudom, azon a pályán, melyen Szemerét,
nem akarok szigorú lenni, „hazafisága” ûzi, semmi esetre sem! Hát örökösen
mások után járjak, s az ég tudja honnét került politikai nevezetességekkel fog-
lalkozzam? A társadalmi életben bajaink, csalódásaink legnagyobb része onnét
származik, hogy azok, kiket a végzet összehozott, vagy nem ismerik, vagy nem
akarják egymást ismerni!”38

1854-ben mégis folytatódott levelezésük, ráadásul a volt miniszterelnök
kislánya, Irén meghalt, ezért Rónay és Mayer elkezdték félteni Szemerét. A pá-
rizsi emigráns pedig már a Mayer Györgyhöz küldött levelekben is megbízáso-
kat küldött Rónaynak. Júliusban egy nekrológot küldött gróf Batthyány Káz-
mér halálára, melyet a szerzetes továbbított Szabó Imre ezredesnek, aki lefor-
dította. Az év végén pedig Rónayhoz írt két levélben küldött feladatokat: szak-
értõt keresni egy festményhez és lefordítani egy 150 oldalas kiadványt. „Úgy
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35 Erre már gyermekkorában is felfigyelt osztálytársa: „hideg, zárkózott volt még gyermekko-
runkban is, mikor a gyenge kebel még oly fogékony, közülünk, annyi számos kortársak közül, válasz-
tott jóbarátja csak egy sem volt.” Mezõsy László visszaemlékezései. Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budapest Gyûjtemény B 0910/22. Közli: Mezõsy László: „Ezernyolcszáznegyvennyolcadiki levelek…”.
S. a. r.: Szõcs Sebestyén. Bp., 1976. 12.

36 Szemere Bertalanról a naplóban: Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 105–116., 127–141.,
205., 208., 210–212., 259–260., 277–279., 297–300., 314–316., 337–339., 390., III. 5–6., 9–11., 62–63.,
118., 213–214., 337–343., IV. 297–308.

37 Rónay Jácint: Dr. Livingstone és Magyar László. Magyar Sajtó 1857. november 23. 1. Rónay
írásai, életrajza Magyarról: PHFK BK 249/V. 3., 249/VI. 7. Az életrajz nyomtatásban is megjelent: Jo-
urnal of the Royal Geographical Society. London, 1854. 271–275. Lásd még: Rónay Jácint levele Ma-
gyar Lászlóhoz. London, 1853. március 27. Közli: Sebestyén Éva: Kaland és kutatás Afrikában. Ma-
gyar László életrajza. H. n., 2008. 117–118., és Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 127–141.,
383–389.

38 Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 140–141.



látszik Szemere nem igen gondol arra, hogy vannak menekültek, kik nem kész-
bõl élnek, hanem saját nehéz szerzeményeik után.”39

1855-ben Szemere elküldte — kivételesen nem fordításra, hanem aján-
dékként — Rónaynak Lombok és Töviskék címû mûvét, „a kõiratú munka nem
volt a közönségnek szánva, csak ismerõsök és barátok kezén járt 200 példány-
ban”. Rónay ekkoriban négy hétre a tengerpartra utazott Mayer meghívására,
itt jegyezte fel a mûrõl: „Szemerét nem örömest látom a szárnyas lovon, õ pró-
zaíró; a Töviskék sikerültebbek, mint a Lombok, melyeket néha keresve kellett
keresnie az emberi gyengeségek és tévedések tövis-rengetegében; hogy a Tövis-
kékben szerencsésebb volt, igen természetes: a költõ tövises pályán járt, midõn
tollát a múlt keserveibe mártva megírá a Forradalmi jellemképeket.”40 Évekkel
késõbb pedig azt írta: „A tövisekre azt jegyzem meg, hogy kizárólag Kossuth
barátságára szorítkoznak, ezt Szemere nem bocsátotta meg senkinek.”41

Szemere levelei a „Kossuthtal vagy nélküle” jelszó körül forogtak, és Ró-
nay kicsit unta ezen leegyszerûsített politikai képletet. Ebben az esztendõben
is kapott feladatokat Párizsból, melyekkel kapcsolatban elkeseredetten jegyez-
te fel naplójában: „Nem, nem! A legnagyobb baj az, hogy miután sérteni nem aka-
rok, viszonyos költségkímélésbõl, mások leveléhez csatlandó, cifra sorokat kellend
írnom, melyekbõl csak párizsi barátom nem, de mindenki más azt olvasná ki: ne
zaklasd szünet nélkül azt a szegény menekült társadat, elég gondja van!”42

1856. február 27-én Szemere váratlanul Londonba érkezett, hogy elfogas-
sa Szabó Pált, aki 100 ezer frankot sikkasztott el tõle, és állítólag a liverpooli ki-
kötõbõl akart Amerikába szökni. A csalót nem sikerült elfogni, Rónay pedig
naplójában tette föl a kérdést: „Hogyan is bízhatott Szemere oly emberben, ki
hazáját megcsalta …?”43

1857 végén, egy év hallgatás után jött levél ismét Párizsból, melyben
Szemere elküldte nyolc példányban A magyar emigráció címû röpiratát.44 Rónay
kissé gúnyosan jegyezte fel naplójába, hogy Szemere végre írt megszólítást is.
Valóban legelsõ leveliben nem használta a formulát, de aztán igen. Szemere
egyébként várta Rónay híreit, ahogyan utalt londoni barátja gyönyörû kézírá-
sos leveleire: „Írjon … ne oly szépen, de sokat, bár rútul.”45

Az ötvenes évek közepén a két halálra ítélt46 így fogalmazta meg emigráns
létüket: „mi a magyar nemzetnek eleven holtjai vagyunk” – írta Rónay, Szeme-
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39 Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 205., 208., 210–212., 259–260.
40 Szemere Bertalan: Lombok és Töviskék – Forradalmi jellemképek. Párizs, 1854. Rónay

Hyaczintnak dedikálva. PHFK BK 249/V. 3., Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 314–316.
41 Rónay Jácint levele Szolnoky Viktorhoz. London, 1866. május 6. OSzKK Levelestár.
42 Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 278–279. Gyakran elõfordult, hogy Mayer vagy Rónay

egy borítékban postázta a levelüket, és Szemere is egynek írt, de kettõnek szólt.
43 Szabó a negyvenes években itthon sikkasztott, majd külföldre menekült, és Boldini néven élt

Párizsban. Vö.: Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 337–339.
44 Az 1857 májusában íródott munka egyik példánya: OSzKK Quart. Hung. 2361., Horváth Mi-

hály hagyatékában is: Oct. Hung. 441. ff. 18–21.
45 Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 390.
46 Szemerét 1851. szeptember 22-én ítélték halálra. Ítéletét közli: Magyar Hírlap 1851. szep-

tember 23. 2609. Ugyanitt található az idézõ végzés 39 személynek, köztük Rónaynak. Az õ ítélete
egy év évvel késõbb született meg.



re szerint pedig: „Alakunk és szavunk mint élõ emlék és élõ hang a népeket ha-
zánk sorsára emlékeztetgeti.”47

1858-ban elkészült Rónay A tûzimádó bölcs az õs-világok emlékeirõl címû
munkája, melyet nagy örömmel írt. Cornides Lajossal elküldte a francia fõvá-
rosba a kéziratot, „mert oly régen ígéri már, hogy a párizsi jó barátnak esendõ
alkalommal fog dolgozataiból valamit küldeni rövid idõre olvasásul”. Egy leve-
let is írt hozzá, melyben „tudatta a találkozását Livingstone-nal, egyszersmind
azon körülményt, hogy a londoni geográfiai társulattal közölte mindezt, mit ha-
zai hírek után Magyar Lászlóról, s a M[agyar] Tud[ományos] Akadémia által
kiadandó utazásairól újabb idõben hallott, hozzácsatolva a másodtitkár követ-
kezõ levelét”, s közölte az angol levelet. Szemere válaszában dicsérte a mûvet,
de egy formai kifogása volt. Nehezményezte, hogy Rónay tudományos témájú
mûvet költõi alakban írt, így az olvasó, különösen a magyar olvasó nem fogja
tudni, hogy mi az igaz és mi nem a mûbõl. „Miért költeményként elõadni, mi
pozitív tudomány? Ezt nem látom át, másrészrõl sajnálom, hogy ennyi tanul-
mány elvész, mert a forma miatt hitelét veszti el.” Rónay nem vitázott: „Igaza
van, de nekem jól esett így írnom, s nem bánom, hogy így írtam!”48

1859-ben azon merengett naplójában Rónay, hogy milyen nehéz lelki har-
cokat vívtak egyes barátai, így Szemere is: „õ is vívott bámulatos erõfeszítéssel,
õ is küzdött elkeseredett szíve érzelmeivel, halálosan sebzett büszkeségével,
tétlenségre kárhoztatott határtalan tevékenységével”. A hazában elvesztette
népszerûségét Kossuth elleni gyûlölete miatt, és az emigrációban is „kizáratott
az ország felszabadításával foglalkozó férfiak tanácsából”. És ennek oka legna-
gyobb részben, Rónay szerint, maga Szemere volt. „De ezt az emberek nem is-
merik el soha, önmagunkat mentve, másokat okozunk; így tõn Szemere is, sze-
rencséjére így tõn, különben a kínos lelki küzdelmek alatt tán összeroskad
vala” – írta prófétai lelkülettel.49

Ebben az évben említi Szemere elõször Rónayt naplójában: „… Rónay,
hajdani barát, professzor, író, kinek elve van” – ezzel azon kevesek között tart-
va számon, akik nem hódoltak be Kossuthnak. Egy 1859. szeptember 28-i angol
újságcikk a The Free Presse-ben is azok között sorolta fel Rónayt, a „London-
ban lakó magyar tudóst”, akik az emigráció tekintélyesebb tagjai közül nem
csatlakoztak Kossuthhoz, Vukoviccsal és Szemerével együtt. Természetesen ezt
is feljegyezte a párizsi emigráns.50

1860 szeptemberében Szemere, aki megrendült anyagi helyzete miatt borke-
reskedésbe kezdett, arra kérte Rónayt, hogy adjon el, az õ neve említése nélkül,
250 palack tokaji bort eywoodi vendégeskedésekor. Rónay persze nem árulhatott
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47 Rónay Jácint levele Bula Teofilhoz. Hastings, 1855. szeptember 6. OSzKK Levelestár, Sze-
mere Bertalan: A magyar emigráció. OSzKK Quart. Hung. 2361.

48 Szemere Bertalan levele Rónay Jácinthoz. Párizs, 1858. február 12. PHFK BK 249/V. 3.
Rónay említett levele lappang vagy megsemmisült. Tartalmát lásd: Rónay Jáczint: Napló-töredék i.
m. III. 5–6., 9–11. Rónay mûve két év múlva névtelenül nyomtatásban is megjelent, gróf Széchenyi
István jóvoltából: A tûzimádó bölcs az õs-világok emlékeirõl. Pest, 1860.

49 Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. III. 62.
50 Szemere Bertalan: Napló (1849–1861). Sajtó a. r.: Albert Gábor. Miskolc, 2005. 360. (1859. jú-

lius), 363. (1859. augusztus), 372. (1859. szeptember).



bort a vendégségben. Bár óhajtotta, nem gondolta, hogy sikeres lesz a volt minisz-
terelnök borvállalkozása. „Mily nyugodtan, mily kényelmesen élhetett volna, ha
elégli vala azt, amivel bírt! Sajnálom õt és sokat hányatott szeretteit.”51

Ezen esztendõben Szemere többször járt Londonban, így augusztusban és
novemberben többször is találkoztak.52 Bizonyosan megtudta, hogy Rónay Kos-
suth gyermekeit is tanítja, valószínûleg ezért neheztelt rá, mert a következõ év
elején azt írta Vukovicsnak: „Nem hallám, hogy Széchenyi [Béla] erre járt vol-
na, ha volt is, hozzám nem jött. Hihetõleg, mivel Rónay uram nem akarta, e be-
tyár-jezsuita egy személyben. Ha hozzád Széchenyi elment, az annak a jele,
hogy Rónay kegyében vagy most, bár azelõtt nem voltál.” Szemere igazságtala-
nul ítélte meg Rónayt ez ügyben, és Vukovics meg is írta neki, hogy nem Rónayn
múlt az ifjú gróf látogatása.53

1862 áprilisában Szemere családjával az angol fõvárosba is költözött egy
idõre. „Õt a magyar bor ûzi, engem az angol kenyér; azért ritkán találkozunk, s
többnyire csak az esti órákban öreg Mayer barátomnál” – jegyezte fel Rónay.
Csak a borról, esetleg Kossuthról és „az idegen hatalmak könnyû játékáról” le-
hetett Szemerével beszélgetni, amit a szerzetes bizony már unt. „Megdöbbentõ,
mennyire megrendítették Szemerét politikai csalódásai és anyagi veszteségei.
Népszerûsége elvesztésérõl könnyedén szól, de mélyen érzi, fájlalja; anyagi
veszteségeit, „si fractus illabatur”, pótolni óhajtja, akarja. És ha ez nem sike-
rül, mit nem merek hinni, mivé fog lenni?”54 Ismét mindketten részt vettek a
londoni világkiállításon, mely a magyar vendégek kalauzolása miatt rengeteg
feladatot adott Rónaynak, bár tudósítást róla a magyar lapokba õ nem vállalt
ezúttal.55

1863-ban Rónay egy Mayer által írt levélben küldte üdvözletét Szeme-
rének és nejének, amint az korábban is elõfordult. Szemere is többször küldte
jókívánságait Rónaynak valamelyik angliai levelezõtársa által.56

Rónay 1864 nyarán a kontinensre utazott, Párizsban is járt, de Szeme-
rével nem tudott találkozni, sõt — ahogyan írta Vukovicsnak — „azon szomorí-
tó hírt vettem, hogy elméjében végképp és orvosolhatlanul megzavarodott”.57

„Minõ szívrendítõ végzet” – tette hozzá naplójában Rónay.58 Szemere valóban
megtört élete nehézségei alatt, felesége amnesztiát kért, s az elborult elméjû
egykori miniszterelnököt 1865-ben hazaszállították.
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51 Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. III. 118.
52 Szemere Bertalan: Napló i. m. 406., 410. (1860. augusztus), 418. (1860. november).
53 Szemere Bertalan levele Vukovics Sebõhöz. Párizs, 1862. február 16. MNL OL R 216 Vuko-

vics Sebõ iratai 1. d. 1. t., és Vukovics Sebõ levele Szemere Bertalanhoz. London, 1862. március 11.
OSzKK Levelestár. A leveleket közli: Albert Gábor: Lidérc minden, mi homályba vezet. Szemere Ber-
talan leveleskönyvét olvasom (1849–1865). Bp., 1991. 272–275.

54 Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. III. 213–214. A latin idézet: „Si fractus illabatur orbis,
impavidum ferient ruinae.” Horatius: Ódák III. 3. 7–8. Magyarul: „Ha romba dõl is a világ, a rettent-
hetetlen állni fog a romokon.”

55 Rónay Jácint levele Perczel Mórhoz. London, 1862. május 9. OSzKK Fond 89/121.
56 Mayer György levele Szemere Bertalanhoz. London, 1863. november 21. OSzKK Levelestár.
57 Rónay Jácint levele Vukovics Sebõhöz. London, 1865. augusztus 11. MNL OL R 216 Vuko-

vics Sebõ iratai 1. d. 1. t.
58 Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. III. 343.



Rónay egy évvel késõbb, kegyelmet nem kérve, de hazatérhetett. 1866.
szeptember 16-án indult el Londonból és tíz nap múlva érkezett haza. Lelkileg
nehezen szakított az elmúlt évekkel: „Életem megvallom örömtelen, s ha a
múltra, ha londoni barátaimra gondolok, nehéz könnyûk pördülnek szemem-
bõl. Nem könnyû elszakadni azoktól, kik a számkivetésben annyi szívességgel
felkaroltak, … de végzetem így hozta, s munkában, a haza szolgálatában kell
keresnem vigaszt és nyugalmat.”59 A kiegyezés után képviselõ volt, majd Fe-
renc József gyermekeinek, Rudolfnak és Mária Valériának lett a nevelõje.60

Bár tervezte, de itthon már nem találkozott Szemere Bertalannal, aki 1869-
ben hunyt el egy elmegyógyintézetben. Rónay ekkor jegyezte fel róla: „a szeren-
csétlenek legszerencsétlenebbike”, és naplójában közölte Szemere leánya, Mária
hozzá írt levelét. Kapcsolatát Szemere Bertalannal így foglalta össze: „Egykoron
sûrû megbízásaival nehezítette a kenyérkereset rögös ösvényén gondjaimat, s ke-
serûségemben tán kelleténél szigorúbb is voltam irányában, de nem szakítottunk
soha, s én nem szûntem meg soha nagy tehetségeit tisztelni.”61

***

A következõkben Rónay Jácint Szemere Bertalanhoz írt leveleit közöljük,
melyek 1852 és 1859 között keletkeztek. Ezen idõszak alatt Rónay 15 levelét is-
merjük, melyet a volt magyar miniszterelnökhöz írt. Az ötvenes évek végére
ritkult levelezésük gyakorisága. Valószínûleg ennél több levél is született, de
ezek eltûntek, lappanganak, vagy Rónay égette el néhányukat.62 Létükre utal az a
Rónay levéltöredék is, amelyet Szemerének Vukovicshoz írt levelébõl ismerünk.

Közöljük Mayer György egyik 1857-es levelét is Szemeréhez, amelyet a be-
teg Mayer helyett Rónay írt, és tartalmilag is az õ gondolatait tükrözi.

Nem adjuk közre viszont az OSzK Kézirattárában õrzött Rónay-féle meg-
hatalmazást, mert az nem az emigráns bencés, hanem Rónay Gyula írása.63

Mintegy kapcsolatuk epilógusaként közöljük Rónay 1888-ban írt levelét
Jókai Mórhoz. Szemere 1869-es halálakor Jókai lapja, A hon több nekrológot is
közölt a megboldogultról.64 Mintegy húsz évvel késõbb valószínûleg egy cikket
kérhetett Jókai a Nemzet címû újságjának Rónaytól, 1849 miniszterelnökére
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59 Rónay Jácint levele Vukovics Sebõhöz. Pannonhalma, 1866. október 31. MNL OL R 216
Vukovics Sebõ iratai 1. d. 1. t.

60 Mária Valéria tanulmányi iratai, gyakorlófüzete: PHFK BK 249/V., Eckhart Ferenc: Rudolf
trónörökös gyermekéveibõl. Napkelet VI. k. (1925) 134–158.

61 Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. IV. 297–308.
62 Rónay Londonban egy súlyos betegségekor, valamint idõs korában, naplója sajtó alá rendezé-

sekor is semmisített meg leveleket, iratokat. Rónay Jácint levele Szolnoky Viktorhoz. London, 1865.
Szilveszter napján [december 31.], valamint Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. VIII. 150.

63 Rónay Gyula meghatalmazása Deutschländer Vilmosnak. Párizs, 1864. január 26. OSzKK
Levelestár. A lap túloldalán Szemere feljegyzése: „Rónay. Küldtem 100 frankot, Deutschländer által.”
Rónay Gyula szõlészeti és borászati eljárások tanulmányozására, ösztöndíjasként érkezett Franciaor-
szágba. Nem bizonyult méltónak Szemere bizalmára és segítõkészségére. Részletesen lásd: Albert
Gábor: Egy borkereskedõ lelki alkata. Újhold-Évkönyv. Szerk.: Lengyel Balázs. 1986. 2. 383–399., Uõ:
Zsákutcák hõsei. Bp., 2005. 160–175.

64 A hon 1869. január 18. 1. (Esti kiadás) és január 19. 4. (Esti kiadás).



emlékezve. Korábban Rónay már közölt itt cikket például Deák Ferencrõl.65

Nem tudjuk miért, talán betegsége miatt, személyes vagy aktuálpolitikai okból,
de Rónay visszakérte írását. Hat hónappal késõbb, 1889. április 19-én hunyt el.

A leveleket idõrendben közöljük, átírva mai helyesírás szerint. Elhagytuk
az aposztrófokat, cz helyett c-t írtunk. A nyilvánvaló elírásokat kijavítottuk, a
mondatokat tagoltuk, ha kellett. Az egyértelmû rövidítéseket szögletes zárójel-
ben feloldottuk. Érintetlenül hagytuk a latin kifejezéseket, és a levélíró által sa-
játosan használt szavakat. Tagoltuk a túl hosszú mondatokat, szögletes zárójel-
be tettük a kimaradt betûket.

I.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1852. szeptember 11.

London, Castle Street East, Oxford Street. 9/11. 52.

Szemerének és kedves Nejének

Szíves megemlékezésére õszinte üdvözlettel válaszol Rónay Jácint, kinek
szívében még mindig él a londoni együttlét emléke. Ez idõ ólta egy évet éltem
ismét keresztül, küzdve a hontalanság fájdalmaival, s szûk körülményeim nyo-
moraival. És miért? Hogy meggyõzõdjem, miszerint szegény hazám megbo-
csáthatlan gyengeségnek és határtalan hiúságnak lõn áldozata! A sors vélünk
magyarokkal sem akart kivételt tenni, a szabadság nálunk is, mint mindenütt a
világon azért bukott meg, mert ki leginkább hirdette a hazafiságot, legönzõbb
volt, s csak azért emelte magasra a szabadság lobogóját, hogy fölébe állhasson. A
népnek vére nálunk is csak azért folyt, hogy legjobb esetben zsarnokot cseréljünk.

Kisszerû küzdelmeinkrõl s keserû tapasztalataimról sokat írhatnék, de a
titoktartás nem éppen sajátja édes mindnyájunknak, s a múlt, nem kétlem,
eléggé ismeretes Párizsban, Bécsben és mindenütt, azért csak általánosságokra
s magamra szorítkozom.

Midõn ön Londonból távozott, azt mondá: Kossuthot nem ismerem. Ön-
nek igaza volt. Most ismérem õt és többeket hazámfiai közül, s igen természe-
tesnek találom, hogy nem Pesten, hanem Londonban vagyok. Törökországi
visszatérte után csak egyszer, s csak néhány szót válték véle. Fényes szavai,
melyekkel az összes menekültek testülete elõtt ígéré, hogy nemsokára a napot
is kitûzendi, melyen Pesten leendünk, minden, minden arról gyõzött meg, hogy
nem tanultunk, hogy ismét azon a téren állunk, melyen a haza elveszett. Egyéb-
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65 Rónay Jácint: Deák Ferencz az élet véghatárán. Nemzet 1887. szeptember 29. 1. (Reggeli kiadás).



iránt Kossuth viseletét honfitársai irányában következetesnek látom. A vasbi-
lincseket, ha nem bírjuk széttörni, hordozzuk, de ki eltûri a szellem bilincseit,
megérdemli azokat. Azt mondák, Kossuth nem isméri az embereket. Én azt tar-
tom, hogy isméri õket, s mindig azokat választá, kikre szüksége volt. Távozta
után csak egy vágyam volt, csendes visszavonultságban tûrni és várni, de honfi-
társaim felszólítására — Kossuthtal e tárgyról nem szóltam soha — elfogadám
az utászkari tanodában a tanárságot, s tanítám a mértant és rajzot, s szer-
kesztém néhány holnapon keresztül, nem kis fáradtsággal, a várerõdítés kézi-
könyvét, míg mások puszta címekért szép összegeket húzának a h a z a pénz-
tárából.

Kossuth ismét Londonban van. Én nem látám õt, de környezete rózsaszín
reményekben él, s a legközelebbi jövõben látja a szabadulás óráját. Ki ezt nem
hiszi, ki Kossuthban nem ismeri el az egyetlen Messiást, az ellensége a hazá-
nak. De azért mi mind szabadság emberei, mind demokraták vagyunk, ha nem
tûrünk is véleményt, ha a haza megmentését címekhez, s a bukott királyok pél-
dájára, praetendenshez66 kötjük is. Az osztrák nemzeti küzdelmeinknek szemé-
lyes, pártszínt iparkodott adni, s Kossuth az ellenségtõl kitûzött pályán halad
elõre, azonosítván nevével a haza múltját, jelenét és jövõjét. Ennek a történtek
után természetes eredménye az, hogy egykori leghívebb angol barátaink szá-
nandólag néznek reánk. Az okosabbak azt mondják, hogy a magyar nemzet
jobb vezetõre és jobb sorsra volt méltó, míg a rövidlátók Kossuth személyében
nemzetünket is kicsinylik, s küzdelmünket éretlen lázadásnak nevezik. Általá-
ban szomorúan tapasztalom, hogy újabb idõben minden tekintetben csak vesz-
tettünk. Engedelmet, hogy azzal fárasztom önt, mi olyannyira ismeretes min-
denki elõtt, de a fájó szívnek jól esik, ha elpanaszolhatja fájdalmait. Egy ideig
még várok, ha valami alkalmazásra szert tehetnék, ha nem, Amerikába me-
gyek, tán ott el fogok élhetni.

Ön, miként Mayertól hallám, egészséges, kedves neje javulásnak örvend,
mindkettõ kellemesen hatott reám. Hát a kisasszonyok? Nem feledék még a
B[ritish] Museum67 sárga-fekete madarait? Üdvözlöm õket, s szívembõl mind-
nyájoknak a legjobbat kívánom.

OSzKK Levelestár
Másolata: MOL R 190. Szemere Bertalan iratai. 2. d. 5 t. Levelezés.
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66 Igényt támasztó, követelõ, trónkövetelõ.
67 A British Múzeumban és az állatkertben is kalauzolta Rónay Szemere családját 1851-ben.

Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 105–116., IV. 298.



II.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1852. október 6.

London, 27. Berners Street, Oxford Street. Október 6-án 1852.

Tisztelt honfitárs!

Az eleaticai bölcsek68 amaz ismeretes jelmondata: „Az ember játéka a vé-
letlennek!” M[óric]69 barátunknak londoni útjára igen alkalmazható. Õ ugyanis
jobbnak látá politikai óvatosságból önnek becses levelét70 posta útján küldeni,
egy még Franciaországban írt melléklettel, melyben tudatja Mayer úrral, hogy
londoni útjában gátoltatván, kénytelen Szemere levelét ily úton küldeni, s a be-
cses találkozás örömeit máskorra halasztani. A levél után még mindig hívém,
hogy az akadályokat tán legyõzendi, s végre mégis Londonba jövend. Néhány
napi várakozás után — egy szép reggelen — Vukovicshoz71 menék Perczellel72

találkozandó, ki valahányszor Londonba jõ, egyiknél, másiknál közülünk meg
szokott telepedni, s ilyenkor rendesen találkozunk. Teljes számmal valánk:
Perczel, Fülöp73, Thaly74, a háziúr és én, midõn M[óric] barátunkat rossz csilla-
ga közibénk hozá. Õ csak Vukoviccsal akart találkozni, kivel már néhányszor
együtt is volt. A meglepetés, fõleg az õ részérõl, nagy volt, s a háziúr még min-
dig tétovázott, ha bemutassa-e vendégét, midõn egyszerre négyen is néven szó-
líták. Nem volt egyéb hátra, mint titoktartásra felkérni bennünket, s nékem
õszintén bevallani, hogy õ bizon Londonban van, s puszta óvatosságból az érin-
tett levél átadását másra bízá. Én sajnálám õt, annál is inkább, mert élénk poli-
tikai vitatkozásnak lõn tanúja, melyben legsajátszerûbb az, hogy az exkor-
mányzót n é k i kellett pártolni. Ez idõ ólta nem látám, s mivel azt mondá, hogy
többé nem térend vissza Franciaországba, a kívánt késnek és villának küldeté-
sével kedvezõ alkalomra kell várnunk. Remélem e véletlen találkozás „Osztria
akasztottjaival”75 nem fog neki bajt okozni, ámbár én nem tartom azt soha
titoknak, mit öt magyar ember tud.
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68 Szókratész elõtti filozófiai iskola, legismertebb képviselõi Xenophanész Parmenidész, az eleai
Zénó, a számoszi Melisszosz.

69 Lukács Móric. Az estre vonatkozó, Szemeréhez írt magyarázkodó levelét lásd: Szemere Ber-
talan leveleskönyve i. m. 64–65.

70 Lásd Szemere Bertalan Rónayhoz írt 1852. szeptember 13-i levelét, melyben ajánlja Luká-
csot. PHFK BK 249/V. 3. Közli: Szemere Bertalan: Levelek (1849–1862). Pest, 1870. 70–71.

71 Vukovics Sebõ (1811–1872) ügyvéd, országgyûlési követ, kormánybiztos, majd a Szemere-
kormány igazságügy-minisztere. Emigrált, 1867-ben tért haza.

72 Perczel Mór (1811–1899) a Batthyány-kormány belügyminisztériumában a rendõri osztály
vezetõje, honvéd tábornok. Emigrált Törökországba, majd Jersey szigetén telepedett le. Rónay jó ba-
rátja volt. 1867-ben hazatért, szót emelt a kiegyezés ellen, majd visszavonult a közélettõl.

73 Fülöp (Fülepp, Fülep) Lipót (1809–1875) ügyvéd, országgyûlési képviselõ, kormánybiztos, ké-
sõbb álladalmi tanácsos. Törökországba menekült, de az internálás elõl megszökött, Franciaország-
ban és Angliában élt. 1858-ban tért haza.

74 Thaly Zsigmond (1814–1886) honvéd mérnökkari alezredes, Komárom várerõdítési igazgató-
ja. Mack alezredessel összeesküvést szervezett Klapka ellen a feladáskor.

75 Vagyis Ausztria azon akasztottjaival, akiket távollétükben halálra ítéltek.



Politikai viszonyainkról, mennyire e fekete súrlódások megérdemlik, hogy
fejér papírra feljegyeztessenek, jelenleg röviden írok. Midõn Kossuth Törökor-
szágból visszatért, többek kívánatára üdvözlõ feliratot szerkeszték, nem annyi-
ra túláradó lelkesedésbõl, mint azon meggyõzõdéssel, hogy az általános öröm-
mámorban tán én kevesebbet mondandok, mirõl az aláírás alkalmakor meg is
gyõzõdém, mert csak egy kifogás volt, „hogy keveset mondék”. Ha nem bírná
ön a feliratot, szolgálhatok véle. A felirat Kossuthnak nem tetszett, mert test-
vérnek szólítottuk, mert azt mondottuk, hogy véle fogunk küzdeni, nem „alat-
ta”, s mert még feltételt is bátorkodtunk hozzá csatolni. Õ e feliratot nyilváno-
san nem említé soha, de magánykörben neheztelt miatta. Távozta után, Kiss-
nek révén egy új felirat keletkezett, melyben az „üdvözlet” „hódolattal”, s a
„testvér” „kormányzóval” pótoltatott. Kik ezt nem írák alá, ellenségei Kos-
suthnak, s következetesen az ügynek is! Ez idõ ólta elkülönözve állunk, s én ré-
szemrõl, ha csak esetlegesen nem, a hívõkkel és hívekkel nem találkozom. Kos-
suth jelen mûködéseirõl alig tudok valamit. Azólta, hogy ismérem, meg vagyok
gyõzõdve, miszerint õ sokkal hiúbb, minthogy hibáit vagy általlátná vagy javí-
taná, és sokkal könnyelmûbb, minthogy honfitársainak nyomorai érdekelnék,
vagy a hazában netán eléidézendõ szerencsétlenség aggasztaná. A nagylelkû
adakozók pénzét néhány meghitt barátaira és jött-ment emissariusokra76 paza-
ran szórja, míg azok, kiknek méltán lehetne kérdezni, hogyan kezeltetik az
úgynevezett „haza pénze”, nyomorognak és hallgatnak. A haza gyengesége mi-
att elveszett, s most, midõn a dicsõséget és hasznot egyiránt magának iparko-
dik biztosítani, az emigráció összedugja kezét, és várja, hogy maga magát sem-
misítse, mi bé fog ugyan következni, de mondhatlan kárával ügyünknek. Ám-
bár megvallom, hogy a fellépés késõ, s aligha fog jó eredményt eléidézni, fõleg
azok részérõl, kik eddigelé hallgattak, vagy tán éppen hódoltak. Úgy hallom,
Kossuth nemrég amerikábani szállítás végett az angol kormányhoz folyamo-
dott. Az elszállítás megtagadtatott, mi igen természetes, Derby csak nem fog
Kossuth felszólítására valamit adni, és nem fog segélyt nyújtani a magyarok-
nak, midõn azt hallja, hogy a „kormányzó” bankót nyomat77, ágyút öntet, nyer-
get faragtat! Kossuth lelkét az emigráció irányában éppen annyi nyomja, mennyit
magával hozott szerencsétlen hazánkból. London utcáin még mindig nagy be-
tûkkel hordozzák: Shilling subscription, in aid of European freedom! The fonds
raised, to be deposited in the hands of L[ouis] Kossuth and G[iuseppe] Mazzini!78.
Mily eredménnyel nem tudom, vagynak, kik tudni akarják, hogy az összeg nem
megvetendõ. Midõn az olasz fõnökkel utolszor találkozám, minek már jó ideje,
erõs hittel mondá, hogy képes minden pillanatban fellobbantani Olaszhont, s
ezt Magyarország követendi, a zsarnokok hatalma romra dûlend, és a romokból
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76 ügynökökre
77 Kossuth egymillió dollár értékû kölcsönjegyet nyomtattatott Philadelphiában, melyeket Lon-

donból rendelt meg 1852 júliusában. Warga István segítségével akarta hazajuttatni, és osztrák bank-
jegyekre váltani úgy, hogy anyaországi honfitársaival a felkelés költségeire kölcsönt jegyeztetett vol-
na. Warga azonban ekkoriban már az osztrák rendõrség besúgója volt. Jánossy Dénes i. m. I. 473–
474., II/1. 970–973.

78 Pénzadomány az európai szabadság megsegítésére. A gyûjtött összeg Kossuth L. és G. Mazzi-
ni kezeibe kerül.



népszabadság fog felvirulni. Vajha ezt oly könnyen lehetne eszközölni amily
szép és kívánatos. Megletõsen ismerem hazámat, s hiszem, hogy ha szabadító
sereg jelennék meg határain, a sereg mint folyam fog növekedni, de kétlem,
hogy legyen ember, ki a jelen körülmények közt képes volna jó szerencse fejé-
ben népünket felkelésre bírni, s ha ezt valaki megkísértené, csak nyomort hoz-
na hazánkra. Egyébiránt erre éppen annak van legkevesebb bátorsága, ki legin-
kább hirdeti. Remélem nem neheztelend ön véleményem õszinte nyilvánításá-
ért, jónak látám, hogy megismerkedjünk, szükségesnek, hogy nézeteimet leple-
zetlenül elmondjam. Jelen soraimat Mayer barátunk leveléhez akarám csatol-
ni, de újabb idõben nagyon el volt foglalva, s jelenleg is néhány napra távol van
Londontól, azért útnak indítom válaszomat, nehogy úgy járjak, mint a múlt év-
ben, hol minden esendõ alkalommal akarék néhány rendet csatolni önhöz inté-
zett leveleihez, de mindig vagy korán vagy késõn jártam.

Az öregúrról annyit mondhatok, hogy ön irányában nem változott, s hogy
rendes esti találkozásainkban önrõl mindig a régi tisztelettel és szeretettel szól.
Õ tisztán lát, s Kossuthtali elsõ és utolsó találkozása után igen jól tudja, mit
kelljen tartania ügyünkrõl és bajnokairól. Az érintett találkozás jellemzõ, azért
meg fog ön engedni, ha levelemet, kedvéért, még egy lappal megtoldandom.

Midõn a lelkesedés elsõ hevében jó, rossz lélek egyiránt tódult, tisztelgett és
hódolt Kossuthnak, London magyar születésû polgárai „Adresse” szerkesztésére és
a tisztelgés elintézésére kérének fel. Elmentem Kossuthhoz, tudatám véle honfitár-
saink szándokát, s idõt kértem a tisztelgésre. (Ez volt egyetlen találkozásom Kos-
suthtal.) A tisztelgés másnapra határoztatott. Honfitársaink Mayer vezénylete alatt,
elhagyva munkáikat, s egy napot feláldozva, a kitûzött órán megjelentek, mintegy
25-30-an. A szolgálattevõ törzstiszt bejelenté õket, s azon választ hozá, ma nem le-
het szólani kormányzó úrral. Meglepetésemben elmondám, hogy az idõt maga
határozá, hogy munkáikat hagyák el, hogy többen 7-8 mérföldnyirõl jõnek, s hogy
lehetetlen elutasítani azokat, kik legközelebb állnak hozzánk, s annyit áldoztak szû-
kölködõ véreiknek. Egy órai várakozás után végre kegyes válasz érkezett, azon hiva-
talos megjegyzéssel, hogy csak röviden, mert kormányzó úrnak menni kell. Midõn a
lépcsõn felfelé haladának, Pulszky ismét arra inté õket, hogy csak röviden, s „aztán
ne ovációzzanak ám”. Mayer néhány üdvözlõ szót mondott, s általnyújtá az
„Adresset”, mely ugyanazon gyárban készülvén nem tetszett, annál is inkább, mert
nem kormányzóhoz, hanem tisztelt honfitárshoz volt intézve. Kossuth, ki néhány
pillanat elõtt órákig beszélt angol vendégeivel, sajnálkozva mondá, hogy honfitársai-
nak csak néhány pillanatot szentelhet, de biztosítja õket kegyeirõl. A honfitársak
közül kevés volt, ki ne távozott volna nehéz szívvel, de egy sem érzé annyira a le-
aláztatást, mint öreg barátunk, ki szíves fogadtatásra számolt, s már elõre örvendett
azon pillanatnak, melyben Kossuthot házánál látandja. Mennyi tévedés, Mayer azt
hivé, hogy a demokrata kormányzó egyszerû magyar ember, ki õszinte barátsággal
kezet nyújtand, s a látogatást viszonozza. De nem fárasztom önt ily tárgyakkal, s
még csak azt jegyzem meg, hogy Kossuthnak amerikai mûködéseirõl s a fényes
eredményekrõl legjobb felvilágosítást adhat önnek Perczel Móric, ha Miklós79
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79 Perczel Miklós (1812–1904) honvéd ezredes, Törökországba, majd az Amerikai Egyesült Álla-
mokba emigrált. Ezredesként részt vett a polgárháborúban. 1868-ban hazatért.



testvérének csak egy levelét küldené is Párizsba. Szabó ezredes80 Ausztráliába
utazott aranyat keresendõ. Fülöp nejét várja, s a hír azt mondja, hogy
Szemerének egy munkája81 van sajtó alatt, mely mondhatlanul ártand ügyünk-
nek, mert a kormányzót leleplezendi. (?)

A tisztelt asszonyságnak szíveskedjék kérem üdvözletemet jelenteni, és a
kisasszonyoknak. Isten vélünk.

Rónay Jácint

OSzKK Levelestár.
Másolata: MOL R 190. Szemere Bertalan iratai. 2. d. 5 t. Levelezés.
Közli: Szemere Bertalan leveleskönyve i. m. 61–64.

III.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1852. október 29.

London, október 29-én.

Nem képzeli Ön, mennyire meglepett becses levelének azon része, mely
L[ukács] és P[erczel] párviadalára vonatkozott.82 Én ez eseményrõl mit sem
hallék, s jelenleg is csak annyit tudok, mennyit Ön szíveskedett vélem közölni.
Alig hihetem, hogy történt, azt pedig éppen nem, hogy úgy történt, miként
mondatik. Azok, kik tán tudnak a dologról, hallgatnak, s nékem sem kedvem,
sem akaratom mások titkába hivatlanul avatkozni. Midõn V[ukovicsnál] talá-
lkozám L[ukáccsal], a társalgás élénk volt ugyan, de nem olyan, hogy komoly
színt öltött volna. Nékem nem volt kedvemre sem a találkozás, sem a politizá-
lás, azért távozám anélkül, hogy a beszélgetés végét bevárnám. Ez idõ olta
L[ukácsnak] még csak nevét sem hallám említeni.

Néhány nap elõtt egy füzetecske jelent meg angol nyelven Kmety György-
tõl:83 Görgeynek megcáfolása.84 A munka összesen 26 oldal. Önre és B[atthyány]
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80 Szabó Imre (1820–1864) ezredesrõl vagy öccsérõl, Szabó István (1825–1862) ezredesrõl van
szó, akik emigráltak, s mindketten Londonban haltak meg. Vö.: Bona Gábor:Tábornokok és törzs-
tisztek az 1848/49. évi szabadságharcban. Bp., 2000. 637–639. Ausztráliába utazásuk egyikükrõl sem
volt tudott adat.

81 A következõ munkáról van szó: Szemere Bertalan: Graf Ludwig Batthyány, Arthur Görgei,
Ludwig Kossuth. Politische Charakterskizzen aus dem Ungarischen Freiheitskriege. Hamburg,
1853. Magyar kiadása: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Gróf Batthyány Lajos,
Görgei Artúr, Kossuth Lajos. Okmánytár. Sajtó a. r., bev., összeáll.: Hermann Róbert és Pelyach Ist-
ván. Bp., 1990. 75–277.

82 Lukács Móric párbajra hívta ki Perczel Mórt, aki azonban nem volt hajlandó elégtételt adni.
Az esetre lásd Lukács Móric leveleit Szemeréhez: Szemere Bertalan leveleskönyve i. m. 64–65., Al-
bert Gábor: Lidérc minden, mi homályba vezet i. m. 139–141.

83 Kmety György (1813–1865) honvéd tábornok, emigráns, török szolgálatba állt katonaként,
Londonban halt meg.

84 Kmety György: A Refutation of Some of the Principal Mistatements in Görgei’s „Life and
Actions in Hungary in the Years 1848 and 1849” with Critical Remarks on his Character as a
Military Leader. London, i. n. [1852.]



grófra85 nézve érdekes volna bírni. Remélem megszerezhetõ Párizsban, vagy
tán már bírja is Ön?

Sajnálom, hogy Önnek 1851-i tervezete nem létesült, ez tán soknak elejét
vette volna. Kossuth fellépését saját magunk idéztük elé, s megvallom, a heves
kikelések, s úgynevezett politikai jellem dacára, még most is úgy állunk, hogy
Kossuthnak csak akarni kell, s a hívek és hívõk száma mondhatlanul fog szapo-
rodni, csak aranyos kezét kell kinyújtania, s könnyen megolvashatjuk azok szá-
mát, kik a jelen nyereség vagy jövõ jó szerencse fejében örömmel meg ne ragad-
nák. Sajnos, de úgy van, emigrációnkat a nagy-, a világvárosokban kisvárosi
szellem lengi körül, s minden rétegein keresztül ellenmondás, következetlenség
jellemzi, mi megbocsátható azoknak, kik a hazában futottak a többivel és éljent
kiáltának, de éppen oly megfoghatlan, mint megbocsáthatlan azok részérõl, kik
Kossuthot ismerék, s pedig miként most látom, ismerék hiúságának és gyenge-
ségének egész terjedelmében. Jelen helyzetünkrõl alig tudok szólni. Kossuthról
hallgat a krónika, s úgy látszik lehetõségig meggyûltek bajai azokkal, kik a hû
ragaszkodás fejében mindennapi kenyeret kérnek, és méltán, miután õ az egyet-
len, ki harcunk szellemi és anyagi nyereményeit saját rendelkezésére biztosítá.
Úgy mondják: Pulszkyék, õ, and the Hungarian Lady nagyszerû munkát írnak az
újvilági díszmenetekrõl és nagyszerû eredményeirõl. Hajnik Pál86 is itt van, ki
amerikai lapokban így íra magát alá: Treasurer of the Governour L. Kossuth87!

E pillanatban veszem Lukács Sándor88 levelét, ki New Yorkban nemigen
kedvezõ körülmények közt él. Kérdezõsködik Ön után is, de politikáról szót
sem ír, annyit azonban tudok, hogy Kossuth hallani sem akar róla.

Bézárom Mayer leveléhez csat[o]landó soraimat, szíves üdvözlettel, s azon
észrevétellel, miszerint lelkembõl ragadá ki Ön utolsó levelének végszavait: és
dühösködnek, mivel mi halandók nem akarjuk õket imádni.

Isten Önnel és kedveseivel.
Rónay

OSzKK Levelestár. Mellette a boríték, címzése: „B. Szemere Esq. Rue Boursault ¹ 12. Paris”. A borí-
tékon Szemere kézírásával: „Mayer, Rónay, 1852. decemb.” A postai pecsét a borítékon 1852. decem-
ber 6-i és 7-i. (Valószínûleg az október végén írt levelet csak késõbb adták postára Londonban.)89

Közli: Albert Gábor: Lidérc minden, mi homályba vezet i. m. 141–142.

642 HERNÁDY ZSOLT

85 Gróf Batthyány Kázmér (1807–1854) a szabadságharc alatt kormánybiztos, a Szemere-kor-
mány minisztere, emigrált.

86 Hajnik Pál (1808–1864) ügyvéd, a szabadságharc idején képviselõ, országos rendõrfõnök.
Amerikában Kossuth személyi titkára volt.

87 Kossuth Lajos kormányzó kincstárnoka
88 Lukács Sándor (1822–1854) országgyûlési képviselõ, Gyõr kormánybiztosa, majd a hadsereg

felszerelési biztosa volt. Rónay jó barátja, együtt bujkáltak. Emigrált az Egyesült Államokba, majd
Franciaországban halt meg.

89 Ide csatlakozik Mayer György Szemeréhez írt levele, melyben említi, hogy mellékelten küldi
Rónay levelét. Ugyanebben írja, hogy szinte csak Rónayval találkozik gyakran magánál. J. G. Mayer
levele Szemere Bertalanhoz. London, 1852. november 3. OSzKK Levelestár.



IV.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1852. december 25.

London, 16. Castle Street East. Oxford Street, 12/25. 52.

Tisztelt Honfitárs!

Becses és érdekes soraira mindeddig halogatám a választ azon reménnyel,
hogy tán kedvezõbb eredményeket küldhetek, de iparaim dacára sem teheték
eddigelé sikeres lépést, s nem is hiszem, hogy oly eredményre jussunk, minõt
szívembõl óhajték, s minõt az ügy érdemlett volna. El lévén foglalva néhány né-
met leckével, melyekkel éltemet szegényül tengetem, nem akarék az egész uta-
zás fáradalmas fordításához fogni mindaddig, míg némi remény nem mutatko-
zik, hogy véle vagy az utazónak90 vagy általában magának az ügynek használ-
hassak, azért rövid kivonatot készíték magamnak, s ezzel felkeresém azokat,
kik némi felvilágosítást adhatának. A kivonatot azon észrevétellel, hogy a le-
írást Öntõl nyerem, s hogy a magyar utazó, tekintve képességeit és fekete-csa-
lád viszonyait, szerfelett kedvezõ körülmények közt van, mindenelõtt néhány
ismeretes parlamenti taggal közlém, s azon választ nyerém, hogy a kormány ily
vállalkozásokkal nem foglalkozik, s hogy e részben bátran felhagyhatok a kísér-
lettel. A politikusok után tudósokhoz s a geográfiai társulat némely tagjaihoz
fordulék azon figyelmeztetéssel, hogy az egész utazást Önnek ajánló iratával
kész vagyok közölni, hahogy némi eredményt várhatnék, de fellépésem itt sem
volt sikeres. A társulat, valamint sok szépen hangzó egylet Angliában, a címek
és címerek e nagy honában, úgy látszik csak azért létezik, hogy címeket oszto-
gathasson – pénzért (!), mi a társulatoknak többnyire alaptõkéjét képezi, s hogy
koronként egyik-másik tagja felolvasást tarthasson, s nevét a lapokban nyom-
tatott betûkkel láthassa. Szerintök a magyar utazó a társulat részérõl pénzbeli
segélyre nem számíthat, ha küldene a társulatnak ritkaságokat, vagy részletes
leírást, ez szívesen fogadtatnék, s tán még tagnak is kineveztetnék, vagy mi-
ként a hajdani jó magyar világban sajtóhibával (?) írák: „P. Horváth Lázár91 ma-
gyar akadémia tagnak kinevettetett”. Az eddigi utazók egyesek bõkezûségébõl
küldetének, s mint hallom, mívelt fekete utazók is lennének már Afrika belsejé-
ben. Általában azt tapasztalám, hogy Afrikáról többet tudnak, mint egyelõre
gondolám, Bundaország már ismeretes volt elõttök. Ily körülmények közt, s ily
válaszok után nem folyamodám, s az utazást egész terjedelmében nem for-
dítám. Egyébiránt ha mit lehetne tenni e részben, rajtam nem fog múlni.
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90 Magyar László (1818–1864). Magyar munkásságára: Bartos-Elekes Zsombor – Nemerkényi
Zsombor: László Magyar’s Cartography of Angola and the Discovery of his 1858 Manuscript Map in
the Cholnoky Collection in Romania. In: Liebenberg, E. – Demhardt, I. (eds.) History of Cartography.
International Symposium of the ICA Commission. Berlin – Heidelberg, 2012. 233–248.

91 Petrichevich-Horváth Lázár (1807–1851) író, hírlapíró. 1844-ben választották meg az Akadé-
mia levelezõ tagjának.



Megvallom, sajnálom, hogy a megbízatásban nem járhaték el sikereseb-
ben, annál is inkább, mert Afrika régi kedves tárgya volt elmélkedéseimnek.
Nem adhaték soha hitelt azon óriási homoksivatagoknak és tavaknak, melyek-
rõl Afrika belsejében sokan álmodozának. Kifogyhatlan néprajoknak kelle ott
lenni, honnét Amerika felfedezése ólta több mint 60 millió rabszolga hozatott
ki anélkül, hogy a partokon gyérült volna a népesség. Már Horváth István innét
származtatá a magyarokat, s én fõleg nyelvünkre nézve, még mindig érdekes
felfedezéseket várok Afrikából. A múlt évben néhány kaf[f]irt92 láték egy nyil-
vános kertben, gyönyörû termetûek, többnyire 6 láb magasak, s nyelvük kiejté-
sében sok hasonlót találék a magyarhoz. Midõn közülök egyikének szivart adánk,
ismételve azt mondá: Kösz! A Jóremény fokánál még a múlt évben 40.000 ily
szálas férfiú állt Tahy vezér rendelkezésére. Vajha ne nyomnának kenyérgond-
ok, örömmel fordítanám idõmet afrikai nyelvek kutatására! E téren Kossuth és
Franz v. Pulszky, ki jelenleg a második magyar (?) ember az elvesztett hazában,
sokat tehettek volna. S ha már a nagylelkû adakozók pénze nem fordíttatott
menekült honfiaink felsegítésére, legalább ily célokra használtatott volna azon
összegek egy része, melyek oly könnyelmûen szórattak el nem tudom miféle
ágensekre, de végre mindig azon célból, hogy a világgal játék ûzessék, hogy a
hazában hiú remények élesztessenek, hogy Kossuth neve, bárhány új áldozatba
kerülne is, az események színén fenntartassék.

Miután Afrikából saját londoni bajainkra jövék észrevétlenül, azt jegyzem
meg, hogy a magyar praetendens93 most visszavonultan él, s azt mondja, hogy a
tolakodó éhezõkre már gyermekei vagyonát is elkölté. Õ most a szegény szere-
pet játsza, õ, ki nemrég az összes emigráció elõtt kimondá, hogy Anglia és Ame-
rika között összetartó kapocs leend. Nagy Sándorként: Una manu orientem
altera occidentem!94 A hívek, vagyis inkább hívõk száma mindinkább gyérül, s
mi általában mindinkább széledünk és fogyunk. Vetter95 Amerikába ment, a le-
hetõ legrosszabb véleménnyel Kossuthról, mely, miként nékem mondá, Önnek
munkája által még inkább megszilárdult. Vukovics, Thaly Jerseybe szándokoz-
nak. Perczelt rég nem látám, úgy hallom amerikai telepedésre gondol. Pulsz-
kyék nagy munkával foglalkoznak, mely alkalmasint az amerikai nagy esemé-
nyeket tárgyalandja. Mayer egészséges, s üdvözli önt és a tisztelt asszonyságot,
mely üdvözlethez kérem magamét is csatolni, azon õszinte óhajtással, hogy a
jövõ év több elégülést hozzon mindnyájunknak.

Rónay Jácint

OSzKK Levelestár. Mellette a boríték megcímezve: „M. B. Szemere Paris 12. Rue Boursault”
A boríték túloldalán Szemere kézírásával: „Rónay, 1852. dec.” A postai pecsét a borítékon 1852. dec.
28-i és 29-i.
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92 A kaffir egy dél-afrikai néptörzs, akkoriban általánosan a dél-afrikai színesbõrûek megjelölé-
sére használták.

93 Kossuth Lajos
94 Altera manu orientem, altera occidentem contingeres. Curtius Rufus: Historiae Alexandri magni

VII. 8. Magyarul: Egyik kezeddel Nyugatot, másikkal Keletet tartanád. (Nemerkényi Elõd fordítása.)
95 Vetter Antal (1803–1882) honvéd tábornok, a szabadságharc után bujkált, majd külföldre

menekült. Részt vesz a milánói felkelés, az olaszországi és a poroszországi magyar légió szervezésé-
ben is. A kiegyezés után hazatért.



V.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1853. január 8.

London, 16. Castle Street East, Oxford Street. 1/8. 53.

Tisztelt Honfitárs!

Becses leveleit vettem, s a hozzám intézett kérdésekre lehetõségig felelek.
Az afrikai utazás ügyében, mennyire idõm s körülményeim engedendik, el fo-
gok járni, ámbár megvallom valódi eredményre alig van reményem, puszta zaj-
ütésre pedig nincs kedvem. Néhány nap múlva leend alkalmam egy ismeretes
afrikai utazóval találkozni, tán az afrikai társulatra nézve nyerendek tõle bõ-
vebb felvilágosítást. Egyébiránt itt sokszerû csalatások után az afrikai utazók-
nak kötve hisznek, fõleg ha idegenek, s fájdalommal kell mondanom, hogy
újabb idõben az idegenek, különösen menekültek hitele és tekintélye, édes
mindnyájunkat sem kivéve, szerfelett csökkent, mit a Kossuth által el- és leját-
szott komédia kétség kívül elõsegített. Azt is meg kell jegyeznem, hogy térképi
összehasonlítások után az utazási leírásban felhozott szélességi fokozatok iránt
némi kételyeim vagynak, s egy helyt eltérést is látok. (Sah Quilem96 a levél
kezdetén 4º 4’, s a folytán 4º 41’ déli szélesség alatt fekszik.)

Szirmayt97 egyszer látám, de nem beszélék véle soha, róla újabb idõben azt
mondják, hogy Kossuthéknál igen bejárós, sõt, hogy Kossuthnak nemrég né-
hány száz fontot szerzett volna Bangya98 által. Nem tudom, ha ez alig hihetõ
hír való-e, de az kétségtelen, hogy Szirmay Bangyával barátságos viszonyban
él. Mi Bangyát illeti, több elõkelõ idegen menekült, maga Mazzini is intézett
már hozzám hasonló kérdést. Adatokat nem kerestem soha, s hahogy hallék is e
részben valamit, nem kutatám hitelességüket, miután az általános, mondhatni
európai kémhír mindenkit óvakodóvá tõn irányában. Több egy évnél, hogy
Schimmelpenick nyomtatott körívekben vádolá kémségrõl, õ e vádakra tud-
tommal nem felelt soha, sõt bõ, mondhatni pazar pénzköltéssel a jelen pillana-
tig éleszti maga ellen a gyanút. Itt általában az a meggyõzõdés van, hogy önnek
munkáját õ fordítá, s hogy önnel szorosabb viszonyban van. Én e viszonyt min-
dig csak a munka fordítására szorítám, de õszintén megvallva, sajnálám Ban-
gyának közeledését önhöz, mert látám, hogy a viszonyt fennen hirdeté, s kétség
kívül nagyítá, s hogy az ellenséges tábor örömmel felhasználá. Midõn Perczel
Londonba érkezett, Bangya meglátogatá mint egykori fõvezérét, ki õrnagynak
nevezé ki, s ön munkájának kéziratával, olvasás végett kétszer megkínálá, de
Perczel nem fogadá el. Ezt magától Perczeltõl tudom. Utóbb, midõn a munka
megjelent, Bangya a korrektúrapéldányt küldé el Perczelnek, s így õ volt elsõ,
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96 Helyesen írva: Jah Quilem afrikai település.
97 Szirmay Pál (1802–1883) volt szentpétervári ügyvivõ, emigráns.
98 Bangya János (1817–1868) újságíró, honvéd ezredes. Emigrált, az osztrák titkosrendõrség-

nek jelentett. 1854-tõl a török hadserben szolgált, Konstantinápoly rendõrfõnökeként halt meg.



ki önnek munkáját Londonban olvasá. Az is kétségtelen, hogy Mayer eddigelé
még nem kapta meg a néki szánt példányt.

Mit tesz V[ukovics] S[ebõ], vagy általában akar-e tenni a cselekvés terén?
Nem tudom, de nem hiszem. Kossuthnak jelenleg határozott ellensége, de úgy
látszik a zajos életbe beleunt, s tegnap utazott Thalyval és Perczellel Jerseybe.
A két elsõ, hogy itt megtelepedjenek, Perczel, hogy körülnézzen, s ha jónak
találandja, tán õ is telepedni fog, ha utóbb nem mennének Amerikába, mi a
Perczel és Thaly család közt még mindig terveztetik.

Vay Lászlóval jól vagyok, de csak alkalmilag találkozunk, s jelenleg, Fülö-
pöt kivéve, egy magyar sincs, kivel rendes viszonyom volna Londonban.

Mi a nemzetségi kérdést illeti, megvallom történeti részleteiben nem is is-
merem, s óhajtottam volna, ha fel sem merül, miután annyi heves vitára, s tán
szakadásra is adott alkalmat. Egyébiránt filozófus létemre sem vagyok barátja
a teóriáknak, s a gyakorlat terén nem látom e kérdésnek azon roppant veszé-
lyességét, mely elméletileg oly élénken vitattatott itt és Párizsban, s e vélemé-
nyemet többször ki is mondám, de úgy látszik e kérdéssel még a múltban oly
keserû emlékek társasulának, hogy jelenleg ingerültség nélkül vitatkozás tár-
gya sem lehet. Nekem a magyar nemzet életrevalóságáról jobb és erõsebb hitem
van, minthogy az elágozó nemzetiségektõl félteném. Jövõje csak azon nemzet-
nek van, melynek volt múltja, s minél közelebb áll a múlt, a jövõ annál valószí-
nûbb. Legközelebbi harcainknak, bár sok véren és boldogságon szerzett üdvös
eredménye az, hogy a világ ismér bennünket, hogy nemzetünk saját erejének
öntudatára ébredett, s hogy jelenleg hazánkban csak egy név említtetik büszke-
séggel, s ez a magyar. Állításomat a legújabbi összeírások igazolják. E részben
némileg hasonlítunk a rómaiakhoz. Midõn Róma világuralomra emelkedett, a
meghódított népek akaratlanul is rómaiakká lõnek, mert a „Romanus sum
civis!”99 minden egyéb névnél szebben hangzott.

Ügyünkre vonatkozólag, ha ön és barátai nem cselekesznek, Londonban
nem történik semmi. Jelenleg alig vagyunk hárman, kik a hívõk által hûtlenség
és hazafiatlanág címével tiszteltetünk!

E pillanatban veszem az Examinert100, örvendek néki, Kossuthra vonatko-
zó véleményét természetesnek találom, az angolok és lapjaik szégyenlik a tanú-
sított lelkesedést és hódolatokat, azért vagy hallgatnak, vagy kímélve bánnak e
kérdéssel, ezt nem egyszer tapasztalám magasabb körökben is.

Az afrikai levelezésre vonatkozólag mindenki a portugál követséghez utal, de
az idejuthatás túlesik körömön, ön kétségtelenül e részben magában Párizsban is
többet tehet.

Üdvözletemmel ismételve küldöm újévi õszinte kívánataimat, s vagyok
tisztelettel.

Rónay Jácint
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99 Római polgár vagyok! (latin)
100 Az Examiner címû angol lap 1853. január 1-i számában jelent meg Szemere Politikai jel-

lemrajzok a magyar szabadságharcból címû munkájának kritikája. Vö.: Szemere Bertalan: Napló i.
m. 150–151. (1853. január).



OSzKK Levelestár. Mellette boríték megcímezve: „M. B. Szemere Paris 12. Rue Boursault.” A boríték
túloldalán Szemere kézírásával: „Rónay, Jan. 1853. Mayer”, valamint nem e levélhez köthetõ sza-
vak. A postai pecsét a borítékon 1853. január 8-i és 9-i.
Másolata: MOL R 190. Szemere Bertalan iratai. 2. d. 5 t. Levelezés.
Közli: Szemere Bertalan leveleskönyve i. m. 72–73.

VI.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1853. március 3.

London, 16. Castle Street East, Oxford Street. 3/3. 53.

Tisztelt Honfitárs!

A Journal des Débats101 azon pillanatban érkezett, melyben ön fellépésé-
nek hírét hallám, vegye szívességéért õszinte köszönetemet. A praetendens102 a
bukott kísérlet után visszavoná hatalmas proklamációját103, melyet siker ese-
tén, mirõl azonban józan fõvel gondolni sem lehetett, kétségkívül sajátjának
vallott volna. Egyébiránt önnek szavai a visszavonás után is reáférnek a világ
megváltójára, annál is inkább, mert a proklamáció értelmét, sõt szavait is ma-
gáévá teszi, csakhogy e nagy szavak máskor és más célra írattak. Mily szegény
védelem, mily nyomorúság fogságból ilyesmit írni, mily könnyelmûség oly egyé-
nekre bízni, kik, miként állítja, beleegyezése nélkül használák! Avagy tán jobb
a második felszólítás, melyet a magyar katonasághoz intézett, az elsõnél? Vagy
tán okosabb fõhadiszállásról szólani, mint örök számkivetéssel fenyegetni azo-
kat, kik nem hódolnak parancsainak? De felhagyok e nyomorúságokkal. Ki sa-
ját nevével ily könnyelmûen játszik, mit várhat attól egy nemzet? A szerencsét-
len milánói események után mindenki kárhoztatá a vezetõket. Maga Cobden104

egy alkalommal, még a visszavonás elõtt, kérdezé tõlem, ha valóban Kossuth
bocsátá-e ki a proklamációt. Én azt felelém, hogy mit sem tudok róla, de szavai
után ítélve néki tulajdonítom. A felszólítás igen hasonlít Kossuthhoz, volt rövid
válasza. Ügyünk némely angol barátai, kik még mindig tartanak Kossuth nevé-
re, óhajtanák õt e részben tisztán látni, de maga a terjedelmes protestáció, tán
éppen azért, mert terjedelmes, némi kételyeket hagyott hátra, melyek, úgy
látszik, általánosan jellemzik a közvéleményt.

Magyar László utazása a geográfiai társulat egyik gyûlésében felolvasta-
tott. A titoknok úr ígért a felolvasásra meghívó jegyet, de feledé ígéretét, s csak
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101 Francia politikai és irodalmi lap, melynek február 23-i számában az 1. oldalon jelent meg
Szemere cikke a milánói felkelés kapcsán: Usurpation du nom de la Hongrie par M. Louis Kossuth.
Vö.: Szemere Bertalan: Napló i. m. 153. (1853. február).

102 Kossuth Lajos
103 Az 1853. február 6-i milánói felkelésre írt proklamációról van szó. Lásd: Lukács Lajos: Ma-

gyar politikai emigráció i. m. 98–101.
104 Richard Cobden (1804–1865) angol politikus, a magyar ügy támogatója.



véletlenül látám egyik angol lapban, hogy a magyar utazó tudósítása elégülten
fogadtatott. Alkalmasint ez leend minden, mit utazó hazánkfiáért teendnek.

Mayer barátunkat e napokban súlyos csapás érte: egyetlen leánya, élte 26.
évében meghalt, három kis gyermeket és egy tékozló apát hagyván maga után. A
szegény öreget szívembõl sajnálom. Jelenleg egyetlen vigasztalása az lenne, ha a
gyermekeket maga gondja alá vehetné, de ez nem könnyen fog menni, s a keresett
nyugalom helyett hihetõleg csak nehéz gondokat fog látni végnapjaiban.

Vukovics mint hallom nemsokára Londonba fog visszatérni. Fülep nejét
várja, nem tudom, ha az újabb események nem fogják-e gátolni kijövetelét.
Nem kétlem, hallá ön, hogy Beöthy105 neje visszatértekor elfogatott.106

A tisztelt asszonyságnak s a kisasszonynak, hahogy még emlékszik reám,
szíves üdvözletemet. Isten vélünk.

Rónay

OSzKK Levelestár. Mellette boríték megcímezve: „M. B. Szemere Paris 12. Rue Boursault.” A boríték
túloldalán Szemere kézírásával: „Rónay, Marz. 1853.” A postai pecsét a borítékon 1853. március 3-i
és 4-i.
Másolata: MOL R 190. Szemere Bertalan iratai. 2. d. 5 t. Levelezés.
A levelet két részletben közli: Albert Gábor: Lidérc minden, mi homályba vezet i. m. 172–173.,
180–181.

VII.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1853. március 11.

London, 16. Castle Street East, Oxford Street. 3/11. 53

Tisztelt Honfitárs!

A geográfiai társulat utóbbi udvariassága után nemigen volt kedvem ud-
varolni, de önnek levele után, magyarosan mondva, elszemtelenkedtem a titok-
nokhoz, s tudatám véle, hogy ön utazó hazánkfiának serkentõleg és utasítólag
óhajtna írni, de elébb tudni akarja a társulat véleményét. Titoknok úr tudatá
vélem, hogy a közlést örömmel és köszönettel vették, de térképi összehasonlítá-
sok, s fõleg egy tudós utazónak észrevételei után, némi kételyeik vagynak az
utazó által felhozott fokozatok iránt. Az általa nevezett tartományok vélemé-
nyök szerint jóval alább esnek, de mindenesetre ott is, hova õk helyezik, érde-
kes az utazó jelentése, azért közléseit mindig örömmel fogadandják. A társulat
jelenleg többet nem tehet, minthogy önnek levelét elküldendi az angol konzul-
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105 Beõthy Ödön (1796–1854) délvidéki, majd erdélyi kormánybiztos, címzetes honvéd ezredes.
Emigrált, Hamburgban halt meg.

106 Ez álhírnek bizonyult, ahogyan az a következõ levélbõl is kiderül.



hoz Benguelaba107, ki a társulat érdekében nem fogja elmulasztani a levelet
rendeltetése helyére juttatni. Az írandó levélre nézve utasításul az idecsatolt
nyomtatványt adá azon észrevétellel, hogy az utazó közölje a benguelai konzu-
látus útján utazásának részletes eredményeit, s tudassa szükségeit. Ha ez úton
Magyar L[ászló] összeköttetésbe teszi magát a társulattal, s közlendi felfedezé-
seit és további céljait, akkor várható, hogy a társulat térképekkel és mérõeszkö-
zökkel segítendi, de erre jelenleg számítani nem lehet, mi végre is igen termé-
szetes, miután közlése két év elõtt íratott, s azólta nem tudni merre jár barna
Kajaja Kalangulájával108. Mi a bényújtott közlést illeti, a fordítás elõtt szóval
közlém, sõt eredetiben megmutatám a leveleket a titoknoknak, ki azt tanácslá,
hogy szorosan a tárgyhoz ragaszkodjam, s a politikának még csak árnyékát is
kerüljem. Ez oka, hogy önnek ajánló iratát nem adám, hanem röviden tudatám,
hogy e levelek „Szemere Bertalan volt magyar miniszterelnök által küldettek
azon meghagyással, hogy azokat a társulattal közöljem, kijelentvén, hogy Ma-
gyarország jelen körülményei közt nem segíthetvén utazó fiát, az az angol nem-
zet pártolásába ajánltatik, azon nemzetnek, mely hazánk után rokonszenvünk-
ben és reményeinkben legközelebb áll szíveinkhez.” Ezután életrajzát adám, s
utazása részleteit egy szóig fordítám. A titoknok jónak találván fordításomat,
saját kéziratomat olvasá fel. Az említett körülmény okozá, hogy extractnek
neveztetett, de nem maradt el semmi, mi az utazó képességét, s utazása érde-
kességét kiemelé.

Zerfyt109 nem látám, róla mitsem tudok. Reid úrhoz sincs szerencsém, úgy
mondják, hogy kalandor féle ember, hasonló mesteréhez. A napokban köszöne-
tet mondott „a magyar patrióták” nevében a Morning Ad[vertiser]110 english-
manjének. Már kezemben volt a toll, hogy tudassam véle s a lapokkal, hogy kö-
vesse meg magát, s ne írjon a patrióták nevében, mert vagynak, kik mit sem
tudnak róla, s közlött leveleiért nem nagy köszönettel tartoznak neki, de fel-
hagytam szándokommal. Egyébiránt elvárom mit teend.

Még mielõtt Kossuth fellépett volna, már hirdeték hívei a bukott esemény
után111, hogy proklamációját még Törökhonban írá. Elsõ fellépése kevés embert
elégített ki, s a második mindenütt megvetéssel fogadtatott, fõleg az idegen me-
nekültek körében, s a Friends of Italy112 társulatában. Annyi bizonyos, hogy
Kossuthék és legközelebbi környezete a kitörés elsõ pillanataiban nagyszerû
dolgokról, hazamenetelrõl beszéltek. Kossuth ez utóbbi lépéseivel többet ártott
magának a közvéleményben, mint minden eddigi oktalanságaival. Egyébiránt
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107 Angolai város.
108 A bihéi tartomány (Belsõ-Angola) törzsfõnöke volt, kinek lányát, Ina-Kullu-Ozorot vette fe-

leségül Magyar László.
109 Zerffi Gusztáv (1820–1892) újságíró, szerkesztõ, a szabadságharcban honvéd százados.

Emigrált, a belgrádi francia konzulátuson dolgozott, majd Marseille-ben, Párizsban, Londonban
élt. 1849 õszétõl az osztrák titkosrendõrség fizetett ügynöke volt. Angliában a Royal Historical
Society tagja, majd elnöke lett.

110 Angol hetilap.
111 A milánói felkelés leverése után.
112 Itália barátai társulat. Rónay jó viszonyt ápolt a londoni olasz emigrációval, eljárt és felszó-

lalt meetingeiken. Tudósított is róluk a Pesti Napló 1851. február 21-i számában. Vö.: Pál Lajos:
Rónay Jácint. Századok i. m. 695.



hallgatnak, fõleg a lapok, mert szégyenlik magukat, mert minden fellépés arra
magyaráztatnék, hogy összejátszanak a despoták kiûzetési követeléseikkel, mely
eszme általános ellenszenvre talál mindenütt, s bizonyosan ez oka, hogy önnek
felszólítása elmellõztetett. Kossuthnak szerencséje oly nagy, hogy önmagának
is vissza kell borzadnia tõle. Ha az osztrák császár kiûzetését követelendi, is-
mét odaemelendi, honnét maga magát lebuktatá. Õk egymásnak a legjobb szol-
gálatokat teszik. Egyébiránt nem hiszem, hogy Kossuth e nyomorú pályán vé-
gigfutott, mert nem valószínû, hogy Mazzini113 utolsó levelével beérje, ámbár
szemtelenségig említi, és keresi barátságát. Mily szegénység azt feltenni Mazzi-
niról, hogy oly proklamációt küldött az olasz mozgalmi egyletnek, melyet ma-
gyarul lévén írva, nem értett. S mily haszontalan hetvenkedés proklamációt
küldeni azon esetre, ha tán távol, fogságban volna, s e proklamációban mégis
azt mondani, hogy a seregeket õ fogja organizálni, vezetni.

De felhagyok e nyomorúságok taglalásával, ha gyermekei valamelyike ily
ellenmondásokat írna, meg kellene büntetnie. Svájci hazánkfiai, mit tán már
ön is tudni fog, fellépésre hajlandók, s ez iránt a jerseyeknek114 írtak. Ha vala-
ha, jelen a pillanat, hogy azok, kik küzdelmeink élén állottak, határozott szót
emeljenek K[ossuth] bitorlásai ellen, különben Reid-féle törekvések után még
azt hiendi a világ, hogy Kossuth még mindig oltáron áll, s mi még mindig
áhitatos együgyüséggel tömjénezünk. Pulszky titokban Amerikába utazott, de
hol annyi asszony fõzi a politikai fekete levest, ott titkolódzni nevetség. Egyéb-
iránt az olvadozó hívek azt akarják tudni, hogy von Pulszky demokratának (?)
már Kossuthék sem igen hisznek, ez a jövendõ királynak és leendõ nádornak
egyiránt nagy baj. Azonban ez utóbbi körülmény csak hír, én az udvarral nem
vagyok semmi érintésben.

Mayer szívesen üdvözli önt, s mihelyt elintézendi ügyeit, írni fog. Már
többször érinté, hogy szeretne vélem Párizsba utazni, igen örvendenék, ha e
terv valósulna, de nekem nincs semmi igazságom. Igen lekötelezne ön, ha útle-
vélszerzésben valamit tehetne érettem. Beöthy kapott nejétõl levelet, a befoga-
tás koholmány volt. Vukovics e holnap derekán visszatérend Londonba.

Sajnálkozva hallám kedves nejének betegeskedését, vajha az új gyógyítási
mód segítene! Darabos iratomért engedelmet, nem akarám az idecsatolt utasí-
tás következtében levelemet terhelni. Isten vélünk.

Rónay

OSzKK Levelestár.
Másolata: MOL R 190. Szemere Bertalan iratai. 2. d. 5 t. Levelezés.
A levelet két részletben közli: Albert Gábor: Lidérc minden, mi homályba vezet i. m. 173–174.,
181–182.
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113 Giuseppe Mazzini (1805–1872) olasz politikus, filozófus, szabadságharcos.
114 A Jersey szigetén élõ magyar emigránsoknak.



VIII.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1853. június 21.115

Tisztelt honfitárs!

Mayer barátunk leveléhez én is csatolok néhány sort, melyekben minden
elõtt azon óhajtást fejezem ki: vajha párizsi utunk valósulna, hogy Önt kedves
családja körében üdvözölhetném.

Azólta, hogy utolsó levelemet írám, sok történt, mi közelebbrõl érdekel
bennünket. A szeszélyesen játszó körülmények K[ossuth] L[ajost] egyszer is-
mét az események színére emelék, s a világ tán nagy fontosságot tulajdonít az
el- és lejátszott szerepeknek, míg mi, kik esetlegesen a kártyába is belepillan-
tunk, közel állván a játékosokhoz, tán név szerint is kimutathatnók azon angol
egyéneket, kik hiúságból tömjénezének a hiúságnak, kik szerepelési viszketeg-
bõl vagy önérdekbõl meetingeket116 rendeztek, nagy zajt ütének, s a nagy sza-
vak elhangzása után visszavonulának nyugodni babérjaikon anélkül, hogy a
magyar ügynek õszinte védõi, s azon embernek, kit fel- vagy kiemelének, bará-
tai vagy csak tisztelõi is lennének.

Nihil mortalibus arduum est, coelum ipsum petimus stultitia! (Horatius)117

E tárgyról, ha személyesen leend szerencsém, eleget szólhatunk kedvünk
szerint, e helyt még csak azt jegyzem meg, hogy az újabb török bonyodalmak
következtében a londoni magyar udvarnál nagyban élednek a remények, s tán
in spe118 a hivatalok nagyban osztatnak. Én nem tudok remélni, s ez legnagyobb
szerencsétlenségem.

Meszlényiné119 megérkezett, s Amerikába fog utazni. Ide szándékozik csa-
ládostól jövõ augusztussal Pulszky is, ki jelenleg pénzért felolvasásokat tart ré-
giségekrõl, s Fejérvári120 gyûjteményét nyilvánosan mutatja. A napokban érke-
zett Beöthy, úgy mondja rövid idõre, jelenleg Cobdennél lakik. A jövõ héten fog

RÓNAY JÁCINT LEVELEI SZEMERE BERTALANHOZ 651

115 A levélen nincs dátum, de a másolaton talált idõmegjelölés valószínûsítette, a tartalmi rész
közelítette, a Mayer-Szemere levelezésben megtalált boríték pedig pontosította a levél keletkezésé-
nek idõpontját.

116 gyûléseket (angol)
117 Az idézet az eredetiben: „Nil mortalibus ardui est, caelum ipsum petimus stultitia …” Ho-

ratius: Ódák I. 3. 36–37. Magyarul: „Nincs oly vész, ami visszatart, gyarlók, már az eget vívjuk …”
(Bede Anna fordítása).

118 reménybeli, jövendõbeli (latin)
119 Meszlényi Rudolfné, született Kossuth Zsuzsanna (1817–1854) Kossuth Lajos legfiatalabb

húga, a tábori kórházak fõápolónõje a szabadságharcban. Az ötvenes évek elején részt vett a függet-
lenségi szervezkedésekben, elfogták, majd kiutasították. Brüsszelben élt csipkeverésbõl, 1853-ban
valóban az Egyesült Államokba költözött.

120 Fejérváry Gábor (1780–1851) mûgyüjtõ, Pulszky nagybátyja. Halála után Pulszky örökölte
gyûjteményét, melyet Londonba szállítottak, s több értékes részét Pulszky eladta, hogy családját
eltartsa. Lásd: Pulszky Ferenc: Életem és korom I–II. Sajtó alá r.: Oltványi Ambrus. Bp., 1958. II.
134–136.



Fülep és Perczel Jerseybe menni,121 s ott megtelepedni, ellenben Mészáros122

néhány nap múlva Londonba jövend. Vetter írt Amerikából, szerinte a való
eredmény ott is éppen oly kevés, mint a dicsõ Albionban, úgy mondja, hogy
nemsokára visszatérend. Jó egészséget és üdvözletet a tisztelt asszonyságnak, s
elégülést a család minden tagjainak.

Rónay

OSzKK Levelestár. Másolata: MOL R 190. Szemere Bertalan iratai. 2. d. 5. t. Levelezés. Ezen ceru-
zával a dátum: 1853. jun.
A levél borítékja a Mayer-Szemere levelezésben van. Mayer egyik levelében említi, hogy küldi mellé-
kelten Rónay levelét is. A boríték címzése Mayer kézírása: „B Szemere Esq. 22. Rue. des Gardes.
Bellevue en France”. Pecsétek: 1853. jún. 22. London, 1853. jún. 23. Párizs. Szemere kézírásával a
borítékon: „Mayer, Rónay, jún. 1853.”. OSzKK Levelestár J. G. Mayer levele Szemere Bertalanhoz.
London, 1853. június 21.

IX.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1853. november 22.

16. Castle Street, East, Oxford Street, London. 11/22. 53.

Tisztelt honfitárs!

Hallgaték heteken, holnapokon keresztül azon reményben, hogy valahára
tán mégis leend szerencsém — annyi ígéret és készület után — Önt személye-
sen üdvözölhetni, s kedves családja körében néhány örömpillanatot tölthetni.
Reményeim most is, mint mindenkor meghiúsulának, s ismét csak levélíráshoz
kell fognom, s tudatni Önnel, hogy élek, meglehetõs egészségben, hogy tanítga-
tok, ha van kit, s hogy a jelen politikai viszonyok közt szebb jövõvel óhajtnám
szétoszlatni reménytelenségemet, de szívem annyi csalódás után elfásult, s míg
mások új hazáról, hazamenetelrõl tanakodnak, én csendes visszavonultságban
írom és rendezem filozófiai dolgozataimat. A „praetendens udvarhoz”123, hol
hír szerint a magyar hazának, a világszabadságnak ügyei nagyban intéztetnek,
közel vagyok ugyan, de ön közelebb áll Párizsban az alapos remények forrásai-
hoz, s kétségtelenül jobban tudja, mit kell, mit lehet remélni. Egyet azonban re-
mélek, s ez az, hogy azokról, kiket bizonyos emberek hitetleneknek, vagy tán
éppen hûtleneknek szeretnek nevezgetni, a világ nem fogja mondhatni, mit
Shakespeare Troilusában ír:
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121 Perczel Mór 1853 júniusában telepedett le családjával Jersey nyugati partján, Grouville kö-
zelében. Farkas Katalin i. m. 66.

122 Mészáros Lázár (1796–1858) hadügyminiszter, honvéd altábornagy. Emigrált Törökország-
ba, majd Jersey szigetén élt, az Egyesült Államokban pedig farmerként és nevelõként dolgozott.
Angliában halt meg.

123 Kossuth köre



„Troy in our weakness stands, not in her strength!”124

Lukács Sándor, egykori gyõri bajtársam, egészségi tekintetbõl kénytelen
volt Amerikát odahagyni, s most orvosi tanács következtében déli Franciaor-
szágba utazik. Õ, ha egészsége engedendi, fel fogja Önt keresni. Tõle a már-már
feledésnek induló korona ügyben némi felvilágosítást nyerék, fõleg Lórodyra125

vonatkozólag, de nem kétlem, tudja már Ön mindazt, mit tán írhatnék, azért
csak azt jegyzem meg, hogy Önnek magyar, német és angol nyilatkozatait öröm-
mel olvasám, nem mintha ezektõl feltételeztem volna ítéletemet, hanem mivel
a rágalomnak és kárörömnek gyanúsító nyelve szégyenülve elnémult.

Nehéz szívvel értém, hogy kedves neje még mindig gyengélkedik, vajha
egyszer már azon hírt vehetném, hogy a családi örömöket többé nem zavarják
egészségi bajok. Szíveskedjék kérem az összes családnak õszinte üdvözletemet
jelenteni.

Örömmel hallám e napokban, hogy öreg barátunknál, Mayernél, Ön utol-
só munkájának egy példánya van letéve számomra, vegye Ön szíves megemlé-
kezéséért õszinte köszönetemet.

Tisztelettel
Rónay

OSzKK Levelestár. A levél negyedik oldalán irónnal: „M. B. Szemere.” Ez Rónay kézírása. Erre me-
rõlegese ráírva: „Rónay Jácint”. Talán Mayer György kézírása.

X.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1854. március 1.

16. Castle Street, East, Oxford Street, London 3/1, 54.

Tisztelt Honfitárs!

Becses soraira alkalom hiánya miatt csak most válaszolok, s minden elõtt
a megbízáson kezdem. Rózsafy126 nem tud annyira németül, hogy a fordítást el-
vállalhatná, én pedig kenyérgondokkal, leckeadással annyira el vagyok foglal-
va, hogy saját dolgozatimat is csak bajjal, s csak szakadozva folytathatom.

Lélektani munkámat magyar nyelven írom, s hahogy körülményeim enge-
dik angolra fordítandom. Eddigelé négy kötetet írék könyv alakban, s ha leend
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124 William Shakespeare: Troilus és Cressida I. 3. Magyarul: „a vár (Trója) nem erején – gyön-
geségünkön áll.” (Szabó Lõrinc fordítása).

125 Lórodi (Lórody) Ede (?–1857) politikus, 1848-ban belügyminiszteri tanácsos, részt vett a
korona elrejtésében. Emigrált, Noury effendiként török szolgálatba állt.

126 Rózsafy (Ruzicska) Mátyás (1828–1893) komáromi újságíró, a Mack-féle összeesküvés ré-
szese, Londonban, majd az egyesült Államokban élt, harcolt az amerikai polgárháborúban.



alkalmam, bátor leszek egy kötetet küldeni, hogy lássa Ön, mily téren dolgo-
zom. Munkám, úgy miként jelenleg írám, Magyarországban nem jelenhetik
meg, de ha volna a magyar irodalomban számomra tér, kész volnék politikai és
vallási nézeteim mellõzésével, pusztán a tudomány körében fellépni. A magyar
Akadémiának e tárgyban írék már, de választ sem nyerék. A számûzöttnek
nincs joga, nincs barátja a hazában.

Az elhírült kiegyenlítést nem hittem lehetõnek soha, s a K[ossuth]hozi kö-
zeledésnek nem voltam barátja. Tanakodtunk, s a végzés az lõn, hogy nékünk
bizon jobb lesz „more patrio”127, annyi felé menni, ahányan vagyunk.

E sorokat sietve írom, mert csak most hallám, hogy Vetter tábornok hol-
nap induland. Õ elmondandja szóval a hegyek vajúdásának, s az egérke születé-
sének szomorú történetét.

Rónay

OSzKK Levelestár. A levélen pecsétnyom, kívül Rónay kézírásával: „M. B. Szemere.”, Szemere kéz-
írásával: „Jan 1854. Rónay.”
Másolata: MOL R 190. Szemere Bertalan iratai. 2. d. 5 t. Levelezés.

XI.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1855. november 19.

16. Castle Street East, Oxford Street, London.
November 19./55.

Tisztelt Honfitárs!

Becses soraira napról napra halogatám a választ, mert mindig hívém,
hogy Markosovsky úr,128 ha már nem jött béköszöntõre, tán eljövend búcsúzóra.
De õ Londont aligha el nem hagyá, s feledé általadni Nendvich tanár129 munká-
ját, melyet a szerzõ számomra nála hátrahagyott. Miért is volna a hazában lakó
magyarnak gondja a hazátlan magyarra! Jurkovics urat csak egyszer látám
esetlegesen a vendéglõben, ha szolgálatomat igénybe vette volna, örömmel fel-
ajánlottam volna azt. Remélem õ is visszakerült szerencsésen, s magával vivé
azon meggyõzõdést, hogy Angliában a nagy dolgok mellett felsorolhatlan az ap-
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127 hazai szokás szerint (latin)
128 Talán Markusovszy Lajos (1815–1893) orvosra kell gondolnunk.
129 Nendtvich Károly (1811–1892) orvos, kémikus, egyetemi tanár. Talán az 1854-ben megjelent A

vegytan elemei vagy az 1851-es Magyarország legjelesebb kõszéntelepei címû mûvérõl van szó.



rók száma, s hogy az elhírült civilizáció dacára nincs tán sehol annyi korlátolt
tehetségû ember, mint éppen itt.

Szünnapjaim ismét lejártak anélkül, hogy Párizst láttam volna. Nem az
én hibám. Szûk körülményeim lekötve tartának. Mayer barátunkat eleget sür-
getém, de õ mindig csak készült, míg elvégre Hammersmithben megtelepedett,
hol a lehetõ legnagyobb visszavonultságban él. Egyébiránt egészséges és elé-
gült. A „Lombokért és Tövisekért”130 vegye Ön hálás köszönetemet. Vélemé-
nyem szerint a „Lomb” sok, a „Tövis” kevés, és mégis a keveset fogják sokallani
az illetõk. A küldött példányokat Vukovicsnak és Vetternek személyesen adám
által. Perczelnek postán küldém. Az amerikai példányokat Katona Miklós131 ki-
lopatta zsebébõl. Remélem eddigelé már megvitte maga hírét – a lopásnak. Én
mentségét nem fogadám el, hanem Önhöz utasítám. Részemrõl, úgy hiszem
nem történt hiba. Katona M[iklós] könyveket vala küldendõ Mészárosnak, s én
ezt jó alkalomnak hívém. Szabó Imre példányát Vukovicsnak adám, miután egy
házban laknak. Gelics õrnagy132 a „Magyar tábornokok” életrajzán dolgozik. Az
elsõ füzet már megjelent, Mészáros Lázár arcképével. Még nem olvasám át, de
annyit már láték, hogy mesterét — K[ossuthot] —, kit néhány hó elõtt istení-
tett, nemigen kíméli. K[ossuth] nemrég amaz ismeretes „királyné féle” levél
ellen nyilatkozott, mi a francia menekültek közt rossz vért szült.

A szigeti számûzött magyar — Sándor133 — még mindig a szomszéd sziget-
ben tartózkodik. Néhányan honfitársaink közül, Kmety híre után felbuzdulva,
Törökországba szándékoznak menni, ezek közt Szabó István ezredes, Imrének
testvére.

Remélem a tisztelt asszonyság egészsége helyreállott, szívembõl óhajtom,
s õszinte üdvözletemet küldöm.

Tisztelettel

Rónay Jácint

OSzKK Levelestár. Mellette boríték megcímezve: „Monsieur B. Szemere Paris 19. Rue des Potagers.
Bellevue.” Rossz volt a címzés, valaki ráírta: 12. Rue des Petitis Ecuries Paris. A postai pecsét a bo-
rítékon 1855. nov. 20-i, 21-i és 22-i.
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130 Szemere Bertalan mûve.
131 Katona Miklós (1813–1886) honvéd alezredes, emigrált Törökországba, az Egyesült Álla-

mokban, majd Franciaországban élt. 1865-ben hazatért.
132 Gelich Richárd (1821–1899) honvéd õrnagy, a szabadságharc után kimenekült, Brüsszel-

ben, majd Londonban élt, ahonnan jelentéseket küldött a bécsi titkosrendõrségnek. 1858-ban haza-
tér, a kiegyezés után 1878-ban vezérõrnagyként nyugalmazták.

133 Gróf Teleki Sándor (1821–1892) honvéd ezredes, az erdélyi hadsereg fõintendánsa. Kime-
nekült, majd Párizsban, Londonban és Jersey szigetén élt. Részt vett a magyar légióban, Garibaldi-
val harcolt. A kiegyezés után hazatért.



XII.
Mayer György levele Szemere Bertalanhoz

Hammersmith, 1857. április 16.

9. Clarendon Villas Brook-Green, Hammersmith. 16. 4. 57.

Kedves Barátom!

Sajnálom, hogy utóbbi leveleire nem válaszolhaték, s hogy a megbízásokban
sem járhaték el, de remélem betegségem menteni fog. Egy negyed éve már, hogy
szobámat nem valék képes elhagyni, fekvõ beteg ugyan nem vagyok, de lábaim-
ban, derékban, fõleg pedig karjaimban annyit szenvedék, hogy még csak levélírás-
ra is képtelen valék. Jelenleg valamivel jobban érzem magam, s ha egészségem s az
idõ engedi, a jövõ héten Hastingsbe óhajtnék menni, meleg tengerfürdõt haszná-
landó. Használtam orvosszereket is, de úgy látszik, ezek nem igen enyhíték bajai-
mat, a légváltoztástól remélek mindent. Vajha ne csalatkoznám e reményben, vaj-
ha minél elébb azt írhatnám, hogy romlott egészségem helyre állt, s hogy képes va-
gyok ismét eljárni megbízásaiban, mit örömmel s õszinte barátsággal fogok tenni.
Remélem a tisztelt asszonyság jó egészségnek örvend, úgyszinte a kisasszony is.
Küldöm legjobb óhajtásaimat, s õszinte üdvözletemet mindnyájoknak. Rónay ha-
sonlóképp üdvözletet küld azon izenettel, hogy a híres afrikai utazóval, Dr. Li-
vingstonnal találkozott, s hogy véle hosszan értekezett Afrika belsejérõl, s az ott
uralgó nyelvekrõl. Magyar Lászlóval nem találkozott, s csak Londonban hallá ne-
vét említeni a geográfiai társulatban. Egyébiránt Magyar L[ászló] sokkal maga-
sabban járt, mint Dr. Livingstone. Újabb idõben a magyar lapok szerint Magyar
L[ászló] ismét feltûnt, s érdekes leveleket írt apjának.

Hallom, hogy Magyarországban nagy készületek tétetnek a császár foga-
dására, s hogy az, ki a bûnt elkövette, bûnbocsánatot akar adni azoknak, kik a
hazának kötelességeiket teljesítvén mindent feláldoztak. Nem tudom kik fog-
nak élni a hazamehetési engedelemmel, de óhajtnám, ha mindazok mennének,
kik nem képesek függetlenül élni, vagy csak a magyar név rovására élnek.
Rónay azt mondja, hogy marad a számkivetésben, hogy nem hajt fõt sem a
császárnak, sem a pápának.

Újabb választásainkban Palmerston134 gyõzött, s a tanácskozási és tör-
vényhozó terembõl kiszorítá a legjelesb tehetségeket, de ha e férfiak összetarta-
nak, többet fognak árthatni a diadalmas miniszternek szabad ég alatt, mint tán
négy fal közt tehették volna.

Mészáros L[ázár] nemrég írt, s a tavasszal Kaliforniába fog bujdosni.
Üdvözletemet ismételve maradok barátsággal.

John G. Mayer

OSzKK Levelestár. A levél, az aláírás kivételével, Rónay kézírása. A borítékon szintén Rónay kézírásá-
val: „M. B. Szemere 42. Rue des petites Ecuries. Paris” Az angliai bélyegzõn 1857. április 18-a van.
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134 Lord Henry J. T. Palmerston (1784–1865) angol külügyminiszter, majd miniszterelnök.



XIII.
Rónay Jácint levéltöredéke Szemere Bertalanhoz135

[London, 1858.]

A küldött nyomtatványt136 kiosztandom. Mennyi új adat van elõttem e né-
hány lapon, s mi szomorú igazság. Vajha így ismertük volna a múltat, most sok
másként állna… Az exmártírokra azt jegyzem meg, mennél kevesebben le-
szünk, annál többen vagyunk. Ki osztrák kegyelemmel tér vissza, oda való…
Mit várhatnánk tõlük?

Szemere Bertalan levele Vukovics Sebõhöz. Párizs, 1858. február 16. MNL OL R 216. Vukovics Sebõ
iratai. 1. d. 1. t.
Közli: Szemere Bertalan leveleskönyve i. m. 115–116.

XIV.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1859. október 29.

29. 10. 59.

Tisztelt honfitárs!

Becses levelének vétele után felkértem Mayer barátunkat, hogy szíves-
kedjék tudatni vélem, ha majdan irand önnek, leveléhez akarván csatolni sorai-
mat. A hallgatás hosszú volt, s mégsem leendek képes önnek azon kívánságát
teljesíteni, hogy hosszú levelet írjak, s csak azért, mert õszintén megvallva nem
tudom mit írjak. Politikával oly keveset foglalkozom, hogy nem tudnék egy szót
sem mondani, melyhez ön tízet ne adhatna. Örvendek szívembõl, hogy protes-
táns hazánkfiai oly szép jelét adják az életrevalóságnak, ama nyomorú kor-
mány irányában, mely önmaga ideigleneseknek nevezi tíz évi mûködéseit, mely
még parancsolni sem tud határozottan, s csak akkor erélyes, midõn rabló hiva-
talnokait a népek nyakára küldi. Dei gratia! Menekült társainkról sem írhatok.
A vihar után mindenki visszavonult. Vukovics néhány hetet Eywoodban töl-
tött, most ismét Londonban van, s egyszer találkozánk. Vettert már hetek óta
nem látám. Egészségem nem igen jó, már hetek óta reggeltõl estig írok, hogy föld-
tani munkámat béfejezzem, melyet még ez év folytán ki szeretnék adni. Angol is-
merõseim még mindig távol vannak. Tegnap kaptam levelet az Indiából ismeretes
Sir John Lawrence-tõl, szeretné, ha gyermekeinek leckét adnék. Még nem talál-
kozám véle, s nem tudom leend-e eredmény. Önnek haz[a]fias törekvéseit a ma-
gyar borok iránt feledni nem fogom, s mihelyt alkalom kerül, ajánlandom tokajin-
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135 Rónay levele nem található, e részletét Szemere egyik levelébõl ismerjük, melyben Vukovicsot
korholja, hogy nem értette meg írásának lényegét: „Több leveleket kaptam amaz irat iránt, úgy, mint
te, senki sem fogta fel, sem Mészáros, sem Rónay, ki ezt írá:” – és ezután idéz Rónay levelébõl.

136 Szemere Bertalan: A magyar emigráció címû írásáról van szó.



kat, melyet valóban csak ismerni kellene, nem ajánlani. Remélem, hogy család[j]a,
hogy a tisztelt asszonyság, annyi szenvedés után egészséges. Õszinte üdvözletet
küldök. Isten vélünk.

Tisztelettel
RJ

OSzKK Levelestár. A levélhez tartozó boríték a Mayer-Szemere levelezésben található: Mayer György
levele Szemere Bertalanhoz. London, 1859. október 29. OSzKK Levelestár. A borítékon Szemere kéz-
írásával: „Mayer, Rónay”. A címzés Mayer kézírása: „B. Szemere Esq. 7. Rue Chateaubriand, Pa-
ris”. Pecsétek: 1859. okt. 29. London, okt. 30. Parizs.
Másolata: MOL R 190. Szemere Bertalan iratai. 2. d. 5 t. Levelezés.

XV.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1859. november 18.

18. 11. 59.
Tisztelt Hazafitárs!

Engedelmet, hogy ily késõn felelek, de a ködös idõszak ez évben is mint
rendesen, annyira megrontá egészségemet, hogy már két hét óta kénytelen va-
gyok szobámban maradni, mi éppen most igen kellemetlen, mert két helyen
már megkezdém a leckeadást. Jelenleg valamivel könnyebben érzem magam,
azért sietek önt tudósítani, hogy Grün, vagy miként itt nevezik Grüner137,
Drezdában van, s hihetõleg huzamosb idõig fog ott tartózkodni. E körülményt
McLeantõl, Mayer sógorától tudom, ki Grünert, Prince Albert udvari festészét
mint nagy tekintélyt a mûvészi világban személyesen ismeri, s azt tanácsolá,
hogy legjobb volna neki Drezdába írni, hahogy a véle közlendõ ügy sürgetõs. Ide
zárom drezdai címét, úgy miként McLeantõl nyerém.138 Bélának139 jelen törek-
véseit nem ismerem, már holnapok óta szót sem hallék róla, annyit tudok, hogy
szép tehetségû és hazafias törekvésû fiatalember, kitõl a haza sokat várhat, s ki
hihetõleg apja nyomain járand. Honfitársaim közül újabban csak Vettert látám.
A vész után csend van. Mayer barátunk egészsége ifjú erõvel dacol a borzasztó
londoni ködök ellen. Perczel Móric tegnap írt, igen el van foglalva gazdaságával,
s aggódva írja, hogy neje ismét várandó állapotban van. Mayerrel együtt üdvöz-
letet küldök a tisztelt asszonyságnak. Éljenek mind boldogul.

Tisztelettel
Rónay Jácint

162. Great Portland St. W.

OSzKK Levelestár.
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137 Valószínûleg Gustav Julius Grün (1823–1896) festõrõl van szó.
138 Ez ma már hiányzik a levél mellõl.
139 Gróf Széchenyi Béla (1837–1918) utazó, koronaõr, gróf Széchenyi István fia. Rónayval igen

jó kapcsolatot ápolt az Ein Blick londoni kinyomtatása óta.



XVI.
Rónay Jácint levele Szemere Bertalanhoz

London, 1859. december 22.

22. 12. 59.

Tisztelt Hazámfia!

Sajnálom, hogy a kívánt Mazzini féle leveleket nem küldhetem, miden ku-
tatásom eddigelé sikeretlen volt, nem tudom hol és mikor jelentek meg. Hetek
óta annyira el vagyok foglalva, hogy a lapokat csak futva olvashatám. Ugyan-
ezen okból, köszönve bennem helyezett bizalmát, õszintén meg kell vallanom,
hogy a kiadandó brochure fordítását nem vállalhatom el. Reggeltõl este hétig
leckéim után járok, s ez így van minden nap. Saját dolgozatimat is félre kell
tennem, s csak elvétve szentelhetek néhány pillanatot azon tárgyaknak, me-
lyekkel oly örömest foglalkoznám. Hazámfiai közt nem tudom kit lehetne a
brochure fordítására ajánlani, de ha a munka francia nyelven megjelenik, úgy
gondolom nem volna nehéz idegen fordítót találni, ezt maga az angol kiadó is
elvállalná. Ismerek egy nyomdát, melyet már magam is használtam,140 ez gon-
dos és jutányosabb a többinél, de azért a brochure nyomtatása ívenként mint-
egy négy font sterlingbe kerülne. Ez itt nem sok, de úgy hiszem Párizsban
szerfelett nagy ár.

Hazánk legújabb mozgalmait közelebbrõl ismerem, s bár nem várok sok
üdvöst, de feszült figyelemmel nézek elébe a jövõnek. Õk is sajtó útján akarnak
mûködni, s röpiratokat szándékoznak kiadni, nemsokára két rövid brochure
fog megjelenni, s ezeket tán több is követendi, ha az osztrák nem állja útját a
konzervatív elemnek, mely a dolgok élére állt, s a pártokat lehetõségig eggyé
olvasztá. A bécsi kormány elsõ meglepetésébõl kezd felocsódni, kezd erõszakos
eszközökhöz nyúlni, s félek, hogy tovább haladand. Sokan azt tartják, hogy ez
kívánatos? Vajha a jövendõ kongresszusban a magyar ügy is szõnyegre kerülne!

Mayer barátunk vélem együtt küldi üdvözletét és szerencse kívánatait a
tisztelt asszonyságnak. Éljenek boldogul!

Õszinte tisztelettel
Rónay Jácint

162. Great Portland Street. W. London

OSzKK Levelestár. Mellette boríték megcímezve Rónay kézírásával: „A’ Monsieur B. Szemere 13.
Rue de l’Oratiore Champs Elysées. Paris.” A postai pecsétek a borítékon 1859. dec. 22. London, dec.
23. Calais, dec. 23. Párizs.
Másolata: MOL R 190. Szemere Bertalan iratai. 2. d. 5 t. Levelezés.
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140 Valószínûleg arra a nyomdára gondolt, amelyben az Ein Blicket nyomtattatta ki.



XVII.
Rónay Jácint levele Jókai Mórhoz

Pozsony, 1888. november 7.

Igen tisztelt barátom!

Vagy nyolc hete, hogy egy cikket bíztam szabad rendelkezésedre, „Sze-
mere Bertalan”.141 Tudtommal eddigelé nem jelent meg, s ennek örvendek,
mert újabban oly körülmények merültek fel, melyek e cikk megjelenését, fõleg
reám vonatkozólag, nem teszik kívánatossá; azért kérlek, tisztelt barátom szí-
veskedjél cikkemet visszaküldeni. Tudom, hogy nem egy kiadó merényletnek
venné, ha ily kéréssel állnék íróasztala elé, de meg vagyok gyõzõdve, hogy Jókai
Mór elvégre szép csendesen megbocsátand, fõleg, ha tudatom véle, hogy felszó-
lításomra egy másik jó barát, Fraknói Vilmos142 is oda fog állni segédül, hogy
azt a kis csomagot a „Sanctumban” kiszemelje, s elküldje a pozsonyi magányba.

Élj boldogul, s tarts meg kérlek jó emlékezetben.
Rónay Jácint

Pozsony, nov. 7. 1888.

OSzKK Fond V/488.

„… STRUGGLING WITH THE PAINS OF EXILE …”

The Letters of Jácint Rónay to Bertalan Szemere

by Zsolt Hernády
(Summary)

Last year it was the two hundredth anniversary of the birth of Jácint Rónay (1814-1889). A
Benedictine monk, Rónay was active during the revolution and war of independence in 1848-49 as a
preacher and popular speaker, and later as the clerical commissioner of Gyõr county. Consequently,
after the capitulation at Világos he was forced to hide, and finally to emigrate. He was sentenced to
death in his absence. He eventually settled in London, where at first he actively engaged in émigré
political organizations. He belonged to the group dominated by Sebõ Vukovics and Zsigmond Thaly,
who aimed at limiting the authority of Lajos Kossuth over the emigration. Accordingly, he left the
London committee, left by György Kmetty, in 1852, but refrained from openly and publicly taking a
line against the former governor and his supporters. He soon withdrew himself altogether from the
ever more shortsighted émigré struggles, and made a living from teaching, while also engaging in
scientific activities. He gained access to the most illustrious English families, his diligent but humble
work being highly appreciated. He also taught the sons of Kossuth himself. He published regularly in
Hungarian reviews. He maintained a regular correspondence with many people, among them Berta-
lan Szemere, who bombarded Rónay with ideas of what he should do, ideas which the latter rarely
had time to bring to fruition. The present study contains the letters that Rónay wrote to the former
prime minister between 1852 and 1859. The emigrant monk, although petitioned for no pardon, was
permitted to return to Hungary in 1866, where he became at first MP, and later tutor for the
children of king Francis Joseph.
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141 Van ilyen címû fejezet Rónay naplójában, talán ez volt, vagy ennek részlete a visszakért
írás. Rónay Jáczint: Napló-töredék i. m. II. 105–116. vagy IV. 297–308.

142 Fraknói Vilmos (1843–1924) címzetes püspök, történetíró, az MTA titkára.




