
BATTHYÁNY LAJOS FŐBENJÁRÓ PÖRE.1 

ME N T S E N E K föl engem ez alól a mélyen sértő és merőben igazságtalan gyanu-
sítás alól az egész ottani magatartásomra vonatkozó legszigorúbb nyo-
mozás útján — ezzel a fölkiáltással utasította vissza Magyarország első 

miniszterelnöke az osztrák hadbíró előtt azt a galád ráfogást, mintha ő közre-
működött volna a bécsi 1848 okt. 6-iki forradalom fölidézésében. A vértanunak 
ezt a kétségbeesett segélykérését mind az október 6-iki eseményekre, mind a 
vele szemben emelt összes vádakra vonatkozólag a legszélesebb alapon teljesí-
tette Károlyi Árpád. A történetírónak nem tiszte az ítélkezés, de vannak hatá-
rok, amelyeknél a vélemény kimondását visszatartania lehetetlen. Károlyi 
Árpád gyakran használja a «gyalázatos» jelzőt, mert azt a bizonyos határt a 
Batthyány Lajos pörével kapcsolatban elkövetett szörnyűségek számos esetben 
átlépik. A nyomozásra kiküldött hadbíró hosszú ideig nem bírja megállapítani, 
hogy mi miatt lehetne nyomozást indítania. Felső nyomásra félesztendeig foly-
tatott vallatás, szaglászás után (amelyről Károlyi megállapítja, hogy a had-
bíró emlékén sötét árnyként fekszik ebben kifejtett buzgósága) javaslatot ter-
jeszt fölöttesei elé aziránt, hogy mint alaptalanokat ejtsék el Batthyány ellenében 
a miniszterelnöksége idejére vonatkozó összes vádakat. Újabb felső nyomásra és 
Schwarzenberg osztrák miniszterelnök előtt való többrendbeli kihallgatás után 
megérti a hadbíró, hogy halálos ítéletet kell hozatnia. Elfogadhatjuk Károlyi 
föltevését, hogy halálos ítélet javaslására azzal az igérettel bírták reá, hogy 
hiszen úgyis kegyelmet fog kapni az ártatlan vádlott. A vádirat (votum infor-
mativum) elejti a Jellasich-csal szemben való ellenállás miatt emelt vádat 
azzal az indokolással, hogy V. Ferdinánd király nyiltan megfosztotta Jella-
sichot a báni méltóságtól és eltiltotta őt Magyarország megtámadásától. Elejti 
azt a vádat, mely szerint Batthyány csábította volna a cs. k. hadsereg tagjait 
a honvédségbe lépésre, mert igazolva látta azt, hogy éppen ő tiltotta el ezt és 
ez eltiltás miatt tüntetőkkel életét kockáztatva szállott szembe. Vádként tartja 
fenn azt, hogy támogatta a 200.000 újonc kiállításáról szóló törvénytervezet 
végrehajtását, de beírja a védekezést : a királynak és a miniszterelnöknek esküvel 
fogadott kötelessége az ország védelme. Fenntartja az október 6-ára vonatkozó 
vádat, bár megjegyzi, hogy «direkt bűnösvoltát a legszigorúbb vizsgálat dacára 
sem lehetett megállapítani». Fenntartja a vádat amiatt, hogy 1848 decemberé-
ben megjelent a magyar képviselőházban, bár elismeri, hogy ottan Batthyány 
lojális, bekíteni és kiegyenlíteni akaró viselkedést tanusított. Fenntartja azt a 
vádat, hogy cs. k. csapatok ellen fegyvert fogott, elutasítja Batthyány azon 
állítását, hogy Jellasich menekülő seregének szárnyain rabló csoportokat cs. k. 
katonaságnak tekinteni nem lehetett. — Több váddal szemben Batthyány igaz-
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mondásának teljességét Károlyi kutatásai derítették k i : a hadbíró elől elrejtett 
akták részben előkerültek, néhányat valószínűleg megsemmisítettek. Szen-
zációs ezek közt a horvát ügy. A hadbíró azzal vádolta Batthyányt, hogy 
Jellasich-csal csak akkor kezdett tárgyalni, amikor ez átlépte a Drávát. Károlyi 
a bíró elől elrejtett aktákból kimutatja, hogy hetekkel a betörés előtt Batthyány 
személyesen tárgyalt vele. A magyar minisztérium nevében fölajánlotta neki 
mindazt, amiről a horvátok ma álmodoznak: legyen horvát miniszter Pesten, ha 
a horvátok kívánják, legyen Zágrábban, a magyar minisztériumtól teljesen füg-
getlenül. A fontosabb magyar minisztériumokban legyen horvát államtitkár. 
Egyetem, legfőbb törvényszék legyen Zágrábban, Horvátországban a horvát 
nyelv hivatalos, a magyar országgyűlés csak a hadügy, külügy, pénz- és keres-
kedelemügy terén alkot a horvát képviselőkkel közös törvényeket. «Hogyha 
ezen az alapon a kiegyenlítés meg nem történhetik, a minisztertanács az elválásra 
s ennek folytán a puszta szövetségi viszonyra is rááll, fenntartva Fiume és a 
magyar tengerpart birtokát s az azzali szabad közlekedés biztosítását.» Jellasich 
elérzékenyült a magyar ajánlat hallatára! Latour megdöbbent, hogy a magyarok 
és horvátok megértik egymást. Pénzzel, a magyar javaslatok királyi megerő-
sítésének elodázásával keresztülvitte a szakítást, amelyre ok horvát igények-
ben nem volt, csak ürügy a Jellasich követelésében : a magyar minisztériumnak 
a legfontosabb ügyekben (hadügy, pénzügy, külügy) a bécsi minisztérium 
alárendelése. A magyar kormány testvéri javaslata Jellasich támadása előtt 
kelt, amikor királyi igéret biztosította a magyarokat arról, hogy Jellasich nem fog 
Magyarországra támadni! Ilyen volt a vádirat. A hadbíróság ennek alapján 
kimondta a halálos ítéletet A nyomozást vezető Leuzendorf azonnal megírta 
a kegyelmi kérvényt. Ezekkel a szavakkal kezdte : «Ritkán fordul elő bűn-
eset, amelynél a lelkiismeretes bíró-emberben a kegyelmezés érzete oly hatal-
masan szólalna meg, mint Batthyány eseténél». Batthyány meggyőző védel-
mezése után így végzi a kérést : «az összes bírótársak kivétel nélkül minden meleg-
séggel terjesztették elő a kegyelmi kérést». Előterjeszthették. Batthyánynak halnia 
kellett. A kegyelem elutasításának hírére a hadbíró elájult. Infámiának mondta 
e gaztettet. Nemrég napvilágra került naplójában följegyezte, hogy egész valóját 
lelki vihar rázza meg, ha Batthyány pörére visszagondol. A rideg Kempen altábor-
nagy 1849 október 5-én, az ítélet kihirdetésének napján ezt írta naplójába : 
«a nap kínos benyomásai üldöztek s a legsötétebb hangulatba estem; a fölöttem 
állók rendeletét teljesítenem kellett és nem volt hatalmam valami változtatást 
tenni». Igy gondolkoztak a vádlottról az ellenségek, azok az osztrák katonák, 
akik fölötte ítéletet mondani és végrehajtani voltak kötelesek. Legközelebb 
állója, felesége iszonyat leírni — tőrt csempészett be hozzá a siralomházba. 
És a kivégzés után Kempen altábornagynak mentegetőznie kellett Haynau 
előtt (ki fog jelzőt találni erre?), hogy akasztófa helyett golyóval nem ellágyu-
lásból, hanem valóban a nyakseb miatt végeztetett az üldözöttel. A gyilkosság 
hírére fölzúdulás támadt még a megfélemlített Ausztriában is, annál inkább 
Német-, Franciaországban és Angliában. Palmerston lesujtó bírálat kíséreté-
ben kérdezte Anglia bécsi követétől, igaz-e, hogy Batthyány fölött katonai 
bíróság ítélkezett védő engedélyezése nélkül? Az osztrákpárti követ Schwarzen-
berg hazugságát adja válaszul : polgárokból és katonákból álló bíróság volt, — 
a jelentés végén odaírja : «az a kérésem, hogy előadásomat Lordságod semmi-
képen se tekintse az én bármiféle véleményemnek». Többet mondania nem 
lehetett: Ausztria belügyeibe avatkoznia senkinek sem volt joga . . . A védőről 
hallgat Ponsonby válasza. A nyomozó hadbíró volt Batthyány törvényes 



16 

védője ! Az üldözött előtt fölolvasták saját vallomásait, azután börtönébe küld-
ték vissza. «Wurde abtreten gemacht.» A vádiratot — amely egyben védő-
beszéd ! — ő nem hallotta. Annak felolvasása alatt ő gondolkozhatott, vajjon 
mit mond róla a hadbíró, aki hiába kérte István főherceg-nádor kihallgatását, 
aki a minisztériumokban kevés eredménnyel kutatott Batthyányra vonatkozó 
adatok után, mert — és ezt az üldözött nem tudhatta — elrejtették előle azokat 
az iratokat, amelyek Batthyány mellett tanuskodtak volna. Éppen az ítélet-
mondás napjaiban ismételte Haynau azt a követelését, hogy Batthyányt 
Olmützből Magyarországra szállítsák és a végső döntést neki engedjék. A minisz-
tertanács Schwarzenberg elnöklete alatt elhatározta, hogy minden halálos íté-
letet a minisztérium elé kell terjeszteni végrehajtás előtt. Pár nap mulva e hatá-
rozatot megváltoztatják, a letisztázott jegyzőkönyvbe maga Schmerling «javítja» 
be, hogy a halálos ítéleteket a végrehajtás után kell csak bejelenteni. . . Schwar-
zenberg úgy látszik, már kiengedte volna az áldozatot Károlyi szerint a katonai 
kamarilla beavatkozására. Erről — egy rakás vert tábornokról — közelebbit 
nem ír ; ütőkártyának a kötet első részeiben Zsófia főhercegnő látszik, aki ha 
kell, lehordja férjét, Ferenc Károlyt, ha kell, engedésre bírja az öreg Récseyt 
Jellasich újólagos kinevezése ügyében, a legfőbb fórum mindenben. 

Ha igaz nem volna, rémregénynek kellene minősítenünk Batthyány Lajos 
tragédiáját, amely egyúttal Magyarország tragédiája is. Nyomasztó hatása 
alig engedi észrevennünk a tragédia leírójának alaposságát és művészetét. 
A bécsi levéltárakon kívül talán az alcsuti levéltár adta a legfontosabb okmá-
nyokat, de a levéltárakon kívül szinte beláthatatlan tömegű forrásanyagot 
használt föl az író : emlékiratokat, egykorú magyar, német és más külföldi hír-
lapokat és természetesen a szabadságharc korának óriási irodalmát. A pör 
természetére hivatkozva mentegetőzik a művében előforduló ismétlésekért, — 
ezek azonban a szakember szemében is készséggel megbocsáthatók, a laikusnak 
határozottan szükséges emlékezettámogatók a fölvonultatott szereplők, ese-
mények és eszmék roppant tömegében. 

Tiszta esztétikai hatást érnek el a jellemzések : a főalakokon kívül külö-
nösen az arisztokraták rokonszenvesebb alakjaival foglalkozik szívesen Károlyi, 
pl. Teleki Lászlóval, akit szerinte alaptalanul gyanusítottak azzal, hogy a volt 
bécsi forradalmárok salakjával lett volna összeköttetésben. Eleven élet lüktet 
azokban a részekben, amelyekben természetes egyszerűséggel adja elő, milyen 
ellentétek választották el egymástól a legjobb magyarokat is, milyen ellen-
tétek ütköztek össze a dinasztia, a magyar és az osztrák kormány kebelében; 
milyen közös front alakult ki egész Európa liberálisai között. Páratlan előadó-
képességgel egységet visz a vád által mesterségesen összeszedett-vedett anyagba. 
A háttérről összefüggő megrajzolása után sem feledkezik meg, egy-egy célzás 
előnkbevetíti az akkori világ képét, Magyarország rövid örömének föllángolá-
sát s utána a nagy bukást. A sötét háttérből élesen válik ki egy gyászra ítélt 
család s benne a férjéért a kétségbeesés erélyével hiába küzdő nemes feleség 
alakja. Egy sebünkre kétségtelenül nagybecsű írt adott Károlyi, — pótolta 
azt a hiányt, hogy Batthyány nem számolhatott be emlékiratban saját minisz-
teri működéséről. Károlyi munkái általában ilyen jellegűek. A legkisebb rész-
letekig forrásokra támaszkodnak, tehát forrásértékűek és elevenek, amilyenek 
csak emlékiratok lehetnek. Akár regényt, akár igazat szeret valaki olvasni, 
vegye kezébe Batthyány Lajos főbenjáró pörét, ez vetekedik érdekességben 
bármelyik regénnyel, igazságában történelmi munka, a legjavából. 

Török Pál. 
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