
Egy politikus -  történelmi főszereplő -  politikai 
„arculata" csak akkor tekinthető legalább hozzá
vetőlegesen ismertnek, ha az egyes politikai-tár

sadalmi kérdésekben történő állásfoglalásait is áttekin
tették. Jelen tanulmány Batthyány Lajos büntetőjogi 
kérdésekkel kapcsolatos „álláspontját" kívánja meg fel
tárni.

Batthyány Lajos nagyon sajátos helyet foglal el a 
magyar történelmi köztudatban. A közvélekedés tulaj
donképpen a „mártír miniszterelnök” jelzőn kívül nem 
köt hozzá mást; a halála bírt jelentőséggel, az azt 
megelőző politikai pályája a legutóbbi időkig elhanya
golt volt.1

Batthyány Lajos szinte minden olyan tevékenységtől 
tartózkodott, amely dokumentálhatóvá tehette volna 
saját életét és tetteit, ezáltal pedig „maga sem könnyí
tette meg” a későbbi kutatók dol
gát. Kortársaitól eltérően nem írt 
naplót, nem írt leveleket, nem írt 
könyveket és cikkeket, nem tartott 
hosszas beszédeket. Személyisége 
miatt nem voltak barátai, így róla 
sem nagyon írtak, a reformkorra 
vonatkozóan legfeljebb Széchenyi 
István naplója és Joseph Sedl- 
nitzky kémhálózatának iratanyaga 
tartalmaz ilyen jellegű informá
ciókat.2 Ebből következően Bat
thyány eszmerendszerének vizsgá
latánál gyakorlatilag egyetlen for
rásnak az országgyűlési beszédek 
tekinthetők,3 emellett az ellenzéki 
szerveződés néhány dokumen
tumára, valamint a titkosrendőri 
jelentésekre támaszkodhat a ku
tatás. Tulajdonképpen elemenként,
„morzsánként” lehet összegyűjteni 
azokat a megjegyzéseket és 
mondatokat, esetleg gesztusokat, 
amelyek büntetőjogi kérdéseket érintenek.

Batthyánynak nem volt a tágan értelmezett bün
tetőjogra vonatkozó programja vagy koncepciója, mert 
az általa képviselt álláspontok nem alkotnak koherens 
egészet. Nézeteknek sem lehet nevezni, mert a botbün- 
tetést, a hűtlenséget és a mintabörtönt kivéve jobbára 
csak utalások vagy rövid megjegyzések hangzottak el 
tőle. A megnyilatkozás kifejezés pedig azért prob
lematikus, mert esetenként csak titkosrendőri jelentés 
említi, hogy a liberális csoport milyen nézetet 
képviselt, de Batthyány álláspontja pontosan nem 
ismert.

A tanulmány az anyagi büntetőjoggal, a büntető 
eljárásjoggal és a börtönüggyel kapcsolatos, Batthyá- 
nyhoz köthető megnyilvánulásokat mutatja be. A vizs
gálódásba nem csak a kifejezett megnyilatkozásokat, 
hanem áttételes állásfoglalásokat is szükséges bevonni, 
ilyen például a követi tábla feliratának támogatása, 
vagy egy-egy állásfoglalásnak a megszületése körüli 
„bábáskodás” .
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Batthyány Lajos „eszmerendsze
rét” és politikai programját a for

rások hiánya miatt „szűk bázison 
kellett földolgoznia a történetírás
nak”; a források feldolgozottsága 
igen magas, így mostanra kialakult 
egy általánosan elfogadott Batthyá- 
ny-kép.4 Ez a politikusi arculat vi
szont egyáltalán nem olyan karakte
risztikus, mint egyes kortársaié. 
Nem elméleti megalapozója volt a 
magyar liberális ellenzéknek, mar
káns önálló programot nem alakított 
ki, és nem használta a modern nyil
vánossági fórumok közül a sajtót 
sem,5 így politikusként kevésbé 
volt „látható” a reformkorban. Az 
1839/40. évi országgyűlésig Bat
thyány politikai szempontból szinte 
érdektelen volt.6 

Batthyány Lajos 1839-ben gyakorlatilag teljesen 
előzmények nélkül jelent meg a politikai paletta ellenzé
ki oldalán, a titkosrendőrség is csak utólag figyelt fel a 
tevékenységére. Vármegyei és más közéleti előzmények 
nélkül szervezte meg az 1839/40. évi országgyűlésen a 
főrendi ellenzéket, amely 1839 decemberében már prog
rammal rendelkezett. Ebben az időszakban még nem 
volt teljesen felkészült; magyar és latin nyelvtudása 
hiányos volt, a napi politikai kérdésekben nem volt kel
lően tájékozott. Ennek ellenére tulajdonképpen mint 
pártot vezette a legfeljebb 20 fős főrendi ellenzéki cso
portosulást. Nagyon tudatosan határolódott el a gróf 
Dessewffy Aurél megszervezte újkonzervatívoktól. Az 
1839 decemberében készült program lényegében a 
karok és rendek táblájának ellenzéki programjához iga
zodott, de még az arisztokráciát tekintette a reformok 
letéteményesének. Batthyány viszonylag ritkán és rövi
den fejtette ki nézeteit, felszólalásai többnyire a főrendi 
napló, a szólásszabadság, a sajtószabadság, a vasútépítés 
és a vallási kérdések körül forogtak.7 __

Gróf Batthyány Lajos 1839-ben 
(Friedrich Lieder festménye)
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Az országgyűlés lezárása után visszahúzódott a nyílt 
politizálástól. Az arisztokrácia vezető szerepére 
vonatkozó elképzeléseit 1841-ben Kossuth Pesti 
Hírlapja keresztülhúzta, ennek ellenére nem fogadta el 
Széchenyi közeledését, a Széchenyi-Kossuth-vitában 
nem vett részt. Az akadémiai beszéd után, 1842 végén 
tudatosan szakított Széchenyivel, és egyértelműen csat
lakozott Deákhoz, s Kossuth ösztönzésére fokozatosan 
az egyesületi mozgalom vezéralakja lett.8

Az 1843 májusában megnyílt országgyűlésen ott 
folytatta, ahol 1840-ben abbahagyta. Újjászervezte a 
főrendi ellenzéket, amelyet már nemcsak a háttérből 
irányított, hanem néha kifejezetten vezérszónokként 
viselkedett; mintegy 200 felszólalását rögzítette a 
főrendi napló. A sérelmi kérdések mellett a börtönügyi 
javaslat vitájában, a nyelvi és a vallási kérdésekben 
nyilvánított véleményt, határozott álláspontot és prog
ramot a városi reform kapcsán, a háziadóval összefüg
gésben, valamint a vám- és vasútügyben fejtett ki.9

A diéta után ismét visszahúzódott, de most az 
egyesületi mozgalomban fejtett ki szervező és vezető 
tevékenységet. Az ellenzéki összefogás szüksé
gességének felismerése és a konzervatívok párttá 
alakulása nyomán Batthyány volt az egyetlen olyan 
ellenzéki politikus, aki egyesíteni tudta a három 
liberális csoportot, és pártot tudott szervezni. 
Tekintélyét mindenki elismerte, ezért képes volt a fő
rendeket is integrálni, és a centralista különállást is 
megszüntetni, 1846-tól már formálisan is az ellenzék 
vezére volt. Az 1847 tavaszára-nyarára véglegessé vált 
ellenzéki program előkészítésében és kidolgozásában 
rendkívül fontos szerepet játszott.10

Az utolsó rendi országgyűlésen pedig a segítségével 
követté választott Kossuth Lajossal szorosan együtt
működve törekedett az ellenzéki program meg
valósítására. 11

A reformkori büntetőjog

A nnak érdekében, hogy Batthyány büntetőjoggal 
kapcsolatba hozható állásfoglalásait értelmezni 

lehessen, nemcsak a politikai tevékenységét, hanem a 
hazai „büntetőjogi környezetet” is fel kell vázolni.12

Kodifikáció
A büntetőjogi kodifikáció magyarországi alakulá

sánál két szereplő magatartását kell követnünk: a kor
mányzatét és a magyar rendekét. A büntetőjogi kodi
fikáció kezdetben a kormányzat kezdeményezése volt. 
az 1795. évi javaslatok elkészítése is hidegen hagyta a 
rendeket. A javaslat csak a többi operátummal együtt, a 
sérelmi ellenzék adó- és katona-megajánlási csatározá
saiban kapott szerepet egészen az 1825/1827. évi 
országgyűlésig, ahol a korábbi tervezetek felülvizs
gálatára újabb bizottságot küldtek ki. A sok vonat
kozásban visszalépést jelentő átdolgozott tervezeteket, 
az 1830. évi országgyűlés kérésére kinyomtatva 
szétküldték a vármegyéknek. A tervezetek közgyűlési 
vitáiban jelent meg az a liberális reformellenzék, amely 
a későbbiekben a büntetőjogi kodifikáció kezdemé
nyezőjévé vált.

A hagyományos konzervatív rendek nem rendel
keztek büntetőjogi programmal, s kifejezetten ellenez
tek minden kodifikációt. Az 1839-ben, Dessewffy 
Aurél vezetésével megjelent újkonzervatív csoporto
sulás, a „fontolva haladás" elvéből kiindulva, a mérsé
kelt reformok és az óvatos büntetőjogi kodifikáció mel
lett foglalt állást. Az 1843. évi javaslatok kidolgozása 
során tulajdonképpen ez a csoport állt szemben a li
berálisokkal.

Az 1830-as évek elején kialakult liberális ellen
zékiek három körvonalazható irányzatot jelentettek: a 
Széchenyi István által vezetett kis arisztokrata csopor
tot, a Deák és Kossuth vezette, nagy tömegbázisú kö
zépnemesi liberálisokat és a polgári liberális elveket 
valló centralistákat. Széchenyi kezdetben követelte a 
törvény előtti egyenlőséget és a büntető törvény- 
könyvet, de nem értett egyet a Deákék által képviselt 
liberális elvekkel, s így fokozatosan túlhaladottá váltak 
az elképzelései. A büntetőjog modernizálásának prog
ramját a középnemesi liberálisok és a centralisták támo
gatták; az 1843. évi javaslatok szakmai előkészítése 
jórészt a Szalay László fémjelezte centralista csoport
nak köszönhető.

Az 1832/36. évi országgyűlésen nem került sor a 
büntetőjogi tervezet tárgyalására, mert a sokkal fon
tosabbnak tűnő operátumokat helyezték előtérbe. Az 
1835-ben elkezdett kormányzati elnyomó politika és a

Az 1830-as években kialakuló magyar politikai csoportosulások vezetői (balról jobbra):
Gróf Dessewffy Aurél -  konzervatívok, Gróf Széchenyi István -  szabadelvű arisztokraták. 

Deák Ferenc és Kossuth Lajos -  középnemesi liberálisok, Szalay László -  centralisták



történeli siemle

politikai perek következtében a liberálisok számára vi
szont létfontosságúvá vált a szabályozott büntetőjog. 
Ennek érdekében az 1839/1840. évi, kompromisszu
mos országgyűlésen egy újkonzervatív többségű 
bizottságot küldtek ki a javaslatok kidolgozására. A 
deputáció tagjai között találjuk a liberális ellenzék 
legjobb büntetőjogi szakértőit is Deák Ferenc ve
zetésével. A büntető törvénykönyv körüli küzdelem 
csak részben szólt a büntetőjogról, a csatározásoknak 
döntő módon politikai és alkotmányjogi háttere volt. A 
liberálisok egyrészt a szólásszabadság védelmét 
kísérelték így megoldani, másrészt egyéb alkotmányos 
kérdéseket próbáltak orvosolni: a hűtlenség szabályo
zásával a miniszteri felelősséget, a személyi hatállyal és 
a büntetési rendszerrel a rendi kiváltságok eltörlését. A 
javaslatok a hazai büntetőjoghoz képest túlzottan mo
dernnek bizonyultak, a mögöttes reformkérdések pedig 
a kormányzat számára elfogadhatatlanok voltak, így 
1844-ben nem lett belőlük törvény.

Ezzel az ellenzék kezéből kikerült a kezdeményezés, 
amelyet a kormányzat és a kialakuló konzervatív párt 
átvett, és mind a programba, mind a királyi előadások 
közé bekerült a büntető törvénykönyv megalkotásának 
igénye. Az 1847/1848. évi országgyűlésen erre már 
nem került sor.

Jogászképzés
A magyar jogászképzés sem egyetemi szinten, sem a 

jogakadémiákon, sem a protestáns főiskolákon nem 
volt alkalmas olyan büntetőjogi szakemberek kép
zésére, akik a büntetőjogi kodifikációt végrehajthatták 
volna és a kodifikált büntetőjogot alkalmazni tudták 
volna. Az egyetemen a kormányzati ellenőrzés miatt 
csak a latin nyelvű tankönyvek oktatására törekedtek, 
semmilyen modern eszme nem nyert teret ilyen viszo
nyok között. A jogakadémiai oktatás pedig kifejezetten 
praktikus, a napi vármegyei vagy ügyvédi gyakorlathoz 
szükséges ismereteket közvetítette. Az egyetem és a 
jogakadémiák oktatói nem is vettek részt a kodifikációs 
folyamatban. Ennek a jelenségnek a következtében a 
modern jogi-büntetőjogi elvekkel a magyar jogászok 
csak önképzéssel, külföldi szakirodalom olvasásával és 
nyugati utazások során ismerkedhettek meg.

Jogtudomány és szakirodalom
A hagyományos (egyetemi) jogtudomány elma

radottsága miatt az 1830-as évek végén megjelent egy 
„alternatív” jogtudomány, amelynek képviselői nyel
veket beszélő, Európát beutazott, olvasott fiatal jogá
szok voltak: Szalay László, Eötvös József, Szemere 
Bertalan, Lukács Móric, Pulszky Ferenc, Henszlmann 
Imre. Ők voltak részben az 1843. évi javaslatok mega
lapozói és kidolgozói.

A magyar jogi szakirodalom, a kodifikáció hiányára 
és a jogtudomány fejletlenségére visszavezethetően, 
mind tematikájában, mind a fórumok tekintetében eltért 
a nyugati (német-osztrák) modelltől. Szinte kizárólag 
büntetéstani és börtönügyi könyvek és cikkek jelentek

meg, a jogi szaklapok helyét pedig tudományos-isme
retterjesztő folyóiratok, politikai és divatlapok foglalták 
el.

Ez az a politikai és büntetőjogi kontextus, amelyben 
Batthyány Lajos büntetőjoggal kapcsolatba hozható 
megnyilvánulásait vizsgálni lehet.

Batthyány büntetőjogi ismereteinek 
forrásai

Egy politikus „eszmerendszerét” vizsgálva nagyon 
lényeges, hogy az adott kérdéssel kapcsolatos elő

ismereteket hogyan szerezte, így szükséges Batthyány 
büntetőjogi ismeretforrásainak feltérképezése.

Formalizált oktatás
A bécsi egyetem gimnáziumában magántanulóként 

tanult,13 de arra vonatkozóan már nem rendelkezünk 
forrásokkal, hogy az egyetemen jogot kezdett tanulni .14 
Feltehetően megismerhette az osztrák büntetőjogot, 
különösen a katonai büntetőjogot.15 A hadseregbe tör
tént belépésekor arra tett ígéretet, hogy a hazai jogot 
továbbra is tanulmányozni fogja. Ezt be is tartotta, a 
zágrábi jogakadémián Jurinisch (Jurjevich) József, a 
statisztika és a bányajog tanára segítségével 1826 végén 
sikeres vizsgát tett.16 Nem ismeretes azonban, hogy 
miből vizsgázott. Amennyiben büntetőjog is szerepelt a 
vizsga anyagában, feltételezhetően Vuchetich Mátyás 
vagy Szlemenics Pál tankönyvéből tanult. Jogi 
ismereteiről minden katonai minősítésében említést tet
tek; 1828-ban kifejezetten a magyar jogra történt 
utalás.17

Önképzés
Eddigi ismereteink szerint 1824-1826 között 

Nikolaus Möller filozófiai doktor irányítása mellett és o 
polgári származású barátain keresztül ismerhette meg a 
felvilágosodás és a korai liberalizmus eszm éit.18 
Könyvtáráról, néhány utaláson kívül, sajnos nem ren
delkezünk információkkal, Petrichevich Horváth Lázár 
szerint „válogatott” könyvtára volt. A kortárs főúri 
könyvgyűjteményekhez képest szerény könyvtárról 
1850-ben felvett leltár csak tematikus bontásban őrizte 
meg, hogy az 1248 műből 51 jogi, 116 pedig politikai 
és statisztikai témájú volt az összeállítás készítője 
szerint. Szemere Bertalan szerint, ha nem is olvasott 
sokat, a lényeges műveket ismerte. Külföldi liberális 
lapok előfizetője volt, az viszont nem ismert, hogy 
milyen magyar sajtótermékeket olvasott.19

Utazás és személyes kapcsolatok
Közismert, hogy az 1830-as években, kortársaihoz 

hasonlóan, beutazta szinte egész Európát,20 de úti 
élményeiről és esetleges büntetőjogi vonatkozásokról 
nincsenek forrásadataink. Gergely András és Molnár 
András vélelmezi, hogy a magányrendszerről folyó



történeti nemle
vitában saját külföldi (genfi) börtönlátogatásaira hivat
kozott,21 azonban nem rendelkezünk ezt alátámasztó 
adatokkal. Nem bizonyítható Batthyány felszólalásának 
szövegével, hogy részt vett volna a korabeli „bör
tönturizmusban” .22

Batthyány személyisége miatt nincsenek biztos 
adataink a személyes kapcsolatairól; egyetlen olyan 
büntetőjogi szakember volt, akinek a véleményére 
adott, nevezetesen Deák Ferenc.23

Batthyány büntetőjogi 
megnyilvánulásainak fórumai

A  büntetőjogi megnyilvánulások vizsgálatánál 
először a lehetséges forrásokat célszerű áttekinteni.

Joggyakorlat
Batthyány jogakadémián vizsgázott, de arról már 

nincsen információ, hogy ténylegesen végzett is. 
Ügyvédi vizsgája és előtte patvarista és jurátus gyakor
lata nem volt. Ez élesen megkülönbözteti attól a 
köznemesi liberális csoporttól, amelynek idővel 
vezetőjévé vált. Vas vármegyében és később több 
vármegyében táblabíró volt, de még a közgyűléseken 
sem vett részt, nemhogy sedriai üléseken.24 Rangja és 
vagyona miatt különben sem lett volna realitása az 
ügyvédi tevékenység folytatásának. Ebből fakadóan 
nem számolhatunk azzal a fontos forrásanyaggal, 
amely például Deák Ferenc vagy Kossuth Lajos ese
tében rendelkezésünkre áll.

Magánéleti levelezés
Igen kevés magánjellegű levelében is találunk bün

tetőjogi jellegű információkat. A nevére kiállított hamis 
adóslevelek ügyében Fejér vármegye közgyűléséhez 
írott levelében több anyagi jogi és eljárási utalást ta
lálunk. A hamis adóslevelek készítőjének a bécsi fe- 
nyítő törvényszék által kiszabott büntetését is is
merteti.25

Kodifikáció
Nem volt tagja az 1841 decemberében összeült kodi- 

fikációs választmánynak, de a többi liberális politikus 
mellett szívesen látott, gyakori vendég volt az anyagi 
jogi bizottság ülésein.26 Széchenyi értesülése szerint az 
alapelveket meghatározó ülés -  ahol a konzervatív 
többség elvetette az esküdtszéket -  után Batthyány 
szorgalmazta az esküdtszéki különvélemény elkészí
tését.27

Ellenzéki dokumentumok 
és titkosrendőri jelentések
Nem közvetlenül használhatók forrásként a külön

böző ellenzéki dokumentumok, azonban feltételez
hetjük, hogy az ezekben lefektetett nézetek nem álltak 

__ messze Batthyány elképzeléseitől. Az egyik alapdoku

mentum az Ellenzéki Nyilatkozat, a másik pedig az 
1847 novemberében a vármegyei ellenzéki vezetőknek 
szétküldött körlevél a követutasítások összehango
lásáról.28

Joseph Sedlnitzky rendőrminiszter kémhálózatán 
keresztül több olyan szóbeli közlésről maradt fenn adat, 
amely segít jobban eligazodni a reformkori politikusok 
nézeteit illetően. Ilyen jelentésekből ismerjük például 
azt, hogy Batthyány 1840 áprilisában hosszabb ideig 
készült az amnesztia tervét ellenző beszédére.29 Több 
titkosrendőri jelentés szerint Batthyány Lajos az ellen
zék prominens vezetőivel együtt egyértelműen az. 
esküdtszéki bíráskodás bevezetésével együtt tekintette 
elfogadhatónak a büntetőjog és a büntető eljárás kodi
fikálását.30

Országgyűlési beszédek
Az országgyűlés munkájában aktívan résztvevő 

reformkori politikusainkról a legnagyobb információ- 
forrás a naplóba bekerült beszédek. Batthyány és a 
többi mágnás esetében is alapvető probléma, hogy csak 
olyan témában szólalhattak fel, amely a főrendek elé 
került.'1 Tehát azokban a kérdésekben, amelyek nem 
jutottak el a főrendi táblához, nem nyílt lehetőség 
álláspontjuk kifejtésére. Az igazi viták a kerületi 
üléseken, valamint a karok és rendek tábláján zajlottak. 
Batthyány tisztában volt ezzel, többször részt is vett a 
rendeknél tartott üléseken, de nem szólalhatott fel. Az 
1843/1844. évi országgyűlés több kerületi választmányt 
(pl. büntető eljárásjogit) is kiküldött, de mivel nem volt 
követ, nem vehetett részt a tevékenységükben.

Batthyány Lajos az 1839/40. évi országgyűlésen 
három téma kapcsán fejtette ki álláspontját büntetőjogi 
kérdésben. A mezei rendőrségi törvény tárgyalása 
során a botbüntetés eltörlése mellett szólalt fel.32 A 
szólásszabadsági vitában a hűtlenségről és a bírói füg
getlenségről tartott beszédet.33 A vármegyei sérelmek 
vitatása pedig a bírói függetlenség elvének hangoz
tatására nyújtott lehetőséget.34

A 1843/44. évi diétán elhangzott felszólalásai közül 
a propoziciókra adandó válasz támogatása csak áttéte
lesen büntetőjogi tartalmú, a Batthyány által vezetett 
küldöttség kérésére a javítást és a kodifikáció szük
ségességét megfogalmazó tervezetet Deák fogalmazta 
Kehidán. ’'’ Később a büntetőjogi javaslatok tárgyalási 
sorrendje kapcsán foglalt állást.36 A börtönrendszer 
vitájában alapvetően a hallgatórendszer kipróbálása, a 
két mintabörtön mellett kardoskodott, de apró rész
letkérdésekben is megnyilatkozott, mint például a 
rabok élelmezése.37 A szabad királyi városok rendezése 
kapcsán főként eljárási kérdéseket érintett, de a szemé
lyi hatályt is szóba hozta.38 A postai cenzúráról tartott 
beszédben érintette a bűnösségen alapuló büntetés 
elvét.39 A cenzúravitában a kodifikációs bizottságot 
létrehozó 1840:5. te.-be utólag illesztett cenzúrahivatali 
tisztségről beszélt.40 A katonai kihágásokról szólva az 
arányos büntetés mellett fogalt állást,41 az eljárási 
javaslat esküdtszéki vitájában pedig a büntetőjogi kodi
fikáció kudarcára hívta fel a figyelmet.42 Igen meglepő



az a kijelentése, hogy a megyei kihágásokat szerinte 
igazából senki sem akarja megszüntetni.43 Az országos 
közpénztár felállítása kapcsán pedig a hűtlen pénzke
zelést hozta szóba.44

Az utolsó rendi országgyűlésen, a nádorválasztással 
kapcsolatos felszólalásában a törvényesség fontosságát 
hangsúlyozta.45

Batthyány büntetőjogi „ nézetei"

A z említett megnyilvánulásokból erős megszorítá
sokkal „rekonstruálhatjuk” Batthyány Lajos bün

tetőjogi „nézeteit". Mindenképpen figyelemmel kell 
lenni arra. hogy ezek az elvek két kivételtől eltekintve 
(mezei rendőrségi törvény, börtönügyi vita) nem bünte
tőjogi kérdés kapcsán merültek fel. Nem szabad figyel
men kívül hagyni, hogy nyolc év utalásai szerepelnek 
együtt, közben bizonyos kérdésekben -  a kodifikáció 
hatására -  megváltozhattak a nézetei. Természetesen 
előfordulnak olyan megnyilatkozások is, amelyek bün
tetőjogi szakkifejezéseket tartalmaznak, de csak hét
köznapi jelentéstartalommal; ezek nem képezik tárgyát 
a vizsgálódásnak.46

Büntetőjogi kodifikáció
Batthyány Lajos nem érintett teoretikus kérdéseket, 

nem foglalkozott a kodifikációs technikákkal, mind- 
összesen kétszer fejtette ki álláspontját az országgyűlés 
tárgyalási sorrendjéről. 1843. október 28-án Teleki 
Domokos indítványát támogatta, amely szerint a 
börtönügyet a másik két rész után kell tárgyalni, ha vi
szont bevárják a többit, akkor ezzel kezdjék.47 1844. 
szeptember 10-én, az országgyűlés várható kudarca 
miatt úgy nyilatkozott, hogy hagyjanak fel a főrendek 
az eljárási rész tárgyalásával, mert nem lesz belőle 
törvény. Szerinte csak arra jó  a vita, hogy kiderüljön, 
támogatja-e a tábla az esküdtszéket48

Batthyány Lajos felhívta a főrendek figyelmét arra, 
hogy a kormányzat feltehetően túl enyhének találta a 
nyelvváltság és széksértés szabályait, ezért nem erre 
alapította a vádat, hanem hűtlenségi pereket indított, 
„ahelyett, hogy [...] a törvényhozást célszerűbb 
törvények hozására szólította volna fel.”49 

Az 1839/1840. évi országgyűlés elején képviselt 
liberális álláspont még az volt, hogy a kormányzat elő
ször tartsa be fennálló törvényeket, és csak ezt köve
tően kezdeményezzen új szabályozást. Ezt fogalmazta 
meg Batthyány Lajos is: „Azon nyilatkozattal zárom 
beszédemet, hogy a szólásbeli szabadság s hűtlenség 
tárgyában fennálló törvényeinket kielégítőnek találom, 
újakat kérni nem akarok".50 Ez nem a büntetőjogi kodi
fikáció kizárását jelentette, hanem csak a törvénytelen 
perek megszüntetését célzó liberális taktika része volt.

Csak áttételesen kapcsolódik a büntetőjogi kodi- 
fikációhoz a cenzúráról folytatott vita. A kormányzat 
az országos választmány felállítását elrendelő 1840:5. 
törvénycikkbe „csempészte be" -  báró Mednyánszky 
Alajos funkciójának megjelölésével -  a könyvvizs

gáló hivatalt. Ennek vitájában is felszólalt Batthyány 
Lajos.51

Nem közvetlenül kapcsolódik a kodifikációhoz, 
hogy Batthyány a nádorválasztásról folytatott vitában 
kifejtette: „minden dologban a törvények szoros meg
tartása a legbiztosabb alap" és a „kellemetlenséget is 
eltűrni kell, csakhogy a meghozott törvények épségben 
tartása kétségbe ne vonassék”.52 Ezt a jogbiztonság 
követelményének egyfajta megfogalmazásaként lehet 
tekinteni.

Büntető anyagi jog -  Általános rész
Batthyány megnyilatkozásaiból a mai büntetőjogi 

fogalomrendszer segítségével „rekonstruálhatjuk” az 
egyes általános részi kérdésekkel kapcsolatban kifejtett 
álláspontját. Batthyány a büntető törvénykönyv hatá
lyáról, a jogos védelemről, a büntetés kritériumairól, a 
büntetés céljáról, valamint egyes büntetési nemekről 
tett említést felszólalásaiban.

A városok szervezetéről szóló vitában az elkövetési 
helyet jelölte meg illetékességi okként.53 Ez a kijelentés 
részben összekapcsolható azzal a vitával, amely a bün
tető törvénykönyv személyi hatályáról folyt az orszá
gos választmányban és az országgyűlésen.

A Hármaskönyv ben szereplő, hűtlenség alá von cse
lekmények elkövetési magatartásainak elemezésénél 
Batthyány kijelentette, hogy az önvédelemből történő 
felkelés csak cselekvéssel valósítható meg.54 Mivel a 
hűtlenség ezen elkövetési magatartásában szereplő 
önvédelem a jogos védelemmel rokon intézmény, arra 
következtethetünk, hogy Batthyány a hagyományos 
felfogást képviselte ebben a kérdésben. A 19. század 
közepén került át a különös részből -  az emberölés 
szabályai közül -  a jogos védelem az általános részbe.55 
Ekkortól válik egyértelművé, hogy minden olyan cse
lekvés alkalmas lehet jogos védelemre, amely a jogta
lan támadást elhárítja.

Batthyány Lajos megnyilatkozásai között a büntetés 
kritériumainak egyes elemei is kimutathatóak. A mezei 
rendőrségi törvény vitájában kijelentette, hogy a bün
tetés egyik fontos kritériuma „az emberi méltóságnak 
tisztelete".56 A magányrendszerről szóló vitában pedig 
a humanitást említette.57

A postai cenzúráról szóló, 1844 júliusában tartott 
beszédében Batthyány megjegyezte, hogy „ha bűnös 
volt, az meg fog büntettetni”, tehát csak bűnösség ese
tén lehet büntetést kiszabni.58

Az arányos büntetés elvét láthatjuk a katonai kihágá
sokról szóló beszédében a Temes vármegyében történ
tek kapcsán: „Nassau herceg [...] a katonai hatóság által 
nem fenyíttetett meg úgy, mint azt a közállomány 
érdekében kívánni kell és reményleni lehet.”59

1843. június 26-án elmondott felszólalásában 
Batthyány a királyi prepozíciókra adandó felirati javas
latot támogatta. A feliratban a bűnelkövetők javítása 
szerepelt a büntetés alkalmazásának céljaként. Batthyá- 
nynak kiemelkedő szerepe volt abban, hogy Deák 
Ferencet rábeszéljék a felirat tervezetének megfogal
mazására.60



Jog
Batthyány felhívta a főrendek figyelmét, hogy egy 

fokon túlzás a javítással indokolt teljes elszigetelés, ha 
a nyilvános eljárás során a vádlott és az ítélet ismertté 
válik.61 A börtöntisztviselők fizetése kapcsán megem
lítette, hogy eddig a javítás a papságra volt bízva.62

Batthyány a közbiztonság és a fegyelem fenntartását, 
vagyis a generális prevenciót is fontosnak tekintette.63

A jogfosztó büntetések közül a hivatalvesztésnél a 
városi javaslat királyi főfelügyelőről szóló vitájában 
csak utalt arra, hogy a hivataltól történő megfosztás 
választott tisztviselő esetében csak bírói úton történ
hessen.64

A vagyoni büntetések kapcsán egyetlen megnyi
latkozása ismert: 1840 márciusában, a mezei rendőrségi 
törvény vitájában egyértelműen a botbüntetés ellen foglalt 
állást. Elvetette azt a közkeletű álláspontot, amely szerint 
a pénzbüntetés által szegénységre jutnának az emberek, 
ezért inkább botbüntetést alkalmazzanak.65

Batthyány a mezei rendőrségi törvény vitájában 
egyértelművé tette, hogy az emberi méltóságot súlyosan 
sértő botbüntetés tekinthető a legsúlyosabb büntetés
nek. Egy meghökkentő „javaslattal” próbált rámutatni a 
testi büntetés alkalmazásának tarthatatlanságára. 
„Egyetlenegy vágás úgy, mint száz, a legnagyobb bün
tetésnek tekintessék, mert a becstelenség bélyegét 
nyomja a bűnösre, ha pedig nem így van: vettessék a 
nemesség is ezen büntetés alá; hanem ha becstelen
séggel van összekötve, akkor, úgy hiszem, nem lehet, 
hogy egyetlenegy liberális ember találkoznék, ki a 
karok és rendek ebbeli módosított indítványát ne pár
tolná; mert ha ezzel ellenkező voksot találna ezen tábla 
adni, akkor igen szép új elvvel gazdagítaná hazáját, tud
niillik a gyalázat csak rémkép.”66 A börtönrendszerről 
szóló vitában többször is felmerült, hogy a rend fenn
tartásának eszköze lehet-e a bot. Batthyány szerint a 
működő rendszerek többségében használnak testi bün
tetést, de a genfi börtönben nem. Megjegyezte, hogy a 
testi büntetést „a korszellem kárhoztat”-ja.67

Batthyány a testi büntetést becsületvesztést okozó 
volta miatt kívánta kiiktatni a mezei rendőrségi 
törvényből, azért „javasolta”, hogy nemesekkel szem
ben is alkalmazzák.68

Az 1843-as börtönügyi vitában több felszólaló fel
vetette. hogy nem tekintik jó  megoldásnak, hogy a 
börtönigazgató határozza meg, ki köteles munkát 
végezni, mivel a kényszerített munka becstelenít. 
Batthyány erre kijelentette, hogy szerinte a büntető 
törvénykönyv javaslatában ilyen szabály nincs, tehát 
nem indokolt erre hivatkozva bírói döntésre bízni a 
kérdést. A közvélemény ilyen felfogását pedig csak 
erősítené, ha ítéletben határoznák meg.69

A Batthyány nevére hamisított adóslevelek ugyanab
ból a „műhelyből” származtak, amelynek vezetőjét a 
bécsi bíróság hamis levelek koholása miatt 6 év kemény 
tömlöc mellett „szégyenkövön leendő kipányvázásra” 
ítélte.70

Batthyány Lajos a korszak egyik legnagyobb 
vitatémáját, a halálbüntetést csak egyetlen utalásban 

__érintette,71 de nem fejtette ki álláspontját.

Büntető anyagi jog -  Különös rész

Az egyes bűncselekmények kapcsán Batthyány 
Lajos a hűtlenséget, a nyelvváltságot, a széksértést, a 
becstelenítést, a levélkoholást, a megyei kihágásokat, a 
katonai kicsapongásokat és a pénzkezelésbeni hűtlen
séget említette, de büntetőjogi szempontból is értékel
hető határozott álláspontja csak a hűtlenséggel kapcso
latban volt.

A késő rendi büntetőjog legellentmondásosabb bűn- 
cselekménye a hűtlenség volt, amely a 19. század első 
felében a kormányzattal folytatott csatározásokban 
kapott fontos szerepet. Az 1835-1839 közötti kor
mányzati „terrorizmus” legfontosabb eszköze volt az 
ellenzékiek tevékenységével szemben ez a szabályozás. 
Az 1839/40. évi országgyűlésen a szólásszabadsági 
sérelem vitájában merült fel.72 Batthyány a korabeli 
közjogi érvelést alkalmazva állt ki Deák Ferenc -  1835- 
ben, a politikai perek kapcsán a hűtlenség elkövetési 
magatartásáról és passzív alanyáról kifejtett -  nézetei 
mellett.'3 Többször hangsúlyozta, hogy a hűtlenség 
passzív alanya nem lehet a tágan értelmezett kormány
zat, vagyis az uralkodó tanácsosaival szemben nem le
het elkövetni.74

Az elkövetési magatartás a liberális ellenzék szerint 
nem lehet szóbeli, főként nem közgyűlési vagy ország- 
gyűlési beszéd, mert az nagyon sok vonatkozásban 
indokolatlanul korlátozná a szólásszabadságot. 1839. 
november 4-én tartott szólásszabadsági beszédében 
pedig segítségül hívta a jogértelmezési technikákat is. A 
hűtlenség tényállásának a Hármaskönyvben szereplő 
megfogalmazását (I. R. 14. C. 2. §) vette alapul, és az 
„evidenter se erigit et opponit”, vagyis „nyilván támad 
vagy ellenszegül” fordulatát elemezte. Kifejtette, hogy 
a hűtlenség alá vont többi cselekmény csak tettel, aktív 
cselekvéssel követhető el, tehát itt sem lehetséges a 
pusztán szavakkal történő elkövetés. Az érvelésbe vi
szont bevont egy olyan elemet is, amely a liberálisoknál 
máshol nem szerepelt. Batthyány szerint „erectio mint 
egy elkövetett cselekedet határoztatik meg azáltal, hogy 
az önvédelem végett elkövetett erectio nem bűnös, az 
ily önvédelemnek pedig csak tett[ben] lehet gyöke
reznie”, tehát szóval nem lehet elkövetni a hűtlensé
get.7-' Batthyány felfogása egy nagyon érdekes szem
léletváltásra utal. Az önvédelemből elkövetett felkelés a 
jogos védelemhez hasonló intézmény. A jogos védelem 
viszont a magyar büntetőjogban a 19. század első feléig 
egyértelműen különös részi kérdés volt, az emberölés 
kapcsán nyert szabályozást, s a változás az 1840-es 
évekre tehető.76

A liberális politikusok elleni perek kapcsán a hűtlen- 
ségi vád cáfolatánál jelentette ki Batthyány, hogy sze
rinte az említett esetek legfeljebb ez alapján bírálhatók 
el, mert itt az elkövetési magatartás kifejezetten szóban 
történt sértést jelent.77

A városi javaslat vitájában felmerült, hogy a 
városokban elkövetett becstelenítések ügyében mely bí
róságjárhat el; Batthyány szerint a városi törvényszéket 
illesse meg ez a jog.78

6



történeti seemle

A nevére hamisított adóslevelekről szóló kérvé
nyében levélkoholásnak vagy hamis levelek koholásá- 
nak nevezi az okirathamisítást.79

Temes vármegyében és több helyen történtek halálos 
végű összetűzések a katonák és a helyi lakosság között. 
A közvéleményt sokkolta, hogy számos esetben arány
talanul enyhe büntetést szabtak ki az elkövető 
katonákra, ezért az ún. katonai kicsapongásokat 
sérelemnek tekintették a rendek. Batthyány is felszólalt 
a kérdésben.80

A követválasztásokon történtek kapcsán a rendek 
törvényjavaslatot készítettek elő, amelyben a választási 
vesztegetést (itatás), és a kortesek erőszakos fellépését 
szankcionálni kívánták. Ennek tárgyalásában Batthyány 
1844 szeptemberében megjegyezte, hogy „senki nem 
kívánja őszintén a mostani rendetlen állapotnak 
megszüntetését -  senki, de senki sem, sem a felsőtábla, 
sem az alsó, és mi ezzel synonimum. sem a főispánok, 
sem a megyék rendei, mert mindenki azon illusióban 
plus minus van, hogy maholnap hasznát veheti.-’81 
Később ő maga finanszírozta Kossuth megválasztásá
nak, az itatásnak a költségeit.82

Az országos közpénztár kezeléséről szóló vitában 
Batthyány felszólalásában szerepelt: „Én azt monda
nám, hogy nem elégséges az, ha valakiről nem lehet 
bebizonyítani, miszerint ő a pénzkezelésben hűtelen- 
séget követett volna el. hanem akkor is jöhet imputa- 
tio alá, ha ő a törvények commercialis politicus 
szellemét fel nem fogva, más irányba kezelné a 
p én z t”8''

Büntető eljárás
A büntető eljárásjog területén számos kérdést érintett 

Batthyány Lajos. Több forrás szerint Batthyány nem 
titkolta, hogy a helytartótanács Pest megye eljárási dön
tése (Nyáry-féle javaslat) alkalmazásának eltiltásával 
nem értett egyet.84

A liberálisok egyik fontos követelése volt a jury 
meghonosítása. Batthyány állítólag megpróbálta be
folyásolni a kodifikációs választmányt, hogy az esküdt
széki rendszert javasolják.85 Az országgyűlésen viszont 
nem foglalt állást a kérdésről, mert annyira kilátástalan
nak érezte a vitát, hogy kijelentette, nem kíván benne 
részt venni.86 A későbbi titkosrendőri jelentés szerint 
1847-ben, az ellenzék többi vezetőjével együtt, csak az 
esküdtbíróságokon alapuló eljárást tekintette elfogad
hatónak.87

A magyar liberálisok alapvető követelése volt a tör
vény előtti egyenlőség; a Batthyány Lajos vezette 
főrendi ellenzéki csoportosulás már megalakulásakor 
leszögezte ennek szükségességét.88

A modem büntető eljárás szervezeti alapelveihez tar
tozó bírói függetlenség többször megjelent Batthyány 
országgyűlési felszólalásaiban. A kancellária bün
tetőperekbe történő beavatkozása kapcsán hangoztatta 
ezt az elvet.89

Az ellenzéki követutasítások egységesítésére 1847- 
ben kiadott körlevél szerint a vármegyei törvény

székeknél a bírák választását kell támogatni az ország- 
gyűlésen.90

A politikai perek elleni tiltakozásaiban említette 
Batthyány, hogy úgy tűnik, a „bíró és a vádló ugyana
zon egy”. Az eljárási funkciók elkülönítésének elvét 
sértő megoldást elvetendőnek tartotta.91

Az ellenzék egyik fontos követelése volt a törvény
kezés nyilvánosságának biztosítása, amely Batthyány 
felszólalásaiban is szerepelt. A hűtlenséggel vádolt 
liberális politikusok kapcsán kijelentette, hogy az 
ítélkezés nyilvánosságával a kormányzat el tudná kerül
ni azt a gyanút, hogy törvénytelenségek történnek.92 A 
börtönügyi vitában a vádlottak és a rabok teljes elszi
getelése kapcsán Batthyány kifejtette, hogy az elv túl
zott alkalmazása akár a nyilvánosság rovására mehetne. 
A rabok teljes anonimitása pedig értelmét veszti, ha a 
perek nyilvánosak.93

Az 1847/1848. évi országgyűlés alatt Batthyány 
ellenzéki vezetőkhöz intézett körlevelekben kísérelte 
meg összehangolni a liberálisok fellépését. A körlevél
ben szerepelt, hogy a királyi városok rendezése kapcsán 
mindenképpen illesszék be a követutasításba a törvény- 
széki nyilvánosságot.94

Batthyány a liberálisok törvény előtti egyenlőséghez 
kapcsolódó követelését fejtette ki a városi javaslatban, a 
törvényszék illetékessége kapcsán: „mindezeket a vá
rosban elkövetett bűntettért a városi törvényhatóság alá 
rendelni kívánom.”95

Tehát az elkövetési helyet jelölte meg illetékességi 
okként. Ez a kijelentés részben összekapcsolható azzal 
a vitával, amely a büntető törvénykönyv személyi hatá
lyáról folyt az országos választmányban és az ország- 
gyűlésen.

A városi főfelügyelőkről folytatott vitában Batthyá
ny egy többértelmű kijelentésében úgy foglalt állást, 
hogy a vádlott által elkövetett cselekmény alapján kell 
eldönteni, hogy melyik törvényszék járhat el.96 Ez eset
leg áttételesen az illetékes bíróhoz való jog megfogal
mazásához kapcsolódhat.

A hamis adóslevelek benyújtója ellen kérte Bat
thyány, hogy indítsanak eljárást „ezen ember őrizet alá 
vétele mellett”.97

Fejér vármegye közgyűléséhez írott levelében em
lítést tett arról, hogy a nevére hamisított adósleveleket a 
törvényszéknek joga van lefoglalni.98

Ugyanabban a levelében kérte a törvényszéket, hogy 
a tanúvallomásokat hitelesítse meg, mert „a német tar
tományokban privát megkeresésre az meg nem tétetik, 
hanem vagy törvényhatósági kívánatra, vagy ítélet mel
lett történhetik csak meg” .99

A kancellária vármegyei büntetőperekbe történő bea
vatkozását elítélő beszédében, Dessewffy Auréllal 
vitázva, kijelentette, hogy nincsen igaza az újkonzer
vatívoknak abban, hogy különben nem lenne felleb
bezési lehetősége a vádlottnak, „mivel minden crimi- 
nalis pert lehet appellálni”.100 Batthyány itt egyér
telműen tévedett, hiszen a nem nemesek csak kiemelten 
súlyos bűncselekmények esetében élhettek ezzel az 
eszközzel.
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Börtönügy

A  tágan értelmezett büntetőjogon belül a börtönügy 
volt az a terület, amelyről Batthyány a legösszefüg
gőbben és legrészletesebben nyilatkozott. Nemcsak a 
rendszer kérdésében foglalt állást, hanem számos apró 
részletkérdésben is megszólalt.

Batthyány Lajos igen aktívan vett részt a börtönügyi 
javaslat vitájában, Apponyi György alkancellárral ke
veredett heves vitába.101 Apponyi vetette fel a „min
tabörtön eszméjét", amelynek kapcsán Batthyány java
solta, hogy két mintabörtönt építsenek, az egyiket a 
hallgatórendszer szerint. Azzal érvelt, hogy még nin
csen eldöntve Európában a szisztéma kérdése, tehát 
meg kell nézni, hogy miként alkalmazhatók Magyar- 
országon. Nem a költségekre hivatkozott, de azt is 
hozzákapcsolta. Eötvös József hallgatórendszert meg
valósítani kívánó javaslatát pártolta.102 Batthyány 
1844. április 18-án ismét a hallgatórendszer mellett 
lépett fel, ekkor már nem a korábban felhozott költ
séghatékonyságra utalt, hanem a humanitásra hivatko
zott.103

A hallgatórendszer elleni legfontosabb érv a hall
gatás testi büntetéssel történő fenntartásának a büntetés 
kritériumaival történő összeegyeztethetetlensége volt. 
Batthyány szerint viszont a hallgatást fenn lehet tartani 
egyéb büntetésekkel is, ezért nélkülözhetőnek tartotta a 
botot. Sőt, szerinte „könnyebb a magyart hallgatásra, 
mint dologra bírni", vagyis, ha az auburni rendszernél 
bot kell, akkor a tervezett magányrendszernél is szüksé
ges. Később pedig kijelentette, hogy tudomása szerint a 
botot fegyelmező eszközként magányrendszerű intéze
tekben is használják, ezzel szemben a hallgatórendsze
rű genfi intézetben nem.104

Batthyány kifejtette azt is, hogy az egyes szisztémák 
eredeti változatait sehol sem lehet következetesen meg
valósítani, ezért szerinte a valóságban nincsen olyan 
nagy különbség a két vitatott rendszer között. Sőt, két
ségbe vonta azt is, hogy a választmány a pennsylvaniai 
rendszer mellett foglalt volna állást, hiszen az eredeti 
modellben nem volt kötelező munkáltatás.105

A különböző rendszerű mintabörtönök párhuzamos 
működésére néhányan átváltási skálát javasoltak, ame
lyet Eötvös József indokolatlannak tartott. Batthyány 
ehhez a véleményhez csatlakozott, de felhívta a figyel
met, hogy Eötvös javaslatának elvetése esetén három 
skála kell, hiszen a hagyományos fegyintézetek is fenn
maradnának.106

Apponyi olyan hevesen ellenezte a hallgatórend
szert, hogy még azt is kijelentette, hogy az I827-ben 
kiküldött bizottság tervezeténél is rosszabb. Erre 
Batthyány feltette a kérdést, hogy tényleg így gondol- 
ják-e a főrendek.107

Sajátos nézőpontot képviselt Batthyány a magány
rendszerrel szemben leggyakrabban hangoztatott ki
fogással szemben. Szerinte csak akkor vezet öngyil
kossághoz vagy őrülethez a munkátlanság, ha kénysze- 
rített, az önkéntesen vállalt viszont nem.108

Ezen megnyilatkozások alapján Molnár András arra 
következtetett, hogy „nem ismerte kellő alapossággal 
korának büntetés-végrehajtási alapelveit”.109 Ezt a 
megállapítást azzal kell kiegészíteni, hogy a magyar 
politikai életben ez egyáltalán nem volt meglepő. 
Annak ellenére, hogy a börtönügyi vitában a főrendek 
igen nagy szakmai tájékozottságról tettek tanúbi
zonyságot,110 csak igen kevesen voltak ténylegesen 
tisztában az általuk pártolt vagy ellenzett nézetekkel. A 
modern elvek a reformkori büntetőjogi kodifikációs 
vitákban döntő módon csak a jelszavak szintjén jelent
keztek.

Elég sajátos álláspontot foglalt el Batthyány a 
munkáltatás kérdésében, mivel szerinte nagyon nehéz 
lesz bevezetni a kötelező munkavégzést.111 Kétségbe 
vonta azt, hogy Magyarországon magányrendszer 
bevezetését tervezték, mivel azt munkáltatással kötik 
össze, amely nem része a modellnek.112 A kötelező 
munkavégzés meghatározását Batthyány a börtönigaz
gatóra bízta volna, szerinte nem a munka a büntetés, 
hanem a magánelzárás.113 Ez a kijelentés azt mutatja, 
hogy a büntetés és a nevelés (javítás) érezhetően 
megkülönböztethető a főrendek vitájában.114 Batthyány 
megemlítette azt is, hogy a közvélemény a kényszerített 
munkát becstelenítőnek tekinti.115 A munkavégzés 
kötelező időtartamát nem kívánta a javaslatban 
meghatározni.116 A normát nem teljesítő fogvatartott 
büntetéséről kijelentette, hogy nem pénzbüntetéssel 
kellene fenyíteni, hanem más módon.117

A cellákra osztott kocsikat és a rabok teljes el
különítését nem ellenezte, de felvetette, hogy a javítási 
céllal és a törvényszéki nyilvánossággal kapcsolatban 
aggályos lehet az indokolása.118

A zárka berendezéséhez még egy pokrócot javasolt, 
nehogy megfázzanak a rabok télen, mivel nem fognak 
szalmát tartani.119

Batthyány a rabok kötelező imádkozásának a 
javaslatból való törlését indítványozta. Gergely András 
és Erdődy Gábor olvasatában ez az álláspont a botbün
tetés megszüntetésével egy helyre került, mintha nem a 
modem börtönrendszerhez kapcsolódó nevelési eszköz 
lenne, hanem a késő rendi korszak kegyetlen bünteté
seinek egyike.120

A normát nem teljesítő elítélttel szemben nem 
pénzbüntetést javasolt, a sötétzárkát nem tekintette ará
nyosnak az elkövetett cselekménnyel, és javasolta eset
leg kényszerzubbony alkalmazását.121 A sötétzárka fe
gyelmi büntetésként való alkalmazásánál kijelentette, 
hogy szerinte a fegyelem és a közbiztonság fenntartása 
miatt szigorúbb büntetést kellene meghatározni, hiszen 
a hadseregben az ilyen cselekményeket halállal bün
tetik.122

A börtönszemélyzet fizetése kapcsán kialakult vi
tában Batthyány úgy foglalt állást, hogy a fizetések nö
velése elősegítené jobb szakemberek alkalmazását.123

A rabok élelmezése kapcsán Batthyány az árverés 
útján történő nyersanyagbeszerzés és helyi főzés mel
lett foglalt állást.124
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törléneli szemle

Összefoglalás

Batthyány Lajos büntetőjogi megnyilvánulásairól 
összefoglalóan elmondható, hogy a liberális ellen

zék általánosan követett büntetőjogi nézeteit vallotta, a 
rendelkezésre álló források sajátosságai miatt azonban 
nem lehet pontosan meghatározni, hogy milyen bün
tetőjogi előismeretekkel rendelkezett. A relatív bün
tetési célok mellett foglalt állást, egyértelműen a testi és 
becsületvesztő büntetések eltörlését kívánta. A politikai 
perek kapcsán a hűtlenségről kifejtett nézetei szintén 
megfelelnek az ellenzéki álláspontnak. Eljárási kér
désekben az alapelvek szintjén és szervezeti vonatko
zásban is egyértelműen a liberálisok álláspontját támo
gatta: törvény előtti egyenlőség, nyilvánosság, bírói 
függetlenség és esküdtszék szerepeltek a követelései 
között. A börtönügyi vitában a többségi állásponttal 
szemben az Eötvös által képviselt hallgatórendszer 
mellett tette le a voksol.

Jegyzetek------------------------------------------------------

1 Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége (Budapest, 
1986, 5. p.; a továbbiakban: Urbán. 1986): Molnár András: 
Batthyány Lajos a reformkorban (Zalaegerszeg, 1996, 5. p.; a 
továbbiakban: Molnár, 1996c): Dominkovits Péter: Molnár 
András: Batthyány Lajos a reformkorban (Levéltári
Közlemények, 68, 1997, 1-2., 271. p.; a továbbiakban: 
Dominkovits, 1997); Hudi József: Molnár András: Batthyány 
Lajos a reformkorban (Levéltári Szemle, 47, 1997, I., 55. p.; a 
továbbiakban: Hudi, 1997); Geró András: A hiányzó Batthyány- 
kultusz. In: Batthyány Lajos emlékezete (Szombathely. 2000,
123., 127., 129. p.); Urbán Aladár: Gróf Batthyány Lajos 
emlékezete (Aetas, 2000, 1-2, 132., 157. p.).

2 Urbán, 1986, 7. p.; Erdődy Gábor: Batthyány és a polgári állam 
reformja (Alföld. 38, 1987. 10.. 56. p.; a továbbiakban: Erdődy, 
1987); Molnár András: Batthyány Lajos pályakezdete 
11831-1839) (Vasi Szemle. 48, 1994, í, 72. p.; a továbbiakban: 
Molnár, 1994a); Molnár András: Az egyesületek szerepe 
Batthyány Lajos politikai pályafutásában (1840-1847) 
(Századok, 130, 1996, 4. p.; a továbbiakban: Molnár, 1996b); 
Molnár 1996c, 6., 31., 59., 162. p.; Molnár András: Batthyány 
Lajos reformkori leveleiből (Levéltári Közlemények, 68. 1997, 
63. p.; a továbbiakban: Molnár, 1997); Hudi. 1997,55. p.; Glósz 
József: Molnár András: Batthyány Lajos a reformkorban 
(Századok, 131, 1997, 292. p.; a továbbiakban: Glósz, 1997); 
Hermann Róbert: Molnár András: Batthyány Lajos a reformkor
ban (Hadtörténelmi Közlemények, 11Ó, 1997. 648-649. p.; a 
továbbiakban: Hermann, 1997); Erdődy Gábor: Bevezetés. In: 
Batthyány Lajos. Magyar szabadelvűek. Vál., bev., jegyz.: 
Erdődy Gábor (Budapest. 1998. 26. p.; a továbbiakban: Erdődy, 
1998); Molnár András: Batthyány Lajos reformkori pályafutása. 
In: Batthyány Lajos gróf első magyar miniszterelnök emlékezete. 
Szerk. Körmöczi Katalin (Budapest, 1998,20. p.; a továbbiakban: 
Molnár, 1998); Molnár András: Batthyány Lajos politikai szerepe 
1848 előtt. In: Batthyány Lajos emlékezete (Szombathely. 2000,
II., 14. p.; a továbbiakban: Molnár 2000); Erdődy Gábor: 
Batthyány Lajos. In: Erdődy Gábor-Hermann Róbert: Batthyány 
-  Szemere (Budapest, 2002, 65. p.; a továbbiakban: Erdődy, 
2002); Velkey Ferenc: Batthyány Lajos Széchenyi látószögében. 
I. Közelítések (Századok, 141, 2007, 564. p.; a továbbiakban: 
Velkey, 2007); Molnár András: Viam meam perseqttor. 
Batthyány Lajos gróf útja a miniszterelnökségig (Budapest, 2007,
123., 29Ö. p.; a továbbiakban: Molnár 2007a). A kémhálózat 
működéséről: Kölcsey Ferenc: Országgyűlési naponkénti 
jegyzések. Sajtó alá rend.: Pajkossy Gábor (Budapest, 2002,

M egfigyelhető viszont néhány eltérés is. Bat
thyány nem nyilatkozott a halálbüntetés eltörléséről, 
egyetlen kapcsolódó megnyilvánulása sem ismert. A 
kutatás jelenlegi állása szerint nem ismert olyan 
érvelés a hűtlenséggel kapcsolatban, amely a jogos 
védelemre alapozná a szóbeli elkövetés kizárását. A 
jogos védelem ilyen értelmezése egyértelműen a 
tradicionális felfogásra utal. A fellebbezési jogra 
vonatkozóan pedig kétségtelenül tévesen nyilatko
zott. A börtönügyi vitában képviselt álláspontja sem 
alapszik olyan információbázison, amely a vitapart
nereknél megfigyelhető. A fentiek alapján megkoc
káztatható az a feltételezés, hogy Batthyány Lajos 
esetében azért sem lehet egységes büntetőjogi prog
ramról beszélni, mert nem feltétlenül volt tisztában a 
progresszív büntetőjogi követelések elméleti alap
jaival, valamint nem ismerte a napi törvénykezési 
gyakorlatot.

204-209. p.); Pajkossy Gábor: A Polizeihofstelle magyar 
vonatkozású iratai, a Takáts Sándor gyűjtemény és a történeti 
kutatás (Levéltári Közlemények, 77, 20Ó6. 1, 65. p.)

■' Molnár. 2000, 11. p.; Erdődy, 1998, 14. p.; Erdődy. 2002, 25-26. 
p.; Molnár, 2007a, 290. p.

4 Velkey, 2007, 564-565. p.
5 Gergely András: Batthyány Lajos a reformellenzék élén 

(Századok, 116, 1982, 1172. p.; a továbbiakban: Gergely, 1982); 
Molnár András: „A kormányt hatalmának visszaélésével 
vádolom!" Batthyány Lajos gróf az 1839/40-es országgyűlésen 
(Levéltári Szemle, 45, 1995, I, 19. p.; a továbbiakban: Molnár, 
1995a); Molnár, 1996c, 167. p.; Molnár, 2000, 19. p.; Molnár, 
2007a, 123., 300. p.

6 Molnár, 1994a, 71-72. p.; Molnár. 1995a, 18. p.; Molnár. 1996b. 
3. p.; Molnár, 1996c, 21-32. p.; Erdődy, 1998, 11-12. p.; Molnár, 
1998, 19-20. p.; Erdődy, 2002, 19. p.; Urbán Aladár: Gróf 
Batthyány Lajos Magyarország első alkotmányos kormányfője 
(Budapest. 2007. 14-A6. p.; a továbbiakban: Urbán. 2007); 
Molnár, 2007a, 77., 80-82., 290. p.; Molnár András: Batthyány 
Lajos gróf és Deák Ferenc kapcsolata a reformkorban 
(Századok, 141,2007, 53. p.; a továbbiakban: Molnár, 2007c)

7 Károlyi Árpád: Németujvári gróf Batthyány Lajos első magyar 
miniszterelnök főbenjáró pőre. I. A por története (Budapest, 
1932, 594. p., I. jegyzet; a továbbiakban: Károlyi, 1932a); 
Gergely, 1982, 1160—1163. p.; Molnár, 1994a, 73. p.; Molnár, 
1995a; Molnár, 1996c, 33-56., 159-162. p.; Dominkovits, 1997, 
272-273. p.; Erdődy. 1998, 12-15. p.; Molnár, 1998, 21-32. p.; 
Molnár, 2000, 11-14., 19-20. p.; Erdődy, 2002,20-31. p.; Urbán, 
2007, 16-18. p.; Molnár. 2007a, 83-119. p.; Molnár, 2007c, 
540-544. p.

8 Gergely, 1982, 1163-1165. p.; Molnár András: Batthyány Lajos 
és a Széchenyi-Kossuth vita (1841-1843). (Soproni Szemle, 49, 
1995, 316-325. p.; a továbbiakban: Molnár. 1995b); Molnár 
András: ..Még tekintetével is vezényel!" Batthyány Lajos gróf az 
1843/44-es országgyűlésen (Levéltári Szemle, 46, 1996, 1, 3. p.; 
a továbbiakban: Molnár, 1996a); Molnár, 1996b, 5. p.; Molnár. 
1996c, 57-71., 163. p.; Erdődy, 1998, 16-18. p.; Molnár. 1998, 
32^12. p.; Molnár, 2000, 14., 20. p.; Kosáry Domokos: Kossuth 
Lajos a reformkorban (Budapest, 2002, 251., 292., 330. p.); 
Erdődy, 2002, 32-38. p.; Urbán, 2007, 18-19. p.: Molnár, 2007a, 
120-146. p.; Molnár, 2007c, 546-548. p.

9 Gergely. 1982, 1165-1170. p.; Molnár. 1996a, 9. p.; Molnár, 
1996b, 9-10. p.; Molnár, 1996c, 72-103., 163. p.; Erdődy. 1998, 
19-21; Molnár, 1998, 42-47; Molnár, 2000. 16, 21-22; Erdődy.



2002, 39-50; Urbán.. 2007, 20-22; Molnár. 2007a, 147-197. p.; 
Molnár, 2007c, 548-549. p.

"'Gergely, 1982, 1170-1171. p.; Varga János: Batthyány és a job
bágyfelszabadítás (Századok, 116, 1982, 1193. p.j; Molnár, 
1996c, 107-126., 164-166. p.; Erdődy, 1998, 22-24. p.; Molnár. 
2000. 17-18., 22-23. p.; Kosáry, 2002, 353-354., 358-359., 
368-369. p.; Erdődy. 2002, 51-66.; Molnár. 2007a. 198-238. p.; 
Molnár. 2007c, 550-553. p.

"Gergely, 1982, 1171-1174. p.; Urbán, 1986, 16. p.; Molnár, 
1996c, 126-151., 166-167. p.; Erdődy, 1998, 24-25. p.; Molnár. 
2000, 18., 23-24. p.; Kosáry, 2002, 371-375., 397., 403-407., 

 ̂427. és 453. p.; Erdődy. 2002,67. p.; Molnár. 2007a, 239-288. p.
12 A kérdésről részletesen lásd: Bató Szilvia: Megjegyzések a ma

gyar büntetőjogi kodiftkáció 1848 előtti történetéhez (Jogelméleti 
Szemle, 2007, I. -  http://jesz.ajk.elte.hu/bato29.mht)

13 Két anyakönyvi bejegyzés tanúsítja Batthyány gimnáziumi tanul
mányait: 1818-ban és 1822-ben iratkozott be (Szögi László: 
Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein. I. 
I79Ó-I850. Budapest-Szeged, 1994, 89., 97. p.).

14 Ezt inkább csak feltételezni lehet: Molnár, 1994a, 64. p.; Molnár, 
1996c, 19. p.; Molnár. 2007a, 57. p.: Molnár András: Batthyány 
Lajos gróf és az ősei (Vasi Szemle. 61,2007, 391. p.).

15 Erre vonatkozó utalás a börtönrendszer vitájában az 1843. 
november 8-án elhangzott felszólalásában található: Molnár, 
2007a, 474. p.

16 Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből, 
1823-1848. II. (Budapest, 1886,124. p.; a továbbiakban: Horváth, 
1886); Gergely, 1982,1168. p.; Ács Tibor: Batthyány Lajos katon
ai szolgálatának története. 1826. augusztus 5.-I83I. április 30. 
(Hadtörténelmi Közlemények, 31, 1984, 720-722., 725. p.; a 
továbbiakban: Ács. 1984); Erdődy, 1987, 54. p.: Szemere 
Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Gróf 
Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos. Okmánytár. Sajtó 
alá rend.: Hermann Róbert, Pelyach István (Budapest, 1990, 85. 
p.); Molnár, 1994a, 64. p.; Molnár, 1995a, 3. p.; Molnár, 1996a, 
10. p.; Molnár, 1996c. 19-20.. 83-86. p.; Erdődy. 1998. 10. p.; 
Molnár, 1998, 10-11., 45. p.; Molnár 2000, 11. p.: Erdődy, 2002. 
16. p.: Urbán, 2007, 11-12. p.; Molnár. 2007a, 57., 289., 330. p.; 
Molnár, 2007c, 535. p. Károlyi Árpád még úgy tudta, hogy a vizs
ga után lépett be a hadseregbe: Károlyi, 1932. 593. p.

17 Ács. 1984. 723., 745., 746~ p.
18 Károlyi, 1932, 592. p.; Erdődy, 1987, 54. p.; Molnár, 1994a, 64. 

p.; Molnár, 1996c, 19.. 159. p.; Glósz, 1997, 292. p.; Erdődy. 
1998, 10. p.; Molnár, 2000, II. p.; Erdődy, 2002, 15-16. p.; 
Kosáry, 2002, 372. p.; Urbán, 2007. 10-11. p.; Molnár. 2007a,
57.. 149., 289. p.; Molnár. 2007c, 537. p.

19 Szemére, 1990, 86-87. p.; Molnár. 1994a. 68-69. p.; Molnár, 
1996c, 26-27. p.; Erdődy, 1998,11. p.; Molnár, 1998,13., 16-17. 
p.; Erdődy. 2002, 17-18. p.; Urbán, 2007, 14-15. p.; Molnár, 
2007a, 69-71.p.

20 Horváth, 1886. 124-125. p.; Károlyi, 1932, 594. p.: Erdődy. 
1987, 54. p.; Szemere, 1990, 86. p.; Molnár, 1994a, 69-70. p.: 
Molnár, 1996c, 27-28., 159. p.; Erdődy, 1998, 11. p.; Molnár, 
1998, 13., 17. p.; Molnár, 2000, 11. p.; Erdődy, 2002, 18. p.; 
Urbán, 2007, 15. p.; Molnár, 2007a, 72., 289. p.

21 Gergely, 1982, 1168. p.; Molnár, 1996c, 83., 85. p.; Molnár, 
1996a, 10. p.; Molnár. 1998, 45; Erdődy, 2002, 40. p.; Molnár, 
2007a, 169., 170-171.. 467., 168. p.

22 A börtön látogatások kodifikációs vitában történő feltűnéséről: 
Mezey Barna: Realitás és illúzió -  az 1843. évi börtönügyi 
törvényjavaslat vitái (Jogtörténeti Szemle, 4, 1992, 1,40., 43. p.; 
a továbbiakban: Mezey, 1992)

23 Molnár, 1996c, 76. p.; Erdődy. 1998,20. p.; Erdődy, 2002,40. p.; 
Molnár. 2007c, 534. p.

24 Molnár, 1996c, 30-31., 63. p.; Molnár, 1998, 19. p.; Molnár. 
 ̂ 2007a, 78. p.

25 Molnár, 2007a, 524-531. p. A magánlevelezés értékelése:
 ̂ Molnár, 1997,63.. 65. p.

26 Pulszky Ferenc: Életem és korom. 1. Sajtó alá rend., előszó és 
jegyz.: Oltványi Ambrus (Budapest. 1958, 187. p.; a továbbiak

ban: Pulszky, 1958); Gergely, 1982, 1164. p.; Molnár. 1995b. 
324. p.; Molnár. 1996a, 10. p.; Molnár. 1996c, 69., 83. p.; 
Molnár, 1998, 45. p.; Dominkovits, 1997, 273. p.; Erdődy, 2002, 
40. p.; Molnár, 2007a, 142-143., 169., 295. p.; Molnár, 2007c, 
545-546. p.

27 Geraely, 1982, 1165. p.; Molnár, 2000, 16. p.; Molnár, 2007a, 
142-143.. 295. p.; Molnár, 2007c, 546. p.

28 Gergely, 1982,1171., 1173. p.; Erdődy, 1998,24. p.: Molnár, 2000, 
18. p.; Erdődy. 2002, 59-60.. 67. p.; Molnár, 2007a. 232-234., 
253-254., 298., 691-695. p.; Molnár, 2007c, 552-553. p.

29 Molnár, 1996c, 52. p.; Molnár, 2007a, 114. p.
30 Kossuth Lajos Összes Munkái. XI. Kossuth Lajos az utolsó rendi 

országgyűlésen 1847/48. Sajtó alá rend., bev.: Barta István 
(Budapest, 1951, 267., 287., 290. p.; a továbbiakban: KLÖM 
XI.); Barta István: Bevezetés. In: KLÖM XI, 37. p.

31 Molnár. 2000, 11. p.; Molnár, 2007a, 290. p.
32 1840. márc. 14. Molnár, 1995a, 10. p.; Molnár, 1996c, 44. p.; 

Molnár, 2007a, 102., 381. p. [A mezei rendőrségről lásd még 
László Zsuzsanna: De politia campestri című cikkét c számunk 
46-51. oldalán. -  A szerk.]

33 1 8 39. szept. 9.; nov. 4.; 1840. jan. 11. Gergely, 1982, 1160. p.; 
Molnár. 1995a, 9., 14-17. p.; Molnár, 1996c, 49-56. p.; Erdődy. 
1998, 15. p.; Molnár, 1998, 30-32. p.; Erdődy, 2002, 29. p.; 
Molnár, 2007a, 109-117., 358., 363-371., 375. p.; Molnár, 
2007c, 541. p.

34 1840. márc. 23. Molnár, 1995a, 9. p.; Molnár, 1996c. 42. p.: 
Molnár, 2007a, 97., 385. p.

35 Molnár. 1996c, 76. p.; Molnár, 2007a, 156-157. p.
36 1843. okt. 28. Molnár, 2007a, 460. p.
37 1843. nov. 4.; nov. 6-10.; 1844. ápr. 18. Molnár, 1996a, 10. p.; 

Molnár, 1996b, 9. p.; Molnár, 1996c, 83-86. p., 163; Erdődy, 
1998, 20. p.; Molnár. 1998, 45^17. p.; Molnár, 2007a, 169-172.,
296., 46 M 77.. 516-517. p.

38 1844. márc. 14.: márc. 29. Molnár, 2007a, 494-495., 508-510. p.
39 1844. júl. 12. Molnár, 2007a, 539. p.
40 1844. júl. 13. Molnár, 2007a. 544. p.
41 1844. júl. 29. Molnár, 2007a, 551. p.
42 1844. szept. 10. Molnár, 1996c, 86. p.; Molnár, 2007a, 172., 

570-571. p.
43 1844. szept. 11. Molnár, 2007a, 571. p.
44 1844. okt. 29. Molnár, 2007a. 617. p.
45 1847. nov. II. Molnár, 2007a, 690. p.
46 lyen például a bűntárs kifejezés többszöri előfordulása: Molnár, 

2007a, 430., 455. p.
47 Molnár. 2007a, 460. p.
48 Molnár. 2007a, 570-571. p.
49 Molnár, 2007a, 365. p.
511 Molnár, 1995a, 16. p.; Molnár, 1996c, 52. p.; Molnár. 1998. 31. 

p.; Molnár, 2007a, 113., 370. p.
51 Molnár, 2007a, 544. p.
52 Molnár. 2007a. 690. p.
53 Molnár. 2007a. 495. p.
54 Molnár, 2007a, 366. p.
55 Both Ödön: A beszámítást kizáró és a büntetést megszüntető okok 

Szeged város reformkori büntetőjogában. 1790-1848 (Acta 
Juridica et Politica. Szeged, 1963, Tóm. X. Fasc. 7, 53-54. p.)

56 Molnár, 2007a, 381. p. ^
57 Molnár, 2007a, 516-517. p.
58 Molnár. 2007a, 539. p.
59 Molnár. 2007a, 551. p.

Pulszky, 1958, 204-205. p.; Molnár. 1996c, 76. p.; Molnár, 
2007a, 427. p.: Molnár, 2007c, 548-549. p.

61 Molnár, 2007a, 469. p.
62 Molnár. 2007a, 477. p.
63 Molnár, 2007a, 474. p.
64 Molnár, 2007a. 508. p.
65 Molnár. 2007a. 381. p.
86 Gergely, 1982, 1162. p.; Molnár, 1995a, 10. p.; Molnár. 1996c, 

44. p.; Hermann, 1997, 650. p.; Erdődy, 2002, 28. p.; Urbán, 
2007, 17. p.; Molnár, 2007a, 60., 381. p.

http://jesz.ajk.elte.hu/bato29.mht


67 Gergely, 1982, 1168. p.; Erdődy, 1987, 56. p.; Molnár, 1996a, 
10. p.; Molnár, 1996c, 84-86. p.; Erdődy, 1998, 20. p.; Molnár, 
1998, 46. p.; Erdődy. 2002. 41. p.; Molnár. 2007a, 171., 464., 
467-468., 516-517. p.

68 Molnár. 2007a, 381. p.
69 Molnár, 2007a. 471. p.
7" Molnár. 2007a, 529. p.
71 Molnár, 2007a. 474. p.
73 Pajkossy Gábor: A kormányzati „terrorizmus" politikája és az 

1839-1840. évi országgyűlés (Történelmi Szemle. 47, 2006, 1-2, 
25-52. p.): Pajkossy Gábor: A kormányzati ..terrorizmus" poli
tikája Magyarországon 1835 és 1839 között (Századok. 141, 
2007, 683-721. p.). A kormányzat olyan jelentőséget tulajdoní
tott ennek a kérdésnek, hogy előszeretettel kérdezték ügyvédi 
vizsgán: Pulszky, 1958, 113. p.

73 Molnár, 1995a, 16-18. p.; Molnár, 1996c, 52. p.: Erdődy, 1998.
15. p.; Molnár, 1998, 31. p.; Molnár, 2000, 13. p.; Urbán, 2007, 
17. p.; Molnár. 2007a. 113-114., 363., 375. p.. 135. jegyzet. Deák 
érveléséről: Molnár András: Deák Ferenc és Zala megye feliratai 
a szólásszabadság ügyében, 1836-1839 (Levéltári Közlemények, 
65. 1994, 1-2, 129-152. p.); Pajkossy. 2007, 711. p.; Molnár. 
2007c, 539. p.

74 Molnár, 1995a, 16. p.; Molnár, 1998, 31. p.; Urbán Aladár: 
Batthyány reformkori beszédei, levelei, írásai. Sajtó alá rend.: 
Molnár András. Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, 1998, 278
o. (Századok, 135, 2001, 1240. p.; a továbbiakban: Urbán, 2001): 
Erdődy, 2002, 29. p.; Molnár, 2007a, 114., 358., 364, 366-368., 
375. p.; Molnár, 2007c, 541-542. p.

75 Molnár. 1995a, 16. p.; Molnár, 1998, 31. p.: Urbán, 2001. 1240.
p. ; Erdődy, 2002, 29. p.; Molnár, 2007a, 114., 363., 365-366., 
375. p.: Molnár. 2007c, 541-542. p.

76 Botit, 1963,53-54. p.
77 Molnár. 2007a, 365-366. p.
711 Molnár. 2007a. 494-195. p.
79 Molnár, 2007a, 526., 529. p.
811 Molnár, 2007a, 550-55l.p.
81 Molnár, 2007a, 57 l.p .
82 Molnár, 2007a, 245-246. p.
1,3 Molnár. 2007a. 617. p.
84 Gergely. 1982, 1165. p.; Molnár, 1995b. 324. p.; Molnár, 1996c, 

69. p.; Erdődy, 2002, 34-35. p.; Molnár, 2007a, 143. p.
85 Gergely, 1982, 1165. p.: Molnár. 1995b, 324. p.; Molnár, 2000.

16. p.; Molnár. 2007a, 142-143., 295. p.; Molnár, 2007c, 546. p.
86 Molnár, 1996c, 86. p.: Molnár. 2007a, 172., 570-571. p.
87 KLÓM XI. 267., 287., 290. p.; Barta. 1951, 37. p.
88 Gergely, 1982, 1161. p.; Szemere, 1990,90. p.; Erdődy. 1987, 56. 

p.; Molnár, 1995a, 5. p.; Molnár, 1996c, 35.. 160: Erdődy. 1998, 
13. p.; Molnár, 1998, 22. p.; Erdődy, 2002, 22„ 34. p.; Molnár, 
2007a, 87., 291. p.

89 Molnár, 1995a, 9. p.; Molnár. 1996c. 42. p.; Molnár, 2007a, 97., 
363-364., 385. p.

90 Molnár, 2007a. 695. p.
91 Molnár. 1996c, 51. p.; Molnár 2007a, 113., 364. p.
92 Molnár, 2007a, 364. p.
93 Molnár. 2007a, 469. p.
94 Molnár, 2007a, 695. p.
95 Molnár. 2007a, 495. p.
96 Molnár, 2007a, 510. p.
97 Molnár, 2007a. 53 l.p.
98 Molnár, 2007a, 526. p.
"M olnár, 2007a, 530-53 l.p .
100 Molnár, 2007a. 386. p.
101 Gergely, 1982, 1168. p.; Molnár, 1996a, 10. p.; Molnár, 1996b, 

9. p.; Molnár, 1996c, 83-86., 163. p.; Dominkovits, 1997, 273. 
p.; Hermann, 1997, 650. p.; Molnár, 1998, 45^47. p.; Urbán, 
2001, 1241. p.; Erdődy. 2002, 40. p.; Urbán, 2007. 21-22. p.; 
Molnár, 2000. 16. p.; Molnár. 2007a. 169-172.. 296. p. Nem 
ismert, hogy Batthyány és Deák Ferenc nézetazonossága miben 
nyilvánult meg.

102 Molnár, 1998, 45. p.; Molnár, 1996c, 84. p.; Molnár, 
2007a, 169., 461-463., 465., 467. p. Kortárs források 
szerint a vita valójában Batthyány Apponyi elleni szemé
lyes ellenszenve miatt volt ilyen (Kosáry, 2002, 373., 
398. p.)

103 Molnár. 2007a. 171.. 516-517. p.
104 Molnár, 1996a, 10; Molnár, 1996c, 84. p.; Molnár, 1998, 46. p.; 

Molnár, 2007a, 170-171., 464., 467^168., 516. p.
105 Molnár, 1996c. 84. p.; Molnár, 2007a, 467-468., 470-471. p.
■“  Molnár, 2007a, 464. p.
107 Molnár. 1996c, 84-85. p.: Molnár, 2007a. 170., 466. p.
108 Molnár. 2007a, 472. p.
109 Molnár, 1996c, 86. p.; Molnár 2007a, 172. p.
110 Mezey. 1992,44. p.
111 Molnár, 2007a, 464.. 467^168., 470—471. p.
112 Molnár, 2007a, 470-472. p.
113 Molnár, 1998,47. p.; Molnár, 2007a, 470-471. p.
114 Mezey, 1992,45. p.
"-'Molnár, 2007a, 47 l.p.
116 Molnár, 2007a, 472. p.
117 Molnár, 2007a. 473-474. p.
1,8 Molnár. 2007a, 469. p.
119 Molnár, 2007a. 472. p.
130 Gergely, 1982, 1168. p.; Erdődy, 1987, 56. p.: Erdődy, 1998,20. 

p.; Erdődy, 2002. 41. p.; Molnár, 2007a. 472. p.
121 Molnár. 2007a. 471-472. p.
122 Molnár, 2007a, 474. p.
123 Molnár, 2007a, 475^177. p.
124 Molnár, 2007a, 477. p.

A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott Batthyány-emlékérem elő- és hátlapja Batthyány Lajos 
miniszterelnöki bársonyszéke (MNM)

11


