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VIZSGÁLAT BATTHYÁNY LAJOS GRÓF 
ÖNGYILKOSSÁGI KÍSÉRLETE ÜGYÉBEN 

Az Újépületben fogva tartott, kötél általi halálra ítélt Bat thyány Lajos ítéletét október 
5-én hirdették k i , s a grófot azonnal az elkülönítő szobába (a s i ra lomházba) vezették. 
Másnap hajnalban öt óra előtt, amikor az akasztásra kívánták előkészíteni , a szobában 
őrködő foglár rémülten fedezte fel, hogy Bat thyány nem tud felkelni. A takaró alatt 
ugyanis egy kis tőrrel súlyos sebet ejtett a nyakán, s a véletlenen múlott , hogy nem vér
zett el. A büszke gróf ezzel elkerülte az akasztást, ami hagyományosan a rablógyi lkosok 
büntetése volt. A hadbíróság azonnal elrendelte a szigorú vizsgálatot, de azt nem sikerült 
kiderítenie, hogy a tőr miként került az elítélthez. Az alábbiakban közöljük a vizsgálat 
során elhangzott tanúval lomásokat és az összefoglaló jelentést . A nyolcvan éve megje
lent és kevéssé ismert fe ldolgozás 1 kiegészítésére é rdemes a hivatalos iratokból néhány 
mozzanatot vagy eseményt kiemelni, amelyek segítenek jobban megismerni Bat thyány 
utolsó két napjának történetét. 

Ennek részletezése előtt azonban meg kell emlí teni , hogy Bat thyányi és fogolytársait 
1849. szeptember 12-én helyezték el az Újépületben. Bat thyányt és Károlyi István gró
fot, Pest megye volt főispánját (és a 16. huszárezred megszervezőjét) úgy helyezték el 
egymás szomszédságában, az V . pavilon I I I . emeletén, hogy szobáikat egy konyhahelyi
ség kötötte össze. Ez kétségtelen kedvezés volt, amit betetőzött az, hogy a megérkezés 
napján (vagy másnap) a szobákat inasaik a Cziráki palotából (Bat thyány évek óta bérel
te), illetve a Károlyi palotából hozott bútorokkal rendezték be (3. és 15. dokumentum). 
Károlyi István inasának val lomásából tudjuk, hogy naponta háromszor : reggel, délben és 
este ment az Újépületbe, hogy urát kiszolgálja. Ő mondta el, hogy gazdája időnként Bat
thyányinál ebédelt (20. dokumentum). Németh János , Bat thyány inasa arról vallott, hogy 
ő is naponta bejárt a bör tönbe, hogy urának ruháját és cipőjét rendbe tegye, és szobáját 
kitakarítsa. Elmondta még, hogy Bat thyányné és két lánya gyakran meglátogat ta a grófot 
(8/a. dokumentum). 2 A vizsgálat összefoglaló je lentése neheztelően meg is állapította, 
hogy a magas állású vádlottal „túlságosan nagy tekintettel és kímélet te l" bántak (27. do
kumentum). A kényelem tehát biztosítva volt a gróf számára. Ugyanakkor a főporkoláb 
val lomásából tudjuk, hogy a szoba ablaka be volt deszkázva, s bár az a I I I . emeleten 
volt, alatta őrszem állott, akit a legnagyobb éberségre utasítottak (16. dokumentum). 

Október 5-én az egyik foglár val lomása szerint 11 órakor üzent a hadbíró, hogy ve
zessék Bat thyányt í télethirdetésre. A gróf még hálóköntösben volt, a foglár segített neki 
öltözködni (2. dokumentum). 3 Bat thyány nyugodtan ment, mert úgy vélte, legfeljebb tíz-

Az alábbi iratokat ismerte és feldolgozta Friedreich Endre Gróf Batthyány Lajos utolsó napjai c. tanul
mányában (a továbbiakban: Friedreich, Batthyány). Századok, 1927. I V - V I . és klny. 

2 Batthyányné arról ír emlékezéseiban, hogy minden nap meglátogatta férjét, néha a három gyerekkel 
együtt. Batthyány Lajosné visszaemlékezése férje fogságára és halálára. S. a. r. Urbán Aladár. (A továbbiak
ban: Batthyányné visszaemlékezései.) Századok, 1981/3., 606. o. 

3 Németh Jánosnak, Batthyány inasának előadása szerint a gazdáját fél 8-kor álmából ébresztette egy katona
tiszt. Batthyány Lajos gróf főbenjáró pöre. S. a. r. Urbán Aladár. (A továbbiakban Batthyány pöre.) Budapest, 
1991. 383. o. A gróf ítéletlevelére rávezették: „Kihirdetve 1849. október 5-én reggel fél kilenckor". Uo. 359. o. Az 



t izenöt évi várfogság vár rá, s nem gondolt a halálra. A vádak felsorolását higgadtan 
hallgatta, de az ítéletlevél „kötél általi" kitételét döbbenten fogadta, s a szemtanú főpor-
koláb szerint arckifejezése „erős érzelmi tusát" árult el (16. dokumentum). Az ítélethir
detés után a gróf nem térhetett vissza a zárkaszobájába, hanem az I . emeleten egy áthe
lyezett hadbíró irodájában alakították k i az elkülönítőt (a s i ra lomházat) . A szobában két 
íróasztal és néhány párnázott szék volt. Pollak főhadnagy, főporkoláb két asztalt állítta
tott be, az egyiket a szoba közepére feszülettel és két gyertyával , továbbá hat széket. A 
délutáni el lenőrzéskor látta, hogy Bat thyány négy széket a falhoz állított, s azokon he
lyezkedett el. Mive l a fogoly fáradtságról panaszkodott, hozatott egy kincstári ágyat, s 
gróf kérésére zárkaszobájából később lehozatta matracát , amelyet átadás előtt az ügyele
tes foglár gondosan megvizsgál t , hogy nincs-e elrejtve benne valami, az élet kioltására 
alkalmas eszköz (16. dokumentum). Féltek arról, hogy az elítéltet megmérgezik. Az egyik 
foglár elmondta, hogy amikor a gróf szokásos délutáni teáját kérte, a főporkoláb engedé
lyével inasa, Németh János készítette el azt. Amikor meghozta a teát, egy csészébe félig 
töltött az italból, előbb megkóstoltatta az inassal, majd a maradékot ő itta k i . Ezután vitte 
csak be grófnak, s mellette maradt, amíg az elfogyasztotta a teát (3. dokumentum). 

Az ítélet kihirdetéséről Bat thyányné a komornájától értesült, akit egy fiatal katona 
(büntetésből besorozott honvéd) keresett meg, hogy a gróf küldte: mondja meg a felesé
gének, ítéletét kihirdették, s még egyszer szeretné látni. A grófnő a hír hallatán elájult, 
majd amint összeszedte magát , az Újépületbe sietett, ám a férjét nem láthatta. A komorna 
azt is elmondta, hogy aznap meglátogatta Batthyánynét Almássy grófné, Bezerédj István 
felesége, Orczy báróné, Csekonics báróné, Szapáry Antal gróf, Károlyi Lajos gróf 
(Batthyányné sógora) és Orczy báró, akik felváltva jöttek vigasztalni őt (14. dokumentum). 

Bat thyányné emlékezéséből tudjuk, hogy Károlyi Lajos Kempen altábornagytól végül 
is szerzett az asszonynak látogatási engedélyt . A délutáni órákban érkezett Bat thyánynét 
Kanzler százados, hadbíró kísérte a fogolyhoz. (Délelőtt éppen ő hirdette k i az ítéletet.) 
Bat thyánynéról a nyomozás kezdetén feltételezték, hogy ő csempészte be a tőrt, amellyel 
férje megkísérel te az öngyilkosságot . A jelen volt foglár azonban azt vallotta, hogy a há
zaspár átölelte ugyan egymást , de ő úgy állt, hogy láthatta a kezüket, s lehetetlen, hogy a 
grófnő valamit is átadott volna férjének (2. dokumentum). A szobában akkor őrt álló 
egyik gránátos a fentieket még azzal egészítette k i , hogy a grófnő mintegy fél óráig ma
radt s közben magyarul beszél tek (10. dokumentum). 

Batthyány nem fogadta el a miniszterelnöksége idejéből ismert tábori főpap lelkészi 
szolgálatát, s felesége emlékezésének utalásából sejthető: az elutasítást azzal indokolta, 
hogy olyan papot szeretne, akit felesége küld hozzá. Mivel az asszony látogatása bizonyta
lan volt, Batthyány a Károlyi Istvánnál nevelősködött francia abbéra gondolt. Kérésére a 
főporkoláb megkereste Károlyi Istvánt, aki egy francia nyelvű levélkét küldött az abbénak, 
amely szerint barátja (Batthyány) igényli az ő szolgálatát (5. dokumentum). Plante abbé 
Károlyi István fiának nevelője volt, s munkáját befejezve másnap Bécsen keresztül készült 
visszatérni hazájába, ám papi hivatása és volt alkalmazója iránti kötelességérzete miatt 
nem tagadhatta meg a kérést (5. és 6. dokumentum). Az abbé este 7 óra után érkezhetett az 
Újépületbe, mert a szobában 8-kor szolgálatba lépő gránátos már ott találta. Szerinte a gróf 

összefoglaló jelentés szerint Batthányné fél 12-kor kísérelte meg, hogy meglátogassa férjét. Ha 11-kor vezették 
volna a grófot az ítélethirdetésre, felesége oly hamar még a hírt sem kaphatta volna meg. 



és a pap kifelé fordulva ültek a széken, így látnia kellett volna, ha a pap valamit átad az el
ítéltnek. Franciául beszéltek, s az abbé háromnegyed 9 körül távozott, miután megkapta a 
belépőt, hogy grófot másnap a vesztőhelyre kísérje (11. dokumentum). 

Bat thyányné emlékezéseiben leírja, hogy a férjével engedélyezet t beszélgetéskor 
megkérdezte : miért olyan papot szeretne, akit ő küld. (Az asszony megjegyzi, hogy fér
j ének ezt a kívánságát úgy mondták meg neki.) M i v e l halkan beszéltek, a választ nem ér
tette. Azzal váltak el, hogy a grófné a pappal, akit küld, levélben tudatja majd: várható-e az 
a „kegyelem", hogy nem akasztják, hanem agyonlövik. (Ebből nyilvánvaló, Batthyá-nyné 
nem tudta, hogy férje időközben már Plante abbé szolgálatát kér te . ) 4 Nem tudjuk, hogy a 
grófné választása ezt követően miként esett Szántófy józsefvárosi plébánosra, akihez a 
francia nevelőnőt küldte, hogy kérje meg halálra ítélt férje lelki gondozására . M i v e l a 
papnak előbb egy temetésen kellett részt vennie, csak este fél 7-kor kereste meg a gróf
nét, akitől megkapta annak belépőjét az Újépületbe. (Szántófy val lomásában elhallgatta, 
hogy Bat thyánynétól levelet vitt, amit nem tudott átadni.) A plébános jelentkezett az őr
ségnél, s egy foglár felkísérte Bat thyány elkülönítő szobájához. Ott találta a korábban 
érkezett Plante abbét. Bemutatkozott, hogy őt a grófné küldte, mire Bat thyány az abbéra 
mutatva közöl te , hogy „el van látva," majd arra kérte, mondja meg feleségének, hogy 
még egyszer szeretné látni (22. dokumentum). 

Pollak főporkoláb rendeletére a Bat thyány elkülönítő szobájába vitt kincstári ágyat 
eredetileg kincstári ágyneművel látták el. Az abbé távozása után a gróf a saját ágynemű
jé t kérte, amihez a főporkoláb hozzájárult. Az azt végrehajtó porkoláb val lomása szerint 
az ágyneműt az eredeti zárkaszobában személyesen kutatta át, majd felügyelete mellett 
vitték le azt a grófnak (3. dokumentum). Bat thyány a főporkolábtól engedélyt kapott, 
hogy búcsúlevelet írjon. Fél 11-kor levetkőzött és lefeküdt. 11 óra után felült az ágyban, 
kérésére egy négy rétre hajtott papírlapot kapott, s arra írt úgy, hogy az egyik foglár a 
tintát, a másik a gyertyát tartotta (10. dokumentum). 5 A foglárok szerint a gróf éjszaka 
forgolódott , gyakran sóhajtozott, de szemét csukva tartotta. Négy óra után, más verzió 
szerint 5 óra előtt felült ágyában és vizet kért. A foglár látta, hogy akkor még nem volt 
megsebesülve (3. és 11. dokumentum). 

Fél 6 körül érkezett az abbé, hogy teljesítse szomorú kötelességét. Val lomása szerint 
belépésekor két foglár és két őr volt a szobában. Köszöntöt te a grófot, aki még ágyban 
feküdt. Odament hozzá, s nagyon lankadtnak és szenvedőnek látta. Az arcán vérnyomot 
vett észre, s azt hitte, hogy az orrvérzésből ered. Bat thyány akkor kijelentette: véget akar 
vetni életének, hogy a csúf halált elkerülje (6. dokumentum). (Ha ez a kijelentés akkor és 
nem később hangzott el, nyilván franciául történt, amire a jelek szerint a foglárok nem 
figyeltek fel.) A szobában tar tózkodó foglár szerint a pap érdeklődött , hogy a gróf m i 
ként aludt, de nem beszélgetet t vele. Megáldot ta a halálraítéltet, majd leült a szoba köze
pén álló asztalhoz, és egy könyvből imádkozni kezdett (3. és 11. dokumentum). 

4 Batthyányné emlékezései, 612-613. o. Az emlékezések szerint Csekonicsné hozta a hírt, hogy férje nem 
fogadta el a tábori főpapot, s olyan lelkészt akar, akit ő küld. Uo. 609. o. 

5 A levél eredeti német szövege: Friedreich, Batthyány, klny. 28-29. o. Magyar fordítása: Batthyány pöre 
382-383. o. A vizsgálat megállapította, hogy a búcsúlevelet Hahsenteufel foglár az utasítás ellenére nem a 
vizsgálóbírónak adta át, hanem a Károly laktanya lelkészének, Ungváry Györgynek, s az juttatta el Károlyi 
Györgynéhez, Batthyányné húgához. 



A val lomástevő Karger foglár szerint Bat thyány öngyilkossági kísérletét csak akkor 
fedezték fel, amikor fel akarták kelteni, s az közölte , hogy nem tud felkelni, és jobb ke
zével a nyakához nyúlt. A takarót felhajtva a foglár meglátta a véres ágyneműt . Kérdésé
re a gróf közölte, hogy nem vérhányása volt. Előkapta a kis tőrt, és kísérletet tett, hogy 
mellbe szúrja magát , de az eszközt kicsavarták a kezéből . A foglár a tőrrel Pollak főpor-
kolábhoz futott, aki azonnal orvosért küldte (3. dokumentum). 6 Az orvosi ellátásról Né
meth János emlékezései tájékoztatnak. Eszerint elsőként az ugyancsak fogva tartott Ba
lassa János doktort találta, aki a sebet súlyosnak tartotta. A megérkezet t Anton Bée 
törzsorvos bekötötte a sebet, ám Bat thyány letépte a kötést, mire újrakötözték és lekötöt
ték a kezét is. 7 

Azonnal vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy miként jutott a tőr Bat thyány kezé
hez. Az első gyanúsított Plante abbé volt, hiszen amikor a két foglár kiment a szobából , 
egyedül maradt a halálra ítélttel ( természetesen az őrt álló gránátosok je lenlé tében - 3. 
dokumentum). A megzavarodott bör tönszemélyzet elengedte ugyan az abbét (19. doku
mentum), de még aznap letartóztatták. 8 Károlyi István elmondta, hogy Bat thyány már 
Olmützben (ahol a végtárgyalása volt) úgy nyilatkozott, ha kötél általi halálra ítélik, az 
ítélet kihirdetése után megöli magát , mert egy tört fog elrejteni magánál . Szerinte a tőr a 
gróf matracában volt, ezért követelte azt - mint hallotta - az ítélet hirdetése után (5. do
kumentum). Mive l Bat thyány és a késve érkező Szántófy plébános kezet fogott, a letar
tóztatott és gyanúsított Plante abbé kínjában azt vallotta, hogy a pap a kézfogáskor ad
hatta át a tőrt Bat thyánynak, de hozzátet te: kész megesküdni , hogy abból semmit sem 
látott (21 . dokumentum). Pollak főporkoláb, a lehetőségeket át tekintve, úgy vélte, hogy a 
tőr a matracban volt elrejtve, s je lentéktelen méretei miatt könnyen elkerülhette az ellen
őrzést (16. dokumentum). 

Ez a vélemény akkor szilárdult meg, amikor megismerhet ték Bat thyány búcsúlevelét , 
pontosabban annak azt a részét, amelyben úgy írt feleségének, hogy a szégyenletes halál 
elkerülésére már régen hordott magánál „mentőeszközt ." E levél tartalmát azonban a 
hadbíróság kezdetben nem ismerte. M i v e l a foglárok és a két pap mellett Bat thyányné 
jár t a s i ra lomházban, természetes , hogy őt is k i akarták hallgatni. Kempen al tábornagy 
azonban a látogatási engedéllyel egyidejűleg Csurgóra szóló útlevelet küldött neki, va
gyis tulajdonképpen kitiltotta az asszonyt Pest ről . 9 Az özvegy tartózkodási helyét ismer
ve Maschek rendőrbiztos október 10-én utasította a székesfehérvári katonai parancsnok
ságot, hogy Bat thyány Csurgón tar tózkodó özvegyét szólítsa fel, minél hamarabb jelen
jen meg a hadsereg rendőri osztályán a szükséges felvilágosítások megadására. Hozzátette: 
„anélkül, hogy tudatná vele kihallgatásának célját" (25. dokumentum). Valószínűleg vé
letlen, hogy a Csurgóra utazott Bártfay László ugyanaznap ajánlotta Bat thyánynénak, i l -

6 A hadsereg-parancsnoksághoz felterjesztett jelentés szerint a gróf a nyakizmait vágta el (27. dokumetum). 
7 Batthyány pöre, 385. o. Batthyányné szerint erősítőt adtak férjénak, mert szerették volna felakasztani. 

Batthyányné emlékezései, 614. o. Csak egy órával a kivégzés időpontja előtt döntöttek úgy, hogy a grófot 
agyonlövik. 

8 Friedreich, Batthyány, klny. 34. o. így Batthyányt a vesztőhelyre Ungváry káplán kísére. Tőle tudjuk, hogy a 
papra támaszkodva a gróf így szólt: „Ne gondolja, tisztelendő úr, hogy annyira félnék a haláltól, de nagyon sok 
vért vesztettem, azért vagyok olyan bágyadt. Agyonlőnek vagy felakasztanak?" Friedreich, Batthyány, klny. 32. o., 
Batthyány pöre, 385. o. Tehát Batthyány még akkor sem tudta, hogy miként fogják kivégezni. 

Batthyányné emlékezései, 613-615. o. 



letve húgának, Károlyiné Zichy Karol inának, hogy a hatóságokkal közölni kellene a gróf 
búcsúlevelének azt a részletét, amely felmenti feleségét (és mindenki mást is) a gyanú 
alól, hogy ö adta volna át az öngyilkossági kísérlet eszközét . Károlyiné még aznap meg
írta az i l letékeseknek, hogy az özvegy nem adja ki a kezéből férje búcsúlevelét , de mel
lékeli két tanú lát tamozásával a levélnek a tőrre vonatkozó kitételét (26. dokumentum). 

A hadbíróság hitelesnek fogadta el Bat thyány nyilatkozatát a magánál tartott mentő
eszközről . Október 14-én elkészült az összefoglaló je lentés , amely, a kihallgatott szemé
lyek vallomásait felhasználva, ismertette a nyomozás egyes fázisait. Felmentette mind 
Bat thyánynét , mind Plante abbét a gyanú alól, s azzal összegezte a vizsgálat e redményét , 
hogy a tőr vagy a használati tárgyak egyikében volt elrejtve, amelyeket a s i ra lomházba 
vittek, vagy azt valaki titokban eljuttatta Bat thyányhoz (27. dokumentum). A nyomozás 
tehát eredményte len volt, s Maschek rendőrbiztos azzal a tanulsággal zárta el az ügyet, 
hogy a foglárszemélyzetet gondos motozásra kell utasítani, s azt a főporkoláb je lenlé
tében kell megejteni. 

M i történt? Miként került a tőr Bat thyány Lajos kezéhez? 

Megrendí tő visszaemlékezéseiben Bat thyányné elmondja: amikor a halálos ítélet k i 
hirdetéséről értesült, eszébe jutott férje egyik, komor hangulatában tett kérése, hogy sze
rezzen neki mérget. Háziorvosa azonban közölte az asszonnyal, hogy mérget nem lehet 
kapni, árusítását eltiltották. Szapáry Antal is azt kérdezte tőle, van-e a férjének mérge, 
majd kijelentette: „mert a halál azok kezeiből neki is bizonyosan oly irtózatos és kiállha
tatlan, mint nekem is volna, ha az ő helyében volnék; hálás volnék annak, ki keresztül 
szúrná sz ívemet . . . " Ez adta az ötletet Bat thyánynénak, hogy kis tőrét a férje által kért 
pappal küldje el, majd amikor megkapta a látogatási engedélyt , azt magához vette. 1 0 

Bat thyányné leírja, hogy amikor a hadbíró felvezette férje szobájához, s kinyílt az ajtó, ő 
férje karjai közé rohant és sokáig szótlanul álltak. Majd a szoba sarkában összetolt szé
keken helyezkedett el a férje, és ő melléje ült. „Az egyik őr az ajtóban állt, a másik az 
ablak előtt, a szoba közepén volt egy asztal, azon egy feszület és két szál gyertya: az 
egyik oldalon állt a profosz, a másik oldalon az auditor Kanzler. Csak félhangon beszél
gettünk és fél szavakkal, hogy a körülállók ne hallják, inkább szemeiből olvastam, mit 
akar mondani: egymás kezét szorítottuk, és a könnyek szemeinkben többet mondottak, 
mintsem mondhattunk volna a sok tanú előtt. 

Megkérdez tem tőle, hogy miért csak olyan papot kíván, kit én küldök neki, hogy va
lóban ilyent kívánt, kit én ajánlok neki (ezt úgy mondták nekem), és hogy talán azért kí
vánt ö egy ilyent, mert talán remélte , hogy az által valamit küldhetek neki, mi által a 
gyalázatos halál módját elkerüli. Feleletét nem értet tem egészen, csak azt vettem észre, 
hogy kezemre nézett, felhasználván egy percet, amelyben a profosz a tiszthez fordult és 
vele beszélt, azt súgtam neki, hogy mérget nem kaptam, de ezt hoztam, ha kívánod. О 
mindjárt utána nyúlt, kezét a kendőm alá tette, és gyorsan kikapta a k e z e m b ő l . " Borzasz-

0 Batthyányné nem mond többet a tőrről. Friedreich Endre kijelentette, hogy Batthyány Elemér a Nemzeti 
Múzeumnak adományozta azt. A tanulmány közli a tőr leírását. Friedrich, Batthyány, klny. 22-23. o.(Kérdés, 
hogy a bűnjel miként került a család birtokába. L. a 17. és 28. dokumentumot.) A Nemzeti Múzeum ereklyetá
rában őrzött, tokkal ellátott tör bizonyosan nem azonos a Friedreich által ismertett eszközzel. L. Batthyány La
jos gróf első magyar miniszterelnök emlékezete. Szerk. Körtnöczi Katalin. Budapest, 1998. 201. o., 13. fotó. 

1 1 Batthyányné komornája szerint úrnője kalapot és kendőt véve ment az Újépületbe (14. dokumentum). 



tó perc volt ez, hogy én adom neki a fegyvert, mellyel életének végét fogja vetni: ez a 
gondolat kétségbe ejtett engem, de mégis megtettem! О kívánta, köte lességemnek tartot
tam!" 1 2 Takaróját magára húzva Bat thyány erős akarattal a tőrrel úgy ejtett súlyos sebet a 
nyakán, hogy sem hanggal, sem a fájdalom hirtelen mozdulatával nem árulta el magát . 
Az ágya végénél ülő foglár semmit sem vett észre. 

Bat thyányné drámai beszámolójához nem fér kétség, hiába állította a magát menteni 
akaró őrszemélyzet , hogy a grófnő semmit sem adhatott át férjének. Van azonban egy 
dokumentum, amely az esetleg kételkedőket meggyőzi az emlékezések hiteléről, mégpe
dig Bat thyánynénak az a levele, melyet az esti órákban férjéhez küldött Szántófy plébá
nosra bízott, aki azonban nem tudta azt átadni. Kihal lgatásakor természetesen nem szólt 
róla, s 1850-ben visszajuttatta azt az özvegyhez. 

Az eredetileg francia nyelvű levél így hangzik: „Egy papot küldök hozzád, hogy utol
só is tenhozzádot mondjon nevemben: azt mondják, többé már nem bocsátanak be hoz
zád. Senkitől nem tudtam meg, hogy vajon megkegyelmeznek-e. Angyalom, ha még 
egyszer megláthatnálak, repülnék hozzád! Esdve kérlek, ne öld meg magadat túlságosan 
korán, mert ha a kegyelem mégis megjönne, és már későn, megö lném magamat. Ölellek 
egész szívemből . Semmi esetre sem fognak kötéllel k ivégezn i . " 1 3 Az utolsó mondat rea
gálás Bat thyány kívánságára, aki, mint láttuk, azt kérte feleségétől, a pap révén, akit 
hozzá küld, tudassa, hogy felakasztják-e vagy főbe lövik. 

Az itt következő dokumentumok az Országos Levéltár D 37 fondjában találhatók, a 
Polizei Ministerium 1849. évi általános iratai 1789. iktatószáma, 4. tétele alatt. A doku
mentumokat Lenkefi Ferenc fordította. 

Az iratok teljes szövegét közöljük, de megszünte t tük a j egyzökönyvek élén álló hosz-
szú bevezetést , s elhagytuk a kihallgatás vezetőjének hitelesítő aláírását. Végül nem kö
zöljük négy őrt álló gránátos rövid, új információkat nem tar ta lmazó vallomását . 

2 Batthányné emlékezései, 609-612. o. 
3 Friedreich, Batthyány, klny. 26-27. o. Ugyanott a francia eredeti. 



Újépület, 1849. október 7. 
Karl Schmutzer főtörzsfoglár tanúvallomása 

Folyó hó 5-én Pollak hadnagy, főporkolábtól parancsot kaptam, hogy gróf Batthyány Lajosnál 
éjjel 9-11 óráig lássam el a felügyeletet, szolgálatomat lelkiismeretesen végeztem, ez idő alatt a 
Khevenhüller két gránátosából álló őrségen kívül más ember nem jött a szobába. Éjjel 11 órakor a 
felügyeletet átadtam Hahsenteufel foglárnak. 

Miután azt a feladatot kaptam, hogy Batthyány grófot kísérjem végrehajtásra, s mivel az folyó 
hó 6-a hajnali 5 órára volt kitűzve, így igyekeztem a megszabott órára pontosan megérkezni. Ép
pen amikor a szobához értem, Karger foglár lépett ki az ajtón és azt mondta nekem, hogy a gróf 
nem akar felkelni, én mondtam neki, keltse fel, ám mivel ugyanazzal a válasszal jött elő, vele 
együtt a szobába mentem. A Khevenhüller két gránátosából álló örségen és Karger fogláron kívül 
a pap is a szobában volt. Az ágyhoz léptem, jó napot kívántam a grófnak, azonban megdöbbenés
sel vettem észre vérnyomokat az ágyszöveten, visszaléptem a folyosóra, s Karger foglár engem 
követve e szavakkal mutatott egy kis tőrt: nézd csak, ezzel művelte magának. Az eseményt azon
nal jelentettem Pollak hadnagynak, majd ugyanezen szándékkal Leizendorf hadbíró százados úr
hoz mentem. Visszaérkezésemkor már orvosok voltak a szobában; felügyeletem idején nem adták 
oda ezt az eszközt a grófnak. Tanúvallomásomat helyesen vették fel és igaz. 

Karl Schmutzer főtörzsfoglár 

2. 

Újépület, 1849. október 7. 
Franz Hahsenteufel altörzsfoglár tanúvallomása 

Folyó hó 5-én délelőtt 11 óra körül a gróf Batthyány Lajos szobájához vezető folyosón voltam, 
amikor a hadapród, akit Leitzendorf hadbíró százados úrnál alkalmaznak írnoki feladatokra, han
gosan szólított, legyek szíves a grófot ítélethirdetésre vinni. A gróf szobájába mentem, ahol csak 
az inasa volt mellette, felszólítottam őt, hogy jöjjön ítélethirdetésre, s átnyújtottam a komornyikjá
nak a gróf ruháit, aki még hálóköntösben volt, miközben ez alkalommal átkutattam azokat. Amint 
a gróf felöltözött, Kanzler százados úr irodájába kísértem, ahol az ítélethirdetés történt. 

Az ítélethirdetés után a gróffal a folyosóra mentem, mivel a gróf szobája az elkülönítésre még 
nem volt berendezve. Részben azon aggodalomból, hogy a gróf nehogy kivesse magát az ablakon, 
részint, hogy bizonyos legyek abban, semmiféle veszélyes eszközt nem tart magánál, az irodával 
szomszédos konyhába vezettem, itt még egyszer megmotoztam, anélkül, hogy egyebet, mint egy 
zsebkendőt és egy pápaszemet találtam volna. Addig maradtunk a konyhában, míg Karger bajtár
sam hozzánk jött, és a grófot átvette tőlem. 

A gróf zárkaszobája a 3. emeleten volt, az elkülönítő szoba (siralomház) ellenben az elsőn, és 
utóbbiba is Karger vezette el. Csak délután 3 óra körül jöttem a gróf elkülönítő szobájába [a sira
lomházba] felügyeletre és este 7-ig maradtam nála, ez idő alatt rajtam és a két őrön kívül a gróf fe
lesége is a szobában volt, aki Kanzler százados úr kíséretében jött. Elbúcsúztak egymástól, s bár 
többször átölelték egymást, úgy álltam, hogy egészen pontosan láthattam kezeiket, a grófné aztán 
Kanzler százados úr kíséretében távozott, ezért lehetetlen volt, hogy a grófné a férjének valamit 
odadugjon. 

A gróf a 3-tól 7 óráig terjedő időben gyakorta és sürgetően követelte matracát korábbi zárka
szobájából, amit azzal utasítottam el, hogy nem hagyhatom magára. Körülbelül 7 órakor jött Pol
lak hadnagy úr a francia pappal, a hadnagy urat a lépcsőig kísértem, s amint visszatértem, Zdrahal 
bajtársam, aki engem váltott, már a szobában volt a grófnál. Éjjel 11-től 1 óráig ismét leváltottam 
Schmutzer foglárt, e két óra alatt a két őrön és rajtam kívül senki nem volt a szobában, nem mesz-
sze ültem a gróf ágyától, ő habár valamelyest nyugtalan volt, gyakran sóhajtozott, de szemei csuk
va voltak, így úgy véltem alszik. 



A fennmaradó időben nem voltam a gróf szobájában, csak reggel tudtam meg Schmutzer fog
lártól, hogy a gróf öngyilkos akart lenni. Mást nem tudok mondani, vallomásom helyesen lett fel
véve és az igaz. 

Hahsenteufel altörzsfoglár 

3. 

Újépület, 1849. október 7. 
Karl Karger altörzsfoglár tanúvallomása 

Folyó év szeptember 12-én Schmutzer főtörzsfoglár kíséretében 33 foglyot hoztak át ide az Új
épületbe, köztük voltak Batthyány, Károlyi és Zlinsky grófok is, akiket a lehetőségek figyelembe 
vételével helyeztek el, úgy, hogy gróf Batthyány és gróf Károlyi is külön szobát kaptak, amelyek 
egy konyhával voltak elválasztva. A szobák korábban kincstári berendezési darabokkal voltak be
bútorozva. Mivel, éppen ebédidő lévén, sok teendőm volt, csak este láttam, amint gróf Batthyány 
szobájába mentem, hogy inasa már a saját bútorait szállíttatta oda, ami persze Leitzendorf hadbíró 
százados úr engedélyével történhetett meg. Ezeket a bútorokat nem vizsgáltam meg, és nem is lát
tam, hogyan vitték oda azokat. 

Folyó hó 5-én Batthyány grófot csak ítéletének kihirdetése után vettem át a Kovács százados úr 
irodájával szomszédos konyhában Hahsenteufel foglártól. Az őrséggel a gróf részére elkülönítő 
szobaként kijelölt helyiségbe vezettem őt. Ebben a szobában csak két íróasztal és néhány párnázott 
szék volt, amelyekre aztán a gróf lefeküdt és kérte, hogy zárkaszobájából hozzák le a párnát, amit, 
Leitzendorf százados úr engedélyével, egy küldönccel elhozattam, és csak alapos átvizsgálása után 
adtam oda a grófnak. Délután 3 óráig maradtam a grófnál, ezen idő alatt rajtam kívül a 
Khevenhüllertől még két gránátos volt őrségként a szobában, egyébként senki más nem jött be. 3 
órakor Hahsenteufel váltott, és 7-től 9 óráig láttam el a szolgálatot. Amikor a szobába mentem, a 
francia pap volt a grófnál, időközben egy ágyat is vittek oda kincstári ágyneművel. A gróf egyre 
csak saját ágybélijét akarta, ezt saját felelősségemre nem akartam megengedni, mire mintegy 9 óra 
körül erről jelentést tettem Pollak hadnagy úrnak, aki azt mondta, hogy az ágyneműt alaposan 
vizsgáljam át, és személyesen adjam oda a grófnak. Jómagam egy tizedessel, ha nem tévedek, a 
Deutschmeistertől, aki a 3. emeleten volt szolgálatra beosztva, és két küldönccel a gróf zárkaszo
bájába mentem, igen alaposan átkutattuk az ágyneműt és saját felügyeletem alatt levitettem, mely 
alkalommal Pollak hadnagy úr a pap részére egy belépési engedélyt is átnyújtott nekem, mivel az 
hajnalban ismét a grófhoz kívánt jönni, egyúttal értésemre adta, hogy azt ne a gróf jelenlétében ad
jam oda a papnak. 

Fél 10 körül a pap velem egyidejűleg jött ki a szobából, átadtam neki a belépési engedélyt, és 
nyugovóra tértem. Itt meg kell jegyeznem, hogy mialatt a belépési engedélyt és az ágyneműt hoz
tam, Schmutzer foglár, aki engem váltott, már a gróf szobájában volt, ő is csak egy rövid időre tá
vozott, s egyelőre a gróf szobájában maradtam, amíg Schmutzer ismét vissza nem jött. Hajnali há
romkor ismét rám jutott a szolgálat. A gróf többször megfordult az ágyában, de nem szólt, a pap 
belépése előtt röviddel egy pohár vizet kért, amit oda is adtam neki, miközben félig felemelkedett 
az ágyban, s így tisztán láthattam, hogy azideig még nem volt megsebesülve. A pap érdeklődött, 
hogy aludt a gróf, elmondta imáját, megáldotta a grófot és leült a szoba közepén álló asztalhoz, 
ahol egy könyvből imádkozott. Mivel már kardcsörgést hallottam a folyosóról, és úgy véltem, hogy 
a végrehajtó tisztek lennének, kimentem, de Schmutzer foglár volt az, akinek engem kellett leválta
nia. Arra kért, hogy ébresszem fel a grófot, mivel eljött a végrehajtás ideje. Én a papot kértem meg, 
hogy ezt kíméletesen hozza a gróf tudomására és vegye rá a felkelésre. Beszélt is a gróffal, és igenlő
en meghajolt felém. Ám mivel a gróf még mindig nem tett előkészületeket a felkelésre, megint 
Schmutzerhez mentem és közöltem vele, hogy mivel most elérkezett a szolgálati ideje, ébressze fel a 
grófot, ő ismét kért, hogy keltsem fel a grófot, ezért az ágyához léptem és felszólítottam a felkelésre, 
közben ő a jobb kezével a nyakához nyúlt és azt felelte, nem tudok, én a takaró után nyúltam, s ami
kor vér ömlött elő, megkérdeztem tőle, nem vérhányást kapott-e, azt válaszolta „nem, de ez van ná
lam" mialatt ismét egy döfést irányzott a mellének. Elkaptam a kezét és egy véres tőrt vettem el tőle, 



azonnal a hadnagy úrhoz futottam, az aj'tóban összetalálkoztam Schmutzerrai, tovasiettemben meg
mutattam neki a tőrt és így szóltam hozzá: ide nézz. Schmutzer bement a szobába. Pollak hadnagy úr 
azt mondta, amilyen gyorsan csak lehet, hozzak egy orvost, a főorvost nem találtam meg azonnal, 
ezért a tüzérségi orvost hívtam, aki azonnal velem jött. A tőrt átadtam Pollak hadnagy úrnak, aki 
megtette a további jelentést. 

Azt még meg kell jegyeznem, hogy amikor délelőtt 11 és délután 3 óra között a gróf szokásos 
tízóraiját kérte, amit Pollak hadnagy úr engedélyével, inasával készíttettem el; amikor vitte neki, 
elvettem tőle a teát, egy félig töltött csészéből előbb az inassal kóstoltattam meg, és magam ittam 
meg a maradékot. Azután én magam vittem a grófnak a teát a szobába, s ott maradtam nála, amíg 
elfogyasztotta, úgyhogy a szolga egyáltalán nem jött a szobába. Az őrszolgálatot az ítélethirdetés 
pillanatától délig a szokásos fogházi őrség gránátosai látták el, délben azonban az erre kirendelt 
vádlotti őrség jött a Khevenhüller gránátosaival. Egyebet nem tudok elmondani, tanúvallomásomat 
helyesen vették fel és az igaz. 

Karger altörzsfoglár 

4. 

Újépület. 1849. október 7. 
Josef Zdrahal altörzsfoglár tanúvallomása 

Megjelenik a beidézett Zdrahal altörzsfoglár az Újépületben, és a kérdésekre a következőket 
mondja: 

Október 5-én Pollak hadnagy úr utasítására egy pappal mentem Batthyány gróf szobájába. A 
szobában két őr volt, az egyik az ajtónál, a másik az ablaknál, de foglár nem volt ott. Batthyány 
grófnál a francia pap és az a lelkész volt, akit hozzá vittem, és úgy hiszem, tábori lelkész volt, csak 
pár szó hitbéli vigaszt intézett hozzá anélkül, hogy hozzáért volna, mivel erre nagyon ügyeltem, és 
ott is maradtam, míg el nem ment. Pár percre rá Karger foglár jött és ott maradt, miközben nemso
kára távoztam és a francia pap ugyancsak az elítélt mellett maradt. 

Éjjel egy órakor Hahsenteufel foglár ébresztett, s mivel eljött a kijelölt időm, Batthyány gróf
hoz mentem. Hajnali háromnegyed háromig maradtam nála. Ez idő alatt senki nem volt a szobá
ban, csak én és a két őr. Hogy Batthyány akkor életben volt, arról meg vagyok győződve, mert 
gyakran mozgolódott és a takaróval betakaródzott. Más egyebet nem tudok mondani, tanúvallomá
somat helyesen vették fel és igaz. 

Zdrahal altörzsfoglár 

5. 

Újépület, 1849. október 7. 
Gróf Károlyi István tanúvallomása 

Az igazmondásra való figyelmeztetés után a kérdésekre elmondja: 
Gróf Károlyi István a nevem, Bécsben születtem, 52 éves, katolikus, özvegy vagyok, Johann 

Blant (sic!) abbét római tartózkodásom alkalmával, 1842-ben ismertem meg, és őt, mivel számom
ra éppoly derék papnak, mint amilyen becsületes embernek írták le, amint azt később valóban be is 
bizonyította, amikor a nevelést házamban átvette, ahol még jelenleg is tartózkodik. Mivel fiam ne
velése már véget ért, az abbé Párizsba szándékozott visszatérni, s éppen tegnap hajnalban akart 
Bécsen keresztül oda útnak indulni, amikor a főporkoláb úr tegnapelőtt elkérte tőlem a címét és a 
kérdésemre, hogy mire kell az neki, azt mondta, gróf Batthyány Lajos kívánná általa utolsó útjára 
felkészíttetni magát, mire én a címet megadtam. Egyúttal rá is írtam a címre franciául a következő 
szavakat: „Szegény barátom szeretné igénybe venni az Ön tanácsát." 

Batthyány, tudtommal, legfeljebb két-három alkalommal látta nálam az abbét, ugyanis a fiamat 
budai fogságom idején, ahol Batthyányval együtt voltam, látogatóba hozta hozzám, a Batthyány-



házba sosem jött az abbé. Batthyány már fogsága kezdetétől magával hordott két-három tőrt, két 
nagyobbat és egy kicsit, amelyeket részben a szalmazsákban, részint a párnában, vagy a matracban 
rejtett el, kiváltképp amióta Olmützben a hadbíróság előtt állt. Batthyány nemegyszer kijelentette, 
hogy ha ítélete kötél általi halálra szólna, a kihirdetéskor megölné magát, amiért e cselekedethez 
egy tőrt fog elrejteni magánál. 

Szilárd meggyőződésem, hogy Batthyány csak a szalmazsákban, valójában a matracban rejthet
te el a tőrt, mert az ítélethirdetés után, mint hallottam, követelte azt, amit e nélkül nem tett volna, 
mert Batthyány nem volt túlságosan kényes és mindegy volt neki, hogy szalmán, vagy tollon fe
küdt. A tőr a fejpárnában is el lehetett dugva, mert azt is magához akarta hozatni. 

Blant (sic!) abbé fiam valóban kiválóan sikerült neveléséért hálából évi 600 forintot húz nyug
díjként egyezményes érmeértékben haláláig, amelyet szerződésben biztosítottam számára. 1847-
ben 7000 forint összegű egyezményes érmeértékü ajándékot is adtam neki. 

Ezen tanúvallomásomra bármikor kész vagyok megesküdni. 
Gr. Károlyi István 

6. 

Újépület, 1849. október 7. 
Plante abbé vallomása 

Jean Bertrand Plante-nak hívnak, Franciaországban Haute-Garonne megyében Mont Gajárban 
(sic!) születtem, 46 éves katolikus világi pap vagyok Párizsban, és a tegnap Batthyány Lajos gróf
fal történt esetről az igazságnak megfelelően a következőt tudom elmondani: Tavaly november óta 
lakom Pesten az Egyetem téren Károlyi György házában, s tegnapelőtt este 7 órakor kaptam gróf 
Batthyány Lajostól egy levélkét, amelyben arra kért, hogy hallgassam meg utolsó gyónását és ké
szítsem fel a halálára. A grófot csak látásból ismertem, anélkül, hogy közelebbi kapcsolatban áll
tam volna vele. Mivel tegnap gőzhajóval Bécsbe akartam utazni, ez a kérés nagyon nemkívánatos 
volt számomra, de mégis odamentem és este mintegy fél 9-ig időztem nála, ottlétem idején folya
matosan jelen volt két foglár és két őr, s a gróf derűs és jóindulatú volt. Másnap, vagyis tegnap 
reggel mintegy fél 6-kor kérésére ismét odamentem, hogy a grófot meglátogassam és az utolsó 
szolgálatot nyújtsam neki. Belépésemkor a szobában megint két foglár és két őr volt, a gróf még 
ágyban feküdt, odamentem hozzá, de nagyon lankadtnak és szenvedőnek találtam, s vérnyomot 
vettem észre az arcán, amelyet kezdetben orrvérzésből eredőnek véltem, a gróf kijelentette, hogy 
véget akart vetni az életének, hogy a csúfos halált elkerülje. 

Aztán 6 órakor a foglár is az ágyhoz lépett, s ahogy a takarót fellebbentettük, vért láttunk az 
ágyban és alatta. Ezért teljes mértékben tagadnom kell, hogy öngyilkosságához lopva egy tört ad
tam volna neki, s a kérdéses tört is már csak tegnap reggel, a tett megtörténte után láttam először, 
amikor a hadbíró megmutatta nekem, s ezért egyáltalán nem tudom megmondani, kitől származik, 
talán a kabátjában rejtette el a gróf. A Batthyány-családdal nem álltam közelebbi kapcsolatban, de 
hallottam, hogy a grófné előttem, tegnap délután körülbelül 3 és 4 óra között, a grófnál volt az Új
épületben. Egyébként utánam egy másik papot küldött a grófné, aki mintegy 5 percet volt a gróf
nál, de azt a papot nem ismertem. 

Jean Bertrand Plante abbé 

7. 

Újépület, 1849. október 8. 
Josef Zdrahal altörzsfoglár tanúvallomása 

A törvényes igazmondásra való emlékeztetés után elmondja: 
Pénteken 12 és 1 óra között jött hozzám a tábori főpap úr, és Pollak hadnagy urat kereste, de 

mikor mégsem találta, megbízott azzal, hogy amilyen hamar csak lehet, közöljem a hadnagy úrral, 
küldjön egy papot Batthyány grófhoz. 



Este 7 órakor éppen a szobámban voltam Pollak hadnagy úrral, amikor belépett egy pap és így 
szólt: „kérem, engem Batthyány gróf úrhoz küldtek," anélkül, hogy mondta volna, k i , így hát be
mutattam a hadnagy úrnak, aki értésére adta, hogy túl későn jött, mert közben már egy másik lel
kész van a grófnál. 

Erre a pap így szólt: „örülök, annál jobb," de nem kevésbé kérte azonban a hadnagy urat, en
gedje meg, hogy láthassa a grófot, így hát a hadnagy úr utasított, hogy vezessem a papot a gróthoz. 
Amint bevezettem a szobába, a gróf az abbé mellett ült az asztalnál a falnál, a pap a grófhoz köze
lített és vele szemben leült egy székre. A lelkész vigasztalta a grófot, miközben azt mondta, hogy 
az ítéletet még nem hajtották végre, ezért nem lehetetlen az enyhítés, azután felállt és miután a 
gróf még egy istenhozzádot küldött feleségének, eltávozott. Másról egyikük sem beszélt, és a pap 
egyáltalán nem közelített annyira a grófhoz, hogy valamit titokban odaadhasson neki, mert figyel
tem annyira, hogy a gróf és a két pap minden mozdulatát észleljem. 

Josef Zdrahal altörzsfoglár 

8/a. 

Újépület, 1849. október 7. 
Batthyány inasa, Németh János tanúvallomása 

Németh Jánosnak hívnak, Ikerváron, Vas vármegyében születtem, 49 éves, katolikus, házas, öt 
15 és 3 év közötti gyermek atyja vagyok, volt komornyik Batthyány Lajos grófnál, a Cziráky-féle 
házban a Hatvani utcában lakos, bírósággal még nem volt dolgom. 

Jómagam, akárcsak Károlyi gróf inasa, minden nap elmentünk urainkhoz, hogy ruhájukat és 
cipőjüket kitisztítsuk, beszéltem is vele szobatakarítás és ágyazás közben, de csak addig, míg az 
alsó emeletre nem jött. Ez alkalomból soha nem motoztak meg bennünket, mivel a törzsfoglártól 
belépőnk volt. A gróf ruházatában vagy ágyneműjében sosem vettem észre tőrt, ahogy amióta fog
ságban volt, sem láttam nála tőrt vagy fegyvert, s nem is lehetett neki, mert már az utazás alatt 
gyakran átvizsgálták; hogy itt is megmotozták volna, soha nem láttam. Csak azt tudom, hogy fele
sége, a grófné, és két leánya gyakran jöttek hozzá, s naponta Károlyi gróffal étkezett. Különben, 
tudomásom szerint, senki nem jött hozzá. 

A matracot, amin a gróf aludt, Ikervárról, a gróf birtokáról hozták ide, egy tűzdelt kék lószőr 
matrac volt. Ennek a közepén, már amikor idehozták, egy nagyjából tenyérnyi kerek lyuk volt. Ez 
a lyuk véleményem szerint a használat közbeni dörzsölődéstől keletkezett. A derékaljat mindig 
úgy fektettem le, hogy a lyuk alulra került, és nem volt látható. Ezt a matracot a Cziráky-féle ház 
János nevü kapusa hozta az Újépületbe. 

Utoljára október 5-én voltam a grófnál, ahol a foglár utasítására, aki a gróf ruháit alaposan át
vizsgálta, levetkőztettem, azután a foglár levezette őt, és többé nem láttam. Egyéb mondanivalóm 
nincs, vallomásomat helyesen vették fel és igaz. 

XXX azaz Németh János, F. Mayer mint névaláíró. 

Németh János kiegészítő vallomása október 8-án 

Miután a matracot, amin Batthyány feküdt, bizottságilag átvizsgálták, Németh a kérdésre el
mondja: Az igazságnak megfelelően el kell mondanom, hogy a két szakadás, amely uram nekem 
most megmutatott matracán található, már akkor ott volt, amikor azt az Újépületbe hozták neki, és 
a szállítás közbeni dörzsölődéstől keletkeztek. 

XXX azaz Németh János, Desloges mint névaláíró. 



8/b. 

Tanúvallomás folytatása 1849. október 9-én Németh Jánossal 

Ő a kérdésre így válaszol: A grófnak valóban mindig volt egy étkészlete, ami állandóan vele 
volt, mely az édesanyjától származott és nagy becsben tartotta. Ebben a készletben, amely egy 
ezüst láncocskával ellátott tokban volt, hogy vadászatkor fel lehessen akasztani, két kés és egy vi l 
la volt. Az egyik kés hegyes és kétélű volt, hogy vadászaton meg lehessen adni vele az őznek a 
kegyelemdöfést, ha eltalálták. Fekete csontnyele volt, markolatgombján vörös kővel. Ezt a kést, 
amelynek mintegy tenyérhossznyi pengéje volt, a gróf rendszerint a fehérneműje alá dugta. A má
sodik kés rövidebb volt, de éppoly hegyes, fekete markolattal és ezzel, csakúgy, mint egy ezüst vi l
lával szokott a gróf étkezni, és az Újépületben is ezzel evett. Az egész készlet egy kofferban volt a 
fehérnemű alatt, amikor a grófnak az Újépületbe hozták. Ezt a koffert nem kutatták át, mikor az 
Újépületbe hozták a grófnak. Nem tudom, hogy rajtam és a grófon kívül más tudott-e a hosszú 
késről, s hogy az a gróf szobájában, az Újépületben van. 

Péntek délelőtt fél 12 körül, amikor a grófné éppen az Újépületben volt, de a gróffal nem tudott 
beszélni, megkérdezte tőlem, hol van az étkészlet, s erre azt mondtam, a szobában van az Újépü
letben, meghagyta nekem, hogy hozzam el. A készletet, amelyben egy papírba csomagolva mind
három darab benne volt, kivettem a kofferből. Ez alkalommal csak gróf Károlyi István komornyik
ja volt ott és megkértem, tegye el a készletet, mert nincs helyem. Erre csak azt mondta, tegyem el 
én, és bedugta a kabátzsebembe, úgy vittem haza a tokjával együtt. E készletben a hosszú kés elég 
hosszú és hegyes volt ahhoz, hogy azzal valaki megszúrhassa magát, mivel az őz és a vaddisznó 
ledöfésére szolgált. Mivel kérte, a készletet péntek délután odaadtam Batthyány grófnénak, és 
Csurgóra vitte magával, mert a készletet igen kedvelte. 

Egyéb mondanivalóm nincs, vallomásomat helyesen vették fel, és igaz. 

XXX azaz Németh János, általam: F. Mayer 

9. 

Újépület, 1849. október 8. 
Josef Pabel közlegény tanúvallomása 

Josef Pabel közlegény a Palombini ezredből, Breiter ezredes gránátos zászlóaljától, mondja. 
Folyó hó 5-én láttam el az őrséget a halálra ítélt gróf Batthyány Lajos elkülönítő szobájában. Ottlé
tem alatt 12-től 2 óráig a fogláron kívül senki nem volt a szobában. Második alkalommal este 6-tól 
8 óráig jutott rám ott az őrség, akkori ottlétem idején jött a pap a grófhoz és ismét megszakítás nél
kül ott volt a három közül egy foglár a szobában. Este 7 órakor jött egy második pap, aki odalépett 
a grófhoz és olyan hangosan, hogy én is hallhattam, azt mondta: „a grófné küldte," de a gróf meg
köszönte neki és így szólt: „már van egy papom, aki imádkozik értem," mire a lelkész távozott. 
Más nem volt ott. 

Josef Pabel 

10. 

Újépület, 1849. október 8. 
Jakob Schediwetz gránátos tanúvallomása 

Jakob Schediwetz gránátos mondja: 
Folyó hó 5-én délután 4 órakor jöttem a halálra ítélt Batthyány gróf szobájába, ahol 6 óráig ma

radtam. Ez idő alatt a foglár és a tábori főpap úr volt a grófnál. Amint a tábori főpap elment, a 
hadbíró százados úr jött a grófné asszonnyal a szobába. Csupán mintegy félóráig maradtak a szo-



bábán, mialatt magyarul beszéltek egymással, s át is ölelték egymást. Három foglár váltotta egy
mást. A grófné asszony és a hadbíró százados úr ottléte alatt a foglár egyszer eltávozott, hogy gyer
tyákat hozzon, de azonnal újra megjelent. Este 10 órakor ugyanerre az őrségre jöttem, ahol 12 óráig 
maradtam. Mikor elfoglaltam az őrséget, Schmutzer fogláron kívül senki nem volt a szobában. 

Schmutzert 11 órakor váltotta fel az a foglár, aki 4 órakor volt ott, körülbelül fél 11-kor a gróf 
levetkőzve befeküdt az ágyba, azonban amint a foglárok 11 órakor váltották egymást, a gróf fel
emelkedett az ágyban, s egy papírlapra pár sort írt, amihez az egyik foglár a gyertyát, a másik a 
tintát tartotta neki. Schmutzer elvette a megírt lapot, szétvágta és az íratlan papírt az asztalra tette. 
Voltaképpen úgy állt a dolog, hogy a gróf egy négy részre hajtogatott ívpapírt kapva egy lapra írt, 
azt leszakította és odaadta Schmutzernak, aki a három üres részt az asztalra fektette, s hogy 
Schmutzer a megírt lapot hova tette vagy rakta el, nem tudom, mert Schmutzer háttal állt nekem. 
Schmutzer azután rögtön távozott, a gróf ismét lefeküdt és a másik foglár 12 óra előttig maradt a 
szobában, mert a gróf ezalatt nem aludt, aztán egy pillanatra kiment sétálni a folyosóra, de amikor 
12 órakor felváltottak, már ismét a szobában volt. 

XXX azaz Jakob Schediwetz, általam, Krobat őrmester 

Másnap folytatva 

Reggel 4-től 6 óráig őrként én is a gróf szobájában voltam, a foglár párszor kiment a folyosóra, 
amikor ismét visszajött, rövidre rá jött a pap, magyarul jó reggelt kívánt a grófnak, a gróf csupán 
biccentett a fejével, anélkül, hogy valamit mondott volna, többször fel is sóhajtott, s álla fölöttig be 
volt fedve a takaróval. Nem vettem észre, hogy a pap a grófnak valamit odaadott volna, és a sebe
ket biztosan azelőtt kellett magán ejtenie, hogy foglár felkelésre szólította fel, mert az időre már az 
egész ágy véres volt. A foglárok valóban a szobában voltak, de gyakran kimentek a folyosóra, bár 
csak rövid időre. A soványabb foglár levette a takarót a grófról, a másik ugyanazon pillanatban lé
pett a szobába. 

XXX azaz Anton Wohlfahrt által írva. 

11. 

Újépület, 1849. október 8. 
Franz Hassler közlegény tanúvallomása 

Franz Hassler közlegény a Wellington gyalogság 2. századától mondja: E hó 5-én és 6-án vol
tam őrségben a szobában, ahol Batthyány gróf el volt különítve, a délután 2-től 4-ig terjedő időben 
nem volt más a grófnál, mint a foglár. 2 óra után egy küldöncöt hívott és levest hozatott a grófnak, 
azt egy gyalogos közlegény hozta, aki rögtön távozott. Amikor este 8-tól 10 óráig jöttem őrségre, 
egy idősebb pap volt a grófnál, mindketten széken ültek, s felém voltak fordulva, így észre kellett 
volna vennem, ha a pap a grófnak valamit titokban odaadott volna, amit azonban nem láttam. 
Mindvégig (úgy gondolom) francia nyelven beszéltek, amiből semmit nem értettem. Háromnegyed 
9 körül a pap távozott, miután a foglár még előbb másnap kora reggelre visszarendelte. 

Harmadik alkalommal 6-án hajnali 2-től 4 óráig voltam örségben. Háromnegyed 4 körül a gróf 
vizet kért, és valamelyest felemelkedett az ágyban, de akkor még sem a grófon, sem az ágyban 
nem vettem észre nyomait annak, hogy a gróf megsebezte volna magát. Egyébként, amíg őrségben 
voltam, nem volt más a grófnál a szobában, a foglárok néha kimentek a szobából, de hamar vissza
jöttek. Hogy ezt mindhárom foglár vagy csak egyikük tette volna, arra nem emlékszem. Negyedik 
ízben már 6-án 10-től 12 óráig voltam őrségen. 

Franz Hassler 



Újépület, 1849. október 8. 
Martin Mayer gránátos tanúvallomása 

Martin Mayer gránátos a Khevenhüllertől mondja: délután 4-től 6 óráig voltam őrségben a szo
bában, ez idő alatt a gróf felesége volt ott, aki Kanzler százados úrral érkezett, és egy foglár volt 
jelen, a hölgy elbúcsúzott és a százados úrral, aki folyamatosan jelen volt, mintegy fél hatkor távo
zott, egyébként senki nem volt a szobában, mint akkor sem, amikor éjjel 10-től 12 óráig láttam el 
az őrszolgálatot. Hajnali 4-től 6 óráig jött a pap, a gróffal együtt imádkozott, s amikor a foglár 
utóbbit felkelésre szólította fel és fellebbentette a takarót, láttuk csak, hogy a gróf meg van sebez
ve. Amikor a foglár felemelte a takarót, a grófnak már meg kellett sebesülnie, mivel nem folyt 
több vér a sebből. A foglárok nem voltak mindig jelen, ugyanis olykor kimentek egy pillanatra. A 
10-től 12 óráig tartó időben a gróf írt is valamit, és a foglárnak, egy kövér embernek adta oda azzal 
az útbaigazítással, hogy kézbesíttesse azt a feleségének, ha többé nem láthatná. 

XXX Martin Mayer, általam Georg Scherer 

13. 

Újépület, 1849. október 8. 
Adam Wolf gránátos tanúvallomása 

Adam Wolf gránátos a Khevenhüllertől mondja: Az ajtó előtti folyosón először 4-től 6 óráig 
láttam el az őrszolgálatot, ez idő alatt előbb a tábori főpap jött, aki nemsokára visszament,14 aztán 
a gróf felesége jött Kanzler százados úrral a szobába, egyébként a foglárokon kívül senki nem 
ment be és ki , az asszony még leváltásom előtt kiment a szobából. Éjjel 10-től 12 óráig csak a fog
lárok váltása történt meg, közülük csak Schmutzert ismerem. Hajnali 4-től 6 óráig a porkoláb 
gyakran kijött a folyosóra, majd ismét visszament a szobába, amíg a pap megérkezett, aki azonban 
nem a tábori főpap volt. Később Schmutzer foglár érkezett váltásra, a másik porkoláb kijött a fo
lyosóra és azt mondta, hogy a gróf nem akar felkelni, mire azt mondták, fel kell kelteni, erre hirte
len kijött az egyik foglár és azt mondta, a gróf megszúrta magát. 

Adam Wolf 

1 4 . 

Újépület, 1849. október 8. 
Batthyányné komornája, Josefin Stumpf tanúvallomása 

Josefin Stumpfnak hívnak, komorna vagyok Batthyány grófnénál, jelenleg itt lakom a gróf 
Cziráky-féle házban. A papról, akit a grófné röviddel Batthyány gróf halála előtt utóbbihoz kül
dött, csak annyit tudok mondani, hogy a grófné 5-én, pénteken - azt hiszem - délelőtt azt mondta, 
bárcsak ismerne egy papot, akit gyóntatóatyjaként hozzá küldhetné. Hogy valóban küldött-e lel
készt, nem tudom, nem is láttam papot, mivel azon a napon távol voltam hazulról, hogy bevásárol
jak, és házimunkát is elláttam. 

Azt sem tudom megmondani, ki tudna erről bizonyosabbat közölni. A nekem mutatott tőrt soha 
nem láttam, s azt sem tudom, kié volt. Amikor a grófné az általam imént idézett módon az említet
teket mondta, rajtam kívül senki nem voltjelen. Nem is tudok erről többet mondani, s a magam ré
széről megerősítem, hogy számára tanácsot és segítséget nem adtam. 

Batthyány nem fogadta el a pesti helyőrség tábori főpapja, Czigler Ignác szolgálatát. Batthyányné emlé
kezései szerint nevezett főpap áldotta meg 1848. június 24-én a pesti 1. és 2. honvédzászlóalj zászlaját. 



A múlt pénteken délelőtt 9 és negyed 10 óra tájt egy kissé hosszú orrú, hosszúkás, vékony arcú 
fiatal katona jött hozzám és azt az üzenetet hozta, hogy a gróf megkérte, menjen el a grófnéhoz és 
mondja meg neki, hogy kimondták az ítéletét, ezért még egyszer szeretné látni. Ezt előadtam a 
grófnénak. Amint meghallotta, összerogyott, és amint ismét magához tért, s kissé megnyugodott, 
azt mondta, bárcsak tudná a módját, hogy még egyszer láthatná a grófot, majd az Újépületbe ment, 
de nem engedték be. Amikor hazajött, azt mondta, nem tudott bejutni a grófhoz. E kijelentésnél, 
amennyire emlékszem, rajtam kívül senki nem volt jelen. Erre további módozatokat keresett, hogy 
engedélyt eszközöljön ki és bejuthasson a grófhoz, de hogy milyen lépéseket tett, nem tudtam meg. 

Egyébként aznap párszor távol volt, és nem emlékszem, mikor jött haza. Különben azon a na
pon a grófnét meglátogatta Almássy grófné asszony, Bezerédyné asszony, Orczy báróné és Cse-
konich báróné, valamint Szapáry gróf, gróf Károlyi Lajos és Orczy báró, akik felváltva jöttek a 
grófnéhoz és folyamatosan vigasztalták. Aztán délután, az idejét nem tudom már pontosan meg
mondani, az Újépületbe ment a grófhoz, mivel engedélyt kapott. Hogy egyedül vagy kísérettel 
ment-e, gyalog vagy kocsin, nem tudom megmondani, mert akkor már egészen odavoltam. Csak 
arra emlékszem, hogy a kendőt és a kalapot adtam oda neki, s személyzet nélkül, teljesen egyedül 
távozott otthonról. Hogy mikor tért vissza a gróftól, istenemre nem tudom, csak annyira emlék
szem, hogy ez délután volt, és hogy visszaérkezésekor azt mondta, még egyszer látta a grófot. 

Ez idő után többé nem volt szó papról, egész nap egy papot sem láttam, de nem is hallottam, 
hogy egyért is küldött volna. Péntekről szombatra virradó éjjel aztán a grófné Fótra, egy Pesten kí
vüli Károlyi-birtokra utazott, s ott az oda másnap délelőtt 10 vagy 11 óra körül megérkezett nővé
rével, Károlyi grófnéval találkozott. Én és a grófkisasszonyok elkísértük őt Fótra. Károlyi grófné 
megérkezése után ismét Pestre küldtek csomagolni, mert Károlyi grófné rábeszélte asszonyomat, 
hogy menjen vele Csurgóra. Aztán este a két grófné is Pestre jött, és még aznap éjjel Csurgóra 
utaztak. Személyzetünkből senki nem utazott velük, mert grófnőm József nevü szolgája csak teg
nap ment el a poggyásszal. Josefin Stroboch szárazdajka, két szobalány és Tomé [Chomé - a ko
morna feltehetően nem tudta a pontos kiejtést] nevelőnő csak tegnap távozott a gyerekekkel. 

Foton semmit nem tudtunk meg a gróf sorsáról, csak Pesten értesültünk a haláláról. Egyébként a 
grófné mindig jóindulatú volt velünk, de sosem bizalmas. Bertrand Plante nevü papról sosem hallot
tam. A grófné egyébként katolikus vallású, s a ferences atyák templomát szokta látogatni. Szapáry 
gróf gyakran jött a házba, még tegnap is jött és afelől érdeklődött, hogy gondoskodtak-e a gyászról és 
hogy már el megyek-e. Jelenleg a személyzetből még János kapus és a komornyik van itt. 

Vallomásomat helyesen vették fel és igaz, más mondanivalóm nincs. 
Josefin Stumpf 

L5. 

Újépület, 1849. október 8. 
Batthyányné portása, Buday János tanúvallomása 

Buday Jánosnak hívnak, Pozsony megyében Wartbergen (Szene) születtem, 37 éves, nős, por
tás vagyok Batthyány grófnénál, bírósággal még nem volt dolgom. 

Azon tárgyakról, amelyeket a letartóztatott gróf Batthyány Lajosnak hoztak, a következőt tu
dom elmondani. Folyó év szeptember 13-án egy ágyat, egy ruhásszekrényt, egy asztalt, két karos
széket, egy fotelt, egy tükröt, egy mosdóasztalt, egy díványt és egy éjjeliszekrényt szállítottam az 
Újépületbe és több katona segítségével a gróf szobájába vittem azokat. Az összes bútor üres volt, s 
korábban több nálunk lakott tüzértiszt használta azokat. Ugyanígy ezen a napon egy matracot és 
egy szalmazsákot vittem fel. Voltaképpen nem is tudok biztosan visszaemlékezni, hogy vittem-e 
be matracot, vagy sem. Ezt talán gróf Batthyány Kázmér [?] házi udvarmestere tudná bizonyosab
ban elmondani, aki azokat a dolgokat őrizte, és nekem kiadta. 

Utoljára a múlt szerdán, október 3-án voltam a grófnál, amikor bevittem a grófné étkészletét, 
aki azon a napon a grófnál étkezett. Az étkészlet két egyforma, felül lekerekített késből, két kanál
ból, egy villából, egy vizespohárból, egy sótartóból, egy tojástartóból és egy dugóhúzóból állt. Az 
volt a grófné saját utazókészlete, amit állandóan magával hordott, és azt, ha a férjével étkezett, én, 



vagy a komornyik vittük az Újépületbe és este ismét elhoztuk. Két ízben behoztam a grófkisasz-
szonyok étkészletét is, mivel két alkalommal az Újépületben étkeztek. 

A többi bútorral együtt egy lószőrrel tömött szarvasbőr párnát is behoztam, amit a kulcsárnö 
postával küldött Fótról. A selyemtakarót a grófné jelenlétében vettem ki a hernyótenyészet raktá
rából. Nem láttam, hogy a párnán, a matracon, vagy a szalmazsákon nyílás lett volna, vagy valamit 
eldugtak volna benne. A nekem mutatott tőrt nem ismerem fel, mivel a tőröket, melyekből mintegy 
14-16 volt neki, itt és Ikerváron gyakran láttam. Ami a tőröket illeti, amelyek Ikerváron Johann 
Führer felszolgáló keze alatt voltak, és itt csomagolta be azokat, nem tudom honnan kerültek ide. 
A fegyvereket, amelyek Ikerváron voltak, már az előző évben elszállították a cs. kir. katonasághoz. 
Nem tudom megmondani, hogy mi módon jutott a nekem mutatott tör a grófhoz. A házban a sze
mélyzetből már csak a grófné komornája van itt. 

Vallomásomat helyesen vették fel és igaz, többet nem tudok mondani. 

XXX azaz Buday János, általam: F. Mayer 

16. 

Újépület, 1849. október 7. 
Josef Pollak főhadnagy tanúvallomása 

Felszólítva az igazmondásra, azon kiegészítéssel emlékeztetve arra, hogy az elmondottakra 
meg kell esküdnie, majd amint következik, kihallgatva. 

Josef Pollaknak hívnak, Csehországban Luschow járásban, Horizban születtem, 42 éves, kato
likus, nős, gyermektelen vagyok, cs. kir hadnagy, főporkoláb, - jó magaviseletű. 

Megjegyzés: egyéb, a tanúnak feltett általános ellenkérdésekre adott jelentéktelen válaszok 
után további kérdésre mondja: 

Gróf Batthyány öngyilkossági kísérletéről a következőt tudom elmondani. Amikor Hahsen
teufel foglárnak kiadtam az utasítást, hogy Batthyány grófot hozza el a szobájából és vigye 
Kanzler hadbíró századoshoz, már tudtam, hogy ki fogják hirdetni az ítéletét. A kihirdetés megtör
ténte után nyomban megtettem minden intézkedést, hogy Batthyányt megfelelő felügyelet alatt 
tartsák, amíg az evilági fogva tartására kijelölt 20. számú szobát berendezik. Ezalatt Batthyány a 
18. számú konyhában volt az őrség és az említett foglárok felügyelete alatt, de később a számára 
rendelt szobába vitték. Nos, itt történt az öngyilkossági kísérlet, amiről egy nappal később (5-én 
volt a kihirdetés), tehát folyó év október 6-án reggel öt órakor szereztem tudomást. A köztes idő 
tényeiről a négy foglárnak Hahsenteufelnek, Kargernak, Zdrahalnak és Schmutzernek, valamint 
annak a legénységnek kell tájékoztatást adnia, amelyet őrszemként mind a szobában, mind kívül az 
ajtó előtt felállítottak. 

A belső felügyeletet a nevezett négy foglár vette át, két-kétóránként kölcsönösen váltották 
egymást. Ezek a foglárok emellett azt az utasítást kapták, hogy a cs. kir. hadbíróság tudomása nél
kül senkinek ne engedjék meg a belépést. Csak délután (október 5-én) 4 és 5 óra között jelent meg 
a felesége Kanzler hadbíró százados úr társaságában, arra hivatkozva, hogy az itteni cs. kir. kato
nai parancsnokság részéről engedélyt kapott arra, hogy szerencsétlen férjével beszélhessen. Elébe 
bocsátották, én nem voltam jelen, később értesültem erről a kivételes esetről, s egyúttal ama kö
rülményről, hogy Batthyány gróf felesége révén hozatta magához Plante abbét. 1 5 Ezért a követke
ző mozzanatok értékelésével úgy vélekedhetem, hogy a tőrt csak az ítélethirdetés után adhatták 
oda lopva Batthyány grófnak, éspedig: 

1. Amikor folyó év szeptember 12-én Batthyányt grófot Olmützből idehozták és létszámba vet
ték, a harmadik emeleten kapott szobát bedeszkázott ablakokkal, a Holzplatz-cal szemben. Az alatt 
található egy őrhely, az őrt kellően kioktatták kötelességére, és hogy a különösképpeni figyelem 
kötelezettségét váltáskor adja át az őt követőnek. Tehát kívülről semmiféle kapcsolat nem lehetsé
ges, és gróf Batthyány 

5 Ez tévedés. L. Károlyi István gróf tanúvallomását (5. dokumentum). 



2. az ítélethirdetés megtörténte után többé nem mehetett fel a szobájába, s ugyanő ilyen ítéletre 
nem volt felkészülve. Az erre vonatkozó indokolás mellett a következő tény szól. Itteni őrizetének 
teljes ideje alatt egy bizonyos összegnek és törvényesen megengedett bánásmódnak örvendhetett, 
melynek tudatában a halálbüntetés gondolata nem verhetett gyökeret benne, amint az is bizonyos, 
hogy Batthyány gróf társalgás közben ama reményét fejezte ki , hogy 10-15 év közötti várfogságot 
kap majd. További feltevésként: amellett, hogy Batthyánynak a kihirdetés előtt sejtelme sem volt 
arról, hogy halálra ítélik, az a körülmény szól, hogy egy más alkalommal megkérdezte, ítéletét sú
lyosbíthatják-e Becsben, amire, mivel ez elől nem tudtam kitérni, azt válaszoltam, nem tudom, de 
azt gondolom, nem kerülne sor súlyosbításra, sőt akár enyhítés is következhet, vagy talán a per új
rafelvételét is elrendelhetik. Ebből arra következtetek, hogy Batthyány jövőbeli sorsával kapcso
latban - habár kételyek között - , abban a gondolatban élt, hogy megússza várfogsággal és aggálya
inak nem adott teret. 

4. (sic!) Batthyány gróf a kihirdetés alatt különösen annál a mondatnál, hogy „kötél által," lát
hatóan meglepődött, amely érzelmi tusa az arcán is világosan felismerhető volt, annál is inkább, 
mert a korábbi részeket több nyugalommal és higgadtsággal hallgatta. 

5. A 20-as számú szobát, amelyet a kihirdetés után jelöltek ki számára, s korábban Freyer had
bíró úr irodaszobája volt, kiürítették, ezért a következő leltári darabokat állíttattam be: kincstári 
tárgyak - 6 szék, 1 asztal, 1 feszület 2 gyertyatartóval és gyertyával, 1 asztal a kályha mellett. A 
fenti székekből délután Batthyány valamelyes fekvőhelyet készített, azaz négyet ülőrészével a fal
hoz tolt, és azokra ereszkedett aztán le. Délután ellenőriztem, és mikor ez a változás feltűnt nekem, 
s Batthyány gróf fáradtságra panaszkodott, hozattam egy kincstári ágyat, s Batthyány kérésére a 
matracát, amit Karger foglár, jelentése szerint, a legnagyobb gonddal átvizsgált. Úgy gondolom, 
hogy ezekben a lakberendezési darabokban a tőr nem lehetett elrejtve. 

6. Mivel éjszaka ez az őrizeti gyakorlat folytatódott és a kapcsolattartás teljes egészében meg
szűnt, így éjjel annál is kevésbé dughatták oda neki a tőrt, mivel az egymást váltó foglárokon és a 
csupán az ajtónál felállított őrszemeken kívül senki más nem ment be. Ezért helytállóbb vélemé
nyem szerint nem tévedés feltételezni, hogy délután 5 óra körül titokban adhatták oda neki azt a 
tőrt, annál is inkább, mert 

7. amikor az Invalidus palota kórházkáplánja egy október 10-i kivégzésre 9-én történt kirende
lésekor közölte velem,1 6 hogy Batthyány gróftól Hahsenteufel foglár útján egy levelet vett át azzal 
a megbízással, hogy adja át Károlyi grófnénak, de eltépte azt, ám később, amikor erről és a levél 
tartalmáról kérdeztem, a káplán kitérően válaszolt és azt mondta, hogy a levelet mégis átadta Ká
rolyi grófnénak. 1 7 Ez az ellentmondás a közlésekben - összefüggésben a levél tartalmával, vagyis 
„Öreg hü barátom ez alkalommal sem hagyott el engem," (aminek olvastán Károlyi grófné szeme 
könnybe lábadt), nyomra vezethetett. Jóllehet jóváhagytam Batthyány gróf kérését, hogy nejének 
és Károlyi grófnénak pár sort írhasson, mert abban akart elbúcsúzni tőlük, ám a dologért a megbí
zott felügyelő személyzetet tettem felelőssé, és a lelkére is kötöttem Hahsenteufel foglárnak, hogy 
a megírt búcsúlevelet nekem adja át, hogy előírásszerűen kezelhessük, és a vizsgálóbíró úrnak be
mutathassuk. Hahsenteufel jelentése szerint, melyet azonban túl későn tett meg, a levelet Batthyá
ny gróftól vette át, de azután az Invalidus palota papjának adta oda, hogy gondoskodjon róla. Még
sem juthatott e levél okán a tőr Batthyány kezeihez, mivel az írás csak Batthyány kivégzése után 
(amely október 6-án este hatkor történt meg), éspedig folyó év október 7-én vagy 8-án juthatott el 
rendeltetési helyére, és inkább az tűnik ki az érintett levél tartalmából, hogy Batthyány az iromány 
elkészítésekor a tőrnek, ha nem is valóságos, de legalábbis képzelt birtokában lehetett abban a 
meggyőződésben, hogy azt egészen biztosan megkapja. Mégis, hogy mi módon kapta a tört, nem 
elég világos számomra, bár elővezetésekor nyomatékosan megkérdeztem Batthyány grófot, hozzá
téve, hogy élete végén tárja fel az igazságot, ám a felszólításnak nem volt más eredménye, mint 
hogy Batthyány így válaszolt „éppen azért, hogy ne legyek senki kárára, nem mondom meg." 
Ezért a tények állása szerint nem marad más feltevés, mint hogy a tőr a matracban volt elrejtve, s 
jelentéktelen mérete miatt könnyen elkerülhette az ellenőrzést. 

1 1 A jegyzőkönyv elején a dátum október 7., de a szöveget ezek szerint kiegészítették. 
1 7 Batthyány búcsúlevelét, feleségének emlékezése szerint, az említett lelkész húgának, Karolinnak adta át. 



Hogy Batthyány a levél megírásakor, vagy már annak elkészítése előtt kérte-e, hogy hozzák el 
a matracát, vagy a megírás után eszközölte-e ki azt, megállapítható, hogy a matrac áthozatalának 
ideje este 8 órára esik. Közelebbi adatokkal a nevezett félügyelő személyzet tud szolgálni. A ré
szemre felolvasott tanúvallomásomat helyesen vették fel és úgy igaz, ezért megerősítem. 

Josef Pollak főhadnagy, főporkoláb 

17. 

Újépület, 1849. október 8. 
A hadbíróság felterjeszti a bűnjelet 

Cs. kir. pesti hadbíróság 
A magas es. kir. I I I . hadsereg-parancsnokságnak Pesten. 

A folyó hó 7-én Z 3851/prs J. számon kelt magas rendelet haladéktalan teljesítéseként az aláza
tos hadbíróság csatoltan beterjeszti a magas cs. kir. hadsereg-parancsnokságnak a tőrt, amelyet fo
lyó hó 6-án az elítélt gróf Batthyány Lajosnak eddig ismeretlen módon, fogva tartása helyén, az 
Újépület V. pavilonjában titokban odaadtak, s amivel ő aztán nyakizmai összevagdosásával ön
gyilkossági kísérletet követett el. 

A nyomozás e tőr bevitelének útjáról és módjáról már folyamatban van, és annak teljes befeje
zése után a magas hadsereg parancsnokságnak elő lesz terjesztve. 

Végül ami a fent említett magas rendelkezésben érintett vizsgálati iratokat illeti gróf Batthyány 
Lajosról, azokat alulírottak Őexcellenciája báró Kempen cs. kir. altábornagy és kerületi parancs
nok úr útján Őexcellenciája báró Haynau cs. kir. táborszernagy és hadseregparancsnok úrnak hala
déktalanul eljuttatják. 

Pest, 1849. október 8-án 
Michalowsky alezredes, Nedelkovics törzshadbíró 

18. 

Újépület, 1849. október 9. 
Károlyi István gróf házfelügyelője, Jakob Brichzin tanúvallomása 

Megjelenik a beidézett Jakob Brichzin tanú, házfelügyelő gróf Károlyi István házában, Pesten 
az Egyetem utcában, lakik ugyanott, mondja: 

Plante abbét, aki már 1842 óta az ifjú Károlyi Sándor gróf nevelője és Geraldine grófkisasz-
szony nyelvmestere, jól ismerem, mivel már 1830 óta voltam inas és szobatakarító Károlyi gróf 
házában. Már két és fél hónapja egyedül vagyok vele a házban és szolgálom is, összetakarítok és 
kitisztítom a ruháit. A nekem mutatott tőrt nem ismerem, nem tudom kié, és hogy honnan van. 

Az abbénak nem volt ilyesféle fegyvere. Hogy az abbé milyen gyakran volt az Újépületben, 
nem tudom, csak amikor a grófot az Újépületbe vitték, rögtön azután mesélte, hogy engedélyt ka
pott a gróf meglátogatására. Én magam csak kezdetben voltam ott, amikor a bútorokat az Újépü
letbe vittük. 

A bútorokat korábban a beszállásolt cs. kir. katonaság használta, és nem láttam, hogy bennük, 
vagy az ágyneműben valamit elrejtettek volna, vag^ utóbbin nyílás lett volna. 

A tekintetben, hogy hogyanjutott az abbé az Újépületbe, a következőt tudom elmondani: pén
tek este éppen hazamentem, amikor az abbé is a ház kapubejárata alatt állt, és panaszkodott, hogy 
az Újépületbe kell mennie. Egy cédulát tartott a kezében, melynek tartalmát nem ismertem, és mel
lette állt Rostany volt rajzmester, aki a Blechernenhut utcában [Kalap utca, ma Irányi u.] a sarok
ház mellett lakik, amelyik a Fischplatzra (Hal tér) nyílik, és több, a házban lakó tiszt tisztiszolgája, 



akik ezt a cédulát átadták mondván, hogy hozta valaki, akit a foglár küldött. Amikor aztán este 7 
óra körül a szobájába akartam menni, bezárva találtam. Amikor lementem, az egyik tisztiszolga, 
akit nem ismerek közelebbről, azt mondta, hogy az abbé papi öltözetben ment el. 

Amikor este 9 órakor fényt láttam az ablakában, felmentem hozzá és elmondta, hogy Batthyá
ny grófnál volt az Újépületben, de másnap hajnalban ismét be kell mennie, s szeretne fél ötkor fel
kelni, hogy 5 órára az Újépületben legyen. Mikor másnap fél ötkor ébreszteni akartam, már fenn 
volt, részben fel is öltözött, s Meichel komornyikkal nem sokkal ezután távozott. 

Egész idő alatt nem láttam senkit az abbénál Károlyi György gróf Bártfay nevü jószágigazgató
jának feleségén kívül. Ez este volt, amikor az Újépületből visszatért, és nem tudom, meddig volt 
ott, mert éppen belépésemkor jött ki. Szombat délután 5 óra tájban jött le a házban Károlyi grófné 
Batthyány grófnéval és alkonyatkor tovább ment Csurgóra, nem tudom, egyedül vagy kivel. Elő
ször Foton volt. Hogy ezalatt ki beszélt a grófnékkal, nem tudom, mert nem lakom a közelükben, 
de nem hiszem, hogy az abbéval beszéltek, mert nem láttam őt hozzájuk menni. Fiatal papot ebben 
az időben a házban nem láttam. A nekem felolvasott vallomásomat helyesen vették fel és igaz, 
nincs mit hozzáfűznöm. 

Jakob Brichzin, gróf Károlyi István szolgája. 

19. 

Újépület, 1849. október 9. 
Bártfay Josefine tanúvallomása 

Megjelenik a beidézett tanú, Bártfay Josefine asszony, Károlyi György gróf intézője, Bártfay 
felesége, lakik gróf Károlyi György házában és a kérdésekre elmondja: 

Plante abbé urat onnan ismerem, hogy már több éve Károlyi gróf családjában nyelvmester és 
házikáplán volt, mely hivatalával már felhagyott és éppen Franciaországba akart visszatérni, s már 
útlevele is volt, ebben csak az a körülmény tartotta fel, hogy hallotta, gróf Károlyi Istvánnak mi
lyen sorsban van része. Hogy ki szólította őt fel, hogy az Újépületbe menjen, nem tudom. Péntek 
este, amint fényt láttam az abbé szobájában, átmentem hozzá, hogy megtudjak valamit a gróf sor
sáról. Elmesélte nekem, hogy az elítélt grófot igen nyugodtnak találta, és hogy ő maga öntött erőt 
bele, miközben vigasztalhatatlan volt, hogy ez a feladat jutott osztályrészéül. 

Ő maga tudniillik igen szűkkeblű és félénk, s aki jellemét közelebbről ismeri, meg van győ
ződve arról, hogy biztosan nem járulhatott hozzá a gróf öngyilkossági kísérletéhez, igen vallásos, s 
a legkevésbé sem túlságos. Azt is elmondta nekem, hogy másnap hajnali ötkor ismét a grófhoz kell 
mennie, mert őt rendelte meg. Csak később, amikor a gróf úr már véghez vitte szerencsétlen kísér
letét, és az abbé urat rövid időre hazaengedték, mesélte nekem, hogy éppen az ő jelenlétében fe
dezte fel a foglár, hogy a gróf úr megsebezte magát. О maga nem ébresztette fel a grófot, mert azt 
hitte, hogy alszik, s az utolsó pillanatokban nem akarta zavarni. Nem tudom, hogy Batthyány gróf
né, vagy Károlyi gróf beszélt-e az abbé úrral egyszer vagy többször is, de azt biztosan tudom, hogy 
az abbé nem szólt Batthyány grófnéval és Károlyi grófné sem az abbéval, mert amikor itt voltak, a 
közelükben voltam. 

Nem tudom, ki volt a második pap, akit Batthyány grófné, nem tudván, hogy az abbé már a fér
jénél van, odaküldött, s még kevésbé, hogy ki hozta azt a papot, talán a személyzetből valaki, akik 
azonban a grófnéval, a komornát is beleértve, aki erről éppúgy nem tud semmit, Csurgóra utaztak. 
Csak annyit hallottam, hogy a tisztelendő úr visszajött, mert az abbé úr már a grófnál volt. De 
hogy ki mondta ezt, nem tudom. Károlyi vagy Batthyány grófné asszony holmijai között soha nem 
láttam tört. 

Bártfay Josefine 



Bártfay Josefine kiegészítő tájékoztatása 

Pest, 1849. október 10-én 
Nagyrabecsült Biztos Úr! 

ígéretemnek megfelelően közlöm Önnel, hogy itt a házban nem hallhattam semmi felvilágosí
tást a tisztelendő úrról, akit Batthyány grófné szerencsétlen hitveséhez küldött, és csak azért késle
kedtem ezen sorokkal, mert több embert, akikkel minden délelőtt találkozom, meg akartam erről 
kérdezni, s ezzel maradok nagyrabecsüléssel a legbecsesebb Biztos Úrnak alázatos szolgája 

Bártfay Josefine m. k. 
Maschek császári biztos úrnak lakásán. 

20. 

Újépület, 1849. október 9. 
Károlyi István gróf inasa, Meichl József tanúvallomása 

1828 óta vagyok Károlyi gróf házában, mintegy 10-12 éve vagyok az inasa és nála voltam 
Olmützben és Laibachban is. A nekem mutatott tőrt soha nem láttam, ezért nem is tudom, kié. A 
grófomnak egyáltalán soha nem volt tőre és a házában soha egyetlen tőrt sem láttam. Gróf Károlyi 
György feleségéhez, aki ugyancsak a házban lakik, soha nem mentem, ezért nem tudom, volt-e tő
re. Batthyány grófnál, mivel egy ideig szolgáltam Laibachban, valóban láttam egy hegyes papírvá
gó kést, de az nem volt tőrszerű és szabadon hevert az íróasztalon. Hogy nem volt tőre, azt legin
kább Martin Bistriz nevü egykori huszárja igazolhatja, akinek most egy Damengarde-hoz címzett 
dohányboltja van Károlyi György háza mellett. 

Jómagam sosem mentem Batthyány grófnéhoz és azt sem láttam, hogy Plante abbé ment volna 
hozzá vagy ő amahhoz. Naponta reggel, délben és esténként uramhoz megyek az Újépületbe, hogy 
kiszolgáljam. Grófom gyakorta Károlyi grófnál étkezett, mivel szobáik csak egy konyhával voltak 
elválasztva, s legutóbb, még a Batthyány gróf elítélése előtti napon is vele étkezett. Ha az Újépü
letbe jöttem, soha nem motoztak meg. Nem tudom, ki hozta az abbét Batthyány grófhoz, ez okból 
nem is adtak nekem semmiféle utasítást. Hogy Batthyány grófné a férje elítélése előtti utolsó na
pokat a nővérénél, gróf Károlyi György feleségénél a házban töltötte-e, nem láttam, mert ritkán 
vagyok otthon. Nem akarom a volt huszár beidézése által igazolni, hogy a grófnak nem volt fegy
vere, mivel ezt nem tudom. 

Amikor a Batthyány gróf elítélését követő napon a komornyik kitakarított a szobájában, a 
konyhában oda akart nekem adni egy papírba tekert eszközt, hogy vigyem ki, mert tartott attól, 
hogy megmotozzák. Hozzátette, hogy az egy kés és megfogásakor egy fél lábnál is hosszabb rugós 
késnek tűnt. Mert ezt a kést nem akartam elvenni, ő a kabátzsebébe rejtette. Ez egy nappal azelőtt 
volt, hogy Batthyány gróf megsebezte magát. 

Egyéb mást nem tudok elmondani, vallomásomat helyesen vették fel és igaz. 
Meichl Josef 

21. 

Újépület, 1849. október 10. 
Plante abbé újabb vallomása 

Mint már elmondtam, Károlyi gróf írásos utasítására 7 óra után jöttem Batthyány grófhoz, 
hogy lelki vigaszt nyújtsak neki, mintegy negyedórával később jött papi ruhában egy másik lel
kész, akit korábban sosem láttam, a kalapját egyáltalán nem láttam. Belépéskor a pap e szavakkal 
üdvözölte a grófot „Jó estét gróf úr, hogy van," e szavaknál kezet nyújtott a grófnak és az is neki. 



A pap elmondta, hogy a grófné küldte, hogy vigasztalja, mire a gróf annak hogyléte után érdek
lődött és megkérdezte, megengedték-e a grófnénak, hogy másnap reggel még egyszer meglátogas
sa, mire a pap azt válaszolta, nem tudja. Aztán a gróf azt mondta a lelkésznek, hogy már itt vagyok 
imádkozni vele, amiért köszönte is a pap jó szándékát, mire a lelkész legfeljebb 5-6 perc ottlét 
után távozott. A pap és a gróf viselkedéséből arra következtettem, hogy a két úr már hosszabb ide
je ismeri egymást, mert kölcsönösen bizalmasan viselkedtek. Németül beszéltek egymással. Épp 
ezért nem lehetetlen, hogy a pap a kéznyújtás pillanatában a tőrt titokban odaadta a grófnak, de 
kész vagyok letenni a szent esküt, hogy ebből semmit nem láttam, mert túlságosan el voltam fog
lalva a lelki dolgokkal, hogysem a mellékes dolgokra is figyeljek, annál is inkább, mert korábban 
még soha nem készítettem elő halálraítéltet az utolsó útjára. 

Ezen tanúvallomásomra mindenkor kész vagyok megesküdni. A pap inkább magasabb volt, 
mint kis termetű, mintegy 30-40 éves, vöröses hajúnak tünt és jó színben volt. 

Jean Bertrand Plante abbé 

A cs. kir. hadsereg-főparancsnokság utóirata: 

A pesti városkapitányi hivatalnak 
Pest. 1849. október 10-én 

A cs. kir. hadbírósághoz ide intézett megkeresés vonatkozásában, hogy Giovanni Plante abbé 
kapjon-e útlevelet Bécsbe, tudtára adjuk a városkapitányi hivatalnak, hogy ama körülmény miatt, 
hogy a vonatkozó vizsgálat még nem zárult le, Johann Bertrand Plante részére az útlevél kiadását 
egyelőre meg kell tagadni. 

Maschek 

22. 

Újépület, 1849. január 10. (?) 
Szántófy Antal plébános tanúvallomása 

Tanúvallomás, felvéve a cs. kir. hadsereg-főparancsnokság rendőri osztályánál. Főtisztelendő 
Szántófy Antal úr, plébános Pesten a Józsefvárosban, Buda és Pest, valamint környéke kerületi es
perese a kérdésre elmondja: 

Október 5-én, pénteken délután fél négykor egy vézna hölgy jött hozzám, kiejtése után szüle
tett francia,18 aki gróf Batthyány Lajosné nevében kért engem, hogy halálra ítélt hitvesét készítsem 
fel és lássam el a szentségekkel. Erre a kérésre azt válaszoltam, hogy az Újépületben lévő elítéltek 
részére egy Unghvári nevü papot már kijelöltek, mire a hölgy azt válaszolta, hogy a grófné enge
délyt kapott arra, hogy olyan papot küldjön, akiben megbízik, s miután irányomban bizalmat érez, 
engem kér, hogy ne tagadjam meg tőle ezt a lelki szolgálatot. Nyomban magával akart vinni fiáke-
ren, azonban egy halott, akit fél ötkor kellett elkísérnem, volt az oka annak, hogy csak fél hétkor 
hagyhattam el az otthonomat. 

Nos hát a grófnéhoz mentem, mire ő több, általam nem ismert hölgy és úr jelenlétében szóban 
intézte hozzám kérését, s hogy az Újépületbe bemenetelt nyerjek, átadta nekem az engedélyét. A 
grófnét akkor láttam először a Cziráky-házban és a gróffal együtt csak név szerint ismertem. 

Háromnegyed hét körül odamentem az őrséget ellátó tiszthez az Újépületben, akinek tudtára 
adtam küldetésemet, ő egy gránátost adott mellém és a foglárhoz irányított. A foglárokhoz érve két 
urat találtam egyforma egyenruhában, egy magasat és egy másik kicsit. Tudtukra adtam, hogy a 
grófné kérésére, mint pap, az elítélt grófnak lennék a segítségére, s ezért belépést kérek a grófhoz. 

Ez Elisa Chomé francia nevelőnő volt. 



Erre a nagyobbik úr így szólt a kisebbikhez: vezesse fel a tisztelendő urat, a gróf vagy ezt a lel
készt, vagy a már ott lévőt kívánja magának papjául választani. Mire a kisebb foglár kíséretében 
bebocsátást nyertem a grófhoz. 

Beléptem, a foglár velem szemben leült, minden mozdulatomat és szavamat lesve. Az ablaknál 
gránátos állt, feltűzött szuronnyal. A grófhoz közelítettem, aki egy széken ült, mellette az abbé. A 
gróf kérdésére ki vagyok, elmagyaráztam neki, hogy a józsefvárosi plébános vagyok, a grófné kül
dött, hogy papi vigaszt nyújtsak számára. Erre a gróf így válaszolt: Köszönöm Önnek tisztelendő 
úr, látja, már el vagyok látva, rámutatva a mellette ülő abbéra. 

Erre így szóltam: Ily módon nem marad számomra más, mint azt kívánni, bár elfordíthatná a 
szerető Isten ezt a keserű kelyhet Öntől, gróf úr. Erre ajánlani akartam magamat, ő azonban még 
megkérdezte, mit csinál az asszonya, mire azt válaszoltam, hogy üdvözli őt és üzeni, hogy egyálta
lán semmiféle bebocsátást nem nyer hozzá. 

Erre kérve mondta, mondjam meg neki, ha tud, jöjjön mégis. Mindez a fent említett foglár úr 
előtt történt, aki ülőhelyéről, amelyet a szobában foglalt el, nem mozdult, hanem távozásom után 
ülve maradt ott. A gránátos, aki bevezetett engem, ismét kikísért, így még egyszer elköszöntem az 
őrséget ellátó tiszttől. 

Meg kell jegyezni, hogy mind a tisztnek, mind a foglár uraknak belépésemkor tudtára adtam, ki 
vagyok. A nekem mutatott tőrt soha nem láttam, s még annyira sem volt a kezemben. Az általam 
elmondottakat bármikor kész vagyok ünnepélyes eskümmel megerősíteni. 

Szántófy Antal esperes és józsefvárosi plébános Pesten. 

23. 

Újépület, 1849. október 14. 
Plante abbé szabadlábra helyezése 

Cs. kir pesti hadbíróság Nr. 1802. 
A magas cs. kir. hadsereg-főparancsnokság tekintetes rendőri osztályának helyben 

Az itteni foglár jelentésének következtében a Batthyány gróf öngyilkossága támogatásának 
gyanúja miatt a tekintetes cs. kir. rendőri osztály által kihallgatott Giovanni Plante abbét szabad
lábra helyezték. Ő maga feltartóztatásakor gróf Károlyi Istvánnak a következő, 1. sz. alatt szereplő 
írását adta át, amivel saját gyóntatói kirendelését igazolja, s azt ismét vissza kívánja kapni. Miután 
a tekintetes cs. kir. rendőri osztály eme öngyilkossági kísérleti ügyben némi előnyomozást indított, 
s egyúttal e helyről is nyomozásokat folytattak, van szerencsénk a további mellékletben a Pollak 
cs. kir. hadnagy, főporkolábbal felvett jegyzőkönyvet betekintésre 1 9 és felhasználásra annak idején 
történő visszaszolgáltatás fejében szolgálatkészen átadni. 

Pest, 1849. október 14. 
Michalowski alezredes Nedelkovics törzshadbíró 

Mellékelve Károlyi felkérő sorai: 

„Mr. abbé Plante, Mon Pauvre Ami reclame votre Ministere. 
Et. Károlyi" 

L. a 16. sz. dokumentumot. 



Cs. kir. pesti hadbíróság 

A magas cs. kir. hadsereg-főparancsnokság tekintetes rendőri osztályának helyben. 

Pest szabad királyi város városkapitányi hivatala helyben azt a hivatalos megkeresést intézte, 
hogy Giovanni Plante abbénak, aki az elítélt Batthyány gróf öngyilkossági kísérlete támogatásában 
gyanú alatt áll, lehet-e útlevelet kiadni Bécsbe. Miután e vizsgálati tárgyban a vonatkozó nyomo
zásokat a tekintetes rendőri osztály folytatta le, szíveskedjen a szükséges szakvéleményt onnét 
közvetlenül a feladóhoz eljuttatni. 

Pest, 1849. október 16. 
Michalowski alezredes, Nedelkovics törzshadbíró 

2 5 . 

Újépület, 1849. október 10. 
Kísérlet gróf Batthyány Lajosné kihallgatására 

Cs. kir. pesti hadbíróság 
A tekintetes cs. kir. katonai városparancsnokságnak Székesfehérváron 

Pest, 1849. október 10. 

Hogy a személyt, akinek segítségével gróf Batthyány Lajos öngyilkossági kísérleténél egy tőr 
birtokába jutott, kinyomozhassuk, van szerencsénk a tekintetes cs. kir. katonai városparancsnoksá
got a legszolgálatkészebben felkérni, hogy a jelenleg nővérénél, Károlyi grófnénál Székesfehérvár 
melletti birtokán, Csurgón tartózkodó Batthyány gróf özvegyét, anélkül, hogy tudatná vele a ki
hallgatás célját, szólítsa fel, hogy amilyen hamar csak lehetséges, itt Pesten, ezen az osztályon, a 
szükséges felvilágosítások megadására megjelenni szíveskedjék. 

Kiadva Maschek. 

26. 

Csurgó, 1849. október 10. 
Károlyiné, gróf Zichy Karolin megelőzi nővére kihallgatását 

Csurgó, 1849. október 10-én 

Kegyelmes Uram! 

Mivel arról értesültünk, hogy embereket gyanúsítanak azzal, hogy részint beavatottak, részint a 
tőr átadói lennének, s ezért beidézték őket, így szerencsétlen nővérem azáltal reméli megmenteni 
az ártatlanokat, ha pár sort elhalt férjének utolsó leveléből a tőrre vonatkozóan - másolatban - két 
tanúval ezen másolat hiteléül megerősíttet és azt Önnek betekintésre megküldi. Ha mégis kétely 
merülne fel a hitelesség tekintetében, szegény nővérem vállalja, hogy egy Ön által küldött törvény
széki személy által - akinek ki kellene jönnie - bizonyítsa ezt, mert ezt a levelet nővérem nem adja 
ki a kezéből, mivel az atyjuknak utolsó hagyatéka, egyetlen áldása gyermekeire. Azáltal, hogy ezt 
megtagadta Öntől, ezen utolsó sorok ereklyeként, mint örök emlék maradnak meg az asszony és a 
gyerekek számára. 

Mindez nővérem megbízásából Kegyelmes Uramnak 
Károlyi Zichy grófnő 



Batthyány levelének mellékelt, hitelesített kivonata: 

Pest, október 5-e, este '/2 10 órakor 
Drága Nőm! 

Hiába reménykedtünk az emberségesség utolsó szikrájában, amikor azt véltük, hogy még egy
szer látjuk egymást, ezt is megtagadták Tőled, ezért megismétlem Néked [...] azt a gonosz gyaláza
tot, amelyet ezek nekem szántak, remélem elkerülöm, erre a célra már régóta mentőeszközt hordok 
magamnál /.../ 

Batthyány Lajos т. k. 

Hogy a fenti sorokat a nekünk mutatott eredeti levélből a méltóságos grófnő asszony, Batthyány 
Lajos özvegye, született Zichy grófnő saját kezűleg írta át, és az eredetivel szórói-szóra megegye
zik, az igazság alátámasztására igazoljuk. 

Csurgó, 1849. október 10-én. 
p. h. Kovács Károly nevelő 
p. h. Faragó József udvarbíró 

27. 

A cs. kir. hadsereg-főparancsnokság rendőri osztályának jelentése 
1849. október 14-ről, a gróf Batthyány Lajos öngyilkossága tekintetében 

lefolytatott vizsgálatokról. 

A parancsnokság gróf Batthyány Lajos kivégzése délutánján itt kiadta az utasítást a rendőri 
osztálynak, hogy folytasson nyomozást arról, miként sikerült a grófnak egy kis tőr által öngyilkos
sági kísérletet elkövetnie. Akkoriban, amikor ide ez az utasítás beérkezett, már megtették az előké
születeket a halálos ítélet végrehajtására, és ezért a gróf kihallgatása - természetesen mint az ügy
ben a legfontosabb tanúé - többé nem (volt?) foganatosítható. 2 0 Idáig egyébként Johann Berhard 
(sic!) Plante abbénak, a gróf gyóntatójának az őrizetbe vételét rendelték el, akit másnap reggel to
vábbi eljárásra átadtak az osztálynak. 

így állt az ügy, amikor ez az osztály a rábízott hivatalos eljárást megkezdte, és tudatában volt a 
nagy nehézségnek e feladat megoldásában, miután egyrészt az első kedvező pillanat elmulasztásá
val, másrészt a ki nem hallgatott legfontosabb tanú elhunytával a siker kétségessé vált. Mert több 
mód volt nyilvánvaló, amelyeken a gyilkos fegyver a gróf kezeihez juthatott, és okkal lehetett fel
tételezni, hogy azok, akik ennél helytelen magatartásban, sőt hanyagságban és hibában érintettek 
lehetnek, vétküket nem fogják elismerni. 

A lehetőségek engedte gyaníthatások most a következők: vagy az ítélethirdetést követően, miu
tán az elkülönítő szobába kísérték, már a grófnál volt a tőr, vagy használati tárgyai egyikében volt 
elrejtve, amelyeket ebbe a szobába vittek, vagy valaki a környezetéből, vagy akit beengedtek hoz
zá, titokban elrejtette részére. Mármost ez irányokban a legszigorúbb nyomozásokat folytatták. 

Franz Hahsenteufel altörzsfoglár elmondásából a következő derül ki . Folyó hó 5-én délelőtt 11 
óra körül azt az utasítást kapta, hogy vigye Batthyány grófot ítélethirdetésre. Ezután ő a gróf szo
bájába ment és felszólította erre, s mivel még hálóköntösben volt, odaadta neki a ruháit, amelyeket 
azonban előbb átkutatott. 

Az ítélethirdetés után a gróffal a folyosóra ment, mert ezalatt annak szobája az elkülönítésre 
még nem volt berendezve, s részben azon aggodalomból, hogy a gróf ki ne vesse magát az abla-

2 0 A súlyosan sebesült Batthyánytól meg akarták tudni, hogy miként jutott a tőrhöz. Ő azonban így felelt: 
„Bevégeztem számadásomat Istennel és a világgal, és senkinek sem válaszolok." Németh János emlékezései. 
Batthyány pöre, 385. o. 



kon, részint hogy biztos legyen abban, hogy nincs nála semmi veszélyes eszköz, az irodával szom
szédos konyhába vezette, és még egyszer megmotozta. 

Ez a közlés elfogulatlanul nézve nyilvánvaló tájékoztató arról, hogy ha a grófot az ítélethirde
tés előtt testi motozásnak vetették alá, annak a legfelületesebbnek kellett lennie, mert a foglár csak 
a második motozás során akart meggyőződni arról, hogy a grófnál semmiféle veszélyes eszköz 
nincs. S feltéve még azt is, hogy őt a konyhában valóban átkutatta, úgy azt egészen tökéletlenül 
hajtotta végre, mert a vádlottat, mivel egyedül volt vele, nem vetkőztette le egészen az ingéig és a 
ruhadarabokat sem tapogathatta kellően végig. Ráadásul teljesen támasz nélkül áll még a foglár 
azon állítása, hogy Batthyány grófot a konyhában még egyszer átvizsgálta, mert teljesen egyedül 
volt vele, és a grófot erről nem hallgatták ki , s ezért okkal feltételezhető, hogy talán semmiféle tes
ti motozás nem történt, és a foglár ezen nem igazolható, de nem is cáfolható állításával akarta fe
dezni magát, s be kell látni, ebből okkal következik, hogy a lehetőség határain belül a gróf egy t i 
tokban elrejtett tőrt magával vihetett a siralomházba. 

Ezután Karger foglár vette át őt, és az úgynevezett elkülönítő szobába kísérte. Ebben csupán 
két íróasztal és néhány párnázott szék volt, amelyekre a gróf azután ledőlt. Aztán megkérte Kari 
Karger foglárt, hogy zárkaszobájából hozzák le neki a párnát. Karger engedélyt szerzett a hadbíró 
úrtól, egy küldönccel lehozatta a párnát és átadta a grófnak, miután előtte állítólag átvizsgálta. 
Karger ottléte idején, azaz délután 3 óráig a két őrt álló gránátoson kívül, senki sem jött a szobába. 
Akkor ismét felváltotta őt Hahsenteufel és este 7 óráig maradt a grófnál. Ez idő alatt jelent meg 
Batthyány felesége a hadbíró úr kíséretében. A házaspár elbúcsúzott egymástól, s bár többször ösz-
szeölelkeztek, a foglár állítólag úgy helyezkedett, hogy pontosan láthatta kezeiket. Úgy véli, lehe
tetlen lett volna, hogy a grófné valamit odadugjon neki. A gróf azonban 3 és 7 óra között gyakran 
és erőszakosan követelte a matracát, amit Hahsenteufel azzal tagadott meg, hogy utasítása szerint 
nem hagyhatja ott öt. 

Este mintegy 7 órakor megjelent a szobában Pollak hadnagy, főporkoláb Johann Bertrand 
Plante abbéval. Hahsenteufel foglár a hadnagy urat a lépcsőig kísérte, tehát a vádlottat a két őrt ál
ló gránátos felügyelete alatt egyedül hagyta. Este 7-től 9 óráig ismét Karl Karger altörzsfoglár v i 
gyázott fel a grófnál. Amint a szobába lépett, már ott találta az abbét. A gróf egyre az ágyát kérte, 
9 óra körül a foglár Pollak hadnagy úrhoz ment jelenteni ezt, aki utasította, hogy az ágyneműt tü
zetesen kutassa át, és csak aztán adja oda a grófnak. Két küldönc segítségével ez megtörtént, s ez 
alkalommal Pollak hadnagy átadott neki (Kargernak) egy belépési engedélyt is a pap részére, hogy 
másnap a grófhoz jöhessen. 

A gróf ágybélije főként egy nagy matracból állt, amelyet alaposan átkutattak, alsó részén két 
lyuk volt, egyik oly nagy, hogy nem csak hosszában, hanem széltében is be volt szakítva, annyira, 
hogy látszott, a lyuk nem véletlen, hanem szándékosan művelték, és ilyenformán csak röviddel ko
rábban tágították ki . 

Ehhez képest ez a nézet Németh Jánosnak, a gróf komornyikjának elmondása szerint megdőlt, 
aki azt állítja, hogy ez a két szakadás már akkor a matracon volt, amikor az Újépületbe hozták, és a 
szállítás közbeni dörzsölődésnél keletkeztek. Tehát erre nem kell súlyt fektetni. 

Mintegy fél 10 körül az abbé távozott, s a felügyeletre Karger foglárt is felváltották Schmutzer 
foglárral. További különös a kivégzés reggeléig nem történt. A gróf nyugtalan volt, gyakran sóhajto
zott, később azonban nyugodtabb lett, és úgy tűnt, elszenderedik. 

Hajnali 3 órakor Karl Karger foglár ismét átvette a szolgálatot, elmondása szerint a gróf több
ször forgolódott az ágyban, de nem szólt semmit, később egy pohár vizet kért, mely alkalommal 
félig felemelkedett az ágyban, annyira, hogy Karger világosan láthatta, hogy az ideig sehol nem 
volt megsebesülve. 

Mikor ezután megérkezett az abbé, afelől érdeklődött, hogy aludt a gróf, elvégezte imáját, az
tán megáldotta a grófot, a szoba közepén lévő asztalhoz állt, ahol egy könyvből imádkozott. Ekkor 
a foglár kardcsörgést hallott a folyosón, és úgy vélte, hogy ezek a kivégzési eljárás tisztjei, kiment, 
de Schmutzer foglár volt az, akinek váltania kellett őt. 

Ekkor Schmutzer megkérte Kargert, hogy ébressze fel a grófot, mivel közeleg a kivégzés ideje. 
Ez azonban a lelkészt kérte, hogy kíméletesen hozza a tudomására és bírja felkelésre. О szólt is a 
grófhoz és igenlően meghajolt a foglár felé. Mivel azonban a gróf még mindig nem készülődött a 
felkeléshez, még egyszer Schmutzerhoz ment, s azt mondta neki, mivel szolgálati ideje elérkezett, 



fel kellene ébresztenie a grófot. Az viszont megint arra kérte, hogy keltse fel a grófot, ezért Karger 
a gróf ágyához lépett és felkelésre szólította fel. Ekkor a gróf jobb kezével a nyakához nyúlt és így 
szólt „nem tudok." Karger a takaró után nyúlt, s amint vért látott kiömleni, megkérdezte a grófot, 
vérhányása van-e, mire ö így válaszolt: „nem, de ez van," miközben a tőrrel egy döfést akart a 
mellének irányozni, amit Karger azzal akadályozott meg, hogy megragadta a kezét, s a véres tőrt 
elvette tőle. Karl Karger akkor Pollak hadnagyhoz sietett, aki őt az orvosért küldte. 

Az ajtóban találkozott Schmutzer foglárral, akinek előre siettében mutatta a tőrt és így szólt 
hozzá: „ide nézz," mire Schmutzer bement a szobába. 

Karl Karger foglár eme kijelentéseit elfogulatlan szemmel vizsgálva biztosan több mögöttes 
gondolat nyerhet teret. Eltekintve attól, hogy helytelenül tette, hogy kisietett a kardcsörgésre, s a 
grófot az abbéval egyedül hagyta, elmondása is igen bizonytalan lábakon áll, s szinte vélhető, hogy 
már korábban történhetett valami, mert az egyik foglár a másikra hárította a gróf felkeltését. 
Azonban ez a mostani kijelentés sem áll összhangban Karl Schmutzer főtörzsfogláréval, aki el
mondta, azt az utasítást kapta, hogy vezesse Batthyány grófot a kivégzésre, tehát sietett, hogy a k i 
szabott hajnali 5 órára megérkezzen. Éppen akkor lépett ki Karger az ajtón, amikor odaért az elítélt 
szobájához, és mondta, hogy a gróf nem akar felkelni. Tehát Karger már Schmutzer érkezése előtt 
megpróbálta őt felébreszteni. Schmutzer akkor megkérte Kargert, hogy keltse fel a grófot, s mint
hogy az az előbb mondott válasszal jött vissza, vele együtt maga is a szobába ment, az ágyhoz lé
pett és jó reggelt kívánt a grófnak, és döbbenettel vette észre a vérnyomokat az ágyneműn. Erre 
visszament a folyosóra, Karger foglár pedig, követve őt, e szavakkal mutatott fel egy kis tőrt: 
„nézd, ezzel tette." 

Magában nagyobb a hihetősége Johann Bertrand Plante abbé kijelentésének, aki ez esetben azt 
állítja, hogy kora reggeli látogatásakor a grófot még ágyban fekve, láthatóan kimerülten és szen
vedve találta, s ágyneműjén vérnyomokat vett észre, amelyeket kezdetben orrvérzésnek hitt. Köz
ben maga a gróf mondta neki, hogy véget akar vetni az életének, hogy a szégyent elkerülje, és 
amint a jelenlévő foglárok azonnal fellebbentették a takarót, vért láttak a takarón és alatta. 

Ezzel az állítással egybehangzóan beszélt a gróf szobájában őrködő gránátos közlegény, Martin 
Mayer a Khevenhüller gránátos zászlóaljától, aki 4-től 6 óráig látta el a szolgálatot. Ez idő alatt -
így mondja - , a lelkész a gróffal imádkozott. Aztán amikor a foglár utóbbit felkelésre szólította fel, 
és a takarót megemelte, látták csak, hogy a gróf megsebesült. Azonban sebéből nem folyt több vér, 
bizonyságául annak, hogy a tettnek jóval korábban meg kellett történnie. 

A Jakob Schediwetz nevezetű második gránátos, aki reggel 4 és 6 óra között látta el az őrséget 
a gróf szobájában, is megerősítette, hogy a gróf, amikor a lelkész jött és üdvözölte őt, csupán a fe
jével biccentett, anélkül, hogy szólt volna valamit, több ízben sóhajtozott, s a takaróval állig be 
volt fedve. Ez a gránátos mindenesetre azt mondja, hogy a grófnak már korábban meg kellett se
beznie magát, és a tanú nem vette észre, hogy a pap valamit átadott volna neki. De mind ez, mind a 
korábbi tanú, az elkülönítő szoba ajtaja előtt felállított szintén gránátos őr, Adam Wolf, megerősítette, 
hogy a foglár ez idő alatt párszor kiment a folyosóra, majd ismét visszajött a szobába. 

Ezek a tettet kísérő körülmények magukért beszélnek és kétségtelen, hogy a foglárok némi 
gondatlansággal, s inkább úgy vélném, hogy túlságosan nagy tekintettel és kímélettel a vádlott 
magas állására, hozzájárultak annak művéhez, úgyhogy az öngyilkossági kísérletnek a legnagyobb 
valószínűséggel az abbé érkezése előtt meg kellett történnie, s lehetséges, hogy a gróf a tőrt titok
ban magánál hordta, vagy elrejtette az ágyneműjében. 

Még mindig elfogadható volt az a feltételezés, hogy a tőrt részére csak az ítélethirdetés után 
rejtették el, s mivel a gyanú ez esetben nem terjedhet odáig, hogy a foglárok egyikére, vagy az őr
séget adó gránátosokra gyanakodjanak, így minden sejtés Batthyány grófnéra és Johann Bertrand 
Plante abbéra összpontosult. 

Mint korábban említve volt, a grófné folyó hó 5-én az esti órákban vett búcsút férjétől, és mint
egy fél órát időzött ott. Ámde mind a foglár, mind az erről megkérdezett őrök megerősítik, hogy 
látták, a grófné semmit nem adott át a grófnak. Ez a közlés azért is nyughat igen nagy valószínűsé
gen, mert ésszerű, de lélektani meggondolásokkal kiválóan alátámasztható. Miként sejthette volna 
meg a grófné keserű fajdalma pillanatában azonnal oly nyilvánvalóan férje szándékát, hogy azt 
vélje, elteszi magát láb alól, és már az első látogatáskor egy tőrrel szerelkezzen fel. Még nem tud
hatta, hogy a férjével való találkozáskor nem vetik-e alá testi motozásnak, és hogy mennyire kell 
tartania a tör megtalálása esetén a szégyenbe hozástól. Annál is inkább, mert a rendelkezésre álló 



leírások szerint a grófné nem annyira szenvedélyes és hősies hölgy, ellenben egy csendben tűrő, is
tenfélő asszony. És ha valóban erre a megfontolásra is juthatott, remélhette-e, hogy ezt egy második, 
vagy egy következő látogatás alkalmával véghezviheti, ha a férj döntése, tettereje tudomására jut? 

így a fő gyanú Johann Bertrand Plante abbéra hárult, kinek tekintetében is a legbehatóbb nyo
mozásokat folytatták. 

Az abbé Haute-Garonne megyében, Montgaillardban született, 46 éves, katolikus világi pap, 
gróf Károlyi István gyermekeinek nevelője, Pesten lakik, gróf Károlyi György házában. Megbíza
tásának útjáról és módjáról a következők állapíthatók meg. 

Folyó hó 5-én Batthyány Lajos kívánságára Pollak hadnagy, főporkoláb az ítélethirdetés után a 
már elítélt Károlyi István grófhoz 2 1 ment, és az abbé címe után érdeklődött. A kérdésre, mire akar
ja ezt használni, a hadnagy azt mondta, hogy Batthyány gróf az utolsó útjára akarja felkészíttetni 
magát, mire Károlyi megadta a címet, és egy cédulára ezeket a szavakat írta: „szegény barátom az 
Ön szolgálatát kívánja." E felkérés az abbénak kétségkívül igen alkalmatlan volt, mert még sosem 
vett részt kivégzésen, de papi állásánál fogva kötelezve érezte magát, hogy ezt a szolgálatot ne ta
gadja meg, és tervezett bécsi útját is elhalasztotta, amire az ide vonatkozó nyomozások szerint már 
minden előkészületet megtett. 

Mint a továbbiakban pontosan megállapítható, ez időben sem Batthyány grófné, sem más a csa
ládjából, és senki a személyzetből nem volt az abbénál, hogy vele megállapodjon, sőt az efféle véle
kedésnek teljességgel ellentmond ama körülmény, hogy a grófné egy másik lelkészt küldött, akinek a 
gróf számára az utolsó segélyt kellett volna nyújtania. 

Mert már az abbé, de az őrt álló gránátosok is vallomásukban leszögezték, hogy mialatt az ab
bé első alkalommal a grófnál volt, megjelent egy második lelkész teljes miseruhában, akit a grófné 
küldött. Ezt a papot a gróf rövid párbeszéd után azzal a megjegyzéssel küldte el, hogy van már 
lelkigondozója, s üdvözölteti a grófnét. 

Hogy ezt a papot felkutassák, mind Batthyány gróf, mind gróf Károlyi összes személyzetét ki
hallgatták, míg végül személyében Szántófy Antal kerületi esperest és józsefvárosi lelkészt nyo
mozták ki. Nos ő ezt adja elő: folyó hó 5-én, pénteken, délután fél négykor egy vézna hölgy jött 
hozzá, (született francia) és Batthyány grófné gyermekeinek nevelője, aki őt Batthyány grófné ne
vében kérte, készítse fel halálra ítélt hitvesét és lássa el a szentségekkel. 

Erre az indítványra a pap azt válaszolta, hogy az Újépületben elítéltek számára már kijelöltek 
egy Ungváry nevű lelkészt, mire a hölgy azt felelte, a grófnénak engedélye van arra, hogy olyan 
papot küldjön, akiben megbízik, és miután iránta érez így, kéri, hogy ezt a lelki szolgálatot ne ta
gadja meg tőle. Nyomban fíákerrel akarták elvinni, azonban egy halott, akit fél ötkor el kellett kí
sérnie, volt az oka annak, hogy csak fél hétkor hagyhatta el lakását. Azonnal a grófnéhoz ment, aki 
több ismeretlen hölgy és úr jelenlétében kérését szóban is elmondta neki, és hogy belépést nyerjen 
az Újépületbe, átadta az engedélyét. 

О akkor látta először a grófnét, és ugyanígy a grófot is csak név szerint ismerte. Háromnegyed 
7 körül a pap az őrtiszthez ment, akivel tudatta küldetését. Az egy gránátost adott mellé és a fog
lárhoz kísértette. Ott még két másik porkolábot talált, akik közül az egyik, miután szándékát meg
ismerte, így szólt a másikhoz: „Vezesse fel a papot, a gróf vagy ezt, vagy a már ott lévő papot sze
retné lelkiatyjául választani." Egyúttal el kell mondani, hogy a foglárok eljárása nem alapulhatott 
felsőbb engedélyen és biztosan nem volt alkalmas arra, hogy egy csalást megakadályozzon. 

Amint belépett a gróf szobájába, a foglár vele szemben leült, figyelve minden mozdulatát és 
szavát, az ablaknál pedig egy gránátos állt feltűzött fegyverrel. Szántófy a grófhoz közelített, aki 
egy széken ült, mellette az abbéval és a gróf kérdésére, hogy ki ő, elmondta hogy ő az a józsefvá
rosi pap, akit a grófné küldött, hogy papi vigaszt nyújtson számára. Erre a gróf a mellette álló ab
béra mutatva így válaszolt: „köszönöm önnek tisztelendő atyám, látja, már el vagyok látva." Erre a 
plébános kijelentette, hogy ily módon nem marad neki hátra más, mint azt kívánni, bárcsak a Jóis
ten elfordíthatná ezt a keserű kelyhet a gróftól. Ajánlani akarta magát, de a gróf még megkérdezte 
tőle, mit csinál a felesége, mire ő azt válaszolta, hogy üdvözli őt és üzeni, hogy többé egyáltalán 
nem tud bebocsátást nyerni hozzá, mire a gróf kérlelve így szólt, ha tud, mégis jöjjön még. 

Károlyi István ítéletét is e napon hirdették k i . Két évi várfogságra és 150 000 frt pénzbírságra ítélték az 
általa felállított huszárezred szervezéséért. Friedrich, Batthyány, klny. 19. o. 



Itt most meg kell jegyezni, hogy az esperes bemutatkozott a grófnak, s ezt elmondása szerint 
eredetileg a foglárok előtt is megtette, mégsem akarta egyik profosz sem megismerni a papot, va
lószínűleg azért, mert helytelen eljárásuk kifogásolásakor fontos volt számukra, hogy ne nyomoz
hassák ki őt. 

Mármost valószínűsíthető lett volna, hogy a kérdéses tőrt ez a pap adta oda titokban a grófnak, 
sokkal inkább, mint az abbé, mivel az esperest a grófné küldte, aki már beszélt a gróffal, s megbe
szélésük alkalmával könnyen rávehette erre a cselekedetre; az abbé esetében erre nem volt alkal
ma. Mindazonáltal a jelenlévők közül senki nem látott semmit, az összkörülmenyek oly valónak és 
gyanún felül állónak tűnnek, a személy pedig, ami azt illeti, elég magas méltóságot visel ahhoz, 
hogy rászolgáljon a hitelre, úgyhogy letartóztatásával csak a legnagyobb jogtalanság történhetett 
volna meg. 

És ugyanilyen, ha nem még jobb eshetősége volt az abbénak, ahogy az eddigi fejtegetés épp 
eléggé igazolja. Ehhez azonban a vizsgálatok során még a következő körülmények járultak, ame
lyek alkalmasak voltak arra, hogy fényt vessenek erre a némileg homályos ügyre. 

Mivel nem mulasztották el Batthyány fogolytársainak kihallgatását sem, ami némiképp hozzá
segített egy nyom feltalálásához, így gróf Károlyi István elmondása révén, aki a gróf fogolyszobá
jától csupán egy konyhával volt elválasztva, kitudódott, hogy a gróf már fogsága kezdetétől két 
vagy három tőrt hordott magánál, amelyeket részben a szalmazsákban, részint a párnában, más
részt a matracban rejtett el. Batthyány gróf a tanúnak többször is kijelentette, hogy ha ítélete kötél 
általi halálra szólna, a kihirdetésnél öngyilkosságot követne el, mely okból ezen aktushoz egy tőrt 
rejtene el magánál. 

Ha hajlamosak lennénk ennek a közlésnek csak csekély jelentőséget tulajdonítani, úgy Németh 
János rögtön előadandó tanúvallomása eléggé alkalmas ahhoz, hogy erre nagyobb súlyt fektes
sünk. Ez a komornyik, aki már nyugpénzen élt, de gróf Batthyány Lajos kívánságára elfogatása 
után, folyó év januárjában jó tulajdonságai miatt ismét a gróf szolgálatába vették, és a grófot min
denüvé, Laibachba, Olmützbe, Pozsonyba és végül ide kísérte, azt mondja, hogy mind ő, mind 
Károlyi gróf komornyikja, Meichl József, uraikhoz ki-bejártak, anélkül, hogy valaha is megmo
tozták volna őket. A gróf fogsága alatt állandóan egy étkészletet tartott magánál, amelyet igen 
nagyra becsült, mert az anyjától származott. Ebben a készletben, amely egy ezüst láncocskával el
látott tokban feküdt, hogy a vadászaton fel lehessen akasztani, két kés és egy villa volt. 

Az egyik kés hegyes és kétélű volt, hogy vadászaton az őznek meg lehessen adni a kegyelem
döfést, ha eltalálták. Ennek fekete csontmarkolata volt, a markolatgombon egy vörös kővel. Gróf 
Károlyi István is így írta le ezt a kést, melynek mintegy tenyérnyi hosszú pengéje volt, s a gróf 
rendszerint a fehérnemű alá dugta. A második kés rövidebb volt és szintén hegyes, fekete 
foglalókkal, s ezzel, ahogy az ezüst villával is, szokott a gróf étkezni. Az egész készlet egy koffer
ben volt a fehérnemű alá fektetve, amelyet bevittek a grófnak Újépületbe; a koffert nem vizsgálták 
át. E hó 5-én délelőtt fél 12 körül, amikor a grófné éppen az Újépületben volt, ám a gróffal nem 
tudott beszélni, megkérdezte az inastól, hol van az étkészlet és kihozatta vele, ami aztán így is tör
tént. Ezt a készletet a grófné másnap magával vitte Csurgóra. Gróf Károlyi István komornyikja, 
Meichl József, aki Batthyány grófot Laibachban kis ideig szolgálta, szintén megerősítette, hogy 
egy hegyes kést látott nála. 

Nos, mindezeket figyelmesen szemügyre véve, egyre tisztábban kiviláglik, hogy gróf Batthyány 
Lajos a kérdéses tőrt magánál hordta, vagy ágyneműjében rejtette el, ami egy csupán felületes át
vizsgáláskor könnyen elkerülhette a figyelmet. És e szempontból nézve azon levél tartalma, ame
lyet a gróf az erről folytatott nyomozások szerint folyó hó 6-ára virradó éjjel, 11 és 12 óra között, 
két foglár jelenlétében írt és Hahsenteufel foglár útján féleségéhez küldetett, s melyben ez állt: „azt 
a gonosz gyalázatot, amelyet ezek nekem szántak, remélem elkerülöm, erre a célra már régóta 
mentőeszközt hordok magamnál", ez sem hamisítvány, sem becs nélküli, s a tárgyra épp annyi 
fényt vet, amennyi csak elérhető volt azon felvilágosítások nélkül, amelyeket ez esetben elégséges 
mértékben valószínűleg egyedül az elhunyt gróf adhatott volna. 

De ezáltal mindazon gyanúokok is elenyésztek, amelyek idáig az abbé ellenében lebegtek és 
időleges fogvatartását vonták magukkal. Röviden összefoglalva, az egész esetnél sokszorozottan 
hiányos őrizet és felügyelet nyilvánult meg, s megfontolandó, hogy az abbéval együtt Szántófy es
peres és lelkész és a gróf felesége szintúgy ott volt, és hogy akartak-e részére titokban olyan esz
közt átadni, amivel a másvilágra segíti magát, sőt bizonyára méreg, vagy ilyesféle hatásosabb és 



sokkal egyszerűbb szer lett volna, így viszont nem kell mást bizonyítani, amint Batthyány állítja, a 
kérdéses tőr valóban régóta a birtokában volt. 

És miután az abbé hosszasabb feltartóztatása valószínűleg céltalan és eredménytelen lett volna, 
s mivel a feltárt és ismertté vált körülmények révén a gyanú csaknem teljesen legördült róla, vagy 
legalábbis megoszlott közte és a többi személy között, továbbá az öngyilkosság támogatása polgári 
törvényeink szerint voltaképpen egyáltalán nem ismert, s minthogy az öngyilkosság mégis csak sa
ját szabad önrendelkezésből következik, jogtalanságnak tünt az abbét hosszabb ideig megfosztani 
szabadságától, ezért az imént említett felvilágosítások kézhez vétele után folyó hó 13-án azonnal 
szabadlábra helyezték, mivel a magas kerületi parancsnokság elismert lojalitása és igazságszeretete 
mellett bízvást számolni lehet annak magas egyetértésével, s mivel az összes adat összefoglalóját 
már régebb óta igényelte, ennélfogva az abbé őrizetbe vétele még ezen idő alatt sem lehetne iga
zolható. 

Tehát ez a véleményem. Ezt az aktát ezen vizsgálati anyagokkal le kell zárni és legfeljebb a 
foglárszemélyzetnek kell hasonló alkalmakkor a lelkére kötni a leggondosabb figyelmet, a moto
zásokkor a legrészletesebb eljárást, amelyeket ráadásul a főporkoláb jelenlétében kellene végrehaj
tani. 

Maschek 

2 8 . 

Bécs, 1852. december 7. 
Batthyányné tőrének utóélete 

Tisztelt Alezredes Úr! 

Feltételezve, hogy Ön már valóban jól van, engedje meg közölnöm Önnel, hogy e hó 6-án az 
itteni rendőri igazgatóság elnökségéhez osztottak be, és olyan munkákkal bíztak meg, amelyek 
egybevágnak korábbi szaktevékenységemmel. 

Hogy elégedett lehetek-e a cserével, mielőtt megszoknám, azt az Ön emberi megítélésére bí
zom. Szívből jövő jó egészség kívánataim mellett kérem, adja át nagyrabecsülésem nyilvánítását is 
a kegyelmes asszonynak. Jelen sorok küldésére a melléklet miatt kivártam a kedvező alkalmat, 
amikor egy barátom, Kanitz kereskedő a jó ügy érdekében odautazik. 

Ez a tőrformájú papírvágó kés Maschek rendőrigazgató távozása óta hivatali asztalomban volt, 
és a legsietősebben összecsomagolt papírok és számlacsomagok alatt most találtam meg rendezé
sükkor. Ez egy vizsgálatból származik, amelyet Maschek egy pap ellen folytatott, aki annak gya
núja alatt állt, hogy gróf Batthyány öngyilkossági kísérletéhez ezt az eszközt kézhez adta. A nyo
mozásnál semmi sem bizonyosodott be, ezért a kis kést bűnjelként őrizték meg, mert senki nem 
ismerte el, hogy a tulajdonosa volna. 

Miután hosszabb ideig őriztem, legyen szabad Nagyméltóságodnak hasonló célból átadnom 
azzal a szerény megjegyzéssel, hogy voltaképpen az aktához tartozik, de a szétszóródás elkerülése 
végett külön kellene megőrizni, vagy a rendőri osztálynál, vagy a hadbíróságon, ahol esetleg szin
tén folytattak vizsgálatokat. 

Azért is bocsánatot kérek alkalmatlankodásomért, mert átköltözésem hivatali szobámból, mint 
tudja, olyan sürgősen ment végbe, hogy egyes darabokat nem lehetett nyugodtan átvinni. 

Különös nagyrabecsüléssel maradok Nagyságod legodaadóbb szolgája 

Bécs, 1852. december 7-én 
Podolsky m. k. 



Podolsky főbiztos átad egy tör formájú papírvágó kést 
a pesti cs. kir. hadbíróságnak történő továbbításra. 

A cs. kir. hadsereg-főparancsnokság utóirata a tekintetes cs. kir. pesti hadbíróságnak 
14/12 P(ost) S(criptum) 

Mellékelten van szerencsém egy tőr formájú kis papírvágó kést a tekintetes cs. kir. hadbíróság
hoz azzal a megjegyzéssel eljuttatni, hogy azt Podolsky főbiztos úr adta át, s egy vizsgálatból 
származik, amelyet az ennél az osztálynál alkalmazásban állt korábbi cs. kir. rendőrbiztos, most 
Nagyváradon cs. kir. rendőrigazgató, Michael Maschek vezetett egy pap ügyében, aki azon gyanú 
alatt állt, hogy gróf Batthyány Lajosnak öngyilkossági kísérletéhez ezt a kést kézhez adta. 

Mivel ezen nyomozásnál semmiféle bizonyosság nem derült ki és senki nem ismerte be, hogy e 
kis kés tulajdonosa, így azt, mint bűnjelet, megőrizték. Ez esetben ezért, mint az ügyirathoz tarto
zót, a tekintetes hadbíróságnál kellene letenni. 

Tisztázta: Schot 



Aladár Urbán 

COUNT LAJOS BATTHYÁNY'S SUICIDE ATTEMPT UNDER EXAMINATION 

Summary 

Accused of high treason, the Austrian court-martial sentenced Count Lajos Batthyány, the first 
Hungarian Prime Minister responsible to Parliament, to be hanged. Subsequent to the delivery of 
the judgement, in the course of the night to 6 October 1849, the count attempted suicide with a 
small dagger. Cutting his neck muscles, he made hanging impossible. The examination made by 
the Austrian military authorities could not reveal how Batthyány had got hold of the dagger. The 
documents published in the study offer a detailed record of the failure of the investigation. The 
introductory lines sum up the antecedents of the suicide attempt, as well as the questioning 
process, and after that, based on the memoirs of Batthyány's wife, the reader gets to know how she 
managed to hand over the dagger to her husband. 

Aladár Urban 

ENQUETE SUR LA TENTATIVE DE SUICIDE DU COMTE LAJOS BATTHYÁNY 

Resume 

Accuse de crime de lése-majesté, le comte Lajos Batthyány, premier chef de gouvernement 
hongrois, fut condamné a mort par pendaison par le tribunal militaire autrichien. Dans la nuit du 5 
a 6 octobre 1849, aprés le prononcé du jugement, le comte tenta de se suicider avec un petit 
poignard. II se sectionna les muscles cervicaux pour empécher ainsi la pendaison. L'enquéte 
menée par les autorités militaires autrichiennes ne réussit pas a determiner comment Batthyány put 
se procurer le poignard. Les documents publiés décrivent en detail l'échec de la procedure. Les 
lignes introductrices examinent les antecedents de la tentative de suicide et les auditions, puis 
l'étude présente, d'aprés les mémoires de l'épouse de Batthyány, comment celle-ci réussit a passer 
le poignard ä son mari. 

Aladár Urbán 

UNTERSUCHUNGEN IN DER ANGELEGENHEIT DES SELBSTMORDVERSUCHS 
VON LAJOS GRAF BATTHYÁNY 

Resümee 

Das österreichische Kriegstribunal verurteilte Lajos Graf Batthyány, den Ministerpräsidenten 
der ersten verantwortlichen ungarischen Regierung, infolge der Anklage des Hochverrats zum 
Tode durch den Strang. Der Graf unternahm in der Nacht zum 6. Oktober 1849, der Nacht nach 
dem Urteilsspruch, mit einem kleinen Dolch einen Selbstmordversuch: er schnitt sich die 
Halsmuskeln durch und machte damit das Erhängen unmöglich. Eine Untersuchung durch die 
österreichischen militärischen Behörden konnte nicht feststellen, wie Batthyány zum Dolch 
gelangt war. Die veröffentlichten Schriften dokumentieren detailliert das Scheitern des Verfahrens. 
Die einleitenden Zeilen überblicken die Vorgeschichte des Selbstmordversuchs und die Verhöre. 
Danach geben die Dokumente auf Grund der Erinnerungen der Ehefrau von Batthyány kund, wie 
es der Frau gelang, ihrem Ehemann den Dolch zu übergeben. 



Аладар Урбан 

ОБ ИССЛЕДОВАНИ ПО ДЕЛУ ПОПЫТКИ К САМОУБИЙСТВУ ГРАФА ЛАЙОША БАТТЬАНИ 

Резюме 

Австрийский военный трибунал обвинил графа Баттьани Лайоша, первого ответст
венного премьер-министра Венгрии, в предательстве и приговорил его к смертной казни 
через повешание. В ночь после провозглашения смертного приговора на рассвете  6 октября 
1849 года Баттьани сделал попытку самоубийства посредством кинжала, перезал себе 
сонную артерию и тем самым сделал невозможным осуществление приговора. Рассле
дование, проведенное австрийскими военными властями, не смогло установить, каким об
разом оказался у Баттьани этот злополучный кинжал. Публикуемые материалы подробно 
документируют провал этого расследования. В предисловии излагаются предпосылки этой 
попытки к самоубийству и проведенных допросов, а затем на основании мемуаров супруги 
Баттьани автор показывает, как удалось ей передать это оружие своему мужу. 


