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EGY BÉCSI KISASSZONY MINT POLITIKUSFELESÉG:  
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GYULAI ÉVA 

 

 

Rozikának és Bálintnak ajánlom 

 
Mi asszonyok a politikában megyünk, amerre bennünket visznek,  

s meggyőződésünk azé, akit szeretünk. Leányom bizonyosan  

követte volna önt Pestre, Budára, ha kell, a világ végére is,  

s bizonyosan ő is olyan nemzetiszínű volna ott, mint a többi. 

(Plankenhorst Henriette bárónő Baradlay Jenőhöz.  

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai) 

 

 

Jókai Mór szabadságharc-képének felejthetetlen helyszíne a bécsi Plankenhorst-

palota, ahol a bécsi és magyar polgári szabadság két árulója, Jókai negatív hősei, 

a Plankenhorst-hölgyek élnek.  

 
Plankenhorsték saját házukban laknak a belvárosban, ami Bécsben nagy szó. 

[…] mikor a hercegek jelmezbálokat adtak, azokból nem hiányzott a két 

Plankenhorst úrhölgy. Hanem azért nem hallatszott, hogy valamely báró vagy 

herceg valami komolyabb viszonyt iparkodott volna kötni e családdal. Az ő 

estélyeik nevezetesen látogatottak voltak […] Nem lehetett náluk egy Sed-

lniczkyvel, Inzaghival, Apponyival találkozni, hanem azoknak tanácsosaival és 

titkáraival. Windischgraetz és Colloredo hercegeket senki sem kereste ottan; 

hanem azért voltak jelen tisztes arcú, érdemrendes mellű, aranygalléros kato-

nai kitűnőségek, annál több fiatal életvidám tiszt és nemes testőr. A hölgyko-

szorú is igen válogatott volt, rang, hivatal, születés által kitüntetett családok 

hölgyei és kisasszonyai. Ami pedig a hangot illette, az minden kifogáson fölüli 

volt a convenientia és societas szabályait illetőleg. A mulatság igényeit tekintve 

pedig az az előnyük volt Plankenhorsték estélyeinek, hogy ott elegáns társa-

ságban lehetett élvezni fesztelenül, ami nem mindig adatik együtt, mert vagy 

fesztelenül mulat az ember, csakhogy a társaság nem elegáns hozzá, vagy pe-

dig elegáns társaságban mulat, csakhogy decidáltan unja magát mellette.  

(JÓKAI Mór: A kőszívű ember fiai) 

                                                 
  A tanulmány az EFOP-3.6.1-16-00011 jelű Fiatalodó és Megújuló Egyetem – Innovatív Tudásváros 

– a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése című projekt része-

ként – a Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 
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Mind az előkelő bécsi ház, mind úrnői a korabeli bécsi „második társaságot” (zweite 

Gesellschaft) képviselik Jókai regényében, igaz, a palota lakói a magyar forradalom 

titkos ellenségei, míg olyan bécsi kisasszonyok is voltak, akik, férjük révén és mel-

lett a magyar forradalom és szabadságharc hívéül szegődtek. A reformkor, a 

Vormärz, illetve az 1848-as forradalmak szabadságeszménye a nő és férfi kapcsola-

tát, a házasságot is új alapokra helyezte, elég, ha Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

című költeményére gondolunk. Tanulmányunkban egy olyan feleségről lesz szó, aki 

olyan korban ment férjhez a magyar politikai elit tagjához, illetve lett részese a po-

litika világának, amely a szabadság mellett a szerelmet is a divatok sorába emelte. 

Napjaink történeti irodalmában eleget olvashatunk a szinte unalomig hangsúlyozott 

házassági stratégiával kapcsolatban a társadalmi presztízsről, a pénzről, a politikai 

célokról és számításokról, a személyes és családi egzisztenciáról – a szerelemről vi-

szont alig. A 19. század progresszív politikai mozgalmait, modernizációs törekvéseit 

vizsgálva, ez a kor a szerelmet is felsorakoztatja az elit soraiban kötött házasság le-

hetséges mozgatórugói, ezzel a történelem motívumai, sőt tényei közé. 

A „zweite Gesellschaft“ kifejezést távolról sem (csupán) a modern társadalom- 

és történettudomány nómenklatúrájából került ide,1 „második társaságnak” ugyanis, 

már a jozefinizmussal kezdődően, saját maguk és környezetük nevezte a bécsi (és 

osztrák) elitnek az udvari társaságon vagy társadalmon, azaz a (történelmi) arisztok-

rácián kívüli, tehetős, jórészt polgári vagy polgári eredetű, újdonsült nemesség ké-

pezte csoportját. Ezt igazolja egy 1835-ben Augsburgban megjelent bécsi útleírás, 

amelyben a szerző, Friedrich Karl von Hailbronner (1789–1864) író, felfedező, aki 

magát „német turistának” nevezi, plasztikus leírást ad a bécsi előkelő társaságról, 

előbb a császárváros arisztokratáiról, majd a főnemesség után, a zweite Gesellschaft 

is sorra kerül. Hailbronner szerint főnemességtől leágazó, de attól élesen elváló cso-

portot képez a bécsi ún. második társaság, amely az elsőt csak születés, és távolról 

sem műveltség és kellem, báj alapján követi. Az az idegen, aki elvárja a szellemes 

társalgást és a szívélyes fogadtatást, ebben a második társaságban sokkal több ilyet 

kap, mint az elsőnél, a gazdag bankárok, főtisztviselők és a számos vagyonos család 

nagy házai ugyanis nyitva állnak a művelt közönség előtt, ráadásul a társasághoz 

tartozó nők, magasabb műveltségük miatt képesek a tehetséget is értékelni.2 A német 

utazó leírása külön is kitér a bécsi polgári elit azon sajátosságára, hogy nagy gondot 

fordított a nők kiművelésére, akik ezzel, természetesen, házassági esélyeiket is javí-

tották, illetve házassági elvárásaikban is fontos szerepet játszott a műveltségre való 

                                                 
1  A „második társasághoz” vö.: WANDRUSZKA 1971; MADARAS 1993 stb. 
2  Einen scharfen Abschnitt von den Ramificationen des höheren Adels bildet in Wien die sogenannte 

zweite Gesellschaft, welche der ersten nur an Geburt, durchaus aber nicht an Bildung und Anmuth 

nachsteht. Der Fremde, dem seiner geistreicher Umgang und herlicher Emphang Bedürfniß ist, 

findet in dieser zweiten Gesellschaft weit mehr Anklänge, als in der ersten, und all die großen Häu-

ser der reichen Bankiers, der hohen Beamten und der zahlreichen begüterten Familien, denen 

nichts fehlt, als die Prämissen der höheren Extraction, stehen hier jedem Gebildeten offen. Dieß ist 

der Brennpunkt aller durch Wissenschaft und Kunstübung ausgezeichneten Menschen, und die Bil-

dungstufe der Frauen setzt sie in den Stand jedes Talent zu würdigen, da sie fast ducrchgehends 

reich damit begabt ist. HAILBRONNER 1838. 1. 
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igény. Pulszky Ferenc, aki egyébként innen vette feleségét, „másodrangú társaság-

nak” nevezi azt a bécsi társadalmi csoportot, amelyhez bécsi bankárok és üzletem-

berek, a milliomos Sina és Rotschild, valamint a „kétszázezres Medgyaszay”, azaz 

a debreceni származású Medgyaszay István bécsi nagykereskedő, mecénás (Pethe 

Ferenc †1832 gazdasági szakíró veje) is tartozik.3 

 

 
1. SOMOGYI László: Szemere Bertalan borsodi követ,  

1836 Üvegnegatív ceruzarajzról (HOM FN Ltsz. 10235) 

 

„Hősnőnk” a Vormärz időszakának ebből a bécsi társaságából származott, de párját 

nem a császárváros korabeli „zweite Gesellschaft“-jában találta meg, hanem maga 

választotta a magyar reformkori politikai elitből, ráadásul olyan férfit, aki a ’48-as 

forradalomban is vezető szerepet vitt, sőt, száműzetése ellenére, a szabadságharc 

után is jelentős, mértékadó személyiség maradt. Az a tény azonban, hogy Jurkovics 

Leopoldina szerelmi házasságot kötött, nemcsak a korszakot, a romantika, ill. a bécsi 

kongresszust követő Vormärz időszakát, hanem magát a „zweite Gesellschaft”-ot is 

jellemezheti. Hasonlóan szerelmi házasságot köt nem sokkal korábban, 1845. au-

gusztus 6-án a bécsi református templomban Leopoldina barátnője, Therese Walter 

(1819–1866), aki majd Pulszky Terézia néven lesz írónő és férje, a magyar politikus 

és újságíró, Pulszky Ferenc (1817–1894), akik Jurkovicsék házibálján táncoltak elő-

ször egymással. 

                                                 
3  [i]n der Wiener Gesellschaft zweiten Ranges, bei Banquiers und Geschäftsleuten, von den Milli-

onären Sina und Rotschild bis zum Hunderttausender Megyaszay. PULSZKY 1880–1883. 1. 341. 
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Leopoldina Natalia Theresia Jurkovits von Pilis-Szántó, vagy ahogyan Magyar-

országon ismertté lett, Jurkovics Leopoldina (Bécs, 1824–Párizs, 1865) 1846. április 

20-án 22 évesen megy férjhez a bécsi Am Hof-plébánián a 32 éves Alexander Bart-

holomaeus Szemere von Szemere úrhoz, a magyarországi Borsod vármegye alispán-

jához, aki köztudomásúlag a magyarországi Miskolcon lakik.4 A menyasszony apja 

pilis-szántói Jurkovics Mátyás királyi udvari ágens, anyja Theresia von Comper, Karl 

von Comper császári-királyi százados (k. k. Hauptmann) leánya, mindketten katoliku-

sok. Ez az esküvő azonban más volt, mint a legtöbb korabeli bécsi menyegző! Leendő 

apósának éppen az volt a legsúlyosabb kifogása Szemere Bertalan ellen, hogy refor-

mátusként nem volt hajlandó reverzálist adni a katolikus egyháznak. Jurkovics Mátyás 

sokáig kitartott kívánsága mellett, még 1845 júniusában is arról panaszkodik meny-

asszonyának Szemere, hogy Jurkovics Mátyás hajthatatlan, ugyanakkor Szemere nem 

tulajdonít nagy jelentőséget a katolikus pap áldásának, és levelében az országgyűlés 

egyházpolitikai vitáira hivatkozik.5 A reverzálist illetően a vőlegény elutasításának po-

litikai indoka volt, vagyis Jurkovics Leopoldina már jegyessége alatt közel került a 

magyar politika világához. Szemerét nem sokkal korábban, 1846 januárjában válasz-

tották meg Borsod vármegye alispánjának, azaz a megye második embere lett, ráadá-

sul országosan ismert követ és ellenzéki politikus, így, ha reformerként reverzálist 

adott volna, azt politikai ellenfelei a gyengeség jelének és az elvhűség hiányának tud-

ták volna be, és bizonyosan felhasználták volna ellene, így magyarázta menyasszonyá-

nak is.6 Dinát azonban annyira szereti, hogy hajlandó lenne titokban és szóban rever-

zálist adni, de ezt az ajánlatot gyorsan vissza is vonja a házasságukat pártoló anyósához 

írt levelében, hiszen úgyis minden kitudódna. Szemere súlyos helyzetbe kerül, hiszen 

a számára két legfontosabb dolog között kellene választania: a becsület és a szerelem 

között. Felmerült a katolikus egyház és plébános passzív asszisztenciája melletti, 

                                                 
4  Herr Alexander Bartholomaeus Szemere de Szemere Wicegespan des löbl. Borsoder Comitats in 

Ungarn, aus Vatta in Ungarn gebürtig, des seligen H. Ladislaus Szemere K. K. Majors in der Armee 

und dessen leb. Frau Gemahlin Elisabeth de Karove ehelicher Sohn. Wohnung: Miskolcz in Ungarn 

notorisch. – Fräulein Leopoldina Natalia Theresia Jurkovits von Pilis-Szantó, aus Wien Pfarr St. 

Michel geb. des lebenden H. Mathias Jurkovits von Pilis-Szantó, königlichen ungarischen Hofa-

genten, und dessen lebenden Frau Gemahlin Therese Edlen von Comper ehelicher Tochter. 

Wohnung: Am Hof W. 420. notorisch. Wien Rk. Erzdiözese, Wien, Gemeinde St. Michael–Am Hof, 

Trauungsbuch № 5. von 19. August 1838 bis 17. August 1846. Jahr 1846. am 20ten April (fol. 

164.) (Matricula archivportal) 
5  Tisztelt atyja levelét már kaptam. Benne nem találtam vigasztalást… Ő maga elismeri, hogy nekem 

másképen tennem lehetetlen, és még is megmarad kívánsága mellett. Ez nekem azért csodálatos, mert 

hiszen a diaetán is kimondák a püspökök, miképen az áldás nem lényeges a házassági frigyhez, mert 

ez csak puszta egyházi formaság, mit az egyház, épen mivel formaság, megadhat vagy megtagadhat, 

a nélkül, hogy ez a frigykötést gátolná, s ezt ő mint tapasztalt fériú bizonyosan tudja. Szemere Bertalan 

levele Jurkovics Leopoldinához, Vatta, 1845. jún. 25. MTA Kt. M. Ir. Lev. 4-r. 1. f. 13v 
6  Lehet-e elfelejtenem, hogy a közvélemény, mely sugárokkal övezi körül homlokomat, azokat a gya-

lázat tövisévé változtathatja át? Nem óhajtom a dicsőséget, de még is jobban rettegek a gyalázattól. 

S helyzetem olyan, hogy a kettő közül választanom kell. S ha én csak egyben leszek vallott elveimhez 

következetlen, a föld megzendül lábaim alatt, a fáknak is nyelve lesz, a némák is megszólalnak. Úgy 

mondják, miképen ügyeink országos figyelemmel kísértettek, tehát épen ez időszakban kétszeresen 

kell vigyáznom. Szemere Bertalan levele Jurkovics Leopoldinához, Vatta, 1846. febr. 3. MÉSZÖLY 

(szerk.) 1941. 275. 
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azaz a katolikus egyház áldása nélküli esküvő is, ezt ugyan elfogadta volna Jurkovics 

Mátyás, az após, de nem vett volna részt a szertartáson. Dina és Berti (vagy Berta, 

mert így is becézték Szemerét barátai) már egy évvel a megismerkedésük után, 1845 

májusában szerettek volna egybekelni, de a reverzális kérdése megakadályozta  

esküvőjüket.7  

Az ifjú pár végül Franz Tiller, a bécsi Szt. Mihály Főplébániához tartozó Am 

Hof-templom plébánosa jelenlétében (in Gegenwart), de nem az áldásával kelt 

egybe, vagyis sikerült ún. passzív asszisztenciával megesküdniük, úgy tűnik, az após 

végül hajlott a kompromisszumra. Az anyakönyvbe ezért a plébános egy tanúsít-

ványt is beírt a házasságkötésről a saját és a két tanú aláírásával.8 Franz Tiller plébá-

nost nem sokkal korábban, 1845 januárjában helyezték az altlerchenfeldi plébániáról 

a bécsi Am Hofba, és bécsi kinevezése után kapta meg az érseki tanácsos (Consisto-

rial-Rat) címet.9 A férj tanúja Festetics László gróf titkára, Smith Ferenc (Franz 

Smith), a másik tanú Laurenz Leban,10 a bécsi rendőrség biztosa (Polizei-Com-

missär) volt, de a jegyzőkönyvet aláírta a menyasszony öccse, Ladislaus Jurkovics, 

ill. a bejegyzésben szerepel a 22 évesen még nagykorúsága előtt álló Leopoldina 

(minderjährige Tochter) házasságához kötelező „atyai beleegyezés (väterliche 

Einwilligung)” is, amelyet pilis-szántói Jurkovits Mátyás magyar udvari ágens kéz-

jegyével hitelesített. A menyasszony és a vőlegény nemeslevelét is bemutatta 

(Adelsdiplom), Szemerének a 3 heti jegyesség (az ún. mátkaidő) alóli diszpenzáció-

járól, azaz felmentéséről szóló igazolását Borsod vármegye állította ki 1846. március 

23-án,  az Am Hof-templomban azonban háromszor kihirdették a jegyességet, ezen 

                                                 
7  Dináért, az én kedves Dinámért, s csak ő érette tenném meg azt, hogy szóbeli igéretet tennék, de 

csak szóbelit, és csak ugy, ha az örök titok maradna, s annak nyomára sem világi, sem egyházi 

hatóság nem jöhetne. […] Lehet-e mind ez? Én azt hiszem, alig. […] világosságra fog jönni minden 

[…] S hogy gyöngeségemet lássa a világ, nemhogy népszerűségemet veszítsem, kérdezni fogják 

mindenfelé. […]  Egyik föladat az ellenzék emberét népszerűtleníteni. S a népnek elég az, hogy bár 

mi okbul tettem, tartom e vagy sem, az mindegy. S nem csak elleneim, de irigyeim is vannak. 

Körülbelül így áll: becsület vagy szerelem, s én mindkettőt meg akarom tartani, a nemzet becsülését 

és Dinám szerelmét. Elérzékenyedve esék értésemre olyasni, hogy a T(ekintetes) úr passiv 

összaadásunkban is megegyeznék, de ez esetben nem ohajt jelen lenni. Hálával ismerem el az 

áldozat nagyságát, de az ő nyugalmának árán boldog lenni nem kívánok. Szemere Bertalan levele 

Jurkovics Mátyásnéhoz, Vatta, 1846. febr. 2. MÉSZÖLY (szerk.) 1941. 272–274. 
8  Daß diese Brautleute am 20ten April des Jahres 1846 in Gegenwart des gefertigten Pfarrers und 

der mitgefertigten zwey Zeugen sich zu ehelichen erklärt haben, werden wir endesgefertigten Pfar-

rer bestätigt. Coram me: Franz Tiller f(ürst)-e(rzbischöflicher) Konsistorial Rath und Pfarrer, La-

urenz Leban K. K. Polizei-Unter-Commissär als Zeuge, Franz Smith, Sekretär des Grafen Ladislaus 

Festetics als Zeuge. Wien Rk. Erzdiözese, Wien, Gemeinde St. Michael–Am Hof, Trauungsbuch 

№ 5. von 19. August 1838 bis 17. August 1846. Jahr 1846. am 20ten April (fol. 164.) (Forrás: 

Matricula archivportal) 
9  Personalstand der Sekular- und Regular-Geistlichkeit der Fürsterzbischöflichen Wiener Diözese: 

auf das Jahr 1846. Fürsterzbischöfl. Konsistorial-Kanzlei, Wien, 1846. 249–250. 
10  Laurenz Leban (Bécs, 1803–†1860) 1826-ban kezdte pályáját a bécsi büntetőbíróságon, 1830-tól a 

bécsi rendőrparancsnokság (Polizei-Ober-Direktion) gyakornoka, 1839-től alparancsnok (Unter-

Komissär). OBERHUMMER 1929. 8. 
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felül a jegyespár születési bizonyítványát is bemutatta.11 Szemere Bertalan első 

„Bécs elleni” politikai harcát, úgy tűnik, megnyerte, és végképpen megnyerte a sze-

relmet is. 

 

 
2. Szemere Bertalan házassági bejegyzése a bécsi Am Hof-plébánia anyakönyvébe,  

1846. ápr. 20. (Forrás: Matricula archivportal) 

 

Húsvétvasárnap 1846-ban április 12-re esett, vagyis az esküvőt húsvét után egy hét-

tel hétfői napon, április 20-án tartották, 3 nappal a menyasszony 22. születésnapja 

után. Leopoldinát ugyanis 1824. április 17-én keresztelték a bécsi Michaelerkirché-

ben, keresztapja nem volt más, mint Esterházy Miklós herceg (egyébként Jurkovics 

Mátyás szülőfaluja, Vulkapordány birtokosa!), akit könyvtárosa, Gaál György he-

lyettesített a keresztelőn.12 Esterházy Miklós birodalmi herceg (Bécs, 1765–Como, 

1833) táborszernagy, neves műgyűjtő a bécsi magyar arisztokrata kör egyik jeles 

                                                 
11  Adelsdiplom des Bräutigams vorgezeigt, Adelsdiplom der Braut vorgezeigt. Dispens von allen 3 

Wochen […] des Bräutigams Miskolcz 23 März 1846 von Borsoder Komitats. 3-mahl sich verkün-

digt. 2 Taufschein. Wien Rk. Erzdiözese, Wien, Gemeinde St. Michael–Am Hof, Trauungsbuch № 

5. von 19. August 1838 bis 17. August 1846. Jahr 1846. am 20ten April (fol. 164.) (Forrás: Matri-

cula archivportal) 
12  Nicolaus Fürst Esterhazy von Galantha in hochdessen Nahmen Zeugen beordert Georg von Gaal 

Bibliothekar hochgedachten Ihrer Durchleuchst. Wien Rk. Erzdiözese, Wien, Gemeinde St. Mic-

hael–Am Hof, Trauungsregister № 5. von 19. August 1838 bis 17. August 1846. Jahr 1846. am 

20ten April (fol. 164.) (Matricula archivportal). 
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képviselője, híres bécsi könyvtárának 1808-tól Gaál György író, könyvtáros, mese-

kutató, műfordító volt a kezelője.13 A keresztelést Don Ignaz Thomas (1781–1826), 

a barnabita kollégium perjele, a Michaelerkirche plébánosa végezte, aki két évvel 

később kismonográfiát jelentet meg a Szt. Mihály udvari főplébánia-templom törté-

netéről.14  

Az ifjú pár, a bécsi szépség és Borsod vármegye országgyűlési követe 1844 nya-

rán az országgyűlés színhelyén, Pozsonyban ismerte meg egymást, mégpedig a vá-

rossal szemben, a Duna jobb partján fekvő Ligetben (ma külön község: Pozsonyli-

getfalu/Petržalka, Szlovákia), a pozsonyiak kedvelt kirándulóhelyén, ahol 1828-ban 

a híres Aréna nevű – eredetileg nyári – színházat is felhúzták. Szemere 1844 novem-

berének végén utazik vissza hajóval Bécsből Pozsonyba, és első útja a Ligetbe vezet, 

amely a tél kezdetére már elvesztette díszeit, pedig szerelmük indulásánál még virá-

goztak a dáliabokrok.15 Ifjú – és egyelőre titkos – kedvesének Szemere a Heckenast-

féle Árvízkönyv V. kötetét küldi el, amelyben korán elhalt nővéréről, Szemere Mári-

áról írt szép emlékezése megjelent. 1841-ben ebben ír a „szerelem első látásra” je-

lenségről,16 és pár év múlva ő is így látja meg és szeret bele azonnal Leopoldinába a 

pozsonyi Ligetben.17 Szemere Bertalan szeretett húga, Jakabfalvay Sámuelné Sze-

mere Mária (1816–1840) férje birtokán, Csobajon halt meg,18 kislánya, az 1838. nov-

ember 30-án Csobajon született19 Jolán gyámja Szemere Bertalan lett, de Jurkovics 

Leopoldina is nagy szeretettel nevelte, a Szemere-házaspár majd párizsi emigráció-

jában is vendégül látja. 

Jurkovics Leopoldina apja, Jurkovics Mátyás (1777–1847) a Magyar Királyság 

lakosaként, az Esterházy hercegek kismartoni uradalmának falujában, a Sopron 

vármegyei, főként katolikus horvátok által lakott (ezért Krabatisch Prodersdorff, 

                                                 
13  Esterházy Miklós hercegről és könyvtárosáról, Gaál Györgyről bővebben: ZVARA 2014 és ZVARA 

2015. 
14  THOMAS 1826. 
15  A kedves ligetnek átadám az üdvözletet. Bár késő jöttünk meg, kimentem a ligetbe, s megnéztem a 

helyet hol először találkozánk. Se a liget többé nem szép; egy levelke sincs a fákon, a száraz galyak 

köztt a szem az egész puszta ligeten végig lát […] Melynél először találkozánk, a georgina-csoport-

bul sincs egy szál sem, azok is elhervadtak, melyek mellett szerelmünk fölvirult. De ugy e ennek nem 

árt sem tél, sem hó? S a sors zivatara talán meg fogja kimélni. Szemere Bertalan levele Jurkovics 

Leopoldinához, Pozsony, 1844. dec. 2. MÉSZÖLY (szerk.) 1941. 268. 
16  Történt-e veletek, hogy egy hölgyet meglátván, mintegy megvirada lelketekben, ’s mintha nem ke-

restétek de megtaláltátok volna, örvendve hangzék fel szivetekbül: ő az, ő az? SZEMERE Bertalan: 

Mária emlékezete. In: Budapesti árvizkönyv 1841. V. 7. 
17  Vissza küldöm az V-ik kötetet, […] mellyel először hódoltam, s melyet tőlem először olvasott. […] 

most az történt velem, mi a 7-dik lapon áll: hogy Leopoldinámat meglátván „[…] ő az, ő az”. 

Szemere Bertalan levele Jurkovics Leopoldinához, Bécs, 1844. nov. 25. MÉSZÖLY (szerk.) 1941. 

267. 
18  (Megholt) 1840. 8 Június (temetése) 10 Június. Tekintetes nemes Szemerei Szemere Mária Úrasz-

szony, tekintetes Nemes Jakabalvay Sámuel Úr hitvese. 24 (éves) 38 (napos) (betegsége) Torokfájás 

és gégekolika. Praedikatio és Oracio. Tiszáninnen Ref. Egyházkerület, Csobaj Ref. Egyház anya-

könyvei 1805–1851. p. 83/113. (Forrás: Familysarch) 
19  Tiszáninnen Ref. Egyházkerület, Csobaj Ref. Egyház anyakönyvei 1805–1851. p. 43/71. (Forrás: 

Familysearch) 
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azaz Horvát-Prodersdorf néven is ismert)20 Vulka-Pordányban (ma: Wulkaproders-

dorf, Ausztria) született, ahol az 1767. évi úrbéri összeírás szerint több Jurkowitsch 

nevű jobbágy is élt. Kérdés, hogyan emelkedett fel az udvari szolgálatig, családjáról 

nincs ismeretünk. Feltűnő azonban, hogy a XVIII. század első harmadában több vul-

kapordányi Jurkovics is lateinerként építi karrierjét. Egyikük, Jurkovics Ferenc, 

1718-ban Hof an der Leitha-i harmincados (Kay: Dreyssziger zu Hoff an der Leytha 

Herrn Frantz Jurkowicz), egyébként a kismartoni uradalomhoz tartozó Vulkapor-

dányban volt egy jobbágytelek-része (Viertel-Hauß), amely az uradalmi adminiszt-

ráció segítségével Nathan Oppenheimer udvari zsidó faktor (Hof-Jud) tulajdonába 

került, aki Esterházy Mihály hercegtől járadékmentességet kapott rá.21 Egy másik 

polgári származású vulkapordányi Jurkovics egyházi karriert futott be: Mathias Jur-

kovicz Kassán végezte a teológiát a Kisdianum alumnusaként 1720–1723 között, 

majd 1735-ben váradi kanonok lett 1745-ben bekövetkezett haláláig.22 Feltételez-

hető, hogy az ő családjukból került ki Szemere Bertalan apósa is. 

 

 
3. Jurkovics Mátyás és Márton birtokadományozó oklevele, 1824, részlet.  

MNL OL E 181 № 11 (MNM felv.) 

                                                 
20  MZSO V. 164. 
21  (1718). MZSO V. 164. (№ 1070) 
22  EMŐDI 2009. 59. 
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Jurkovics Mátyás ún. udvari ágens vagy ügyvivő (Hofagent) volt a bécsi Magyar Ud-

vari Kancelláriánál, azaz egyfajta ügyvéd, aki az udvarnál gazdag, főként arisztokrata 

ügyfeleket képviselt, megbízását maga a császár hagyta jóvá; egyben a Theresianum 

jogászprofesszora. Így az udvar hűséges szolgájaként fivérével, Mártonnal éppen 

1824-ben, Leopoldina születésének évében lesz magyarországi földbirtokos, egyben 

magyar címeres nemes. 1824. november 12-én Gyurkovics vagy másként Jurkovics 

Mátyás és fivére, Márton ugyanis birtokadományt kap I. Ferenc királytól a 

magyarországi Pilisszántó falura, amelyet 37 111 Ft és 50 + 1/8 krajcárért vásároltak. 

A csodálatos, fekete tussal festett miniatúrákkal ékesített, füzetformájú oklevélben az 

uralkodó (illetve a Magyar Kancellária, amelynek egyébként maga Jurkovics Mátyás 

is a szolgálatában állt) részletesen kifejti, hogy Jurkovics Mátyás mely tetteiért és szol-

gálataiért nyerte el a nemesi birtokot, amellyel együtt a testvérpár a pilisszántói prédi-

kátumot is megkapta neve elé.23 Pest vármegye új birtokosát és „donatarius” nemesét, 

Jurkovics Mátyást az 1825. november 18-án Pesten tartott közgyűlésén iktatta be, a 

beiktatásról szóló igazolást a nemeslevélre is felvezették. A táblabíróságot azonban már 

fél évvel korábban elnyerte, igaz nem Pest, hanem Temes vármegye törvényszéki ülnöke 

lett. Pilisszántón 1825. július 12-én végbement beiktatására a kor ismert alkalmi költője, 

Vitkovics János jelentetett meg üdvözlő verset.24  

 

  
4–5. Vitkovics Mihály nyomtatványának címlapja és első oldala, 1825 

 

Egy hónappal a birtokadományozás után a bécsi magyar kancellárián elkészült a 

Jurkovics testvérek magyar nemességet és címert adományozó oklevele is.25  

Az ugyancsak kivételes igényességgel és művészi nívóval készült, füzet formátumú, 

                                                 
23  MNL OL E 181 № 11. 
24  VITKOVICS 1825. 
25  I. Ferenc, Bécs, 1824. dec. 17. MNL OL E 181 № 10. 
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Bécsben, 1824. december 17-én kiállított armálisban szó szerint megismétlik Jurko-

vics Mátyásnak már a donációban is méltatott érdemeit: kiváló eredménnyel végezte 

jogi tanulmányait, ügyvédi vizsgáját is jelesen abszolválta, majd mindkét jogban 

kivételes buzgalommal és ügyességgel, illetve sikerrel vitte a bíróságokon a rábízott 

ügyeket, ügyfelei legnagyobb megelégedésére. Jogászként kiváló tudásáról, 

hozzáértéséről és nem kevésbé moralitásáról tett bizonyságát, ezért kiérdemelte, 

hogy az uralkodó a Magyar Udvari Kancellárián udvari ágensnek nevezze ki. Ezt a 

megbízatást is magas nívón és hűségesen teljesíti, közben pedig a Theresianum 

Királyi Akadémián sok évig „magyarhoni jogot (Jus Patrium)” adott elő, elősegítve 

az akadémia ifjúságának dicséretes előmenetelét. Ráadásul az 1809. évi győri csatát 

követően, a (francia) ellenség megszállása idején, amikor 30 adófizető (jobbágytól) 

az ellenség azt követelte, hogy szállítson gabonát Bécsbe, amit meg is tettek, ennek 

ellenére a franciák lefogták és meglehetősen hosszú időre elzárva tartották őket, és 

többen közülük olyan szerencsétlen helyzetbe kerültek, hogy szekereiket és lovaikat 

hátrahagyva kellett elmenekülniük; végül a lefogottak Jurkovics Mátyás fáradozása 

révén szabadultak meg az ellenség fogságából. A wagrami ütközet után pedig ő maga 

is ellenséges fogságba került, és betegként a bécsi kórház ápoltja lett; a császári 

hadsereget készpénzzel és élelemmel is segítette. Az 1810-ben kitört éhinség idején 

a szűkölködők sorsának enyhítésére önként 400 Ft-ot ajánlott fel.26  

A Vulkapordányban született Mathias von Gyurkovich magyar udvari ágens és 

hites magyarországi közügyvéd (k. ungar. Hofagent, ungar. Landes-Advocat), aki 

1817 és 1821 között volt a Theresianumban a magyarhoni jog professzora (Professor 

des ungar. Rechtes),27 nemcsak földesúr és kegyúr, hanem több vármegye táblabírája 

lett, sőt Pest-Pilis-Solt vármegyében a kor legjelentősebb magánhitelezőinek 

                                                 
26  [M]athiae ad Cancellariam Nostram Regiam Hungarico-Aulicam jurati agentis aulici, ac fori ut-

riusque jurati causarum advocati et Martini amborum Gyurkovics alias Jurkovics fratrum quippe 

germanorumque iidem quavis occasione sibi comparare studuerunt. Quive et quidem Mathias ab-

solutis cum laude necessariis studiis hausta dein Juris Scientia cum Judiciaria praxi conjuncta 

depositaque praeclaro specimine advocatiali Censura, in qualitate jurati Causarum Fori utriusque 

Advocati diversa negotia per plures causantes sibi concredita singulari sedulitate et dexteritate, 

felicique successu ad plenum eorundem causantium contentum promovendo, ea praeclara habilita-

tis et verum cognitionis ac secus etiam insignis moralitatis suae edidit specimina, ut ad Cancella-

riam Nostram Regiam Hungarico-Aulicam in Agentem Aulicum nominati meruerit, in hac quoque 

qualitate integram fidem et fidelitatem constanter testatus est, nec secus qua Juris Patrii in Equestri 

Nostra Theresiana Academia per plures annos Professor cum laudabili Juventutis in studiis prog-

ressu eximiam impendit operam, perpenso praeterea eo, quod Anno Millesimo Octingentesimo 

Nono, occasione invasionis hostilis post pugnam ad Jaurinum interventam ultra triginta contribu-

entes, qui ad rationem hostilis Exercitus ad vehendas Viennam fruges coacti, dein vero per Hostem 

pro praestandis variis vecturis longissimo tempore detenti fuerunt, eoque miseriarum devenerunt, 

ut se multi ex iis derelictis Equis et Curribus fuga salvaverint, opera et fatigio Ejus ab oppressione 

hostili eliberati fuerint, post pugnam denique ad Vagram sorti in hostilem Captivitatem incidentis, 

et Viennae in Hospitali aegrotantis Militiae Nostrae tam aere parato, quam et procuratis iisdem 

alimentis succurrere contendit, occasione insuper inediae Anno Millesimo Ocingentesimo Decimo 

Septimo erumpentis ad allevandam miserorum sortem quadringetos florenos prompto animo con-

tulit. (1824) MNL OL E 181 № 10. 
27  GEMMELL-FLISCHBACH (szerk.) 1880. 64. 



62 Gyulai Éva 
 

 

egyike.28 Érdekes, hogy az 1847-ben elhunyt Jurkovics Mátyás29 örökösei – felesége 

mellett feltehetően fiai, László (1825/26–1868) és az 1847-ben még kiskorú Ferenc 

(szül. 1834/35), illetve leánya, a száműzetésbe menekült Szemere miniszterelnök 

Pesten maradt felesége – is folytatták Pesten a hitelezést.30  

 

  
6–7. A Comper (1746) és a Jurkovics család (1824) címere.  

MNL OL E 181 (Czikkelyné Nagy E. felv.) 

 

A címerszerző fivérek az 1820-as években még családnevük mindkét változatát 

(Gyurkovics/Jurkovics) használják, magyaros helyesírással, ahogyan az adományle-

velekben is szerepel, később azonban a családban, így Szemere Bertalan feleségénél 

is, kizárólagos lesz a Jurkovics (néha: Jurkovich/Jurkovits) név. A Jurkovics-fivérek 

Pilisszántó földesuraiként falujukban kastélyt is építenek (az épület ma óvoda), sőt 

birtokuk temetőjében épített kriptájukat szánják családi temetkezőhelynek. Jurko-

vics Mátyást ide is temetik 1847-ben, kérdés, hogy az 1849-ben Egerben meghalt és 

a székesegyház kriptájában eltemetett felesége maradványai végül idekerültek-e. Le-

ányuk, Szemere Bertalanné Párizsban kelt végrendeletében szintén a pilisszántói 

kriptát, szülei sírhelyét nevezte meg óhajtott végső nyughelyeként, amennyiben Ma-

gyarországon halna meg.31 Josef Vincenz Häufler (1810–1852) osztrák topográfus, 

                                                 
28  SOMORJAI 2010. 12. 
29  Wien Rk. Erzdiözese, Baden Pfarre St. Stephan Sterbebuch XI. 1845–1852. (fol. 53) (Matricula 

archivportal) 
30  BÁCSKAI 2010. 35. 
31  Verendige ich meine Lage in Ungarn, so ist mein sehnlichster Wunsch in Pilis-Szántó in dem Fa-

milien Gruft meiner theuren Ältern beigesetzt zu werden. Leopoldine von Szemere geborene von 
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történész 1854-ben megjelent, Pest-Budát bemutató művében (Pilis)Szántó neveze-

tességeként említi Jurkovich udvari ügyvivő igen csinos földesúri kastélyát, amely-

ből a budai hegyekre lehet látni.32 Szemere is többször járt vőlegényként a Pesthez 

közeli pilisszántói Jurkovics-kastélyban, amely elegánsabb nemesi rezidencia volt, 

mint a vattai kis ötoszlopos udvarház.33 

 

 
8. A Jurkovics család pilisszántói kúriája, épült 1830 k.  

(Képeslap, 1930 k. részlet) 

 

Matthias Jurkovics az 1824. évi birtok-, ill. címeradomány szövege szerint a There-

sianum jogászprofesszora volt, azaz tanítványaiban már pályája elején megismer-

hette az osztrák, cseh és magyar arisztokrácia képviselőit, udvari ágensként pedig 

magyar arisztokraták ügyeit vitte Bécsben a magyar kancellárián, és helyettesítette 

őket a pozsonyi országgyűlésen. Az első reformországgyűlésen, 1825/26-ban több 

távollévő arisztokratát, korabeli megnevezéssel principalist is képviselt, így: 

Schwarzenberg József herceget, Zichy István és Somsich Zsigmond grófot, illetve 

Festetics György gróf özvegyét, Saller Juditot.34 Batthyány Lajos gróf, a későbbi 

miniszterelnök is ügyfelei közé tartozott. 1831. május 10-én Bécsben Jurkovics Má-

tyás magyar királyi udvari ágens és Smith Ferenc (Festetics László herceg titkára, 

1846-ban Szemere házassági tanúja) volt a felkért tanú Batthyány Lajos gróf és nő-

vére, Westerholt Amália grófné birtokosztályánál.35 Jurkovics a későbbi miniszter-

elnök, Batthyány Lajos jogásza és bizalmasa lett, Batthyány egy 1846-ban Teleki 

                                                 
Jurkovics végrendelete, Párizs, 1865. jan. 10. Másolat. BFL IV. 1411/b Ügyszám: 5565 Év: 

1874/14 (45. doboz) 
32  Szántó. Dieses Dorf mehr als 2000 katholischen, meist slavischen Einwohnern bewohnte Dorf 

gehört ung. Herrn Hofagenten von Jurkovich. – Von dem an der hohe hübsch gelegenen herrschaft-

liche Schloß genießt man eines lehnenden Rückblickes auf das Ofner Gebirge. HÄUFLER 1854. 47. 
33  Este sokáig kün ábrándoztam. A háznak, melyben én lakom, öt oszlopa van, nem oly szép, mint a 

szántói. Szemere Bertalan levele Jurkovics Leopoldinához, Vatta, 1745. szept. 13. MTA Kt. M. Ir. 

Lev. 4-r. 1. f. 19v 
34  Acta Comitiorum 1825. XVIII. 
35  TILCSIK 1996. 61. 
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Lászlónak szóló levelében Jurkovits bécsi lakáscímét is pontosan megadja: Hof Co-

lalto’sche Haus 2te Stock, azaz Am Hof, Collalto-féle ház, 2. emelet.36 

 

  

9–10. Ismeretlen művész: Jurkovits Mátyás és felesége portréja,  

Bécs, 1830 k. Vászon, olaj.  

Dr. Magyar Bálint tulajdona (Kulcsár Géza felv.) 

 

Jurkovics Mátyás 1822. évi nősülése idején már 45 éves, nem számít fiatal férjnek, 

annál inkább sikeres bécsi jogásznak, aki az udvarnál megbecsült hivatalt visel, és szá-

mos (főként magyar) arisztokrata ügyfele van. Így nem csodálhatjuk, hogy egy bécsi 

nemesi hivatalnok, illetve katonacsalád tehetséges leányát, Therese von Compert adják 

hozzá feleségül. Az Edle (= köznemes) von Comper (vagy Komper) család még a 

XVIII. század közepén nyerte el a címeres nemességet Mária Teréziától. Az 1746-ban 

kelt nemesség- és címeradomány kedvezményezettje Franz Emanuel Comper, a 

Hofkammer közelebbről meg nem nevezett alkalmazottja volt, aki főként apja, Paul 

Melchior Comper érdemeiért részesült az adományban. Paul Melchior Comper 1717. 

szeptember 19-én iratkozott be a páduai egyetem jogi karára mint osztrák hallgató, 

ekkor már Johann von Colloredo gróf császári titkos tanácsos, Bécs város velencei 

követe titkára,37 majd a bécsi udvar hadügyi számvevőségén (Hof-Kriegs-Buch-

halterei) működött számvevő-tisztviselőként (Raitt-Officier), és közel 30 évig, 

1723–1752 között volt számvevőségi tanácsos (Rajt-Rat).38 Az 1720-as években az 

udvari schematismusok is ezen hivatalában említik, aki a Tuchlauben „Zum Roten 

                                                 
36  MOLNÁR 1997. 70. 
37  Paulus Melchior Comper, Austriacus, Viennensis, Secretarius excellentissimi et illustrissimi D. D. 

Joannis baronis Colloredo, aurei Velleris Equitis Consiliarii ab arcanis S. C. et C. Majestat(is) et 

Oratoris ordinarii ad Rempublicam Venetam. P. 1717. 19. IX. LUSCHIN von EBENGREUTH 1886. I. 50. 
38  Mária Terézia, 1764. aug. 2. Bécs. MNL OL E 181 (1764). Vö.: MÜHLFELD 1822. 169.; KNESCHKE 

1859–1970. II. 317. 
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Igel“ (A Vörös Sündisznó) jelű és nevű házában lakik.39 A család genealógiája nem 

ismert, Szemere Bertalan szerint francia eredetűek,40 valószínű, hogy a tanácsos fia, a 

nemességet szerző Franz Emanuel a férje annak az Maria Theresia Komper született 

Pelosi nevű asszonynak, aki 1777. március 15-én 1000 Ft-os alapítványt tett Bécsben, 

hogy az összeg éves kamatát képező 42 Ft-ból évenként egy idős szegény asszonyt 

támogassanak. Az alapítvány elnöke a fia volt, a kuratórium a városi magisztrátus.41 

Minden bizonnyal ő lehetett az anyja annak a bécsi illetőségű Mathias von 

Kompernek, aki 1784-ben a bécsi piaristák Josephinum nevű gimnáziumának középső 

grammatikai osztályába járt.42 

Jurkovics Leopoldina nagyapja, Mathias Karl von Komper 1804-től udvari szol-

gálatba lépett, akárcsak a nemességet szerzett elődei, az udvari főtiszttartósághoz 

tartozó 6 udvari szállásmester (Hoffourier) egyike volt.43 A szállásmesterek feladata 

a császári család utazásainak megszervezése, 1810-ben például Komper is egyike 

azon udvari szolgálattevőknek, akik Franciaország új császárnéját, Mária Lujzát 

Bécstől Braunauig kísérik, amikor Párizsba költözik.44 Mathias Karl von Kompert 

1808-ban háztulajdonosként is összeírják (Löwelbastei 1233–1234).45 1807-ben, sőt 

még 1811-ben is az udvari szállásmesteri hivatalt viselte, és a Herrengasse 39. szám 

alatt lakott családjával.46 Ez a házszám (később Herrengasse 30., ma: Herrengasse 

13.) az alsó-ausztriai rendek tartományi gyűlésének palotáját (Landhaus, ma: Palais 

Niederösterreich) és a hozzá tartozó épületeket jelölte. Nemsokára azonban költözött 

a család, hiszen a szállásmester lakása 1813-ben már a Seilerstatt 856. sz. házban 

van (1820 utáni számozása 806., ma: Singerstraße 32., Seilerstätte 4.).47 

Mathias Karl von Komper (Comper) 1816-ban hivatást is változtatott, elhagyta 

ugyanis az udvari szolgálatot, és a császári hadsereg tisztje lett a Cseh Gyalogezred 

kötelékében, mégpedig a 17 százados egyike.48 További sorsáról nem tudunk, min-

den bizonnyal hamarosan meghal. Amikor katonai szolgálatba állt, lakást is változta-

tott, hiszen 1816-ban már a Michaelerplatz 1221. alatt van az otthonuk (1820 utáni 

                                                 
39  Kayserlich-Königliche Hof-Kriegs-Buchhalterey. […] Rait-Räthe. Hr. Paul Melchior Comper, log. 

unter denen Tuchlauben, in dem Roten Igel. In: Kayserlicher Und Königlicher Wie auch Ertzhert-

zoglicher Dann Dero Haupt- und Residentz-Stadt Wien Staats- und Standes-Calender, Auf das 

Gnaden-reiche Jahr 1752. Mit einem Schematismo gezieret. Cum privilegio Caesareo speciali. Jo-

hann Baptist Schönwetter, Wien, 1752. 41. 
40  [Teresia Komper] ősei egykor a szép Franciaországból származtak ki. Lakták a magyar földet is. 

Utóbb a német nép közt telepedtek le. SZEMERE 1873. 31. 
41  Armenwesen 1875. 224. 
42  Nomina ivvenvm in gymnasio Iosephino Vindobonensi scholarvm piarvm hvmanioribvs litteris 

stvdentivm ex ordine classivm. Andrea Schmidt, Wien, 1784. 
43  Kayserlicher Hof- und Ehren-Calender Auff das Jahr 1804. Gedruckt bey den Edlen von Ghe-

lenschen, Wien, 1804. fol. E/6. 
44  Illustriertes Wiener Extrablatt 2. (1873)/107. (19 April) 4. (Die Kaiserbraut Marie Luise) 
45  GUETJAHR 1808. 46. 
46  Obertshofmarschallstabspersonale. K. K. Hoffuriere […] Mathias Carl von Komper, woh. in der 

Herrngasse. 39. Hof- und Staats-Schematismus 1807. 93.; Hof- und Staats-Schematismus 1811. 109. 
47  Wien Staats- und Standes-Kalender 1813. 112. 
48  Böhmisches Infanterie-Regiment. Haupt- Werbbezirks-Station und Stab: Neuhaus in Böhmen […] 

Hauptleute […] Carl Edler v. Comper. Militär-Schematismus 1816. 260. 
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számozás: 1153., ma: Habsburgergasse 14., Michaelerplatz 6. és Reitschulgasse 4.).49 

Ez a hatalmas, három utca által körülvett, háromszög alakú, a barnabiták tulajdonában 

lévő bérház 1732-ben épült korábbi alapokon a Szt. Mihály-plébániatemplommal és 

a barnabita kollégiummal összefüggő telken Neues Michaelerhaus néven (későbbi 

neve: Kleines Michaelerhaus). 1821-ben még itt lakott a család, Komper százados 

és felesége, Anna Maria Baumgartner (1774 k.–1852) itt neveli a XVIII. század vé-

gén született három, lassan eladósorba kerülő lányukat: Barbara Compert (1795–

1845) egy arisztokrata, Hugo Maria Josef Johann Hayek von Waldstätten báró 

(1775–1856) veszi feleségül, de elválnak, gyermekük nem születik.50 Barbara von 

Waldstätten 1845. január 10-én hal meg 50 éves korában, halálát a bécsi Maria Treu-

plébánia anyakönyvébe vezetik be.51 Nővére, Josepha is nemes férjet kapott, a refor-

mátus vallású magyar dobfeneki Sipos (Syposs) Lajost (1800–1841), fiukat, Sypos 

Mátyást 1829. november 14-én keresztelték a pomázi református egyházban (ke-

resztszülők: pilisszántói Jurkovics Mátyás udvari ágens és felesége, Comper Terézia 

asszony).52 A harmadik leány, Theresia (1796 k.–1849) 1822-ben Jurkovics Mátyás 

felesége, negyed századdal később pedig Szemere Bertalan anyósa lett. 

A gyakran költöző Komper család ifjú kosztosokat is fogad az 1800-as évek 

legelején, egyikük, Ignaz Franz Castelli (1781–1862) osztrák költő és drámaíró memo-

árjában idézi vissza a kellemes estéket, amelyeket az udvari szállásmester és családja: 

felesége és három lánya társaságában töltött különféle játékokkal, zenével és beszélge-

téssel. A társasághoz tartozott a fiatal Joseph von Hauer (1778–1863), a kamara későbbi 

alelnöke, ill. a majdani természettudós, az ifjú Karl Franz Anton von Schreibers lovag 

(1775–1852), aki az udvar természetrajzi gyűjteménye, a Hof-Naturalienkabinett igaz-

gatója, később a bécsi Természettudományi Múzeum alapítója lett.53 

Komper százados felesége (özvegye?) 1821-ben háztulajdonos Bécs belváro-

sában. Ekkor a Preßgasse 458. (korábban: 492) helyrajzi számú, Hét Csillaggal jel-

zett (Zu den Sieben Sternen) házat (ma Judengasse 9 és Sterngasse 2) az ő tulajdo-

nában jegyezték a bécsi telekkönyvbe, a ház másik tulajdonosa: Josef Kilian Schickh 

(1799–1851), a neves író.54 Szemere Bertalanné nagyanyja 1825-ben is a Sieben 

                                                 
49  Hof- und Staats-Schematismus 1816. 
50  DOERR 1914. 150. 
51  1845 Jänner 10/12. Frau Barbara von Waldstätten geborene Compa(!) gemahlin des hochwohlgeb. 

Herrn Hugo Freih. von Waldstätten k. k. Major kath. hier gebürtig. Altersjahre 50. Wien Rk. Erzdi-

özese, Wien, Pfarre Maria Treu. Sterbebuch 1840–1847. (fol. 196.) (Matricula archivportal) 
52  A pomázi ref. egyház keresztelési anyakönyve 1784–1841. (p. 53.) MNL OL X 2365 
53  [1809] Es befanden sich daselbst, ebenfalls auf der Flucht, mehrere Herren, welche ich schon Wien 

aus kannte, unter anderen die ganze Familie des Hoffouriers Komper, Mann, Frau und drei Töch-

ter. Bei diesen hielten wir Menage und kamen auch täglich Abends zusammen, wo wir uns auf 

verschiedene Art mit Spiel, Musik, Gespräch u s. w. sehr angenehm unterhielten. Es befanden sich 

in dieser Gesellschaft die allgemein geachteten Herren von Hauer, jetziger Vicepräsident, und der 

k. Hofrath und Cabinetsdirector von Schreibers. CASTELLI 1861. 190. 
54  GUETJAHR 1821. 22. 
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Sterne-ház tulajdonosa, akárcsak J. K. Schick,55 sőt 1828-ban is ők a tulajdonosok, 

megosztva, a Preßgasse 458-ban,56 1837-ben azonban már az egész ingatlan Anna 

Schikh57 neve alatt szerepel.58 Érdekes, hogy egy másik bécsi házösszeírás még 

1839-ben is Anna von Kamper(!) és Johann Schikh nevén veszi fel az ingatlant,59 

1843-ban viszont már bizonyosan a Schikh-örökös, Anna von Lyncker grófnő az 

egyedüli háztulajdonos.60 A korábbi tulajdonos gróf Batthyány Tódor (1729–1812) 

volt, 1816-ban N. Schikh háziúrral osztozik a Hétcsillag-ház tulajdonán,61 talán a 

magyar arisztokratától vásárolta Anna Maria von Comper a házrészt 1820 körül, 

hogy másfél évtized múlva már el is adja a tulajdonostárs Schikh család örökösének, 

Lyncker grófnő született Árvay Annának. Ez a hatalmas házkomplexum egyébként 

az osztrák irodalomba is bekerült, egyik hátsó traktusbeli emeleti lakásában ugyanis 

az 1790-es évek közepén az említett Ignaz Franz Castelli – akinek majd pár év 

múlva, fiatalemberként éppen a Comper család nyújt menázsit és kellemes társasági 

együttlétet – lakott a nagyanyjánál, és visszaemlékezésében részletesen leírja gyer-

mekkora színhelyét.62 Bár a ház óriási területet foglalt el (később erről nevezték az 

egész utcát Siebensterngassénak), az utca frontján csak egy földszintes épület húzó-

dott a XIX. század közepén.63 Comper százados felesége (özvegye?) 1822-ben bizo-

nyosan nem lakik a Hétcsillag-házban, hiszen leánya esküvőjekor az Augustinergas-

sét jelöli meg a család lakóhelyeként. Anna Maria von Comper, született Baumgart-

ner egyébként 1852. november 24-én hal meg a Bécs melletti Hütteldorfban 78 éves 

korában, ott is temetik el.64 Haláláról unokája, Jurkovics Leopoldina férje, Szemere 

Bertalan is megemlékezik párizsi naplójában.65 

Leánya, Therese von Comper (Komper) kivételes tehetségű fiatal hölgy volt, gyö-

nyörű szoprán hangja miatt az 1810–20-as években a bécsi zenei események szerep-

lője. Mint műkedvelő énekes fellépett Bécs legnívósabb házikoncertjein, amelyeket 

                                                 
55  Die Häuser Wiens, – der Stadt (Nahmen der Hausinhaber und Hausschilde, dann Grundbuch) […] 

Presßgasse Haus-Nr. 458. Mar. Anna v. Comper und Kilian Joseph Schikh. S. Sieben Sterne. 

HORMAYR 1823–1825. II/2. (1825) CXXXVIII. 
56  ZIEGLER–VASQUEZ 1828. Preßgasse 
57  Anna Schikh, született von Árvay (†1872), megözvegyülvén, 1836-ban Clemens Wenzel von 

Lyncker (1782/1785–1862) gróf felesége lett. 
58  ZIEGLER 1837. 52.  
59  Neuester Schema Wien 1839. 25. 
60  Nr. 458 (492) Linker Anna Gräfin von – 7 Stern – Preßgasse. SCHWAB 1843. 15. 
61  GUETJAHR 1816. 19. 
62  CASTELLI 1861. 31. 
63  [H]aus war in der Siebensterngasse, welche Gasse von dem Schild des Hauses den Namen hat, weil 

es damals den größten Raum in dieser Gasse einnahm, obschon es gegen die Gasse zu nur einen 

ebenerdigen Tracht hatte. CASTELLI 1861. 9. 
64  Am 24. November 1852. ½ 6 Uhr Morgens. Hütteldorf No 22. Maria Anna Comper geborene Ba-

umgartner k. k. Hauptmanns Witwe, 78 Jahre. Wien Rk. Erzdiözese, Wien, Pfarre Hütteldorf. Ster-

bebuch 1834–1859. (fol. 161.) (Forrás: Matricula archivportal); Halálhíre: Amtsblatt der Wiener 

Zeitung 1853/15/17/19. 87., 98., 110. 
65  Dinám nagyanyja (anyjáról) a mult hó vége felé, Bécs mellett megholt. Nem volt tiszteletre méltó 

egyén, s a mi vagyona, tékozlásai után, megmaradt, azt nem gyermekeinek és unokáinak, hanem 

szakácsnéjának hagyta. Mint élt ugy is halt meg, szenvedélyeinek áldozott örökké. (Párizs, 1852. 

december). SZEMERE 1869. I. 173. 
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Raphael Georg Kiesewetter von Wiesenbrunn (1773–1850) zenetörténész rendezett 

a lakásán,66 illetve 1814-től a Bécsi Zenebarátok Társaságának (Gesellschaft der 

Musikfreunde in Wien, röviden: Wiener Musikverein) hangversenyein.67 Therese von 

Comper egyike volt a Museikverein legkiválóbb műkedvelő szólóénekeseinek,68 a 

társulat hangversenyeinek neve is „második társaságbeli koncert volt”, 1816 febru-

árjában egy ilyen koncerten énekelt kiválóan Comper kisasszony.69 Fellépett a bécsi 

biedermeier házimuzsikában ismert Hochenadel családnak a Bürgerspitalhause 

nevű házban bérelt otthonában rendezett divatos koncertjein is, 1821. november 22-

én például egy egyházzenei hangversenyen a kortárs bécsi zeneszerző, Joseph Leo-

pold von Eybler (1765–1846) két kórusra írt Mise, Gradual és Offertorium című 

művében énekelte a szopránszólót.70 Olyan ismert volt Bécsben az 1820-as évek ele-

jén, hogy a Bécs művészeiről megjelent adattárban is szerepel a neve, lakcímével 

(Michaels-Platze 1153.) együtt.71 Művészi tehetsége azonban megmaradt a műked-

velés szintjén, 1822 elején ugyanis férjhez ment, és további életét családjának szen-

telte, bár néha még feleségként is fellépett, neve szerepel Bécs 1823. évi műkedvelő 

zenészeinek és énekeseinek listáján.72 Olykor még anyaként is szerepelt nyilvánosan, 

1830. március 12-én a Bécs egyik legelegánsabb báltermében, a Burg Nagy Redoute-

termében (im k. k. großen Redoutensaale) rendezett műkedvelő Rossini-koncerten 

énekelt, és kitűnt képzett és átélt előadásmódjával.73 Veje, Szemere Bertalan meg-

hatóan érzelmes írásban emlékezett meg osztrák anyósáról párizsi száműzetésének 

legelején (1850. január 18-án már készen volt az emlékezés),74 amelyet leánya, Sze-

mere Mária adatott ki apja halála után Pesten.75 A magyar irodalomban is ritka, hogy 

egy vő ilyen meleg hangon, sőt elragadtatással írjon – igaz, kivételes érzelmi és szel-

lemi képességekkel rendelkező – anyósáról:  

  

                                                 
66  HANSON 1985. 125. 
67  Verzeichniß sämmtlicher Künstler und Dilettanten welche in den Vereins-Concerten seit deren Grün-

dung im Jahre 1815 bis 1969 aufgetreten sind […] 1816 Kompert Ther. Edle von. POHL 1871. 90. 
68  Von den Solosängern sind folgende mit Auszeichnung zu nennen: Sopran: Frl. Therese v. Komper, 

später verehelichte von Jurkovics (Todt). SONNLEITHNER 1861. 756. 
69  Concerte. Am 7ten [Februar, 1816] fand das zweyte Gesellschaft-Concert des Musikvereins statt, 

welches folgende Stücke enthielt. […] Im Gesang zeichneten sich Fräulein von Comper… In: All-

gemeine musikalische Zeitung, 18. (1816)/8. 120. 
70  Allgemeine Musikalische Zeitung: mit besonderer Rücksicht auf den österreichischen Kaiserstaat 

5. (1821)/101. (19 Dezember) 801–802. 
71  Comper Therese von, Dilettantin im Singen. Auf dem Michaels-Platze Nr. 1153. BÖCKH 1821. 365.; 

BÖCKH 1823. 365. 
72  Tonkünstler und Dilettanten […] Jourgowitz, Frau Theresia von, geb. Comper (Singen), wohnt in 

der Stadt am Kohlmarkt Nr. 1149. 1823. ZIEGLER 1823. 24. 
73  Frau von Jurkovits zeigte die künstlerisch gebildete Sängerinn auf ansprechende Weise, und führte 

ihren Part mit Zartheit und Gefühl aus. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und 

Mode, 1830/Erstes Quartal 288. 
74  ALBERT 1999. 161. 
75  SZEMERE Bertalan: Teresia emlékezete. In: SZEMERE 1873. 30–44. 
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Teresia mind a három nemzetnek örökölte erényeit, hibáit egynek sem. Szel-

leme oly élénk, szikrázó, s társalgása oly bájos, lenge volt, mint egy francia 

nőé; háziasságát s kedélyességét tekintve, német nőt bámultál volna benne; és 

szíves, vendégszerető, tevékeny asszony volt ő, milyent Isten csak a barátságos 

magyar síkon teremt, hol kedves az idegen, ki soká mulat, mint kedves a nyári 

felleg, mely ha áldott esőt nem hoz, hűs árnyékot tart a munkás s a zöldelő 

vetés hullámai felett. […] A fővárosi lakás, neveltetés, élet, nem tett benne más 

változtatást, mint hogy megtompultak tüskéi, mikre védelmül a vad életben van 

szükség; különben megtartotta a rózsa azon édes természetét, amint az a para-

dicsomból a virágok királynéjául a földre kilépett. […] Ő mindenütt mint a 

világosság jelent meg, derűt s kedvet terjesztett maga körül. […] Ki nem ked-

velte volna tehát Teresiát a művészet s műveltség ez egyszerűségében? Ki nem 

szerette volna benne azon szép rózsát, mely arcának képében vidáman nyilat-

kozott? Ki nem csodálta volna benne azon vallásos emelkedettséget, mely 

hangjának sugáraiban minduntalan a menny csillagai körül repdesett? Ki nem 

imádta volna benne azon szent lelket, mely telve volt a kegyesség és erkölcs 

üdvözítő érzelmeivel? […] 

Ő oly titkolhatlanul s annyira kedvet érze lépni a művészet pályájára, melynek 

pedig fényes útja a házi boldogság csendes köréből kivezet, hogy mindig egy ma-

gas szirtormon vélte magát lebegő szárnyakkal, honnan az ösvény az ég tájékai 

felé visz, a földre vissza egy sem vezet. […] 

Azonban oltár eleibe vezette egy boldog férj. És a leány magasztos ábrándjai 

eltünedeztek. Az ál-áhítatból megmaradt a szívbeli vallásosság, mely az ég felé 

a hitnek, a föld felé a jótékonyságnak virágában fejezi ki magát. A művészi 

szenvedélyből megmaradt ama női bájtapintat, mely a férjnek minden ese-

ményből egy örömet, minden napból egy ünnepet csinál, s a ház szűk körében 

egy egész világát teremti a boldogságnak. […] E szerint őt elvesztette a művé-

szet is, mert vele nem járt azon úton, hol a dicsőséget szerzik, csak annyiban 

használta, a mennyiben általa a házi élet kellemeit növelhette. Megnyerte őt a 

családi élet, hogy mint nő és anya szolgálna példányképen mindazoknak, kik 

őt közelről ismerték […] királynéja és nemtője volt házi ünnepeinek. Midőn 

vendégeit körüljárta, egy bűbájos hálózattal látszott azokat össze fűzni a kedv 

és kéj koszorújába. Örömében, kedvében osztozott mindeniknek, s boldogságát 

mindenikkel megosztotta. Mint egy hív kertészné ültetgette köröskörül keblökbe 

az élv növényeit. […]  

Azok jól tudják, kik őt ismerték, hogy házában helyet nem talált, mi vagy kül-

sőleg szép, vagy erkölcsileg jó nem volt, s ez körülte egy sajátságos harmoniát 

képezett; hogy ő, mint az anyaméh kedélyes csenddel s példás rendtartással 

kormányozta házasszonyi világát; minden dolognak megvolt a maga neve s a 

maga helye, s minden dolog mindig a maga helyén volt, és a rendnek nála 

nemcsak jónak kellett lennie, hanem szépséggel is kellett bírnia. Laka, mint 

méhkas nézett ki, a rend és sor benne gyönyörű vala, a méznek édessége pedig 

állott ama vallásos erkölcsiségből, művészi ízlésből és szíves vendégszeretet-

ből, mely benne mint a háznak levegője megtelepedve volt. Azok jól tudják, kik 

őt ismerték, mi gondosan bánt azon bőséggel, mellyel a gondviselés megál-

dotta. Mint az okos mező-őr, ki az illető csatornából nem ereszt ki több vizet, 

mint a mennyi arra megkívántatik, hogy a füvön kívül szépségképen itt-ott vi-

rágok is teremjenek rétein.  
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Ismerte a kéjelmet, a szépet kedvelte, a fényűzés soha nem tántorította el. S 

midőn körülte összeroskadtak az erőködő családok, neki a segedelmezés szo-

morú kötelessége maradt fen, de ez nem azon morzsákból telt ki, melyek aszta-

láról lehullottak, ott nem volt felesleg, hanem azon részből, mit szíve aggódó 

érzéssel azért takarított meg, hogy másokkal jót tehessen.  

(Szemere Bertalan: Theresia emlékezete)76 

 

Therese von Comper 1822. február 19-én, 25 éves korában ment férjhez a Micha-

elerkirchében (ugyanott, ahol két év múlva leányát keresztelik). A Szt. Mihály-plé-

bánia anyakönyve a férjet, Gyurkovics, másként Jurkovics Mátyás magyar királyi 

udvari ügyvivőt is nemesnek írja, aki azonban ténylegesen csak két év múlva nyeri 

el a címeres nemességet. Jurkovics szülőhelyét magyarul vezetik be a német anya-

könyvbe: Wulka Pordany, de a német nevet is megadják: Brodersdorf; lakása a 

Kohlmarkt 1149. sz. ház.77 Ez a ház (ma Kohlmarkt 7.) a XVIII. század elejétől a Zu 

den zwei steinernen Säulen (A két kőoszlop) nevet viseli. 

A menyasszony, a nemesi jogállású Theresia von Comper szülei: Karl Mathias von 

Comper a (császári és királyi) hadsereg századosa és Anna von Comper született Ba-

umgartner, lakóhelyük azonban már nem a Neues/Kleines Michaelerhaus, hanem az 

Augustinergasse 1157.78 Ez az Altes Harnischhaus vagy Ungarisches Haus néven is-

mert, az Augustinerkirchével szemben álló épületet (ma: Augustinerstraße 12, Dorot-

heergasse 19) egy középkori fegyvertár helyén építették a XVI. század közepén, ko-

rábban rövid ideig Mátyás király lakóhelye,79 a XVI. és XVII. század fordulóján pedig 

Nádasdy Ferenc és felesége, Báthory Erzsébet tulajdonában volt,80 a XVII. század kö-

zepén Nádasdy Ferenc országbíró (1623–1671) birtokolta. Lefogatása után, 1671-ben 

rövid ideg itt tartották őrizetben. A palotát a Kis Lobkowitz-háznak is nevezték (das 

Kleine Lobkowitz’sche Haus),81 mivel 1753-ban Ferdinand Philipp von Lobkowitz 

herceg vásárolta meg. Nem lehet véletlen, hogy a házasság első tanúja, Fáy Barnabás, 

a magyar udvari kancellária tanácsosa, szintén az 1149. szám alatt lakik. Fáji Fáy Bar-

nabás (1753–1729) cs. k. udvari tanácsos, a Magyar Királyi Udvari kancellária refe-

rendáriusa, Szabolcs vármegye főispánja és Ung vármegye adminisztrátora, a Szt. Ist-

ván-rend birtokosa minden bizonnyal barátja is volt a vőlegénynek. A menyasszony 

tanúja sógora (Barbara Comper férje): Hugo von Waldstätten báró császári-királyi őr-

nagy volt, a harmadik tanú pedig August von Eckhardt ezredes (Oberst), a császár 

                                                 
76  SZEMERE 1873. 30–35. 
77  Jahr 1822. den 19 Februar. v. Giurkowits der hochedelgebohren Herrn Mathias von Giurkowits 

(oder Jurkowitz) kön. Hungarischen Hofagent, zu Wulka Pordany (Brodersdorf) im Oedenburger 

Comitate gebürtig. 1149 Kohlmarkt Wien Rk. Erzdiözese, Wien, Gemeinde St. Michael. Trauungs-

buch 1824–1844. (Matricula archivportal) 
78  1822. den 19 Februar. Fräulein Theresia Edle von Comper, hier g(e)b(ohren) des hochedelge-

boh(ren) Herrn Carl Mathias Edlen von Comper k. k. Hauptmanns in der Armee und dessen Frau 

Gemahlin Anna g. Baumgartner ehel(iche)Tochter. Nr 1157 Augustiner-gasse. Wien Rk. Erzdi-

özese, Wien, Gemeinde St. Michael. Trauungsbuch 1824–1844. Jahr (Matricula archivportal) 
79  Das Harnischaus. COECKELBERGHE-DÜTZELE 1846. II. 2–3. 
80  KOLTAI 2002. 
81  COECKELBERGHE-DÜTZELE 1846. II. 2. 
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általános adjutánsa (General-Adjutant Sei. Maj. des Kaisers). A tanúk, korabeli szokás 

szerint, kézjegyükkel is ellátták az anyakönyvet. 

A nagy korkülönbség ellenére a Jurkovics házaspár sikeres házasságban él, rövid 

időn belül megszületik Bécsben leányuk, Leopoldina, és nem sokkal később nagyob-

bik fiuk, László. Leopoldina, vagy ahogyan a családban nevezik: Dina vagy Lipolda 

születésekor családja a Kohlmarkt 1149. helyrajzi számú házban él (ma: Kohlmarkt 

7), de 1834-ben már a Franziskanerplatz Nr 911. (ma: Weihburggasse 17, Fran-

ziskanerplatz 1) sz. házban laknak,82 nem sokkal később a Große Schulenstrasse 824. 

számú házába költöznek (ma: Schulerstraße 18–20). Ez a címük ugyanis 1836-ban a 

császári udvar hivatali schematismusa szerint, ahová Jurkovics Mátyás udvari ügy-

vivő nevét lakáscímével együtt jegyezték be,83 sőt még 1840-ben és 1843-ban is.84 

 

 
11. Carl SCHÜTZ: Az Udvari Hadikancellária és az Am Hof-templom  

[a Collalto-palotával], 1780. Színezett rézmetszet-rézkarc, részlet  

(Sammlung von Aussichten 1779–1798. № 7) 

 

Leánya esküvőjekor azonban már az Am Hof-templom mellett egy igazi bécsi palo-

tában lakik Jurkovics Mátyás a családjával, így érthető, hogy miért ennek – az egy-

házjogilag egyébként a Szent Mihály-főplébániához tartozó egykori jezsuita – temp-

lomnak a plébániáján anyakönyvezik a házasságot. A palotát a XVII. század végén 

emeltette Franz Anton Collalto (1630–1696), majd a XVIII. század elején barokk 

                                                 
82  Allgemeiner Handlungs-Almanach für den österreichischen Kaiserstaat, 2. Jahrgang, 1835. Franz 

B. FREY (Hrsg.). Bürger von Wien, Wien, 1835. 839. 
83  Hof- und Staats-Schematismus, 1836/I. 1836. 707. 
84  Hof- und Staats-Schematismus, 1840. 790.; Austria: österreichischer Universal-Kalender 1843. 

(IV. Jahrgang). Hrsg. von Josef SALOMON. Klang, Wien, 1843. 261. 
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stílusban átépítették, a palotából egyébként már a XVII. században átjáró vezetett az 

(akkori) jezsuita templomba és rendházba. A díszes épületben lépett fel a kis Mozart 

és nővére első körútján 1762-ben. A középkori eredetű telket és épületet a XVII. 

század elején (1609) az ausztriai (protestáns) rendek Thurzó György (1567–1616) 

nádornak adományozták, majd a fia, Thurzó Imre (1598–1621) örökölte. A Thurzók 

az Am Hofon álló épület mellett a szomszédos házat (Parisergasse 1) is megszerez-

ték, és a két telket épületükkel együtt egyesítvén, jött létre a hatalmas palotakomp-

lexum. Bethlen Gábor „rebellis” híve, Thurzó Imre palotáját 1620-ban II. Ferdinánd 

konfiskálta, és a rendi háborúkban kitűnt hadvezérnek, (XIII.) Rambaldo Collalto 

(1579–1630) grófnak adományozta, akinek az örökösei egészen a XIX. század ’40-

es éveiig maradtak a palota tulajdonosai és a bérlők háziurai.85  

Az Am Hof 420. számmal (1820 előtti helyrajzi szám: 453.) jelölt Collalto-palotát 

a grófi család csehországi Pirnitz–Deutschrudoletz-hitbizományához csatolta, ezért a 

bécsiek Collalto-féle hitbizományi háznak (Collalto’sches Fideikomissionhaus) is ne-

vezték.86 Ennek az óriási, több traktusból és kisebb házakból álló épületegyüttesnek a 

második emeletén lakott Jurkovics Mátyás és családja 1843/44-től.87 A Jurkovics csa-

lád házitanítót is fogad bécsi lakásán, 1844/45-ben a győri egyházmegyébe való világi 

papot, az 1821-ben Győrött született Mároky Károlyt (későbbi csallóközi plébánost) 

alkalmazzák, akit 1844-ben szenteltek fel.88 Feltehetően a legkisebb fiút, a 10 év körüli 

Ferencet neveli és oktatja, a két nagyobb testvér, Leopoldina és László ugyanis már 20 

év körüliek, a leány egy év múlva férjhez is megy. Szemere egyébként 1844 novem-

berében a Bécsből Pozsonyba tartó dunai gőzösön együtt utazott Jurkovicsék nevelő-

jével, és Pozsonyban is közös szobát akart kivenni vele.89 

Az Am Hof a középkor óta Bécs egyik reprezentatív köztere, az Udvari Hadikan-

cellária (Hofkriegskanzlei) palotája is itt áll, a térről több XVIII–XIX. századi ábrá-

zolás is ismert.90 Az Am Hof neves épülete, a Collalto-palota elegáns bérlakása méltó 

helyszíne volt Jurkovics udvari ügyvivő híres báljainak és zeneestjeinek. 1841 tava-

szán, a báli szezon végén egy prágai társasági újság ír a bécsi „második társaság” 

báljairól és egyéb társasági eseményeiről – soirée dansante = táncos estély, jour fixe 

= fogadónap, musikalischer Abend = házikoncert –, amelyek között a legnépszerűb-

bek között említi Jurkovics udvari ágens bálját is.91  

                                                 
85  BUCHINGER–MITCHELL–SCHÖN 2002. 414. 
86  COECKELBERGHE-DÜTZELE 1846. 340. 
87  [Am] Hof Colalto’sche Haus 2te Stock. MOLNÁR 1997. 70. 
88  Personalstand der Sekular- und Regular-Geistlichkeit der Fürsterzbischöflichen Wiener Diözese: 

auf das Jahr 1845. Verlag d. Fürsterzbischöfl. Konsistorial-Kanzlei, Wien, 1845. 236. 
89  A nevelőt megkérém, szállna velem egy szobába. Azzal kecsegtetém magamat, hogy vele Leopoldi-

námról majd beszélgethetek. De alkalmasint csalódni fogok, a hajón is hiában fordítám a beszél-

getést a házbeliekre, vagy ő keveset beszél csakugyan, vagy én vagyok telhetetlen. Szemere Bertalan 

levele Jurkovics Leopoldinához, Pozsony, 1844. dec. 2. MÉSZÖLY (szerk.) 1941. 268. 
90  Die kaiserl. königl. Hofkriegskanzley u. Garnisonskirche am Hof / La Chancellerie I. R. de Guerre 

et l’Église de la Guarnison a Vienne. Gezeichnet und gestochen von Karl Schuetz Mitglied der K. 

K. Academie der bildenden Kuensten. 1780. Sammlung von Aussichten 1779–1798. № 7. 
91  In der zweiten Gesellschaft folgten sich ebenfalls die Bälle nich in so rascher Folge und großer 

Anzahl als sonst. Soirées dansantes, jour fixes und musikalische Abende bei Bankier Stametz-
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12. KOZINA Sándor: Jurkovics Leopoldina, 

1844. Olaj, vászon, 99x74,5 cm.  

MNG Ltsz. 61.34-T 

13. Ismeretlen festő: Szemere Bertalan  

arcképe, 1849(?). Vászon, olaj.  

MNM MTKCs Ltsz. 1609 (MNM felv.) 

APOR 2016. 2/a kép alapján 

 

„Ide udvarol” az őseit egészen a honfoglaló Huba vezérig visszavezető, a korabeli 

magyar politikusi divatnak megfelelő körszakállt és bajuszt viselő magyar közne-

mes, szemerei Szemere Sándor Bertalan92 vármegyei tisztviselő és országgyűlési kö-

vet 1845-ben a 20 éves Leopoldinának, akinek az apja csak vonakodva adja leánya 

kezét a szegény magyar politikushoz, miközben felesége, Therese Comper jó szívvel 

van leendő veje iránt.93 A szép és vagyonos fiatal leányt 1844-ben, 20 éves korában 

a Jurkovics család régi barátja, a Felsőpulyafalvára (ma: Oberpullendorf, Ausztria) 

való Kozina Sándor festi le, a kép 1850 júliusában előbb érkezik meg Párizsba a 

feleségét és leányát váró emigráns miniszterelnökhöz, mint Szemere felesége.94 Kér-

dés, hogy Szemere milyen nyelven udvarol kedvesének: szerelmes leveleinek fogal-

mazványait ugyanis magyarul írja,95 mivel az elküldött leveleket nem ismerjük, nem 

                                                 
Maier, Baron Phillipssborn, Hofagent von Jurkovics, Advokat Engert, Hofrath von Salzgeber, k. 

Rath von Bischof, Advokat Joelsohn, Baronin Pereira etc. sorgten für geselliges Vergnügen und 

socialen Verkehr. In: Ost und West: Blätter für Kunst, Literatur und geselliges Leben (Prag) 5. 

(1841)/23. (19 März) 91. 
92  Szemere második keresztnevét csak a bécsi házassági anyakönyv őrizte meg, születési helyén, Vat-

tán csak 1859-től maradtak fenn a református egyház anyakönyvei. 
93  ALBERT 1998. 157–158. 
94  SZEMERE 1869.  
95  MÉSZÖLY (szerk.) 1941. 
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tudjuk, vajon lefordította-e őket németre. Ugyanakkor Leopoldina németül ír kedve-

sének, Szemere egyik levélfogalmazványában idéz is szerelme német leveléből,96 

kérdés, hogy társalgásukban a németet – ami valószínűbb – vagy a magyart (is) hasz-

nálták. Leopoldina azzal is készült házasságukra, hogy magyarul olvasott, Szemere 

egyik levelében biztatta is erre.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

14. A Szemere család 

vattai kúriája 1872-ben. 

Vasárnapi Ujság 

1872/47. sz. alapján 
 

Ebből a közegből érkezett meg 1846 májusában, közvetlenül az esküvő után Sze-

mere és menyasszonya Borsodba, illetve Miskolcra, az újdonsült férj lakó- és állo-

máshelyére, illetve Vattára, a szemerei Szemerék borsodi ágának lakóhelyére, ahol 

jobbágyaik is voltak, és ahol egy egyszerű kis kúriában született Szemere 1812-ben, 

ebben élt az evangélikus vallású özvegy Szemere Lászlóné Karove (Károve) Erzsé-

bet98 fia esküvő idején, és itt is halt meg 1865-ben.99 

                                                 
96  És fáj e levélben egy kitétel is: „Nehmen Sie keine Rücksicht an meinem Leiden, denken Sie mir an 

Ihr Zukunft und Glück.“ Tudom, nem veszi e szavakat ezen értelemben, melyet azok jelenteni lát-

szanak […] S mi eddig édesen táplált, t. i. April 26-án költ levelének ama szavai „Wenn zu 

kämpfen...“, tennapi levele után kezd enyészni. Szemere Bertalan levele Jurkovics Leopoldinához, 

Vatta, 1845. jún. 16. MTA Kt. M. Ir. Lev. 4-r. 1. f. 12v 
97  És olvas magyarul sokat? És zongorázik sokat? Kérem, tegye ezt. És történnek olyan jegyesféle 

előkészületek, hogy ha az egyetlen gát nem leend, más ne támadjon? Szemere Bertalan levele Jur-

kovics Leopoldinához, Vatta, 1845. dec. 4. MTA Kt. M. Ir. Lev. 4-r. 1. f. 26v 
98  Nemzetes Karove András és Boronkay Erzsébet lányát, az Erzsébet-napon született Erzsébetet 

1780. november 21-én keresztelték Tolcsván az evangélikus egyház szertartása szerint, keresztszü-

lei: Szirmay Ádám és felesége, Podmaniczky Terézia. 1806. ápr. 20-án szemerei Szemere László 

császári-királyi kapitány, és a nagytolcsvai illetőségű Karove András és néhai Boronkay Erzsébet 

másodszülött lányát, Erzsébetet a nagytolcsvai református lelkész eskette, Nyíregyházi Evangélikus 

Egyházközség Levéltára, Nyíregyháza, Tokaji ev. egyház vegyes anyakönyve 1783–1837. 
99  1865-dik év September 18. Néhai Nagyságos Szemere László úr özvegye, született Karove Ersébeth, 

(halálának helye) Vatta 18. (sz.), 85 év(es), agy szélhűdés, (temetése) 1865. év Sept. 20. Vatta ref. 

egyház vegyes anyakönyve 1859–1895. p. 428. 
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Miskolcon a reformer ifjúság éjjeli zenével köszöntötte az ifjú párt, főként vezé-

rüket, az akkor már országosan ismert képviselőt, Szemerét. Első gyermekük azon-

ban mégsem Magyarországon születik meg 9 hónappal az esküvő után, hanem a bé-

csi Collalto-palotában. Az 1847. január 25-én született, és a korabeli szokás szerint 

másnap megkeresztelt leány a Maria Antonia Theresia nevet kapta, a Máriát feltehe-

tően Szemere nővére, a 24 évesen 1840. június 8-án a Szabolcs megyei Csobajon 

elhunyt Jakabfalvay Sámuelné emlékére, a Teréziát a nagyanyja után.  

A keresztséget a Collalto-palotával egybeépült Am Hof-plébániatemplomban, a 

szülők házasságkötésének helyszínén vezetik be az anyakönyvbe, a család lakóhe-

lyeként a Collalto-palotát (Am Hof 420.) nevezik meg.  

Keresztszülők: Anton Rudolf Münch von Bellinghausen báró (1785–1864), ek-

kor a kamara alelnöke (k. k. Vicepresident des allgemeinen Hofkammer [Schön-

laterngasse Nr 677.]), illetve az újszülött nagyanyja: Jurkovicsné Comper Teréz, az 

apa oldaláról pedig a Vay-házaspár: méltóságos báró Vay Miklós koronaőr és való-

ságos titkos tanácsos, illetve neje, Vay Katalin bárónő, született Katharina von 

Geymüller bárónő, mindketten budai illetőségűek (S[eine] Exzellenz Baron Niclas 

von Vay, Kronhüter von Ungarn, kk. wirkl[icher] geh[eimer] Rath, etc. in Ofen, 

s[eine] Exzellenz Baronin Katharina von Vay, geborene Baronin von Geymüller in 

Ofen).100  

A keresztelést ugyanaz a Franz Tiller plébános, érseki tanácsos végezte, aki a 

szülők vegyes házasságánál a passzív asszisztenciát képviselte ugyanitt. Gyakori, 

hogy keresztszülőként a nagyszülő is megjelenik, illetve, hogy hivatali elöljárót vá-

lasztanak a keresztapaságra, így lehetett a kamarai alelnök, ill. Borsod vármegye ko-

rábbi főispáni adminisztrátora Szemere Mária keresztapja.  

A kis Mimi bécsi születésétől fogva elválaszthatatlan lesz az anyjától és nagy-

anyjától, amikor apja párizsi emigrációjából súlyos betegsége miatt 1865. január 24-

én101 kényszerűségből hazatér Magyarországra, anyjával marad Párizsban. Apja ha-

lálakor, 1869-ben azonban Pestre jön, és óriási munkával 6 kötetben nyomtatásban 

kiadja apja kéziratait,102 saját gyönyörű utószavával.103 Feltehetően ekkor készültek 

róla a pesti fényképek, amelyen barátnőjével, apja egykori barátja, Barkassy Imre 

korábbi udvari ágens lányával, Barkassy Hermine-nel látható. 

 

                                                 
100  Wien Rk. Erzdiözese, Wien, Gemeinde St. Michael–Am Hof, Taufregister der Pfarre Am Hof 

1846–1853. VII. (Matricula archivportal). 
101  CZAGA 1991. 370. 
102  SZEMERE 1869–1870 
103  SZEMERE Mária: Utóhang Szemere Bertalan műveihez (Pesten, 1870. szept. 15.). In: SZEMERE 1873. 

300–307. 
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15–16. Barabás műterme: Szemere Mária és Szemere Mária barátnőjével, 

 Barkassy Hermine-nel, Pest, 1869 k. Fényképek  

(Magántulajdon, dr. Sz. M. Zs. jóvoltából) 

 

A Bécsben élő, működő, de a magyarországi születésű és magyar kancellária köte-

lékéhez tartozó, magyar nemességgel és magyarországi adománybirtokkal, földes-

úri, kegyúri jogokkal rendelkező családfő, Jurkovics Mátyás által irányított család-

ban minden bizonnyal a német volt az érintkezés nyelve, de Jurkovics Mátyás már 

gyermekkora óta jól beszélt magyarul, a Magyar Kancellária ügyvivőjeként pedig 

nélkülözhetetlen volt a nyelvtudás. Az osztrák anya gyermekei, így Szemere Berta-

lan felesége is, megtanultak magyarul, ebben feltehetően segített a vulkapordányi, 

de még inkább a pilisszántói környezet. Szemere Bertalan magyarul (is) udvarolt 

menyasszonyának, ezt igazolja a politikus 1844. november 19. és 1846. április 1. 

között vezetett leveles füzete, amelybe a Jurkovics Leopoldinához – illetve család-

tagjaihoz – írt leveleit másolta be.104 Szemere levelei a romantika érzelmes prózájá-

nak kivételes alkotásai, egy magas fokon lángoló szerelem lenyomatai, így utolsó 

leveleinek egyike is, amelyet a boldog vőlegény 1846. március végén, nem sokkal 

                                                 
104  MTA Kt. M. Ir. Lev. 4-r. 1. A kutatásban nyújtott segítséget megköszönöm Babus Antal és Mázi 

Béla uraknak. Szemere leveles könyvéből – a forrás megjelölése nélkül – nélhányat közölt: MÉ-

SZÖLY (szerk.) 1941. Szemere Bertalan leveles könyvének forráskiadása megjelenés alatt! 
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azelőtt írt Pestről, hogy házasságkötésére Bécsbe utazott volna.105 A levelek ugyan-

akkor a reformkor végi politikai küzdelmeknek is fontos forrásai. 

Bár Jurkovics Mátyás és családja büszkén viselte a pilisszántói prédikátumot, Pi-

lisszántón kis kastélyt, sőt kriptát is emeltetett a család, megmaradtak igazi bécsi 

famíliának, így Bécs környékén is szereztek vidéki házat, mégpedig a Wiener-

waldban. Nem lehet véletlen, hogy a badeni ház, amely 1826-ban még a pozsonyi 

illetőségű hanzlikfalvi Vagyon Ignác tulajdona, aki 18 ezer Ft-ért vásárolta, (korábbi 

tulajdonos: Franz Joseph Anton von und zu Aichelburg gróf [1754–1838], majd fe-

lesége, Franziska von Aichelburg szül. Porzia [1765–1831]; 1817-től Erdődy Károly 

gróf [1770–1833]; 1829-ben Antonia Klemenschütz neve alatt szerepel a badeni ház-

összeírásban),106 1836-ban már Jurkovics Mátyásé.107 Hanzlikfalvi Vagyon Ignác 

ugyanis 1825/26-ban ugyanúgy arisztokrata principálisát képviselte a pozsonyi or-

szággyűlésen (Anton Starhemberg grófot), mint Jurkovics.108 A Wienergasse 172–

173. (ma: Baden bei Wien, Antonsgasse 13–15) alatti házat Jurkovics Mátyás 4400 

Ft-ért vásárolta, majd a mellette lévő telket is megszerezte, és a két telek összevoná-

sával építette meg ingatlanát, amelyet a badeniek Jurkovits-palotának (Palais Jurko-

vits) neveztek. A „palota” két részből állt, és 1843-ban kötötték össze a két telken 

álló épületeket egy közös bejárattal.109 A badeni ház sokkal inkább megfelelt a Bécs-

ben élő és működő udvari hivatalnok életvitelének, mint a távoli Magyarországon 

fekvő pilisszántói földesúri rezidencia, amelyet egyébként ugyanúgy használt a csa-

lád, főként, ha az udvari ügyvivőnek Pozsonyban volt dolga; ezért lett Baden a Jur-

kovics család kedvelt tartózkodási helye. Szemere Bertalan is járt itt mint vő, anyó-

sáról írt megható visszaemlékezésében felidézi a Comper Teresia által annyira sze-

retett badeni környezetet is, megemlítve a kis palota kertjét, illetve a városka melletti 

kis kápolnát is, amelyben anyósa gyakran imádkozott. A kápolna azonos lehet a Ko-

lerakápolna (Cholerakapelle) néven ismert, a Baden melletti hegyoldal erdejében 

álló kis erdei kegyhellyel, amelyet az 1830/31. évi kolerajárvány áldozatainak emlé-

kére építtetett egy bécsi házaspár. 

 
Azonban bár ő nagy városban növekedett fel, bár tudta élvezni egy birodalmi szék-

helynek tiszta, pompás, néha szédítő kéjeit, teljesen boldognak magát csak a mezei 

élet csendes nyugalmában érezte. 36–37. Ott, hol egy virágcsészéhez hasonlított ud-

                                                 
105  Pest, 1846. III. 31. Délelőtt. Édeském! […] Annak kifejezésére, mi örökké, mi szakadatlanul rólad 

dondolkodám én, képet sem találok. Pedig én azt szeretném neked megmagyarázni. Elég azt mon-

danom, hogy oly örökké gondolatomban és szívemben vagy, mint én neked? Ugye ez nagy bizoda-

lom szerelmedben? Ami a fény a szemnek, az lelkem[nek] s foglalkozásainak szerelmem, bár mit 

csinálok, bár mit dolgozom, abban élek, lélekzem, az az én elemem. Istentől azt kérem legforróbban, 

áhítatosan imádkozván, hogy ám múlják el minden, az ég fejünk felől, a föld lábaink alól, csak 

szerelmünket egymás iránt őrizze meg, vagy azzal együtt mi is enyésszünk el. […] Hív jegyesed, 

Berti. MTA Kt. M. Ir. Lev. 4-r. 1. ff. 36v–37r 
106  ZIEGLER 1829. (Wienergasse) 
107  MAURER 2005. 90. 
108  Acta Comitiorum 1825. XXIV. 
109  MAURER 2005. 45., 90. 
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vara, melyet játékos tarkaságban folyt körül az illatozó violák, rózsák, folyókák, ibo-

lyák szivárványos tengere. Ott, hol kies telkét élő zöld sövény kerítette be, mely nem 

taszít vissza, mint a magas, hideg kőfal, hanem barátságosan inti közelebb a szíves 

látogatót. Ott, hol gazdagon gyümölcsöző kertén hangos csörgéssel futott végig a mély 

patak, s orgonák, rózsa- és szomorufűzfák lombos ágai közt egy kicsinyke tavat ké-

peze, mely családjának fürdő helyül szolgált. Ott, hol lakára, a szelíd hegyoldalban, 

bánatos sötétséggel dőlt a fenyőerdő, s estenkint lassú morajjal bocsátá el illattal tölt 

egészséges szellőjét a hűs alkony és hajnal szárnyain. Ott, hol egy alacsony kápolná-

nak, melyet egy hársfa árnyékai közé rejt el, mindig nyitva találta ajtaját, hogy fo-

hászkodhassék azon szegény oltár előtt, mit a véletlen különösségeinél fogva a nagy 

Correggio műve ékesít. Ott, hol minden szegényt ismert, kit segíteni kellett, s kit felse-

gíteni oly parányisággal lehetett; hol minden beteget felkereshetett, meglátogathatott, 

vigasztalhatott, s maga nyujthatta kézi gyógytárából azon szert, mi elég volt a termé-

szet működését újra megindítani s visszatéríteni a távozó egészséget; hol ő minden 

gyermeket ismert, s őt minden gyermek ismerte, ki tőle, ha éhezék, ételt, ha szomjuzék, 

italt, ha fázék, öltönyt kapott, s virágot néha ünnepnapokon, könyvet olykor tele szent 

képekkel és alázatos imádságokkal. A kik aztán ártatlan elméjökkel, és a sok jók után, 

miket róla hallottak, miket tőle élveztek, s azon szelid, nyájas szépség szerint, melyben 

közöttök megjelent, azt hitték: az ő képe azon szent asszonyé, ki az oltáron ábrázolva 

imádtatik: Csak itt volt ő teljesen boldog, hol a világ nem volt nagyobb, semhogy azt 

egészen ne ismerhesse, hol a szerencsétlenek nem voltak többen, semhogy mindazokon 

ne segíthessen. Csak itt volt ő teljesen boldog, ha békés laka körül minden fán egy 

fészek, minden fészekben szabad madár ült, s magasztalta azt, ki zengeni megtanította; 

hol érzékeny lelke párologni látta illatát a virágoknak az ég felé, honnan szellő és 

harmat képében titkos utakon származtak ; hol naponkint szemlélte este a sötétből; 

mint lép ki a csillagok ragyogó serege a teremtőnek hirnökeiképen s hajnalban mint 

múlik el mindez, mint álomkép, buzgó érzésbe merítvén el a lelket fölséges támadásá-

val s halotti lehullásával. (Szemere Bertalan: Teresia emlékezete)110 

 

 

17. Kolerakápolna,  

Baden bei Wien, képeslap, 1910 k.  

(Magángyűjtemény) 

                                                 
110 SZEMERE 1873. 36–37. 
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A badeni házat Szemere felesége örökölte, 1854-ben még ő és anyja, Theresia Jur-

kovics a tulajdonos,111 sőt még 1855-ben is, amikor Szemere párizsi naplójában arról 

panaszkodik, hogy a badeni ház bérletéből 4000 Ft jövedelemre számítanak, de a ház 

ügyeivel megbízott helyi személytől nem érkezik sem pénz, sem számadás, ráadásul 

Párizsba olyan hír is eljutott, hogy a ház fenntartása 5000 Ft-ot emészt fel.112 Sze-

meréné nem sokkal párizsi letelepedése után, 1851 kora nyarán kislányával együtt 

visszatér Bécsbe, örökségét intézendő és betegségét fürdővel gyógyítandó, és ekkor 

több hetet tölt a bécsiek kedvelt fürdőhelyén, Badenben.113 Nemcsak saját ügyeit in-

tézi, hanem segít rossz útra tért kisöccse, a Bécsben nevelődött Feri sorsán változ-

tatni, Grácban beíratja a kadétiskolába, és a mélyen vallásos Leopoldina Mariazellbe 

is elzarándokol, 1848-ban, kislánya súlyos betegsége idején tett fogadalmát bevál-

tandó.114 A badeni háznak 1857-ben már más a tulajdonosa.115 

Ugyanakkor Pilisszántót mint birtokot, amely fölött éppen az 1848-as forradalom 

miatt szűnt meg a Jurkovics család földesúri joghatósága, a két Jurkovics fivér örö-

költe, László (aki 1847-ben, feltehetően sógora, Szemere Bertalan másod-alispán ré-

vén, Borsod vármegye tiszteletbeli aljegyzője!) és a fiatalkorú Ferenc, aki a család 

ügyvédje, barátja és bizalmasa, a tragikus sorsú Balassa István (1816–1877)116 

gyámsága és gondnoksága alatt állt. 1856-ban, a jobbágytelkek kárpótlásának idején 

a két fiúörökös Pilisszántón 18,5 jobbágytelek és 130 zsellértelek kárpótlására jogo-

sult.117 A Jurkovicsoknak volt ingatlanuk apjuk szülőhelyén, Vulkapordányban is, 

1854-ben ugyanis itt hirdetik a Balassa ügyvéd gyámsága alatt lévő Jurkovics Ferenc 

két ingatlanának – a 137. és 19. helyrajzi szám alatti 6/8, illetve 4/8 telekrész – zá-

logbérletét.118 

Jurkovics Mátyás egy évvel leánya esküvője és alig fél évvel unokája születése 

után, badeni palotájában hunyt el 1847. június 17-én, az elhalálozást a badeni Szent 

                                                 
111  MAURER 2005. 90. 
112  1855. Augustus […] a Badeni házból 4 év alatt 4000 pftnak kellett volna bejőni, és sem számadás, 

sem pénz, sőt ugy halljuk 5000 pft. a kiadás rá. Dina irt is Lebannak, – és ez még haragszik, hogy 

ő pontatlan, hogy Dina azt kérdi tőle, de hát mi jött be és hova fordittatott. SZEMERE 1869. I. 344. 
113  1851. május […] Badent választottuk, mert ott dolgait is elintézheti, ismerősök közt is leend, és 

egyuttal fürödni fog. Elvégre megérkezett az útlevél. Bachnak, a ministernek irt, ki lyánykorában 

ismerte, s ki most már némi szívességgel van iránta. És 24-én elutazott ő, Mimi, egy angol öreg 

kereskedő társaságában, este 8-kor. Folyvást utaznak egész Drezdáig, csak ott fognak megpihenni; 

onnan pedig egyenesen Bécsbe mennek. […] Junius. Dinám megjárván Pestet, Badenben, Bécs 

mellett a kénfürdőt használja. 13-ka körül kezdte és aug. elejéig maradand ott. […] Augustus. A 

badeni fördő, 45, használt neki, fejszakgatása mult, mint kézkiütközései is, és hizik, ruháit ki kelle 

eresztgetnie. SZEMERE 1869. I. 123–124., 128. 
114  1851. Julius. Dinám Grätzbe utazott, öcscse Feri miatt, ki Bécsben a tékozlásnak és kóborlásnak 

adván magát, kénytelenek voltak a kadetiskolába küldeni. Ama hires Schönhals ezredébe fölvévén, 

mint ilyent a kadetiskolába is besorozta, Dina kérelmére. Rosz, lelketlen, szivtelen fiu, nem érdemli 

hogy egy lépést tesz érette. Egyuttal volt Dinám Máriazellben is. Fogadásbul ment oda, melyet még 

akkor tett, midőn 1848-ban Mimi oly nagy beteg volt. SZEMERE 1869. I. 125. 
115  MAURER 2005. 90. 
116  CZAGA 1991. 373. 
117  Budapesti Közlöny, 1856/64. sz. (1856. márc.) 
118  Budapesti Hírlap, 1854/349. (1854. febr. 19.) 
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István-plébánia anyakönyvébe jegyezték be.119 Temetése azonban, feltehetően vég-

rendeletének megfelelően, nem itt, hanem pilisszántói birtokán ment végbe. A szél-

ütésben elhunyt udvari ügyvivő tetemét Badenben csak beszentelték, mégpedig nem 

a helyi plébános, hanem egy állami alkalmazásban álló pap, az alsó-ausztriai tarto-

mányi fegyintézet első lelkésze, Franz Baritsch, a halott gyermekkori vagy családi 

ismerőseként. Baritsch, a bécsi Leopoldstadt 231. sz. alatti fegyintézet Szent Antal-

kápolnájának címzetes plébánosa (1845)120, korábban a mampensdorfi plébániához 

tartozó Hernals káplánja (1815),121 majd 1819-től 1828-ig mampensdorfi plébános 

volt,122 és a Vulkapordánnyal szomszédos faluban, a Sopron vármegyei Trausdorf-

ban (magyarul: Darázsfalva, ma: Ausztria) született 1785-ben,123 még innen eredhe-

tettt az ismeretsége Jurkovics Mátyással, akinek haláláról a család Bécsben magyar 

partecédulát is nyomtattatott.124  

 

 
18. Jurkovics Mátyás bécsi gyászjelentése, 1847. OSZK KNyT (Forrás: PANDeA) 

                                                 
119  17. Juny 1847. 6 ¾ Uhr früh. [Wohnung] Baden No 172. Herr Mathias Jurkovics Edler von Pilis-

Szántó, k. ungarischen Hofagent, Beisitzer mehreren Comitats-Gerichts Tafeln, verheirathet, ge-

bürtig von Prodersdorf Ödenburger Comitat in Ungarn. Männlich, katholisch. Wurde den 19. Junij 

1847 von Herrn Franz Baritsch 1ten Seelsorger im K. K. N. Ö. Prov. Strafhaus eingesegnet, dann 

nach Szanto in Ungarn zur Beerdigung überführt. […] Starb unter ärztlicher Behandlung an dem 

Gehirnlähmung in Ungarn laut Beschauzettl. Wien Rk. Erzdiözese, Pfarre St. Stephan Baden, Ster-

bebuch 1845–1852. (fol. 53.) (Matricula archivportal); Az anyakönyvi bejegyzés fordításában nyúj-

tott segítséget megköszönöm Viskolcz Noéminek. 
120  Hof- und Staats-Schematismus 1845. 318. 
121  Verzeichniß über den Personal-Stand der Säkular- und Regulargeistlichkeit der erzbischöflichen 

Wienerdiöcese: auf das Jahr 1815. Georg Überreuter, Wien, 1815. 172. 
122  FRAST 1831. 124. 
123  Personalstand der Sekular- und Regular-Geistlichkeit der Fürsterzbischöflichen Wiener Diözese: 

auf das Jahr 1842. Wien, Verlag d. Fürsterzbischöfl. Konsistorial-Kanzlei, Wien, 1842. 33. 
124  OSZK KNyT, gyászjelentés-gyűjtemény. 
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Holttestét Pilisszántóra szállították, és mint a plébánia kegyurát vezették be a halotti 

anyakönyvbe. A temetését – a szomszédos községek papjaival közösen – a helybeli 

plébános végezte 1847. június 22-én Pilisszántón. Tetemét később az urasági sír-

boltba, azaz a családi kriptába helyezték.125 

 

Negyvennyolcas feleség 

A második társaságból származó bécsi kisasszony már az esküvője idején tudta, 

hogy a politikával is egybekel, ennek ellenére Szemere Bertalan belügyminiszter fe-

lesége visszavonultan él a forradalom alatt, általában távol férjétől, az 1847-ben szü-

letett kis Mimivel és 1847-ben megözvegyült anyjával hármasban hol Bécsben, hol 

Pilisszántón tartózkodnak, különleges szeretetben és szimbiózisban. Leopoldina a 

forradalom kitörésekor sem volt Magyarországon, sőt a kormány és az új polgári 

berendezkedés szervezésének kezdeti szakaszában sem, amikor férjére óriási felada-

tok hárultak. Bécsben tartózkodott ugyanis, és nem is akármilyen céllal: Bécsben 

hozta világra második, koraszülött kislányát 1848. március 26-án este 7 órakor.  

A csecsemőt egy napon vezették be a keresztelési és a halotti anyakönyvbe. Az Am 

Hof-plébánia keresztelési anyakönyve szerint a szükségkeresztségben részesült kis-

lány (notgethauftes Mädchen) szülei: a református vallású szemerei Szemere Sándor 

Bertalan, Borsod vármegyei alispán és a katolikus pilis-szántói Jurkovits Leopoldina 

Nathalia Theresia, Jurkovics Mátyás udvari ügyvivő és nemes Comper Theresia le-

ánya. A szükségkeresztelést valószínűleg a bába, Barbara Gruber végezte el, akit 

1846-ban kapta meg erre az engedélyt a plébánián.126 A halotti anyakönyv szerint a 

kislány csak 5 percet élt (de ez talán csak kegyes hazugság volt, hogy a szükségke-

resztséget elvégezhesse a bába, feltehető, hogy a gyermek halva született), a halál 

oka pedig: koraszülés miatti gyengeség. A csecsemő az Am Hof 420. szám alatti 

házban jött a világra, vagyis Jurkovics Mátyásné még özvegyen is fenntartotta a Col-

lalto-palotában lévő lakást, amelyet az ekkor 15 év körüli fiával, Ferivel is megosz-

tott, esetleg másik fiával, Lászlóval is. Az anyakönyvbe bejegyezték, hogy a kis ha-

lottat ugyan nem keresztelték meg a plébánián, de a plébános – egyébként ugyanaz, 

aki Szemere házasságát is tanúsította 1846-ban, illetve a kis Máriát keresztelte 1847 

januárjában – Franz Tiller, beszentelte a tetemet, amelyet 1848. március 28-án a bé-

csi matzleinsdorfi temetőben temettek el.127 A II. József rendeletére létrehozott ka-

tolikus temető a Linienwall nevű, a kuruc betörések elhárítására létrehozott sáncon 

                                                 
125  1847. Június 17-én. Tekén(tetes) Pilis Szántói Jurkovics Mátyás t(ekintetes) Comper Theresia férje. 

Udvari agens. Pilis Szántoi Földes Úr. A Pilis Szántói plébánia patronusa. Született Vulkapor-

dányba. 71 éves. Szélütés, meghalt Badenbe. Minden szentségekkel ellátatott. A Pilis Szántoi és 

Pilis Szent Kereszti [plébános] Thurzo Josef Junius 22. temette el. Az helybéli vörösvari Venisch 

Ferencz, csobankai Gyurtsek Josef plébánosok és Melles Karol vörösvari káplán szolgáltak még(?). 

Későbben az urasági sir boltban tették(?). Pilisszántói r. k. plébánia anyakönyve – Kereszteltek, 

házasultak, halottak 1800–1865. (fol. 182.) Pilisszántó, r. k. Plébánia. (Másolat: familysearch.org) 
126  Wien Rk. Erzdiözese, Wien, Gemeinde St. Michael–Am Hof, Taufregister der Pfarre Am Hof 

1846–1853. VII. (fol. 113.) (Matricula archivportal) 
127  1848. 26ten März 7 Uhr Abends. [Wohung] Am Hof No 420. Dem Herrn Bartholomäus Szemere, 

Wice-Gespann in Ungarn, sein nothgetauftes Mädchen. [Alter] 5 Minuten. [Todesart] An Schwäche 
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kívül feküdt, de a XIX. század második felében felszámolták (ma a Waldmüllerpark 

van a helyén). A bécsi anyakönyvekben nem szerepel a halott leányka neve. 

 

 
19. Vinzenz KATZLER: Első Magyar Minisztérium 1848-ban.  

Litográfia részlete, Herhart Henrik, Bécs, 1848.  

ÖNB Porträtsammlung (Forrás: Europeana) 

 

Eközben az apa, akinek nevét a felelős minisztérium vezetésével megbízott 

Batthyány Lajos gróf 1848. március 23-án hozta nyilvánosságra a leendő miniszte-

rek között, az előkészítésre felállított Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány 

tagjaként Pozsonyban és Pesten szervezte az új adminisztrációt, a polgári államot. 

Amíg a politikus férj Magyarországon lázasan építette a forradalom intézményeit, 

feleségét anyja, Comper Teréz segítette legnehezebb óráiban. Anya és leánya kivé-

telesen mély és elkötelezett kapcsolatáról Szemere is megemlékezett anyósáról 

szóló, 1850-ben írt szép novellájában.128 Ez a nem mindennapos elkötelezett és ben-

sőséges érzelmi kapocs már udvarlása alatt is feltűnt Szemerének, 1844. december 

                                                 
als folge zu früher Geburt. [Begräbniß] Den 28ten März auf dem Matzleinsdorfer Friedhof. Laut 

Beschauzetl. Wurde eigesegnet von Franz Tiller Pfarrer. Wien Rk. Erzdiözese, Wien, Gemeinde 

St. Michael–Am Hof, Sterbebuch № 5. 1836–1854. (fol. 164.) (Matricula archivportal) 
128  Anya és leány közt ilyen gyöngéd, ilyen nemes, ilyen egymást boldogító viszonyt én soha nem láttam. 

Képzeletem sem volt róla, míg őket nem ismertem. Az anya mindig mint barátné szólt, s leánya az 

anya tanácsait hallgatta benne. A leány pedig vele mint idősb testvérével bánt, ki egyszersmind 

barátnéja, sőt szivének szerelmese. Elméjükben támadhatott két különböző gondolat, de az mindig 

egy akarattá olvadt össze. Csak az volt közöttök a titok, mit egyike sem tudott, különben közös volt 

örömük, de közös bánatjuk is; minden szenvedésen, minden reményen lelkiismeretesen megosztoz-

tak, ha az még oly parányi volt is. Itt két alakban csak egy gondolat, csak egy érzelem, csak egy 

lélek lakott, s én nem tudom őket másként képzelni, mint az isteni örömü gráciákat, kik örökös 
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12-én Pestről írt levelében is utal rá: Kedves anyját tisztelem, hiszem, hogy oly ked-

ves, kellemes, sőt nekem bájos ama gyöngéd viszonyban, melyet kettejök közt annyi 

kéjjel szemléltem.129 

Jurkovics Lipolda azonban időről-időre találkozott a miniszterséggel megbízott 

és Miskolc képviselőjének megválasztott férjével is, akinek belügyminiszterként a 

budai várban a Batthyány-palotában volt a lakása.130 Három hónappal csecsemője 

halála után Szemerénét már egyik ritka közéleti szereplésén találjuk, amikor 1848. 

június 30-án a budai nemzetőrök Vérmezőn tartott eskütételén elvállalja a zászló-

anyaságot, többek között Kossuth feleségének társaságában.131 Leopoldine Szemere 

később levél útján küldött zászlószalagot a nemzetőröknek, 1848. augusztus 10-én 

ugyanis Budapesten(!) német nyelvű levélben kereste meg a budai I. nemzetőr-zász-

lóalj őrnagyát, Kiss Miklóst (Nik. Kies, Major des Ofner 1. Nationalgarden-Batalli-

ons), olvasta ugyanis az újságokban, hogy az őrnagy önkéntesekből álló csapatot 

(Freiwilligenschaar) szervez a felkelők (azaz a forradalom ellenségei) ellen. Egy kis 

szalagot küld a zászlóaljnak, mellé pedig 100 konvenciós forintot (100 fl. CM) a 

csapat szükségleteire. „Mert egy gyenge asszony nem tehet mást azalatt, míg a fér-

fiak harcolnak, mint hogy imádkozik a győzelmükért (Sonst vermag eine schwache 

Frau nichts anders, als während die Männer kämpfen, für ihren Sieg zu beten)” – 

írja levelében.132 A háborúba fordult forradalom katonáinak kötszerekkel és meleg 

ruhákkal való támogatása szintén női hivatás volt, Szemere Lipolda ebben is megfe-

lelt az elvárásoknak.133 Jurkovics Leopoldina már bécsi menyasszonyként is „bele-

ártotta magát” a magyar politikába, amikor jegyese még a vármegyei választásokra 

készült. 1845 decemberében Szemere maga kéri menyasszonyát, hogy zászlót hí-

mezzen neki,134 és Leopoldina 1846 januárjában saját maga által hímzett választási 

                                                 
ölelkezésben jelennek meg. […] Szobáikban, melyet ritkán hagytak el, úgy éltek ők, mint két mé-

hecske, mely egy virág szűk kelyhében is hosszu időre talál munkát és élvet… Együtt találta őket az 

élet minden pillanata, a házon belül és a házon kívül. SZEMERE 1873. 41–42. 
129  MTA Kt. M. Ir. Lev. 4-r. 1. f. 3r 
130  Az első magyar minisztérium összes személyzetének név- és lakkönyve. Geibel Károly, Pest, 1848. 5.  
131  1848. Vasárnap, jun. 30-kán délelőtt volt 1 budai s 4 pesti nemzetőr zászlóalj eskü-letétele és zász-

lószentelése. Ezen osztályok s a budapesti nemzetőrök a Vérmezőn, hol az ünnepély történt, valának 

felállítva… A tábori mise után a zászlók szokott szertartással felszenteltettek. A zászlóanyák lelkes 

magyar hölgyek voltak. A budaié Szemere Bertalanné; a pestieké Almásy Pálné, Csekonics János, 

gr. Károlyi Györgyné és Kossuth Lajosné. In: Alföldi Hirlap (Debreczen), 1848. júl. 2. vasárnap. 
132  JANOTYCKH-ADLERSTEIN 1851. II. № 492. (182.) 
133  Adakozások: […] Szemere Lipolda 3 font tépetet, 36 darab kötőt, 60 darab compresset, 21 darab 

pólyát, 6 darab éji ujjast, 11 darab betegsapkát, 6 darab gatyát, 3 pár harisnyát a haza oltárára 

letettek. Ezen dicséretre méltó hazafiui buzgóságért hálás köszönetet mond Nádosy Sándor ezredes. 

In: Kossuth Hirlapja 1848/111. (1848. nov. 7.) 
134  Tegnap volt a közgyűlésünk s a tisztválasztás napja január 26-ára tűzetett ki. [..] elveim s elvbará-

tim érdekében nevemet oda kell adnom, hogy az legyen a zászló, mely alatt az igaz ügy baráti ösz-

szeseregeljenek, alig lehet nem győznünk, ha ki nem jelöle, e közbotránnyal magát bélyegezné. De 

ha a nevem másoknak zászló, nekem is kellene egy zászló, és azt jegyesemtől óhajtanám. Ennek 

lobogása alatt vágynék győzni vagy esni. Már sok leányok csinálnak zászlókat, de fő zászló a Di-

námé lenne. S a legszebb lenne fehér selyemből, sárga sujttal, és nagy, 10–15 rőfbül, nyelet neki 

itthon csináltatnék. Reá jönne föliratul vagy ez: „Egyesülés ád erőt”, fölibe festetvén két összefotott 

kéz, szép előemlékeztetés boldogságunkra. Vagy: „Essem, vagy győzzek, de becsületesen!” Vagy: 
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zászlót küld szerelmének Miskolcra, a vármegyei tisztújítás alkalmával rendezett za-

jos és heves korteshadjáratra.135 

A közélettől elvonult Szemerénét a szabadságharc 1849. tavaszi hadiállapotai kö-

zött óriási tragédia érte. A harcok elől menekülő anyja, Comper Terézia – akinek 

egyébként 1849. április 4-én Jászberényből azt tanácsolja Szemere, hogy a Pest me-

gyei Bugyi felé menjen, hiszen az Vay-birtok, és valószínűleg Vayné, azaz Geymüller 

bárónő (a kis Szemere Mimi keresztanyja!) is éppen ott tartózkodik136 – 1849. április 

15-én a kolerának esett áldozatul Egerben,137 és mint kivételes presztízsű elhunytat, 

hiszen veje Felső-Magyarország teljhatalmú kormánybiztosa volt, a főszékesegyház 

kriptájába temették. Koporsóját katonák vitték katonazene kíséretében a bazilika sír-

boltjába.138 

 

 
20. Jurkovics Mátyásné gyászjelentése, 1849. OSZK KNyT (Forrás: PANDeA) 

 

                                                 
„Istenben s ügyemben bízom!” E három közül válasszon, édes Dinám, s hímezze vagy festesse egyik 

oldalára, másikra írasson nagy Sz. Sz.-t. Miskolc, 1845. dec. 28. MTA Kt. M. Ir. Lev. 4-r. 1. f. 27v 
135  Kedves Dinám! Mint már írám, a diadal a mienk, a szép zászló becsületét megőriztem. Alig hiszem, 

hogy ennél akár pompásabb, akár népesebb választás tartatott volna az országban. A rossz út da-

cára 7000 szavazó volt jelen… összesen 84 zászló lobogott, melyből 54 volt a mienk. Szemere Ber-

talan levele Jurkovics Leopoldinához, Vatta, 1846. febr. 3. MÉSZÖLY (szerk.) 1941. 275. 
136  ALBERT 1998. 159. 
137  1849 April 15. Comper Teréz Jurkovits Mátyásné 53 év […] udvari ágens [özvegye] részes [a ha-

lottak szentségében]. Halála helye: [Eger] Belváros. Temettetése helye: Főegyházi sírbolt. Halotti 

anyakönyv 1846–1851. (fol. 132.) Egri Főegyházmegye, Eger rk. plébánia. 
138  De a háború irtózatosan jött el s veszedelmeinek lőn áldozata. Katonák érckarjai emelték sírboltba. 

Hadi zene tárogató hanggal kisérte oda. A polgárok a had és nyavalya elől félrevonúltak. Mint 

midőn egy csapat utolsó bajnokáig elhullván, ő benne a béke fehér zászlóját a katonák áldozatul a 

halottaknak nyújtották. Azóta ott nyugszik a sírboltban az egri főegyház alatt. (Teresia emlékezete) 

SZEMERE 1873. 43–44. 
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Özv. Jurkovics Mátyásné halála 1 nappal a debreceni detronizáció után történt, és 

négy nap múlva az éppen Miskolcon tartózkodó veje a tragikus veszteségre hivatko-

zott, amikor az újjáalakuló kormányban a Kossuth által felkínált miniszterséget egy-

előre elhárította.139 A hivatalt, sőt a miniszterelnökséget azonban 1849. május 2-től 

mégis elfogadta, és tudjuk, hogy ekkor Debrecenben vele volt az anyját gyászoló 

felesége is. 1849. június legelején ugyanis a sors hosszú idő után ismét egy helyre 

sodorta a bécsi barátnőket, Jurkovics Leopoldinát és Walter Terézt, ekkor mint Sze-

mere miniszterelnök feleségét, illetve a sokak által gyanúsnak tartott körülmények 

között, diplomáciai céllal Angliába távozott Pulszky Ferenc hitvesét, aki nem sokkal 

korábban adott életet harmadik gyermekének. Debreceni találkozásukat Pulszky Te-

rézia említi – először Londonban 1850-ben kiadott – visszaemlékezésében, barátnője 

nevének elhallgatásával. A rövid emlékezés szerint a bécsi barátnőket Magyarorszá-

gon a szabadságharc és férjüknek a forradalom államát illető eltérő szolgálata távolra 

sodorta egymástól, és csak a belügyminiszter, egyben miniszterelnök Szemere szű-

kös debreceni lakásában mesélhettek egymásnak veszélyeket sem nélkülöző életük-

ről, amelyet mint politikusfeleségek éltek a szabadságharc alatt.140 Szemeréné bizo-

nyosan megemlékezett imádott anyja, legnagyobb támasza, Jurkovics Mátyásné 

Therese Comper nem sokkal korábban Egerben bekövetkezett haláláról. Debreceni 

tartózkodása alatt a miniszterelnök felesége gyászt viselt, ezt Bulyovszky Gyula 

(1827–1883) újságíró, ekkor belügyminiszteri fogalmazó, azaz Szemere alantasa fe-

leségéhez, a Pesten tartózkodó Bulyovszkyné Szilágyi Lilla színésznőhöz írt levelé-

ből tudjuk. Bulyovszky évődik féltékeny hitvesével, s azt írja, egy hozzá hasonló 

barna hajú, gyászruhás sudár barna asszony tetszett meg éppen neki, aki nem más, 

mint felettese, a miniszter felesége, de ő az urába, Szemere Bertalan belügyminisz-

terbe szerelmes.141 

                                                 
139  Legujabban a családi élet minden kinai, bomlásai szivemre omladoztak; érzem hogy ennek a pol-

gári kötelességet feláldozni nem lehet, de az ember ember, kinaimnak nem parancsolhatok. Óhaj-

tom, Ön, az ország kormányzója, találjon más férfiut, ki elfogadhassa s elfogadja a tárczát, mit 

nekem ajánlani sziveskedett. Én most, annyi élvezett házi boldogság sirdombján, sokkal inkább em-

bernek s philosophusnak érzem magamat, semhogy szorgalommal járhassak el a politicai pályán. 

Szemere B. levele Kossuth Lajoshoz, Miskolc, 1849. ápr. 20. STEIER 1925. 332. 
140  [w]hen I reached the village-like town of Debreczen, which contained the Hungarian Government 

and Diet; whither also many of those were now flocking, whose principle it was to do homage to 

success. I went to a friend of my youth – the wife of one of the Hungarian ministers, who kindly 

offered me a room, though her abode was by no means spacious, and was hardly sufficient for the 

modest wants of her own family. She related to me all she had undergone with her husband, whose 

life had been endangered more than once during the struggle, as he had seldom left the camp, where 

he had acted as civil commissary. PULSZKY T. 1850;  [e]lértem a magyar kormány és országgyűlés 

székhelye, Debrecen faluszerű városát… Sokan sereglettek itt most egybe olyanok is, akik felfogá-

suk szerint kötelességüknek érezték, hogy tiszteletüket fejezzék ki a sikerért. Ifjúkori barátomhoz, az 

egyik magyar miniszter feleségéhez mentem, aki szívesen fölajánlott nekem egy szobát, bár háza 

egyáltalán nem volt tágasnak mondható, s saját családja legszerényebb igényeinek is alig felelt 

meg. Mindent elmesélt, amin férjével keresztülment, kinek élete a harcok során sokszor veszélybe 

került, ugyanis csak a legritkább esetben hagyta el a haditábort, ahol polgári biztosként tevékeny-

kedett. PULSZKY T. 1986. 404. 
141  [e]gy nő… ki nekem igen megtetszett… fekete ruhába… nyulánk, termete mint a tiéd, haja… 

szeme… ugyanaz… képzeld, velem beszélt… s ah! mi több – férje előtt […] Szemeréné… szerelmes 
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21. KOZINA Sándor:  

Szemere Bertalan portréja, Párizs,1851. 

Vászon, olaj.  

MNM MTKCs Ltsz. 1554  

(Kardos J. felv.  

APOR 2016. 1. kép alapján) 
 

A kutatás szerint a miniszterelnök felesége júniusban követte a kormánnyal együtt 

Pestre költözött férjét, és 1849. július 2-án találkoztak utoljára Pesten.142 A szabad-

ságharc összeomlása családi életüket is maga alá temette, hiszen Szemerének mene-

külnie kellett, állapotos felesége és kislánya, Mimi pedig Pesten maradt, a hatalom 

zaklatásától is sújtva. A Pesten rekedt Szemeréné 8 és fél hónappal azután, hogy 

férjétől elszakadt, Pesten kislányt szült, akit – apja távollétében – 1850. március 21-

én keresztelnek meg a pesti belvárosi plébánia templomban Teréz Ilona Leopoldina 

névre. Szülei: a „helvét vallású” Szemere Bertalan „földes úr” és a római katolikus 

Jurkovics Leopoldina, a katolikus keresztszülők: Jurkovics László, az anya fivére és 

Barkassy Hermine született Tüköry,143 azaz Barkassy Imre (1805–1872) egykori ud-

vari ügyvivő, Jurkovics Mátyás 1830-as évekbeli bécsi kollégája, Szemere barátja 

felesége: Tüköry Hermina (1817–1903). Barkassyt, aki bejáratos volt Jurkovicsék 

bécsi otthonába, Szemere 1844-ben,144 majd 1845-ben szerelmének, Leopoldinának 

írt leveleiben legjobb barátjának nevezi, aki minden titkáról tud, és akiben, akárcsak 

                                                 
– férjibe. Bulyovszky Gyula levele feleségéhez, Szilágyi Lillához. Debrecen, 1849. máj. 17. WAL-

DAPFEL 1950–1955. III. 198. sz. 357–358. 
142  ALBERT 1998. 160. 
143  Pest, Belvárosi plébánia keresztelési anyakönyve 1847–1851. p. 286. MNL OL X 2003 A 77  
144  Barkassy azóta bizonyosan tisztelkedett házoknál; ő barátom, életembül legtöbbet közlök vele. Sze-

mere Bertalan levele Jurkovics Leopoldinához, Vatta, 1844. dec. 25. MTA Kt. M. Ir. Lev. 4-r. 1. f. 

4v 
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Barkassy feleségében, tökéletesen megbízhatnak.145 Barkassy Imrét Szemere már 

1836-ban ismerte, ekkor említi egyik Bécsben kelt levelében, hogy a miskolci szín-

háznak a neves bécsi díszletfestőnél Depian úrnál (Antonio de Pian, 1784–1851) 

megrendelt színházi függönyök, azaz díszletek elkészítésének költségét Barkassy 

Imre bécsi udvari ügyvivő előlegezte meg, hazája iránti hálájából.146 Barkassy húga, 

Barkassy Klára másodszor a miskolci naplóíró Szűcs Sámuelhez ment feleségül, és 

Barkassy bécsi hivatalnokként 1845-ben megvásárolta a miskolci kőedénygyárat, 

amelyet 1849 elejéig működtetett.147 Keresztlányukat, a kis Szemere Terézt pár hét-

tel születése után, 1850. május 11-én már a halotti anyakönyvbe vezetik be a Pest-

belvárosi plébánián, és kis koporsóját a „Kerepesi út melletti temetőbe” viszik ki.148  
 

 

  
22. Barabás fényképész műterme:  

Szemere Bertalanné, Pest, 1864.  

Magángyűjtemény  

(Dr. Sz. M. Zs. jóvoltából) 

23. Barabás és Fájth műterme:  

Barkassy Imréné Tüköry Hermine, Pest, 

1860–62. Vizitkártya részelete  

(Magángyűjtemény) 

 

                                                 
145  Barkassy itt volt… Tudja e ő viszonyunkat, levelezésünket? Igen és csak ő, más senki nem. Ő minden 

titkomat tudja, ő azon barátom, kiről Martius 26-iki levelemben emlékeztem. Neje csak annyit tud-

hat, mennyi a nőre férjéről ártatlanul átszivárog, de ez jeles asszony, s tudja, hogy férje engemet 

tart legmeghittebb barátjának. Mindkettőben tökéletesen bízhatunk. Szemere Bertalan levele Jur-

kovics Leopoldinához, Kassa, 1845. ápr. 16. MÉSZÖLY (szerk.) 1841. 269. 
146  Régi Okiratok és Levelek Tára. Havi folyóirat az irodalom és történelem köréből II. (1906)/4. 48. 
147  KATONA 1977. 36–43. 
148  Pest, Belvárosi plébánia halotti anyakönyve 1847–1851. MNL OL X 2003 A 91 
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Pedig 1850 októberében az éppen Görögországban utazó Szemere Bertalan az ókori 

szent forrásokból merített vizet, hogy majd azzal kereszteljék meg születendő gyer-

mekét. A forrásvizet sikerült ugyan Párizsból Pestre juttatnia, de kislányát soha nem 

ismerhette meg.149 Szemere Bertalan naplójából tudjuk, hogy Dinának apja (1847), 

halott csecsemője (1848) és anyja (1849), valamint Pesten született kislánya (1850) 

elvesztése mennyire megnehezítette életének rövid magyarországi szakaszát.150  

A Szemere és Barkassy család kapcsolata a Szemere család emigrációjában sem sza-

kadt meg, az apja halála után, 1869-ben Magyarországra jött Szemere Mária Barabás 

Miklós pesti műtermében Barkassy Imre és Tüköry Hermine lányával, Hermine-nel 

együtt – mint barátnők – fényképezkednek. 

Szemere Dinának tragikus sors jutott, Londonba kikerült barátnője, Pulszky Te-

rézia azonban segített neki az emigráns Szemerével való levelezésben.151 Végül si-

kerül kislányával követnie férjét Párizsba, ahol még három gyermeke születik, Irén 

Hedvig 1852. június 8-án, keresztszülei Batthyány Kázmér gróf egykori külügymi-

niszter, Szemere társa az emigrációban, ill. az első felelős miniszterelnök özvegye, 

Batthyány Lajosné grófnő, akit távollétében a keresztapa felesége (Keglevich Au-

guszta grófnő) képviselt.152 Sajnos, a család kedvence 21 hónapos korában meghalt, 

és a meudoni temetőben temették el. 1857. március 20-án született Párizsban Gizella 

Lipolda Klára Berta (a később Kürthy Emilné), távollévő keresztszüleit: Szemeréné 

pesti ügyvédjét és barátját, Balassa Istvánt, illetve Csepcsányiné Szemere Erzsébetet 

párizsi ismerősök helyettesítették a keresztelőn.  

1859. május 31-én végre fiút szült Jurkovics Leopoldina, akinek a Móric Huba 

Attila József neveket adták.153 A Párizsban élő Anna Liszt, a zeneszerző anyja, jó 

barátnője volt Szemere Leopoldinának, ezért meghívta fia keresztanyjának.154 Pári-

zsi emigrációjában férje unokahúgát és gyámleányát, az 1840-ben Csobajon elhunyt 

Jakabfalvay Sámuelné Szemere Mária155 leányát, Jakabfalvay Jolánt (később: Al-

mási Balogh Zoltánné) több évig leányukkal együtt neveli Párizsban; Jurkovics Le-

opoldina zeneszeretetének, műveltségének köszönhetően nemcsak hitvesként, ha-

nem szellemi társként is méltó partnere Szemerének az emigráció súlyos megpróbál-

tatásai közepette. Kapcsolatukat csak Dina szűnni nem akaró betegségei, vagyonuk-

nak egy csaló miatti elvesztése, imádott kislányuk, Irénke halála és végül a Szemerén 

elhatalmasodott elmebaj árnyékolja be. 

                                                 
149  1849. Oct. 5. […] Belől e téren fakad a castaliai forrás, a költők szent itala. Ebből is hoztam egy 

bádog-edénnyel. Ha lánygyermekem leend, a Mnemosyne és e forrásból, ha fiu, ebből és a ther-

mopylaei vizből nyeri keresztelőjét. […] 1850. Mártius 20-án reggel, 2 1/2 órakor született egy 

kisleányunk, ki a keresztelőben Therézia Ilona Lipolda nevet kapott. Küldtem castaliai-mnemosynei 

forrásbul vizet, alig hiszem, hogy a katholikus pap a keresztelőnél merte volna használni! SZEMERE 

1869. I. 35–36., 90. 
150  [m]iért büntettetik tehát ő ennyire? Négy év alatt egymásután emelkedett négy sír, atyjáé, gyerme-

kéé, anyjáé, a másik gyermeké… SZEMERE 1869. I. 99. 
151  ALBERT 1998. 160–161. 
152  SZEMERE 1869. I. 161. 
153  SZEMERE 1869. II. 63., 132. 
154  HAMBURGER (Hrsg.) 2000. 443. 
155  Vö.: SZEMERE Bertalan: Mária emlékezete. In: Budapesti árvizkönyv 1841. V. 1–48. 
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24. Ismeretlen fotográfus: Szemere  

Leopoldina kislányával, Gizellával.  

Párizs, 1858. Albumin.  

Dr. Magyar Bálint tulajdona 

25. Ismeretlen fotográfus:  

Szemere Bertalan Párizsban,  

1860-as évek eleje. Fénykép.  

Dr. Magyar Bálint tulajdona 

 

Közös életük tragikus végkifejletében egymástól távol halnak meg, Szemere Leo-

poldina gyermekei körében Párizsban 1865. március 21-én, míg Szemere Bertalan a 

budai tébolydában, 1869 januárjában. Szemere Pesten az újságokból értesül felesége 

párizsi haláláról, aki nem sokkal azelőtt, hogy súlyosan beteg férjét Párizsból Buda-

pestre szállítják, végrendelkezik.  

Testamentumában minden vagyonát három Párizsban nevelődött és részben ott is 

született gyermekére hagyja,156 de „drága hitveséről” is gondoskodik, mind ápolási 

költségeiről (évi 3500 Ft), mind az emigráns egykori földbirtokáról; az 1864-ben 

neki visszaszármaztatott, korábban Szemerétől konfiskált vattai földeket ugyanis 

férje felgyógyulása esetén Szemerére testálja. Végrendeletében megható szavakkal 

ír ő és férje gyermekeik iránti olthatatlan szeretetéről, figyelmezteti őket az értük oly 

sok áldozatot hozott, és gyermekeikre áldásos és jótéteményes befolyást gyakorolt 

szüleikre való emlékezés fontosságára, annak ellenére, hogy számos szerencsétlen-

séget voltak kénytelenek szüleikkel együtt elszenvedni.157 

                                                 
156  A Szemere–Jurkovics-vagyonról bővebben: CZAGA 1991. 371–374. 
157  Zu meinen Erben in mein gesammtes bewegliches und unbewegliches Vermögen, setze ich, und 

zwar zu gleichen Theilen meine drei geliebte Kinder Mária, Gizella und Attila ein. Sie sollen stets 

das Andenken ihrer Eltern mit dankbaren Liebe ehren, und das viele Unglück das wie erlebten, soll 

in den Stunden der Versuchungen und der Gefahren sei, stets von Fehltritten bewahren, und die 

Erinnerung an die Ältern die sie so heiß liebten, und so viele Opfer für ihr theure Kinder beachten, 

möge stets einen wohlthuenden und segnenden Einfluß auf sie haben. – Ich vermache meinen theu-

ren geliebten Gatten insofern derselbe, zur Zeit meines Ablebens noch von der schweren Krankheit, 
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26. Ismeretlen művész:  

Szemere Gizella, Párizs,  

1860 k. Pasztell papíron.  

Dr. Magyar Bálint tulajdona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Ismeretlen művész:  

Szemere Attila,  

Párizs, 1860 k. Pasztell papíron.  

Dr. Magyar Bálint tulajdona 

                                                 
die ihn behalten, nicht gewesen sei, und für die Zeit der Dauer dieser Krankheit, eine jährlich Rente 

von 3500 Fl. Ung., welche meine Kinder zu gleichen Theilen tragen sollen. Ich empfehle die Aus-

zahlung dieser Rente, die ich den Herzen meiner Kinder nicht ausdrücklicher zu empfehlen brauche 

meinen Testaments volltreten noch ganz besonders und dringend, für den Fall daß mein theurer 

Gatte, was Gott den Allmächtige bewahren möge, seine frühere Gesundheit wieder erreiche möge, 

so vermache ich ihm die Einkünfte meines Gutes Vatta in Borsoder Comitat. Leopoldine von Sze-

mere geborene von Jurkovics végrendelete, Párizs, 1865. jan. 10. Másolat. BFL IV. 1411/b Ügy-

szám: 5565 Év: 1874/14. (45. doboz) 
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Amikor Jurkovics Leopoldina az okos, művelt, sikeres, feltűnően jó megjelenésű fi-

atal magyar politikusba beleszeretett, még nem tudta, hogy életét, rejtőzködő életvi-

tele ellenére, a magyarországi nagypolitikával és a polgári forradalom tragikus sor-

sával is összeköti majd. Hitvesi hűsége, odaadása a megpróbáltatások, az emigráció 

alatt sem hunyt ki, 1847 és 1859 között 6 gyermeket hozott a világra, közülük csak 

hárman érték meg a felnőtt kort; házasságuk elején, amíg Magyarországon éltek, 

Szemeréné 1847. január 25. és 1850. március 20. (azaz 3 év alatt!) három gyermek-

nek adott életet, majd a párizsi emigrációban is három gyermeket (Teréz, Gizella, 

Attila) szült. Ugyanígy nem szűnt meg politikus férje iránta érzett lankadatlan szer-

elme és csodálata. A 30 éves Szemere Bertalan Petőfit megszégyenítő hevességgel 

vall szerelmet egy éve ismert menyasszonyának 1845-ben,158 de emigrációban írt 

naplójában is számtalanszor tanúságot tesz felesége iránti érzéseiről.159  
 
 

FORRÁSOK, GYŰJTEMÉNYEK 
 

BFL = Budapest Főváros Levéltára 

IV.1411.b = Budapest Székesfőváros Árvaszékének iratai. Általános iratok 
 

HOM = Herman Ottó Múzeum, Miskolc 

FT = Fotónegatív-tár 
 

MNL OL = Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Budapest 

E 181 = Jurkovics Mátyás udvari ágens iratai (1743–1834) 

X 2003 = A Budapest-belvárosi római katolikus egyház anyakönyveinek mikro-

filmmásolatai 

X 2365 = Dunamelléki egyházkerület, Pomázi Ref. Egyház anyakönyveinek mik-

rofilmmásolatai 
 

MTA KIK = Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 

Kt. = Kézirattár és Régi Könyvek 
 

OSZK = Országos Széchényi Könyvtár, Budapest 

KNyT = Kisnyomtatványtár 
 

ÖNB = Österreichische Nationalbibliothek, Bécs 

                                                 
158  Szeretlek, igen szeretlen Édes Dinám, midőn arcodba tekintek, mintha a piros rózsát látnám, s 

benne egypár harmatot, melyben a kék menny tündöklik, oly kedves vagy nekem mint a rózsa, sze-

meid oly vidámak mint az ég. Most előttem kiterítve fekszenek a szalagocskák, s ha illetem őket, kéj 

fut el, mivel ujjaid között nyugodtak. Az én szerelmem, a mi szerelmünk nem egy lassudan fejlődött 

érzelem, ez egyszerre, de örökre fakadt ki mint némely földbül a hévvíz, – s egy magneticai bűbájos 

vonzalomnak nevezhetem azt mi hozzád vonz. Szemere Bertalan levele Jurkovics Leopoldinához, 

Pest, 1845. júl. 26. MÉSZÖLY (szerk.) 1941. 271. 
159  Én nem ismerek nemesb asszonyt, nem ismerek engedelmesb, jobb gyermeket, hivebb, gondosb 

anyát, szeretőbb, önzéstelenebb nőt, tisztább asszonyi természetet. (Párizs, 1850. május) SZEMERE 

1869. I. 99. 
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Anton ZIEGLER (Hrsg. von): Häuser-Schema der kaiserl. königl. Haupt- und Re-

sidenzstadt Wien: mit Bezeichnung der Schilde, Gassen, Benennung der Haus-

Eigenthümer, Eintheilung der Grundbuchsobrigkeiten, dann der Pfarr- und Po-

lizei-Bezirke; mit dem Grundrisse der inneren Stadt. Wien, Eigenv., 1837. 
 

ZIEGLER–VASQUEZ 1828 

Anton ZIEGLER–Carl VASQUEZ (Hrsg. von): Polizey-Bezirk Landstraße; Land-

straße. Erdberg. Weißgärber; Mit einem Grundrisse. Wien, Eigenv., 1828. 
 

ZVARA 2014 

ZVARA Edina: Esterházy Miklós (1765–1833) herceg, a magyar művelődés tá-

mogatója. Magyar Könyvszemle 130/3. 2014, 374–381. 
  

ZVARA 2015 

ZVARA Edina: Gaál György (1783–1855), a mesegyűjtő tudós könyvtáros. Egy 

javított életrajz. Ethnographia 126/3. 2015, 79–92.  

 

 

INTERNETEN ELÉRHETŐ DIGITÁLIS ADATBÁZISOK ÉS  

GYŰJTEMÉNYEK 

 

Europeana = Európai Digitális Könyvtár, az Európai Unió multimédiás elektronikus 

könyvtára (www.europeana.eu) 
 

familyserach.org = A FamilySearch nonprofit family history organization – The 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints genealógiai honlapja (https://fa-

milysearch.org)  
 

Hungaricana = közgyűjteményi digitális portál (https://hungaricana.hu) 
 

Matricula archivportal = A Verein ICARUS digitális anyakönyvei (Ausztria, Német-

ország, Lengyelország) (www.data.matricula.info/php/main.php) 
 

PANDeA = Pannon Digitális Egyesített Archívum, OSZK (https://dspace.oszk.hu/) 
 

http://www.europeana.eu/
https://familysearch.org/
https://familysearch.org/
https://hungaricana.hu/
http://www.data.matricula.info/php/main.php
https://dspace.oszk.hu/
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Wien Geschichte Wiki = a Wiener Stadt- und Landesarchiv és a Wienbibliothek im 

Rathaus közös internetes portálja Bécs történetéről (www.wien.gv.at/wiki/in-

dex.php?title=Wien_Geschichte_Wiki)  
 

Wienbibliothek Digital = Wienbibliothek im Rathaus, Sammlung [Bécs Város Taná-

csának digitális Bécs-gyűjteménye] (www.digital.wienbibliothek.at/) 
 

Wikimedia Commons = szabadon felhasználható képek internetes gyűjtemény 

(https://commons.wikimedia.org) 
 

http://www.wien.gv.at/wiki/index.php?title=Wien_Geschichte_Wiki
http://www.wien.gv.at/wiki/index.php?title=Wien_Geschichte_Wiki

