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A „TÉKOZLÓ MÁSODHEGEDŰS" — 
BATTHYÁNY KÁZMÉR GRÓF PÁLYAKÉPÉHEZ 

„ Használni kívánt, nem fényleni..." 
(Szemere Bertalan) 

A magyar reformkor (1825-1847), továb
bá az 1848/49-es forradalom és szabad
ságharc nagy egyéniségei között még a 
„második vonal" képviselői is kiemelke
dő képességekkel rendelkeztek. Tevé
kenységük, személyiségük ugyanakkor — 
nem egyszer méltánytalanul — háttérbe 
szorult „az igazi nagyok": Kölcsey, Wes
selényi, Széchenyi, Deák, Kossuth és Bat
thyány Lajos gróf mögött.1 Igaz, Magyar
ország első felelős miniszterelnöke is 
csak némi fáziskéséssel nyerte el megkér
dőjelezhetetlen helyét a nemzeti panteon
ban. Távoli rokonával, a Szemere-kor
mány külügyminiszterével, a család her
cegi ágából származó Batthyány Kázmér
ral ugyancsak méltatlanul bánt a történel
mi emlékezet. 

Gróf Batthyány Kázmér (1807-1854) 
noha inkább a reformnemzedék második 
sorába tartozott, s nem annyira elméleti 
felkészültségével, műveivel, politikusi te
hetségével, sokkal inkább gyakorlati érzé

kével, mecénási tevékenységével, szervezőkészségével, továbbá az előbbiekhez társuló 
céltudatosságával és jellemszilárdságával tűnt ki. A reformkor bőkezű mecénását arisz
tokrata körökben —jellemző módon, nem kis rosszmájúsággal — „tékozló" minősítés
sel illették, míg a szabadságharc idején, majd az emigrációban Kossuth Lajos és Szemere 
Bertalan fegyvertársát „másodhegedűsnek" nevezték.2 Születésének 200. évfordulóján, 
az újabb kutatási eredmények lehetőséget kínálnak a fenti sztereotípiák korrekciójára, 
egy árnyaltabb életpálya megrajzolására. 

Batthyány Kázmér gróf — unokafivéréhez, Batthyány Lajoshoz hasonlóan — Ma
gyarország egyik legtekintélyesebb és leggazdagabb, komoly történelmi tradícióval ren-
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delkező családjának tagjaként, ugyancsak 1807-ben (ám nem februárban, hanem június 
4-én), Pozsonyban látta meg a napvilágot. Az édesanyját 7 évesen elvesztő Batthyány 
Kázmér fivérével, Gusztávval (1803-1883) gyermek- és ifjúkora éveit fényűző, de ide
gen környezetben (többnyire Bécsben és Milánóban) töltötte. 

A birtokfelosztás során Kázmér kezére a bicskei, siklósi illetve a brodi, ozalji és 
grobniki uradalom került. Uradalmainak központja Bicske lett. (Fivére ekkor már Lon
donban élt és — megállapodásuk alapján — birtokait is öccse irányította.) 

A mecénás 

Közéleti pályája több vonatkozásban is Széchenyi Istvánéhoz illetve kevesebb, mint fél 
évvel idősebb unokatestvéréhez, Batthyány Lajos gróféhoz rokonítható. O is — arisztok
rata társaihoz hasonlóan — csak felnőtt korában tanult meg magyarul. Nyugat-európai 
utazásait követően előbb Bécsben, majd Pozsonyban, később Pesten, illetve Bicskén te
lepedett le. 1837-ben Bécsben alapító tagja lett egy társaságnak, amely elemi iskolák 
számára készülő magyar nyelvű tankönyvek kiadását tűzte ki célul. Olyan könyveket ad
tak ki (döntően anyagi támogatásának köszönhetően), mint a. Nagy Károly3 (1797-1868) 
polihisztor tudós által írt „Kis számító" valamint a „Kis geometria". Ugyancsak Bat
thyány állta a Nagy Károly készítette első magyar feliratú „föld- és éggömb " költségeit. 

A tankönyvek és iskolai segédeszközök támogatását követően egyik uradalmi köz
pontjában, Rohoncon Gusztáv fivérével és Károlyi Lajos gróffal (korábbi gyámjával) 
gazdasági tanintézetet hozott létre. A szervezéssel járó munka zömét jószágigazgatója, 
Klauzál Imre — a később ismertté vált reformkori politikus Klauzál Gábor bátyja — vé
gezte. 

A Magyar Tudós Társaság (a később Akadémia) támogatását ugyancsak szívügyé
nek tartotta, ezért — fivérével egyetértésben — a „köz javára " átadta nagyapja több ezer 
kötetes rohonci könyvtárát. A későbbiekben sem fukarkodott a nemes célok támogatásá
ban. Finanszírozta a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1845-ös pécsi vándorgyűlé
sét, a résztvevőket siklósi várában illetve Harkányban, fürdőházában látta vendégül. 
Bicskei birtokán egy csillagvizsgáló felépítését segítette elő, míg Vörösmarty Mihályt 
két jobbágytelek jövedelmének megfelelő járadékkal (mintegy 400 forinttal) támogatta. 
Nagy Károly csillagvizsgáló létesítésére vonatkozó nagyszabású tervét is felkarolta. 

A Bicskén létesítendő csillagászati központ megvalósítása céljából — csillagászati 
összegű — 100 000 forintos alapítványt tett. A „bőkezű mecénást" kortársai közül is töb
ben fenntartással kezelték, talán irigyelték, s még inkább kritizálták. Még Széchenyi is 
együtt emlegette az arisztokrácia könnyelmű, vagyonát elherdáló tagjaival: „Zichy 
Alfréd eljátssza a pénzét, Zichy Ottó elspekulálja a magáét, Zichy Manó elfecsegi, Bat
thyány Kázmér elnépszerűsködi, Inkey Kázmér elmuzsikálja. "4 

Batthyány Kázmér mecénási szerepvállalásában és közéleti pályájának kibontakozá
sában meghatározó szerepe volt Nagy Károlynak. Nagy — akit a Magyar Tudós Társa
ság 1836-ban rendes tagjává választott —, szerteágazó (matematikai, fizikai, csillagásza
tijogi, közgazdasági) tudásával és ismereteivel, modern társadalomszemléletével lenyű
göző hatással lehetett az ifjú grófra. Előbb — az anyagilag függetlenné vált — Batthyá-
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ny pénzügyi tanácsadója, majd birtok-együttesének teljhatalmú gazdasági koordinátora 
lett, aki rövid időn belül „reorganizálta" az uradalmakat és rendbe tette a pénzügyeket is. 
Neki köszönhető, hogy Batthyány Kázmér rövid időn belül jól megtanult magyarul és 
hogy — immár stabil pénzügyi háttérrel — mecénásként jelenhetett meg a reformkori 
Magyarországon. 

A politika porondján 

A széleskörű műveltséggel rendelkező, előnyös külsővel megáldott, tekintélyes javada
lommal és jövedelemmel bíró mágnás az 1839/40. évi országgyűlésen lépett a politika 
színpadára. A magyar arisztokrácia tagjaként az 1839. június 2-án megnyílt pozsonyi or
szággyűlés felsőtábláján egyidejűleg mutatkozott be a „két Batthyány". A vezető szerep 
kétségkívül az ambiciózusabb Batthyány Lajosé volt, de Kázmér is a modernizáció híve 
és szószólója, az újszerű álláspont karakteres képviselője, — a titkosrendőri jelentések 
megbízható minősítése szerint is — a formálódó főrendi ellenzék „alapító tagja". 

Visszaemlékezésében Tóth Lőrinc (Batthyány későbbi titkára, emlékiratainak kiadó
ja) a következőképpen jellemezte a főrendi ellenzék körében színre lépő Batthyány Káz
mért: 

„Az 1839-40-iki országgyűlésen gróf Batthyány Lajos szervezett tekintélyes ellenzé
ket a főrendi táblánál, melyhez a régibb elemekben csak igen gyönge alapot talált. Büsz
kén lobogó zászlaja alatt tehetséges és lelkes ujonczok őrserege csoportosult, mely a 
tábla nagy többségénél előbb mutatkozó s Nagy Pál dörgő szava s éles gúnynyilai, sőt a 
bölcs és mértékletes Deák Ferencz komoly megrovásaival is megbélyegzett hunyászkodó 
alázatosság s az udvar kegyeit leső szolgaiság után, föltűnt akkorig szokatlan merészsé
gével. Fényesen emelkedett ki az ellenzéki csoportból Teleki László gróf Batthyány Káz
mér hű barátja, erőteljes, bátor s érvekben gazdag szónok, mindig kész kardjával is súlyt 
és tekintélyt adni szavainak. S ott volt e nem annyira tehetségekben, mint jóakaratban 
gazdag, üdekoszorúban a külföldről haza érkezett Batthyány Kázmér is ki csakhamar 
annyira művelte magát a kora ifjúságában el nem sajátított magyar nyelvben, hogy 
előbb nagy nehézséggel, későbben elég szabatosan, sőt ékesen volt képes eszméinek kife
jezést adni, s nem egyszerűen szavazni, mint az ujonczok többsége, hanem indokolni s 
rögtönözni is. "5 

A Védegylet élén 

Batthyány Kázmér szerepe a következő, 1843-44. évi országgyűlésen tovább erősödött. 
A főrendi ellenzék egyik meghatározó személyiségeként emlegetik. A szólás- és lelkiis
meret szabadsága mellet hallatja hangját a vallásügy, a horvát-kérdés, a magyar állam
nyelv, továbbá a megyei sérelmek valamint a büntető törvénykönyv megreformálásának 
kérdésében. Az ország gazdasági fejlődését politikai eszközökkel is megkísérelte előse
gíteni az országgyűlés. 1844 szeptemberében — a szórvány vidéki (főleg Perczel Mór 
tolnai) kezdeményezéseket követően — összeült Pozsonyban a Védegylet alapszabályait 
kidolgozó „comité". Október l-jén azt jelentette a titkosrendőrség, hogy a Védegylet cél
ja nem más, mint a kormányt rákényszeríteni arra, hogy az országgyűlés feliratára érde-

5 Idézi VÖLGYESI ORSOLYA: Batthyány Kázmér az 1839/40-es és az 1843/44-es országgyűlésen. In: Gróf Bat
thyány Kázmér emlékezete Szerk. ODOR IMRE — Rozs ANDRÁS. Pécs, 2006.13. 
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mi választ adjon, s azonnal megszűnik, ha a kormány a fennálló vámrendszert hajlandó 
Magyarország javára megváltoztatni". Mivel erre nem került sor, hivatalosan létrejött az 
Országos Védegylet, melynek alakuló ülésén, 1844. október 6-án, Batthyány Kázmér 
grófot választották elnökévé, az alelnöke Teleki László gróf, míg igazgatója (titkára) 
Kossuth Lajos lett. 

Batthyány Kázmér, az újonnan alakult egyesület elnökeként — pozsonyi megnyitó 
beszédében — szükségesnek tartotta annak deklarálását, hogy a nemzeti gazdaságpoliti
kai célokat meghirdető Védegylet Magyarország gazdasági önrendelkezését a polgári át
alakulással összhangban kívánja megvalósítani. A társadalmi összefogás „kossuthi elve
it" magáévá téve hangsúlyozta, hogy „...míg más, a nemzeti gazdaság kútforrásai-
nak felnyitását czélzó egyesületek hazánk lakosai csak egyes (értsd: egyetlen) osztályá
nak érdekeit mozdítják elő: a jelen egyesület mindezen osztályokat egyenlően érdekli. "6 

A beszéd végén ekként figyelmeztet: „Nagy és fontos kötelességet vállal magára, ki 
azt (ti. a belépési nyilatkozatot) aláírja, nehéz előre kiszámítani, mennyi polgári erény 
fog tőle követeltetni... az ellenőrködés bajos, a kijátszás könnyű. Ezért kimondom véle
ményemet: Adott szavát szegni itt nem csak becsületszegés — ez hazaárulás, ez gyáva
ság! "7 

S azt, hogy mennyire komolyan gondolta az elmondottakat, igazolhatja, hogy a Véd
egylet védelmében — ha kellett — többször is kardot ragadott, s párbajban vett elégtételt 
az „ügyön" esett sérelmekért. 

A Védegylet a folyamatos támadások ellenére hallatlan népszerűségre tett szert. 
Egész Magyarországra kiterjedő hálózata alapjául és bázisául szolgált a megyénként 
szerveződő reform-ellenzéknek. Batthyány kiállását, szervező tevékenységét Pécsett 
díszpolgársággal ismerték el (1845), Táncsics Mihály dicsőítő sorokat írt róla, sok he
lyütt nyilvánosan ünnepelték. A védegyleti mozgalom — sikerei ellenére — a célul kitű
zött hároméves terminus második felétől fokozatosan elsorvadt.8 

Új idők köszöntöttek a magyar szereplőire, más kihívásokkal, melyek Batthyányi is 
egyre nyíltabb és élesebb politikai csaták megvívására késztették. Előbb az Iparegyesü
let választmányában ténykedett, majd a Gyáralapító Társaság munkájában vett részt. 
Anyagilag is támogatta a honi ipar fejlesztését, a pécsi vasgyár céljaira például 1000 fo
rint részvényt jegyzett, de az ő segítségével tudott a Herendi Porcelánmanufaktúra is 
talpra állni. 

A külkereskedelemmel, a vámkérdéssel és az iparfejlesztéssel egyaránt összefüggött 
a vasútépítés kérdése. A liberális ellenzék, a Pest-Bécs-Trieszt nyomvonalú bécsi elkép
zelés ellensúlyozására a Magyarország részét képező Fiume kikötőjét kívánta vasútvo
nallal bekapcsolni az ország vérkeringésébe. A terv megvalósítására 1845. október 30-án 
létrejött Vukovár - Fiumei Vasútvállalatra Egyesült Társaság elnökévé Batthyány Káz
mért választották (a pesti választmány igazgatója ugyanakkor Kossuth Lajos lett).9 

6 SZABAD GYÖRGY: Batthyány Kázmér és Magyarország gazdaságpolitikai önrendelkezésének ügye. In: Bat
thyány Kázmér emlékére. Siklós, 1987.17. 

7 FÜZES MIKLÓS: Dokumentumok gróf Batthyány Kázmér közéleti tevékenységéhez. Tanulmányok és források 
Baranya megye történetéből. Szerk. ODOR IMRE. Pécs, 2006. 24. 

8 VELIKY JÁNOS: Batthyány Kázmér a Védegylet élén. In: Gróf Batthyány Kázmér (1807-1854) emlékezete. 
Pécs, 2006. 29-38. 

9 GERGELY ANDRÁS: Egy gazdaságpolitikai alternatíva a reformkorban. A fiumei vasút. Budapest, 1982. 
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A „jobbágy felszabadító " 

A magyar politikai élet legjobbjai előtt már az 1830-as években nyilvánvalóvá vált, hogy 
Magyarország modernizálása csak a gazdasági élet színvonalának emelése révén lehetsé
ges. Úgy gondolták, hogy a „mezei gazdaság" csak akkor működik eredményesen, ha a 
középkorból származó rendi jellegű tulajdon-, illetve birtoklási formák átalakulnak pol
gári jellegűekké. Ennek azonban előfeltétele az volt, hogy mind a jogi és anyagi kiváltsá
gokkal rendelkező nemes, mind a fentieket nélkülöző jobbágy esélyegyenlőséggel bírjon 
az anyagi javak termelése terén. Vagyis — korabeli szóhasználattal élve — meg kellett 
valósítani a jobbágy „szabad birtokbírhatását" és „tulajdonszerezhetési jogát". Az önkén
tes örökváltság gondolatát, miszerint „a jobbágy egy összegben, örök időkre megválthat
ja földesúri tartozásait és szolgáltatásait", először az 1832-1836. évi országgyűlés vette 
napirendre. 

Wesselényi Miklós, a Balítéletek című könyvében kifejtett kötelező örökváltság-el
vét a nemesi birtokosok többsége elutasította, az önkéntes örökváltságban rejlő anyagi 
lehetőségek, az eseti jelleg, a megengedhetőség inkább csábította a birtokosok többségét. 
Gyakorlati példával, a Tolna megyei reformer középbirtokos, Bezerédj István járt elöl, a 
ki 1838-ban önkéntes örökváltság szerződést kötött medinai jobbágyaival. Valószínűsít
hetően a „tolnai példa" hatása is tükröződhetett abban, hogy a jobbágy földesúri szolgál
tatásainak önkéntes örökváltsága, továbbá a jobbágyok örökösödési joga az 1839/40. évi 
országgyűlésen nem ütközött ellenállásba, mindkét tábla elfogadta, majd a törvényterve
zetet az uralkodó is ellátta kézjegyével. 

Batthyány Kázmér a törvény jogerőre emelkedését meg sem várva kezdte meg az 
önkéntes örökváltságról szóló szerződések előkészítését. Az első szerződéseket Gusztáv 
fivére birtokain, az ő megbízottjaként írta alá, elsőként a borostyánkői uradalomban fek
vő Felsőlövő (Oberschützen) község lakóival, 1840. december 12-én. 1847-ig összesen 
24 településsel — közte Siklós mezővárossal — kötött örökváltság szerződést.10 Bat
thyány példáját meglehetősen kevesen követték. Mindazonáltal Bezerédj „úttörése" mel
lett az ő nevéhez fűződik a legtöbb önkéntes örökváltság szerződés megkötése Magyar
országon. 

Kossuth kortese 

A magyar ellenzék „vezérkara" 1847 júniusától az országgyűlési választások előkészüle
teire összpontosította figyelmét. Miután Batthyányék úgy látták, hogy a konzervatív párt 
megalakulása és erőteljes szervezkedése miatt a felsőtábla főrendi ellenzéke úgysem ke
rülhet többségbe, legalább — amint Bezerédj írta augusztus 29-én Wesselényinek — az 
alsótáblán próbálták megmenteni az ellenzéki többséget. Ennek érdekében a liberális 
mágnások azt tervezték, hogy maguk indulnak a megyei követválasztásokon, így pl. 
Andrássy Gyula gróf Zemplénben, Wenckheim Béla báró Békésben, Pálffy József gróf 
Mosonban, Zichy Ottó gróf Győrben, Eötvös József 'báró Pesten (más értesülések szerint 
Biharban), Batthyány Kázmér gróf Fejérben és Batthyány Lajos Vasban. Batthyány mind 
Vas, mind pedig Fejér megyében megjelent az ellenzék követválasztást megelőző érte
kezletein. A helyi ellenzéki erőkkel való egyeztetések (és egyezkedések) azonban lénye-
10 Rozs ANDRÁS: A siklósi földesúr örökváltság szerződése jobbágyaival. In: Gróf Batthyány Kázmér (1807-

1854) emlékezete. Pécs, 2006. 39-50. 
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gében keresztülhúzták Batthyányék számításait. Batthyány így végül elállt a vasi jelölés
től és Fejérben sem sikerült Batthyány Kázmért követté választatnia. Ezek a kudarcok 
azonban szinte eltörpültek az ellenzék Pest megyei győzelme mellett." 

Az ellenzék vezetői 1847. augusztus 20-a körül határozták el, hogy Kossuthot — ke
rül, amibe kerül — megválasztatják Pest megye követévé.12 A pesti követutasítást kidol
gozó és abban az Ellenzéki Nyilatkozatnál is részletesebb, határozottabb liberális progra
mot adó Kossuth elfogadtatása persze jelentős pénzáldozatokat követelt, mert nem csu
pán a konzervatívok ellenezték követté választását, hanem még a pesti ellenzék jelentős 
része is, akiknek lett volna jelöltjük maguk közül is. A két Batthyány már hetekkel a kö
vetválasztás előtt kortes tanyákat szervezett megyeszerte, ahol a „gyomrukon keresztül" 
próbálták Kossuth mellé állítani a választókat. A korteshadjárat több tízezer forintjába 
kerülhetett az ellenzék vezetőinek, mindenekelőtt Batthyány Lajosnak és Kázmérnak. 
Előbbi nemcsak pénzes zacskókat és zászlókat küldött mindenfelé, hanem Szentkirályi
val az oldalán személyesen ment el agitálni Abonyba, Nagykőrösre és Kecskemétre, 
hogy a saját szemükkel láthassák a nemesek, ő valóban Kossuthot támogatja. A választás 
előtti napon, október 17-én volt a Batthyányak által szervezett — Pest megyében még 
sosem látott méretű — választási hadjárat csúcspontja, a kortes sereg pesti felvonulása. 
Akortességet vállaló Podmaniczky Frigyes ekképpen örökítette meg a történteket: „...A 
„ Zrínyi" előtt találkoztunk a Kerepesi, Üllői, Soroksári utcán beérkező többi társainkkal 
s ekkor vette azután kezdetét azon körmenet az Országúton, Nagy híd s Úri utcán végig a 
megyeháza elé, milyet Pest e nemben sem ezelőtt, sem azóta nem látott. A menet élén lo
vagoltak részint díszmagyarban, részint szűrt vagy fekete gubát öltve, keleti díszben ra
gyogó kitűnő hátaslovakon, gróf Batthyány Lajos, gróf Batthyány Kázmér, gróf Batthyá
ny Ödön, gróf Teleki Domokos, gróf Ráday Gedeon, Beniczky Ödön, é s utánunk a se-
gédkortes vezérek. Aporka nyitotta meg a kortesmenetet s ezeket követték járásonkint be
osztva, mindegyik tanyára egy cigánybandát számítva, a kortesek szám szerint háromez
erén. E bevonulás egy eléggé ügyesen készült kőmetszet révén is meg lett örökítve, ami 
akkortájt, még nem létezvén annyi képes lap, mint most, a ritkább tünetek közé tartozott. 
A megyeháza előtt megállapodván a menet, annak erkélyéről Szentkirályi és Kossuth 
tartottak beszédeket, melyek elvégezte után éljenek harsogása s zenekíséret mellett vo
nultunk be tanyáinkra... Egész Pest lábon volt s bámulta a szerteszét vonuló csapatokat 
s azok lóháton büszkélkedő vezéreit. A két Batthyány, Kázmér és Lajos, feltűnőlegjól né
zett ki, fekete, egyszerű magyar öltönyt s panyóka helyett hosszú szőrű, gazdag csattal 
ellátott gubát viselve... "1S 

A példátlan korteskedés és a parádés pesti „bevonulás" megtette a magáét: október 
18-án — a fejenkénti szavazás során — Kossuth Lajos 2948 szavazatot kapott, míg el
lenfele, Ballá Endre főjegyző csak 1314-et. így Kossuth — alapvetően a Batthyányak-
nak köszönhetően — Pest megye követeként vehetett részt az utolsó rendi országgyűlés 
munkájában. 

" MOLNÁR ANDRÁS: Batthyány Lajos a reformkorban. Zalaegerszeg, 1996. 126-128. 
12 A kortársi visszaemlékezés szerint, Batthyány Kázmér kijelentette: „ ...Kossuthot akkor is megválasztatja, 

ha egész vagyona rámegy. " Ld. KÁSZONYI DÁNIEL: Magyarhon négy korszaka. Budapest, 1977. 159. 
13 PODMANICZKY FRIGYES: Egy régi gavallér emlékei. (Válogatás a naplótöredékekből - 1824-1887). Budapest, 

1973.242-243. 
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„Különös házasság" 

Magánéletében is útját járó, szuverén személyiség volt, akit főnemesi rangja s ehhez pá
rosuló fényűző életvitele — szűkebb és tágabb környezete csodálatán illetve irigységén 
túl — segítette nagyvilági „polgárosult" életmódja elfogadtatásában. így is feltűnést kel
tett, hogy a házasságban élő Keglevich Auguszta grófnőt (gróf Szapáry Antal hitvesét ) 
kívánta feleségül venni. Az ekkor 38 éves, kortársi vélemények szerint is „érett szépség
nek" számító grófnő iránti szerelme minden akadályt legyőzött, ugyanakkor szembe
szállt a korszak hegemón katolikus egyházi felfogásával, egyidejűleg dacolt a közvéle
ménnyel és a hagyományokkal. 

A leendő feleség — férje nagyvonalúságának is köszönhetően — a protestáns Po
roszországban bontotta fel házasságát és tért át a református hitre még 1846 őszén. Bat
thyány is — alapos „utánajárást" követően — reformátussá lett 1847-ben, s így immáron 
új hitük szertartása szerint köthettek házasságot Pesten, 1847. november 4-én.14 

A házasság „társadalmi tett" volt, amely politikai vihart kavart. Az udvar ugyanis 
nem akarta érvényességét elismerni, s az arisztokrácia egy része is fenntartásokkal fo
gadta e példátlan lépést. (A kor prűd felfogására jellemző, hogy míg a házasságon kívüli 
viszony fölött szemet hunytak, a kapcsolatát legalizáló Batthyányt megbélyegezték, fele
ségét sokáig csak „quasi Frau"-ként emlegették). Még Széchenyi is, aki egyébként mind
kettejükkel jó viszonyban volt, idegenkedve és némiképp irigykedve, a tőle megszokott 
kajánkodással kommentálta a házasság hírét. István főherceg nádor ezen is túltett. Nem 
hívta meg a Batthyány házaspárt szokásos pozsonyi báljára, 1848. február 20-án. A fő
rendi ellenzék erre tüntetőleg visszaküldte meghívóit, és „ellenbált" szervezett. így Bat
thyány házassága és „utórezgései" akaratlanul is az ellenzék politikai küzdelmének ré
szévé váltak, s azokat a törekvéseket szolgálták, amelyek a katolikus egyház „állami he
gemóniájának" megtörésére irányultak. 

A „szabadságteremtő konfliktust", a házassággal kapcsolatos vizsgálatot az első füg
getlen felelős magyar minisztérium igazságügy minisztere, Deák Ferenc zárta le végér
vényesen. Az esketést végző Török Pál református lelkészt az ellene felhozott vádak alól 
— jogszerű eljárása miatt — felmentette, Batthyány házasságát pedig megkérdőjelezhe-
tetlenül törvényes kapcsolatnak minősítette. 

A baranyai reformellenzék feje 

Batthyány Kázmér 1847-ig csak Fejér és Pest vármegye közgyűléseit látogatta. A kor
mányzat új stratégiája, az adminisztrátori rendszer bevezetése azonban arra ösztönözte, 
hogy aktívabban vegyen részt a megyei politizálásban is. Az 1847. évi országgyűlést 
megelőző követválasztási küzdelmekbe - a Fejér megyei fiaskót követően illetve a Kos
suth melletti korteskedésen túl - a baranyai reformellenzék vezetőjeként kapcsolódott 
be. A feladat itt sem bizonyult könnyűnek, mivel az addig viszonylag erőtlen ellenzék 
megszervezésén túl a tehetséges, a megyei politizálásban „komoly tapasztalattal" rendel
kező Majláth György adminisztrátor kiérlelt taktikájával (és hatékony praktikáival is ) 
meg kellett küzdenie. 

14 BALÁZS LÁSZLÓ: Batthyány Kázmér házassága és áttérése. Egyháztörténet (Új folyam) II. 1959. 1-2. és 
VELIKY JÁNOS: Hogyan polgárosodott a magyar arisztokrácia? Batthyány Kázmér társadalmi és politikai sze
repkörei. Századok. 2006/2. 758. 

9 



A baranyai konzervatívok a korteskedést már szeptemberben megkezdték, és a régi, 
jól bevált módszerekkel, etetéssel-itatással toborozták a szavazókat. Scitovszky püspök 
még az elődje (Szepesy Ignác) által alapított nyomdát is kortestanyává alakíttatta.15 

Mindazonáltal — ekkor és a későbbiekben is — a választás sikere Szabadszentkirály ne
mesi mezőváros kisnemesi voksainak (mintegy 300 szavazó, a választók összességének 
mintegy negyede) megszerzésén múlott.16 Mivel a kormánypártiak időben megvásárolták 
a szentkirályi szavazatokat, a választás sorsa így eleve eldőlt. Batthyány ugyan megpró
bálta a kurialisták állhatatosságát próbára tenni, de a megye éber vezetése megakadá
lyozta, hogy személyesen is kísérletet tegyen „ nemes uraimék" befolyásolására.17 

1847. november 5-én Baranyában is megalakult az ellenzéki párt. Vezetőjéül Bat
thyány Kázmér grófot választották, elnöke Mihálovits Imre, alelnöke Gervay Adolf'báró, 
míg jegyzője Zöld Sándor ügyvéd lett. 

Az 1848-as esztendő Baranyára — a régóta betegeskedő — Gál Nándor első alispán 
halálával köszöntött be. Mivel a másodalispán is leköszönt posztjáról, Majláth — ekkor 
már — főispán nagy hirtelen január 18-ra tűzte ki a tisztújítást, hogy az ellenzéknek ne 
legyen ideje korteskedni. Batthyány Kázmér a pozsonyi országgyűlésen értesült a bara
nyai fejleményekről, s január 12-i felszólalását követően tüstént útnak indult Baranyába. 
Pécsre érkeztével rögtön megtanácskozta híveivel a tisztújítással kapcsolatos tennivaló
kat. 

A Batthyány vezette ellenzék aztán, a tisztújítást megelőző napon, január 17-én fé
nyes külsőségek közepette — 500 szánnal és 10 bandával — vonult be Pécsre és a Ma
gyar Királyhoz címzett szállodában ütötte fel főhadiszállását. 

A másnapi választás katonai közreműködés mellett folyt le. A szavazás a vármegye
háza nagyterme előtti folyosón történt (a radikálisokat a nagyteremben, a konzervatívo
kat az udvaron helyezték el). Maga a voksolás több, mintl8 órán át tartott. Az ellenzéki
ek előzetesen mintegy 15-20 szavazattöbbséggel számoltak. Ám nem így történt. A kon
zervatívok az éj beálltával lanyhuló ellenőrzést kihasználva 30 szentkirályi kurialistát — 
fejenként 100 forinttal — megvesztegettek, azok pedig a nagyterem hátsó ablakainak rá-
csozatát kiráspolyozva elmenekültek. A konzervatívok így szoros küzdelemben ugyan, 
de győztek, Scitovszky Mártont (a püspök unokaöccsét) választották első alispánná. A 
„fehértollasok" azonban pürroszi győzelmet arattak, a „Batthyány-szellem" uralta me
gyében elvesztett pozíciójukat többé már nem tudták visszaszerezni. 

15 GLÓSZ JÓZSEF: Hainer Ignác. Batthyány Kázmér magántitkára 1848-ban. In: A Siklósi Vár- és Múzeumbaráti 
Kör tudományos emlékülése Szerk. PERICS PÉTER.. Siklós, 1983. 10. 

16 A nagy szegénységben élő szentkirályiak kollektív kiváltságukon alapuló szavazati joga — az 1819-es sze
mélyenkénti szavazást előiró helytartótanácsi rendelet bevezetése óta — igencsak jól kamatozott. Vö. DEGRÉ 
ALAJOS: Szavazási rend a megyegyüléseken 1848 előtt. In: Fejér Megyei Történeti Évkönyv 7. Szerk. FARKAS 
GÁBOR. Székesfehérvár, 1973. 121-140. 

17 A kísérletről, illetve a gyakorlatilag vesztegzár alá vett helységről és lakóiról bővebben Id. ODOR IMRE: A re
formkori Baranya politikai arculatának változásai (Batthyány Kázmér gróf az ellenzék élén) In: Gróf Bat
thyány Kázmér (1807-1854) emlékezete. Pécs, 2006. 52-63. 
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Főispán és kormánybiztos 

Az 1848 márciusi forradalmi eseményekben személyesen nem vett részt, neve az első 
független magyar kormány miniszter jelöltjei között nem bukkant fel. Szemere Bertalan 
belügyminiszter előterjesztése alapján István főherceg nádor április 22-én Baranya vár
megye főispánjává nevezte ki. Beiktatására 1848. május 4-én igazi népünnepély kereté
ben (melyben valamennyi baranyai község képviseltette magát), mintegy ötezer fős tö
megjelenlétében került sor. 

Részt vett Pécs város tisztújításán, szervezte az első népképviseleti választásokat és 
a nemzetőrség felállítását, a honvéd-toborzást. Kormánybiztosként irányította a Dráva
vonal védelmét 1848 szeptemberében és a megyébe betörő horvátokkal szemben koordi
nálta Baranya védelmi intézkedéseit. Az általa irányított nemzetőrség részt vett a Kari 
Roth vezérőrnagy hadosztálya elleni sikeres akciókban Oroszlónál, illetve Pécsváradon. 
Október 18-án a térség legjelentősebb erődítményének, az eszéki várnak őrsége Batthyá
ny felszólítására kitűzte a magyar zászlót. Négy nappal később csapatai élén bevonult 
Eszékre, és egészen 1849 februárjáig megtartotta az erődítményt a magyar kormányzat 
oldalán.18 

Miután Pécset és Baranyát 1849 januárjának végén a császári csapatok megszállták, 
Eszék válságos helyzetbe került. Batthyányi a február 4-én tartott haditanács azzal bízta 
meg, hogy utazzon Debrecenbe segítségért. Távollétében azonban (február 14-én) az 
eszéki helyőrség kapitulált.19 Időközben Kossuth a „Délvidék" (Bács, Csongrád megye, 
Szabadka és Zombor) teljhatalmú országos biztosává nevezte ki. Március 22-étől Per-
czel Mórhoz csatlakozva részt vett Bácska felszabadításában. 

A „ külügyér " 

Kossuth a Habsburg-Lotharingiai ház trónfosztását követően, 1849. április 16-án levél
ben kérte fel Batthyányi, hogy legyen az új kormány külügyminisztere. Felkérése a kor
társak számára nem okozott különösebb meglepetést. Az első független-felelős miniszté
rium elnökével megegyező történelmi neve jól csengett bel- és külföldön egyaránt. Te
hetségét, a reformok melletti elkötelezettségét, jellemszilárdságát már sokszorosan és 
meggyőzően bizonyította. A kormányzóelnök is megkülönböztetett jelentőséget tulajdo
nított Batthyány kormányzati szerep vállalásának. Felkérő levele indoklásában minde
nekelőtt a jelölt „ önzetlen meleg hazaszeretetére", és „csüggedetlen" tevékenységére hi
vatkozott. 

Batthyány Kázmér gróf május 2-tól vette át a külügyi tárcát, a miniszteri esküt május 
14-én tette le .Az új külügyér kinevezésének megalapozottságát, a politikai döntés helyt
állóságát sem a kortársak, sem az utókor nem kérdőjelezték meg. A megválasztása tekin
tetében kialakult konszenzust jól jellemzi, hogy politikusi képességeit, mindenek előtt 
gyorsan reagáló „díplomatakészségét" még a szigorúan kritikus Waldapfel Eszter is elis
meri. Mint írja: „...Batthyány Kázmér nem mindennapi tehetséggel,kitűnő tulajdonsá
gokkal rendelkezett. Ha kellett, tudott keményen és határozottan cselekedni, de a tárgya-

18 FÜZES MIKLÓS: AZ 1848-as baranyai főispán és kormánybiztos. In: Gróf Batthyány Kázmér (1807-1854) em
lékezete. Pécs, 2006. 65-74. 

19 RABÁR FERENC: Batthyány Kázmér, az eszéki vár kormánybiztosa. In: Gróf Batthyány Kázmér (1807-1854) 
emlékezete. Pécs, 2006. 93-108. 
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lásoknál is megállta a helyé: ha a körülmények úgy kívánták, hajlékony volt 
anélkül,hogy elvi síkon engedményekre kényszeríthették volna. "20 

Hivatali megbízatása idején Batthyány pályafutása csúcsára érkezett, országos hírű 
és jelentőségű politikussá vált, az ország harmadik közjogi máltóságává lett. (A későbbi
ekben ö írta alá helyettesként a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 
miniszteri szintű rendeleteit és leveleit is). Igaz szerepét — főként Kossuth illetve Sze
mere mellett — gyakran másodrendűnek minősítették, működésének körültekintő elem
zése alapján azonban árnyaltabb következtetésre juthatunk. Megállapíthatjuk, hogy foko
zatosan felnőtt feladatához, és a bel-, illetve a külpolitika szerves összetartozását felis
merve s azt döntéshozatalai során szem előtt tartva — mint Erdődy Gábor írja — Kos
suthnak és Szemerének egyenrangú társává vált.21 

„Külügyéri" működését mindazonáltal az erősen behatárolt mozgástér határozta 
meg. Nevéhez fűződik ugyanakkor a magyar diplomácia egyetlen — igaz kissé megké
sett — sikere, a magyar-román megbékélési egyezmény tető alá hozatala. 

Az orosz invázió következtében a katonai helyzet hamarosan válságosra fordult. Jú
lius 29-én Kossuth és a kormány őt és Szemere Bertalan miniszterelnököt küldte Görgey 
táborába így részt vett a Görgey által az orosz fővezérséggel megkezdett tárgyalásokon. 
A Temesvár alatti katonai összeomlást követően, a kormányzó lemondásáról illetve Gör
gey diktátori kinevezéséről értesülve — az ellenállást kilátástalannak ítélve — augusztus 
11-én elhagyta Aradot, s hamarosan az országhatárt is átlépte. 

Emigrációban 

Szemerével együtt augusztus 24-én Orsovánál lépett török területre. A szabadságharc 
Törökországba menekült vezetőit 1850 februárjában Kütahiába internálták. 1851 október 
elején, Törökországot elhagyva feleségével, Keglevich Auguszta grófnővel Párizsban te
lepedett le.(Időközben Batthyány Kázmér grófot a császári-királyi hadbíróság — távollé
tében — halálra ítélte és 1851. szeptember 25-én jelképesen ki is végezte). 

Szemere Bertalan oldalán részt vett a Kossuth lemondásáról szóló 1850-1852 közötti 
hírlapi vitákban, s emiatt az emigrációban lassan elszigetelődött.22 Francia nyelven meg
írta emlékiratait, amelyeket átdolgozásra és fordításra John Andrew Blackwellnek, a ma
gyarbarát angol diplomatának adott át. Emlékirataiban hangsúlyozottan foglalkozott a 
szabadságharc prominens személyeivel,továbbá a kormányzati centralizáció, illetve a 
megyei autonómia kérdésével, hitet téve a hatalmi decentralizáció mellett23 

1854. július 12-én — sérvműtétét követően, feltehetően orvosi műhiba következté
ben — váratlanul hunyt el. Kortársai szerint a halál — derékba törve egy tartalmas, sike
res életutat — a jövő reményteljes politikusától fosztotta meg a nemzetet. Temetésén 

20 WALDAPFEL ESZTER: Aföggetlen magyar külpolitika 1848-1849. Budapest, 1962. 201. 
21 ERDŐDY GÁBOR: A Szemere-kormány külügyninisztere. In: Gróf Batthyány Kázmér (1807-1854) emlékezete. 

Pécs, 2006. 129-160. 
22 CSORBA LÁSZLÓ: Batthyány Kázmér - emigrációban. In: Gróf Batthyány Kázmér (1807-1854) emlékezete. 

Pécs, 2006. (Továbbiakban: CSORBA) 161-185. 
23 Közli HERMANN RÓBERT: Gróf Batthyány Kázmér emlékiratai. In: Szószék és csatatér. Politikai naplók és visz-

szaemlékezések (1848-1849). Budapest, 2000. 134. 
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fegyvertársa, Szemere Bertalan ekképpen vonta meg pályája mérlegét: „Használni kí
vánt, s nem fényleni. "2A 

Hamvai — 133 év után — 1987-ben kerültek a Montmartre-i temetőből hazai föld
be, a siklósi várkápolna családi kriptájába. Ideje lenne, hogy elfoglalja az őt megillető 
helyet a nemzet panteonjában is. 

Az írásunk mottójául is szolgáló minősítés Batthyány Kázmér párizsi búcsúztatóján hangzott el. A nekroló
got is Szemere fogalmazta és küldte szét a jelentősebb európai lapoknak. Ld. FŰZES MIKLÓS: Batthyány Káz
mér. Budapest, 1990. 200., CSORBA, 185. 
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