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BATTHYÁNY LAJOS KATONAI SZOLGALATÁNAK TÖRTÉNETE 
1826. AUGUSZTUS 5 — 1831. ÁPRILIS 30. 

Batthyány Lajost 1849. január 8-án este tartóztatták le Pesten és ezzel meg
kezdődött ellene a kilenc hónapig, mártírhaláláig tartó császári királyi hadi
törvény széki eljárás. Lovag Leuzendorf Lajos hadbíró százados óriási appará
tussal összegyűjtött vádanyagában, a kihallgatási jegyzőkönyvben és a büntetési 
előterjesztésben szükségesnek tartották, hogy külön kitérjenek Battyhány ka
tonai szolgálatára.1 Erről a legrészletesebb adatokat az 1849. július 3-án Bécs
ben a es. kir. Udvari Hadiszámvevőség által készített hivatalos okmány tar
talmazta. A szolgálati leírásban a kvietált alhadnagyról a következőket írták: 

Neve: Batthyány Lajos Sándor gróf. Született: Pozsony, Magyarország, 1807. 
Vallása: katolikus. Családi állapota: nőtlen. Szolgálati ideje a 32. Franz Ferdi
nand d'Esté gyalogezredben ezredkadétként 1826. augusztus 5-től 1827. ápriiis 
19-ig, 8 hónap 15 nap; a 9. Miklós cár huszárezredben2 alhadnagyként 1827. 
április 20-tól 1831. április 30-ig, ezen a napon az Udvari Haditanács 1831. április 
21-i G 2144. számú rendeletével tiszti rendfokozat megtartása nélkül kilépett, 
4 év 11 nap. Szolgálati ideje összesen: 4 év 8 hónap 26 nap.3 

Batthyány életében ez az időszak, a 19 éves korától 24 éves koráig tartó ka
tonai szolgálata, maradandó nyomokat hagyott és személyiségére kitörülhetet
len hatásokat gyakorolt. Ám ha átnézzük a Batthyány Lajossal foglalkozó mun
kákat, azt tapasztaljuk, hogy ha ki is térnek életének nagyobbik felét kitöltő 
gyermek- és ifjúkorára, valamint katonáskodásának idejére, a források hiá
nyában adataik pontatlanná válnak és értékeléseik is elbizonytalanodnak. 
Batthyányi közel öt esztendei cs. kir. hadseregbeli szolgálatát eddig még nem 
dolgozta fel a történetírás. Egyedül Balogh Gyula 1887-ben megjelent „Gróf 
Batthyány Lajos ifjúsága" című írásában közölt erről értékes adalékokat/' 

1 Károlyi Árpád: Németújvári Gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pöre. Budapest, 1932 
I I . k. 393., 444., 506. o. 

2 A 9. huszárezred 1806 és 1832 között ezredtulajdonosa, báró Frimont János lovassági tábornok nevét viselte. 
3 Károlyi: i. m. I I . k. 404—405. o. 
4 Balogh dolgozata a Vasárnapi Újság, 1887. 36. (590—592. o.), 37. (605—608. o.) és 38. (622—623. o.) számban 

jelent meg. Baloghnak munkája elkészítésekor meg volt kötve a keze, mivel figyelembe kellett vennie, hogy élt még 
Batthyány családja és valószínűleg ezért nem tüntette fel a felhasznált levéltári források lelőhelyét és jelzeteit. Balogh 
írásához az apai örökségért az anya, özvegy Batthyány grófné, született Skerlecz Borbála és fia, Batthyány Lajos gróf 
között folyó per iratait használta fel. A peranyagban Batthyány Lajos gyermek és ifjúkorára, valamint katonásko
dására a Vas megyei Levéltár értékes okmányokat őriz a „Vas vármegye nemesi közgyűlésének iratai 1694—1828 
F. 242." fondjában. A magyar, latin és német nyelvű eredeti és hitelesített másolatú iratok között találhatók az udvari 
kancellária leiratai, a megyegyűlések jegyzőkönyveinek kivonatai, Batthyány és anyja folyamodványai, nyilatkozata, 
levelei, igazolásai, a megye és a 9. huszárezred levelezése, az ügyet vizsgáló bizottság jelentései és más dokumentumok. 
Az anya és a fiú közötti vagyoni viszály békés rendezésére kiküldött megyei bizottság az 1829. november 16-i megyei, 
közgyűlés elé terjedelmes jelentést vitt. A jelentést 14690/1829 számmal, mellékleteit — melybe az összes iratot be
sorolták — AA, BB, CC, DD, BE, FF, GG, HH, I I , KK, LL betűkkel, a mellékletek iratait számok, vagy számok és 
betűk kombinációjával jelölték. Ezen kívül az összes iratot, keletkezésük időpontjától és előző számuktól függetlenül 
a közös 14690/1829-es számmal is jelölték. I t t kívánom még megjegyezni, hogy tanulmányom megírásakor felhasznál
tam Balogh németből magyarra fordított anyagait, de azokat minden esetben az eredetivel is összevetettem és a szük
séges pontosításokat elvégeztem. 
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A történetírás még máig sem adott megnyugató választ arra, hogy törté
nelmünk olyan jelentős periódusában mint a reformkor, a polgári foiTadalom 
és szabadságharc, miért éppen Batthyány Lajos játszotta az egyik vezető sze
repet? Történelmi feladatának vállalásához Batthyány bonyolult és ellentmon
dásos személyiségfejlődési folyamat eredményeként jutott el, amely időben át
fogja a gyermek- és ifjúkort, de a meghatározó változás a katonáskodása alatt 
indult meg. Battyhány életének és szerepének mind teljesebb feltárásához, 
megítélésem szerint, hasznos támpontokat talál a történetírás gyermek- és ifjú
korából, valamint katonáskodásának idejéből. Ezért tartom fontosnak, hogy 
megkíséreljem, új adatok és tények segítségével, bemutatni ennek az esemé
nyekben gazdag időszaknak (1807—1831) történetét. 

Gyermek- és ifjúkora 

Családi körülmények és diákévek 
Batthyány Lajos Napóleon hatalmának csúcspontján, a tilsiti békekötés esz

tendejében, 1807. február 10-én született5 és ,,1807. február hó 11-én keresztel
tetett Pozsonyban, a hol a napvilágot először megpillantotta."6 Apja németúj
vári Batthyány József Sándor gróf, Ikervár, Szalónak, Tótmorác és Dobra Vas 
megyei és egyéb földbirtokok gazdája, anyja lomniezai Skerlecz Borbála, régi 
birtokos nemesi család leánya volt. 1804^ben megkötött házasságuk azonban 
nem volt harmonikus az apa szenvedélyes természete és az anya pazarlásra való 
hajlama miatt, ezért 1807-ben közös megegyezéssel különváltak. Az anya két 
gyermekével, az 1805-jben született Emiliával és Lajossal, Ikervárról Bécsbe köl
tözött. 

A Batthyány házaspár válása az udvarnak is feltűnt. I. Ferenc kabinettitká
ra, Neuperg útján olyan megbízatást adott, hogy a gróf és a grófné ellentétéről, 
viszálykodásáról szerezzenek megbízható értesülést. A bécsi rendőr-főigazgató
ság nyomozati adatai alapján készült jelentés 1808. február 14-én került a 
király elé. A jelentés szerint Batthyány grófné, Skerlecz Borbála, Punzendorf-
ban a 288. számú házban lakik és az első emeletet a kerttel együtt évi 900 fo
rintért bérli. A grófné életmódja egyszerű és minden idejét otthon, két kisgyer
meke — 1 V2 éves fia és 3 éves lánya — és társalkodónője körében tölti.7 

A Magyarországon élő grófról a jelentés nem közölt semmit, de utasítást kért, 
hogy a vele kapcsolatos részletek feltárása céljából Erdődy grófhoz vagy a ma
gyar udvari kancelláriához forduljanak-e. A jelentésre I. Ferenc a következőket 
írta: „A jelentést tudomásul veszem. A Batthyány grófra vonatkozó körülmé
nyekről és magaviseletéről annak [Erdődy — A. T.] útján fogok közelebbi érte
sülést szerezni, és a tudósítás, amint megérkezik, azonnal elém terjesztendő. 
Ferenc"8 

A király utasítására az ügyiét a továbbiakban a magyar udvari kancellária 
kezdte intézni. A kancellária Széchenyi Ferenc grófot kérte fel, hogy derítse ki 
a különválás körülményeit és Batthyány József Sándor gró£ álláspontját. 1808. 
március 28-án Sopronban Széchenyi előtt Battyhány írásbeli nyilatkozatot tett, 
melyben kijelentette, hogy feleségétől közös megegyezéssel vált külön, miután 

5 A születés időpontjául 1807. február 10-ét fogadom el, mivel maga Batthyány is ezt a napot tekintette annak. 
1831. március 22-i, katonai szolgálatból való kilépési kérelmében ezt írta: „Nagykorúságommal 1831. február 10-én.... 
L. Kriegsarchiv (a továbbiakban: KA), Wien. Hofkriegsrat. 1831. G. 4/46. Fol. 4. 

6 Balogh: i. m. 590. o. 
7 Vas megyei Levéltár. Vas vármegye nemesi közgyűlésének iratai 1694—1828. F . 242. (a továbbiakban: VL). 

I . Ferenc elé terjesztett 1808. február 14-i jelentés a Batthyány-házaspárról. Német nyelvű. Másolat. 14690/1829. GG. 
Nr. 9.12. b . 2. 

8 Uo. 
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nem tudtak harmonikusan együtt élni. Különben a grófnét becsüli, amit azzal is 
bizonyított, hogy a megállapított 8000 forint évi tartásdíját 10 000 forintra emel
te, vele gyakran, barátságosan levelez, és „fiát, akit a megegyezés szerint magá
nál tarthatott volna, bizalmának jeléül nejének engedte át mindaddig, míg csak 
férfi által vezetett nevelésre nem szorul." A gróf nem zárta ki annak a lehető
ségét sem, hogy házasságukat esetleg újra helyreállítják,, de erre betegsége és 
hamarosan bekövetkező halála miatt nem került sor.9 

Batthyány József Sándor gróf 1811. április 7-én Ikervárott kelt végrendele
tében minden ősi és szerzett javait egyetlen fiára, Lajosra hagyta oly formá
ban, hogy a vagyont nagykorúságáig Vas vármegye első alispánja, vagy árvavá
lasztmánya felügyelete alatt kezeljék és jövedelméből a fia 10 éves koráig 5000, 
14 éves koráig 7000, 20 éves koráig 10 000 és 20 éves korától 24 éves koráig, 
nagykorúságáig, 12 000 forint évjáradékot kapjon, özvegyének 12 000 forint évi 
tartásdíjat állapított meg. Meghagyta, hogy az ikervári, tótmoráczi és dobrai 
uradalmakat egy szeniorátussá alakítsák át. Továbbá úgy rendelkezett még, 
hogy ha családja teljesen kihalna, vagyonát a haza védelmében meghalt magyar 
katonák özvegyei, árvái és a hadirokkantak támogatására használják fel. A vég
rendelet végrehajtójának Vas vármegye első alispánját, Szabó Ignácot jelölte 
ki. Felszólította az anyát is, hogy ügyeljen a végrendelet előírásainak be
tartására. A végrendelet utolsó soraiban a királyt kérte fel arra, hogy intéz
kedjen végakaratának teljesítésére.10 

1812 júliusában a kisgyermek Lajos által alig ismert apa, Batthyányi József 
Sándor betegsége válságosra fordult. A gróf jogtanácsosa, Hetler József rend
szeresen beszámolt a grófnénak férje állapotáról és közli vele : ügyel arra, hogy 
a javakból semmi se vesszen el. 1812. július 10-i levelében már arról írt, hogy 
a gróf „halála ma vagy holnap valószínű" és a végrendelet addig „nem lesz ki
hirdetve, amíg ön nem lesz itt". Skerlecz Borbálát figyelmezteti, hogy a pénztár 
üres és az a 3000 forint, amit neki küld, kölcsönzött pénz. Hetler jogtanácsos 
már a gróf halála előtt arra törekedett, hogy a végrendelet végrehajtását a 
feleség kezébe játssza át.11 

Batthyány József Sándor gróf 1812. július 13-án Ikervárott meghalt. Szabó 
Ignác, Vas vármegye első alispánja, a végrendeletben kijelölt végrehajtó és a 
javak felügyelője, jogainak érvényesítése érdekében semmi erélyt nem fejtett 
ki. Ezért úgy mentegette magát, hogy Batthyányi József Sándor gróf végren
deletének az ikervári uradalom irodájában történő kihirdetésében Skerlecz 
Borbála és ügyvédje, Hetler József megakadályozták. így ő megelégedett az 
özvegynek azzal a kijelentésével, hogy az egyetért a végrendelet előírásaival és 
azok végrehajtásáról majd gondoskodik.12 

Skerlecz Borbála így elnyerte az összes javak feletti korlátlan rendelkezés 
jogát, de ezzel maga vetette el a fiával való későbbi éles családi viszály magját. 

A kisgyermek Battyány Lajost érzékenyen érintette a korai apátlanság és 
a szülői szeretet hiánya. Az utazni és szórakozni szerető anyát a vagyon feletti 
birtoklási vágy korán elidegenítette fiától, akit 1815-ben, 8 éves korában, évi 
500 forint ellátási díjért, Vinzenz Pleban tanár bécsi nevelőintézetébe adott. 
Ettől kezdve a nevelőintézeti szabályok irányította tevékenység töltötte ki a fiú 
életét. Batthyány Lajos itt nyert oktatást az alsó fokú iskola összes tantárgyai-

9 VLGróf Batthyány József Sándor 1808. március 28-i nyilatkozata. Német- nyelvű. Másolat. 11690/1829. GG 
Nr .9 . 12. b. 2. 

10 VLGróf Batthyány József Sándor 1811. április 7-i végrendelete. Latin nyelvű. Hitelesített másolat. 14090/ 
1829. AA. 2. 

11 VL Hetler József 1812. július 10-i levele Batthyány grófné, Skerlecz Borbálához. Német nyelvű. Hitelesített 
másolat. 14690/1829. GG. Nr. 9. 12. b. 2. 

12 VL Szabó Ignác alispán 1812. november 0-i nyilatkozata. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. HU. 
F. 13. g. 1. 
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ból, vallástanból, szépírásból, rajzból, latin, magyar, olasz és francia nyelvből 
és táncból. Pleban özvegye később úgy jellemzi a gyermek Batthyányit, hogy jó 
növésű és alkatú, gyengéd gyermek volt. „Szellemi tehetségei kitűnőek — gyor
san fogott fel mindent —, de rendkívül izgékony, élénk és heves véralkatú. 
Szenvedélyessége mintegy heves szélvész tiport el útjából virágot, gyümölcsöt 
egyaránt. A komikus vidámság bizonyos neme volt az előjele az ilyen kitöré
seknek, amely csakhamar haragba ment át és dühöngésben végződött."13 

Az intézetben Battyhány egy alkalommal súlyosan megbetegedett. Ekkor 
anyja is meglátogatta, aki ezekben az években idejének nagy részét Nápolyban 
töltötte, fényűző életmódban.14 Az anya életviteléhez bőséges anyagi alapot 
szolgáltatott kiskorú fia birtokainak jövedelme: az 1815. esztendőben 163 493 
forint 46 krajcár, az 1816. esztendőben 150 037 forint 9 krajcár, az 1817. eszten
dőben 135 614 forint 58 krajcár, az 1818. esztendőben 113 593 forint 29 krajcár és 
az 1819. esztendőben 93 603 forint 12 krajcár.15 

Skerlecz Borbála nagyon költséges utazásait és rendszeres külföldi tartózko
dásait 1828-^ban úgy próbálta igazolni, hogy azt állította: fia születésekor egész
sége úgy megromlott, hogy orvosi tanácsra, gyógykezelés céljából kellett Ná
polyban tartózkodnia.16 

Batthyányi Lajos 1819. április 15-ig élt és tanult a magán nevelőintézetben, 
az előkelő arisztokrata családok sarjai között. Az anya azt szerette volna, hogy 
fia továbbra is az intézet növendéke maradjon, de ez ellen Lajos makacsul til
takozott és Pleban özvegye is azt javasolta, hogy gyermekét adja más inté
zetbe.17 

Az anya ekkor Magyarországra küldte fiát, ahol 1819 és 1821 között nevelését 
és középfokú tanulmányainak vezetését egy tanárra bízta. Nem tudjuk pontosan 
milyen élményeket kapott két esztendei hazai — valószínű ikervári — tartóz
kodása alatt. 

1821 'márciusától 1824 májusáig Batthyány Lajos Fritz Klinkovström bécsi 
— Alser városrész 18. és 96. szám alatti — felső tan- és nevelőintézetében tanult 
évi 500 forint tandíjért és ellátásért. Itt megkezdte az angol nyelv tanulását és 
a 2 éves bölcsészeti tanfolyamot.18 1823—24-tben dr. J. B. Freiberger tanár ve
zetésével a jogi szakképzéshez szükséges filozófiai előkészítő anyagait tanulmá
nyozta.19 1824 tavaszán Klinkovström felismerte, hogy a 18. életévébe lépő és 
a katonáskodás gondolatával is foglalkozó ifjú Batthyány kinőtte intézetét. 
Ezért 1824 áprilisában azt javasolta az anyának, hogy fia további nevelését és 
tanítását bízza Nikolaus Möllerre. a filozófia doktorára, akinél majd befejezheti 
felsőfokú tanulmányait. Egyben azt is tanácsolta, hogy fiát, jellemének helyes 
fejlődése érdekében, lássa el megfelelő összegű havi zsebpénzzel.20 

Dr. Möller tanár .1824. április 20-i levelében megírta az anyának, hogy elvál
lalja fia nevelését és tanítását.21 Az anya megfogadta Klinkovström tanácsát 
és havi 100 forint zsebpénzt adott fiának, aki 1824 májusából 1826 februárjáig 

18 VL Vinzenz Pleban özvegyének 1828. november 10-én Bécsben Batthyány Lajos grófról készített bizonyítványa. 
Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. GG. Nr. 19. 12. p. 2. 

14 Uo. 
15 VL Kimutatások a Batthyány-birtokok 1812 és 1827 közötti jövedelmeiről és kiadásairól. Német nyelvű. Ere

deti tisztázat. 14690/1829. GG. Nr. 10—14., HH. F. 13. g. 1. 
16 VL Dr. Franciscus Vierer 1828. április 2-1 Bécsben és dr. Englicher Ignác 1828. november 2-án Pozsonyban kelt 

orvosi igazolása. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. GG. Nr. 18. o. 2. 
17 L. a 13. sz. jegyzetet. 
18 VL Friedrich Klinkovström 1828. november 11-én Bécsben kelt bizonyítványa Batthyány Lajosról. Német 

nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. GG. Nr. 20.12. g. 2. 
19 VL Freiberger, J . B . 1829. január 23-i Bécsben kelt nyilatkozata Batthyány Lajos grófról. Német nyelvű. 

Hitelesített másolat. 14690/1829. HH. N. 12. e. 3. 
20 VL Klinkovström 1824. április 23-i levele özv. Batthyány grófnéhoz. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 

14690/1829. GG. Nr. 21. a. 12. s. 2. 
21 VL Dr. Möller 1824. április 20-i levele özv. Batthyány grófnéhoz. Német nyelvű. Eredeti tisztázat. 14690/1829. 

GG. Nr. 23.12. u. 2. 
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Möller házában tanult és élt, s ahol érte évi 800 forintot kellett fizetni. Az ifjú 
Batthyány hamar megkedvelte Möllert, de meleg barátságot kötött dr. Frei-
•bergerrel, a filozófia tanára val, dr. Andreas Hugo Neurohr orvossal és más fia
tal polgári értelmiségiekkel is.22 Velük járt társaságba és szórakozni. Ebben az 
időben kerülte főúri társait, a mágnásif jakat.23 Különösen dr. Freiberger és dr. 
Neurohr voltak rá nagy hatással, akik barátságukkal, önzetlen ragaszkodásuk
kal, nagy műveltségükkel, polgári szabadságeszméikkel és szabadelvű néze
teikkel erős vonzást gyakoroltak Batthyányira, erősítve benne a liberális és de
mokratikus nézeteket. Együtt olvasták a nagy német, angol és francia költők és 
írók remekeit, melyek mély nyomokat hagytak a magárahagyott, akaratos és 
lobbanékony Batthyány gondolatvilágában.24 

Anyja, amikor értesült fia polgári értelmiségiekkel való egyre erősödő barát
ságáról, élesen kikelt ez ellen és megbízta a Bécsben élő barátnőjét, Lesnovska 
grófnőt azzal, hogy fia cselekedeteiről szerezzen számára rendszeresen értesü
léseket. 

Az ifjú Batthyány jó viszonya egy óv után felbomlott dr. Möllerrel, aki 1825 
június 10-i levelében arról tájékoztatta az anyát, hogy fia már hosszabb idő óta 
nem ül le az asztalához és háza békéjének megőrzése érdekében szívesen meg
válna tanítványától.25 1826. február 21-i levele már tele van az ifjú gróf elleni 
panasszal, azért, mert az barátságot kötött két fiatal külföldi orvossal, akikkei 
italt fogyasztva éjjelekbe menő zajos szórakozást folytatnak. Amikor ezért fi
gyelmeztette őt, Batthyány ajtót mutatott neki. Erre kénytelen volt más szo
bába költöztetni, ám azóta az ifjú gróf nem lépte át háza küszöbét.26 

A fiatal Battyhány Lajos 1826 eleji magatartását két évvel később Möller 
úgy jellemzi, hogy makacs, önfejű, szeszélyes, a házi békét megzavarta, a böl
csészeti tanfolyam befejezésével jogi tanulmányokba kezdett, de azokat elha
nyagolta és haszontalan időtöltéssel foglalkozott. A mulatságoknak élt, pénzét, 
amit anyja ruhára adott néki, elszórta és a szabóval, cipésszel hitelre dolgozta
tott. Űj szállást rendezett be és évi ellátása 2000 forintnál többe került. Möller 
valószínű, hogy rosszabb színben tüntette fel Batthyányi Lajost, mivel ezt a 
nyilatkozatát 1828 decemberében tette meg, amikor az anya és fiú közötti he
ves ellenségeskedés a birtokok vezetése és jövedelmének felhasználása miatt 
már kitört.27 

A 20. évébe lépő Batthyány Lajos pénzügyi szükségletei természetesen meg
növekedtek,, de az anya azokat nem volt hajlandó fedezni olyan mértékben, 
ahogy azt az apai végrendelet előírta. Az ifjút bánthatta, hogy a számára meg
állapított évi 10 000 forint járadékból az anyja csak kis összeget, 1200 forintot, 
azaz havi 100 forintot utalt ki neki. 

Katonai pályára lépése indítékai 
1826 tavaszára az ifjú Batthyány Bécsben anyjával és tanárával konfliktusba, 

lelkileg válságba került, amelyből kiutat keresett. A társadalmi rangjának meg
felelő kiutat a katonai pályában vélte megtalálni. Döntésében több indíték ját
szott szerepet. Mindenekelőtt a család katonaelődjeinek példája — nem az 
apjáé azonban, aki „a cs. k. hadseregben, hol számos évekig szolgált, kapitány-

22 VL Dr. Möller 1828. december 5-i Bécsben kelt nyilatkozata Batthyány Lajos grófról. Német nyelvű. Hitelesí
tet t másolat. 14690/1829. GG. Nr. 21. 12. r. 2. 

23 Uo. 
24 Károlyi: i. m. I. k. 592—593. o. 
25 VL Dr. Möller 1825. június 10-i levele özv. Batthyány grófnéhoz. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/ 

1829. GG. Nr. 23. a. 12. v. 2. 
26 VL Dr. Möller 1826. február 21-i levele özv. Batthyány grófnéhoz. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/ 

1829. GG. Nr. 23. b . 12. w. 2. 
27 L. dr. Möller idézett, 1828. december 5-i nyilatkozatát. 
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rágnál följebb vinni nem tudta."28 De közre játszhatott az a körülmény is, 
hogy egy évtizeddel a napóleoni háborúk után az arisztokrata körökben meg 
nagy volt a vonzása a tiszti egyenruhának. 

Batthyány Lajos 1826. március 29-én levélben fordult anyjához beleegyezése 
megszerzéséért. Gondolkodásmódját és a katonai pálya választásának indítékait 
hűen tükrözi a levél : 

„Kedves Anyám! 

Bizonyos körülmények között egy közvetítő éppen nem felesleges, mint pél
dául most; bocsáss meg tehát kedves anyám, ha helyettem ez a levél szól hoz
zád, s fiadnak forró kérését eléd terjeszteni bátorkodik. Mivel a körülmények 
úgy alakultak, hogy helyzetemben a változás szükségesnek tűnik, bizonyara 
neked, mint édesanyámnak és nevelőmnek, van jogod ahhoz, hogy jövő környe
zetemet meghatározzad és kijelöld számomra .azt a helyet, melyet anyai bölcses
séged és óvatosságod a legalkalmasabbnak talál. Ez azonban a jelen körül
mények között nagyon nehéz feladat rád nézve, éspedig azért, mert nekem olyan 
a kedélyem, hogy az már több helyen akadályokat gördített utamba és meg
gátolt abban, hogy akármely, rám nézve üdvös helyzetbe beletaláljam magam. 
Bizonyára tehát az volna rám nézve a legcélszerűbb, ami nemcsak kellemes és 
jó, de amit szeretni is tudnék és méltó is volna hozzám. Gyermeki kötelességem
nek tartom tehát, kedves Anyáim, hogy ebben, amennyire tőlem telik, segít
ségedre legyek, hogy őszintén kijelentsem mit tartok legközelebbi rendelteté
semnek, egyszóval hogy mily pályára szentelném magamat a legszívesebben. 

.Ez az igazi hősi pálya, amely már sokak nemességét megszerezte és gyökere 
minden nemesnek, nagynak, gyökere az előkelő lovagkor azon lépéseinek, me
lyek a legrövidebb úton vezetnek a becsülethez és dicsőséghez; melynek vé
delme alatt minden fejlődik,, mely nélkül pedig minden elpusztul, melynek min
dent köszönhetünk, amiért a történelem küzd,, amit a múlt védelmez! 

Te tudod Édesanyám, hogy nem hirtelen fellángolás, nem múló képzelet az, 
ami kényszerít, hogy szóljak, mert már évekkel ezelőtt kinyilvánítottam előtted 
ezt a kérésemet, és bízva türelmedben és jóságodban, ismételten bátorkodom azt 
ezúttal is eléd terjeszteni. Ámde ne hidd azt, hogy ez nem egyéb, mint törek
vés arra, hogy minden köteléktől megszabaduljak, és a szellemi foglalkozást 
azonnal abbahagyjam. 

Bizonyára nem, kedves Anyám! — Csak érjem el egyszer célomat, csak legyek 
a pályán, mely csábít és vonz, iákkor fogok még csak minden hasznossal és jóval 
foglalkozni, mert az addig kellemetlen nekem, míg azt látom, hogy szép ter
veimnek útjába áll. Ha majd ezredemmel oly városban leszek, ahol alkalmat 
találok, szabad óráimat bizonyára a tanulmányaimnak szentelem. Mindenek
előtt azt ígérem meg neked, hogy a hazai jogot nem fogom elhanyagolni, ha
nem naponként foglalkozom vele néhány órán át, hogy egykor furfangos ügy
védek kezeibe ne kerüljek. Attól sem kell tartanod, hogy a katonaéletet hamar 
megunom, látván a kisebb-nagyobb nehézségeket. Ö nem., mert hiszen Isten 
után Neked erős, egészséges testalkatot köszönhetek és meglátod majd, hogy 
állhatatos lelket is, amely bizonyára mindenkor, békében éppúgy, mint há
borúban, a helyén lesz, hogy neked, családunknak és saját magamnak becsüle
tére váljék. Ha azonban másként határoznál, biztosítlak, hogy beleegyezésed 

28 Gróf Batthyány Lajos az első magyar miniszterelnök élete és halála. Pest, 1870. 17. o. 
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boldoggá tett volna, de tilalmad sem fog elkeseríteni, hanem leszek mindenkor 
az én jóságos Anyámnak engedelmes fia. 

Bécs, 1826. március 29. 
Batthyány Lajos"20 

A katonai pálya iránti vonzalma tehát erős. Lelkesedéssel és optimizmussal 
beszél róla, mint életének egyetlen céljáról. Nem rettentik vissza a tiszti szol
gálat nehézségei sem. 

Az anyát azonban fia érvei nem győzték meg, ezért az, 1826. április 2-án, 
újabb levélben igyekszik eloszlatni aggodalmát. Meggyőződése — írta —, hogy 
szándéka a katonai pályára lépésre végleges és kérte ahhoz az anyai jóváha
gyást : „Hozd meg ezt az áldozatot számomra. Én azt mondom áldozat, de belá
tom, számodra milyen riasztó karrieremet kockára tenni." Kéri anyját, 
találjon megoldást arra, hogy régi ígéretét valóra váltva „elmenjen katoná
nak".30 

Az anya és fiú kapcsolatára jellemző, hogy noha mindketten Bécsben éltek. 
ezt az életbevágó kérdést nem személyes beszélgetés útján, hanem levelezéssel 
akarták megoldani. Ez is jelzi, hogy anya és fia viszonya megromlott, elvesz
tette közvetlenségét és hideggé vált. Az újabb levél sem érte el a kellő hatást, 
mert Skerlecz Borbála továbbra is ellenezte fia pályaválasztását. Ezért Batthyá
ny Lajos, tervének megvalósításához, családja jó ismerősétől, Laval Nugent gróf 
altábornagytól, a Páduában állomásozó velencei hadosztály parancsnokától kért 
támogatást. 

Nugent megkísérelte a fiatal Batthyányi lebeszélni törekvéséről azzal az érv
vel, hogy ő a család egyetlen fiúgyermeke, ezért ne legyen katona, hanem in
kább fejezze be jogi tanulmányait. Batthyány azonban meggyőzte Nugentet, 
hogy katonaként is befejezheti a jogi tanulmányokat. Ezek után az altábornagy 
vállalta, hogy kérését pártfogolja és beszélni fog családjával. Batthyány Lajos 
katonáskodásának ügyében az összeült családi tanács, az anya, Batthyányi 
Vince gróf és más rokonok előtt Nugent altábornagy rábeszélésére az anya be
leegyezését adta, hogy Lajos fia kadét legyen, de közben folytatnia kell jogi 
tanulmányait és abból le kell vizsgáznia Magyarországon. Feltételül szabta 
még, hogy olyan magyar ezredben legyen kadét, amely Nugent parancsnoksága 
alá tartozik, hogy az személyesen felügyelhessen fiára. Az altábornagy tanácsá
ra az anya fia havi 100 forint zsebpénzét 60 forintra csökkentette, nehogy — 
mint Nugent mondta — egy kadét jövedelme felülmúlja egy századosét. 
Batthyány Lajos a feltételeket elfogadta és így megnyílt az út az olyan nagyon 
óhajtott tiszti pálya előtt.31 

Az ifjú Batthyány Lajos tehát megkezdhette az anyjától majdnem teljesen 
független életét. Elérte, hogy az általa mérlegelt lehetőségek közül hajlamainak 
megfelelő pályát választhatott, ahol — úgy gondolta — sikerül majd életideál
ját megvalósítania. Nem ismeretes, hogy mint magyar főurat, az 1825 óta folyó 
országgyűlés eseményei és a hazai politikai viszonyok mennyire befolyásolták 
a pályaválasztásban. Valószínűnek tűnik, hogy bizonyos hatást gyakorolhattak 
az új iránt fogékony és lelkes fiatalemberre. 

29 VL Batthyány Lajos 182C. március 29-i levele anyjához. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. GG. 
Nr. 8. a. 12. p. 

30 VL Batthyány Lajos 1826. április 2-i levele anyjához. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. GG. 
Nr. 8. b. 12. o. 

31 VL Gróf Laval Nugent altábornagy 1828. november 15-i nyilatkozata Batthyány Lajosról gróf Reviczky 
Ádám kancellárnak. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. GG. Nr. 24. 12. y. 2. 
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A vitában. 3 fiú akarata győzött, aki szerint ezért vett tőle anyja hidegen 
búcsút, amikor ezredéhez Itáliába utazott. 

A császári-királyi hadseregben 

A 32. magyar sorgyalogezred kadétja 
Az ifjú Batthyány Lajos gróf ilyen körülmények között vonult be a Nugent 

altábornagy velencei hadosztálya kötelékébe tartozó 32. magyar sorgyalogezred
be, ezredkadétnak. Több mint négy és féléves katonai szolgálatának legfon
tosabb állomásait állománynyilvántartó lapja így rögzítette: 

„Törzskönyv" 
Füze t : 12. 6. 1. Oldal : 149. 43. 4. 

Ba t tyány Lajos gróf 

Származása : 

Helység: Pozsony 
Uradalom : 
Tartomány: Pozsony 
Ország: Magyarország 

Születési év: 1807 
Vallása: katolikus 
Állapota: nőtlen 
Foglalkozása: — 

Növedék : 
1826. augusztus 5-én a herceg Esterházy 32. gyalogezredbe ezred
kadétként 27 ft. 23 krajcár felszerelési pénz letétele ellenében 
létszámba vették. 

Későbbiek 

Rendfokozat Változás Évben Leírás 

Alhadnagy 
áthelyezés 
előlépett 
kilépett 

1827. április 19-én 
1827. április 20 -án 
1831. április 30-án a tiszti rendfokozat 
megtartása nélkül."32 

Batthyány Nugent altábornaggyal utazott Itáliába, ahol kadéti szolgálatát a 
Páduában állomásozó, pesti hadkiegészítésű, 32. magyar sorgyalogezredben kezd
te meg, melynek névadó ezredtulajdonosa Esterházy Miklós herceg táborszer
nagy, ezredparancsnoka Stephan August von Auenfels ezredes volt. 

Alig három hónapi kiképzés után imár minősítik Batthyány Lajos ezredkadé
tot. A minősítés szerint egyénisége kissé változó. Természetes tehetsége sokol
dalú. Felkészültsége a gyakorlaton jó. A nevelésben és kiképzésben nincs ta
pasztalata. Némi tudása van műszaki ismeretekből. Jó tudása van történelem
ből, földrajzból, matematikából és jogból. Szorgalmas magatartású és az ezred
ben tekintélye van. Jő gazda és viselkedésében nincsenek hibái. A „szolgálatban 
a legjobb akarat mellett még oktatásra van szüksége." Az „előléptetést minden
képpen megérdemli".33 

A minősítés Batthyány személyiségének szinte minden lényeges jellemzőjét 
megrajzolta és képességeit is bemutatta.34 Az ifjú ezredkadét az 1826. évi ka-

32 KA Wien. 9. Hus. Reg. Grundbuch. Abgang. 2 Classe. 1. Heft. 4. Seite. Az állománynyilvántartó lapra később 
grafitceruzával még ezt írták rá: „1849 októberében a lázadásban való részvétel miatt a pesti Üj épület kaszárnyában 
agyonlőtték." 

33 KA Wien. Fürst Esterházy 32-te Linien Infanterie Regiment. Conduite Liste. Der infant, kaiser.könig.ordinaler 
und Regiments cadeten. Pro Anno 1826. Fase. 117/1. 

34 A minősítési jegyzék a 32. magyar sorgyalogezred 26 es. kir. rendes és ezredkadétjáról 1826. október 31-én Pá
duában készült. A minősítési listát az ezredparancsnok, Stephan August von Auenfels ezredes, az ezredparancsnok
helyettes Johann Kissling alezredes, a zászlóaljparancsnokok, Pisztory János és Friedrich Drever őrnagyok írták alá. 
A kadétok között Batthyány a 26., azaz az utolsó helyen szerepel. 
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Batthyány Lajos gróf állománynyilvántartó lapja 

tonai sematizmusban még nem szerepel, de az 1827. éviben, a 32. magyar sor
gyalogezred 7 rendos és 20 ezredkadétját felsoroló névsorban a 8. helyen olvas
ható „Bathyany, Ludwig Gr." A rangsorban az előkelő nyolcadikként nem szol-

— 724 — 



gálati ideje alapján szerepel, nanem azért, mert a 20 ezredkadét nevét abc 
sorrendben közli a sematizmus.35 

Batthyány kadét életét és tevékenységét katonai elöljárói nagy figyelemmel 
kísérték, sőt — anyja megbízásából — Range hadnagy az ifjú minden lépését 
ellenőrizte és azokról rendszeresen beszámolt. Szabadidejében Batthyány, ígé
retéhez híven, egy Jurinisoh nevezetű személy felügyelete alatt folytatta jogi 
tanulmányait és 1826 végén sikeres vizsgát tett a királyi jogakadémián, Zágráb
ban. Tanulmányainak és vizsgájának költségei állítólag 1690 forintba kerül
tek.36 

Az anya elégedett a fiú katonai szolgálatban tanúsított előmenetelével ós 
eredményes jogi vizsgájával, mert 1827. január 20-án ajándékkal lepte meg, 
amit Batthyány Lajos 27-én Páduából írt levelében köszönt meg. Ebben a leve
lében arra kérte anyját, hogy vesse latba befolyását Franz Ferdinand d'Esté 
főhercegnél annak érdekében, hogy őt áthelyezzék egy huszárezredbe, ahol 
gyorsan elérheti a tiszti rendfokozatot, „amely a lovasságnál nyitva áll, a gya
logságnál azonban évekre zárva van." Beszámolt arról is, hogy a tábornok — 
valószínűleg Nugent — már tudomására adta, hogy áthelyezése elé nem gördít 
akadályt. Azt is bizonygatja: a „te anyai szereteted a legfontosabb és örö
mömet az sem rontja el, hogy Range hadnaggyal felügyeltetsz engem." Közli 
még azt is, 'hogy a leveléhez mellékelt borítékban van ezredparancsnoka válasza 
a hozzá intézett levélre, és — nyilván ismerve annak tartalmát — megjegyezte: 
„Remélem örülni fogsz neki." Levelét azzal fejezte be, hogy elmondja: beteg 
volt, amiből nehezen tudott kikászálódni: „Remélem, hogy ez az idő elmúlik 
és visszatér az egészségem."37 

Az áthelyezésre azonban még várnia kellett, mivel ezredét 1827 februárjában 
beosztották az itáliai es. kir. hadsereg hadikészültségbe helyezett csapatai közé 
és több századát áthelyezték a Po folyó túlsó partjára, ahonnan csak március
ban tértek vissza páduai helyőrségükbe.38 

A 32. magyar sorgyalogezredben az ifjú Batthyány 8 hónapot és 16 napot 
szolgált, mint ezredkadét. Ez idő alatt elsajátította a tiszti beosztáshoz szükséges 
katonai alapismereteket; megismerte a gyalogsági fegyvernemet, különösen az 
alegység — szakasz, század — mindennapi életét, kiképzését és harcászatál; 
részt vett zászlóalj- és ezredgyakorlatokon és belekóstolt a szinte háborús álla
potot jelentő hadikészültségbe; megszerezte a többi fegyvernemi és csapatnemi 
ismeretek minimumát is. Megfelelő alapokkal rendelkezett a tiszti rendfoko
zathoz. 

Skerlecz Borbála kérésére Ferdinand d'Esté főherceg elintézte hogy gróf Bat
thyány Lajos kadétot 1827. április 19-én a 32. sorgyalogezredből áthelyezték az 
ugyancsak Itáliában állomásozó 9. huszárezred állományába.39 

A 9. huszárezred alhadnagya 
Batthyány Lajos grófot 1827. április 20-án előléptették alhadnagynak a Vi-

cenza és térségében települt 9. huszárezredben, amelynek ezredtulajdonosa Fri-
mont János báró, Antrodocco hercege, lovassági tábornok, Lombard-Velence 

35 Militär-Schematizmus, 1827. "Wien. 159. o. 
36 VL Elszámolás gróf Batthyány Lajos kiadásairól özv. Batthyány grófnénak. Német nyelvű. Hitelesített másolat 

14690/1829. GG. Nr. 5.12. e. 
37 VL Batthyány Lajos 1827. január 25-i levele anyjához. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. GG. 

Nr. 8. c. 12. r. 
38 Seeliger, Emil: Geschichte der kaiserlichen und königlichen Infanterie-Regiments Nr. 32., für immerwährende 

Zeiten: Kaiserin u. Königin Maria Theresia, von seiner Errichtung 1741 bis 1900. Budapest, 1900. 220. o. 
39 A dualizmus és a Horthy-rendszer alatt megjelent és a 32. magyar sorgyalogezred történetét tárgyaló kiadvá

nyok meg sem említik, hogy Batthyány Lajos az ezredben szolgált. L. Szabó M. Ferenc: A császári és királyi 32. sz. 
inagy. sorgyalogezred fennállása első évszázadának története (Budapest, 1886) és Varga Sándor: Budapest volt házi 
ezredének a cs. és kir. 32. gyalogezrednek története 1741—1918 (Budapest, 1929) című munkákat. 
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főhadparancsnoka, ezredparancsnoka pedig báró Anton Callot ezredes volt. Az 
ifjú alhadnagyot az Adolph Klein őrnagy parancsnoksága alatt álló első őrna
gyi osztály 2. századába osztották be, amely Trevisóban állomásozott. 

1827 májusában Battyhány alhadnagyot szabadságolták, hogy felszerelje ma
gát. Fényes huszártiszti felszerelése és lovai 7125 forintba kerültek. Fia alhad
naggyá történt kinevezése után anyja a havi 60 forintos járadékát ismét 100 
forintra emelete.40 Az anya a család egyik barátját, báró Carl Mérgen vezérőr
nagy kőszegi dandárparancsnokot kérte meg arra, hogy vegyen a fia számá
ra egy, a lovassági szolgálatra alkalmas lovat. Mérgen a báró Vincent könnyű
lovas ezred egyik tisztjétől 75 arany dukátért akart Batthyány számára lovat 
vásárolni. Skerlecz Borbála meg volt elégedve Mérgen választásával, de a fia 
ezt a lovat nem fogadta el, hanem Ferdinand Fechtig bárótól vett lovakat.41 

Az anya tiltakozása ellenére Batthyány Fechtig bárótól két lovat vásárolt 700 
aranyért és ezt azért tette, mert állítása szerint az el nem fogadót lovat úgy 
akarták a számára megvenni, hogy ő azt ne is lássa és majd ezredéhez utána 
küldik. 

Batthyány alhadnagy, immár felszerelve, a nyarat és az őszt a századánál töl
tötte Itáliában, ahol részt vett a kiképzésben és a gyakorlatokon. Ebben az idő
ben megismerte a lóval való bánásmódot, az egyes és kötelék huszárkiképzést, 
a lovasharcászat legfontosabb eljárásait, a lovasalakzatokat és a huszáralegységek 
vezetését. Szabadidejében visszahúzódva élt, önképzéssel gyarapította ismere
teit. Nagy befolyást gyakorolt rá Itália szépsége és kultúrája. 

Az 1827. évi őszi hadgyakorlat befejezése után szabadságot kért, amelyet 
1827 novemberétől 1828 márciusáig Bécsben és Pozsonyban töltött el. 1827 vé
gén Bécsben régi polgári barátai társaságába járt. Anyja ekkor megfenyeget
te, ha nem szakít velük és nem a főúri körökből keres barátokat, akkor írni fog 
ezredparancsnokának, hogy rossz környezetbe keveredett. Batthyány későbbi 
állítása szerint anyja tudatosan szorgalmazta az arisztokrata ifjakkal való kap
csolatát, abban bízva, hogy a költséges szórakozások nyomán bekövetkezik a kor 
fiatal mágnásai szokásos ballépése: az adósságcsinálás. Ha ez megtörténik, ak
kor könnyen bizonyíthatja fiának könnyelműségét, a birtokok kezelésére való 
alkalmatlanságát, az anyai gyámság szükségességét. 

Batthyány, ennek ellenére, hallgatva az anyai sugalmazásra, idejét a továb
biakban az ifjú mágnásokkal töltötte. Felhagyott szerény magatartásával és 
főúri életmódot kezdett folytatni. A nagy lábon élő társaságban azonban ha
mar rá kellett jönnie arra, hogy havi 100 forintja nem. elég az ilyen életvitel
hez és úgy érezte: ezzel az összeggel nem tud grófi és tiszti rangjához méltó 
életet élni. Elkeseredését növelte az a tudat, hogy az atyai végrendelet értel
mében már évi 12 000 forint járadékot kellene kapnia. Az anya ugyan sugallta, 
hogy éljen nagyvilági életet, de annak költségeit nem volt hajlandó fedezni. 

A Bécsben és Pozsonyban élő arisztokrácia társasági életét a pompa, a fény
űzés jellemezte. Különösen Pozsony mutatott mozgalmas és szórakoztató képet 
a fiatal Batthyány számára. „Pozsony vormärzbeli farsangjai vígságtól voltak 
hangosak, jókedvtol gyöngyözőek, s elevenségben vetekedtek a bécsiekkel... 
A Redoute-ban és a Pálffy-teremben voltak étkező- és játékhelyiségek, ahol a 
vendégek nem takarékoskodtak, ha megéheztek vagy megszomjaztak."''12 

Batthyány Lajos 1828 január és február havát mágnás tisztismerőseivei át-
szórakozta Pozsonyban. Mivel anyja a nagyvilági élethez nem adott pénzt, 

40 Lásd Nugent altábornagy idézett, 1828. november 15-i nyilatkozatát. 
41 Báró Carl Mérgen vezérőrnagy 1828. december 13-i nyilatkozata Batthvány Lajos ló-vásárlásáról. Németnyelvű. 

Hitelesített másolat. 14690/1829. GG. Nr. 25.12. z. 2. 
42 Sas Andor: A koronázó város. A bécsi kongresszustól a nagy márciusig. 1818—1848. Bratislava, 1973. 90—93. o. 
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jöttek az uzsorások, akik számára a szorult anyagi helyzetben levő ifjú gróf 
„gazdag zsákmányt" jelentett. Először Mayer Henrik nagykanizsai kereskedő 
jelentkezett, aki Forgách Ferenc gróf 50 000 forintos adóslevelét és 1000 forint 
készpénzt kínált néki, ha több, összesen 44 000 forintról szóló adóslevelet ír alá. 
Az adósleveleken azonban nem Mayer, hanem a sohasem látott Tuboly József 
volt hitelezőül megnevezve. Az első 12 900 forintról szóló váltót 1828. január 
12-én írta alá a megszorult Batthyány.43 

Másnap, január 13-án, a pozsonyi Redoute-ban 15 lovastiszt barátját pazarul 
vendégül látva elverte minden pénzét.44 Ezek után jelent meg a színen a másik 
uzsorás. Stein Lipót frankfurti lakos megbízottja Festetich Albert gróf 100 000 
forintos adóslevelét kínálta megvételre olyképpen, hogy még 10 000 forint kész
pénzt is kap. Batthyány Festetich adósleveléért két 50 000 forintos adóslevelet 
állított ki, és adóssága Steinnél hamarosan 200 000 forintra szaporodott.45 De 
Mayernek is eszébe jutott még valami. 400 forintot ajánlott fel Batthyánynak, 
ha az egyik 9000 forintról szóló adóslevelét oly módon helyesbíti, hogy abban 
hitelezőül Tuboly helyett Inkey János legyen feltüntetve. Ezt is megtette a ta
pasztalatlan ifjú, akinek mindenképpen készpénzre volt szüksége, s óvatlanul 
lépre ment a minden hájjal megkent uzsorásoknak.46 

Ebben az időben régi barátja, dr. Neurohr, sikertelenül próbálta visszatartani 
a ballépésektől a meggondolatlan ifjút. Ezért elhatározta, hogy a kétségbeejtő 
helyzetről beszámol Lesnovska grófnőnek. 1828. február 12-i levelében leírta, 
hogy a fiatal gróf nagy lábon él, a pénzt meggondolatlanul szórja, pénzügyei 
zavarosak és uzsorásokkal áll kapcsolatban. Ezekre a jelenségekre csak későn 
figyelt fel, de amikor a tudomására jutottak, tanúk jelenlétében figyelmeztette 
Batthyányt. Szórakozásai nemcsak anyagi helyzetére, hanem egészségére is ká
rosak mivel januárt átmulatta és sokszor italozott.47 

A helyzet azonban nem változott semmit, így dr. Neurohr 1828. február 18-án 
Pozsonyból újabb levelet írt Lesnovska grófnőnek, amelyben részletes helyzet
képet fest Batthyány súlyos problémájáról. Tudatja, hogy Batthyány Mayer és 
Stein uzsorásoktól jelentős összegeket vett fel, vagyonát lekötötte, és noha kis
korú, elfogadta, ha adósságait nem fizeti vissza, az osztrák törvények alapján 
járjanak el vele szemben. A fiatal gróf csúszik lefelé a lejtőn és ő nem tudja 
megakadályozni könnyelmű cselekedeteiben.48 

Lesnovska grófnő a leveleket átadta az anyának, aki nem az általa előidézett 
körülményeket hibáztatta fia kilengéseiért, hanem dr. Neurohrt tartotta rossz 
szellemének és felelősnek. Ezt megtudva Neurohr 1828. február 28-án újabb 
levelet írt Lesnovska grófnőnek, amelyben kifejti, hogy nem érti, miért tünteti 
fel őt rossz fényben Batthyány grófné, amikor négy esztendőn keresztül ne
velte fiatal barátját, harcolva annak rossz tulajdonságai ellen. A jelenlegi válsá
gos helyzetét éppen az anyai keménység és hidegség idézte elő. A fiatal gróf
ban nagyon sok jó van, de mint minden ember, hajlik a könnyelműség felé is. 
ö korábban és most is mindent megtett annak érdekében, hogy Batthyány 
Lajos viselkedésében a józanság kerekedjen felül.49 

Skerlecz Borbála véleménye dr. Neurohrról nem változott, sőt a bécsi rendőr
igazgatóságnál feljelentette őt, mint fia rossz útra térítőjét. Az anya a kezében 

43 VL Gróf Batthyány Lajos váltói. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. GG. Nr. 7. b. 12. h. 
44 VL Dr. Neurohr 1828. február 12-i levele Lesnovska grófnőhöz. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/ 

1829. GG. Nr. 4.12. d. 
45 VL Gróf Batthyány Lajos váltói. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. GG. Nr. 7. b . 12. g. 
46 Uo. 14690/1829. GG. Nr. 7. b . 12. h. 
47 Dr. Neurohr idézett, 1828. február 12-i levele. 
48 VL Dr. Neurohr 1828. február 18-i levele Lesnovska grófnőhöz. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/ 

1829. GG. Nr. 7. 2. 12. k. 
49 VL Dr. Neurohr 1828. február 28-i levele Lesnovska grófnőhöz. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. 

GG. Nr. 18. 12. o. 2. 
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levő leveleket is átadta a rendőrségnek, hogy dr. Neurohrral és a fiával szenvr 
beni eljárás alapjául szolgáljanak. Dr. Neurohr nem értette meg, hogy jó szán
déka ellenére mién kívánja Batthyány grófné bíróság elé állítani őket. Akkor 
még nem ismerte az atyai végrendeletet és. az anyának azt a törekvését, hogy fia 
vagyonát megszerezze, illetve hogy a fiút örökségéből kiforgassa. Skerlecz Bor
bála azonban nem elégedett meg ennyivel, hanem fiát, gróf Batthyány La j 9s 
huszáralihadnagyot, a katonai hatóságoknál is feljelentette.50 

Az ezekről a lépésekről mit sem tudó Batthyány, viharos szabadsága letelté
vel, 1828 áprilisában bevonult Trevisóban állomásozó 1. őrnagyi osztálya 2. szá
zadához. Alig kezdte el a szolgálatát, amikor megtudta, hogy anyja panaszt 
emelt ellene drága lóvásárlása és adósságai miatt. A fiút az anyai vádak fel
háborították. ,,. 

Báró Anton Collet ezredes, ezredparancsnok május első napjaiban vizsgálatot 
rendelt el az ügyben. Az alhadnagy először szóban, kihallgatáson jelentette 
a lóvásárlás történetét, de a parancsnok utasította, hogy készítsen írásos igazoló 
jelentést. A Battyhány által elkészített jelentés így hangzik: 

,.Báró Frimont 9. huszárezred Batthyány alhadnagy az 
1. őrnagyi osztály 2. századából. 

Alázatos nyilatkozat 
a tekintetes es. kir. ezredparancsnoksághoz 

Alulírott alázatosan jelentem a tekintetes ezredparancsriokságnak, hogy Fech
tig bárótól vettem ugyan két lovat és ez az ügylet úgy történt, amint azt már 
egyszer az ezredparancsnoknak szóban jelentettem. A két ló neve nem Hassan 
és Messan, hanem Samhar és Massan, s azokat nem, mint ahogyan tévesen hí
resztelve volt,drága 17 000 forintért, hanem az ettől nagyon is eltérő 3150 
forintért, vagyis 700 darab aranyért vettem. A két nevezett ló nem csak hogy 
még most is a birtokomban van, de azokat egyáltalán nincs szándékomban 
visszaadni, mert úgy hiszem, hogy egy tiszt adott szavát soha vissza nem von
hatja. Megengedem ugyan, hogy a két lovat kissé drágán vettem, de ez a jövő
re nézve nekem zsinórmértékül fog szolgálni. > •'• 

A jelentésemet a tekintetes ezredparancsnokságnak ezennel felterjesztem. 

Treviso, 1828. május 9. 

Gróf Battyhány Lajos alhadnagy 
Vidi [láttam] Klein őrnagy"51 . , 

: i 

Az adósságok ügyében Batthyány — katonai elöljáróin keresztül — gróf Re
viczky Ádám udvari kancellárnak részletes emlékiratot nyújtott be. A német 
eredetiben megmaradt emlékirat igen értékes adatokat tartalmaz az ifjú hely
zetéről, anyjával való kapcsolatáról és sokat segít abban is, hogy megértsük 
a későbbi Batthyányt. Ezért érdemes közölni ezt az iratot : 

50 VL Dr. Neurohr 1828. október 18-i Bécsben kelt emlékirata. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. 
GG. Nr. 7. g. 12. m. és 1829. január 22-i Bécsben kelt emlékirata. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. 
H H . M . 12. d. 3. 

51 VL Gróf Batthyány Lajos alhadnagy 1828. május 9-i nyilatkozata a 9. huszárezred parancsnokságához. Német 
nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. GG. Nr. 7. g. 12. m. 
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„Nagyméltóságú Uram ! 

Gróf Battyhány Lajos alhadnagynak, a báró Frimont 9. huszárezredből Tre-
visóban, alázatos emlékirata az adósságok miatt ellene indított vizsgálat tárgyá
ban. 

Nagyméltóságú Uram! 

A kitűnő bizalom, mely Nagyméltóságodat minden oldalról övezi, arra ösz
tönöz engem is, ihogy az adósságok miatt ellenem indított vizsgálatban a követ
kező kijelentést tegyem. 

Az anyám iránt való tisztelet és kímélet visszatartott eddig azon lépéstől, 
melynek célja nem egyéb, minthogy megismertessem eltévedésem történetét, 
s megmentsem nevem becsületét, amely anyám támadásai által sérelmet szenve
dett. Az a világos, szellemes szem, mellyel nagyméltóságod a földi dolgokat 
tekinti, teljesen meggyőz engem arról, hogy kellő és méltányos megvilágításban 
fogja látni helyzetét a védtelen árváinak, akit vagyonából megcsonkítva, a nagy 
közönség előtt kegyetlen módon, rossz hírbe állítottak. Szükséges azonban, hogy 
a múlt némely eseményeire visszatérjek. 

Atyám jó volt, noha nagyon heves, hirtelen haragú, de anyám olyan termé
szettel bírt, hogy házaséletük boldog nem lehetett, s néhány év múlva külön
váltak. Különválásuk után anyám két gyermekével Bécsben élt, korlátozva és 
visszavonultan. Midőn azonban ezelőtt mintegy 15 évvel édesapám meghalt- és 
végrendeletében összes vagyonát rám hagyta, számomra a megyei hatóságot 
gyámul rendelte, nővéremnek kiházasításul 100 000 forintot, özvegyének évi 
12 000 forintot állapított meg; ekkor anyám azonnal Ikervárra, boldogult atyám 
halálozási helyére sietett, kieszközölte a végrendelet megsemmisítését, amihez 
mi gyermekek még akkor mit sem szólhattunk, a hagyatékot a felettem való 
gyámkodással együtt hatalmába kerítette, s oly keveset gondolt az én javammal. 
hogy olyan esetekben, mikor a jószágkormányzó, egy szüleim házánál meg
öregedett szolga, az évi jövedelmekből atyáim adósságait törlesztgette, emiatt őt 
mindig korholta. - : 

Noha engem csupa elővigyázatból többnyire Bécsben neveltetett, mégsem volt 
az megakadályozható, hogy a dolgokról egyet-mást meg ne halljak. Már akkor 
is félt ettől, mielőtt megtörtént volna. Attól a szerencsétlen pillanattól pedig 
megszűnt anya lenni. Gyanakodás és bizalmatlanság szállta meg a lelkét, a. szí
véi yességnek nyoma sem maradt. Ö bennem már inkább csak az atyát, vagy 
annak örökösét látta. 

így nőttem fel otthon nélkül — mert anyám mindig távol tartott magától —, 
szülők nélkül, legtöbbnyire fizetett álbarátoktól körülvéve, kik meg voltak 
bízva, hogy minden szavamat drágán adják el édesanyámnak. Midőn eszmélni 
kezdtem, merevsége, hajthatatlansága, hidegsége annál inkább feltűnt, mivel 
több ízben tanúja voltam, mily bensőséges szeretettel dédelgették más szülők 
az intézetben velem levő gyermekeiket. Minden igyekezetem ellenére, hogy 
megnyerjem — mely igyekezetemben részint saját hajlamaimat, részint neve
lőim és barátaim tanácsát követtem —, nem voltam képes őt megváltoztatni. 
Mindig úgy viselkedett veleim szemben, hogy már puszta látásával is minden 
vidám gondolatom elhalt. 

Eközben egyre közelgett az az idő, mikor engem szerencsétlenségbe kellett 
taszítani. Az a következetesség, mellyel ezen dolgoztak, és a sietség, mellyel 
minden ballépésemet felhasználtak, minden kétséget kizár arról, hogy romlá
somat nem szándékosan idézték volna elő. 
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A műveletet azzal kezdték meg, hogy először egészen jól bántak velem; ha
vonként 100 forint zsebpénzt kaptam csak a szórakozási célokra, mert élelem, 
lakás, tanítás, szolgálat stb. után házigazdáim külön fizetést kaptak. Biztattak 
arra, nyilvánítsam ki, hogy katona szeretnék lenni; kezemre jártak és én Itáliá
ba mentem az Esterházy gyalogezredbe kadétnak. Ettől fogva egészen más
ként bántak velem. Mindent elkövettek, hogy elkeserítsenek. Fájó volt a hideg 
búcsúzás, midőn elutaztam; bántó a hír arról az örömlakomáról, melyet anyám 
elutazásom napján az Augarten asztalainál rendezett; fellázító az a tilalom, 
hogy semmiért se forduljak hozzá írásban, mert levelemet felbontatlanul küldi 
vissza; s végül havi járadékomnak azonnali leszállítása, mert Bécsben 100 fo
rintot kaptam, Itáliában csak 60 forintot adtak, amiből még a rendes kiadásai
mat is fedeznem kellett, holott azokat azelőtt külön fedezték. Abban a hitben 
voltak, hogy ez az abszurditás majd megfoszt hidegvérűségemtől és belevisz 
abba a kelepcébe, amelybe utóbb beleestem, s amit magamnak megbocsátani 
soha sem fogok. 

Erkölcsi magaviseletemről Bécsben november és december hónapokban, va
lamint korábbi viselkedésemről az ezrednél Páduában, később Vicenzában, bi
zonyára mindenki csak a legkedvezőbb bizonyítványt állíthatja ki. Mégis, da
cára annak, hogy mindig csendben és visszavonultan éltem, s magamat mind
azoktól a mulatságoktól, melyeket a velem hasonló származású személyek fel
keresni szoktak, visszatartottam, anyám velem mégis mmdig elégedetlen volt. 
Miután semmi olyat, ami jogosan korholható lett volna, szememre vetni nem 
tudtak, azt rótták fel legfőbb bűnömül, hogy polgári származású ifjakkal társal
kodom, kiket én tudományos képzettségük, erkölcsi tisztaságuk miatt szeretek és 
becsülök, s kik engemet mindig csak a jóra ösztönöztek. Mivel ezredbeli baj
társaim — kik közül a legtöbb születésre és vagyonra nézve alattam áll — há
rom, de legalább is 2 jó lóval rendelkeznek, az én 2 lovamat elöljáróim alkal
matlannak nyilvánították, ezért azt hittem, hogy jobb lovakra én is joggal szá
míthatok. Úgy akarták ugyan, hogy egy 700 forintos lovat küldenek utánam oly 
módon, hogy azt még csak meg se nézzem. Éppen olyan gúnyosan válaszolt 
anyám akkor is, amikor arra kértem, hogy havi díjamat emelje fel, mely, mióta 
tiszt vagyok, 100 forintból áll. A megtagadásnál is jobban fájt az a mód, mellyel 
kérésemet elutasította. Eközben nem szűnt meg, hogy az eddigi barátaimmal 
való társalgást úgy tüntesse fel, mint amely az én tisztességemre nézve nagyon 
ártalmas és nyomatékosan sürgetett, hogy hozzám hasonló születésű ifjakkal 
társalkodjam. Sőt annyira ment, hogy azzal fenyegetett, ha kívánságának nem 
teszek eleget, akkor írni fog Vicenzába ezredesemnek és kérni fogja megbünte
tésemet engedetlenségemért. Hogy tehát anyám akaratának végül is eleget te
gyek és ezáltal kéréseim teljesítésére őt is fogékonyabbá tegyem, legutóbbi bé
csi tartózkodásom alatt előkelő ifjak társaságát kerestem fel, akik szívesen is 
láttak maguk között. De ez is mind hiába volt. Ekkorra már türelmem, mellyel 
egy ideig lehetett ugyan visszaélni, teljesen elhagyott, s mivel új előkelő ba
rátaim egyik mulatságból a másikba hívtak, keserűségemben elköltöttem azt a 
kevés pénzt, amely birtokomban volt, és elfogadtam az egy idő óta mindig 
körülöttem őgyelgő haszonleső alkuszok ajánlatát, akikkel, úgy látszik, csupán 
felületesen ismerkedtem meg. 

Fellázított az a gondolat, hogy anyám az atyai végrendelet intézkedéseinek 
törvényellenes megakadályozásával jogaimban és megillető jövedelmeimből 
annyira megrövidít, hogy részvét és anyai szeretet nélkül, győzelemittasan, a 
nagyvilág veszedelmei közé lökött. 

A benső felháborodásomnak ebben az állapotában ismét megjelentek a zsidók 
ajánlataikkal, s fáradhatatlanok voltak abban, hogy engem egy pénzügyi műve-

— 730 — 



let veszélytelenségéről meggyőzzenek. Én beleegyeztem, de alighogy megtör
tént, legnagyobb fájdalmamra beláttam, hogy belekerültem a hálóba, melyet 
anyám már évek óta kivetett ellenem és hogy most már kíméletlen hatalmába 
kerültem. Midőn nyugtalanságom a legnagyobh fokra emelkedett, magamhoz 
kérettem Freibergert és felfedtem neki mindent, ami történt és sürgősen kér
tem őt az általam kötött ügylet megsemmisítésére, még abban az esetben is, 
ha ez némi veszteséggel volna összekötve. És ez a derék férfi ismét igaz és buzgó 
barátnak bizonyította magát. 

Anyám panaszainak jogossága a Bécsben megtartott vizsgálatból sokkal vi
lágosabban fog Nagyméltóságod előtt állni, hogysem azt itt nekem részletezni 
kellene. Mivel anyám volt az, aki ellenem először nyilvánosan vádlóként lépett 
fel, kötelességemnek tartottam, hogy magamat ez ügyben illetékes bíráim előtt 
igazoljam. 

Végül alázatosan kérem Nagyméltóságodat, hogy ezen fontos és egész életem
re kiható ügyben engemet elnézésére és kegyes pártfogására méltóztatni ke
gyeskedjék. 

Legnagyobb tisztelettel vagyok Nagyméltóságodnak 
legalázatosabb szolgája 

Gróf Battyhány Lajos 
es. kir. alhadnagy 

Treviso, 1828. május 28-án."52 

Sokféleképpen lehetne magyarázni Batthyánynak ezt az önvallomását. A szá
mos ok közül valószínűleg a legfontosabbak a pszichológiai indítékok és azon 
belül az elkeseredés mindent elsöprő nagy vihara, amely a 22. évébe lépő ifjú 
lelkében kitört. Az emlékiratból is kitűnik, hogy jellemének alakulására ne
gatív hatást gyakorolt a szeretet hiánya és az anyai ridegség. Ennek következté
ben alakultak ki olyan tulajdonságai, amelyek alapján később úgy jellemzik, 
hogy visszahúzódó, gőgös és akaratos. 

Batthyány úgy gondolta, hogy emlékiratával objektívabb megvilágításba he
lyezi ballépését és így az udvari körök, a kancellária nem egyedül az anyai vá
dak alapján ítélik meg magatartását és jogát az apai örökségre. A helyzet azon
ban nem minden vonatkozásban alakult várakozásának megfelelően. 

Megválás a hadseregtől 

Per az örökségért és a szolgálat 
Batthyány egyre kevesebb figyelmet tudott fordítani szolgálatára, mivel any

jával való viszonya egyre feszültebbé vált. Skerlecz Borbála, látva fia nagyko
rúsága közelségét — 1831. február 10. —, mindjobban a maga számára akarta 
kihasználni fia birtokait. 1828 júliusában Battyhány tudomást szerzett arról, 
hogy anyja az ősi ikervári uradalmat augusztus 15-ével 12 esztendőre évi 22 000 
forintért bérbe akarja adni Franz d'Esté főhercegnek.53 Ez azt jelentette volna, 
hogy az uradalom nagykorúsága után 10 évvel került volna vissza, valószínűleg 
erősen elhasznált állapotban. 

Skerlecz Borbálának ezzel a lépésével elkeseredett harc kezdődött anya és 

52 VL Gróf Batthyány Lajos alhadnagy 1828. május 28-i emlékirata gróf Reviczky Ádám udvari kancellárhoz, 
Német nyelv«. Eredeti tisztázat. 14690/1829. HH. 12. j . 1. 

58 VL özv. Batthyány grófné, Skerlecz Borbála és Franz Ferdinand d'Esté főherceg, modena hercege közötti szer
ződés szövege. Német nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. GG. Nr. 6.12. f. 
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fiú között. A vagyonért folyó küzdelemben, a maguk jogának igazában, nem 
kímélték egymást. Az anyai szándék megakadályozására a <fiú folyamodványt 
intézett a legfelsőbb helyre azért, hogy javai az anyai kezelésből Vas várme
gye első alispánja, vagy árvávalasztmánya kezelésébe kerüljenek. Az Udvari 
Kancellária 1828. szeptember 5-i átiratában a folyamodványt megküldte a vár
megyének azzal a rendelkezéssel, hogy az apai végrendelet alapján rendezze 
az anya és fia közötti viszályt.54 

A vármegye 1828. szeptember 15-én úgy határozott, hogy egy 4 fős bizottság 
Útján „a folyamodó ifjú Gróf Űr, és panaszlott Édesannya között elő forduló 
nehézségeket kellemetes utón el intézni törekedjenek". Ha ez nem sikerülne 
akkor terjesszenek a vármegye elé döntésre érett javaslatot.55 Batthyány a ha
tározatról értesülve 1828. október 1-i levelében kérte a vármegyét, hogy míg az 
ügyet ki nem vizsgálták, tiltsák el anyját attól, hogy az örökségét adóságokkal 
megterhelhesse. Mivel jelenleg is arra törekszik, hogy „az ikervári uradalmat, 
minden javaimnak fejét, 12 esztendőkre kiárrendállja, arra nevezetes summákat 
felvévén, sorsomat súlyosbítsa, s így engemet annak birtokábul nem csak idő
re, de talán örökre is ki penderítsen" és így „engemet minden javaimnak bir
tokábul kivetköztettvén, földönfutóvá tegyen".56 A vármegye kisgyűlése helyt 
adott a kérelmének és az anyát eltiltotta a „fiára néző javak sérelmére szolgáló 
elidegenítésektől".57 

Skerlecz Borbála 1828. szeptember 16-án maga is folyamodvánnyal fordult az 
Udvari Kancelláriához. Bejelenti, hogy vádat kíván emelni fia megkárosítói el
len, akik belevitték a 200 000 forint adósságba, illetve több mint 80 000 forintot 
csaltak ki tőié. Kijelenti: ő figyelmeztette a fiát; annak adósságait nem tudja 
kifizetni, ne is terheljék meg vele, mivel mint kiskorú vette fel azokat és gyám
ját nem lehet kötelezni a fizetésre. Kérte, hogy fia ellen rendeljenek el va
gyonzárt.58 A folyamodványt az Udvari Kancellária 1828. október 2-i átira
tában szintén megküldi Vas vármegyének kivizsgálásra.59 

Az anyjával való pereskedés hátrányosan hatott Batthyány katonai előmene
telére. Ezt bizonyítják 1828 októberében az ifjú alhadnagy ismereteiről, képes
ségeiről és tulajdonságairól készült minősítés megállapításai. E jellemzés sze
rint „egyénisége jó és derűs, de nagyon könnyelmű". A gyakorlaton és nevelés
ben „még elég gyenge". Lovaglása „még kissé gyenge". Magatartása a. civilek
kel nyugodt, az ezredben udvarias, alárendeltjeivel „jó, de még túlságosan el
néző". Szorgalma van. Nem jó gazda és „emiatt már figyelmeztették". Viselke
désének hibái : nem italozik, nem játszik, nem kötekedő, de adósságot csinált és 
„emiatt ugyancsak figyelmeztették". A „szolgálatban kevéssé lehet használni". 
Az előléptetést nem érdemli meg. Az ezredben soha semmilyen okból nem 
mellőzték.60 

Ä jellemzést 1828. október 23-án Vicenzában készítették Batthyányról, aki 
a 9. huszárezred 17 alhadnagya között a minősítési listán a rangsorban a 13. 
helyen szerepelt. A minősítési listát báró Anton Callot ezredes, ezredparancs-

54 VL Az udvari kancellária 1828. szeptember 5-i 12280/1610. számú leirata Batthyány folyamodványa ügyében 
Vas vármegyéhez. Latin nyelvű. Eredeti tisztázat. 14090/1829. 1094. 58. K. 11. f. 

55, VX Vas vármegye végzése. Kivonat az 1828. szeptember 15-i közgyűlés jegyzőkönvvéből. Magyar nyelvű. 
Eredeti tisztázat. 14690/1829. AA. 2. 

56 VL Gróf Batthyány Lajos 1828. október 1-i levele Vas vármegyéhez. Magyar nyelvű. Eredeti tisztázat. 14690/ 
1829. CC. 4. 

57 VL Kivonat Vas. vármegye 1828. október 1-i közgyűlésénekjegyzőkönyvébóLMagyarnyelvú. Eredeti tisztázat. 
14690/1829. CC. 4. 

58 VL özv. Batthyány grófné, Skerlecz Borbála 1828. szeptember 16-i folyamodványa az udvari kancelláriához. 
Latin nyelvű. Hitelesített másolat. 14690/1829. CC. 5. 

59 VL Az udvari kancellária 1828. október 2-i 13581/1807. számú leirata Skerlecz Borbála panaszáról fia ellen, Vas 
vármegyéhez. Latin nyelvű. Eredeti tisztázat. 14690/1829. CC 1850. 

00 KA Wien. Baron Frimont Hussaren Regiment Nr,. 9. Conduite Liste. Der Ober-Officiere.. Pro Anno 1828. Fase. 
568/1. 
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nok, gyurcsákfalvi Gyurcsák János Károly alezredes, ezredparancsnok-helyet
tes, Adolph Klein őrnagy és harcvári Herbay Mikós őrnagy, osztályparancsnokok 
írták alá. Az 1828. évi katonai sematizmusban a 9. huszárezredből felsorolt al
hadnagyok között a 14. helyen olvasható „Batthyány, Ludw. Gr." neve.61 

Âz örökség és a vádaskodások ügyének vizsgálatát Vas vármegye megkezdte 
és ennek keretében 1828. október 12-én kérte a 9. huszárezredet, hogy szemé
lyes meghallgatás céljából engedjék szabadságra. Batthyány Lajos alhadna
gyot.62 Ezt szeretné Batthyány is, aki 1828. november 3-i levelében két kéréssel 
fordult a vármegyéhez. Egyrészt bejelenti azt, hogy tudomása van arról, mi
szerint az anyja tékozlással vádolta meg a trón előtt és az újságokban hirdetés
ben közzétette mint olyan kiskorú tékozlót, akinek zavaros pénzügyeiért nem 
vállal felelősséget, adósságait nem fizeti ki. A becsületét sértő anyai vádakra, 
a királyi rendeletnek megfelelően, kész személyes meghallgatással felvilágosí
tást adni és tisztázni magát a megye előtt. De mivel „én pedig Olaszországban 
katonáskodván, az Ezred Commandójának engedelme nélkül haza nem jöhet
nék; azért a Tekintetes Ns. Vármegyének könyörgök, hogy T. Báró Frimont 
Lovas ezrede Commandójánál, mint az árváknak fő gyámattya, három hóna
pokra leendő haza bocsájtásomat eszközleni kegyessen méltóztasson".63 

l-Batthyány levele másrészt tájékoztatja a megyét, hogy noha anyjának minden 
eladást megtiltottak, az november elején mégis eladta 140 mázsa gyapjúját és az 
árát felvette. Kérte a vármegyét, hogy a gyapjú árát helyezzék bírói zár alá, 
anyját pedig tiltsák el a további eladásoktól. 

; A megyei kisgyűlés megbízta az ügyet vizsgáló bizottságot, hogy hallgassa 
meg az ifjú grófot, békés megegyezéssel rendezze az anya és fia közötti áldatlan 
ügyet és javaslatát terjessze elő. Mivel a királyi rendelet előírja az ifjú gróf 
személyes meghallgatását, kérelmének megfelelően ki kell eszközölni az illeté
kes főhadparancsnokságtól a szabadságát.64 Az 1828. december 15-i megyei köz
gyűlésen a kancelláriai rendeletekre hivatkozva kérik az Udvari Kancelláriát, 
hogy segítsék elő ügyének tisztázása érdekében Batthyány Lajos alhadnagy 3 
havi szabadságra engedését.65 

1828. december 23-án Batthyány újabb kérelemmel fordult Vas vármegyéhez, 
amelyben kifejti, 'hogy az atyai végrendelet szerint birtokai saját kezű irányí
tásáért a trónhoz benyújtott folyamodványára, többszöri sürgetés ellenére, 
anyja csak a imost folyó megyei közgyűlés utolsó napjaiban nyújtotta be máso
dik nyilatkozatát ügyvédje útján. Ezért ő még nem tud megfelélő választ ad
ni az üggyel foglalkozó bizottságnak. Bejelenti még, hogy anyja továbbra is 
elad minden terményt és birtokait mindenből kiüríti, a vármegyének, mint 
gyámjának ezt meg kell akadályoznia. Kéri, az ügyet a kisgyűlés tárgyalja 
meg és javaslatát terjessze fel őfelsége elé.66 

Az új esztendő első hónapja sem hozott változást, és a várva várt szabadságot 
sèm kapta meg Batthyány, aki 1829. február 3-án ismét levéllei fordult a vár
megyéhez. Ebben bejelentette: „magam ezen engedelem adás végett folyamo
dásomat meg tenni akarom, éš ennek megnyerésére a Tekintetes Nemes Vár
megyének mint fő gyámatyámnak bizonylevele arrul, hogy hazajövetelem szük-

' :61 Militär-Schematizmus, 1828. Wien. 315. o. 
Í ;62. VL Vas vármegye 1828. október 12-i levele a 9. huszárezredhez. Latin nyelvű. Eredeti fogalmazvány. 14690/ 

1829. CC.ad. 5. b. 
63 VL Gróf Batthyány Lajos 1828. november 3-i levele Vas vármegyéhez. Magyar nvelvű. Eredeti tisztázat. 14690 

1829, CC. 40. 7. 
'"04" VL Kivonat Vas vármegye 1828. november 3-i kisgvűlésének jegyzőkönyvéből. Magyar nyelvű. Eredeti tisztá

zat. 14690/1829, BB. 41. b. .. 
"ÖD VL Kivonat Vas vármegye 1828. december 15-i közgyűlésének jegyzőkönyvéből. Latin nyelvű. Eredeti tisztázat. 

14690/1829. DD. 42. 8. t:*,, ' 
06 VL Gróf Batthyány Lajos 1828. december 23-i kérelme Vas vármegyéhez. Magyar nyelvű. Eredeti-tisztázat. 
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séges, szükséges volna". Ezenkívül „még azért is esedezem, hogy mivel a Con
duit Listék csak hivatalos kérésekre szokták kiadatni, és édesanyám (fájdalom
mal kell ezen szót ki mondanom) nemcsak vagyonomnak veszedelmét, hanem 
utolsó, a tekintetes küldöttségnek beadott nyilatkozta tásában morális charac-
teremnek is a világ előtt megfeketítését vette czélba, méltóztasson a Nemes Ez
red Comimandóját Conduit Listámnak megküldése végett megkérni, hogy így 
Anyámnak méltatlan vádjaira megfelelhessek, és így sorsomnak elintézését 
hamaritani leihessen".67 A vármegye úgy döntött, hogy kiadja a támogatóleve
let és megkéri a Conduite Liste-t (szolgálatigazolást, minősítési listát). 

A vármegye 1829. február 6-án küldte el levelét a, 9. huszárezred parancsnoká
nak, amelyben tájékoztatják, hogy „özvegy Gróf BattJhyányné született Skerlecz 
Borbála asszony őfelsége előtt említett édesfiát súlyossan vádolván, minthogy 
ezen tények (vádak) megvizsgálása végett hozzánk lévén leküldve, a vizsgálat
nak tellyesítésére kiküldött Biztosság azon véleményt adta, hogy említett Gróf 
Űrnak személyes hazajövetele s itt léte az elöl adottak megbizonyittására, mint 
az anyai vádaktul való tisztázása nagyon szükséges volna, azért annak szemé
lyes meghallgatása". Kérik, engedélyezzenek Batthyánynak három hónap sza
badságot és „mivel hogy említett Gróf Urnák erkölcsi charaktere ellen vádak 
tétetnek, azon Gróf Urnák kívánságára annak magaviseletéről szóló Conduit 
Listát nékie kiadni szíveskedjenek".68 

Vas vármegye levelére az ezredparancsnok 1829. március 2-án válaszolt. Ek
kor már a 9. huszárezred megkapta az Udvari Haditanács parancsát arra, hogy 
Itáliából Stájerországba kell áttelepülnie. Az ezred személyi állománya és tiszti
kara — így Batthyány alhadnagy is — teljesen le volt kötve az áttelepülés elő
készítésével és a menetre való felkészüléssel. Ezért érthető, hogy a katonai 
szolgálat érdekeire hivatkozva a diszlokáció végrehajtása előtt Callot ezredes 
nem engedélyezi a szabadságot gróf Batthyány Lajos alhadnagynak, de igen 
előzékeny a vármegye kéréseivel kapcsolatban. A levélből kitűnik, hogy az ez
redparancsnok az anyával szemben Batthyány iránt érez nagyobb szimpátiát.m 

Az ezred tisztikara becsületének megóvása vezeti akkor, amikor Callot ezre
des kész a katonai szabályok megengedte előírásain túlmenő felvilágosítást ad
ni Batthyány alhadnagyról. De ha ez nem elég, akkor Batthyány írásban adja 
meg a vármegyének a szükséges magyarázatot. Azt javasolja, hogy a szabad
ságot az alakulat áttelepülése után az ezredparancsnokságon keresztül a stájer
országi főhadparancsnokságtól kérjék. Még arra is hajlandó, hogy Batthyány 
alhadnagy — hadnagynak nevezik, pedig a hadseregben ekkor még ilyen rend
fokozat nincs bevezetve —1828. évi Conduite Liste-jének legfontosabb megálla
pításait, a magatartásában bekövetkezett pozitív változásokat is közölje. Ez 
a magyar nyelven készült minősítési kivonat így hangzik : 

„Németujvári, a Báró Frimont 9-dik Huszár Ezredben szolgáló alhadnagy 
Gróf Batyány Lajos, 22 Esztendős, holnaponként 100 f. c. pénz Zulágja van, jó 
és tartós egésségü, jó vig kedvű, de még kevéssé könyelmü. Sok természeti ta
lentuma van. A polgárságai tisztességes, az Ezeredben szerény és kellemes ma
gaviseletű. A szolgálatban szorgalmatos és jó maga alkalmaztatása. Nem igen 
különösen jó gazda ugyan, s azért meg is intetődött, de úgy látszik, hogy azon 
intések otta magát jobban hátra tartoztattya. — A mint az Ezrednek felsőbb 

07 VL GrófBatthyány Lajos 1829. február 8-i kérelme Vas vármegyéhez. Magyar nyelvű. Eredeti tisztázat. 14690/ 
1829. DD. 46. 8.1/8. 

68 VL Vas vármegye 1829. február 3-i levele a 9. huszárezredhez. Magyar nyelvű. Eredeti fogalmazvány. 14690/ 
1829. DD. 

09 VL A Baron Frimont 9. huszárezred parancsnokának 1829. március 2-i levele és a Conduite Liste kivonata 
Batthyány Lajos grófról Vas vármegyéhez. Magyar nyelvű. Eredti tisztázat. 14090/1829. DD. 493. 
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Callot ezredes levele Vas vármegyéhez 

helyről értesítésére esett Bécsben adósságokat tett volt, azért az Ezered kormá
nya meg is intette; tulajdon vallomása szerint a mostoha kedvetlen környül
állások kénszeritették az adósság tételre. Különben sem az előtt, sem most az 
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Ezeredben semmi adóssága tudva nintsen, sem valami aféle panasz ide bé nem 
jelentödött. 

Vicenza, Marthas 2-dikán 1829. i 
Báró Caiiot 

Ezeredes Kapitány"'0 

A 9. huszárezred parancsnokának levele és a mellékelt minősítés 1829. már
cius 12-én érkezett meg Szombathelyre, és azt a vármegye március 16-i köz
gyűlésén ismertették. De ajkkor már egy napja, március 15-ével, a 9. huszárez
red megkezdte menetét az itáliai Vicenzából a stájerországi Ehrenhausenba. 
Április közepére az ezred elérte a kijelölt új helyőrségek körzetét: az ezredtörzs 
Ehrenhausenba, az ezredesi osztály 1. százada Murekbauba, 2. százada Lichten-
dorfba, az alezredesi osztály Bettauba, az 1. őrnagyi osztály Feldbachba és 
Fehringbe, a 2. őrnagyi osztály Luttenbergbe és Wernseebe települt.71 

Batthyány századának új helyőrsége tehát a magyar határ melletti Fehring 
lett. így nagyon közel került mind birtokaihoz, mind az örökségével foglalkozó 
Vas vármegye székhelyéhez, Szombathelyhez mind, pedig a Bécsben székelő ud
vari kancelláriához. 

Batthyány nagyon várta már Vas vármegye újabb levelét a szabadsága ügyé
ben. A megye 1829. április 10-én készítette el és 22-én küldte el újabb levelét 
a 9. huszárezred parancsnokának. Ebben megköszönik a magyar nyelvű levelet 
és a minősítési kivonatot és ismételten kérik a parancsnokot, hogy segítse elő: 
a gráci főhadparancsnokság engedélyezze Batthyány Lajos szabadságát, hogy 
a felsőbb helyről sürgetett, anya és fiú közötti viszályt rendezhessék. A megye 
mellékelte az egész ügy rövid ismertetését, az ezredparancsnok pártolólág ezt 
terjesztette föl a főhadparancsnokságra.72 

Batthyány júniusban megkapta a kért három havi szabadságot, amire nagy 
szüksége volt azért, hogy ne csak levelezés és jogi képviselője útján, hanem sze
mélyesen is foglalkozzon örökségével. A felek közötti feszültség nem csökkent. 
Skerlecz Borbála panasszal fordult az udvari kancelláriához, hogy kiskorú fia 
el akarja zálogosítani az örszigeti birtokot, noha arra még nem jogosult. Az 
1829. június 1-i megyei kisgyűlés megtárgyalta a kancellária leiratát és megbízta 
a kijelölt bizottságot az ügy kivizsgálásával.73 A kancellária az ügyben július 
3-án újabb leiratot küldött, amelyet a szeptember 1-i kisgyűlésben ismertettek.74 

Ebben az időben Batthyány is újabb kérelemmel fordult a megyéhez, amely
ben azt panaszolja, hogy anyjának ügyvédje, Ajkai Pál, már 3 hónapja átvette 
azokat az iratokat tanulmányozásra, amelyek az őfelségéhez beadott kérelmére 
adandó válaszhoz szükségesek és még nem adta vissza azokat. így akadályozza, 
hogy a megyei bizottság jelentését elkészíthesse. Ez az ügyvédi huzavona szánt 
szándékkal azért történik, hogy anyja továbbra is törvénytelenül kisajátíthassa 
a jövedelmeit. „Mesterkedései a birtokbul való tökéletes kijátszására" irányul
nak. Az anyja ügyvédje a késést azzal menti, hogy arra hivatkozik, az akták 
több hónapig voltaik Batthyánynál, aki viszont azt kéri, vegyék figyelembe, hogy 
a családi archívum az anyja kezében van, és a szükséges iratokat nagyon nehe-

70 Uo. 
71 Ernst, Georg: Geschichte der k.k. neunten Hussaren-Regiments Fürst Franz Lichtenstein. Wien, 18G2. 170. o. 
72 VL Vas vármegye 1829. április 10-i levele a 9. huszárezredhez. Magyar nyelvű. Eredeti fogalmazvány 14090/ 

1829. J)D. 492. 47. 8. 3/4. 
73 VL Kivonat Vas vármegye 1829. június 1-i kisgyűlése jegyzőkönyvéből. Magyar nyelvű. Eredeti tiszlázat. 14090/ 

1829.EE. 1205.48. 9. • 
74 VL Az udvari kancellária 1829. július 1-i 7751/1029. számú leirata az anva és fiú ügyében. Latin nyelvű. Ere

deti tisztázat. 14690/1829. EE. 1713. 49. 10.' > • • • > . . 
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žien tudta beszerezni. Kérte a megyét, intézkedjen az iratok visszaadására, hogy 
a legközelebbi kisgy ülésből ügyét a felséges trón elé terjeszthessék.75 

Az 1829. szeptember 1-i megyei közgyűlés ismét részletesen tárgyalta 
a Batthyány-örökség ügyét és úgy határozott, hogy a megoldást sürgető királyi 
rendeletek végrehajtására a kijelölt bizottságnak a felek adják be nyilatkoza
taikat. Skerlecz Borbála számára október 15-ét, Batthyány Lajos számára októ
ber 25-ét jelölték ki a beadás napjául.76 A nyilatkozatokat mindketten határidő
re benyújtották. 

Az anya eredeti és hitelesített másolatú okmányokkal tűzdelte meg nyilat
kozatát, amelyben továbbra is kitart állítólagos jogai mellett.77 A fiú is igen 
részletes nyilatkozatban fejti ki álláspontját a végrendelet végrehajtásáról és 
ajánlatát az anyjával való megegyezésre.78 

A megyei bizottság 1829. november 16-ra elkészítette jelentését, melyhez szá
mos dokumentumot csatolt.79 A megyei közgyűlés megtárgyalta a jelentést és 
megállapította, hogy az apai végrendelet végrehajtásából származó problémák 
megoldására és a két fél folyamodványainak kivizsgálására Ebergényi Benedek 
táblabíró elnökletével 4 fős bizottság küldetett ki. A bizottság hivatalos jelenté
sét, a felek nyilatkozatait és a csatolt dokumentumokat benyújtotta, olyan ja
vaslattal, hogy rendeljék el azok felterjesztését őfelsége elé. Ezt azzal indokol
ták, hogy az atyai végrendelet előírásainak végrehajtását „a panaszlott özvegy 
Gróffné hatalmasan akadálozván és atoll fogva azt el titkolván" a birtokok 
17 évi jövedelmét önkényesen nem a javak szaporítására és gyermekei nevelé
sére, hanem ,,magános haszontalan czéllyaira forditotta". Ezért a közgyűlés „a 
panaszlott özvegy Gróffné ellen a törvényes zárt elrendelni" javasolta őfelsé
gének és hogy a végrendeletnek .megfelelően gyámul Niczky János első alispánt 
nevezzék ki.80 Batthyány Lajossal kapcsolatban, mivel „a pazarlásra való hajlan
dóságának jeleit már az által is kimutatta, hogy csekély summa pénzért, és né-
melly veszendő obligátiokért az uzsorái zsidóknak Bécsben nevezetes summa 
pénzt kötelezett", a zárt kiterjeszteni szükséges.81 

A közgyűlés végül úgy döntött, hogy a határozatot az összes iratokkal jóvá
hagyására felterjesztetik az Udvari Kancellárián keresztül a király elé.82 A 
megye döntése — annak dacára, hogy a törvényes zár Batthyányra is kiterjedt 
— minden szempontból kedvező volt, mivel az anyát pazarlás és gondatlan gaz
dálkodás, valamint a végrendelet kijátszása címén marasztalták el. Az udvari 
kancellária azonban nem fogadta el a vármegye határozatát; javaslatát, a tör
vényes zárt, mint korait, az anya panaszára feloldotta és Batthyányt igényeivel 
a rendes per útjára utasította. De kívánatosnak tartotta a felek békés meg
egyezését és ennek megteremtésére utasította a vármegyét. Egyben meghagyta: 

75 VL GrófBatthvány Lajos 1829. szeptember 1-i levele Vas vármegyéhez. Magyar nyelvű. Piredeti tisztázat 
14690/1829. EE. ad. H . a . 

76 VL Kivonat Vas vármegye 1829. szeptember 1-i kisgyűlése jegyzőkönyvéből. Magyar nyelvű. Eredeti tisztázat. 
14690/1829. J.T. 50. 11. 

,77 VL özv. Batthyány grófné, Skerlečz Borbála 1829. októberi nyilatkozata. Latin nyelvű. Eredeti tisztázat. 
14690/1829. GG. 12. a. 

78 VL Gróf Batthyány Lajos októberi nyilatkozata. Latin nyelvű. Eredeti tisztázat. 14690/1829. HH. 12. a. 1. 
79 VL Az ügyet vizsgáló megyei bizottság 1829. november 16-i jelentése. Latin nyelvű. Eredeti tisztázat. 14690/ 

1829. 2133. 12. A jelentés mellékletei az AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, J.T, KK, és LL jelzetű iratok. 
.80. VL Kivonat Vas vármegye 1829. november 16-i közgyűlése jegyzőkönyvéből. Magyar nyelvű. Eredeti tisztázat. 

14690/1829. 2133. 77. 50. 11. 
81 Uo. A közgyűlés foglalkozott Poltzer Károly főhadnagy, szombathelyi hadfogadó parancsnok kérelmével is, mi

vel gróf Batthyány József Sándor napirenden szereplő végrendeletének előírása szerint a család „magva szakadása 
'esetére a cs. k. szolgált katonák s jelesen némelty részben éppen ezen ezredbéliek javára igen nevezetes intézetek foglal
tatnak". Ezért ahhoz, hogy elöljáróinak jelenteni tudja, mit tartalmaz a végrendeletnek a katonasággal foglalkozó 
része, szüksége lenne rá. A közgyűlés határozata értelmében Poltzer főhadnagy számára a végrendelet ezen részének 
kivonatát kiadták. 

82 VL Vas vármegye 1829. november 16-i közgyűlése határozatának alapján felterjesztés a kancelláriához..Latin 
nyelvű. Eredeti fogalmazvány. 14690/1829. 2133. 14. 
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míg ez nem jön létre, az özvegynek a birtokok minden nemű megterhelését zár
ral való fenyegetés mellett tiltsa le.83 

Batthyány Lajos alhadnagy a közgyűlés határozatáról és a kancelláriai leirat
ról már ezredénél szerezhetett tudomást, mivel novembertől ismét szolgálati 
helyén volt. A 9. huszárezred elhelyezési körülményei nagyon kedvezőtlenek 
voltak, ezért az Udvari Haditanács intézkedésére 1829. december 8-án áttelepült 
Rackerburgba és körzetébe, ahol nagyon rövid ideig, 4 hónapig állomásoztak. 
1829 végén változások következtek be az ezred törzstiszti karában és az ezred
parancsnoki beosztásban. A Batthyány Lajos alhadnagyot pártoló Caliot ezre
des, aki 1815-től volt az ezredparancsnok, előlépett tábornoknak,, ezredparancs
nokká gróf Ladislaus Wrbna ezredest nevezték ki. 

1829 decemberétől 1830 áprilisáig a megye több sikertelen lépést tett annak 
érdekében, hogy a két fél békésen megegyezzen.84 1830. április 26-án a vár
megye közgyűlése megtárgyalta bizottságának jelentését, amely szerint az anya 
és fiú közötti békés egyezség érdekében 1830. április 19-én a bizottság Ikervárra 
ment, ahol az özvegy grófnét Ajkay Pál, a fiatal grófot Ritter József ügyvéd 
képviselte.85 Skerlecz Borbála képviselője hat pontban terjesztette elő az özvegy 
követeléseit: a fiú vállalja el az adósságok kifizetését és az anya által vállalt 
terhek maradjanak érvényben; 28 000 forint hozománya fejében az anya kapjon 
évente 1680 forintot; kapjon továbbá az új szerzemények és javítások költsége
ként 150 000 forintot, illetve annak kamatait; a kiadásokon kívül fennmaradó 
jövedelem fele legyen az özvegyé, a másik fele a fiúé, de neki kelljen gondos
kodnia nővére kielégítéséről; az ikervári kastélyt és uradalmat az anya meg 
kívánja tartani és annak jövedelméből a járadóságán felüli részt hajlandó át
adni fia kijelölt gyámjának. 

Batthyány Lajos nevében ügyvédje a következőket ajánlotta: 1. A végrende
letnek megfelelően az anya adja át az uradalmakat fiának és annak nagykorú
ságáig azokat a kijelölt gyám. igazgassa. 2. Az özvegynek először 16 000, majd 
később 18 000 forint évjáradékot ajánl fel, és ha az esetleges követeléseiről le
mond, a dobrai és tótmoráci uradalmak jövedelmei is őt illetik meg. 3. Ha az 
anya a szerzemények és javítások költségeit követeli, arról akkor a bíróság 
döntsön, de ebben az esetben az ifjú gróf is követelni fogja a végrendeletben 
végre nem hajtottakat. 

A bizottság megállapította, ha az özvegy követeléseit elfogadnák, akkor a 
grófné évi 32 340 forintot kapna, fia csak 27 660 forintot, de ebből kellene fedez
nie nővérének járandóságát és fizetnie a tetemes régi adósságokat, amelyekre az 
Özvegy 17 év alatt szinte semmit sem fordított. Ezért a bizottságnak az volt a 
véleménye, hogy a fiú nagy hátrányba kerülne az anyjával szemben. A bizottság 
azt javasolta, hogy Batthyány Lajos ajánlatát fogadják el, de azt az özvegy jogi 
képviselője elutasította és így nem sikerült a két fél között békés egyezséget 
kötni. A megyei közgyűlés az egész ügyet ezért további intézkedés céljából is
mét felterjesztette az Udvari Kancellária elé.86 

1830 áprilisában az Udvari Haditanács intézkedése alapján a 9. huszárezred 
ismét áttelepült. Ezúttal az ezred új helyőrségéül a csehországi Pardubitzot je-

83 VL Az udvari kancellária 1829. december 4-i 13965/1963. számú leirata Vas vármegyéhez. Latin nyelvű. Eredet 
tisztázat. 14690/1829. 3232. 54. 15. 

84 VL Vas vármegve 1829. december 12-i közgyűlése határozatának felterjesztése az udvari kancelláriához. Latin 
nyelvű. Eredeti fogalmazvány 14690/1829. 3232.15. b. : Az udvari kancellária 1830. január 18-i 14690/2064. számú le
irata Vas vármegyéhez. Latin nyelvű. Eredeti tisztázat. 14690/1829. 55.15.1/2. 

85 VL „Tiszti tudosittása, Ebergényi Benedek Tábla Birónak, és a belől irtt kiküldöttségnek arról, Lomniczai 
Skerlecz Borbála asszonyság néhai Ňémetujvári Gróf Batthányi Jósef Sándor Ur özvegye és édes fia Gróf Batthányi 
Lajos Ur között egyesség nem eszközölhettek." 1830. április 26. Magyar nyelvű. Eredeti tisztázat. 14690/1829. 644. 
16. a. 

80 VL Vas vármegye 1830. április 26-i közgyűlése határozatának felterjesztése az udvari kancelláriához. Latin nyel
vű. Eredeti fogalmazvány 14690/1829. 644. 56.16. 
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lölték ki. Az alakulat 1830. április 10-én indult meg és Bécsen keresztül vonul
va május 10-ére érkezett meg a kijelölt helyőrségbe. A menet alatt az ezred, 
de Batthyány alhadnagy számára is, két jelentős esemény történt. Bécsben 
II. Ferenc osztrák császár (I. Ferenc néven magyar király) megszemlélte a 9. 
huszárezredet és a látottak felett megelégedését fejezte ki. A csehországi Hru-
dinban pedig herceg Liechtenstein táborszernagy, főhadparancsnok ellenőrizte 
az ezredet, amely után az elvonult új állomáshelyére: az ezredtörzs és az ezre
desi osztály 2. százada Pardubitzba, az ezredesi osztály 1. százada Darchitzba, 
az alezredesi osztály Josefstadba, az 1. őrnagyi osztály 1. százada Brelatschba, 
Batthyány alhadnagy alegysége, az 1. őrnagyi osztály 2. százada Bogdanetzbe, 
a 2. őrnagyi osztály Hohenimauthba, a raktár Königgrätzbe.87 

Az új ezredparancsnok, Wrbna ezredes, számos reformot, újítást vezetett be 
az ezredben, mindenekelőtt a tisztek és altisztek oktatómunkájában és a lovas
kiképzésben. Megszüntette a szétszórt elhelyezést, nagy gondot fordított az ez
red életének szervezettségére, az ezred-, osztály- és századkötelékben történő ki
képzésre, a lovasalakzatok és harcászati eljárások gyakorlására. Megszervezte 
az ezred fiatal tisztjeinek továbbképzését, amelyen részt vett Batthyány alhad
nagy is.88 

1830 nyarán fordulatot vett az anya es fiú közötti örökösödési per is. Vas 
vármegye sikertelen kísérlete a két fél békés megegyezésére új elhatározásra 
késztette a király tanácsadóit: kiküldtek egy udvari kancelláriai bizottságot, 
amelynek 1830. augusztus 2-án sikerült az anya és fia között békés megegyezést 
elérnie. Az egyezség szerint az uradalmakból az ikervári, dobrai és a tótmoráci 
a fiúié, a többi az anyáé lett. A birtok jövedelméből törlesztik az adósságokat 
fizetik a kamatokat, az uradalmi nyugdíjasokat és Batthyány nővérének kiháza-
sítási járadékát. A jövedelem fennmaradó részét egyenlő arányban megosztják 
az anya és fiú között. Batthyány tehát, hogy közelgő nagykorúságakor birtokait 
kezébe kapja, kom-promisszumot kötött, sőt az egyezséget úgy módosította, hogy 
a közös terhek kifizetését is magára vállalta.89 

Kilépés a katonai szolgálatból 
Batthyány alhadnagy 1830 augusztusában már nyugodtan készülődhetett ezre

dének nyárvégi gyakorlatára, mivel véget ért az örökségéért folyó pereskedése. 
A 9. huszárezredet 1830. augusztus 22-én vonták össze Pardubitzba, amelynek 
körzetében a gyakorlat kezdődött. A gyakorlat alatt bemutatták az ezred alaki 
és harcászati alakzatait, végrehajtották az ezred támadását, védelmét, üldözést 
és menetet. Liechtenstien táborszernagy, csehországi főhadparancsnok és más 
elöljárók a gyakorlat minden mozzanatát ellenőrizték. A 9. huszárezred sikeres 
gyakorlata nagy elismerést váltott ki és a tisztikart megdicsérték.90 

Az 1830. esztendő nemcsak a 9. huszárezred, hanem Batthyány Lajos alhad
nagy számára is sikeres volt. A katonai élet minden területén előrelépett, meg
erősödtek pozitív emberi és parancsnoki tulajdonságai, gazdagodtak ismeretei. 
Ezt jól tükrözi az 1830. október 30-án Pardubitzban készített és Wrbna ezre
des által is aláírt katonai minősítése. 

A jellemzés szerint egyénisége becsvágyó és vidám. Természetes tehetsége na
gyon sok. Jártassága a gyakorlaton: szorgalmas és közepes. Felszerelése jó, ki
képzésben és nevelésben törekvő. Némi műszaki ismerete és tudományos kép
zettsége van. Lovaglása bal oldali és némi lóismerettel rendelkezik. Magatartá-

87 Ernst: i. m. 170—171. o. 
88 Uo. 
89 VL Az udvari kancellária 1831. január 20-i 1235/135. számú leirata Vas vármegyéhez. Latin nyelvű. Eredeti 

tisztázat. 14690/1829. 268. 57. 17. 
90 Ernst: i. m. 170—171. o. 
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sa civilekkel udvarias és tisztességes, az ezredben kedvelt, az alárendeltjeivel 
szigorú, de jó és méltányos is. Szorgalma és alkalmassága jelentős. Jó gazda. 
Nem italozik,, nem játékos, nem csinál adósságot és nem kötekedő. A szolgálat
ban szorgalmas és használható. Az előléptetést soron megérdemli. Mellőzve soha 
semmilyen okból nem volt.91 

A minősítési listában a 9. huszárezred 17 alhadnagya, — közülük 10 volt ma
gyar — rangsorban van felsorolva, Batthyány a 6. helyen, a sematizmusban az 
5. helyen szerepel.92 Battihyánynak ez a minősítése azt bizonyítja, hogy régi és 
új parancsnokai jóindulatúan egyengették katonai pályafutását, elismerték a 
szolgálatban elért eredményeit és reálisan határozták meg személyiségének 
jegyeit.93 Batthyány Lajos alhadnagy 3 és fél éve töltötte már be első tiszti be
osztását, az első őrnagyi osztály 2. század első szárnya 4. szakaszának (kb. 35 
fú parancsnokságát. Szolgálati kötelességeit lényegében feddhetetlen magavi
selettel, nagy szorgalommal, jó ismeretekkel és ügyesen látta el. 

Batthyány alhadnagy ismereti alapján, a Tábori Utasítás szabályai szerint, 
képes alegység harcát vezetni. Főhadnagyi előléptetését — ami szárnyparancs-
noki beosztást jelent — soron javasolták. Nyitva állt tehát előtte a katonai 
karrier lehetősége, a körülmények azonban közbe szóltak. 

Az Udvari Kancellária 1831. január 29-i leiratában tudtul adta Vas vármegye 
rendjeinek, hogy Batthyány Lajos gróf és anyja Skerlecz Borbála, özvegy 
Batthyány grófné ügyében a néhai Batthyány József Sándor gróf végrendeleté
vel kapcsolatban királyi bizottság előtt barátságos megegyezés jött létre 1830. 
augusztus 2-án. A megegyezés Batthyány Lajos nagykorúságával, 1831. február 
10-ével lép majd érvénybe, amikor az átveszi birtokait.9'' Ez a tény, valamint 
birtokainak súlyos helyzete bírta Batthyány Lajost arra az elhatározásra, hogy 
kilépjen a hadseregből és minden erejét leromlott birtokainak rendbehozására, 
a gazdálkodásra fordítsa. A Bécsben tartózkodó Batthyány 1831. március 22-én 
a 9. huszárezred parancsnokának az alábbi szövegű kilépési kérelmet nyúj
totta be: •: 

,,Báró Frimont 9. huszárezred 
1831 

Gróf Batthyány alhadnagy 
4/46 

G 

A magas es. kir. báró Frimont 9 .huszárezred 
parancsnoksága 

Pardubitz 

Nagykorúságommal, 1831. február 10-én bekövetkezett birtokom átvételével 
arra a teljes meggyőződésre jutottam,; hogy azok a 17 évig tartó gyámsági keze
lés ideje alatt, nagy terjedelmük ellenére, nemcsak a legalacsonyabb szintű jö
vedelmezőségük alá süllyedtek, hanem az összes épületek és a gazdasághoz tar-

91 KA Wien. Baron Frimont Hussaren Regiment Xr. 9. Conduite Liste pro Anno 1830. Der Ober-Offlciere. Fase. 
563/1. 

92 Militär-Schematizmus, 1830. Wien. 314—315. o. 
93 A minősítést gróf, Ladislaus Wrbna ezredes, Mathias Kukletta alezredes, ezredparancsnok-helyettes, Legedics 

Ignác első őrnagy és gróf Halier Ferenc, másodőrnagy írták alá. A minősítés elkészítésében valószínűleg részt vett még 
az akkortájt nyugállományba került Gyurgyák alezredes, Tóth őrnagy, de mindenekelőtt Batthyány osztályparancs
noka, az ezredben 1814-től első őrnagy, Adolph Klein. 

94 VL Az udvari kancellária 1831. január 20-i 1235/135. számú leirata Vas vármegyéhez. Latin nvelvű. Eredeti 
tisztázat. 14690/1829. 268. 57.17. 
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tozó használati eszközök is igen rossz állapotba kerültek; s amely-eket csak egy 
erős és gyorsan bekövetkező nagy befektetéssel összekötött: munkával lehet talp
raállítani, hogy a teljes pusztulástól megmentsem. Ehhez társul még a rá nehe
zedő tekintélyes adósság, amelynek csökkentéséhez idejében nem tudom az esz
közöket előteremteni. Mivel mindezek a körülmények, saját érdekeimnek a fi
gyelembe vételével, a lehető legjobb gazdálkodást igénylik, családtagjaim közül 
a birtokból csak személyes jelenlétemmel várhatom el a lehető legmagasabb jö
vedelmet. Ezen szándékom megvalósításában azonban a katonaságnál elfoglalt 
beosztásom lényeges akadályt jelent. Ezért engedtessék meg nekem, hogy a ma
gas ezredparancsnoktól az elbocsátásomat, az alhadnagyi rendfokozat megtartá
sa nélkül, kérelmezzem, amely célból mellékelten csatolom az ide vonatkozó le
mondási nyilatkozatot. 

Bécs, 1831. március 22. Gróf Batthyány Lajos 
alhadnagy"95 

Wrbna gróf, ezredes, a 9. huszárezred parancsnoka, támogatva a kilépési ké
relmet, 1831. március 28-án kiállította a Consignation^ az igazoló nyilatkoza
tot. Ebben az elbocsátáskérés okaként ezt írta: „Mivel a mostanában átvett bir
tokainak saját igazgatásra van szüksége," Batthyány „elbocsátását saját akara
tából kéri", és „semmiféle törvényes akadály nem áll fenn, amely kérelme telje
sítésének útjába állna".96 Az ezredes még aznap a szolgálati úton továbbította az 
iratokat. 

Az elbocsátási előterjesztést 1831. április 2-án a dandárparancsnok, másnap, 
április 3-án, a hadosztályparancsnok pártolólag tovább küldte, úgyhogy április 
4-én már Prágában a főhadparancsnokság hivatalnoka iktathatta a kérelmet.9'' 
Herceg Alois Liechtenstein táborszernagy gróf Batthyány Lajos alhadnagy ki
lépési kérelmét április 7-én terjeszti fel „magas döntés hozatal végett" az Ud
vari Haditanácshoz, ahol április 11-én iktatják a beérkezett iratokat.98 Az Ud
vari Haditanács április 21—22-i ülésén hozott G. 2144. számú rendeletével en
gedélyezi a kilépést a hadseregből és ennek megfelelően intézkedik 1831. áp
rilis 25-én a f őhadparancsnokságnál : 

„1831 4/46 
Cseh f ohadparancsnokságnak 
Bécs, 1831. április 25-én. 

A Frimont 9. huszárezredben szolgáló gróf Batthyány Lajos alhadnagy csalá
di okok miatti, a betöltött tiszti rendfokozat megtartása nélkül kért elbocsátá
sát az Udvari Haditanács aképpen engedélyezi, hogy az, a minden tekintetben 
megszokott eljárással, folyó év április végén állományon és illetményen kívüli
ként az ezredből távozzék és az erről kiállítandó elbocsátási irat ezután készí
tessék el. — Az április 7-i 978. számú felterjesztés elintézése a fent említett ez
rednek, a mellékelt rendelet további intézkedésre, tudomásul vétel végett kihir
dettessék."99 

Batthyány Lajos gróf 1831. április 30-án levetette a 9. huszárezred gazdag 
aranysújtásos, zölddolmányos és buzérvörös nadrágos alhadnagyi egyenruháját 

95 KA Wien. Hofkriegsrat. 1831. G. 4/46.1831. április 21 . G. 21.144. Fol. 4. 
96 Uo. Fol. 6. 
97 Uo. Fol. 2. 
98 Uo. Fol. 5. 
99 Uo. Fol. 1. 
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és rendfokozatának megtartása nélkül kilépett a császári-királyi hadseregből. 
Itt kell megjegyezni, hogy Batthyány 1830. évi minősítése és kilépésének előtör
ténete egyértelműen cáfolja azt a — visszaemlékezésből származó — állítólagos 
történetet, mely szerint Batthyány alhadnagy és Wrbna ezredes között az előbbi 
magyarsága miatti súlyos „incidens történt, melynek következtében a katona
ságtól kilépett, s mely talán elhatározó befolyással volt egész életére".100 

A közelmúltban, sajnálatos módon, ezt a teljesen alaptalan állítást vette át 
kritika nélkül egy megemlékezés, amely szerint a Batthyány Lajos pályamódo
sításában fordulatot legközvetlenebbül kiváltó okok „azok a pofonok, amelyeket 
nemzeti hovatartozása miatt kap a hadseregben — kivált ezredparancsnokától. 
a magyarfaló Wrbna gróftól".101 

* 
Batthyány Lajos életének első nagy drámája, az anyjával való éles konflik

tusa akkor ért véget, amikor kilépett a katonaságtól. Édesanyjával végül is ki
békült és annak 1834-ben bekövetkezett haláláig — tudtunkkal — barátságban 
élt.102 

Batthyány életének igen jelentős, személyiségét alakító szakasza volt katonás
kodásának ideje. Szolgálata alatt megismerte a katonai életet, a katonai sza
bályzatokat, a gyalogsági és lovassági fegyvernemet, de elsajátította a tüzérségi 
és ^műszaki ismeretek minimumát is. Kialakult benne az alapvető elméleti és 
gyakorlati katonai ismereték olyan rendszere, amelynek szilárd, el nem felejt
hető alapjai voltak. 

A katonai életben szerzett ismeretek és tapasztalatok pozitív hatással voltak 
politikusi pályájának alakulására. Igaz, Batthyány, kilépése után, a gazdag 
mágnások szokásos életmódját folytatta. Széchenyi István, a reformmozgalom 
vezére ezért jegyezhette fel 1831. szeptember 18-án naplójába: „Batthyány a 
céljainkra nem sokat ér — ezt gyanítom."103 Széchenyi megállapítására rácáfolt 
Batthyány Lajos életútjának alakulása. Házassága után kapcsolódik be a poli
tikai életbe. 

Kortársa, Horváth Mihály, a neves történetíró, nagyon találóan így jellemzi: 
„Nem tartozott ő a lángész azon neméhez, mely a phantasia játékával s meg
lepő képeivel ragad el, az elme szikrázó ötleteivel szemet kápráztat: a genius 
benne különösen a sebes felfogás, beható, éles ész, mély értelem által nyilatko
zók, melynek combináló tehetsége a tárgyat mindig tövén, a kérdés lényegén 
ragadva meg, szintoly könnyűséggel fejté meg a bonyolódott csomót, mutatta ki 
a dialektika álérveit; mint a minő biztossággal állította fel a maga nézeteit 
s terveit, jelölte ki a czélra vezető eszközöket. Elveiben ő soha sem ingadozott. 
Világos felfogása az elválasztó utaknál egy perczig sem tétovázott, s gyorsan 
határozta el magát a teendő lépésre, melynek megválasztásában őt ritka állam
férfiúi tapintat vezérlé. Mit pedig beható értelme egyszer helyesnek, igaznak 
ítélt, ahhoz vasjelleme rendíthetetlen szilárdsággal ragaszkodók."1(Vl 

Mészáros Lázár, röviden, hasonlóan jellemzi Batthyányi, a politikust és kor
mányfőt: „Batthyány bilioso-nervosus véralkatánál fogva elhatározott véle
ményéhez ragaszkodott, s mitsem tágított; nehézkes beszédű volt ugyan, de 
nézeteit világosan fejté ki, s ezeknél megmaradt."105 

P 100 L. Komlóssy Artúr: Batthyány Lajos gróf megválása a katonaságtól. Budapesti Hírlap, 1927. április 10. (82.) 
szám 10. o. A szerző Komlóssy Lajos (1811—1883) korabeli kadét, 1848/49-es huszárőrnagy öregkori visszaemlékezése 
alapján írta meg cikkét, azt állítva, hogy ez az incidens az 1833. augusztus 25-től szeptember 11-ig lezajlott ezred
gyakorlaton történt meg. Az időpont, de maga az állítás is téves és a cikk nem az igazságot, hanem inkább a soviniszta 
uszítást szolgálta. 

101 Spira György: Négy magyar sors. Budapest, 1983. 33. o. L. részletesen „Batthyány Lajos" című tanulmányá
nak bevezetőjében (33—34. o.). 

102 Gróf Batthyány Lajos az első magyar miniszterelnök élete és halála. Pest, 1870. 17—19. o. 
103 Széchenyi István: Napló. Budapest, 1978. 695. o. 
104 Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből. 1823—1848. Budapest, I I . 1880. 131—132. o 
105 Mészáros Lázár emlékiratai. Közrebocsátja Szokoly Viktor. Első kötet. Pest, 1807. 48. o. 
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Már a fenti jellemrajzok előtt, jóval korábban, az 1839—40-es országgyűlés 
idejéből, az osztrák titkosrendőri jelentések megállapították, hogy Batthyány 
Lajost „neve, gazdagsága, kitűnő talentuma, kitűnő jelleme és nagy modern 
olvasottsága, logikus és gondolatokban gazdag beszédei" magasan kiemelik a 
többi főrend közül és ez a fiatal mágnás „demokratikus-liberális eszméknek 
hódol".106 Az 1840. április 22-i titkos jelentés, a főrendi tábla szólásszabadságot 
tárgyaló ülésén elhangzott felszólalása alapján, úgy értékeli: „Fölötte jelentős, 
volt e vitában Batthyány Lajos gróf beszéde; ő eddigi következetességével, vál
tozatlan jellemével, valamint vagyonával és családja rangjával messze felülmúL-
ja Széchenyi István grófot, s így mindez a hazát a legszebb reményekre jogosít
ja fel".107 

Katonai szolgálatának hatása nyomon követhető politikusi és miniszterelnöki 
pályájában.108 1848-ban az önálló honvédelem megteremtésében Batthyány La
josnak történelmi szerepe volt. Személyes érdeme a nemzetőrségre épülő, de 
lényegében a polgári forradalom fegyveres erejének funkcióit betöltő honvédség 
megszervezése, amely szilárd alapját és vázát képezte 1848 szeptemberétől az 
önálló magyar nemzeti hadsereg — a honvédsereg — kiépítésének. Batthyány, 
miniszterelnöki és ügyvezető miniszterelnöki katonai ténykedései mellett, 1848 
áprilisában és májusában ellátta az ideiglenes hadügyminiszteri teendőket is.10!) 

„Mészáros Lázár helyettesítése, ezt joggal feltételezhetjük, nem azért jutott 
Batthyánynak, mert több mint négy esztendőt szolgált a hadseregben. Ez sok
kal inkább a helyzet bonyolultságából következett, így Batthyány közismert 
határozottságára volt szükség."110 Ez így igaz, azonban megítélésem szerint 
Batthyány határozottsága, az őt segítő katonai tanácsadók, mindenekelőtt az 
Országos Nemzetőrségi Haditanács mellett nem kis szerepet játszottak tiszti 
szolgálata során elsajátított katonai és hadtudományi ismeretei is az 1848 áp
rilisától szeptemberéig meghozott helyes katonai döntéseiben, s a honvédelem
mel kapcsolatos építő és alkotó tevékenységében. 

Batthyány Lajos egykori es. kir. alhadnagy 1848-as miniszterelnöki, politikai 
és katonai működésével és 1849. október 6-án bekövetkezett mártírhalálával 
örökre beírta nevét a magyar történelemibe, de hadtörténetünkbe is. 

10C Károlyi: i. m. I. k. 594—595. o. 
107 Takdeh Sándor Kémvilág Magyarországon. Budapest, 1980. 40. o. 
108 L. a Batthyány Lajos születésének 175. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés tanulmányait. Századok 

1982. 6. sz. 1153—1261.0. 
109 L. Urbán Aladár: Batthyány és a honvédelem 1848-ban. Századok, 1982. 0. sz. 1229—1250. o. 
110 Uo. 1230. o. 
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FÜGGELÉK 

1. 

Gróf Batthyány Lajosnak, a 32. magyar Esterházy herceg sorgyalogezred 
kadétjának 1826. évi minősítése. 

,.Rendfokozat : ezredkadét 
Előlépett: 1826. augusztus 5. 
Elő és utóneve: Németújvári gróf Batthyány Lajos 
Nőtlen vagy nős : nőtlen 
Születési év: 1807 
Születési hely: Pozsony, Magyarország 
Nemes vagy tiszti gyermek: 
Alapítványt élvez : 
Mikor és minek vonult be: 1826. augusztus 5-én, ezredkadétnak. 
Szolgálat: Őfelsége szolgálatában: 

Ebben az ezredben év hó nap 
ezredkadét — 2 27 
Más ezredben, karban 
nem — — — 
Összesen: 2 hónap 27 nap 

Megszökött-e: nem 
Vásárolt rendfokozatot: nem. 
Egészségi állapota: jó 
Jelleme: kissé változó 
Természetes tehetsége: sokoldalú 
Nyelveket beszél: magyarul, németül, latinul, olaszul és franciául jól, keveset angolul. 
Tud-e írni és olvasni: az első öt nyelven jól. 
Felkészültsége 

Gyakorlaton: jó 
Felszerelésben: jó 
Nevelésben: nincs tapasztalata 

Ismeretei 
Műszaki tudományokból: némi 
Más tudományokból: matematika, földrajz, egyetemes történelem és jog. 

Milyen hadjáratban vett részt: egyikben sem 
Magatartása 

Ellenség előtt: nem szolgált 
Ezredben: tekintélye van 

Viselkedése 
Szorgalmas és alkalmas: igen 
Jó gazda: igen 
Vannak hibái: nincsenek 

Különben a szolgálatban: a legjobb akarat mellett még oktatásra van szüksége. 
Megérdemli az előléptetést: mindenképpen." 

Kriegsarchiv, Wien. Fürst Esterházy 32-te Linien Infanterie Regiment. Conduite 
Liste. Der infant, kaiser, könig. ordinaier und Regiments cadeten. Pro Anno 1826. 
Fase. 117:1. Német nyelvű. Eredeti tisztázat. 

2. 

Gróf Batthyány Lajosnak, a 9. Báró Frimont huszárezred alhadnagyának 
1828. évi minősítése. 

„Rendfokozata: alhadnagy 
Előlépett: 1827. április 20. 
Elő és utóneve: Németujvári gróf Batthyány Lajos 
Nőtlen vagy nős, gyermekkel vagy anélkül : nőtlen 
Születési év: 1807 
Születési hely és ország: Pozsony Magyarországon. 
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Szolgálat. Hol szolgált: Ebben az ezredben év hó nap 
alhadnagy 1 6 10 
Más ezredben, karban 
32. herceg Esterházy 
sorgyalogezredben 
kadét — 8 16 
összesen: 2 év 2 hónap 26 nap. 
Más hatalmat: nem 

Vásárolt rendfokozatot : nem 
Foglalkozása : nemes és diák 
Anyagi támogatása : megfelelő 
Egészségi állapota: jó 
Jelleme: jó, derűs, de nagyon könnyelmű. 
Nyelvismerete: német, magyar, latin jó, francia, olasz, közepes, angol némi. 
Felkészültsége 

Gyakorlaton: még elég gyenge 
Felszerelésben: jó 
Nevelésben: még nagyon gyenge 

Ismeretei 
Műszaki tudományból: némi 
Más tudományokból: magyar jog, egyetemes történelem, földrajz. 

Lovaglása : még kissé gyenge 
Lóismerete: nincsen 
Milyen hadjáratban vett részt: egyben sem 
Magatartása 

Ellenség előtt: nem szolgált 
Civilekkel: nyugodt 
Ezredben: udvarias 
Alárendeltjeivel: jó, de még túlságosan elnéző. 

Viselkedése 
Szorgalmas és alkalmas: igen 
Jó gazda: nem és emiatt már figyelmeztették. 

Hibái 
Italozik: nem 
Játékos: nem 
Adósságot csinál: igen, és emiatt ugyancsak figyelmeztették. 
Kötekedő: nem 

Különben a szolgálatban : kevéssé lehet használni. 
Megérdemli az előléptetést: még nem. 
Hányszor és milyen okból mellőzték: sohasem." 

Kriegsarchiv, Wien, Baron Frirnont Hussaren Regiment Nr. 9. Conduite Liste. Der 
Ober-Officiere. Pro Anno 1828. Fase. 563/1. Német nyelvű. Eredeti tisztázat. 

3. 

Báró Anton Callot ezredesnek, a 9. Baron Frirnont huszárezred parancsnoká
nak 1828. március 2-i levele gróf Batthyány Lajos alhadnagy ügyében Vas 
vármegyéhez. 

„Tekintetes Nemes Vass Vármegye Rendjeihez! 
Amidőn a Tekintetes Nemes Vármegyének a folyó esztendő januárus 3-dikán költ, 

a Báró Frirnont 9-dik Huszár Ezered kormányához intézett írása bizonyíttatnék — 
annak minden pontjaira a szükséges tudosíttás ezennel által küldetik. 

A fő hadi Tanács parancsolattya következésében ezen Ezered Stiriában, mint jö
vendőbeli békességi helyeztetésében fog massehirozni. Ezen környülállás a lovasság
nál minden Tisztnek jelenlétét szükségessé teszi, annyival is inkább, hogy az Ezered 
száma meg neveltetődvén — minden századnál számos Recruták és Remontok van
nak, akiknek taníttatása és a reájok való felvigyázat nevezetesen a Marsch alatt na
gyon szükséges és a szolgálatnak egy legnevezetesebb tárgya. Amidőn egy fiatal tiszt
nek most legjobb alkialmassága van ezt az ágat is a szolgálatnak megtanulni. Fel
sőbb Rendeléseknél fogva, — a legfontosabb okok nélkül, a szabadsággal való bot-
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sáttás keményen megtiltatik, minthogy a szabadság ideje inkább csak télen által 
lévén, — az már elmúlt. 

Ha imindazon által a Nemes Vármegye némely tárgyaknak felvilágosíttását óhaj
taná, s más olyan kérdésekre, melyeket írásba lehetne tenni feleletet kívánna, az 
Ezered kormánya kész minden olyan szükséges felvilágosittást, magyarázatot vagy 
más megkívántató feleletet a Hadnagy Gróf Batyáni által írásban tétetni, hogyha 
pedig éppen szükséges volna — mindeneket az Ezered törvényes útján felvétetni 
s eligazíttani. 

A Nemes Vármegye kívánsága szerint a nevezett Hadnagy Urnák Condeute Listá
ját egésszen ki adni ugyan nem lehet, mivel az csak a felsőbb katonai rendekhez 
szokott küldetni, de az iderekesztett lapon annak legnevezetesebb, s talán leginkább 
tudni szükséges pontjai láthatok. 

A mint már fennt is említtetett, az Ezered a f. holnap 15-ddfcén inaiét elindulván, 
mintegy április közepéig Styriaban fog érkezni; ha azért a Nemes Vármegye a Had
nagy Gróf Batyány szabadsággal való hazabotsáttatását elkerülhetetlen szükséges
nek tartaná, neterheltessen a végett egy hiteles bizonyító levelet az Ezered kormá
nyának Gratzban küldeni, melynek következésében azután az ott lévő Styriai Gene
ral Comimandohoz a szabadság megnyerése végett folyamodni lehetne. 

Vicenza Martius 2-dikán 
1829 

Báró Gallot 
Ezeredes Kapitány" 

Vas megyei Levéltár. Vas vármegye nemesi közgyűlésének iratai 1694—1828. F. 
242. 14690/1829. DD. 493. Magyar nyelvű. Eredeti tisztázat. 

4. 

Gróf Batthyány Lajosnak, a 9. Baron Frimont huszárezred alhadnagyának 
1830. évi minősítése. 

„Rendfokozata: alhadnagy 
Előlépett: 1827. április 20. 
Elő és utóneve: Németújvári gróf Batthyány Lajos 
Nőtlen vagy nős, gyermekkel vagy anélkül: nőtlen 
Születési év T1807 
Születési hely és ország : Pozsony Magyarországon 
Szolgálat. Hol szolgált: 

Ebben az ezredben 
alhadnagy 
Más ezredben, karban: 
32. herceg Esterházy 
sorgyalogezredben 
kadét 
Összesen: 4 év 2 hónap 26 nap 
Más hatalmat: nem 

Vásárolt rendfokozatot: nem 
Foglalkozása: diák 
Anyagi támogatása: megfelelő 
Egészségi állapota: jó 
Jelleme: becsvágyó és vidám 
Természetes tehetsége: nagyon sok 
Nyelvismerete: német, magyar jó, francia, latin, olasz közepes. 
Felkészültsége: 

Gyakorlaton: közepes 
Felszerelése: jó 
Nevelésben: törekvő 

Ismeretei 
Műszaki tudományban: némi 
Más tudományokból: tudományos képzettsége van. 

év hó nap 
3 6 10 

8 16 
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Lovaglása: baloldali 
Lóismerete: némi 
Milyen hadjáratban vett részt: — 

Magatartása 
Ellenség előtt: nem szolgált 
Civilekkel: udvarias és tisztességes 
Ezredben: kedvelt 
Alárendeltjeivel: szigorú, de jó és méltányos 

Viselkedése 
Szorgalmas és alkalmas: igen 

Jó gazda: igen 
Hibái 

Italozik: nem 
Játékos: nem 
Adósságot csinál: nem 
Kötekedő: nem 

Különben a szolgálatban : szorgalmas és használható. 
Megérdemli az előléptetést: igen soron. 
Hányszor és milyen okból mellőzték : sohasem." 

Kriegsarchiv, Wien. Baron Frimont Hussaren Regiment Nr. 9. Conduite Liste pro 
Anno 1830. Der Ober-Officiere. Fase. 563/1. Német nyelvű. Eredeti tisztázat. 

5. 

A 9. Baron Frimont huszárezred parancsnokának 1831. március 28-i iga
zoló nyilatkozata gróf Batthyány Lajos alhadnagy kilépési kérelméhez. 

,9. Baron Frimont huszárezred 

Consignation 

az alább megnevezett tisztről 1831 március havában beadott 
elbocsátási kérelmével kapcsolatban 

Rendfokozat: alhadnagy 
Név: Németújvári gróf Batthyány Lajos 
Születési hely és ország: Pozsony, Magyarországon 
Hány éves: 24 
Vallása: katolikus 
Állapota: nőtlen 
Szolgálati ideje: 4 év 7 hónap 24 nap 
Milyen okból kéri elbocsátását: 

A mostanában átvett birtokainak saját igazgatásra van 
szüksége. 

Van-e valami érv, ami ellene szól: nincsen 
A tiszt rangját meg kívánja-e tartani, vagy magasabb rendfokozat megállapítását ké
ri és milyent: 

Az illető a katonai rendfokozat megtartása nélkül kíván kiválni. 
A kar és ezred támogatja-e és milyen okból, és az előírt lemondási 
kérelem mellékelve van-e: 

Miután a kérelmező mellékelt kérelme 
szerint átvett birtokainak saját irányítás
ra van szüksége, ezért kérelmét az ezred 
támogatja. A lemondási nyilatkozat mellé
kelve van. 
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Törzsállomáshely Pardubitz, 1831. március 28-án. 
Wrbna 

ezredes 

A fent megnevezett tiszt az elbocsátását saját akaratából kéri, semmiféle fegyelmi 
vizsgálat alatt nem áll és semmiféle törvényes akadály nem áll fenn, amely kérel
me teljesítésének útjába állna és ezt mi sajátkezű aláírásunkkal kötelességszerűen 
igazoljuk. 

Törzsállomáshely Pardubitz, 1831. március 28-án. 

Legedács Kukleta Wrbna Halier Herle 
őrnagy alezredes ezredes őrnagy hadbíró" 

Kriegsarchiv, Wien. Hofkriegsrat. 1831. G. 4/46. 1831. április 21. G. 21 44. Fol. 6. 
Német nyelvű. Eredeti tisztázat. 

Тибор Ач 

ИСТОРИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ЛАЙОША БАТТЬАНИ 

(5 августа 1826 г.—30 апреля 1831 г.) 

Резюме 

В своей работе автор рассматривает ранний и наиболее менее известный период жизни 
Лайоша Баттьани (1807—1831), гг. в первую очередь на основании источников, которые хран
ятся в архиве области Ваш и в Венском военном архиве. Исследователь обращает особое 
внимание на почти пятилетнюю историю службы Баттьани, с 19-ги до 24-летнего возраста 
в императорской и королевской армии. 

В первой части статьи исследователь характеризует детство и юность Лайоша Баттаьани 
его семейные условия, имущественное положение, его ученические годы и изучаемые им пред
меты. Исследователь подробно вскрывает мотивы и взаимосвязи, объясняющие поступление 
Баттаыш на военную службу. Автор работы анализирует образ жизни Баттьани, его склон
ность делать долги и вытекающие из этого последствия, рассматривает жалобы-заявления 
матери на своего сына, а также её памятные записи от 28 мая 1828 года. В третьей части вскры
ваются те причины, которыми объясняется его уход из армии. Автор показывает совершен
ствование теоретических и практических военных знаний молодого Баттьани, дает анализ 
судебного процесса, возбужденного пторив матери за отцовское наследство, а также опи
сывает факт достижения мирового соглашения между матерью и сыном, вступление во владе
ние наследством и подачу по этой причине раппорта о демобилизации от 22 марта 1831 года-
и 30 апреля 1831 года уход из армии. Исследователь приводит факты для опровержения без, 
зосновательного утверждения, будто Баттьани ушел с военной службы из-за инцидентов, 
имевших место по причине его венгерской национальности. Статью дополняет приложение 
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Tibor Ács 

DIE GESCHICHTE DES MILITÄRDIENSTES VON LAJOS BATTHYÁNY 
(Vom 5-ten August, 1826 bis zum 30-sten April, 1831) 

Resümee • 

In seiner Studie hat der Verfasser den frühen und weniger bekannten Abschnitt 
des Lebens von Lajos Batthyány (1807—1831), in erster Linie auf Grund der im 
Arohiv von Komitat Vas und im Kriegsarohiv von Wien bewahrten authentischen 
Quellen, bearbeitet. Die Studie beschäftigt sich betont mit der Geschichte des 
zwischen seinem 19-ten und 24-ten Lebensjahr, fast fünf Jahren dauernden K.uK. 
Militärdienstes von Lajos Batthyány. 

Der erste Teil der Studie stellt die Kinder- und Jugendzeit von Lajos Batthyány, 
seine Familienverhältnisse, seine materielle Lage, seine Studentenzeit und seine 
Studien dar. Er enthüllt ausführlich die Motive zweite Teil schildert die detail
lierte Geschichte des Militärdienstes von Lajos Batthyány in der kaiserlichen und 
königlichen Armee. Er beschäftigt sich mit seinem Lebenswandel, seinem Schul-
denmachen, dessen Folgen, den Anzeigen seiner Mutter gegen ihren Sohn und 
mit seiner Denkschrift vom 28-ten Mai, 1928. Der dritte Teil der Studie enthüllt 
die Ursachen, warum er die Armee verließ. Er schildert die Entwicklung seiner 
theoretischen und praktischen militärischen Kenntnisse, prüft den Rechtsstreit 
mit seiner Mutter für das wäterliche Erbe und die friedliche Einigung zwischen 
Mutter und Sohn am 2-ten August, 1830. die Antretung seiner Güter und sein 
deswgen eingereichte Abrüstungsgesuch vom 22-ten März, 1831 und seinen Aus
tritt aus der Armee am 30-ten April 1831. Der Verfasser widerlegt durch Tatsachen 
die unbegründete Behauptung, daß er wegen Inzidenzen seines Ungarntums und 
seiner Nationalzugehörigkeit halber aus dem Militärdienst ausgetreten ist. Die 
Studie ist durch einen Anhang ergänzt. 
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