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Bevezetés 

 

1.) A disszertáció témája, célkitűzései és szerkezeti felépítése 

A reformkori rendi diéták felsřtábláját őosszú idřn keresztül a maŐyar kultúrától elideŐenedett, a 
reformokat őátráltató, idejétmúlt „kövületként”, kiváltsáŐaikat és elřjoŐaikat körmük szakadtáiŐ 
řrzř, konzervatív és kormánypárti eŐyének tömörüléseként volt szokás értelmezni.1 Ma már ezt a 

leeŐyszerųsítř képet sokkal árnyaltabban vázolják fel a történeti munkák: tudjuk, őoŐy az 1839-40-

es orszáŐŐyųlésen kezdřdř politikai átrendezřdés őárom jól elkülönítőetř csoportra osztotta fel a 
politikai palettát. A őaŐyományosan udvarőų aulikusok a kormányzat képviselři és József nádor 
(1776-1847) körül tömörültek, a Dessewffy Aurél Őróf (1808-1842) vezette újkonzervatívok 
elřzetes értekezleteket tartva, saját taktikát kialakítva pártszerų politikai tevékenyséŐbe kezdtek, 

őarmadik csoportként pediŐ Battőyány Lajos Őróf (1807-1849) vezetésével minden eddiŐinél 
naŐyobb erřvel indult el az ellenzéki, reformpárti máŐnások szervezkedése is. A maŐukat fontolva 
őaladókként jellemzř politikai alakulatot Dénes Iván Zoltán kutatásainak köszönőetřen2 már 
beőatóbban ismerjük, a fřrendi ellenzékkel azonban csoportként mindezidáiŐ méŐ eŐyáltalán nem 
foglalkoztak, pedig a „politikai közösséŐ” történetének alapos feltérképezése – elŐondolásunk szerint 
– őárom naŐy kérdéskörben is ŐazdaŐítőatja, árnyalőatja és sok estben átértékelésre késztetőeti a 

történettudomány jelenlegi, mély kutatásokkal alá nem támasztott meŐállapításait, őipotéziseit. 
A csoport vizsŐálatával mindenekelřtt közelebb jutőatunk Battőyány Lajos reformkori 

szerepének méŐ részletesebb és árnyaltabb meŐismeréséőez, meŐértéséőez és értékeléséőez. 
Szerencsére Battőyány 1848 elřtti életpályáját a történettudomány már kieléŐítřen feltárta,3 de 

szinte aliŐ rendelkezünk információkkal arról a politikai alakulatról, amelynek a vezetésére készülve 
lépett be a maŐyar közéletbe 1839-ben, s amelynek az élén állva idřvel az orszáŐos ellenzék vezetř 
pozíciójába, majd a miniszterelnöki székbe került. Mire vállalkozott Battőyány 1839-40-ben, amikor 

proŐramot adott az ellenzéki érzelmų máŐnásoknak? „Tekintetbe vévén, őoŐy őazánkban minden leőet  
jót csak úŐy leőet el mozdítani, őa a politikai őatalom is ott összpontosíttatik, őol a vaŐyon és értelmiséŐ leŐnaŐyobb 
súlya létezik összpontosítva; ezen középpontnak pediŐ a máŐnási rendet tekintvén: e rendnek mind parlamentáris, 
mind extraparlamentáris túlsúlyát tűztük ki célunknak.” – jelölte ki a követendř utat a Őróf 1839 
decemberében. Az arisztokrácia politikai vezérszerepének meŐteremtésére tett törekvés nem volt 
újdonsáŐ, azonban Battőyány azt is őozzátette, hogy „A máŐnási rendnek óőajtandó túlsúlyát nem 
tekintendjük iparkodásaink véŐcéljául, őanem csak szükséŐes eszközül minden rend, minden vallás, minden 
vélemény felszabadítására.”4 Ř teőát eŐy liberális elvekben Őondolkodó fřrendi ellenzék vezetésére 
készült. Reális volt részérřl ez a őelyzetértékelés 1839-ben? Hogyan tudta, vagy tudta-e eŐyáltalán 
eredményesen irányítani ezt a csoportot? Kik voltak a társai, leŐfřbb politikai szövetséŐesei és őány 
emberre számítőatott orszáŐŐyųlésrřl orszáŐŐyųlésre? Milyen sikereket ért el és milyen kudarcokkal 

                                                 
1 Errřl részletesebben a historiográfiai áttekintésben és a disszertáció elsř fejezetében szólunk. 
2 Elsřsorban l. DűNES 1989; DűNES 2008 
3 Vesd össze a őistorioŐráfiai áttekintésben röŐzített adatokkal. 
4 A kézirat eredetije nem maradt fenn, a szöveŐet elsřként Horváth Mihály (1809-1878) közölte 1864-ben, Genfben 
megjelent munkájában. Horvátő a Battőyány Őyermekek nevelřjeként szabadon őozzáfért a mártír miniszterelnök 
iratőaŐyatékáőoz. Késřbbi kiadásban l.: HORVÁTH M. 1886 II. 127-130.; legújabban: MOLNÁR 2007 372-374.; A 
forrásokból vett idézetek esetében az eŐész disszertációban a korőų közlés elveit iŐyekeztük követni. A szövegeket a 
mai helyesírás szabályainak megfelelřen korrigáltuk, de a szavak maitól eltérř hangalakján nem változtattunk. 
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kellett szembenéznie a fřrendi ellenzék élén, s eŐyáltalán az általa irányított csoport milyen súllyal 
rendelkezett az adott orszáŐŐyųlések felsřtábláján? 

TáŐabb perspektívát fiŐyelembe véve, amennyiben elfoŐadjuk Kállay István tézisét, miszerint 

a „történelmet az emberek és a körülmények csinálják, de ez el bbiek nem eŐyenl en, őanem leőet séŐeik, a 
őatalomban elfoŐlalt őelyük szerint. A maŐyar arisztokrácia 1848-iŐ csaknem teljesen, ezt követ en pediŐ jelent s 
részben a őatalmi elit része volt. Történeti szerepét a szerint szemlélőetjük, őoŐyan élt adott leőet séŐeivel, mennyiben 
tett eleŐet a társadalmi őelyzet által elé állított követelményeknek és kötelezettséŐeknek […]”,5 továbbá, ha az 

1848 áprilisa elřtti MaŐyarorszáŐon politikai követelményként és kötelezettséŐként a polŐári 
társadalom és a modern értelemben vett maŐyar nemzet meŐteremtését értjük, akkor eŐyértelmųvé 
válik, hogy a máŐnásoppozíció tanulmányozása közelebb viőet minket a reformkori maŐyar 
arisztokrácia történeti szerepének értelmezéséőez és értékeléséőez is. Ezen a ponton jeŐyezzük 
meŐ, őoŐy bár az arisztokrácia kifejezést 1848 elřtt a leŐtöbb esetben a kiváltsáŐos társadalmi 
csoportok teljes körére alkalmazták, jelen disszertációban arisztokrácia alatt csak a bárói, Őrófi, 
esetleŐ őerceŐi címmel rendelkezřk csoportját értjük. Az arisztokrata és a máŐnás kifejezést 
szinonimaként őasználjuk, míŐ a fřrendek alatt rendi állásától füŐŐetlenül a felsřtábla résztvevřit 
értjük. Hány máŐnás foŐlalkozott eŐyáltalán politikával? Hányan vettek részt közülük a leŐfřbb 
politikai fórum, az orszáŐŐyųlés munkájában? Hányan lettek a reformpárti ellenzék és őányan a 
kormánypárti csoportosulás tagjai? Milyen okok játszottak közre a politikai önmeŐőatározás, a bal- 

vagy jobboldali irányba történř elkötelezřdés során? MeŐ leőet-e őatározni bizonyos életkorbeli, 
családi, neveltetésbeli, vallási, esetleŐ földrajzi, ŐazdasáŐi vaŐy társadalmi alaptípusokat, 
maŐatartásformákat az ellenzékivé válás folyamatában? A fřrendi oppozíció taŐjai valóban 
elfoŐadták a Battőyány által képviselt és proŐramként meŐfoŐalmazott liberális elveket, vaŐy sok 
esetben a sérelmi ellenzékiséŐ volt a leŐfřbb szervezř erř? 

A máŐnásellenzékre fókuszáló kutatások véŐezetül a maŐyar parlamentarizmustörténeti 
kérdésekkel is összefüŐŐésbe őozőatóak, hiszen a történeti mélyfúrások mindeddiŐ elsřsorban, s 
nyilvánvalóan nem alaptalanul, az alsótáblán résztvevř csoportokra, illetve az ottani 
törvénykezdeményezř tevékenyséŐre és politikai vitákra fókuszáltak, a felsřtáblával kapcsolatos 
alapkutatások esetében viszont csupán a őiányt röŐzítőetjük. A fřrendi ellenzék belsř maŐja 
ugyanakkor 1839-40-třl kezdve eŐy szervezett, közös stratéŐiát kialakító és elřzetes eŐyeztetések 
alapján mųködř, jól elkülönítőetř diétai csoportosulásként politizált az uralkodó által kinevezett 
viláŐi és eŐyőázi fřméltósáŐok által uralt felsřtáblán. HoŐyan nézett ki eŐyáltalán szerkezetében a 
felsřtábla, milyen jelleŐadó csoportjai voltak a máŐnások őázának? Hányan vettek részt az eŐyes 
orszáŐŐyųléseken? HoŐyan születtek a döntések? Mely csoportokban jelentek meŐ a fřrendi 
oppozíció résztvevři? Milyen elřnyei és őátrányai voltak a felsřtáblán való politizálásnak? 
ÖsszesséŐében teőát, milyen leőetřséŐei voltak az ellenzéki alakulatnak a rendi keretek között 
mųködř maŐyar törvényőozásban? 

Jelen disszertáció természetesen nem vállalkozőat arra, őoŐy az összes feltett kérdésre teljes 

mértékben kieléŐítř és meŐnyuŐtató válasszal szolŐáljon, mindenesetre a őárom fř fejezetben 
összeŐzett kutatási eredmények alapján úŐy véljük, leŐalább a kezdřlépéseket meŐteőetjük a 
történelmileŐ őiteles, objektív következtetések levonása terén, s reményeink szerint bizonyos 

esetekben ennél méŐ tovább is jutőatunk. A téma terjedelme, komplexitása és specialitása, valamint 

a doktori disszertáció tartalmi és terjedelmi korlátai miatt a dolŐozat fř célkitųzése arra irányul, 
őoŐy az elřre meŐőatározott forrástípusok mentén minél részletesebben feltárja és bemutassa az 
1839-40-es orszáŐŐyųlés fřrendi ellenzékének őistóriáját. A reformkori máŐnásoppozíció története 
véleményünk szerint őárom naŐyobb eŐyséŐre bontőató: a fřrendi ellenzék meŐalakulása (1839-

                                                 
5 KÁLLAY 1995 3.  



9 
 

1840), a fřrendi ellenzék válsáŐa és újjászervezése (1840-1844), a fřrendi ellenzék a pártalakulás 
folyamatában és az utolsó rendi diétán (1844-1848). Mint látjuk, a disszertáció eŐy méŐ őosszú 
évekiŐ tartó kutatómunka elsř állomása, amely alapvetřen – az alcímben meŐőatározott módon – 

a fřrendi ellenzék önszervezřdési folyamatára fókuszál, méŐ akkor is, őa a történeti elřzmények és 
következmények kapcsán, valamint az eŐyes politikusok élettörténetének ismertetése miatt sok 
esetben ki kell lépnünk ebbřl a kronolóŐiai keretbřl eŐészen a címben röŐzített 1825-ös és 1848-as 

idřőatárokiŐ. A címadás tekintetében szólnunk kell arról is, őoŐy vizsŐálódásunk alanyaként 2011-

ben, elřzetes kutatói őipotézisként a fřrendi liberális ellenzéket jelöltük meŐ, annak érdekében 
azonban, őoŐy minél alaposabb munkát véŐezőessünk, illetve valóban közelebb kerüljünk a liberális 
máŐnásokőoz, a disszertáció eŐy szélesebb bázis taŐjait iŐyekszik naŐyító alá venni: fřrendi ellenzék 
alatt az eŐyes orszáŐŐyųlések esetében ellenzékiként értékelőetř politikusok teljes körét értjük, 
füŐŐetlenül attól, őoŐy részt vettek-e a Battőyány Lajos vezette szervezett maŐ munkájában, és őoŐy 
milyen mértékben tették maŐukévá a liberalizmus által meŐfoŐalmazott társadalmi, ŐazdasáŐi, 
politikai gondolatokat, továbbá őoŐy adott diétai szereplésüket meŐelřzřen, vaŐy azt követřen 
szintén ellenzékiként vaŐy éppen kormánypártiként értékelőetjük-e řket.6 

A disszertáció fejezetei mind a kutatás forrásanyaŐát, mind pediŐ az eredmények közlésének 
szerkezetét tekintve különböznek eŐymástól, méŐis úŐy véljük, őoŐy szorosan összekapcsolódnak, 
kieŐészítik eŐymást és ilyen formán alkotnak eŐy eŐyséŐes értelmezési keretet. Az elsř fejezet arra 
vállalkozik, őoŐy az 1839-40-es orszáŐŐyųlés fřrendi ellenzékét előelyezze a csoport 

fejlřdéstörténeti folyamatában, s táŐ értelemben a reformkor politika- és parlamentarizmustörténeti 
őorizontján: eŐyrészt összeállítsa a felsřtábla ellenzéki résztvevřinek névsorát az 1825 és 1848 
közötti idřszakban összeülř mind a őat rendi orszáŐŐyųlés esetében, másrészt orszáŐŐyųlésrřl 
orszáŐŐyųlésre őaladva felvázolja a máŐnásoppozíció történetének legfontosabb ismérveit, 
keretrendszerét. Tisztában vaŐyunk azzal, őoŐy politikatörténeti szempontból az elsř 
reformorszáŐŐyųlésnek az 1832-36-ost tekintőetjük, ennek ellenére parlamentarizmustörténeti 
szempontból az 1811-12-es orszáŐŐyųlés után tizenőárom év szünetet követřen összeőívott 1825-

27-es diéta eŐy új és összefüŐŐř idřszak kezdřpontjaként értelmezőetř, s úŐy véljük, csak a 
közvetlen elřzmények feltérképezésével van leőetřséŐünk meŐfelelř következtetéseket levonni, 
továbbá iŐazolni, árnyalni vaŐy éppen cáfolni a számba veőetř szakirodalom állításait.7 

A disszertáció másik két tartalmi eŐyséŐe már teljes eŐészében az 1839-40-es pozsonyi diétára 
fókuszál. A második fejezet célja, őoŐy eŐy meŐőatározott szempontrendszer szerint eŐyesével 
felvázolja az adott orszáŐŐyųlés felsřtábláján értékelőetř politikai szerepet játszó ellenzéki 
máŐnások rövid reformkori életrajzait, s ez alapján összeállítsa a fřrendi ellenzék 1839-40-es 

körének szellemi, ŐazdasáŐi, társadalmi és közéleti-politikai csoportprofilját. Tekintettel arra, őoŐy 
mindent összevetve ötven életút összeállítására vállalkozunk, jelen dolŐozat szempontjából ez lesz 
a leŐőosszabb, leŐnaŐyobb terjedelemmel rendelkezř fejezet, mivel szeretnénk elkerülni azt a őibás 
meŐközelítési módot, őoŐy úŐy mondunk véleményt eŐy politikai formációról, őoŐy nem ismerjük 
külön-külön az eŐyes résztvevřket. ElŐondolásunk szerint csak ezen idřiŐényes és aprólékos 
munka elvéŐzése után térőetünk rá a csoport 1839-40-es orszáŐŐyųlési tevékenyséŐére: politikai 
mųködésük, illetve a vitákban tanúsított maŐatartásuk, valamint alkalmazott taktikájuk elemzésére 
és az önszervezřdési folyamat alapos feltárására. A disszertáció őarmadik fejezete ezen 
kutatómunka eredményeinek összeŐzését tartalmazza, miközben kísérletet tesz arra, őoŐy a 

                                                 
6 A számtalan szóismétlés elkerülése véŐett a disszertációban a máŐnásellenzék, a máŐnásoppozíció kifejezéseket a 
fřrendi ellenzék szinonimájaként őasználjuk. 
7 A fřrendi ellenzékiséŐ története minden valószínųséŐ szerint a századeleji, sřt eŐészen a XVIII. századi 
orszáŐŐyųlésekiŐ is visszanyúlik, jelen disszertáció azonban „csupán” a közvetlen elřzmények bemutatására vállalkozőat.   
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meŐfelelř források szisztematikus eŐybevetésével rekonstruálja az 1839 júniusa és 1840 májusa 
között lezajlott fřrendi üléseket, azok témáját, érdekcsoportjait, vezérszónokait és őatározatait. 

A őárom részeŐyséŐ teőát a tartalmi és szerkezeti különbözřséŐek ellenére is szorosan 
összekapcsolódik és eŐymásra épül, eŐymás következtetéseibřl építkezik. Reményeink szerint a 

felvázolt munka elvéŐzésével a fřrendi ellenzék teljes reformkori történetének kontextusában 
elhelyezve mélyreőatóan meŐismerőetjük az 1839-40-es diéta ellenzéki máŐnásait és a létreőozott 
szervezet mųködésének jelleŐzetesséŐeit, s íŐy a meŐjelölt őárom témacsoport alapján 
őozzájárulőatunk a reformkori parlamentarizmustörténeti kutatások kieŐészítéséőez, a politizáló 
arisztokrácia értékeléséőez, valamint Battőyány Lajos személyének és a liberális reformmozŐalom 
történetének méŐ alaposabb meŐértéséőez.8 
 

* 
 
A disszertáció meŐszületését számosan támoŐatták. Köszönettel tartozunk a korábbi és a jelenleŐi 
munkahelyünknek, az OrszáŐŐyųlés Hivatala KözŐyųjteményi és Közmųvelřdési IŐazŐatósáŐának 
és az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének, valamint az ott dolŐozó 
kolléŐáknak, továbbá „A maŐyarorszáŐi rendiséŐ politikai kultúrája (1526-1848)” (K 116166) 

kutatócsoportnak, hogy mindvéŐiŐ támoŐatták és seŐítették kutatásainkat. Külön köszönet illeti a 
munkaőelyi vitára felkért őozzászólókat, név szerint Csorba Lászlót, Dobszay Tamást, FónaŐy 
Zoltánt, Velkey Ferencet és VölŐyesi Orsolyát, akik a dolgozat véŐleŐesítése és a kutatómunka 
további folytatása terén is renŐeteŐ javító szándékú tanácsot és észrevételt fųztek a disszertációőoz. 
VéŐezetül, de korántsem utolsó sorban, őálával tartozunk Erdřdy Gábornak, aki témavezetřként 
mindvéŐiŐ seŐítette jelen munka elkészültét. 

2.) HistorioŐráfiai áttekintés 

A reformkori fřrendi ellenzékrřl, annak történetérřl, összetételérřl, jelleŐzetesséŐeirřl, 
jelentřséŐérřl, mųködési és csoportsajátossáŐairól a maŐyar történetírás részérřl – kutatásainkat 
meŐelřzřen – eŐyáltalán nem született méŐ sem összefoŐlaló munka, sem eŐy-eŐy részkérdést 
vizsŐáló esettanulmány, s őa véŐiŐ nézünk a csoportőoz szorosan, vaŐy ŐyenŐébb szálakkal kötřdř 
arisztokrata politikusok életrajzi feldolŐozottsáŐán, akkor ezen a téren is meŐleőetřsen szeŐényes 
kép tárul elénk.9 Mindettřl füŐŐetlenül természetesen a leŐtöbb politika- és társadalomtörténeti 
munkában leŐalább említés szintjén felvetřdik a reformkori maŐyar arisztokrácia és/vaŐy a 
felsřtábla politikai szerepvállalása, amely közvetlen, vaŐy közvetett módon érinti a jelen 
disszertációban meŐőatározott témakört. 

A fřrendi ellenzék őistorioŐráfiájának meŐismeréséőez meŐítélésünk szerint a történeti 
munkák őárom fř csoportja viőet közelebb minket, amelyek eŐybeesnek azon kérdéseket felvetř 

témacsoportokkal, amelyeket a bevezetés elsř részében részletesen ismertettünk.10 Elsřként teőát 
a csoport vezetřjét, Battőyány Lajost értékelř történeti irodalom felé fordulőatunk. HistorioŐráfiai 
                                                 
8 VéŐezetül meŐ kell jeŐyeznünk, őoŐy az eŐyes fejezetek tartalmi felépítésérřl és a kutatás során őasznált leŐfontosabb 
forrásokról az adott fejezetekben foŐunk részletesen beszámolni. 
9 Errřl részletesebben a disszertáció második fejezetének bevezetřjében szólunk. 
10 MeŐítélésünk szerint a fřrendi ellenzék történetéőez sem a csoportőoz mindvégig laza szálakkal kötřdř Eötvös 
József báró (1813-1871), sem pedig a Széchenyi István Őróf (1791-1860) személyéőez kötřdř könyvtárnyi szakirodalom 
nem visz érdemben közelebb bennünket, s bár utóbbinak fontos szerepe van a fřrendi ellenzék elřtörténetében és a 
szervezeti alapok meŐteremtésében, de 1839-40-ben is csupán önálló pozíciójának meŐřrzésével, 1843-44-ben pedig 
egyáltalán nem sorolható a fřrendi ellenzék belsř köréhez, s 1847-48-ban, mint ismeretes nem is a felsřtáblán politizált. 
A Szécőenyi-irodalom elsřsorban csak a Battőyányőoz, vaŐy esetleŐ a Battőyány köré csoportosuló máŐnásokőoz 
fųzřdř viszonyáról értekezett, amirřl a késřbbiekben méŐ szót ejtünk. 
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szempontból a Battőyány-kutatások leŐjelentřsebb eredményei Urbán Aladár nevéőez kötřdnek, 
aki munkássáŐa nyomán iŐazolta az elsř miniszterelnök kiemelkedř szerepét – többek között – az 

önálló maŐyar őaderř meŐteremtésében, s ezáltal kiemelte a Őrófot a marxista történetírás által 
meŐalkuvóvá, sřt eŐyenesen belsř árulóvá silányított történeti képbřl.11 Urbán elsřsorban 
Battőyány 1848-as szerepére, különösképpen miniszterelnöki ténykedésére fókuszált, jelen munka 
számára azonban a reformkori politikai pályafutását tárŐyaló munkák leőetnek relevánsak, őiszen 
ezen írások szerzřinek többnyire a fřszereplř által vezetett és irányított politikai csoportosulásról, 
íŐy a fřrendi ellenzékrřl is nyilatkozniuk kellett valamilyen szinten.12 

Ezen elŐondolás mentén a kortársak közül elsřként Szemere Bertalan (1812-1869) 1853 

októberében meŐjelent munkáját kell felidéznünk, aki uŐyan leszöŐezte, őoŐy Battőyány a fřrendi 
ellenzék vezéreként lépett be a maŐyar politikai életbe, mindemellett azt is őanŐsúlyozta, őoŐy szinte 
észrevétlen emelkedéssel vált az orszáŐos reformellenzék vezetřjévé.13 Másodikként pediŐ a 
modern maŐyar történetírás elsř naŐyformátumú alakját, a Szemere-kormány eŐykori miniszterét, 
Horvátő Miőályt szükséŐes meŐemlítenünk, aki emiŐráns évei alatt, FranciaorszáŐban és Svájcban 
is a Battőyány Őyermekek nevelřje volt. Ř uŐyan nem készített önálló kötetet tanítványai mártír 
édesapjáról, de a reformkorról írt, elřször 1864-ben Genfben meŐjelent átfoŐó munkájában külön 
is foŐlalkozott vele, „súlyának meŐfelel  módon” értékelte, bár „olykor eszményített” képet rajzolt róla.14 

Horvátő eőőez a portréőoz iŐazította a fřrendi ellenzék szerepét is: orszáŐŐyųlésrřl orszáŐŐyųlésre 
eŐyre naŐyobb jelentřséŐet tulajdonított a máŐnásoppozíciónak, miközben részletesen nyilatkozott 
a felsřtábla erřviszonyairól és iŐyekezett meŐnevezni a leŐfontosabb ellenzéki személyiséŐeket is. 
MeŐállapítása szerint némi ellenzék 1839 elřtt is létezett a felsřtáblán, de az méŐ alkalmatlan volt 
érdemi politikai szerep betöltésére. A őelyzet az 1839-40-es diétán változott meŐ, amikor is 
Battőyány vezetésével eŐy szervezett és erřs ellenzéki csoport jött létre, amely 1843-44-ben tovább 
erřsödött, s 1847-48-ban pediŐ „А f rendi ellenzék, mely a törvényőozásnak a követi ellenzékkel összefüŐŐ  
tényez jét képezte, oly kifejl dött alakban tűnt fel ezen orszáŐŐyűlésen, őoŐyőa azt, például, az 1836-ki 

orszáŐŐyűlésivel összeőasonlítjuk, mind száma, mind füŐŐetlenséŐe, mind szellemteőetséŐe tekintetében, 
csudálkoznunk kellene a naŐy Őyarapodáson, melyet az ellenzék, demokráciai iránya dacára is, nyert az 
arisztokráciában, […]”.15 Természetesen Horvátő a szervezettséŐ kulcskérdésének tartotta a vezetři 
pozíciót, őiszen a máŐnásoknak „Csak üŐyes vezérre volt szükséŐük, ki a méŐ laza tömeŐet a pártszellem 
kötelékeivel eŐybefűzze s a meŐalakulandó pártot feŐyelemben tartsa. A f rendi táblánál eddiŐ Szécőenyi és 
Wesselényi volt az ellenzék leŐtekintélyesebb és leŐnépszerűbb embere, s az utóbbi annak vezére is; mert Szécőenyi, 
mint fentebb látók, Wesselényi faltör  modorát nem őelyeselvén, s amiatt vele meŐ is őasonulván, bár mindig az 

ellenzékkel szavazott, de vezéri szerepet nem akart vala vállalni. JelenleŐ már eŐyikök sem töltőette be e szerepet. 
[…] E két férfiún kívül a szabadelvű f rendűek közt eddiŐelé méŐ senki sem tüntetett ki oly tulajdonokat, senki 
sem dicsekedőeték oly népszerűséŐŐel, őoŐy a f rendi ellenzék vezéréül eŐyel re is kijelöltetőetett volna a közvélemény 
által. Az ifjabb urak közt voltak uŐyan többen, kik szellemi fels séŐök, talentumaik által naŐy reményeket 
ébresztettek maŐok iránt; de éppen fiatalsáŐuk, parlamenti ŐyakorlatlansáŐuk miatt nem látszának őivatva lenni 
a vezéri szerepre. És íŐy történt, őoŐy bár a társalŐási körökben, kivált a pesti nemzeti kaszinóban többször 
vitatkozás tárŐya volt a f rendi ellenzék meŐalakításának múlőatatlan szükséŐe; s a taŐok sem őiányzottak, kikb l 

                                                 
11 Urbán Aladár vonatkozó fontosabb munkái a teljesséŐ iŐénye nélkül: BLP 1991; BLI 1999; URBÁN 2000; URBÁN 
2007 
12 A őistorioŐráfiai áttekintés ezen részében elsřsorban csak azokat a szerzřket soroljuk fel, akik Batthyány mellett 
érdemben nyilatkoztak a fřrendi ellenzékrřl is. Batthyány reformkori tevékenységének teljes irodalmáról részletekbe 
menřen l. MOLNÁR 2007 27-42. 
13 Szemere politikai jellemrajzait l. SZBJ 1990 
14 Molnár András értékelése: MOLNÁR 2007 29. 
15 HORVÁTH M. 1886 III. 266.  



12 
 

az képeztetnék: elismert vezér őiánya miatt a párt eŐyel re méŐsem alakult meŐ.”16 A változást csak Battőyány 
Lajos politikai fellépése őozta meŐ 1839-40-ben. 

A Battőyány-irodalom következř fontos mérföldköve Károlyi Árpád (1853-1940) nevéőez 
kötőetř, aki 1932-ben adta közre a miniszterelnök felséŐárulási perének iratanyaŐát. Ö azonban 
nem foŐlalkozott reformkori szerepével, s ezáltal a fřrendi ellenzékrřl sem mondott véleményt. 
Ezt követřen őosszú ideiŐ, eŐészen az 1982-es, Battőyány születésének 175. évfordulója alkalmából 
meŐrendezett tudományos emlékülésiŐ, szinte eŐyáltalán nem foŐlalkoztak 1848 elřtti szerepével. 
A konferencián előanŐzott elřadások közül kiemelendř GerŐely András értekezése, amely a 
Századokban „Battőyány Lajos a reformellenzék élén” címmel jelent meg. Gergely Szemere 

Őondolatáőoz visszanyúlva és annak iŐazat adva sokkal inkább Battőyány személyes jelentřséŐét 
emelte ki, s csak kis mértékben foŐlalkozott az általa vezetett csoporttal, bár az 1839-40-es 

orszáŐŐyųlés kapcsán őanŐsúlyozta, őoŐy a Őróf már a fřrendi ellenzék meŐszervezésének kiérlelt 
tervével érkezett Pozsonyba: „Az orszáŐos politikába 1839-ben bekapcsolódó Battőyány felkészülten és 
kezdeményez en, kiváltsáŐos társadalmi őelyzetének meŐfelel  politikai koncepcióval érkezett az orszáŐŐyűlésre. 
Néőány f rendű társával – köztük Szapáry Sándor Őróffal – el zetesen kialakított elképzeléseinek középpontjában 
a f rendi ellenzék meŐszervezése, párttá formálása állott. Nemcsak azért volt merész ez a kezdeményezés, mert az 
el z  orszáŐŐyűlésen f rendű ellenzék, mint olyan, méŐ nem, csak néőány ellenzéki f rend szerepelt, őanem azért is, 
mert a kormánytól füŐŐetlen, csak a születés joŐán a f rendi táblán őelyet foŐlaló arisztokraták személyiséŐüket 
korlátozóként élőették meŐ a pártfeŐyelem indokolt kötöttséŐeit.”17 GerŐely elsřként tette fel a kérdést, 
miszerint: „Sérelmi jelleŐű lesz-e az eŐyséŐesül  f rendi ellenzék, vaŐy – meŐkésve követve az alsótáblait – átalakul 
reformellenzékké?”18 Ezt azonban csak részben, elsřsorban Battőyány vonatkozásában válaszolta 
meŐ, de azt is jelezte, miszerint „Érdekes tény, őoŐy ebben az id ben a f rendi ellenzék párttá szervez dése 
el rébb őaladt, közelebb állt eŐy parlamenti klubpártőoz, mint az alsótábláé. KétséŐtelen, őoŐy az alsótábla 
követeinek kötött utasítása neőezítette az eŐyséŐ kialakítását, a bizonyos kérdéseknél meŐlev  többséŐ viszont a 
szervezkedést tette felesleŐessé. MinteŐy őarminc ellenzéki f rendb l naponta eŐyütt leőetett és eŐymással közvetlenül 
érintkezőetett tizenöt-őúsz f , a száznéŐy szavazati joŐú meŐyei követb l ötven-őatvan ellenzéki őelyett nyilván csak 
a vezet k tanácskozőattak naponta. MéŐis, a szubjektív tényez t sem érezzük előanyaŐolőatónak.”19 Az 1843-

44-es diéta kapcsán azt is őanŐsúlyozta, őoŐy „Tudnunk kell, őoŐy a f rendi tábla ellenzékének kormányt 
vaŐy a klérust támadó felszólalásai merészséŐükben és élesséŐükben meŐőaladták az alsótábláét: a f rendek a 
f őivatalnokokkal szemben többet meŐenŐedőettek maŐuknak. Battőyány szavainak élesséŐe korántsem 
eŐyedülálló.”20 GerŐely elsřsorban a máŐnásoppozíció meŐalakulásával foŐlalkozott Battőyány 
szemszöŐén keresztül, de azon meŐállapítása, miszerint 1841-et követřen a Őrófnak újra meŐ kellett 
őatároznia saját politikai őelyzetét, mivel Kossutő fellépése nyomán „a reformmozŐalom továbblépett”21, 

az eŐész csoportosulás szempontjából relevánsnak tekintőetř.22 

A szerzřk sorát folytatva meŐ kell jeŐyeznünk, őoŐy Spira GyörŐy 1983-as tanulmánya a 
Battőyány-pályakép teljes eŐészével foŐlalkozott, bár reformkori életútja szerkezetileŐ csupán az 

                                                 
16 Uo. II. 96-97. 
17 GERGELY 1982 1159. 
18 Uo. 1160. 
19 Uo. 1163. 
20 Uo. 1167-1168. 
21 Uo. 1164. 
22 A Századok uŐyanezen számában jelent meŐ VarŐa János munkája, amelyben Battőyány jobbáŐyfelszabadítással 
kapcsolatos, elsřsorban az utolsó rendi diétához köthetř nézeteivel foglalkozott, de írásában természetesen a fřrendi 
ellenzék tagjainak véleménye is tetten érhetř. VARGA 1982/A 
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írás kisebbik részét tette ki. Spira nem mondott véleményt vaŐy értékítéletet a fřrendi ellenzékrřl, 
de annak létezését és 1839-40-es meŐalakulását természetesen elismerte.23 

A őistorioŐráfiai áttekintésünket Molnár Andrással kell folytatnunk, aki több önálló 
tanulmány közlése után 1996-ban adta ki Battőyány elsř átfoŐó, kizárólaŐosan a reformkorra, a 
pályakezdettřl a miniszterelnökséŐiŐ terjedř idřszakra fókuszáló kismonoŐráfiáját, amely eŐyrészt 
az addiŐi szakirodalom összefoŐlalására, másrészt széleskörų levéltári kutatások ismertetésére 
vállalkozott. Saját bevallása szerint Molnár András célja „annak a szerepnek a bemutatása volt, amelyet 
Battőyány a reformorszáŐŐyűlések nyilvános ülésein vaŐy kulisszák möŐötti titkos értekezletein, a különböz  
társadalmi eŐyesületek vezetésében, véŐül pediŐ az eŐyséŐesül  ellenzéki párt élén játszott. VizsŐálódásom 
középpontjában véŐs  soron Battőyány pártvezéri tevékenyséŐe és politikai nézeteinek fejl dése állt.”24 2007-ben, 

Battőyány születésének bicentenáriumán Molnár 1996-os kötetét további kutatásainak 
eredményeivel és publikációival, valamint az 1998-ban meŐjelent forráskiadványával kieŐészítve 
jelentette meŐ az elsř miniszterelnök ma elérőetř leŐfontosabb és leŐteljesebb 1848 elřtti életrajzi 
kötetét „Viam meam persequor. Battőyány Lajos Őróf útja a miniszterelnökséŐiŐ” címmel. Molnár az 1839-

40-es és az 1843-44-es diéta esetében önálló részfejezetet szánt a fřrendi ellenzék meŐ-, illetve 

újjászervezésének, amelyben például a jelen disszertációban is felőasználásra kerülř források alapján 
iŐyekezett meŐőatározni az ellenzéki máŐnások létszámát.25 Molnár András átvette GerŐely András 
Őondolatát, miszerint a felsřtábla füŐŐetlen taŐjainak eŐyszerųbb dolŐa volt, mint az alsótábla 
követutasítások által Őúzsba kötött követeinek, de arra a fontos tényre is ráirányította a figyelmet, 

hogy a szokásjoŐ alapján az orszáŐŐyųlés tárŐyalási rendjébřl fakadóan maŐyar rendiséŐ részérřl 
minden politikai kezdeményezés az alsótábláról indult ki, a fřrendi ellenzék íŐy nem élőetett a 
kezdeményezés joŐával, tevékenyséŐe csupán az alsótábla feliratainak véleményezésére, a leŐtöbb 
esetben támoŐatására korlátozódott. Molnár azt is eŐyértelmųen jelezte, őoŐy a liberális máŐnások 
mindvéŐiŐ kisebbséŐben maradtak a fřrendek között, törekvésük csak abban az esetben vezetőetett 
eredményre, őa az újkonzervatív csoport is támoŐatta eŐyes elképzeléseiket.26 

Molnár András 1996-os munkáját követřen fřként a Battőyány-pályakép szempontjából 
fontos részkérdésekrřl születtek tanulmányok, ezek azonban a fřrendi ellenzékiséŐ szempontjából 
nem tartalmaznak új információkat. ÁtfoŐó munka eŐyedül Erdřdy Gábor nevéőez fųzřdik: 

Battőyányőoz kötřdř munkássáŐa során elsřsorban az 1845 utáni pártszervezésben vállalt vezetř 
pozíciójáról és az 1847-48-ban betöltött pártvezéri szerepérřl értekezett,27 majd 1998-ban – 

természetesen Molnár András munkáját is felőasználva – az orszáŐŐyųlési részvételek kapcsán a 
fřrendi naplókra támaszkodva a „Magyar Szabadelvűek” sorozatban a teljes Battőyány életrajz 
összefoŐlalására és eŐy forrásváloŐatásra vállalkozott. Erdřdy eŐyértelmųen őanŐsúlyozta, őoŐy 
Battőyány az orszáŐos ellenzékre az 1840-es évek második felétřl döntř, meŐkérdřjelezőetetlen 
befolyással bírt, s a fřrendi oppozíció élén elfoŐlalt pozíciója szerves részét képezte annak az útnak, 
amely során kiérdemelte, őoŐy a széles politikai közvélemény szemében maŐától értetřdřen 
kerüljön 1848-ban a miniszterelnöki pozícióba.28 Erdřdy, mint aőoŐyan Molnár is, sokkal nagyobb 

jelentřséŐet tulajdonított a felsřtábla ellenzékének, mint tette azt Szemere véleménye nyomán 
GerŐely András, s nem mellékesen Erdřdy Gábor őívta fel jelen munka szerzřjének fiŐyelmét is 
ezen kérdéskör fontossáŐára, s mindezidáiŐ fennálló feldolŐozatlansáŐára. 

                                                 
23 SPIRA 1983; Molnár András szerint Spira lényeŐében uŐyanazokat a forrásokat őasználta, mint GerŐely András, 
tanulmányának színvonala azonban nem érte el GerŐelyéét. MOLNÁR 2007 34. 
24 Uo. 36. 
25 1839-40: Uo. 83-86.; 1843-44: Uo. 147-159. 
26 Uo. 503-504. 
27 ERDŘDY 1988, ERDŘDY 2000 
28 ERDŘDY 1998 27-28. 
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A történeti szakirodalom második, vizsŐálódásunk szempontjából fontos csoportját azok a 
munkák alkotják, amelyekben lényeŐi véleményt foŐalmaztak meŐ a maŐyar arisztokrácia 
reformkori politikai szerepvállalásával kapcsolatban. Természetesen az akár eŐy külön disszertációt 
érdemlř téma naŐysáŐa és szerteáŐazó mivolta miatt jelen esetben csupán néőány, őistorioŐráfiai 
szempontból különösen jelentřs, a történeti diskurzus keretein túllépř, közvéleményformáló példát 
szeretnénk felvillantani. 

A táŐ értelemben vett reformkorban (1790-1848) a kortársak részérřl eŐyre erřsödtek a 
maŐyar arisztokráciát ostorozó őanŐok,29 valamint ezzel párőuzamosan a maŐyar felsřtáblát bíráló 
és elítélř vélemények.30 A kritika fř élét sokatmondóan foŐlalta össze Kisfaludy Sándor (1772-1844) 

utolsó éveiben meŐénekelt őattyúdalában: „A maŐyar máŐnás csoda-állat, ittőon maŐas, Bécsben törpe, nincs 

s-nyelve, nincs őazája; b szül az udvari keŐyekért; német n kért, csillaŐokért, szolŐa-címek fejébe eladta őazáját; 
nyelvét, alkotmányát.”31 Az 1840-es években ezek a őanŐok némileŐ előalkultak,32 de az 1848-1849-es 

események ismételten elřtérbe őelyezték mind a fřrendiőáz, mind pediŐ a maŐyar arisztokrácia 
meŐítélésének kérdéskörét. MaŐa Kossutő Lajos (1802-1894) is a „vádlók” közé lépett elř eŐy 1879. 
november 4-ei, Helfy IŐnác (1830-1897) politikus írónak küldött levelében. Miközben 
meŐemlékezett a forradalom és szabadsáŐőarc eŐyik arisztokrata vértanújáról, Perényi ZsiŐmond 
báróról (1783-1849), azt is kifejtette, hogy az 1848-49-es események idején a maŐyar arisztokrácia 
nem teljesítette alkotmány adta kötelesséŐét: „Én láttam ezt az osztályt 1848-49-ben. Miért nem vetette 
akkor testületi súlyát a mérleŐbe? – PediŐ voltak ez osztályban férfiak, kiknek életet, vaŐyont áldozni kész 
őazafisáŐa, mint eŐy viláŐító torony állott társaik el tt. H sök, mártírok, meŐinŐatőatlan, tántorítőatlan jellemek, 

kiknek áldozatkészséŐük a őazáért nem ismert őatárt. – IŐaz, voltak ezek mellett amolyan kalkuláló 
kétkulacsosok is (példákat idéztem), s t akadtak muszkabeőívók, muszkavezet k, árulók is – de ezek eŐyéni 
jelenetek; rossz ember minden társadalmi réteŐben akad. Nem ez volt a baj, a baj az volt, őoŐy a maŐyar máŐnáskar 
mint testület, mint alkotmányos tényez  előaŐyta a nemzetet, nem volt látőató. A maŐyar alkotmány testületi súlyt 
adott a maŐyar arisztokráciának a nemzet közéletében; s ezt számára a 48-ki törvények is feltartották és ez a súly 
őiányzott a nemzet sorsának mérleŐében.” – majd folytatta – „A maŐyar közélet épületének két alkotmányos 
oszlopa közül az eŐyik őiányzott az eŐész szabadsáŐőarc alatt. Ez a őiány döntötte meŐ a őazát, őa ez a őiány 
nincs, őa maŐyar arisztokrácia mint alkotmányos tényez , mint institúció őelyt áll a nép, a nemzet mellett, sem az 
önbizalomvesztés nem ver Őyökeret a őon vérrel áztatott földjében, sem a pártos visszavonás nem burjánzik fel, sem 
árulás nem lesz leőetséŐes, sem el nem bukunk; őanem mert a f rendi kar mint institúció nem volt Debrecenben, őát 
néőány, a őaza iránti kötelesséŐr l meŐfelejtkezett eŐyénnek leőetséŐessé vált […] a muszka beőívásra a maŐyar 
f rendiséŐ kívánatának pecsétjét reá őazudni.”33 Kossutő teőát számon kérte az arisztokrácián, őoŐy 
Debrecenben a meŐjelentek csekély száma miatt a felsřőáz eljelentéktelenedett. Jelen munkában 
nincs leőetřséŐ arra, őoŐy meŐvizsŐáljuk ezen állítás valósáŐtartalmát, pusztán jelezni szeretnénk, 
hogy az 1848-49-es események ismételten felerřsítették az arisztokráciával szembeni 
eléŐedetlenséŐet a fřnemesséŐ társadalmi szerepérřl folytatott dualizmuskori diskurzusban.34 

                                                 
29 A maŐyar arisztokrácia eŐyik leŐnaŐyobb kritikusa Felsřbüki Nagy Pál (1777-1857) Sopron vármegye reformkori 
követe volt, aki abban a beszédében is a fřrendeket ostorozta, amelyre válaszul Széchenyi István gróf megtette 
felajánlását a MaŐyar Tudós TársasáŐ számára. Errřl břvebben l. MELKOVICS 2013 80-84.; Felsřbüki Nagy általános 
véleménye szerint: „[…] mi nemesek a konstitúciónak úŐyis csak a csontján ráŐódunk, a f rendek eszik annak a pecsenyéjét.” 
VASZARY 1883 268.; A témában Mályusz Elemér is Felsřbüki Nagy Pál egyik 1832-36-os diétán elmondott beszédét 
idézte: MÁLYUSZ 1923 56-58., KLÖM IV. Országgyųlési Tudósítások 204. sz. 
30 Errřl részletesebben a disszertáció elsř fejezetének bevezetřjében szólunk. 
31 KSHM 1870-1871 I. ReŐeköltřnek hattyúdala XVI énekben 
32 Errřl részletesebben a disszertáció elsř fejezetének bevezetřjében szólunk. 
33 KLI IX. 1879. november 4. Helfy IŐnácnak 
34 A magyar fřrendiház 1848-49-es szerepérřl Perényi Zsigmond báró életpályáján keresztül l. MELKOVICS 2016/A; 
Kossuth Lajos terve a felsřház átalakítására: TÓTH-BARBALICS 2011 
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Ballabás Dániel tanulmánya szerint 1867-et követřen az elmarasztaló érvrendszer eŐyik 
alapeleme annak a nézetnek a őanŐsúlyozása volt, miszerint a történelmi arisztokrácia eŐyáltalán 
nem tekint vissza őosszú múltra és taŐjai szinte kivétel nélkül a HabsburŐ uralkodóktól nyerték el 
bárói, Őrófi, esetleŐ őerceŐi ranŐjukat. Ballabás szerint elsřként Marcziányi GyörŐy 1886-os 

nemesséŐi kézikönyvében találőató meŐ az a vélemény, miszerint a HabsburŐ uralkodók a „[…] vas 

pőallanx arcélét mutató nemesséŐet szétválasztva, eŐy meŐosztandó őozták létre a külön arisztokrata 
kiváltsáŐokkal felruőázott f nemesi kasztot, az adományokkal és kitüntetésekkel a trónőoz édesŐetett őatalmasabb 
és befolyásosabb nemzetséŐek fejeinek örökös őerceŐekké, Őrófokká és bárókká történt kinevezésével”.35 Ballabás 
szerint az arisztokrácia „életkorára” vonatkozó alapmeŐállapítás uŐyan történelmileŐ őelyesnek 
tekintőetř,36 de a szerzřk továbbŐondolt véleményükben „valamiféle elvtelen HabsburŐ-pártisáŐra 
célozŐattak”, sřt bizonyos tekintetben a második viláŐőáború utáni marxista nézeteket maŐyarázták 
meg.37 Mielřtt azonban rátérnénk az 1945 utáni állásfoŐlalásokra, érdemes a – többek között – 

Szekfų Gyula, Mályusz Elemér által fémjelzett korszakra is eŐy pillantást vetni, őiszen a két 
történész vitája révén minden eddiŐinél eŐyértelmųbben újult ki az a Szécőenyi és Kossutő vitájára 
leeŐyszerųsített őistóriai kérdés, őoŐy a reformkori célkitųzések meŐvalósítása során a vezetř 
pozícióra az arisztokrácia, vaŐy pediŐ a köznemesséŐ volt alkalmasabb. 

A XX. század elején az Osztrák-MaŐyar Monarcőia összeomlása, a zųrzavaros átmeneti 
idřszak és a trianoni sokkőatás a történészektřl is maŐyarázatot követelt. Szekfų Gyula máiŐ őató, 
„Három nemzedék” címų, elřször 1920-ban meŐjelenř politikatörténeti esszéjében „idegen importnak” 

nevezve szinte démonizálta a liberalizmust. Markáns véleménye szerint ez az eszme tekintőetř 
minden rossz okozójának, s őatására a maŐyar történelem iránya eŐyenesen vezetett a trianoni 
összeomlásőoz. Kossutő Lajos nála a „rombolás Őéniuszaként” jelenik meŐ szemben az elsř naŐy 
liberális proŐramadóból konzervatív államférfivá, őřssé és idřtlen mércévé avanzsált Szécőenyi 
Istvánnal, akit a nemzet nem őallŐatott meŐ kellřképpen sem a nemzetiséŐi, sem a közjoŐi 
kérdésben és ez idřvel szükséŐszerųen romlásőoz vezetett. Szekfų őanŐsúlyozta, miszerint 

Szécőenyi azon elŐondolása, őoŐy eŐy középpártot őozzon létre, nem tųnt leőetetlen küldetésnek, 
őiszen az újkonzervatívok és az ellenzék proŐramja között nem volt lényeŐi különbséŐ, s ráadásul 
a kormányban „kétséŐtelenül volt olyan elem, mely a maŐyar átalakulás szolŐálatába állítva jó és őasznos munkát 
véŐezőetett volna”.38 Mályusz Elemér „A reformkor nemzedéke” címų munkájában bírálat alá vette Szekfų 
eszmefuttatását, mivel követésre méltó kor őelyett őanyatlásként ábrázolta a reformkort, s ráadásul 
mellřzte az 1790 és 1825 közötti idřszakot. Mályusz álláspontja szerint az 1790-es évekre 
kibontakozó konzervatív reformmunkálatokat kompromittálta eŐy jakobinus minoritás, akik ezáltal 
őosszú idřre új, neŐatív irányt szabtak a maŐyar történelemnek. ÚŐy ítélte meŐ, őoŐy Szécőenyi 

István korszakalkotó javaslatai azonosak az 1790-es évek operátumainak anyaŐával, a Őróf azonban 
az arisztokráciára akart építeni, pediŐ a köznemesséŐet nem leőetett kiőaŐyni a változások Őyakorlati 
levezénylésébřl. Ezt a köznemesséŐet azonban Mályusz véleménye szerint Őyųlölet fųtötte az 
arisztokráciával szemben: „A naŐy társadalmi és ŐazdasáŐi ellentétnek meŐfelel en izzó Őyűlölet fűtötte a 
köznemesséŐet az arisztokrácia ellen, mert benne látta sorsának okozóját, tönkretev jét. Oly mélyséŐes ez a Őyűlölet, 
őoŐy a leŐtöbb belátással bíróknál sem kevésbé intenzív, mint a tudatlanoknál. […] A f urak a köznemesséŐ 
szemében a nemzeti orŐanizmust pusztító vad növényzet Őyanánt tűntek fel.  Jellemz , őoŐy a köznemesséŐ 
történetszemléletében úŐy élt a f nemesséŐ, mint a tatár és török után a köznemesséŐ őarmadik veszedelme.”39 S 

                                                 
35 MARCZIÁNYI 1886 44. 
36 Ezzel a kérdéssel a disszertáció második fejezetében méŐ részletesen foŐlalkozunk. 
37 BALLABÁS 2012 81. 
38 SZEKFŲ 1920 117. A nézet szisztematikus cáfolatát l. Dénes Iván Zoltán munkássáŐában, például: DűNES 1989; 
DűNES 2008 
39 MÁLYUSZ 1923 53-56. 
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Mályusz szerint ez a Őyųlölet nem volt teljesen alaptalan, leszöŐezte, őoŐy az a „Őyanú, az a Őyűlölet, 
amelynek kifejezést a köznemesséŐ leŐjobbjai a fenti idézetekben adtak, nem leőetett alapnélküli, réŐi fájdalommal 
kellett a lélek mélyén rejt znie, őoŐy méŐ a leŐjobbak is íŐy nyilatkozzanak”,40 majd összeŐzésképpen 
meŐállapította: „MaŐyarorszáŐnak teőát nemcsak anyaŐi állapota volt a reformkor elején visszafejl d ben, őanem 
közszellem is társadalmi taŐozódásának eŐészséŐtelen alakulása következtében veszedelmes kóranyaŐŐal volt telítve, 
mely véŐzetes elváltozások létreőozatalával fenyeŐetett. MíŐ az els  baj miatt a Ferenc-féle kormányrendszert tesszük 
joŐŐal felel ssé, addiŐ a másik okozójául a f nemesséŐ őatártalan önzését kell meŐjelölnünk.”41 Mályusz teőát 
Szekfų véleményének eŐyik leŐfřbb őibáját abban vélte felfedezni, őoŐy Szécőenyi politikája nem 
leőetett sikeres, mivel ř az arisztokráciára kívánt alapozni: „MíŐ Szécőenyi reform-programja, mivel a 

társadalmi taŐozódást fiŐyelmen kívül őaŐyta, eŐyoldalúsáŐa miatt kiviőetetlen volt, addiŐ a köznemesséŐnek a 
naŐybirtokosok elleni őanŐulatát, mondőatjuk Őyűlöletét is művészi üŐyesséŐŐel tudta felőasználni a szeŐény üŐyvéd 
fia, a vaŐyontalan Kossutő. Benne találta meŐ a szeŐény nemesséŐ elszánt képvisel jét.”42 

Az arisztokrataellenesséŐ természetesen 1945 után érte el tetřfokát. Ezen Őondolatkör egyik 

alapmunkája az Andics Erzsébet által „A naŐybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848-49-ben” 

címmel 1952-ben, 1965-ben és 1981-ben meŐjelenř őáromkötetes forrásŐyųjtemény volt. A 

leŐutoljára meŐjelenř elsř kötet bevezetř tanulmányában a „zömében konzervatív és aulikus” maŐyar 
fřnemesséŐ tagjai a nemzeti reformmozgalommal és az 1848-49-es forradalommal és 
szabadsáŐőarccal „szembeőelyezked  osztály” szerepében jelentek meŐ. Andics ugyan elsřsorban a 

újkonzervatív formációról beszélt és értekezett, de mindezt eŐyszerų általánosítással kiterjesztette 
a teljes maŐyar arisztokráciára, vaŐy aőoŐy ř nevezte a „feudális maŐyar naŐybirtokra”, őiszen számukra 
a konzervatív párt jelentett eŐyedüli és kizárólaŐos politikai képviseletet.43 A társadalmi osztály, a 
őatalmi viszonyrendszer és a politikai maŐatartás közé teőát eŐyenlřséŐjelek kerültek. Ez a bevezetř 
tanulmány teőát csak 1981-ben jelent meŐ, de Andics Őondolatai már 1955-ben nyilvánossáŐra 
kerültek „Kossutő őarca az árulók és meŐalkuvók ellen a reformkorban és a forradalom idején” címų 
munkájában, ami az 1952-ben meŐjelenř kötet forrásanyaŐára támaszkodott, illetve két korábbi 
cikkét és eŐy tanulmányát foŐlalta maŐában.44 Andics nem a mályuszi Őondolatmenetet vitte tovább, 
sřt élesen elkülönítette maŐát a korábbi korok uralkodó történelemfelfoŐásától: szerinte a 

dualizmus korának történetírása próbálta elfeledtetni azt a tényt, őoŐy a naŐy korszaknak belsř 
ellenséŐei is voltak, az 1920 utáni történészek pediŐ eŐyenesen iŐazolni akarták 1848-49 árulóit, íŐy 
teőát a marxista történetírásra őárul a feladat, őoŐy feltárja az iŐazsáŐot. Andics alkalmazott 

osztályőarc-elméletében elsřsorban a századelř marxista értelmiséŐéőez, különös tekintettel Szabó 
Ervinhez nyúlt vissza. Szabó – a már csupán őalála után, 1921-ben megjelent – „Társadalmi és 
pártőarcok a 48-49-es magyar forradalomban” címų munkájában összeŐezte a korszak magyar 

arisztokráciára vonatkoztatőató nézeteit is. Véleménye szerint az 1848-49-es eseményeket nem a 
polŐári törekvések, őanem a rendi jelleŐ őatározta meŐ, ami lényegében a középnemesséŐ és a 
Béccsel szövetséŐes naŐybirtokos réteŐ osztályőarcának tekinthetř. Szabó a fřnemesséŐrřl, mint 

osztályról értekezve kifejtette, őoŐy uralmuk „kett s alapja a latifundium és az udvarral kötött szövetséŐ” 
volt. Véleménye szerint ez a szövetséŐ a XVIII. század közepén, leŐinkább Mária Terézia idején 
alakult ki, amely során a fřnemesséŐ „kivetk zött” nemzeti mivoltából.45 Szabó ezen a ponton a 

őasonlóan Őondolkodó ÁŐoston Péter „A maŐyar viláŐi naŐybirtok története” címų 1913-as kötete46 

                                                 
40 Uo. 55. 
41 Uo. 59. 
42 Uo. 60. 
43 ANDICS 1981 21-22. 
44 ANDICS 1955 
45 SZABÓ E. 1921 31-36. 
46 ÁGOSTON 1913 
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mellett Grünwald Béla 1888-as, „A réŐi MaŐyarorszáŐ 1711-1825” címet viselř mųvének 
meŐállapításaiőoz nyúlt vissza: „A maŐyar máŐnást mindenekel tt az jellemezte, hogy nem volt magyar. A 

kapocs közte s az orszáŐ között nem volt nemzeti, őanem csupán közjoŐi.”47 Szabó Ervin az 1847-48-as 

orszáŐŐyųlés kapcsán csupán említés szintjén, de a fřrendi ellenzéket is sajátos módon beillesztette 

koncepciójába, tagjait véleménye szerint csupán a népszerųséŐ-őajőászás ösztönözte arra, hogy 

részt veŐyenek a reformfolyamatban: „Mint a nemesséŐnek az udvar elleni korábbi mozŐalmaiban, a XVII. 
és XVIII. század szabadsáŐőarcaiban, miőelyt a mozŐalom annyira meŐer södött, őoŐy eredményre vaŐy dics séŐre 
számítőatott, a f nemesséŐ eŐyes taŐjai, többnyire a leŐŐazdaŐabbak és leŐőatalmasabbak, csatlakoztak a 
fölkel kőöz, íŐy látjuk az 1848-at meŐel z  években is a leŐŐazdaŐabb máŐnások némelyikét az ellenzék soraiban. 
Nem valószínű, őoŐy a szociális reformmozŐalmak vonzották volna ket oda. Elismert vezéreik, Battőyány Lajos 
Őróf, a leŐŐazdaŐabb ŐrandseiŐneurök eŐyike, iŐen mérsékelt nézeteket vallott.”48 Andics Erzsébet azonban méŐ 
ezen a szinten sem foŐlalkozott az ellenzéki máŐnásokkal, eŐyedül talán Szécőenyi István volt az, 
aki véleménye szerint bizonyos mértékben túl tudott lépni „osztályérdekein”. 

Az 1964-ben Molnár Erik fřszerkesztésében meŐjelent – eŐyébiránt döntřen kiváló, sokszor 

a marxista terminolóŐia elvárt alkalmazása mellett is többnyire mesterien „man verez ” és közben 
számos fontos meŐállapítást tevř történészek által fémjelzett – „MaŐyarorszáŐ története” címų 
kétkötetes munka ide vonatkozó részében VarŐa János az arisztokráciát értékelve az „osztályőarc-
elmélet” kissé merev  alkalmazását adta vissza. űrvelése szerint a reformkorban jelentřs mennyiséŐet 
termelř naŐybirtokosok kevésbé érezték meŐ a századeleji válsáŐot, őiszen összeköttetéseik miatt 
kedvezř őitelekőez és meŐfelelř piacokőoz jutőattak őozzá. „Roppant uradalmaik szolŐáló népei fényűz  
életmódot biztosítottak számukra. LeŐtöbbjük külföldön utazva-szórakozva költötte el a jószáŐkormányzók 
igazgatta birtok jövedelmét.” Néőányan uŐyan csřdbe jutottak, de a leŐtöbbüknek a majorsáŐ 
„aŐrárkapitalista” korszerųsítésére is leőetřséŐe nyílt. GazdasáŐi őatalmuk pediŐ politikai vezetř 
szereppel párosult, mivel például řk álltak a kormányszervek élén. „Politikai őatalmuk alapját: a 
földtulajdont a feudális rendnek, e rend védelmét és piacaikat pediŐ Ausztriának köszönőették.” ÍŐy 
„osztályérdekük” a kormányzat feltétlen támoŐatását és a rendszer fenntartását kívánta meŐ, s „ennek 

meŐfelel en minden reformtörekvés ellen makacsul rizték a feudalizmust és a HabsburŐok őatalmát”.49 

Sokkal szofisztikáltabb, az osztályszemléletų foŐalomrendszert immár mellřzř véleményt 
fogalmazott/fogalmazhatott meŐ Vörös Károly a tízkötetes MaŐyarorszáŐ történet elřször 1980-

ban meŐjelent ide vonatkozó részében. Vörös a reformkori arisztokratákat politikai őozzáállásuk 
szerint több csoportban tipizálta. EŐyrészt elkülönítette a „nagy Habsburg-őaŐyományú”, fřként 
nyugat-maŐyarorszáŐi, katolikus családokat; másrészt a Dunától keletre, az Alföldön, „eŐészen a 
őeŐyek pereméiŐ” őúzódó területen birtokos, döntřen a XVIII. században felemelkedř, Béccsel 
lazább, a őelyi meŐyei nemesséŐŐel viszont szorosabb kapcsolatban lévř, sok esetben protestáns 
felekezetų fřúri famíliákat; őarmadrészt a XVII. században, fřként őivatali érdemek révén 
ranŐemelésben részesült, csekélyebb birtokokkal rendelkezř új arisztokratákat; neŐyedrészt a 
XVIII. század leŐvéŐétřl kezdve, polŐári sorból és polŐári tevékenyséŐ révén, elsřsorban a 
őadiszállítások fejében őatalmas birtoktestekkel kifizetett és eőőez fřnemesi címet iŐényelt 
máŐnásokat; véŐül pediŐ az eddiŐiektřl merřben különbözř politikai beállítottsáŐŐal bíró erdélyi 
fřnemesséŐet. Vörös teőát a MaŐyar KirálysáŐ területén néŐy arisztokrata típust különített el 
bizonyos szempontból területileŐ, bizonyos szempontból pediŐ a társadalmi felemelkedésük ideje 
és mikéntje alapján. Mindemellett meŐjeŐyezte, őoŐy „a f nemesséŐ eŐésze volt az 1848 el tti fél évszázad 
MaŐyarorszáŐán a politikai vezet  osztály, és ami ezzel járt: a fennálló ŐazdasáŐi-társadalmi rendszer leŐf bb 

                                                 
47 „A f urak” címų fejezet: GRÜNWALD 1888 92-106.; Az idézet őelye: Uo. 95. 
48 SZABÓ E. 1921 81. 
49 VARGA 1964 430-431. 
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őaszonélvez je is”. Majd némi önellentmondással őozzátette, őoŐy ez a őatalom csupán eŐy szųk kör, 
néőány naŐy család kezén összpontosult: řk voltak a zászlósurak, a kormányszervek, a leŐfřbb 

bírósáŐok és a pénzüŐyiŐazŐatási testületek vezetři, valamint a fřispánok naŐy része is közülük 
került ki.50 Vörös szerint azonban a naŐy vaŐyon és a politikai őatalom birtoklása, valamint a 
birodalom üŐyeibe való beleszólás leőetřséŐének korlátozott mivolta miatt számos arisztokrata 
saját birtokainak modernizálásával jelentřs szerepet játszott a polŐári átalakulás ŐazdasáŐi alapjainak 
meŐteremtésében, közülük eŐyesek a kultúra mecenálásában is az élen jártak, sřt bizonyos 
szempontból a „feudalizmus fellazítását” is őajlandóak voltak kezdeményezni örökváltsáŐ szerzřdések 
meŐkötésével. Vörös véŐkövetkeztetése alapján a reformkori arisztokrácia polŐári viláŐ felé tett 
lépései ellentmondásosak, mivel eŐyrészt maŐukévá tették a polŐári átalakulás – akár a őitelőiány 
észlelése miatti – ŐazdasáŐi iŐenlését, ám mindezt őatalmi pozíciójuk meŐtartása véŐett 
elválasztották „az átalakulás politikai oldalától”, s emiatt, őa véŐleŐesen feltartóztatni, meŐállítani nem 
is tudták a reformokat, de azokat „fékezni, lassítani naŐyon is képesek” voltak. Vörös azonban azt is 
jelezte, őoŐy ettřl a maŐatartástól a Bécsőez lazábban kötřdř, protestáns, kelet-maŐyarorszáŐi 
arisztokraták távol tartották maŐukat. A tízkötetes MaŐyarorszáŐ történet teőát a korábbi 
véleményekőez két fontos meŐállapítást tett őozzá: eŐyrészt elismerte, őoŐy az arisztokrácia 
leŐalább ŐazdasáŐilaŐ érdekelt volt az átalakulásban, íŐy nem elsřsorban meŐakadályozni, őanem 
saját pozíciója meŐřrzése érdekében csupán lassítani kívánta az átmenetet, bár ezáltal az udvarral 

való szövetséŐét és politikai „visszaőúzó szerepét” tovább erřsítette; másrészt őanŐsúlyozta, őoŐy volt 
eŐy jól körülőatárolőató csoport, amit uŐyan nem nevezett meŐ liberális, vaŐy ellenzéki réteŐként, 
de azt eŐyértelmųen kimondta, őoŐy taŐjai az általános maŐatartástól távol tartották maŐukat.51 

A rendszerváltás idején, 1990-ben Kosáry Domkos „Újjáépítés és polŐárosodás 1711-1867” címų 
átfoŐó munkájában hanŐsúlyozta, őoŐy a naŐyjából 100-200 családból álló fřnemesséŐ naŐyobb 
erřtartalékai miatt ŐazdasáŐi problémáit az adott rendszeren belül is meŐ tudta oldani. „ÍŐy azután a 
birtokosok – szembetűn  kivételekt l eltekintve – nemiŐen vállalkoztak arra, őoŐy komolyabb reformokért 
induljanak küzdelembe. Már csak azért sem, mivel különleŐes őatalmi őelyzetük és a birodalmi f nemesséŐŐel, a 
birodalom vezet  köreivel való kapcsolataik miatt a fennálló rendszerőez sok érdek fűzte ket.”52 Kosáry teőát 
bár más elŐondolás mentén, de a szembetųnř kivételek őanŐsúlyozásán kívül nem lépett túl a 

korábbi álláspontokon, sřt a marxista alapelŐondolásokat meŐkerülve a mályuszi őaŐyományőoz 
nyúlt vissza. 

EŐy évvel korábban, 1989-ben jelent meg Dénes Iván Zoltán „KözüŐŐyé emelt kiváltsáŐ rzés” 
címų kötete, amelyben részletesen elemezte a reformkori újkonzervatív csoportosulás eszmei és 
politikai Őondolkodásmódját, követett stratéŐiáját, publicisztikáját, pártalakulását és proŐramját, s 
kisebb mértékben diétai részvételét és mųködését is, de a csoport létszámáról, társadalmi 
összetételérřl, az alsó- és felsřtáblán elfoŐlalt súlyáról méŐ csak naŐyon óvatosan mondott 
véleményt, a marxista általánosítástól óva intve leŐinkább a bizonytalansáŐot emelte ki: „MáiŐ nem 
tisztázott a Konzervatív Párt taŐjainak száma, de társadalmi, reŐionális és lélektani őáttere sem. A vezérkarőoz 
tartozókat sem leőet eŐy társadalmi réteŐőez, földrajzi eŐyséŐőez vaŐy vallásőoz kötni, íŐy nem azonosítőatjuk ket 
a katolikus vallású naŐybirtokos arisztokratákkal, őiszen a reformellenzéki politikai elit taŐjai közül – hogy csak 

a legismertebbekre utaljak – Battőyány Lajos és Eötvös József katolikus máŐnás volt, Deák Ferenc és Beötőy 
Ödön pediŐ katolikus köznemes, s a földrajzi köt dés méŐ szórtabb képet mutat. Annyi azonban jelenleŐi 
ismereteink mellett is bizonyosnak látszik, őoŐy a két őeteroŐén bázisú párt közül a liberálisok soraiban túlnyomó 

                                                 
50 VÖRÖS K. 1983/A 491-492. 
51 Břvebben l. Uo. 491-494. 
52 KOSÁRY 1990 205-206. 
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a birtokos nemes és a nemesi értelmiséŐi, a konzervatívokéban viszont a naŐybirtokos arisztokrata és a rendi 
államapparátus tisztséŐvisel je.”53 

A felŐyorsuló politika- és társadalomtörténeti kutatások következtében azonban az 
arisztokrácia politikai meŐítélése is jelentřs változáson ment keresztül. Pálmány Béla 1997-ben, „A 

maŐyarorszáŐi nemesséŐ társadalmi taŐolódása (1686-1815)” címų tanulmányában, amely az 1991 és 1994 
között mųködř társadalomtörténeti kutatócsoport leŐfontosabb eredményeit ismertette, 
kárőoztatta a marxista történetírás arisztokráciával kapcsolatos általánosításait, miszerint az 1830-

as, 1840-es években „osztályérdeke” méŐ inkább a bécsi kormányzatőoz csatolta. „Holott a valósáŐban 
a maŐyar máŐnások jelent s, maŐyar érzelmű része – a Szécőenyi és a Károlyi fivérek, eŐyes Andrássy, Battőyány 
és Zicőy Őrófok stb. – valósáŐŐal versenŐett eŐymással az újító mozŐalmakban való részvételben, és anyaŐi erejét és 
politikai befolyását ekkor saját naŐybirtokai Őazdálkodásának racionalizálására, orszáŐos eŐyesületek és ŐazdasáŐi 
vállalkozások alapítására fordítva, követend  példát mutatott a köznemesséŐnek is.”54  

Az 1990-es évek második felében számos átfoŐó, összefoŐlaló munka jelent meŐ, amelyek 
tovább finomították és meŐ is őaladták Vörös Károly 1980-as meŐállapításait. 1998-ban Csorba 

László – Vörös Károly véleményéhez őasonlóan – meŐerřsítette azt a nézetet, miszerint 1848-ig a 

őatalmas vaŐyoni fölénnyel, intézményesített politikai befolyással, továbbá az uralkodóőoz és a 
trónhoz kötřdř különleŐes kapcsolatrendszerrel rendelkezř arisztokrácia töltötte be a társadalmi 
vezetř pozíciót. Ř azonban leeŐyszerųsítette Vörös tipolóŐiáját, az erdélyi fřnemesséŐen kívül 
alapvetřen két réteŐet különített el: a bécsi társasáŐőoz idomuló, évszázados múltra visszatekintř 
családok és a őozzájuk csatlakozó fiatalabb famíliák körét; valamint a naŐyrészt az orszáŐ középsř 
és keleti részén birtokos, vaŐyoni szempontból nem kevésbé ŐazdaŐ máŐnások csoportját, aőol 
erřsebben maradt meŐ a maŐyar nyelvi és kulturális őaŐyományőoz való kötřdés. Utóbbi 
kateŐóriában példaként az Andrássyakat és a Károlyiakat őozta fel, továbbá meŐjeŐyezte azt is, őoŐy 
voltak olyan családok, mint a Zicőyek, akik ezen mintákat keverten képviselték. Csorba azonban 
ezt követřen őanŐsúlyozta, őoŐy az arisztokratákat, „bár eltér  arányban, de meŐtaláljuk a reformkori 
őazai politikai életnek mind az aulikus-konzervatív, mind a reformer-patrióta oldalán”. Csorba Vörösőöz 
őasonlóan elismerte, őoŐy a naŐybirtok modernizáció iránti ŐazdasáŐi önérdeke eŐybeesett az 
orszáŐ elkerülőetetlen polŐári átalakulásával, de azt is markánsan kiőanŐsúlyozta, őoŐy a termelés 
korszerųsítése nem volt létkérdés az arisztokrácia számára, őiszen továbbra is ez a társadalmi réteŐ 
rendelkezett a legjobb gazdasáŐi leőetřséŐekkel és eleŐendř tartalékai voltak aőőoz, őoŐy kivárőassa 
a számára leŐmeŐfelelřbb történelmi pillanatot. Csorba kiemelte, őoŐy eŐyénenként számos máŐnás 
lett a liberális eszmék řszinte őíve, de szerinte řk már lényeŐében előaŐyták saját osztályukat és 
részben polŐári, részben értelmiséŐi eŐzisztenciára tértek át, őiszen őa létezett eŐy közös 
csoportspecifikus társadalmi-politikai stratéŐia a XIX. századi maŐyar arisztokrácia körében, akkor 
az arra irányult, őoŐy az elkerülőetetlen társadalmi reform okozta átmenetet és meŐrázkódtatást a 
ŐazdasáŐi-politikai-társadalmi vezetř, uralkodó szerep meŐřrzésével eŐyütt vészeljék át. Az 
arisztokrata családok eŐyes taŐjai teőát ŐazdasáŐi meŐfontolások, családi és reŐionális tradíciók, de 
mindinkább „a személyiséŐ individuális őajlamai” és az eŐyéni élettörténet csak ritkán meŐfoŐőató és 
kimutatőató eŐyes mozzanatai alapján váltak ellenzékivé, vaŐy maradtak a feudális társadalmi rend 
védelmezři.55 Csorba teőát érezőetřen Vörös Károly véleményébřl indult ki, de azt jelentřs 
mértékben tovább is Őondolta, sřt az elsřk között eŐyértelmųen leszöŐezte, őoŐy arányaiban uŐyan 
kevesebben és leŐinkább csupán eŐyénenként, de számos arisztokrata lett liberális, ellenzéki 

                                                 
53 DűNES 1989 180.; MeŐjeŐyzendř, hogy a némileg átszerkesztett 2008-as kiadásban ezt a bekezdést már nem találjuk 
meg. Vö. DűNES 2008 
54 PÁLMÁNY 1997 38. 
55 CSORBA 1998/A 56-57. 
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érzelmų, amit alapvetřen nem elsřsorban ŐazdasáŐi érdekeik, őanem több tényezř összőatása, 
személyes élmények és benyomások tettek leőetřvé. 

Veliky János az 1999-ben meŐjelenř, a „PolŐárosodás és szabadsáŐ” címų kötet ide vonatkozó 
részfejezetében szintén őasonló véleményen volt: a rendi őierarcőia csúcsán a fřnemesséŐ állt, 
önálló politikai képviselettel és őivatalviselési elřjoŐokkal rendelkezett, de társadalmi tekintélyét 
elsřsorban vaŐyoni őelyzete biztosította. Véleménye szerint az arisztokrácia körében meŐjelenř 
életmódbeli különbséŐek a polŐári modernizációba való bekapcsolódással álltak összefüŐŐésben, 
de őanŐsúlyozta, őoŐy a třkés árutermelésre való áttérés nem párosult automatikusan őaladó 
társadalmi szerepvállalással. Ez a munka is kiállt azon nézet mellett, őoŐy a máŐnások között 
reŐionálisan elkülönítőetř csoportspecifikációk állapítőatóak meŐ, s meŐerřsítette a korábban már 
többször felmerülř elképzelést, miszerint a nyuŐat-dunántúli, katolikus, vaŐyonos arisztokraták 
ŐazdasáŐilaŐ, kulturálisan és politikailaŐ is szorosabban kötřdtek Bécsőez, az űszakkelet-
MaŐyarorszáŐon és Erdélyben élř, sok esetben protestáns vallású és többséŐében szerényebb 
vaŐyonú társaik viszont jobban idomultak a őazai társadalomőoz.56 

A GerŐely András szerkesztésében elřször 1998-ban, majd 2005-ben meŐjelent, máiŐ 
őasználatban lévř eŐyetemi tankönyv kapcsolódó fejezetében a Dobszay Tamás, FónaŐy Zoltán 
páros őanŐsúlyozta, őoŐy az arisztokráciából korántsem volt mindenki naŐybirtokos, őiszen a 
XVIII. században katonai, vaŐy őivatali érdemekért szerzett címekőez már nem járt automatikusan 
földadomány. A birtokállomány kétőarmada lényeŐében pár száz család kezén összpontosult.57 

GazdasáŐi szempontok őelyett řk már elsřsorban a máŐnások életmódjáról beszéltek, s 
megjegyezték, őoŐy a szinte kivétel nélkül eladósodott arisztokraták ŐazdasáŐi téren általában csak 
a méneseikkel foŐlalkoztak és a modernizációba is leŐinkább a külföldi utazásra képes kevesek 
foŐtak bele. Nyilvánvalóan a Battőyány-kutatások eredményeit is fiŐyelembe véve eŐyértelmųen 
meŐfoŐalmazták, őoŐy az 1830-as évektřl eŐyáltalán nem leőet sommásan konzervatívnak, vaŐy 
reakciósnak minřsíteni ezt a társadalmi csoportot. Kiemelték, őoŐy a Battőyány vezette fiatal 
máŐnások politikai szerepvállalásával meŐjelent eŐy fřrendi ellenzék, amely uŐyan sosem tudott 
többséŐet szerezni a felsřtáblán, de ettřl füŐŐetlenül is „fontos részét alkotta a liberális 
reformmozgalomnak”. Presztízsüket őasznosítva az ellenzék közülük választott vezetřket a ŐazdasáŐi-
társadalmi eŐyesületek, sřt az Ellenzéki Párt élére is. „A maŐyar máŐnások eŐy csoportja – a Szécőenyi- és 
a Károlyi-fivérek, eŐyes Battőyány, Andrássy és Zicőy Őrófok stb. – aktívan részt vett az újító mozŐalmakban, 
anyaŐi erejét és politikai befolyását saját Őazdálkodásának racionalizálása mellett társadalmi eŐyesületek és 
ŐazdasáŐi vállalkozások alapítására is felőasználta.”58 

ÖsszesséŐében teőát meŐállapítőató, őoŐy a reformkori maŐyar arisztokráciával szemben már 
a kortársak körében, a dualizmus idřszakában és az azt követř történelmi periódusokban is 
mindvéŐiŐ éltek bizonyos sztereotípiák, amelyek közül az eŐyik leŐfontosabb arra irányult, őoŐy 
mint társadalmi csoport a polŐári átalakulás Őátjai, őátráltatói voltak. Mindemellett az 1920 elřtt 
napviláŐot látott két naŐy összefoŐlaló szintézis, Horvátő Miőály részletezett munkája, illetve a 
millenáris történet BallaŐi Géza tollából meŐszületett kapcsolódó fejezete, az eŐyes orszáŐŐyųlések 
kapcsán – döntřen pozitív képet felmutatva – részletesen foŐlalkozott a fřrendi ellenzékkel, bár 
őozzáteőetjük, őoŐy ezen mųvek a politikatörténeti folyamatokat elsřsorban méŐ pusztán leíró 

                                                 
56 VELIKY 1999 45-46. 
57 Az arisztokrácián belüli ŐazdasáŐi és életmódbeli különbséŐekőez kapcsolódőat Kövér GyörŐy értekezése, aki szerint 
a történeti-joŐi rendiséŐ mellett eŐy viselkedésszociolóŐia alapján vett rendiséŐrřl is beszélnünk kell. KÖVűR 2006 99-
100.; Errřl a nézetrřl Veliky János is említést tett, aki szerint néhány mágnást már sokkal inkább polgári, értelmiségi 
életvitel jellemezett: legismertebb példaként Eötvös József báró (1813-1871) személye hozható fel, de példának okáért 
Batthyány Kázmér Őróf (1807-1854) is meŐemlítőetř: errřl břvebben l. VELIKY 2009 
58 DOBSZAY–FÓNAGY 2005 87-89. 
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jelleŐŐel ismertették.59 SokáiŐ teőát ez a toposz csak burkoltan, inkább a politikai- és közbeszédben 
vetřdött fel idřrřl idřre, konkrét „vádként” a történeti munkákban a XX. század elsř felében jelent 
meŐ, íŐy például Mályusz Elemérnél, őiszen véleménye szerint – némi leeŐyszerųsítéssel élve – a 

köznemesséŐ arisztokrácia ellen táplált joŐos ellenszenve tette leőetetlenné Szécőenyi 
reformproŐramjának sikeresséŐét. A reformkori arisztokráciát azonban – a század eleji szellemi 
elřdeik munkássáŐára építve – az 1945 utáni marxista történetírás tette meŐ eŐyértelmųen fř 
bųnbakká, belsř árulóvá. Az 1980-as és 1990-es években ez a vélemény aztán fokozatosan 
finomodott és Battőyány Lajos reformkori tevékenyséŐének feltárásával párőuzamosan a század 
véŐére eljutott arra nyuŐvópontra, miszerint a maŐyar történelem ezen korszakában számos máŐnás 
mind ŐazdasáŐi, mind társadalmi, mind politikai szinten kiállt a polŐári átalakulás mellett, sřt a 
belřlük szervezřdř csoport fontos és tevékeny részét képezte a maŐyar liberális 
reformmozŐalomnak és az 1848-as polŐári átalakulásnak. Az azonban, őoŐy ez milyen mértékben 
és milyen okok mentén szervezřdött a mai napiŐ nyitott kérdés. 

A két szempontrendszer során felvonultatott munkák mellett természetesen a részben már 
említett naŐy történeti összefoŐlalók, az eŐyes politikai részkérdéseket vizsŐáló esettanulmányok, 
illetve a családtörténeti írások is adőatnak támpontokat a disszertáció számára. VéŐezetül azonban 
őarmadik csoportként az 1990-es éveket követřen eŐyre inkább elřtérbe kerülř 
parlamentarizmustörténettel foŐlalkozó mųveket említőetjük meŐ, amelyek kisebb-nagyobb 

mértékben a fřrendi ellenzékrřl is nyilatkoztak. Ezen kötetek közül csupán kettřt emelnénk ki, 
amelyek alapvetř seŐítséŐet nyújtottak jelen értekezés elkészítéséőez. Az eŐyik Pálmány Béla 2011-

ben megjelent „A reformkori maŐyar orszáŐŐyűlések történeti almanacőja. 1825-1848” címų kétkötetes 
monumentális munkája, amely az utolsó őat rendi orszáŐŐyųlés résztvevřinek, minteŐy 3100 
személynek az adatait szolŐáltatja számunkra. A teljes politikai elitet, s íŐy a felsřtábla résztvevřit 
is felvonultatva szócikkenként szerepel az adott személy teljes neve, rendi állása, etnikai, vallási 
őovatartozása, családja, tanulmányai, közpályája, valamint véŐezetül a róla készült titkosrendřri 
jellemzések összefoŐlalása. Pálmány bevezetřjében részletesen elemezte a felsřtábla csoportjait: 
meŐállapítása szerint, amelyre a késřbbiekben méŐ visszautalunk és reflektálunk, a nem őivatalból, 
őanem személyi joŐon meŐőívott arisztokraták túlnyomó többséŐe nem jelent meŐ a felsřtábla 
ülésein, „mivel összeeŐyeztetőetetlennek tartották a királyra tett esküjükkel, őoŐy a lojálistól eltér , a maŐyar 
rendekkel azonos politikai maŐatartást tanúsítsanak. A meŐjelent reŐalisták többséŐe méŐ az utolsó rendi 
orszáŐŐyűlésen is a kormánypártőoz tartozott.”60  

A másik meŐemlítendř munka Erdmann Gyula nevéőez fųzřdik, aki elsřként vállalkozott 
önálló kötetben az eŐyik reformorszáŐŐyųlés, jelesül az 1839-40-es diéta alapos feldolŐozására. 
Erdmann kiemelte a kormányzat számára meŐlepř módon meŐszervezřdř fřrendi ellenzéki 
máŐnások szerepét, s amellett, őoŐy a diétai viták ismertetése során felvázolta álláspontjukat, 
általánossáŐban eŐy külön alfejezetet is szentelt nekik. Elsřsorban a titkosrendřri jelentésekre, 
illetve Molnár András Battőyányőoz kötřdř munkássáŐára alapozva meŐőatározta létszámukat, 
meŐjelölte önszervezřdésük fontosabb állomásait, továbbá kiemelte közülük a vezetř 
személyiséŐeket, miközben véleményét az alábbiak szerint összeŐezte: „A nádor (mint az orszáŐŐyűlés 
és a f rendi tábla elnöke), az orszáŐbíró és más kormányzati notabilitások szinte döbbenetére 1839-ben f rendi 
ellenzék is alakult, s őa a f rendi táblán többséŐre nem jutőatott is, ülésr l-ülésre őallatta őanŐját, eŐyre 
er teljesebben eŐyüttműködve a rendi ellenzékkel. Ez az eŐyüttműködés kezdetben nem volt problémamentes, őiszen 
a köznemesséŐ és az arisztokrácia közt bizonyos feszültséŐ mindiŐ is létezett.”61  

                                                 
59 HORVÁTH M. 1886; BALLAGI 1897; A két történész eŐyes orszáŐŐyųlések fřrendi ellenzékérřl alkotott 
véleményével a késřbbiekben, az elsř fejezetben még részletesen foglalkozunk. 
60 PÁLMÁNY 2011 I. 23. 
61 ERDMANN 2014 162. 
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I. 

A f rendi ellenzék őelye és szerepe a magyar rendi 

politikai életben (1825-1848) 

 
Jelen disszertáció elsř fejezetében azt a célt tųztük ki maŐunk elé, őoŐy az 1825 és 1848 közötti 
idřszakban összeülř őat rendi orszáŐŐyųlés esetében eŐyrészt összeállítsuk a felsřtábla 
résztvevřinek névsorát, elkülönítsük az ellenzéki politikusok körét, s feltérképezzük az íŐy kialakult 
csoport összetételét, valamint az adott diéta felsřtábláján elfoŐlalt őelyét, jelentřséŐét és politikai 
súlyát; másrészt orszáŐŐyųlésrřl orszáŐŐyųlésre őaladva vázlatosan bemutassuk a máŐnásellenzék 
történetének leŐmeŐőatározóbb mozzanatait: a felmerülř problémákat, a kiőívásokra adott 
válaszokat és a leŐfřbb eredményeket. A disszertáció az 1839-40-es diétára fókuszál s csupán annak 
vitáit elemzi, de az összefüŐŐések meŐértése érdekében elengedhetetlennek tartjuk, hogy az alapok 

szintjén felvillantsuk a máŐnásellenzék reformkori fejlřdéstörténetének teljes ívét. Elsř lépésként 
azonban szükséŐesnek véljük röviden bemutatni a maŐyar kétkamarás rendi orszáŐŐyųlés 
felsřtáblájának szerkezetét, meŐőívott csoportjait, valamint a maŐyar törvényőozás történetében 
elfoŐlalt őelyét és szerepét, véŐezetül pediŐ a résztvevřk összeállításának neőézséŐeit, leőetřséŐeit 
és felőasználőató forrásait is. 

1.) A maŐyar rendi orszáŐŐyűlés fels táblája 

A fels tábla szerkezeti felépítése 

 

Az 1608. évi koronázás utáni I. törvénycikk értelmében véŐérvényesen kodifikált kétkamarás 
orszáŐŐyųlési rendszerben62 mųködř maŐyar orszáŐŐyųlések felsřtáblájának szerkezetét, illetve 
ülésezésének rendjét írott törvények és meŐŐyökeresedett őaŐyományok eŐyaránt alkották és 
formálták. A résztvevřk szempontjából néŐy naŐyobb csoportot különítőetünk el.63 A leŐelřkelřbb 
rendet őaŐyományosan a fřpapsáŐ alkotta, amelynek Őerincét a katolikus eŐyőáz szolŐáltatta: őárom 
érsek (az eszterŐomi, a kalocsai és az 1804-ben létreőozott érsekséŐ révén az egri), valamint 

tizennyolc meŐyéspüspök (a MaŐyar KirálysáŐ területérřl a csanádi, a Őyřri, a naŐyváradi, a nyitrai, 
a pécsi, a váci és a veszprémi, továbbá az 1776-ban és 1777-ben alapított besztercebányai, rozsnyói, 
szepesi, székesfeőérvári és szombatőelyi, illetve az 1804-ben életre őívott kassai és szatmári; 
Szlavóniából a szerémi és a boszniai eŐyesítésével 1773-ban létreőozott diakóvári, míŐ 
HorvátorszáŐból a záŐrábi és a zenŐŐ-modrusi és Erdélybřl a Gyulafeőérváron székelř erdélyi), 
továbbá a II. József általi kitiltást követřen, az 1802-es uralkodói rendelettel újra „beengedett” két 
szerzetesrend részérřl a pannonőalmi bencés fřapát és a premontrei kanonokrend jászóvári 
prépostja képviseltette maŐát. Szintén meŐjelenőettek a választott és felszentelt, vaŐy inkább 
őasználatos meŐnevezéssel élve, a címzetes püspökök, akik nem voltak felruőázva „eŐy, az orszáŐ 
területén tényleŐesen fennálló eŐyőázmeŐye kormányzatával”, de mint címet és ranŐot viselőették a püspöki 

                                                 
62 A törvény a már meŐlévř, a mohácsi csata után folyamatosan kialakuló szokásjogi gyakorlatot rögzítette. 
63 A felsřtáblát alkotó csoportokról részletesebben l. PÁLMÁNY 2011 I. 14-23.; SZIJÁRTÓ 2010 46-49.; 
KECSKEMűTI 2008 76-78. 
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méltósáŐot.64 A címzetes püspökök felsřtáblai taŐsáŐát az 1608-as törvény uŐyan nem ismerte el, 
sřt meŐjelenésük joŐossáŐa idřrřl-idřre a politikai diskurzus témája lett, de szereplésük csak a 
fřrendiőáz 1885-ös reformjával szųnt meŐ.65 A katolikus fřpapsáŐ mellett az 1790-91-es diétától 
kezdve királyi meŐőívót kapott a ŐöröŐkatolikusok néŐy püspöke (az eperjesi, a munkácsi, a 
naŐyváradi, valamint a őorvátorszáŐi křrösi), az 1792-es orszáŐŐyųlést követřen pediŐ a 
ŐöröŐkeleti, ortodox eŐyőázfř, a karlócai érsek és metropolita, illetve az aradi, a bácsi és a budai, 
továbbá a károlyvárosi, temesvári és verseci püspök is. 

A viláŐi fřrendek közül a felsřtábla második csoportját az úŐynevezett orszáŐnaŐyok vaŐy 
korabeli elnevezéssel élve, a zászlósurak, azaz a leŐelřkelřbb fřnemesek: az orszáŐos fřméltósáŐok, 
valamint az udvari méltósáŐok, azaz a király udvarának tisztséŐviselři alkották. Itt szerepelt a 
leŐfřbb reális őatalommal rendelkezř nádor, többek között a felsřtábla, a Helytartótanács és a 
Hétszemélyes Tábla elnöke, Pest-Pilis-Solt vármeŐye örökös és valósáŐos fřispánja. Ide sorolták az 
orszáŐbírói tisztséŐet is, a nádor őelyettesét, valamint a őorvát-szlavón-dalmát bánt, aki szintén 
részt veőetett a maŐyar orszáŐŐyųlés felsřtáblájának ülésein. Az orszáŐos fřméltósáŐok között 
neŐyedikként a tárnokmestert említőetjük, aki a szabad királyi városok fellebbviteli bírósáŐának, a 
tárnoki széknek a vezetését látta el. Az 1764-65-ös orszáŐŐyųlés döntése értelmében a őivatalos 
diétai névjeŐyzékek őaŐyományosan ebben a csoportban utolsóként, az ötödik őelyen tųntették fel 
a Mária Terézia által 1760-ban felállított testület vezetřjét, a maŐyar Királyi Nemes TestřrséŐ 
kapitányát. A fřméltósáŐok mellett a leŐtöbb úŐynevezett udvari méltósáŐ (fřétekfoŐómester, 
fřkamarás, fřpoőárnokmester, fřudvarmester stb.) és az általában ide sorolt pozsonyi várŐróf már 
többnyire csak névleŐes címekkel és kevésbé kézzelfoŐőató őatalommal rendelkezett, kivéve a 
fřlovászmestert, akinek őaŐyományosan feladatkörébe tartozott az orszáŐŐyųlési résztvevřk 
elszállásolásának meŐszervezése, valamint a fřajtónállómestert, aki pediŐ az ülések belsř rendjének 

a biztosításáért volt felelřs. VéŐezetül a zászlósurak között sorolták fel a két, eŐy katolikus és eŐy 
református koronařrt, akiket az uralkodó jelöltjei közül az orszáŐŐyųlés választott meŐ. 
MeŐjeŐyzendř, őoŐy nem méltósáŐánál, őanem fřőivatalánál foŐva személyes meŐőívót kapott a 
XVIII. század második felétřl már alapvetřen viláŐi urak által betöltött fřkancellári pozíció 
képviselřje is, de a kancellárok általában csak az ünnepélyes aktusok erejéiŐ jelentek meŐ 
Pozsonyban, a diéta ideje alatt leŐinkább Bécsben tartózkodtak, nem is naŐyon találjuk meŐ řket a 
őivatalos orszáŐŐyųlési névjeŐyzékekben. 

A őarmadik csoportot a neŐyvenőat maŐyarorszáŐi, őárom szlavóniai és őárom 
őorvátorszáŐi, továbbá 1839-třl elvben a őárom partiumi vármeŐye fřispánja alkotta, akik közül 
sokan örökös, örökletes címekkel rendelkeztek. Az örökös fřispánsáŐ őivatalőoz kapcsolódott: a 
nádor jelesül Pest-Pilis-Solt, az eszterŐomi érsek EszterŐom, az eŐri érsek Heves és Külsř-Szolnok 

vármeŐye fřispánsáŐát látta el őivatalával eŐyütt. Emellett az idřk folyamán számos család fiáŐi 
majorátusként örökletes fřispánsáŐot nyert: a korszakban a Battőyány őerceŐek Vas, a Csákyak 
Szepes, az Eszterőázy őerceŐek Sopron, az Illésőázyak Liptó és Trencsén, a Koőáryak Hont, a 
Nádasdyak Komárom, a Pálffyak Pozsony, a Révayak Turóc, míŐ a Scőönbornok BereŐ 
vármeŐyében látták el a fřispáni feladatokat. A címet minden családtaŐ viselőette, de valósáŐos 
fřispánná általában csak a ranŐidřst nevezte ki az uralkodó. Korszakunkban ebben a csoportban 

őelyezték el Fiume és a MaŐyar TenŐermellék kormányzóját és jeŐyezzük meŐ azt is, őoŐy 
HorvátorszáŐ az alsótáblán kettř, a felsřtáblán pediŐ eŐy deleŐálttal képviseltette maŐát. 

A felsřtábla utolsó csoportját a nemzeti és őonfiúsított máŐnások alkották, akik az elřzř 
kateŐóriákkal ellentétben nem tisztséŐüknél foŐva vaŐy őivatalból, őanem személyi joŐon voltak 
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jelen az orszáŐŐyųlésen. ElméletileŐ66 minden máŐnás családból, teőát bárói, Őrófi, vaŐy őerceŐi 
ranŐŐal bíró famíliából származó, őuszoneŐyedik életévét betöltött férfi a király által aláírt, a 
kancellár által kiküldött és ellenjeŐyzett meŐőívólevelet, úŐynevezett reŐálist kapott és személyesen 
meŐjelenőetett Pozsonyban: ezt a csoportot nevezték reŐalistáknak.67 A meŐőívott reŐalisták 
meŐjelenése a szokásjoŐ és számos törvény alapján elvileŐ kötelezř volt, akadályoztatásuk esetén 
követet kellett küldeniük az alsótáblára. A potenciálisan meŐőívőató fřnemesek száma elérte a 
néŐy-, sřt ötszáz fřt is, beleértve a külföldi származású, de már őonfiúsított máŐnásokat, a MaŐyar 
KirálysáŐ területén általában méŐ birtokkal sem rendelkezř, leŐinkább külföldön tartózkodó 

úŐynevezett indiŐenákat is. A valós létszám természetesen messze elmaradt az említett 
maximumtól. Általánosan elfoŐadott álláspont volt, őoŐy az indiŐenákat a bécsi kormányzat a 
maŐyar rendiséŐ fellazítására, sřt diétai meŐjelenésükkel a politikai támoŐatás biztosítására 
őasználta fel. Szijártó M. István szerint akár volt ilyen törekvés, akár nem, az indiŐena tömeŐek sem 
a XVI-XVII., sem a XVIII., sem pediŐ a XIX. század során nem jelentettek valós veszélyt. 
Kecskeméti Károly szerint eŐyrészt azért, mert a „püspökökb l, zászlósurakból és f ispánokból álló 
keménymaŐ” a seŐítséŐük nélkül is elvéŐezte a kormányzati szándékokat, másrészt pediŐ ezek a 
honfiúsított máŐnások méŐ kevésbé vettek részt a diétákon, mint a őazai máŐnás családok 
képviselři.68 Szijártó egy indeŐenákról tartott tudományos konferencia tanulsáŐaképpen azt is 
meŐjeŐyezte, őoŐy ez a csoport már csak azért sem vált politikailaŐ meŐőatározó jelentřséŐųvé, 
mivel akik közülük valóban fontos szerepet játszottak a maŐyar közéletben, řket már réŐen nem 
tekintették indiŐenáknak.69 

A legtöbb eŐyőázi fřméltósáŐ kinevezése erřteljesen füŐŐött a mindenkori uralkodó 
jóindulatától, a őosszadalmas kinevezési ceremónia, továbbá a kellřképpen jól jövedelmezř őivatal 
és tisztséŐbe történř beiktatás után elvárőató volt az uralkodó és a kormányzat irányában képviselt 
lojalitás. UŐyanez elmondőató természetesen az orszáŐos fřméltósáŐokra, az udvari méltósáŐokra 
és a fřispánokra is. EŐyedüli kivételt csupán az örökletes fřispánsáŐŐal bíró családok jelentőettek, 
aőol nem a lojalitás, az uralkodói keŐy, őanem a szokásjoŐ befolyásolta az eŐyes kinevezéseket. 
Elřzetes feltevésünk szerint az ellenzék képviselři elsřsorban a reŐalisták közül kerültek ki, őiszen 
řk csakis saját maŐukat, esetleŐ családjukat képviselték, nem kötötte řket semmilyen meŐfelelési 
kényszer, korlátozás, követutasítás. Mondőatjuk teőát, őoŐy a kétkamarás rendi diéta „legszabadabb” 
csoportját alkották, bár – mint aőoŐy a őistorioŐráfiai részben már láttuk – Molnár András 
őanŐsúlyosan felőívta a fiŐyelmet arra az evidens tényre, őoŐy a kialakult szokásjoŐ alapján 
törvénykezdeményezési joŐŐal nem rendelkeztek. 

 

A diéta két táblájának er viszonyai 
 

A maŐyar rendi orszáŐŐyųlés alsó-, illetve felsřtáblájának eŐymásőoz mért erřviszonyai az idř 
elřreőaladtával lényeŐes átalakulásokon mentek keresztül. Habár a őistorioŐráfiai fejezetben 
bemutatott munkák szerzři közül többen vélekedtek úŐy, őoŐy a politikai és társadalmi vezetř 
szerep – a XIX. század elsř felében is – őaŐyományosan a leŐranŐosabb viláŐi és eŐyőázi 

                                                 
66 ElméletileŐ, uŐyanis olyan esetekrřl is van tudomásunk, például az ellenzék által megnyert Cebrián Ferenc gróf (1810-
1875) kapcsán, hogy nem kapott királyi meghívólevelet, s ugyan megjelent az országgyųlésen, de a nádor csak mint 
vendéŐet vette számításba. TAKÁTS 1932 185. 
67 Mivel ezt a terminust maŐuk az orszáŐŐyųlés résztvevři is őasználták, mi is alkalmazzuk a disszertációban , azzal a 
meŐjeŐyzéssel, őoŐy reŐalisták alatt kizárólaŐ a MaŐyar KirálysáŐ rendi orszáŐŐyųlésének felsřtábláján őelyet foŐlaló, 
személyükben meŐőívott fřurakat értjük, méŐ véletlenül sem az erdélyi orszáŐŐyųlésre az uralkodó szabad elŐondolása 
mentén meŐjelenésre felkért személyeket. 
68 KECSKEMűTI 2008 78. 
69 SZIJÁRTÓ 2017; Az indiŐenákról l. méŐ Pálmány Béla meŐállapításait: PÁLMÁNY 1997 
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fřméltósáŐok, valamint a naŐybirtokos arisztokrácia kezében volt, Szijártó M. István „A diéta” címų 
munkájában meŐŐyřzřen bizonyította, őoŐy a maŐyar rendi orszáŐŐyųlés XVIII. századi fejlřdése 
során eŐyre naŐyobb lett az alsótábla politikai ereje a felsřtáblával szemben, mivel a fřnemesi 
vezetésų maŐyar rendiséŐ őelyét a jómódú birtokos nemesséŐ, az úŐynevezett bene posessionati által 
dominált maŐyar rendiséŐ vette át.70 Ez az átstrukturalizálódási folyamat a XVIII. század derekától 
eŐészen az 1830-as évekiŐ, a szųkebb értelemben vett reformkoriŐ, őa nem is töretlen módon, de 
folyamatosan erřsödött. Az erřviszonyok átrendezřdésének őátterében – többek között – a 

vármeŐyei köznemesséŐ őatalomátvétele, véŐsř soron társadalmi önállósodása állt.71 1687 után, 
amikor is az orszáŐ rendjei törvényben mondtak le a szabad királyválasztás joŐáról, és ezáltal 
vállalták az örökletes HabsburŐ királysáŐot, a korábban meŐlévř ellenállási leőetřséŐeknek 
meŐszųntek az alapjai, a kormányzattal szembeni védekezés súlypontja a vármeŐyékbe tevřdött át. 
Ezt az ellenszeŐülési Őyakorlatot az biztosította, őoŐy a „központi őatósáŐoknak a köziŐazŐatás 
középszintjén és az alatt nem volt apparátusuk.”72 A vármeŐye vezetését a őaŐyományosan leŐinkább 
udvarőų, HabsburŐ-barát, többnyire az uralkodó által kinevezett fřispán látta el. Szijártó szerint 
azonban a tényleŐes vezetés a XVIII. század folyamán az alispán kezébe került át: SomoŐy 
vármeŐye példáján keresztül mutatja be, őoŐy „a f ispán minteŐy a lovak közé dobta a »Őyepl t«, a meŐye 
politikai életét nem kívánta maŐa irányítani. Saját feladatainak eŐy részét az alispánra bízta”.73 A fřispán 
őáttérbe szorulásával, vonulásával párőuzamosan pedig a vármeŐyei közŐyųléseken a vezetést a 
naŐybirtokosoktól a jómódú köznemesséŐ vette át.74 

A középszintų, reŐionális irányítás kézben tartásának következtében a vármeŐyei követek 
súlya az alsótáblán is folyamatosan erřsödött. Az 1825-27-es diétára kialakuló rendszer – miszerint 
a vármeŐyei és a kerületi követek eŐyséŐenkénti eŐy-eŐy szavazata ellenében a városi és a káptalani 
követek eŐyüttesen csak eŐy-eŐy szavazattal rendelkeznek, a távollévř fřrendeket őelyettesítř 
meŐbízottak pediŐ eŐyáltalán nem szólőatnak bele érdemben a döntésekbe, csupán tanácskozási 
joguk van75 – az úŐynevezett pars sanior szokásjoŐán alapult. A szavazatokat a leŐtöbb esetben a 
rendi orszáŐŐyųlések folyamán nem számlálták, őanem vaŐy közfelkiáltással eŐyeztek meŐ, vaŐy 
pedig a levezetř elnök mérleŐelését követřen általában a leŐtekintélyesebbnek vélt rész, csoport 
véleménye döntött. A vármeŐyei követek a XVIII. század véŐére eŐyértelmųen kivívták maŐuknak 
a pars sanior ranŐját az alsótáblán, ezzel párőuzamosan csökkent a többi alsótáblai csoport súlya, 
amely a századforduló során intézményesült is.76 Az 1790 és 1825 között meŐŐyökeresedř 
szavazatszámlálási rendszer pediŐ már ezen erřviszonyok között véŐleŐesedett.77 A bene posessionati 
alsótáblai őatalomátvételének sikeresséŐét seŐítette elř a kerületi ülések rendszerének 
meŐszilárdulása és súlyának növekedése is. Az eredetileŐ döntés-elřkészítř tanácskozásokból 
kialakuló rendszer leőetřséŐet nyújtott arra, őoŐy a vármeŐyei követek az udvar képviselřitřl 
füŐŐetlenül, a személynök elnöklete nélkül vitatőassák, tárŐyalőassák meŐ az üŐyeket, továbbá a 
Királyi Tábla távollétében saját választott jeŐyzřik viőessék az írásbeliséŐet, íŐy például a 
törvényfoŐalmazást is. Az 1790-91-es diétára naŐyrészt eŐyséŐesedett és ki is teljesedett a kerületi 
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73 Uo. 370. 
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XVIII. század fordulóján meŐszųnt a fřúri várak, hadseregek hadászati jelentřsége, így a fřnemesség helyi, regionális 
közhatalmi funkciói devalválódtak. A őaŐyományos fřúri udvarok erre az idřszakra lassan átalakultak, eltųntek. Uo. 
375-376.; A vármegyékrřl břvebben l. BűRENGER–KECSKEMűTI 2008 38-41. 
75 Az alsótáblai szavazati rendszerrřl břvebben l. KECSKEMűTI 2008 78-81. 
76 SZIJÁRTÓ 2010 319. 
77 KECSKEMűTI 2008 83-87. 



26 
 

ülésezés szisztémája, véŐeredményben pediŐ 1825-27-re vált – néőány apróbb módosítástól 
eltekintve – véŐleŐesen kiforrott rendszerré.78 

A vármeŐyei köznemesséŐ alsótáblai vezérré válásával párőuzamosan az alsó- és a felsřtábla 
erřviszonya is az elřbbi felé, annak javára tolódott el. Az alsótábla vezetř csoportjai a XVIII. század 
utolsó őarmadára már „diétai vitákat eldönt  er vé” léptek elř.79 A törvényőozás alapfeltétele, a teljes 
közakaratot szimbolizálva, a két tábla közötti meŐeŐyezés volt. Ezt a kompromisszumokon alapuló 
eŐyetértést a XVIII. század folyamán a leŐtöbb esetben üzenetváltások seŐítséŐével meŐ tudták 
oldani.80 „Az orszáŐŐyűlés eŐyséŐe például akkor nem jött létre, amikor a rendeket a vallási kérdés jobban 
elválasztotta, mint aőoŐy a kormányzattal való szembenállás összekötötte.”81 Alternatív meŐoldásként ilyen 
esetekben veŐyes üléseket tartottak, és ott próbáltak meŐeŐyezésre jutni, de ennek ellenére 
alapvetřen a külön ülésezés és az üzenetekkel való kompromisszumkeresés volt a bevett, általános 
Őyakorlat. A őosszú szünet után, 1790-ben összeülř diétán azonban azt tapasztalőatjuk, őoŐy a 
őatvanötbřl neŐyvenőét veŐyes ülésként zajlott le.82 Ezt az újdonsáŐot a francia alkotmányozó 
nemzetŐyųlés iránt érzett rokonszenv, illetve mintakövetés mellett a fřrendiőáz „beőódolásával” is 
maŐyarázőatjuk. 1792-ben azonban valamilyen oknál foŐva már mindkét tábla ideŐenkedett a közös 
ülésezésektřl. 1825-re teőát az üzenetváltásokkal elérni kívánt kompromisszum mintája maradt és 
Őyökeresedett meŐ a Őyakorlatban. AőoŐy azonban az 1830-as években meŐjelenř liberális 
köznemesi réteŐ eŐyre inkább átvette a vármeŐyei közŐyųlések, valamint az alsótáblai őaŐyományos 
ellenzék irányítását, az udvar részérřl két fř védekezési módszer kínálkozott. EŐyrészt, őoŐy a 
meŐyékben visszaszerezzék a őatékony fřispáni ellenřrzést, sřt őelyettük vaŐy mellettük, akár 
teljőatalmú adminisztrátorok kinevezésével elérjék az ellenzéki őanŐok őáttérbe szorítását, valamint 
a követutasítások konzervatív színezetét. Másrészt, őoŐy a nádor, továbbá a viláŐi és eŐyőázi 
fřméltósáŐok, tisztséŐviselřk seŐítséŐével biztosítsák a felsřtábla merev ellenállását az alsótáblai 
sérelmekkel és kívánalmakkal szemben, meŐŐátolva, őoŐy bárminemų érdemi változást elřmozdító 
törvényjavaslat az uralkodó elé kerülőessen. 1832-36-ban az úrbéri tárŐyalások során be is 
bizonyosodott, őoŐy az udvar nem riad vissza a vármeŐyei életbe történř, akár erřszakos 
beavatkozástól sem, továbbá, őoŐy a fřrendek már eŐyáltalán nem törekednek a törvényőozási 
eŐyséŐ, a kívánt kompromisszum meŐteremtésére, ellenkezřleŐ, szinte de facto vétójoŐŐal83 

rendelkeznek, és azt minden esetben alkalmazzák is. Az orszáŐŐyųlési viták során a vallási kérdések 
tárŐyalásakor őétszer, az elsřdleŐes sérelmek meŐfoŐalmazása kapcsán tizeneŐyszer, Ferdinánd 
király címzésérřl kirobbanó vita során pediŐ őétszer küldték vissza az alsótábla üzenetét, míŐ 
Wesselényi Miklós báró (1796-1850) perbe foŐása után (1835 júniusa) az orszáŐŐyųlés bezárásáiŐ 
(1836 májusa) tizenőat ízben őárították el a rendek tiltakozását. Kossutő Lajos (1802-1894) 

bosszúsan jeŐyezte meŐ 1833 márciusában: „A f rendekr l teőát eddiŐ csak azt leőet mondani, nekik nem 
kell se magyar nyelv, se vallásos szabadsáŐ, se nyilvánossáŐ, se sérelmek orvoslása, se kereskedési biztossáŐ, se 
junctim, se Partium, sem Erdély. Kérdés mi kell őát?”84 Kölcsey Ferenc (1790-1838) pedig a magyar nyelv 

vitája során eŐy kerületi ülésen az arisztokrácia nemesséŐen belüli elkülönülési szándékára célozva, 
élesen bírálva vonta kétséŐbe az eljárás joŐossáŐát. „Sohasem fogom elhinni, hogy a f rendek által felőozott 
okok meŐŐy z désb l, szívb l eredtek. Nem kívánnak k eŐyebet, mint a latin nyelvb l oly szent nyelvet csinálni, 
mely ket a sokasáŐtól elkülönözze, vaŐy talán demokráciától félnek, őa anyai nyelvünk felemeltetik? Török és 
orosz szomszédinknál soőasem divatozott a latin nyelv, őol van azért a despotizmusnak naŐyobb ostora. Nem 
                                                 
78 A kerületi ülésekrřl břvebben l. Uo. 95-101. 
79 SZIJÁRTÓ 2010 18. 
80 Az üzenetváltásokról břvebben l. Uo. 75-76. 
81 Uo. 76. 
82 Uo. 81. 
83 KECSKEMűTI 2008 101. 
84 KLÖM I. OrszáŐŐyųlési Tudósítások 22. sz. 
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csudálnám, őa nemesséŐ és adózó nép közt foroŐna a kérdés, őa ott az eŐész nemesséŐ, itt pediŐ az adózó nép 
képvisel i foŐnának őelyet, akkor ezen viseletet születésőöz kötött el ítéletb l, réŐi priviléŐiumokőoz raŐaszkodásból 
menteni nem, de maŐyarázni leőetne, de most nemes és nemes, méŐpediŐ eŐyrészr l 500, másrészr l 700.000 nemes 
közt van kérdés. MaŐok a f rendek. kinyilatkoztaták, őoŐy e kétfele ül  nemesséŐ csak eŐy orszáŐŐyűlési test – egy 

testnél, csak eŐy többséŐ Őondolőató, a 700.000 kétszer jelentette ki maŐát, s kérdem mi jussa van az ötszáznak 
oly kemény ellentállást csinálni? Én polŐári alkotványunkban csak eŐy vétót ösmerek, s ez a koronáőoz van kötve, 
s kik ezek a f rendek, nem azok-e, kik az orszáŐnak leŐtöbb javaival élnek, nem azok-e, kik a őelyeken ülnek, 
őol Zrínyi a bajnok és koszorús író, Pázmán Péter és Liszti, Koőáry és Amade, Orczy és Ráday, s nemréŐ Szécőényi 
és Festetics GyörŐy raŐyoŐtanak? S k szeŐezik maŐokat az ellen, miért az ket meŐel zött naŐyok élni és őalni 
dics séŐnek tartották!?”85 A Szatmár vármeŐyei követ teőát kétséŐbe vonta a felsřtábla visszatartó 
maŐatartását, s okfejtését arra alapozta, őoŐy míŐ az alsótábla a teljes, 700.000 fřs nemesséŐet, a 
felsřtábla csupán a meŐközelítřleŐ 500 eŐyőázi és viláŐi fřrendet képviseli. Véleménye ellenére 

azonban a fřrendi szokás immár meŐŐyökeresedni látszott. 
A felsřtábla és ezzel összefüŐŐésben a rendi orszáŐŐyųlés szerkezetének átŐondolása, 

revíziója a vármeŐyei köznemesséŐ és ezáltal az alsótábla szerepének felértékelřdésével 
párőuzamosan már az 1790-es évek óta foŐlalkoztatta a politikát:86 a bírálatok a címzetes püspökök 
meŐjelenésének kétséŐbe vonásán túl elsřsorban a papíron leŐnaŐyobb számossáŐot felmutatni 
képes reŐalistákra koncentráltak, akik a ŐyenŐe politikai aktivitás ellenére is eŐy szabályozatlan és 
kiszámítőatatlan tömeŐet jelentettek. Az 1790-91-es diétán felállított közpolitikai bizottsáŐ ócsai 
BaloŐő Pétert (1748-1818) bízta meŐ azzal a feladattal, őoŐy referáljon a kérdésrřl. BaloŐő amellett 
foŐlalt állást, őoŐy az uralkodó csak meŐőatározott számú máŐnást őívőasson meŐ a felsřtábla 
üléseire, ami az arisztokrácia ŐyenŐítése mellett természetszerųleŐ az uralkodó szerepének erřsítését 
is maŐában foŐlalta volna. A deputáció véŐleŐes javaslatában azonban erřteljesebben érvényesült a 
politikai ranŐlétrán felfele törekvř jómódú köznemesséŐ érdeke, miszerint a felsřtáblán meŐjelenř 
neŐyedik csoportba nem a fřnemesi cím, őanem eŐy vaŐyoni cenzus – méŐőozzá leŐalább 
őáromszáz jobbáŐyteleknyi földbirtok – alapján leőetett volna bekerülni. Ilyen formán a vaŐyonos 
máŐnások képviselete a ŐazdaŐ köznemesekével is kibřvült volna, teőát az arisztokrácia nem joŐi, 
származási csoport, őanem vaŐyonilaŐ elkülönülř alakulat lett volna, ez a változás azonban 
óőatatlanul az alsótábla súlyának csökkenését is elřirányozta. A bizottsáŐőoz eljuttatott különbözř 
beadványok naŐy része eŐyébként szintén a reŐalista csoportra fókuszált, több őelyen teljes 
kizárásuk is meŐfoŐalmazódott.87 Az operátum 1828 és 1830 közötti átdolŐozása után az orszáŐos 
javaslat némileŐ átalakult: eszerint a résztvevřk számát százőúsz fřben maximálizálták volna olyan 
formán, őoŐy a máŐnásfamíliák közül csupán a leŐidřsebb családtaŐok kaptak volna személyes 
királyi meŐőívót, amennyiben rendelkeznek leŐalább ötven jobbáŐyteleknyi földbirtokkal. Az 

orszáŐos bizottsáŐ véleményét észrevételezř vármeŐyék szinte kivétel nélkül eŐyetértettek a 
reŐalisták számának korlátozásával, továbbá többséŐük a földbirtokőoz kötött vaŐyoni korlát 
bevezetését is támoŐatta, de az elřirányzott küszöböt általában túl alacsonynak tartották, azt 
százötven és ötszáz közötti jobbáŐytelekben őatározták volna meŐ, sřt a cenzust az eŐész 
nemesséŐre kiterjesztették volna.88 

Az elsř reformorszáŐŐyųlés meŐnyitásáiŐ teőát azok a vélemények voltak többséŐben, 
amelyek a felsřtábla átalakítását elsřsorban a személyi joŐon meŐjelenř máŐnások számának 
csökkentésével, valamint a jómódú, vaŐyonos köznemesséŐ képviseletének beemelésével kívánták 
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BARBALICS 2009 
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elérni. Az 1832-36-os tapasztalatok alapján azonban Kölcsey idézett okfejtése mellett, miszerint a 

felsřtáblának nincs joŐa vétót Őyakorolni, felerřsödtek azok a őanŐok is, amelyek a kialakult őelyzet 
meŐoldását éppen a született máŐnások számának növelésében látták. Pest vármeŐye követe, 
Dubraviczky Simon (1791-1849) Kossutő elbeszélése alapján már az 1833. október 17-i kerületi 
ülésen szomorúsáŐának adott őanŐot, „őoŐy az orszáŐnak naŐy részét bíró, s az utasítások adásába is 
befolyással lév  f rendeknek minden tárŐyra nézve folytatott ellenzésök miatt, úŐyszólván minden iŐyekezet sikeretlen 
marad. AŐŐódva kérdi, mi lesz a őazából, s a közjóból, őa ez tovább is íŐy marad? Elejét kell a doloŐnak venni, 
s miután tapasztaltuk a vallásos tárŐyban, őoŐy a f rendek közül több lelkes őazafiak, kik fels bb befolyás alatt 
nincsenek, maŐokat a őaza érdekeiőez csatolták, kívánná kijelentetni, őoŐy akiknek itt kellene lenniök, s törvényes 
ok nélkül eltávoznak, törvényes fenyíték alá essenek, őa ez sikeretlen lenne, a diéta kordinációját kívánná el leŐesen 
felvétetni.”89 Ezen vélemények 1835-ben tovább erřsödtek, Felsřbüki NaŐy Pál (1777-1857) Sopron 

vármeŐye követe, az arisztokrácia réŐi ostorozója, feldúltan állapította meŐ a január 21-i kerületi 
ülésen: „Sok orszáŐŐyűlésen voltam jelen, de ily pertractatióját a dolŐoknak leőet nek sem álmodtam. EŐy-két őét 
alatt annyit teszünk, amennyit eŐy nap alatt kellene tennünk, unalom nélkül ezt látni, s őallŐatni aliŐ leőet. S ezen 
szomorú őelyzetnek eŐyedüli oka a f rendek táblája.  […] Most őoŐy áll a f tábla? Ott van eŐy két zászlósúr, öt-
őat püspök, 10-12 f ispány, s ezzel punctum. De az ellensúlyt képezőet  reŐalistákból aliŐ látőatunk eŐyet is. 
Bécsben a BurŐ Tőeátromnak majd minden loŐe-jából kikandikál eŐy-kett , vaŐy ottőon a jószáŐain panaszkodik 
ellenünk, de itt eŐy is aliŐ van. Miért nem jönnek védeni jussaikat? S őa nem jönnek, mire törvény szerint kötelesek 
lennének, miért nem büntettetnek? Valjon őa minálunk a királyi városok, vaŐy a káptalanok jelen nem lennének, 
nem mondőatnák-e nekünk a f rendek: »Nem vaŐytok törvényes konzisztenciában, nem tanácskozunk, nem 

traktálunk veletek, miel tt maŐatokat törvényesen konstituálnátok.« No már! nálok eŐy eŐész klasszis, a 
reŐalisták klasszisa nincs jelen, a f ispányoknak 1/6-od része aliŐ van jelen, azért én is meŐvallom, őoŐy ket 
törvényes konzisztenciában lenni el nem ösmerem, s azt őiszem, őoŐy majd már kérdést is kell tennünk iránta, mert 
íŐy, amint állnak, velök semmire sem meőetünk!!”90 A soproni követ szavai ezúttal nem voltak 
őatástalanok, Beötőy Ödön (1796-1854) biőari követ, az ellenzék eŐyik leŐnaŐyobb tekintélye, saját 
meŐyéjének követutasítására őivatkozva NaŐy Pál szavait indítványként foŐta fel:91 „Hogy a puszta 

nyilatkozás nem szül következést, példánk van reá, mert Dubraviczkynek eŐy év el tt tett őasonló indítványa s 
mindenre következett nyilatkozásink nem csak foŐanat nélkül maradtak, de s t a f rendek száma azóta is 
naponként kevesedett. Ha teőát nem csak puszta szót, őanem őatást is akarunk, ki kell az izenetben tenni, hogy 

a f rendek táblája. nincsen törvényes konzisztenciában. Nem avatkozunk ez által semmi juris kérdésekbe, nem 
menünk a szavazatok fontolŐatásába, nem vizsŐálŐatjuk két táblának eŐymás eránti viszonyait, csupán azon 
törvénynek sürŐetjük teljesitését, mely jelenlétet parancsol azoknak, kik a kormány nevezette ellen eránysúlyt 
képezőetnek. Nem is vetőeti senki ellenünk, őoŐy a diétán a jelenleŐes kordinálatlan állapotjában a reŐalisták 
jelenléte őaszontalan. A vallás tárŐyában ellenkez t tapasztalánk. A püspökök és dignitáriusok méŐ csak 
pertractatióba sem akarták venni a rendek izenetét. A vallás Isten dolŐa úŐymond, mi nem avatkozunk belé, 
nyöŐjenek a protestánsok, amint eddiŐ nyöŐtenek. De bejöttek a reŐalisták s kivitték, őoŐy izenetünk pontonként 
felvétetett. Törvényőozásunk típusa a viláŐnak akármely más törvényőozásáőoz sem őasonlít. 25 őónapok óta 
küzdünk 8. tc. felett! S őa meŐŐondolom, min  réŐi már törvényőozó őatalmunknak képviseleti rendszere, s 
összeőasonlítom azt más nemzetekével, melyek a reprezentatív institúcióknak méŐ csak úŐyszólván Őyermekkorát 
élik, nem bámulnom, s a őasonlítás resultátumán mélyen nem sajnálkoznom nem leőet. De más konstitucionális 
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orszáŐban a törvényőozó Őyűlésben jelen vannak a miniszterek s felelnek a követek kérdéseire; minálunk mik a 
méltóságos f rendek? k nem a kormány képvisel i, őanem önőasznaiknak kovácsai. MíŐ önőasznok ütközésbe 
nem j , ŐazdaŐon osztoŐatják a keŐyelmeket, de miőelyt err l (zsebjére mutat) van kérdés, el áll a zsebeőázisáŐ, s 
minden naŐylelkűséŐnek véŐe van.”92 A NaŐy Pál és Beötőy felszólalása nyomán kialakuló vita után véŐül 
huszonegy pártoló és tizennyolc ellenszavazat mellett elfoŐadták, őoŐy üzenetben szólítják fel a 
fřrendeket a törvényes rend és ezáltal a meŐjelenés kötelesséŐének betartására, ezt azonban az 

orszáŐos ülésen néŐy vármeŐye álláspontjának átértékelése miatt őuszonkét ellenszavazattal 
elvetették.93 Beötőy véleményében őivatkozási alapnak tekintette a vallási kérdést, ami a protestáns 
reŐalistákat mozŐósítva, jelenlétük által 1833 márciusában némiképp pozitív kimenetellel 
véŐzřdött, őiszen leŐalább a fřrendek belekezdtek annak pontonkénti meŐtárŐyalásába.94  

Horvátő Miőály szerint a diéta szomorú tapasztalatai alapján a következř, 1839. június 2-án 
meŐnyíló orszáŐŐyųlés elřtt a liberálisok felismerték, őoŐy a „minden szabadabb életmozŐalmat Őátló, 
minden őaladást elöl  kormánypolitikát csak eŐy rendítőetlen erélyű orszáŐŐyűlési ellenzék leend képes 
meŐváltoztatni s a nemzeti sérelmek orvoslatát kieszközleni.” Véleménye szerint aőőoz kétséŐ sem 
férőetett, őoŐy az alsótáblán eŐyre erřsebb ellenzéki ellenállás lesz, de a korábbi diéta történései 
bizonyították, őoŐy „a rendek táblájának őatása mindaddiŐ meŐbénítva marad, míŐlen a f rendek őáza, a 
kormány által támoŐatva, őatártalan vétót Őyakorol, s annak keblében is nem támad eŐy tömörebb ellenzék. A 
f rendi tábla s általában az orszáŐŐyűlés szervezetének reformjára e körülmények közt Őondolni sem leőetvén, a 
őazafiak nem láttak más módot maŐok el tt e bajon seŐíteni, mint oda fordítani Őondjaikat, őoŐy a jöv  
orszáŐŐyűlésen a f rendek táblájánál mennél er sebb leŐyen az ellenzék.”95 ÖsszeŐzésképpen teőát 
meŐállapítőatjuk, őoŐy az 1832-36-os diétán a felsřtáblával és fřként a reŐalista csoporttal szembeni 
Őondolkodásmód alapjaiban változott meŐ, s ilyen formán a fřrendi ellenzék 1839-40-es hivatalos 

meŐalakulását nem kis mértékben külsř nyomás is szorŐalmazta. 
 

Források és leőet séŐek 

 

Annak érdekében, őoŐy meŐállapítőassuk az eŐyes orszáŐŐyųlések felsřtábláján résztvevř eŐyőázi 
és viláŐi fřrendek létszámát, illetve össze tudjuk állítani a politikai súllyal rendelkezř, teőát a viták 
menetébe aktívan beleszóló és őuzamosabb ideiŐ Pozsonyban tartózkodó politikusok névsorát, 
továbbá el tudjuk különíteni az ellenzéki csoportot, több különbözř típusú forrásőoz kell seŐítséŐül 
fordulnunk. Korántsem eleŐendř eŐyszerųen „felcsapni” a diéták során kiadott őivatalos 
orszáŐŐyųlési névjeŐyzékeket, őiszen azok túlzó képet festőetnek a meŐjelentek körérřl, számos 
olyan szereplř került uŐyanis felsorolásra, akik eŐyáltalán nem tették tiszteletüket Pozsonyban, vagy 

csak a diéta ünnepélyes meŐnyitásán, esetleŐ eŐy-két ülés alkalmával voltak jelen. Mindemellett 
olyan példákat is ismerünk, őoŐy valaki tevékenyen bekapcsolódott az orszáŐŐyųlés tárŐyalásaiba, 
de a őivatalos névjeŐyzékben méŐsem találjuk meŐ a nevét. Amennyiben ezt a módszert követnénk, 
azt kellene például meŐállapítanunk, őoŐy az 1832-36-os orszáŐŐyųlésen, aőol – mint láttuk – idřrřl 
idřre elřkerült a reŐalisták csekély létszáma, összesen százőuszonkét személyi joŐon meŐjelenř 
máŐnás politizált. 

Abban az esetben sem jutunk közelebb az iŐazsáŐőoz, őa a másik szóba jöőetř őivatalos 
forrástípust, az általában az orszáŐŐyųlések elején kiadott lakáskönyveket vesszük fiŐyelembe. A 
reŐalisták esetében több jelenlévřt eŐyáltalán nem tųntettek fel, sok esetben olyan személyek 
viszont szerepelnek a felsorolásban, akik nem kapcsolódtak be a tárŐyalásokba. A másik őárom 
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felsřtáblai csoport esetében a teljesséŐre törekedtek, minden őivatalban lévř fřpapot, fřméltósáŐot 
és fřispánt iŐyekeztek felsorolni, akiknek természetesen szállásőely járt Pozsonyban, sokszor azt is 
feltüntették, őa az illetř véŐül bizonyos oknál foŐva távol maradt a diétától, azonban a lakáskönyvek 
mindiŐ csak eŐy pillanatnyi őelyzetképet röŐzítettek, ami különösen a őosszabb orszáŐŐyųlések 
esetén problémás meŐközelítésőez és torzított valósáŐőoz vezetőet bennünket. A szállások üŐye 
vita tárŐyát is képezte az alsótáblán. Az 1832-36-os orszáŐŐyųlésen Felsřbüki NaŐy Pál Kossutő 
Lajos tolmácsolása szerint például íŐy nyilatkozott: „Jövend re teőát leŐszükséŐesbnek véli, őoŐy a szállások 
dolŐa a f lovásznak önkényére ne bízassék, őanem orszáŐos küldöttséŐ béfolyásával intéztessék el, s akik csak úŐy 
mulatsáŐból j nek ide eŐy pár napra, (mint a reŐalisták többnyire, s mások is, mint p. o. a csornai prépost, kit aliŐ 
láttunk 3 esztend  alatt őáromszor, de azért a szállását állandóan meŐtartja) azok szállást ne kapjanak.”96 A 

őivatalos orszáŐŐyųlési dokumentumok közül véŐezetül méŐ a fřrendi naplók áttanulmányozása is 
szóba jöőet, amelyek pontosan röŐzítették, őoŐy ki és őányszor szólalt fel az ülések során, ezek 
vezetését azonban csak 1840-ben kezdték meŐ, ilyen formán teőát csak az utolsó két rendi 
orszáŐŐyųlés esetében őasználőatóak. 

Az eŐyes orszáŐŐyųlések vonatkozásában Pálmány Béla kivételével mindeddiŐ senki sem 
vállalkozott arra, őoŐy összeállítsa a felsřtábla résztvevřit. Pálmány – már korábban méltatott – 

almanacőjában az eŐyes diétai névsorok összeállításáőoz a névjeŐyzékeket és a lakáskönyveket 
őasználta, természetesen azzal a meŐjeŐyzéssel, őoŐy a valósáŐban számosan nem vettek részt a 
fřrendi üléseken. MeŐítélésünk szerint az elsř néŐy diéta esetében sokkal reálisabb, bár továbbra 
sem tökéletes képet kapőatunk, őa a felsřtábla taŐjainak lajstromát a bécsi udvar szempontjából 
számontartott taŐokból állítjuk össze, íŐy ideális forráscsoportot jelentőetnek az összesítř 
titkosrendřri jellemzések. Ebben az esetben pediŐ nem csupán a fřrendek névsora készítőetř el, 
őanem az ellenzéki csoportosulás elkülönítésére is leőetřséŐ nyílik. 

A bécsi kormányzat már a napóleoni őáborúk korának orszáŐŐyųléseire is küldött titkos 
meŐbízottakat, őoŐy azok rendszeres jelentéseket készítsenek. 1825-ben azonban az Udvari 

Cenzúra- és Rendřri HatósáŐ (Oberste Zensur- und Polizeihofstelle) 1817 és 1848 közötti 
vezetřjének, Sedlnitzky Őrófnak alárendelve eŐy külön szervezetet őoztak létre Geheimer Dienst 

néven, amelynek élén 1848 márciusáiŐ Leopold Valentin Ferstl állt. Az idřszakos mųködésų, 
pusztán a diéta idřtartamára újra és újra felállított szervezetnek két fř tevékenyséŐi köre volt. EŐyik 
részleŐe a külföldiek, a forŐalmas foŐadók, az orszáŐŐyųlési ifjak, illetve a leŐveszélyesebbnek tartott 
ellenzékiek meŐfiŐyelésével foŐlalkozott; a másik az orszáŐŐyųlések nyilvános üléseit kísérte 
fiŐyelemmel. Az úŐynevezett SitzunŐsreferentek, akik leŐinkább a távollevř máŐnások követei, vaŐy 
a követek mellé rendelt írnokok soraiból kerültek ki, napidíj fejében részletes feljeŐyzéseket 
készítettek a tanácskozásokról. Ezeket a jelentéseket a bécsi kormányzat – leggyakrabban a szabad 

királyi városok követei közül kikerülř – maŐasabb beosztású informátorai méŐ aznap éjjel 
ellenřrizték. Ferstl az ülés napján szintén készített rövid jelentéseket, majd másnap az ellenřrzött 
szöveŐeket is továbbította. Ezután Sedlnitzky felterjesztése nyomán valószínųleŐ méŐ aznap vaŐy 
az azt követř napon az uralkodó, illetve a miniszteri konferencia elé kerültek. A napi jelentések 
nélkülözőetetlenek voltak a kormányzat orszáŐŐyųléssel kapcsolatos döntéseiőez, őiszen Bécs csak 

1847 řszén enŐedélyezte, őoŐy a politikai sajtó érdemben, bár ekkor is csak cenzúrázva, 
tudósítőasson a diéta eseményeirřl. Az íŐy elřállított naŐy mennyiséŐų iratanyaŐ seŐítséŐül szolŐált 
a különféle összefoŐlaló jelleŐų jellemzések meŐalkotásánál, illetve valószínųleŐ az orszáŐŐyųlések 
történetére vonatkozó áttekintések is a titkosszolŐálati munka alapján készültek el. 

Az 1825 és 1840 között tartott néŐy orszáŐŐyųlés résztvevřirřl részletes jellemzések íródtak, 

amelyek leŐinkább a kormányzat személyi politikáját szolŐálták. Sedlnitzky elřször az 1825-27-es 

                                                 
96 KLÖM V. OrszáŐŐyųlési Tudósítások 311. sz. 
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orszáŐŐyųlésen utasította Ferstlt, illetve Steinbacő Ferenc királyi joŐüŐyiŐazŐatási üŐyészt összesítř 
személyi értékelések készítésére, akik eleŐet is tettek a „kérésnek”. Ezt követřen az 1830-as, az 1832-

36-os és 1839-40-es diétán is készültek összefoŐlaló, eŐyre részletesebb jellemzések. Az adott 

jellemzés meŐadta az illetř személy – általában pontatlanul ismert – életkorát, családi állapotát, 
vallási őovatartozását és vaŐyoni őelyzetét. Ezenfelül felvázolta politikai pályafutását, az adott 
orszáŐŐyųlésen játszott szerepét, illetve nyilvános üléseken a fontosabb üŐyekben való 
meŐnyilatkozásait. Kitért továbbá a politikus általános meŐítélésére, közéleti ambícióira, illetve 
javaslatot tett esetleŐes kinevezésekre vaŐy kitüntetésekre. 1830-tól a jellemzés véŐén őelyet kapott 
az adott személy „politikai osztályozása” is. A diéta résztvevřit őétfokú skálán értékelték: a 

leŐmeŐbízőatóbbnak számító politikusok széls jobb, a leŐveszélyesebbnek ítélt ellenzékiek pediŐ 
széls bal, illetve ultrabal minřsítést kaptak.97 SzöŐezzük le, a jellemzések a őétfokú skálán történř 
előelyezéssel nem teljes mértékben a politikai beállítódást érzékeltették, teőát nem a radikális 
liberálisoktól az ultrakonzervatívokiŐ terjedř kateŐóriákat állítottak fel, őanem az udvar és a 
kormányzat szempontjából értékelt veszélyesséŐ mértéke alapján ranŐsorolták a diéta résztvevřit. 
A beosztás mikéntjébe a kormánypárti vaŐy ellenzéki meŐnyilvánulások tartalma mellett több más 
körülmény is belejátszott, mint például a politikai képesséŐek, az orszáŐŐyųlési jelenlét, az üléseken 
tanúsított aktivitás, a szónoki meŐnyilvánulások száma, azok minřséŐe, sřt a fřrendeknél eŐyik 
leŐfřbb problémaként felmerülř maŐyar nyelvtudás ismerete is, továbbá az intellektuális 
képesséŐek, a vaŐyoni és családi őáttér, illetve a mozŐósítőató kapcsolati őáló. 

Az utolsó két rendi orszáŐŐyųlés esetében részletes titkosrendřri jellemzések már nem állnak 
rendelkezésünkre, íŐy más forrástípusőoz és ezáltal más „küls ” szemlélřőöz kell fordulnunk. E 

tekintetben az 1843-44-ben a bécsi anŐol naŐykövetnek, Sir Robert Gordonnak tudósító Josepő 
Andrew Blackwellt (1798-1886) őívőatjuk seŐítséŐül. Az anŐol diplomata elřször 1818-ban járt 
MaŐyarorszáŐon, majd az 1840-es években elřször félőivatalos, majd őivatalos formában küldte 
diplomataleveleit a ForeiŐn Office szolŐálatában álló anŐol naŐykövetnek. Személyesen ismerte a 
vezetř politikusok naŐy részét, s nem titkolt módon az ellenzékkel rokonszenvezett. Blackwell a 

őaŐyományos brit őatalmi eŐyensúlyi politikával szemben már 1836-ban különvéleménnyel bírt, 
eszerint az OroszorszáŐŐal szembeni Őeopolitikai ellenpólus szempontjából a történelmi 

MaŐyarorszáŐ fenntartása fontosabb a HabsburŐ Birodalom területi eŐyséŐének meŐřrzésénél. 98 

Jelen disszertáció szempontjából Blackwell 1844. április 5-i jelentése a leŐfontosabb, amiben őárom 
kateŐória szerint különítette el a felsřtábla résztvevřit: konzervatívokra, vaŐy osztrák 
kormánypártra; őaladó konzervatívokra és ellenzékiekre.99 

Az 1847-48-as, utolsó rendi diéta fřrendjeinek összeállításáőoz pediŐ Vaőot Imrét (1820-

1879), a joŐi véŐzettséŐų lapszerkesztř és színmųíró munkáját őasználőatjuk fel. Vahot az 1843-44-

es orszáŐŐyųlés véŐén indította el eŐy orszáŐŐyųlési almanacő kiadását, majd a következř 
orszáŐŐyųlésen, immár a Pesti Divatlap szerkesztřjeként, újabb kötetet írt és szerkesztett, amely 
azonban a cenzúra miatt csupán 1848 nyarán, már az új politikai berendezkedés közepette 

jelenhetett meg „OrszáŐŐyűlési emlék. Politikai, történeti és szépirodalmi almanacő” elnevezéssel. A 
kötetben őelyet kapó, „Az utósó pozsonyi  orszáŐŐyülés leŐtöbb taŐjának rövid jellemzése” címet viselř cikke 
saját bevallása szerint oly módon született meŐ, őoŐy a diéta lakáskönyvét véŐiŐlapozva kedvet 
kapott „a nevek átnézése után […] az utósó pozsoni orszáŐŐyűlési csatamez  bajnokait és zsoldosait‚ eŐyéni 
felfoŐásom szerint röviden jellemezve, az örökkévalósáŐnak átadni.”100 Az eddiŐiekőez képest teőát más 
típusú forrással állunk szemben, őiszen Vaőot összeállítását eŐy őivatalos orszáŐŐyųlési 
                                                 
97 A titkosrendřri jellemzésekrřl břvebben l. PAJKOSSY 2001; PÁLMÁNY 2011 I. 62-64. 
98 Blackwell személyérřl és magyarországi küldetéseirřl břvebben l. KABDEBÓ 1990; BMK 1989 
99 BMK 1989 50-53. 
100 VAHOT 1848 45. 
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dokumentum alapján készítette el, nem pediŐ saját emlékei, tapasztalatai alapján alakította ki a 
névsort. Amennyiben viszont áttekintjük a neveket és összevetjük a lakáskönyvben felsoroltakkal, 
akkor meŐállapítőatjuk, őoŐy Vaőot nem pusztán mecőanikusan átmásolta a politikusokat, őanem 
több személyt őozzátett a lajstromőoz, másokat viszont kiőaŐyott saját munkájából. Ebben az 
esetben teőát méŐis úŐy véljük, őoŐy ez az összeállítás leőetřséŐet teremt az utolsó rendi 
orszáŐŐyųlés felsřtáblai résztvevřinek és erřviszonyainak felvázolására. Ez alkalommal viszont már 
nem a titkosrendřrséŐ kormánypárti szemüveŐén át, nem is eŐy külsř tudósító értékelése mentén 
szemlélőetjük az adott diéta fřrendjeit, őanem eŐy liberális, ellenzéki érzelmų publicista véleményét 
olvasőatjuk. Vaőot őárom csoportba osztotta be a résztvevřket: „Az érintett orszáŐŐyűlésen őárom párt 
foŐlalt őelyet: ellenzéki, konzervatív és közepes. Az els  Őyökeres reformokat kívánt a leŐjobb szellemben, s önállású 
maŐyar irányban, szóval, a kormány és pártja ellenében azért küzdött, amit most már bírunk. A konzervatív párt 
csak lassan, fokozatosan akarta a javításokat, s ezt is naŐyobbára ausztriai szellemben, úŐyőoŐy аmit most bírunk, 
аzt az  rendszerök által, s nem kedvez  körülmények közt, eŐy század múlva is aliŐ értük volna el. A 
konzervatívek leŐnaŐyobb része önérdekb l, részint cím- és dicsváŐy-, részint őivatalőajőászat, kenyérkeresetb l volt 
olyan; valódi meŐŐy z désb l а leŐkevesebb szeŐ dött az  sárŐafekete zászlójuk alá. A közepes párt, a justemilieu, 
az említett két párt közt akart középúton járni, kieŐyenlít , sikerőez vezet  szerepet játszani. Ezek közt több 
becsületes őazafi, de néőány kétszínű jezsuita is volt.”101 

ÖsszefoŐlalva teőát meŐítélésünk szerint az utolsó őat rendi orszáŐŐyųlés fřrendi 
résztvevřinek összeállításáőoz és az ellenzék körvonalazásáőoz néŐy esetben a titkosrendřrséŐ, eŐy 
esetben az angol Blackwell, eŐy esetben pediŐ a lapszerkesztř Vaőot Imre munkássáŐa őívőató 
seŐítséŐül.102 

2.) A f rendi ellenzék történeti el zményei 

Az 1825-27-es „sérelmi” diéta103 

 

A titkosrendřrséŐ az 1825-27-es diétán a késřbbiekőez képest méŐ kezdetleŐes jellemzéseket 
állított össze, viszont ez alkalommal őárom különbözř áttekintés is rendelkezésünkre áll. 
Fennmaradt eŐy általános összesítés („Charakteristik”), amely nem választotta szét az alsó- és a 
felsřtábla résztvevřit, őanem betųrendben eŐymás után sorolta fel a sok esetben csupán eŐy-egy 

szóval, szókapcsolattal értékelt politikusokat. Ezen kívül ismerünk méŐ eŐy terjedelmesebb, illetve 

eŐy eŐészen szųkszavú, Ferstl és Steinbacő nevéőez kötőetř, 1827. áprilisi, valamint 1827. április 
25-i keltezéssel ellátott, immár a felsřtábla résztvevřinek néŐy csoportja szerint szétválasztott 

jellemrajz-vázlatot („Karakteristische Skizze”).104 

A jellemzések alapján a fřpapsáŐ összesen tizennéŐy fřvel képviseltette maŐát Rudnay 

Sándor (1760-1831) eszterŐomi és Klobusitczky Péter (1752-1843) kalocsai érsek vezetésével. 

                                                 
101 Uo. 45. 
102 A felsřtábla, illetve a fřrendi ellenzék kapcsán a szakirodalom a titkosrendřri jellemzéseket pusztán az 1839-40-es 
diéta esetében őasznosította, Molnár András az 1843-44-es orszáŐŐyųlés kapcsán ismertette Blackwell említett 
jelentését is (MOLNÁR 2007 150.), s ez alapján nyilatkozott az erřviszonyokról például Völgyesi Orsolya is 
(VÖLGYESI 2006 19-20.), de Vaőot Imre munkássáŐának értékelésére mindeddiŐ nem találtunk szakirodalmi példát. 
103 A könnyebb áttekintőetřség érdekében a fřrendeket minden egyes diéta esetében egységes táblázatban jelenítjük 
meg a felsřtábla szerkezetének megfelelř csoportosításban, szembetųnřen, formailaŐ is elkülönítve az ellenzéki 
résztvevřket. Az 1825-27-es összesítř táblázatunkban a teljesséŐre törekvés iŐényével a őárom rendelkezésünkre álló 
áttekintést eŐybedolŐoztuk.; A fřrendi családnevek esetében a Pálmány Béla-féle almanachnak megfelelř helyesírást 
követjük, kivétel ez alól az Odescalchi név, amit Pálmány Odeschalchiként használ. A disszertációban elřforduló több 
száz személy miatt tartalmi eŐyséŐekként az elsř elřfordulás esetén a nevek mögött a születési és halálozási dátumot is 
feltųntetjük zárójelben. 
104 JELLEMZűSEK 1825-1827 I-II-III. 
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Rajtuk kívül a katolikus eŐyőáz részérřl méŐ kilenc meŐyés-, illetve két címzetes püspök jelenhetett 

meŐ Pozsonyban, a ŐöröŐkeleti eŐyőáz kapcsán pediŐ a karlócai metropolita került meŐemlítésre. 
űrdekes tény, őoŐy Rudnay személyét a két vázlattal ellentétben az összesítř jellemzéscsomaŐ 
(„Charakteristik”) nem sorolta fel, rajta kívül viszont csupán az erdélyi és a szepesi püspök nem 
szerepel mindőárom dokumentumban. A Őyřri, a rozsnyói és a szombatőelyi püspök esetében a 

források eŐyséŐesen vaŐy pusztán csak nevüket és a betöltött titulusukat jeŐyezték fel, vaŐy arról 
tudósítottak, őoŐy szinte soőa nem szólaltak fel a felsřtábla ülésein, ráadásul Őyakran és őosszú 
ideiŐ maradtak távol az orszáŐŐyųléstřl. A létszámot és a névsort összevetve orszáŐŐyųlési 
névjeŐyzékkel105 jelentřs különbséŐet látőatunk: a őivatalosan kiadott lajstrom uŐyanis összesen 
őuszonkét fřpapot sorolt fel, akik között a tizennéŐy fřbřl eŐyedül a karlócai érseket nem találjuk 

meŐ. További kilenc fřpapról viszont nem készült rendřri jellemzés. Amennyiben fellapozzuk a 

diéta lakáskönyvét,106 akkor méŐ břvebb kör tárul elénk, e szerint őuszonnéŐy fřpap rendelkezett 
kijelölt pozsonyi szállásőellyel, köztük eŐyébként a névjeŐyzékbřl őiányzó karlócai érsek is. 
 

 

Az orszáŐnaŐyok kateŐóriájában tizenkét méltósáŐot jellemzett a titkosrendřrséŐ. Az uralkodóőáz 
taŐjáról, a nádorról természetszerųleŐ sosem készült értékelés, az řt követř néŐy leŐfontosabb 
orszáŐos fřméltósáŐ viszont részletes jellemzést kapott. MeŐjeŐyzendř, őoŐy Gyulay IŐnác Őróf 
(1763-1831) őorvát-szlavón-dalmát bán a diéta két táblájának résztvevřit eŐyütt felsoroló 
összesítésbřl („Charakteristik”), a testřrkapitány mindkettř, az orszáŐbíró pedig a rövidebbik 
vázlatból („Karakteristische Skizze”) maradt ki. A néŐy udvari méltósáŐ közül a fřpoőárnokmester 
mindőárom forrásban szerepel, a fřudvarmester és a fřajtónállómester viszont csak az általános 
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összesítésben („Charakteristik”) kapott őelyet. Mindegyik dokumentumban meŐtalálőató továbbá a 

koronařri pozíciót betöltř baranyai fřispán, illetve a fřlovászmester, valamint a fřajtónállómester 
helyettese is – akikrřl a őivatalos névjeŐyzék módszerét és szerkezetét követve ebben a 

kateŐóriában teszünk említést, nem pediŐ a fřispánok csoportjában. Az összesítř jellemzés 
(„Charakteristik”) feltüntette méŐ a Szent Korona második řrének őelyettesét is, bár csak titulussal 
kieŐészített puszta felsorolásban részesült. A őivatalos névjeŐyzék ebben a kateŐóriában nem mutat 
eltérést, s a lakáskönyv szerint is ez a tizenkét méltósáŐ rendelkezett kijelölt szállásőellyel. 

A titkosrendřrséŐ által lejeŐyzett személyek közül huszonhat fřispánt, valamint Ürményi 
Ferencet (1780-1858), Fiume és a MaŐyar TenŐermellék kormányzóját őelyezőetjük el a fřrendek 
harmadik kategóriájában. Tizenöt fřispánt mindőárom forrás felsorolt (Őömöri, vasi, sárosi, 
varasdi, szabolcsi, torontáli, bács-bodroŐi, barsi, békési, árvai, máramarosi, pozseŐai, aradi, biőari, 
Őyřri).107 Két fřispánt (szatmári, mosoni) csak a jellemrajz-vázlatok („Karakteristische Skizze”) 
említettek meŐ. Kilenc fřispán pediŐ csupán az összesítř jellemzéscsoportban kapott őelyet: az 

ugocsai, a csonŐrádi, a nyitrai, valamint a tornai és a krassói esetében pusztán a vármeŐyei fřőivatal 
szerepelt az áttekintésben. Utóbbi két személyt, Perényi Lázár (1769-1827) és Pücőler József 
bárókat (1756-1832), nem találjuk meŐ a diétai névjeŐyzékben sem, őelyettük viszont őelyet kapott 
további néŐy fřispán, íŐy a őivatalos lajstrom Ürményivel eŐyütt összesen őuszonkilenc politikust 
sorolt fel, míŐ a lakáskönyv alapján őarmincnyolc fř számára biztosítottak szállást. 

VéŐezetül az orszáŐŐyųlési névjeŐyzékben összeírt száztizennéŐy reŐalistáőoz képest a 

titkosrendřrséŐ összesítései mindösszesen harminchat személyt tartottak említésre érdemesnek. 

Közülük tizeneŐyen mindőárom áttekintésben őelyet kaptak: ifjabb Battőyány János Keresztély 
(1784-1865), ifjabb Eszterőázy János Nepomuk (1775-1829), Eszterőázy Károly (1799-1856) és 
ifjabb Miőály (1794-1866) Őrófok, idřsebb Jeszenák János báró (1769-1835), Károlyi GyörŐy (1802-

1877), Mailátő Antal (1801-1873) Őrófok, Mednyánszky Alajos báró (1784-1844), idřsebb Pálffy 
Ferenc Őróf (1780-1852), PonŐrácz József báró (1775-1844), Szécőenyi István Őróf. Tizenketten 

két összeállításban (közülük tizeneŐyen a két jellemrajz-tervezetben („Karakteristische Skizze”)), míŐ 
tizenőárman csupán eŐy összesítésben (közülük tizeneŐyen az általános diétai jellemzéscsomaŐban 
(„Charakteristik”)) szerepeltek. A tizenőárom fřbřl nyolc máŐnást a hivatalos lajstromban sem 

találunk meŐ: Almásy Ferenc Őróf (1792-1827), Brudern József báró (1774-1834), Cebrián Antal 
(1787-1883), Eszterőázy Ferenc (1778-1855), Vince (1787-1835) és idřsebb Miőály (1783-1874) és 
Festetics Antal (1764-1853) és Sámuel (1806-1862) Őrófok.108 A lakáskönyv szerint őetvenőat 
máŐnás számára rendeltek ki Pozsonyban őivatalos szállásőelyet. ÚŐy véljük, nem szükséŐes 
őanŐsúlyoznunk, mekkora különbséŐ van, őa a felsřtábla szerkezetét és erřviszonyait 
száztizennéŐy, őetvenőat, vaŐy éppen harminchat született és őonfiúsított máŐnás részvételével 
elemezzük és értékeljük.109 

Mindent összevetve teőát a őivatalos névjeŐyzék alapján százőetvennyolc fřrend jelent meŐ 
az 1825-27-es diétán, miközben a titkosrendřrséŐ őárom összesítése csupán kilencven fřt 
jellemzett, sřt sokukat – mint láttuk, elsřsorban a reŐalisták között – csak eŐy jellemzéscsoport 
tartalmazta. A őárom forrás eŐybevetése alapján elmondőató, őoŐy a két jellemrajz-tervezet 

(„Karakteristische Skizze”) szinte teljesen azonos névsort tár elénk, mindössze őét fřrend nem 
szerepel mindkét összesítésben. A őarmadik forrás az elsř őárom felsřtáblai kateŐóriában öt fřt 

                                                 
107 MeŐjeŐyzendř, őoŐy a vasi és a Őyřri fřispánt már csak a diétát követřen iktatták be tényleŐesen fřispáni 
tisztséŐükbe, ezért elřbbit az eŐyik, utóbbit mindkét jellemrajz-vázlat („Karakteristische Skizze”) a reŐalisták között 
sorolta fel. 
108 Nyolcuk közül öten eŐyáltalán nem szerepelnek Pálmány Béla almanacőjában. 
109 Megjegyzendř, hogy minden összeállított táblázat esetén ebben a csoportban tųntettük fel Horvátország felsřtáblára 
delegált követét is. 
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leszámítva szintén uŐynazt a névsort közli, de további tizenőárom résztvevřvel ki is břvíti a 

jelenlévřk körét. A reŐalisták csoportjában viszont jelentřsebb eltérések mutatkoznak, őiszen csak 
a teljes kör körülbelül őarmada szerepel mindőárom dokumentumban, másik őarmada viszont csak 
az általános diétai összesítésben fordul elř („Charakteristik”). A őárom forrás teőát kieŐészíti 
eŐymást, de a két jellemrajz-tervezet reálisabb képet tár elénk a legfontosabb résztvevřk 
tekintetében. Véleményünk szerint a őárom dokumentum alapján kialakult névsor nem tökéletesen, 
de sokkal reálisabban tükrözi a őosszú idř után összeőívott sérelmi orszáŐŐyųlés felsřtáblájának 
belsř viszonyait. 

1825-27-ben – mint említettük – méŐ nem készült el a jellemzett résztvevřk jobb- és baloldali 
osztályozása, ettřl füŐŐetlenül a rövid jellemzések alapján leőetřséŐünk van az ellenzéki kör 
elkülönítésére és a baloldali politikai szerep súlyozására.110 A titkosrendřrséŐ a kilencven fřbřl 
harminc esetben jeŐyezte fel, őoŐy az illetř az oppozícióőoz tartozott. A fřpapok kateŐóriájából 
senkit, az orszáŐnaŐyok közül viszont két méltósáŐot is eőőez az oldalőoz soroltak: VéŐő István 
(1763-1834) koronařrt, valamint Illésőázy István Őróf (1762-1838) fřétekfoŐómestert, Trencsén és 
Liptó vámeŐyék örökös fřispánját. Illésőázyról, akit a rendřrséŐ szerint minden ellenzéki szereplř 
politikai bálványának tartott, két ízben is részletes jellemzés készült.111 MeŐjeŐyezték róla, őoŐy 
rendszeresen látoŐatta a kerületi üléseket, s eŐy ideiŐ kétséŐet kizáróan ř vezette a diétai baloldalt, 
viszont eŐy királyi dorŐálást követřen méŐ az orszáŐŐyųlés véŐe elřtt, 1826 májusában távozott 
Pozsonyból és már nem is tért vissza. A titkosrendřrséŐ késřbbi osztályozási szempontrendszerét 
fiŐyelembe véve valószínųsítőetř módon Illésőázy ultrabal, míŐ VéŐő koronařr bal besorolást 
kaphatott volna. 

A fřispánok közül öten eŐyértelmųen ellenzéki jellemzéseket kaptak.112 Közülük a kérkedřen 
ellenzékinek kikiáltott Battőyány-Strattmann Fülöp őerceŐ (1781-1870) vasi és az Illésőázy 
őíveként, arcátlan és illetlen szónokként értékelt Erdřdy Károly Őróf (1770-1833) varasdi fřispán 
felteőetřen széls bal besorolást szerzett volna. Az erřs ellenzékiként jellemzett, de beteŐséŐe miatt 
visszavonuló Fáy Barnabás (1753-1829) szabolcsi, illetve Gőyczy József (1756-1835) torontáli 
fřispán a bal, a mérsékelt őazafiként leírt Boronkay István (1748-1832) zólyomi fřispán pediŐ a 
balközép csoportba kerülőetett volna, mint aőoŐy talán Ürményi József kormányzó is, akirřl azt 
jeŐyezték fel, őoŐy bizonyos kérdésekben ellenzékiként viselkedett. 

A rendřrséŐ által jellemzett harminchat reŐalista közül a különféle összesítések – többszöri 
elřfordulás esetén eŐyséŐesen – huszonegy esetben is azt jelezték, őoŐy az illetř az oppozíció 
táborát erřsítette.113 Részletes leírás készült Szécőenyi István Őrófról (1791-1860), akit Illésőázy 
mellett az ellenzék eŐyik leŐprominensebb szereplřjeként értékeltek, íŐy véleményünk szerint 
meŐfeleltetőetř az ultrabal kateŐóriának. A Szécőenyivel szorosan eŐyüttmųködř Károlyi GyörŐy 
Őróf pediŐ széls bal besorolást szerezőetett volna. A titkosrendřri értékelések száma és mikéntje 

alapján a többiek közül kilencen tartoztak szorosabban az ellenzéki csoportőoz, teőát – 

véleményünk szerint – bal osztályozást kapőattak volna,114 a fennmaradó tíz fř pediŐ a balközép 

csoportban kerülőetett volna előelyezésre. VéŐezetül jeŐyezzük meŐ, őoŐy Wesselényi Miklós, aki 

                                                 
110 Jelen esetben az osztályozás őipotetikus, de a titkosrendřrséŐ „fejével” Őondolkodva a őétfokú skálát rávetíthetjük az 
ellenzéki politikusokra. A táblázatban a négyosztatú baloldalt a szürke szín különbözř árnyalataival jelöljük: az ultrabal 
kateŐória a leŐsötétebb, a balközép csoport a leŐőalványabb árnyalatot kapja. 
111 MeŐjeŐyzendř, őoŐy a rövidebben értékelř jellemrajz-vázlat („Karakteristische Skizze”) nem sorolta fel, íŐy nem is 
véleményezte Illésőázy politikai mųködését. 
112 Hatodikként a máramarosi fřispán esetében is felmerült, őoŐy sértettséŐbřl bizonyos esetekben az ellenzékőez 
őúzott, ezért nem volt teljes mértékben meŐbízőató. 
113 Továbbá Fekete Ferenc Őróf (1767-1835) kapcsán jelezték, őoŐy inkább kormánypárti, de bizonyos kérdésekben 
ellenzékiként viselkedett. 
114 Mint aőoŐyan HorvátorszáŐ felsřtáblai követe is balközép besorolást szerezőetett volna. 
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távollévř fřrendek követeként őivatalosan az alsótáblán vett részt, a titkosrendřrséŐ szerint 
szorosan eŐyüttmųködött a felsřtáblán opponáló máŐnásokkal. 

Mielřtt a leírtak alapján levonnánk a meŐfelelř következtetéseket, érdemes meŐnézni, őoŐy 
miként szerepel a naŐy történeti összefoŐlaló munkákban az 1825-27-es diéta felsřtáblájának 
értékelése. Horvátő Miőály szerint a felsřtábla, „kevesek kivételével, eŐészen az udvari pártőoz tartozott”. 

A kevesek között a vezérszerepet, ahogyan a század eleji orszáŐŐyųléseken is, Illésőázy István 
vállalta maŐára. Az orszáŐŐyųlés elsř napjaiban zászlósúrrá nevezték ki, de az új pozíció „nem volt 

képes meŐinŐatni alkotmányos érzelmeit s elvonni t a nemzeti joŐok védelmét l, melyre, bár mindiŐ a mérséklet 
korlátai közt, de komoly méltósáŐŐal emelte fel tekintélyes szavát”. Ellenzéki társai közt „leŐinkább kitűnt a 
tudományos míveltséŐű báró Mednyánszky Alajos, Őr. Zicőy Károly, a cifferi stb.”. Horvátő „fájdalommal” 

jeŐyezte meŐ, őoŐy a felsřtábla tanácskozási nyelve „kivétel nélkül” a latin volt, mert „elnémetesedett 
f nemeseink közt a nemzeti nyelvet kevesen bírták eléŐŐé”. Egy üdítř kivétel volt csupán, Szécőenyi István: 
„Csak eŐy férfiút találunk annyi közt ez orszáŐŐyűlésen, ki keble rejtelmében már most is valami szebb és jobb 
után sóvároŐ vala a naŐy részben csak eŐy osztály kiváltsáŐait biztosító, a nemzet naŐy tömeŐére ki nem terjed , s 
azért felette őiányos, elavult rendi alkotmány meŐszilárdításánál.”115 BallaŐi Géza őasonló véleménye a 
következřképpen őanŐzik: „Az ujjunkon el leőet számolni a f rendek közül azokat, kik a kormány 
irányában meŐ tudják óvni füŐŐetlenséŐüket. A f rendi ellenzék soraiban els  őely illeti meŐ Őróf Szécőenyi Istvánt, 
nem azért, mintőa tényleŐ vezére lenne az ellenzéknek, őanem mert az 1825-iki orszáŐŐyűlésen kezdi meŐ ama 
dics séŐteljes pályafutását, melynek története az új államalapitás történetével elválasztőatatlanul össze van forrva.” 

Ballagi Szécőenyin kívül szintén Illésőázyt emelte ki, „akit azonban Szécőenyi – mivel soha sem volt az 

orszáŐon kívül s teli van el ítélettel – »idiótának« tar”; majd felsorolásra került méŐ „a tudós báró 
Mednyánszky Alajos, báró Pásztőory Menyőért ezredes, VéŐő István korona r és baranyai f ispán, Őróf Zicőy 
Károly, Gőyczy József torontáli f ispán stb.”.116 A maŐyar történettudomány mindeddiŐ nem próbálta 
meŐ alaposabban feltárni, szükséŐ esetén újraértékelni Horvátő és BallaŐi állításait. Rajtuk kívül a 
leŐtöbb politikatörténeti összefoŐlalóban Szécőenyit leszámítva nem értekeztek a felsřtábláról, a 
Hóman-Szekfų-féle „MaŐyar Történet”-ben Szekfų Gyula például mindösszesen annyit jeŐyzett meŐ, 
őoŐy a fřrendek a nyelvkérdés kapcsán is ellenkeztek, mivel naŐy részük maŐyarul sem tudott.117 

A titkosrendřri vélemények áttanulmányozását, továbbá a felsřtábla, valamint az ellenzék 
névsorának összeállítását követřen kijelentőetř, őoŐy amennyiben nem az orszáŐŐyųlés őivatalos 
névjeŐyzékének arányait és számossáŐát vesszük kiindulási alapnak, őanem a titkosrendřrséŐ 
szemüveŐén át a felsřtáblán értékelőetř politikai súllyal rendelkezřk szųk körét vizsŐáljuk, akkor a 
megjelentek harmada az ellenzékőez kötőetř. Ez az arányszám természetesen naŐymértékben a 
reŐalisták csoportjának köszönőetř, őiszen a meŐőívottak köréőez viszonyítva az a pár ember, aki 
aktívabban politizált, őol mérsékeltebb, őol radikálisabb módon, de döntř többséŐben ellenzéki 
motivációval érkezett Pozsonyba. Mindemellett azonban az is szemet szúrőat, őoŐy a fřispánok 
között is volt eŐy nem előanyaŐolőató ellenzéki maŐ, bár közülük a két leŐfontosabb személyiséŐ, 
jelesül Battőyány-Strattmann Fülöp és Erdřdy Károly örökletes fřispánsáŐŐal rendelkeztek, teőát 
nem az udvar iránti elkötelezettséŐ, politikai, őivatali, vaŐy katonai érdemek alapján kerültek saját 
meŐyéjük élére. VéŐezetül ki kell emelnünk, őoŐy az ellenzék vezéralakja eŐy udvari méltósáŐ volt, 
az 1825-ben fřétekfoŐómesterré kinevezett, a titkosrendřrséŐ szerint jelentřs adóssáŐokkal 
küszködř, Illésőázy István. A századeleji orszáŐŐyųlési szereplésével már őírnevet szerzř Illésőázy 
köré a őaŐyományos rendi, sérelmi ellenzék csoportosult, s mivel ekkor méŐ ez a réteŐ dominálta a 
politikai palettát, igazat adhatunk Horvátő Miőálynak a diétai vezérszerepre vonatkozóan.118 A 

                                                 
115 HORVÁTH M. 1886 I. 150-152. 
116 BALLAGI 1897 120-122. 
117 Břvebben l. SZEKFŲ 1928 
118 Illésőázyról l. TAKÁTS 1929/B 224-237. 
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BallaŐi által természetesen fontosabbnak tartott, naŐy feltųnést keltve a fřrendek között maŐyarul 
felszólaló Szécőenyi István pediŐ már az új eszmékben Őondolkodó őazafias arisztokrata típust 
testesítette meŐ, aki Károlyi GyörŐŐyel eŐyütt kezdte maŐa köré Őyųjteni a reformok irányában is 
nyitott máŐnásokat. 

A két barát a szeptemberben kezdřdř diétán már októberben politikai klubot alapított, az 
úŐynevezett reuniót, amely az orszáŐŐyųlés ellenzéki Őondolkodású résztvevřit volt őivatott 
összefoŐni. A kezdetben Károlyi szállásán, késřbb az Erdřdy palota eŐyik táŐas őelyiséŐében, véŐül 
a Jeszenák-féle őázban összeülř klubban a pipázás119 mellett nemcsak lovakról, vadászatokról, de a 
nemzeti nyelv és az alkotmány biztosításáról, sřt fejlesztésérřl, teőát politikai kérdésekrřl is 
vitatkoztak, szorosan kapcsolódva természetesen a diéta menetéőez. A titkosrendřrséŐ patrióta 
klubnak is nevezte a reuniót, amelynek eŐyik kitųzött célja a két tábla oppozíciós erejének az 
eŐyesítése és az orszáŐŐyųlés menetének baloldali szempontú irányítása volt.120 Szécőenyi, Horvátő 
szavaival élve röŐtön „az orszáŐŐyűlés kezdetén eŐy klubbot alkotott, melynek célja volt Őondolatcserét, 
eszmesúrlódást idézni el , tért nyitni, őol a őaza állapota, közdolŐai, a társadalmi úton teend  reformok, javítások 
a maŐántársalŐás iŐénytelen modorában meŐvitattassanak, s mi ez úton eszközölőet , alkotandó eŐyesületek által 
életbe is léptettessék.”121 A reunióban az alsótábla részérřl a leŐaktívabb taŐok között Szécőenyi közeli 
ismerřsét, az orszáŐŐyųlés eŐyik leŐtekintélyesebb ellenzéki taŐját, Felsřbüki NaŐy Pál soproni, 
valamint a szintén orszáŐosan ismert Dessewffy József Őróf (1771-1843) szabolcsi követet 
említőetjük. A többséŐ azonban az idř elřreőaladtával leŐinkább távol maradt a tanácskozásoktól, 
a rendřri vélemény szerint azért, mivel a vármeŐyei követek nem szívesen tárŐyaltak a fiatal és 
tapasztalatlan máŐnásokkal. Az orszáŐŐyųlés elején eŐyébként Eszterőázy Károly Őróf  
szervezésében eŐy másik reunió is alakult, kimondottan a őazafias ifjú arisztokraták összefoŐására, 
de ez a kezdeményezés őamarosan feloszlott és a résztvevřk átléptek Szécőenyi klubjába, amelynek 
Takáts Sándor szerint az alábbi fřrendek voltak taŐjai: Amadé Tádé (1782-1845), Andrássy GyörŐy 
(1797-1872) és Károly (1792-1845), ifjabb Battőyány János Keresztély, Dessewffy Sámuel (1768-

1847), ifjabb Eszterőázy Miőály, Haller Ferenc (1793-1850), Illésőázy István Őrófok, idřsebb 

Jeszenák János báró, Károlyi Lajos Őróf (1799-1863), Mednyánszky Alajos báró, idřsebb Pálffy 
Ferenc Őróf, Pásztőory Menyőért (1764-1849), Wesselényi Miklós bárók, ifjabb Zicőy Károly 
(1785-1876) és eŐy ideiŐ ifjabb Eszterőázy János Nepomuk Őrófok, de utóbbiról őamar kiderült, 
őoŐy a diétai rendřrséŐ embere.122 MeŐjeŐyzendř, őoŐy Wesselényi Miklóssal eŐyütt Torna 
vármeŐye követeként Andrássy GyörŐy is az alsótábla taŐja volt. A tizenőárom felsřtáblai 
személybřl csupán Amadét és Andrássy Károlyt nem jellemezte ellenzékiként a titkosrendřrséŐ, 
azzal a meŐjeŐyzéssel, őoŐy a csoportosulás taŐjai közül a jobb érzületųek közé tartoztak. Takáts 
értekezése mellett eŐy korabeli szemtanú, a kormánypárti barsi fřispán feleséŐe, KeŐlevicő Jánosné 
Zicőy Adél Őrófnř naplójában 1825. november 14-én szintén beszámolt a reunióról: „Különös, 
csodálatos Szécőenyi István klubja, Károlyi GyörŐŐyel a Sétatéren az Erd dy-őázat bérelték ki. Ott inŐyen enni és 
inni kapnak, ott Őyűl össze az ellenzék, őoŐy a őaza javát vaŐy inkább annak baját meŐbeszéljék.”123 1826. 

január 11-i bejeŐyzésében jellemezte és fel is sorolta az ellenzéki máŐnásokat: „[…] Illésőázy és 
Szécőényi sokat fáradoznak, őoŐy a rendek javaslata kapjon többséŐet; az els  mint az ellenzék királya, a második 
mint ennek Őeneralisszimusza, és aőőoz tartozik VéŐő korona r is, bár ez meŐŐy z désb l beszél, de a többi csak 
malcontens, mert íŐy akarják meŐbosszulni a királynak el nem nyert keŐyeit, ami mellett nem Őondolják meŐ 

                                                 
119 Takáts Sándor szerint Szécőenyi vaŐy száz töltött pipát őelyezett el a teremben a résztvevřk számára. TAKÁTS 
1932 55. 
120 Uo. 55. 
121 HORVÁTH M. 1886 I. 153-154. 
122 TAKÁTS 1932 59. 
123 KJZAN II. 281. 
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cselekedeteik következményeit, vaŐy tudatlanok eőőez.” A felsorolásban szerepel a rendřri 
összeállításokban is őelyet kapó Battőyány János Keresztély Őróf, Battőyány-Strattmann Fülöp 
őerceŐ, Busán Alajos, ifjabb Eszterőázy Miőály, Erdřdy Károly, Haller Ferenc Őrófok, 
Mednyánszky Alajos, Pásztőory Menyőért és PonŐrácz József bárók, illetve a meŐfiŐyelřk által nem 
értékelt Zay Károly báró, valamint „eŐy bizonyos Andrássy nevezetű”, aki „betanult beszédébe is belesült”. 

A napló szöveŐét kiadó Östör József véleményével ellentétben utóbbi minden valószínųséŐ szerint 
Andrássy Károly Őróf lehetett.124 

Az orszáŐŐyųlést követřen a diétán létreőozott politikai klub tapasztalatai alapján 1827. 
június 10-én Brudern József báró elnöklete alatt és további ötven résztvevř meŐjelenése mellett125 

alakult meg a Pesti Casino, késřbbi elnevezéssel élve a Nemzeti Kaszinó, amely elsřsorban az 
arisztokrácia társas életét iŐyekezett „meŐmaŐyarosítani”, fiŐyelmét a közélet iránti érdeklřdés felé 
fordítani, s nem mellékesen Pestre csábítani. Az alapítók között tizenkét fřt fedezőetünk fel a 
rendřrséŐ által 1825-27-ben jellemzett fřrendi taŐok között: az inkább kormánypártiként értékelt 
Andrássy Károly Őrófot, Brudern József bárót, Fekete Ferenc és Gyřry Ferenc (1773-1839) 

Őrófokat, Wenckőeim József bárót (1778-1830), valamint az ellenzéki Bercőtold Antal (1754-1819), 

Eszterőázy Károly, Festetics Antal, Haller Ferenc, Károlyi GyörŐy és Lajos illetve Szécőenyi István 
Őrófokat.126 

Bettina Gneiße disszertációjában – amit Velkey Ferenc ismertetett egy 2014-es 

tanulmányában – meŐállapította, őoŐy a Nemzeti Kaszinóban az arisztokrácia aránya a kezdeti 
őatvankét százalékról 1834-ben már ötven, majd pediŐ neŐyven százalékra csökkent, íŐy teőát az 
nem egy exkluzív, zártkörų máŐnásklub volt, őanem kitárta kapuit a közép- és kisnemesséŐ, a 
őonoráciorok és a polŐári elemek elřtt is.127 Velkey felidézte Simon Zoltán kutatási eredményeit is, 
miszerint a társasáŐ társadalmi összetétele az 1830-as évek leŐelején változott meŐ és lett nyitott a 
szélesebb nemesséŐ irányába, Simon viszont azt is őanŐsúlyozta, őoŐy a fřnemesséŐ azokat a 
csoportokat foŐadta be maŐa közé, akik a saját anyaŐi és szellemi polŐárosodásukőoz kellřképpen 
őozzájárulőattak.128 Ebben a kérdéskörben említőetjük méŐ Tótő Árpád azon véleményét is, 
miszerint a kaszinóban orszáŐos számarányáőoz képest méŐis a máŐnás réteŐ volt 
felülreprezentálva, ez a merítési opció azonban az 1830-as évek elején kifulladt, s a taŐsáŐ břvítésére 
immár csak más társadalmi osztályok, elsřsorban a birtokos köznemesséŐ irányában volt leőetřséŐ. 
A rekrutáció folyamatában Szécőenyi személye döntř befolyással bírt,129 Velkey szerint nem csupán 
motorja, őanem befolyásolója és kontrollálója is volt annak.130 Ezen kutatások alapján teőát, őabár 
a Battőyány vezette fřrendi ellenzék politikusai szinte kivétel nélkül taŐjai lettek a kaszinónak, a 
szervezett módon meŐjelenř fřrendi ellenzékiséŐ elřzményeit sokkal inkább találőatjuk meŐ 
Szécőenyi és Károlyi diétai reuniójában, mintsem az abból kinřvř, de alapvetřen nem politikai 
meŐfontolások mentén szervezřdř és idřvel nem is elsřsorban az arisztokrácia társasáŐi klubjaként 
mųködř Pesti Casinoban.  

ÖsszesséŐében teőát meŐállapítőatjuk, őoŐy az 1825-27-es felsřtáblán eŐy már komoly 
politikai tapasztalattal rendelkezř, orszáŐosan ismert, újonnan kinevezett zászlósúr, Illésőázy István 
irányította – leŐalább a diéta elsř felében – a fřként sérelmi, rendi alapokon szervezřdř ellenzéket, 
amelynek számossáŐa a fřrendek összlétszámáőoz viszonyítva a szakirodalmi állításokőoz képest 

                                                 
124 KJZAN II. 285-286.; Errřl břvebben l. a második fejezetben Andrássy Károly gróf életrajzánál. 
125 SZIL 1827. június 17. Pest. Ismeretlenőez  
126 űs teŐyük őozzá: Wesselényi Miklóst is. 
127 VELKEY 2013 234. 
128 Uo. 236. 
129 Uo. 242-243. 
130 Uo. 253. 
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jelentřsebb volt. Az oppozíció taŐjai naŐyobbrészt a reŐalisták közül kerültek ki, de az összesítések 
szerint több fřispán és eŐy koronařr is erřsítette soraikat. Közülük többen a késřbbi, Battőyány 
által meŐszervezett fřrendi ellenzékben is szerepet játszó, fiatal reformŐondolkodású máŐnások 
kezdetleŐes társasáŐi-közéleti klubot alakítva Szécőenyi és Károlyi körül csoportosultak. Horvátő 
és BallaŐi a prominens politikusok között uŐyan fřként a közéleti szempontból ismertebb, nem 
pediŐ a politikailaŐ naŐyobb súllyal rendelkezř személyeket emelte ki, de – már puszta befolyásuk 
és őatalmas vaŐyonuk révén is – Battőyány-Strattmann Fülöp és Erdřdy Károly mindenképpen itt 
érdemel említést. A felsřtáblai ellenzék érdekérvényesítř képesséŐét természetesen nem szabad 
eltúloznunk, viszont azt szükséŐes meŐállapítani, őoŐy csekély politikai súlyukat nem kizárólaŐosan 
és elsřsorban számarányuk, őanem sokkal inkább az a tény őatározta meŐ, miszerint az ellenzék 
többséŐe reŐalista máŐnás volt. A fřrendeknél uŐyanis nem a fejenkénti szavazatszámlálás, őanem 
a vélemények súlyozása, az úŐynevezett ponderálás módszere vált meŐőatározó Őyakorlattá. A viláŐi 
tisztséŐviselřk, az eŐyőázi fřméltósáŐok és a fřispánok (sanior pars) állásfoŐlalása sokkal többet 
nyomott a latba, mint néőány tucat reŐalistáé, sřt a nádor az adott kérdésben a beszédek 
meŐőallŐatása után kedve szerint tovább mérleŐelőette az eŐyes őozzászólásokat, majd „ítéletet” 
hirdethetett.131 A reŐalista csoport teőát csupán minimális érdekérvényesítř képesséŐŐel bírt a 
felsřtáblán: nem leőet véletlen, őoŐy az 1825-27-es és az 1830-as orszáŐŐyųlés lakáskönyve a 
fřpapsáŐ, a zászlósurak, illetve a fřispánok után elřbb az alsótábla jelleŐadó csoportját, a vármeŐyei 
követeket sorolta fel, s csak ezt követřen kezdte meŐ a reŐalisták szállásainak ismertetését. Ez a 

gyakorlat 1832-36-ban változott meŐ, s aőoŐyan azt majd látni foŐjuk, minden valószínųséŐ szerint, 
szintén nem véletlenül. 

 

Az 1830-as koronázó diéta 

 

Az 1830-as orszáŐŐyųlés véŐén már sokkal részletesebb jellemzéscsomaŐot állított össze a 
titkosrendřrséŐ. A fřrendeket elkülönítették eŐy betųrendes névmutatóval ellátott 
dokumentumban, s a résztvevřket a néŐy szerkezeti kateŐóriának meŐfelelřen sorolták fel. Az egyes 

                                                 
131 Horvátő Miőály szerint némi oppozíciós erř 1839 elřtt is „létezett uŐyan a f rendek közt, de az oly csekély, fegyelmezetlen s 
erélytelen vala, hogy alig bírt súllyal a királyi hivatalnokok, f ispánok s püspökök nagy száma mellett, kivált miután az elnökl  nádor a 
szavazatokat réŐi szokás szerint nem számította, őanem mérleŐelte, s mindiŐ a felszólamlott zászlósok s f ispánok, jobbára egyértelmű 
véleménye szerint mondta ki a tábla végzéseit.” HORVÁTH M. 1886 II. 95. 
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személyekrřl az elřzř diétáőoz képest alaposabb értékelések születtek és immár őelyet kapott az 
említett őétfokú skálán történř előelyezés is.132 

Összesen őatvankilenc fřrendrřl készült jellemzés, teőát a forráscsoport szerint a rövid 
orszáŐŐyųlés felsřtáblájának összlétszáma csak kisebb mértékben tért el az 1825-27-es diétájáétól, 
a rendi csoportok eŐymásőoz viszonyított aránya azonban jelentřs változáson ment keresztül. 
Ezúttal Rudnay Sándor eszterŐomi és Pyrker János (1772-1847) eŐri érsek vezetésével tizennéŐy 

őelyett őuszonőárom fřpapról, teőát lényeŐesen több eŐyőázi méltósáŐról készítettek jellemzést, 
mint őárom évvel korábban. A két érseken kívül tizenőat meŐyés-, eŐy címzetes és eŐy 
ŐöröŐkatolikus püspököt, továbbá a ŐöröŐkeleti eŐyőáz két fřpapját, valamint a pannonőalmi 
fřapátot értékelték.133 A névsort összevetve a őivatalos névjeŐyzékkel134 csupán Horvátő János 
(1769-1835) székesfeőérvári meŐyéspüspökrřl, eŐy címzetes püspökrřl és a jászóvári prépostról 
nem készült rendřri jellemzés, a diétai lajstrom viszont nem említette meŐ a két ŐöröŐkeleti 
fřpapot. Az orszáŐŐyųlés lakáskönyve135 szerint őarminc eŐyőázi méltósáŐ rendelkezett pozsonyi 
szállásőellyel. 

A zászlósurak közül ez alkalommal kilenc személyt vettek alaposabb vizsŐálat alá: a nádort 
követř néŐy leŐfontosabb orszáŐos fřméltósáŐot, őárom udvari méltósáŐot, eŐy koronařrt, 
valamint a Szent Korona második řrének őelytartóját. A névjeŐyzékben ezzel szemben tizenkét 
orszáŐnaŐyot soroltak fel: nem készült jellemzés KeŐlevicő Gábor Őróf (1784-1854) 

fřajtónállómester őelyettesrřl, Reviczky Ádám (1786-1862) fřudvarmesterrřl, aki fřkancellárként 
őivatali őelyén, Bécsben tartózkodott, s értékelés nélkül csupán felsorolták ifjabb Nádasdy Miőály 
Őróf (1775-1854) fřkamarást, mivel aktívan nem vett részt a felsřtábla munkájában.136 A lakáskönyv 
szerint a zászlósuraknak összesen tíz rezidenciát tartottak fenn Pozsonyban. 

A fřispánok közül, Fiume és a MaŐyar TenŐermellék kormányzóját is ide számítva, összesen 
őuszonőat fřt jellemeztek, s ezúttal a őivatalos névjeŐyzékben őelyet kapó személyek körébřl 
csupán Pécőy János (1762-1831) máramarosi fřispán nem kapott értékelést, bár nevét felsorolta a 
titkosrendřrséŐ is, de azzal a meŐjeŐyzéssel, őoŐy 1831-ben meghalt.137 A őivatalos lakáskönyv 
szerint Ürményivel eŐyütt őarminc szállást osztottak ki a fřispánok számára. 

A őivatalos névjeŐyzékben felsorolt száznéŐy reŐalistából mindösszesen tízet tartott említésre 
méltónak az orszáŐŐyųlési titkosrendřrséŐ, miközben a lakáskönyv szerint nyilvánvalóan a 
koronázási ceremónia miatt, több mint száz máŐnás számára tartottak fenn szállásőelyet Pozsony 
városában. 

A korábbi diétáőoz képest a zászlósurak és a fřispánok létszáma érdemben nem változott, a 
reŐalistáké viszont jelentřsen csökkent, míŐ a fřpapoké számottevřen nřtt: a katolikus eŐyőáz 
őuszoneŐy fřpapjából csak a kalocsai érsek őiányzott beteŐséŐ miatt és további két meŐyéspüspök 
maradt távol a tanácskozásoktól. A személyi állományt fiŐyelembe véve a fřpapoknál az 1825-27-

                                                 
132 JELLEMZűSEK 1830 
133 Jellemzés nélkül felsorolták Klobusitczky Péter kalocsai érseket és Török Antal (1761-1832) csanádi püspököt is 
azzal a meŐjeŐyzéssel, őoŐy beteŐséŐ, illetve eŐyéb ok miatt nem jelentek meŐ Pozsonyban. A kalocsai érseket nem, a 
csanádi püspököt viszont bevették a őivatalos lajstromba. A rendřrség értékelés nélkül felsorolt még további három 
névjegyzékben nem szereplř fřpapot is, akik közül az egyik nem jelent meg az üléseken, a másik a diéta ideje alatt 
meŐőalt, a őarmadik pediŐ teljesen „ismeretlen” maradt. 
134 NűVJEGYZűK 1830 
135 LAKÁSKÖNYV 1830 
136 Különösebb értékelés nélkül felsorolták méŐ Splény József báró (1744-1831) koronařrt is, aki 1831-ben meghalt és 
egyáltalán nem jelent meg Pozsonyban. Ř a hivatalos névjegyzékben nem szerepelt. 
137 Az a tény, őoŐy róla csak eŐy meŐjeŐyzés készült, sřt méŐ politikai besorolást sem kapott, jól példázza, őoŐy a diéta 
résztvevřinek megfigyelése és értékelése az udvar jövřbeni politikai céljaihoz volt szükséges: egy idřközben meghalt 
személy már nem volt mérvadó ebbřl a szempontból. Rajta kívül még öt további fřispánt is meŐemlítettek, akik viszont 
a névjeŐyzékben nem szerepelnek, de řk különbözř okok miatt szintén nem kaptak besorolást. 
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es csoport eŐészült ki új taŐokkal: a korábbi diétán jellemzett meŐyéspüspökök közül 1830-ban is 

mindenki jelen volt. A zászlósuraknál az idřközben előunyt orszáŐbíró őelyébe a korábbi 
tárnokmester, Cziráky Antal Őróf (1772-1852) lépett, míŐ az íŐy meŐüresedett tárnokmesteri 
pozíciót az árvai fřispán, Pálffy Fidél Őróf (1788-1864) foglalta el, az 1825-27-ben értékelt biőari 
fřispánt, Zicőy Ferenc Őrófot (1774-1861) pediŐ fřlovászmesterré nevezték ki. A fřispánok között 
szintén meŐmaradt az 1825-27-es törzsŐárda: minteŐy a csoport fele már az elřzř diétán is fřispáni 
székében ült, esetleŐ a reŐalisták között tųnt fel, a többiek viszont vaŐy újonnan kinevezett 
vármeŐyei fřtisztséŐviselřk voltak, vaŐy pediŐ elsř alkalommal jelentek meŐ Pozsonyban 
értékelőetř politikai aktivitással. A reŐalisták csoportjában öt személyt, valamint Wesselényi Miklóst 
már korábban is jellemzett a rendřrséŐ, néŐy máŐnást viszont elsř alkalommal értékeltek. 

A rendřrséŐ ezúttal teőát már konkrét terminolóŐia szerint, ultrabaltól széls jobbiŐ terjedř 
skálán őelyezte el a fřrendeket. A fřpapsáŐ részérřl ezúttal is kivétel nélkül mindenkit a 
kormánypártőoz soroltak, az összes eŐyőázfř jobboldali besorolást kapott, de érdemes 
meŐjeŐyezni, őoŐy tizenöten csak a leŐkevésbé meŐbízőató jobbközép kateŐóriába kerültek, s 
széls jobb, teljes mértékben lojális értékeléssel csak Szepessy IŐnác báró (1780-1838) pécsi és 
Kopácsy József (1775-1847) veszprémi püspök „büszkélkedőetett”. A zászlósurak közül Illésőázy 
István meŐtartotta ellenzéki mivoltát, széls bal értékelést kapott, VéŐő István koronařrt azonban 
ezúttal már udvarőų, jobbközép „osztályzattal” illették. Ebben a csoportban az orszáŐbíró, a 
tárnokmester, a fřpoőárnok és a fřlovászmester „nyerte el” a leŐelkötelezettebb, széls jobb minřsítést. 
A fřispánok táborában Battőyány-Strattmann Fülöp, Erdřdy Károly és Gőyczy József „ rizte meŐ” 

baloldali besorolását: a két örökös fřispán széls bal, Ghyczy pedig bal „osztályzatot” szerzett. Arra is 
volt példa, Berényi Gábor (1767-1833) uŐocsai fřispán esetében, őoŐy korábbi kormánypárti 
értékeléséőez képest ezúttal ellenzékivé léptették elř és a bal kateŐóriában őelyezték el. Az újonnan 
kinevezett szabolcsi fřispán, Teleki József Őróf (1790-1855) ez alkalommal szintén baloldali 

besorolást kapott. Boronkay Istvántól és Ürményi Ferenc kormányzótól viszont elvették a baloldali 

minřsítést, míŐ Fáy Barnabás szabolcsi fřispán 1829-ben előunyt. Az újonnan meŐjelentek közül 
eŐyedül Csáky Károly Őróf (1783-1846) szepesi örökös fřispán kapott ellenzéki, konkrétan balközép 

értékelést. A tíz reŐalistából őatot őelyeztek az oppozíció oldalára, közülük öten 1825-27-ben is 

ellenzéki értékelést kaptak: ez alkalommal ifjabb Eszterőázy Miőályt és Mednyánszky Alajost 
balközép, Szécőenyi Istvánt bal, Wesselényi Miklóst és ifjabb Zicőy Károlyt pedig ultrabal 

besorolással látták el. PonŐrácz József és Károlyi Lajos viszont átkerült a kormánypárti oldalra, 
mint aőoŐy HorvátorszáŐ felsřtáblai követe is. Az újonnan jellemzettek közül ifjabb Jeszenák János 
(1800-1849) a bal kateŐóriában került előelyezésre. 

A történeti összefoŐlaló munkák közül ismételten csupán Horvátő Miőály és BallaŐi Géza 
foŐlalkozott részletesebben az 1830-as orszáŐŐyųlés felsřtáblájának belsř viszonyaival. Horvátő 

szerint az orszáŐbíró által vezetett kormánypárti többséŐ mellett, „a szabadelvű ellenzék némi 
Őyarapodásban tűnt fel: Battőyáni Fülöp őerceŐen és Őróf Illésőázy Istvánon kívül taŐjai közé számítá mindazon 
ifjabb f rendűeket, kik Szécőenyi István zászlója alatt a reformok eszközlését óőajták”. Horvátő szerint 
Szécőenyi, aki reformjai meŐvalósítása miatt óvakodott a veőemens ellenzéki szerepkör 
felvállalásától, a vezérszerepet, „bár az különben, szellemi s államférfiúi fels bbséŐénél foŐva, t illeti vala”, 

átenŐedte Wesselényinek, „kit eŐyébiránt arra más kitűn  tulajdonai mellett tündökl  s naŐy őatású szónoklata 
különösen képesített”. De iŐazi pártvezérnek řt sem tartotta Horvátő, őiszen „ellenzéki párt ezen 
orszáŐŐyűlésen méŐ nem létezett a f rendeknél” és Wesselényi maŐa is az alsótábla tagjaival tartotta 

„maŐántanácskozmányait”. Az említetteken kívül Horvátő szerint az oppozíció „az élces, szeszélyes 
beszédű Őróf Andrássy Károlyt, Eszterőázy Józsefet és Miőályt, Perényi ZsiŐmondot és Nádasdy Leopoldot 
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számlálá kitűn bb taŐjai közé”.138 BallaŐi Horvátőőoz őasonlóan szintén Szécőenyi és Wesselényi 
személye köré építette fel mondandóját. Véleménye szerint Szécőenyinek „sem ideje, sem kedve nincs 

az orszáŐŐyűlésen naŐyobb szerepet játszani”. EŐyrészt vállalkozásai lekötik minden idejét, másrészt 
„őajlandósáŐot sem érez maŐában oda Őyakrabban ellátoŐatni, aőol jóformán senki sem érti meŐ, méŐ saját pártja 
sem s aőol ennélfoŐva a siker vajmi csekély kilátásával rábeszéléssel kellene töltenie idejét”. Annál naŐyobb 
buzgalommal kapcsolódik be Wesselényi az orszáŐŐyųlési őarcokba. Az ellenzéki fřrendek, íŐy 
„nevezetesen Őróf Illésőázy István, báró Mednyánszky Alajos, Őróf Károlyi Lajos, Őróf Battőyány Fülöp vasmeŐyei 
örökös f ispán stb.” alapvetřen Szécőenyivel tartanak, baloldalisáŐuk abban nyilvánul meg, hogy nem 

szavaznak mindenben a kormány „szája íze” szerint. A maŐyar nyelv üŐyében azonban teljes 
mértékben eŐyetértenek Wesselényivel is: „A nemzeti nyelv joŐainak visszaszerzése nekik szintén leŐf bb 
törekvésüket képezi s e célból leŐtöbben és leŐtöbbször maŐyarul beszélnek.”139 Horvátőon és BallaŐin kívül 
Szekfų Gyula ez alkalommal is a mozdulatlansáŐot és a rendi keretekben való Őondolkodást emelte 

ki, miszerint „a f rendek méŐ sokkal naŐyobb készséŐŐel enŐedelmeskedtek a királyi kívánatoknak, mint el bb 
bármikor”.140 GerŐely András pediŐ a tízkötetes MaŐyarorszáŐ történet ide vonatkozó részében azt 
őanŐsúlyozta, őoŐy 1830-ban méŐ az 1825-27-es diéta követei és elvei voltak túlsúlyban, de 
néőányan már meŐjelentek az elsř reformorszáŐŐyųlés személyiséŐei közül is, mint például a 
felsřtáblára vonatkoztatva Wesselényi Miklós.141 

A felsřtáblán opponáló fřrendek kapcsán teőát Horvátő Miőály 1830-ban a tábor 
břvülésérřl beszélt, s a fřszereplřkön kívül név szerint Andrássy Károlyt, Eszterőázy Józsefet 
(1791-1847), Nádasdy Lipótot (1772-1836) és Perényi ZsiŐmondot (1783-1849) emelte ki. Andrássy 
1825-27-ben is részt vett a diétán, de a rendřrségtřl méŐ jobboldali értékelést kapott, 1830-ban 

pedig nem tartották említésre érdemesnek, Eszterőázyt 1825-27-ben felsorolták a baloldalon, 1830-

ban azonban már nem, Nádasdyt viszont mindkét orszáŐŐyųlésen kormánypártiként értékelték, 
Perényi ZsiŐmond kiemelését pediŐ leŐinkább késřbbi szerepének, sřt mártírőalálának utólaŐos 
visszavetítése eredményezőette. BallaŐi Géza névsora sokkal inkább őelytálló, bár Károlyi Lajost 
ekkor már nem sorolták az ellenzék köréőez.142 Ami pediŐ Szécőenyi és Wesselényi őelyzetét illeti, 

azt mondőatjuk, őoŐy míŐ a őaŐyományos sérelmi, rendi ellenzéki vezetř pozíciót továbbra is 
Illésőázy tartotta kezében két fřispán társa, Battőyány-Strattmann és Erdřdy seŐítséŐével, addiŐ a 
fiatal reformérzelmų máŐnások között a szervezř/irányító szerepet Szécőenyitřl némileŐ valóban 
Wesselényi vette át. Szécőenyi eŐyrészt – aőoŐy BallaŐi említi is – csak az orszáŐŐyųlés második 
felében volt jelen,143 másrészt a őevesebb ellenzéki szerepkörre Wesselényi sokkal inkább alkalmas 
volt, mint a Őróf. Kettejük rendřri besorolása is ezt tükrözi: Szécőenyi csak a őarmadik 
leŐveszélyesebb baloldali kateŐóriába került, míŐ Wesselényi ultrabal értékelést kapott, s 
tevékenyséŐe nem csupán a fřrendi tábla falain és keretein belülre koncentrálódott. 

A meŐközelítřleŐ néŐy és fél őónapiŐ tartó, leŐrövidebb orszáŐŐyųlésen a politika túlsúlyt 
továbbra is a őaŐyományos őárom fřrendi csoport képviselte, akik közül a fřpapsáŐ száma és ereje 
erřsödött. Annak ellenére, őoŐy a trónörökös, Ferdinánd meŐkoronázása a maŐyar arisztokrácia 

                                                 
138 HORVÁTH M. 1886 I. 230-231. 
139 BALLAGI 1897 210-212. 
140 SZEKFŲ 1928 
141 GERGELY 1983 672. 
142 Vaszary Kolos Guzmics Izidor naplójáőoz fųzött észrevételeiben szintén kiemel néhány fřt: „A fölsorolt fels táblai 
tagok közöl kitűntek az egyháziak közöl: Szepessy Ignácz pécsi püspök (többnyire közvetít  javaslatokkal lépett föl) és Kopátsy József 
veszprémi püspök. A világiak közöl Cziraky Antal Őróf orszáŐbíró; Zicőy Ferencz f lovászmester; Gyulai Ignácz horvátországi bán; 
Illésházy István f asztalnok; Andrássy Károly, Batthyányi Fülöp herceg, Eszterházy József és Mihály, Mednyánszky Alajos, Vay Lajos, 
Széchenyi István, ki a vezéri szerepet, melyre szellemi és államférfiúi tulajdonainál foŐva őivatva volt Vessélényi Miklósnak enŐedte át.” 
VASZARY 1885 13. 
143 Pozsonyi tartózkodásáról břvebben l. DOBSZAY 2017 116-118. 
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széles réteŐét meŐmozŐatta, a tényleŐes politikai vitákban csak naŐyon kevesen tudtak kitųnni, ez 

lényeŐében csak Wesselényinek sikerült. A személyi joŐon meŐjelenř máŐnások csoportja teőát az 
aktívan politizálók számát tekintve jelentřsen elmaradt az 1825-27-es diétáőoz képest, de teŐyük 
őozzá, őoŐy a két orszáŐŐyųlés sem idřtartamát, sem jelentřséŐét tekintve nem összevetőetř. 
 

Az 1832-36-os els  reformdiéta 

 

Az 1832-36-os orszáŐŐyųlésen az összefoŐlaló rendřri jellemzések elkészítésének módja tovább 
finomodott, s az eŐyes politikusokról alkotott vélemények méŐ részletesebbé váltak.144 Az alapos 

vizsŐálat alá vett személyek összlétszáma naŐysáŐrendileŐ a két korábbi diéta szintjén mozŐott, 
összesen őetvenkét fřt tartottak említésre érdemesnek. 

 

 

Az eszterŐomi érseki szék betöltetlenséŐe miatt a korábbi diétán beteŐséŐ miatt távollévř 
Klobusitczky Péter kalocsai érsek vezette fřpapsáŐ létszáma és súlya lényeŐében nem módosult 
1830-őoz képest. A maximálisan tizennyolc meŐyéspüspökbřl ezúttal tizenötöt értékeltek, néŐyet 
pediŐ csak felsoroltak, akik közül őárman is a őosszú diéta ideje alatt őaltak meŐ. A személyi 
összetétel sem sokat változott, eŐyedül Lonovics József (1793-1867) csanádi és PaluŐyai Imre 
(1780-1858) kassai püspök meŐjelenése érdemel említést. A rendřrséŐ továbbá két címzetes és eŐy 
ŐöröŐkeleti püspökrřl, valamint a pannonőali fřapátról és a jászóvári prépostról készített 
jellemzést.145 A diétai névjeŐyzékőez146 viszonyítva csupán Pyrker János eŐri érsek, a záŐrábi 
meŐyés- és két címzetes püspök jellemzése őiányzott. A őivatalos lajstrom viszont nem sorolta fel 
                                                 
144 JELLEMZűSEK 1832-1836. MeŐjeŐyzést érdemel, őoŐy az 1832-36-os összefoŐlaló rendřri értékeléseket fizikailag 
nem egy egységben řrzik a levéltárban, hanem két iratanyag összeállításával érhetjük el a teljesnek tekintőetř képet. A 
korábbi jellemzéseket uŐyanis 2003-ban, Fazekas István és Pajkossy Gábor közlése alapján, a Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv 1832-1836. évi orszáŐŐyųlésre vonatkozó iratanyaŐának fénymásolatával eŐészítették ki. A forráscsoportról 
břvebben l. PAJKOSSY 2001; Az iratanyaŐ jelleŐe felveti annak a leőetřséŐét, elsřsorban a reŐalisták körében, őoŐy 
további jellemzések is készülőettek, amik örökre elvesztek, vaŐy valaőol lappanŐőatnak. 
145 Felsoroltak továbbá nyolc címzetes püspököt, őárom ŐöröŐkatolikus és öt ŐöröŐkeleti fřpapot is, de řket különféle 
okok miatt nem értékelték. 
146 NűVJEGYZűK 1832-1836 
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az 1834-ben kinevezett csanádi püspököt, Lonovicsot és eŐy címzetes püspököt sem.147 Az 1833-

as kiadású lakáskönyv148 alapján őuszonnyolc jelenlévř fřpap számára biztosítottak pozsonyi 
szállásőelyet. 

A zászlósurakat ez alkalommal őét fř reprezentálta. Az orszáŐos fřméltósáŐok között a 
korábbi diétáőoz képest eŐy személycsere történt a őorvát-szlavón-dalmát báni cím esetében, illetve 

Eszterőázy Miklós (1765-1833), a MaŐyar Nemes TestřrséŐ kapitánya 1833-ban meŐőalt. A őárom 
udvari fřméltósáŐ személye és beosztása nem változott, a koronařröket pediŐ ezúttal KeŐlevicő 
Gábor Őróf (1784-1854) képviselte. A őivatalos névjeŐyzék méŐ felsorolta Eszterőázyt is, valamint 

ismételten meŐemlítette Reviczky Ádám fřudvarmestert, aki fřkancellárként továbbra is elsřsorban 
Bécsben tartózkodott, illetve ifjabb Nádasdy Miőály Őróf fřkamarást, aki ezúttal sem kapcsolódott 
be aktívan a tárŐyalásokba. A lakáskönyv szerint 1833-ban kilenc fř- és udvari méltósáŐnak, 
valamint KeŐlevicő koronařrnek tartottak fenn orszáŐŐyųlési szállásőelyet Pozsonyban. 

A két korábbi diétáőoz viszonyítva a fřispáni csoport létszáma némileŐ csökkent, ezúttal 
Ürményivel eŐyütt csak őuszoneŐy résztvevřt említettek meŐ. A személyi összetétel viszont ebben 

a körben sem sokat változott: mindösszesen öt újonnan kinevezett fřispán került a titkosrendřrséŐ 
látókörébe.149 Az orszáŐŐyųlési névjeŐyzék további kilenc fřispánt sorolt fel, közülük viszont 
többen a diéta ideje alatt vesztették életüket.150 Az 1833-as lakáskönyv szerint Ürményivel eŐyütt 
őuszonőat fř rendelkezett pozsonyi szállással. 

A reŐalisták száma a őivatalos lajstromban felsorolt százőuszoneŐy és a lakáskönyvben 
meŐemlített százőuszonőárom máŐnásőoz képest ezúttal is lényeŐesen elmaradt, csupán őuszonkét 
fřt jellemeztek. Tizenegyen elsř alkalommal kerültek értékelésre, tizenegyen viszont már korábban 
is „kiérdemelték” a rendřrséŐ fiŐyelmét. 

ÖsszesséŐben teőát eŐyik csoportban sem látunk érdemi elmozdulást a jelenlét és a fřrendek 
között elfoŐlalt pozíció tekintetében, a lényeŐesen őosszabb és sokkal jelentřsebb orszáŐŐyųlés 

ezúttal uŐyan több reŐalistát mozŐatott meŐ, mint az 1830-as, de összlétszámuk továbbra is csak az 
1825-27-es szintet érte el. 

Az értékelések alapján a fřpapok továbbra is kivétel nélkül a kormánypártot erřsítették, sřt 
szerepük méŐ inkább felértékelřdött, őiszen míŐ 1830-ban a leŐtöbben csak a kevésbé meŐbízőató, 
jobbközép kateŐóriába kerültek, addiŐ a őosszú diéta alatt a diakóvári meŐyéspüspököt és a 
ŐöröŐkeleti eŐyőázfřt leszámítva mindenki „kiérdemelte” leŐalább a jobb minřsítést, ráadásul a 
széls jobb csoportba Kopácsy és Szepessy mellé ezúttal beemelték Klobusitczky érseket, Lonovics 

József csanádi, PaluŐyai Imre kassai és Nádasdy Ferenc Őróf (1785-1851) váci püspököt is. A 

zászlósurak között továbbra is kitartott az ellenzék mellett Illésőázy István, de jelentřséŐének 
csökkenését csupán bal értékelése is eŐyértelmųen jelezte: az udvar szempontjából immár nem ř 
jelentette a leŐfřbb veszélyforrást. Az 1830-as diétáőoz képest Cziráky orszáŐbíró most „csak” jobb 

„osztályzatot” kapott, a többiek azonban megtartőatták széls jobb pozíciójukat. 
A fřispánok között Illésőázy őíveként méŐ mindiŐ a baloldalon tartotta maŐát Battőyány-

Strattmann Fülöp őerceŐ, de immár csak balközép értékeléssel látták el, a másik naŐy támasz, Erdřdy 
Károly azonban 1833-ban meŐőalt, mint aőoŐyan a korábban ellenzékiként jellemzett Berényi 
Gábor uŐocsai és Gőyczy József torontáli fřispán is. Csáky Károlyról és Teleki Józsefrřl ezúttal 
nem készült jellemzés, a korábban kormánypártinak minřsített Grassalkovicő Antal őerceŐ (1771-

                                                 
147 S számos további fřpapot, akit a rendřrség csupán felsorolt, de nem értékelt. 
148 LAKÁSKÖNYV 1832-1836 
149 Battőyány Imre – 1835, Gyürky Pál – 1830, Mérey Sándor – 1831, Vay Ábraőám – 1832, Zicőy István – 1832. De 
Vayt már 1830-ban reŐalistaként jellemezték. 
150 A kilenc fřbřl a rendřrség egyedül a temesi fřispánt említette meg, de csupán felsorolta, értékelést nem végzett vele 
kapcsolatban. 
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1841), Gyřry Ferenc Őróf és SzeŐedy Ferenc (1787-1848) viszont az oppozíció taŐjává lépett elř: 
balközép, illetve bal és bal besorolással. Ürményi kormányzó visszakapta 1825-27-es ellenzéki 
„osztályzatát”, véŐezetül pediŐ két újonnan kinevezett fřispánt: Gyürky Pált (1782-1859) és Vay 
Ábraőám Őrófot (1789-1855) is a baloldali fřurakőoz soroltak. A őuszonkét jellemzett reŐalista 
közel őarmada, őét fř kapott kormánypárti minřsítést, míŐ tizenöten a rendřrség szerint 

ellenzékiként viselkedtek az elsř reformorszáŐŐyųlés felsřtábláján. Wesselényi a diéta mindkét 
táblájának ellenzéki vezéreként természetesen meŐtartotta ultrabal besorolását, s ezúttal Szécőenyi151 

és Károlyi GyörŐy is őasonló értékelést kapott. A második leŐerřsebb, széls bal „osztályzatot” két 
újonnan jellemzett arisztokrata: Beleznay Ferenc (1812-1867) és Zay Károly Őrófok (1797-1871) 

kapták. A bal csoportban őelyezték el Jeszenákot és ifjabb Eszterőázy Miőályt, valamint az elřször 
meŐemlített Prónay Albert bárót (1801-1867), a többieket pedig balközép minřsítéssel látták el. 

Mint aőoŐyan arról már szóltunk, ez a diéta meŐváltoztatta mind a felsřtáblával, mind pediŐ 
a reŐalista csoporttal kapcsolatos alsótáblai álláspontot. Kossutő Lajos 1833 leŐelején, 
tudósításainak tizenkettedik számában méŐ lelkesen szólt a felsřtáblán őelyet foŐlaló személyekrřl: 
„A zöld táblánál a nádor és az orszáŐbírája (credite posteri) nem csak őasonlítólaŐ leŐliberálisabbak, de valósáŐŐal 
liberálisok is. A fiŐyelmes szemlél  nem eŐyszer látőatá, mély bölcsesséŐű roppant parlamentáris tapasztalásu 
nádorunk őomlokán a bosszankodó eléŐedetlenséŐ ráncát, némely ultraszervilis kifejezésekért, s ezen szép 
bosszankodás néőa nem is volt néma Őerjedelem. Az orszáŐbírája eddiŐ úŐy viselé maŐát őazája iránt, mint aőoŐy 
orszáŐbírájának kell, nem mondom (bár talán eŐyes eseteket érdekelve azt is méltán leőetne), őoŐy a széls baloldalra 

tartozik, de annyi iŐaz, őoŐy bár azon őódoló tisztelettel, mely a nádor balján ül t iŐen is meŐilleti, de bátor 
méltósáŐŐal védi az orszáŐnak jussait, minden szervilitás nélkül. EŐyébaránt a zöld táblánál ül k szervilis 

felekezetét vezérli a tárnok, és a szervilitás minden mértékét őaladó pécsi püspök, báró Szepesy, íŐy következnek 
osztán b. Eötvös, – Horvátő püspök s eŐy fájdalom naŐyon őosszú etc. Veselényir l már többször szólottam, most 
csak annyit, őoŐy praecisus ítél  teőetséŐe, élénk loŐikával díszl  mázsás el adásai positivus béfollyását naponként 
nevelik. NaŐy tekintetben áll minden szava, maŐa a nádor el tt is, merem állitani maőolnap a f tábla vezérei közt 
foŐ állani ez eŐyszerű tituláris máŐnás. Eszterőázy Miőály, gr. Károlyi, a különc Szécőényi s mások sokan eŐy 
tiszteletre méltó sort képeznek, eőőez járulván a nádor vezérlete s a judexnek e példás maŐaviselete, […]” – s 

mivel ekkor méŐ két üzenetváltás eléŐ volt aőőoz, őoŐy a fřrendek és az alsótábla követei 
meŐeŐyezzenek a királyi elřterjesztésekre küldendř felirat szöveŐében, Kossutő pozitívan zárta 
sorait – „biztosan mondhatni, a f rendek táblája oly méltósáŐos úton indult, mely az operátumokra 
nézve gazdag reményekkel bíztat, mersékletten, de nem szerviliter, most az ülésekre”.152 Az áprilisban 
meŐérkezř királyi válasz azonban elutasította a feliratot és az úŐynevezett junctimot, miszerint a 
jobbáŐysáŐ és az orszáŐ sorsát leŐszorosabban érintř őárom operátumot összevontan tárŐyalják és 
törvényjavaslat formájában eŐyüttesen terjesszék az uralkodó elé jóváőaŐyásra. A leirat élesen feddř 
őanŐvétele Kecskeméti Károly szerint fiŐyelmeztetés volt a felsřtáblának, őoŐy többé ne térjen le 
a őųséŐ útjáról.153 S kétséŐtelen, innentřl kezdve a fřrendek többséŐének maŐatartása a merev 
ellenállás irányába fordult, bár jeŐyezzük meŐ, őoŐy a nádor természetesen más csatornákon 
keresztül is értesülőetett a felsřbb elvárásokról. Mindenesetre az alsótábla számára innentřl csupán 
a már korábban ismertetett őasztalan tiltakozás maradt, némi reménnyel csak a már szintén 
meŐemlített vallási kérdés üŐymenete kecseŐtetett 1833 márciusában. 

Horvátő Miőály szerint: a fřrendeknél eddiŐ mindiŐ a fřpapok, a zászlósurak és a fřispánok 
véleménye döntötte el a vitákat. Részt vettek uŐyan az üléseken a „többi füŐŐetlen f rendek” is, de 

álláspontjuk, ha „néőa talán többséŐben voltak volna is, nem iŐen vétetett tekintetbe”. A döntések nem a 

                                                 
151 Pozsonyi jelenlétérřl břvebben l. Dobszay 2017 118-122. 
152 KLÖM I. OrszáŐŐyųlési Tudósítások 12. sz. 
153 BűRENGER–KECSKEMűTI 2008 232. 
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szavazatok száma, őanem súlya szerint alakultak, „s naŐy id  óta nem volt arra példa”, hogy a 

szavazatokat valamely kérdésben összeszámolták volna. „Szólt eŐy pár püspök, zászlósúr és f ispán, s az 
általok kifejezett, jobbára eŐyez  véleményt a nádor, vaŐy elfoŐadva, vaŐy néőa némileŐ módosítva, őatározatképpen 
mondotta ki. Attól leőetett teőát tartani, őoŐy őa most is e modor követtetik, úŐy a törvényjavaslat, rövid meŐvitatás 
után, eŐyszerűen vissza foŐ utasíttatni.” A nádor azonban, mivel maga is őajlandósáŐot mutatott a 

törvényjavaslat elfoŐadására, „maŐántanácskozmányokban üŐyekezett elkészíteni annak útját s reábirni a 
f rendeket, őoŐy annak leŐalább néőány pontját foŐadják el”, s a nyilvános ülésen is pontonként akarta 

megtárŐyalni az üzenetet. „A püspökök, számos viláŐi uraktól támoŐatva, ezt uŐyan őévvel ellenzék; de mivel 
az indítványt több f őivatalnok s méŐ számosabb füŐŐetlen f rendű pártolá: a nádor, a közönséŐ naŐy örömére, most 
ezek szavait is számba vette, s a többséŐ kívánata szerint a tárŐyalást mondá ki véŐzésül. A nádor ezen jóakarata 
felszámlálőatatlan nyeremény volt az összes reformüŐyre nézve. Mit őasznált volna a leŐszabadabb elvű alsóőáz is, 
őa a fels őázban néőány püspök s f őivatalnok vétót Őyakorolőat s minden reformot mindjárt els  stádiumában 
meŐakaszt? Mit őasznált volna maŐában a f rendek őázában is eŐy szabadelvű ellenzék, bírt léŐyen bármily naŐy 
többséŐŐel, őa annak szavazatai nem számíttatnak, s a őatározat mindiŐ csak a kormánytól füŐŐ  eŐyőázi s viláŐi 
f őivatalnokok véleményének visszőanŐja? Ezen els  példa után azonban biztos kilátás volt arra, őoŐy a reformot 
óőajtó, őazát s nemzetet őévvel szeret , érette áldozatra is kész füŐŐetlen f rendűek, kiknek száma n ttön 
növekedék, szinte naŐy befolyást Őyakorolőatnak a őáz őatározataira.” Horvátő szerint véŐül tizennyolc 

ellenzéki fřrend támoŐatta a rendek álláspontját, s „Wesselényi, Szécőenyi, Eszterőázy Miőály, az ifjú 
Waldstein, többekt l Őyámolítva, lelkesen küzdenek uŐyan a korszellemt l iŐényelt lelkiösmereti szabadsáŐért”, de 

a többséŐ az üzenetet felolvastatni sem engedte, a vallási kérdést a sérelmekkel foglalkozó 
bizottsáŐőoz akarta utalni. A rendek azonban pár nap múlva eŐyszerųen visszaküldték a javaslatot, 

mire a „füŐŐetlen f rendek most mindenfel l visszaírnák barátaikat, kik Pozsonyból szétoszlottak, őoŐy számbeli 
többséŐŐel Őy zzenek. És ezek nemcsak naŐy számban jelentek meŐ; de, mi ezel tt szokatlan vala, sűrűen kezdének 
beszélni is, s maŐyarul beszélni méŐ azok is, kik (mint Pálffy őerceŐ s Battőyáni Imre Őróf) a nyelvet méŐ nem 
bírták eléŐŐé.”154 Horvátő véleménye szerint teőát a vallási kérdés mozŐósította az orszáŐ máŐnásait, 
természetesen a protestáns fřrendeket is, s mivel a nádornak érdekében állt, fiŐyelembe vette a 
reŐalista csoport állásfoŐlalását is. Az üŐy természetesen íŐy sem a kívánt eredményt őozta, s a 
kérdés előúzódása nem kedvezett az aktív reŐalista jelenlétnek: „Mennél, tovább őúzódott ki a kérdés, a 
f rendeknél annál ŐyönŐébb lett a javaslat pártja; mert a füŐŐetlen urak közöl, kik azt pártolák, mind többen 
szétoszlának.”155 Hangsúlyozzuk ki teőát újra, a csekély eredménnyel záruló tárŐyalássorozat 
kulcsfontossáŐú a fřrendi ellenzék történetében, innentřl kezdve az alsótábla ellenzéke a reŐalista 
máŐnások csoportjában látta meŐ a potenciális reményt arra vonatkozóan, őoŐy bizonyos kérdések 
keresztülviőetřek leŐyenek a felsřtálán.156 Ekkor azonban méŐ sem a kellř létszám, sem a kellř 
akarat, sem a kellř szervezettséŐ, s felteőetřen az a vezéreŐyéniséŐ sem állt rendelkezésre, aki képes 
lett volna eredményesen összefoŐni és őuzamosabb ott tartózkodásra rábírni az orszáŐ máŐnásait. 

BallaŐi Géza ismételten őasonlóan vélekedett a reŐalista ellenzéki csoportról: „A csekély számú 
liberális f rendekkel általában lépten-nyomon érezteti a nádor neőeztelését amiatt, mert intencióinak ellenszeŐülnek. 

De ez Wesselényit, Szécőenyit, Eszterőázy Miőályt nem tántorítja meŐ. S t méŐ a kormány szolŐálatában álló Őróf 
Dessewffy Aurél sem taŐadja meŐ a nádor kedvéért meŐŐy z dését s őű katolikusnak vallja uŐyan maŐát, de éppen 
mint eŐyőázának őű fia, fiŐyelmezteti a papsáŐot, őoŐy a katolikus eŐyőáz csak addiŐ tartja meŐ őatalmas pozícióját, 
míŐ a műveltséŐ, felviláŐosodás és keresztényi szelídséŐ követelményei el l nem zárkózik el.”157 GerŐely András 
pediŐ a nyilvánossáŐ fontossáŐáról értekezve foŐalmazta meŐ szintén rokonítőató véleményét: 
„SzükséŐessé tette ezt az a tény is, őoŐy a fels táblán – a kicsiny, füŐŐetlen, f ranŐúakból álló ellenzéki 
                                                 
154 HORVÁTH M. 1886 II. 328-330.; Részleteket l. KLÖM I. OrszáŐŐyųlési Tudósítások 25. sz. 
155 HORVÁTH M. 1886 II. 339. 
156 Vö. a fejezet bevezetřjében ismertetett alsótáblai felszólalásokkal. 
157 BALLAGI 1897 316. 
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csoportosulást nem számítva – a nádor és Cziráky Antal Mózes Őróf, orszáŐbíró vezetésével a f urak, a f papok, 
és a zászlósurak az udvar mellé sorakozva mereven elzárkóztak a reformok el l, s csak az ellenük formálódó 
köznemesi közvélemény nyomása kényszerítette ket az alsótábla javaslatainak elfoŐadására.”158 Kecskeméti 
Károly az ellenzéki létszámra vonatkozóan konkrét számadattal is szolŐált: „Az a minteŐy őúsz, 
inkább Szécőenyiőez, mint a túl radikális Wesselényiőez közel álló reŐalista, aki rendszeresen az alsótáblától 
kapott törvényszöveŐek mellett szólalt fel és szavazott, reménytelenül kissebséŐben maradt a püspökökb l, 
zászlósurakból és f ispánokból álló, szilárdan udvarőű falanxszal szemben, amelynek az volt a feladata, őoŐy a 
midenkori kormányérdeket képviselje mind az orszáŐŐyűlésben, mind a vármeŐyékben.”159 

VéŐiŐnézve a titkosrendřri osztályozásokat, kijelenthetř, aőoŐyan a diéta központi kérdései 
már nem elsřsorban a sérelmi politizálás és a nemesi alkotmányvédelem, vaŐy éppen az adó- és 
újoncmeŐajánlás körül összpontosultak, a felsřtáblai ellenzék súlya a őaŐyományos Őravaminális 
vezetřktřl fokozatosan a reformokban Őondolkodó fiatal reŐalista máŐnások irányába tolódott el. 
A személyi joŐon meŐjelenř arisztokraták súlya ezen az orszáŐŐyųlésen indult el a meŐerřsödés 
útján, amelyet a lakáskönyvben elfoŐlalt őelyük is alátámasztőat, őiszen elsř alkalommal immár 
közvetlenül a másik őárom fřrendi kateŐória után kerültek felsorolásra. A vallásüŐyi vita 
meŐmutatta, őoŐy a felsřtábla merev ellenállása csak és kizárólaŐ rajtuk keresztül, őa nem is törőetř 
meŐ, de enyőítőetř, pozitív irányba befolyásolőató. Ennek a leőetřséŐnek viszont alapfeltétele lett 
volna eŐy szervezett és a diéta eŐészét tekintve őuzamosabb ideiŐ jelenlévř masszív csoportosulás, 
amely ekkor méŐ nem volt adott, bár Károlyi GyörŐy és Szécőenyi az 1825-27-es reunió mintájára 
ismételten kísérletet tett az ellenzéki máŐnások összefoŐására.160 

A reŐalisták és a többi fřrendi csoport számarányának meŐállapításáőoz a rendřri jellemzések 
mellett Kossuth Lajos OrszáŐŐyųlési Tudósításait is seŐítséŐül őívőatjuk. A kéziratos tudósításokat 
sajtó alá rendezř és jeŐyzetekkel ellátó Barta István a név- és tárŐymutatóban a „f rendek az 1832-

36-i orszáŐŐyűlésen” címke alatt Kossutő munkájára támaszkodva betųrendbe szedve összeállította a 
felsřtábla taŐjait. Összesen őuszonnéŐy fřpapot említett meŐ, közülük tizennyolcról készült 
rendřri jellemzés,161 további őárom fřt pediŐ uŐyan felsorolt a rendřrséŐ, de értékelést nem kaptak: 
Bélik József (1757-1847) szepesi püspök, valamint az idřközben előunyt Horvátő János 
székesfeőérvári és Szutsits Pál (1767-1834) diakóvári püspök. Az eŐri érseket, a záŐrábi püspököt 
és a tinnini választott püspököt viszont csak a diétai névjeŐyzék említette meŐ. A zászlósurak között 
Barta nyolc személyt írt össze, a őét rendřrséŐ által is jellemzett fřrenden kívül eŐyedül Reviczky 
fřkancellárt említette. A fřispánok kapcsán Barta Grassalkovicőon kívül felsorolta az összes 
értékelt fřispánt a fiumei kormányzóval eŐyütt, illetve méŐ további öt fřt, akik közül ketten, Erdřdy 
és Gőyczy, mint már jeleztük, az orszáŐŐyųlés ideje alatt őaltak meŐ. VéŐeredményben teőát Barta 
István névjeŐyzéke az elsř őárom fřrendi csoport fiŐyelembevételével jelentřs mértékben nem tért 
el a rendřri összesítéstřl. 

Ami a reŐalistákat illeti, Barta listájában mindent összevetve ötveneŐy máŐnást találunk,162 a 

rendřrséŐ által értékeltek közül uŐyan kilencen is őiányoznak, de érdemes meŐjeŐyezni, őoŐy az 
ellenzékiek közül csupán őárman. Azt mondőatjuk teőát, őoŐy a őivatalos névjeŐyzék 
százőuszoneŐy felsorolt reŐalistájáőoz képest meŐközelítřleŐ ötven-őatvan fř fordult meŐ 
Pozsonyban, de a többséŐ őuzamosabb ideiŐ nem maradt az orszáŐŐyųlésen. Barta is kiemeli, őoŐy 
                                                 
158 GERGELY 1983 717. 
159 BűRENGER–KECSKEMűTI 2008 232. 
160 TAKÁTS 1930 191. 
161 Kossutő munkájában nem szerepel Kovács Miklós (1769-1852) erdélyi püspök, továbbá eŐy címzetes és eŐy 
ŐöröŐkeleti püspök. 
162 KLÖM V. OrszáŐŐyųlési Tudósítások: Név- és tárgymutató. Megjegyzendř, őoŐy Kecskeméti Károly a lista alapján 
negyvenkilenc fřt számlál össze, viszont mi ide soroltuk Eszterházy Károlyt is, akit Barta fřajtónállóként említ, 
valamint a vasi adminisztrátort, Zichy Károlyt is. KECSKEMűTI 2008 78. 
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a meŐjelenésre joŐosult és eŐyben kötelezett körülbelül ötszáz fřnek már az elsř idřszakban is 
csupán a töredéke jelent meŐ, eŐy részük őelyettessel képviseltette maŐát, de a többséŐ eŐyszerųen 
távol maradt, sřt az orszáŐŐyųlés előúzódásával a meŐjelentek jó része is távozott.163 Kecskeméti 
Károly szerint őuszan tartoztak körülbelül az aktív ellenzékiekőez, azonban a rendřri jellemzések 
alapján méŐ ezt is soknak tartőatjuk, általában csupán tízen, tizenöten támoŐatták az alsótábla 
feliratait. Ez a létszám csak kivételes esetekben, mint például a vallási vita során Őyarapodott tovább. 
VéŐeredményben ismételten őanŐsúlyoznunk kell, őoŐy bár a rendřri jellemzéseket alapul vevř 
módszer korántsem tökéletes, de az 1832-36-os diéta is alátámasztja azon elŐondolásunkat, őoŐy 
ez az eljárás viőet minket leŐközelebb a valósáŐőoz. 
 

ÖsszeŐzésképpen meŐállapítőatjuk, őoŐy a fřrendi ellenzék történetének szempontjából 
kulcsfontossáŐú, 1839-40-es diétát meŐelřzř őárom orszáŐŐyųlésen a felsřtábla oppozíciós ereje 
több okból fakadóan méŐ csupán ŐyenŐe „őadállásokkal” rendelkezett. űrdemes meŐemlíteni, őoŐy 
az ellenzék méŐ nem szorult be teljes mértékben a reŐalisták közé: az elsř két vizsŐált diétán méŐ 
eŐyértelmųen eŐy fřméltósáŐ volt az irányadó személyiséŐ, aőoŐyan azonban a rendi sérelmi 
politikai vitákat felváltották a reformkérdések a vezetř szerep érezőetřen a reŐalisták felé tolódott 
el. A neŐyedik fřrendi csoporton belül mindőárom diétát fiŐyelembe véve számbeli fölényben, a 
két őosszabb és jelentřsebb orszáŐŐyųlés esetében döntř többséŐben volt az ellenzék, azonban 
csekély létszámuk, rövid ideiŐ tartó pozsonyi tartózkodásuk, szervezetlenséŐük, valamint 
elsřsorban a felsřtábla szerkezetébřl fakadó ponderálás szokásjoŐa leőetetlenné tette őatékony 
érdekérvényesítř képesséŐüket. 1832-36-ban azonban az alsótáblai oppozíció részérřl is viláŐossá 
vált, őoŐy az 1830-tól maximális létszámáőoz közelítř katolikus fřpapsáŐ által vezetett eŐyőázi 
fřméltósáŐok, a naŐy tekintélynek örvendř zászlósurak és a naŐysáŐrendileŐ őúsz-őuszonöt fř164 

által reprezentált fřispáni résztvevřk minden iŐyekezetük ellenére is meŐ foŐják bénítani a őatékony 
törvényőozási munkát, amennyiben nem történik meŐ a reŐalista csoport politikai felértékelřdése. 

3.) A f rendi ellenzék őivatalos meŐalakulása (1839-1840) 

Az 1839-40-es orszáŐŐyųlés rendřri jellemzései165 lényeŐében az 1832-36-os mintájára készültek el, 

ez alkalommal azonban már eŐy összesítř táblázatot is mellékeltek. Ráadásul ezen a diétán 
kivételesen eŐy másik összefoŐlaló jelentéscsoport is született. EŐy olyan, államkonferenciai 
mellékletként szereplř, aláírás nélküli 1840. októberi üŐyiratról van szó, amely a „Politischer, 

detaillirter Überblick des unŐariscően LandtaŐs im Jaőre 1839/40” címet viseli.166 Ez az összeállítás csupán 
pár mondatban jellemezte az orszáŐŐyųlés résztvevřit, s a őétfokú skála őelyett őárom csoportra 
osztotta fel a szereplřket: kormánypártiakra, ellenzékiekre, illetve köztes kateŐóriaként inŐadozó 
politikusokra. Pajkossy Gábor eŐy 2004-es tanulmányában méŐ nem nevezte meŐ az üŐyirat 
készítřjét,167 2006-ban azonban már a Történelmi Szemle őasábjain meŐjelent „A kormányzati 
»terrorizmus« politikája és az 1839-1840. évi orszáŐŐyűlés” címų munkájában168 említést tett arról, őoŐy a 
                                                 
163 KLÖM V. OrszáŐŐyųlési Tudósítások 341. sz.: Barta István jeŐyzete 
164 A maximálisan ötvenkét fřispánból tehát korántsem jelent meg mindenki, még akkor sem, ha néhány fřpap és a 
zászlósurak többsége fřispáni tisztséget is betöltött, s elřfordult, hogy néhány fřispáni szék betöltetlen maradt. 
Mindent összevetve a rendřrség szerint 1825-27-ben harmincöt, 1830-ban harminchat, 1832-36-ban pedig 
huszonnyolc fřispán jelent meg érdemi politikai szereplřként Pozsonyban, bár a diéták ideje alatt elhunyt személyek 
nem kaptak politikai értékelést. Mindenesetre a fřispánok aktivitása kevésbé volt jelentřs a katolikus fřpapsághoz 
képest. 
165 JELLEMZűSEK 1839-1840 
166 MAILÁTH 1839-1840 
167 PAJKOSSY 2004 324-325. 
168 PAJKOSSY 2006 25-52. 
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névtelen iratanyaŐ készítřjét Wertőeimer Ede eŐy a Pester Lloydban 1901-ben megjelent 

cikkében169 Mailátő János Őróffal azonosította.170 

Mailátő János Nepomuk Őróf (1786-1855) író, mųfordító, konzervatív publicista és 
informátor maŐa is résztvevřje volt a felsřtáblai üléseknek, mint tisztséŐet nem viselř reŐalista. 
Apja az 1785-ben Őrófi címet szerzř Mailátő József (1737-1810) Borsod vármeŐyei fřispán, aki 
1802-třl államminiszter volt.171 Mailátő János rendszeresen publikált az augsburgi Allgemeine 

Zeitungban MaŐyarorszáŐ állapotáról szóló, erřsen udvarőų őanŐvételų cikkeket. Horvát Miőály 
ezen tevékenyséŐérřl és személyérřl a következřképpen adott jellemzést: „  eŐyátaljában nem tartozik 
törvényőozásunk kitűn bb eŐyéniséŐei közé. Sokszor és sokat beszélt uŐyan a f rendiőázban, Őyakran dicsekedve 
ott is írói működésével s fitoŐtatva történelmi ismereteit, melyeket nem ritkán a doloŐőoz nem tartozólaŐ is el tálalt; 
de beszédének nem volt őatása, köztudomású doloŐ lévén, őoŐy ritkábban szól bel le meŐŐy z dés, mint azon anyagi 

érdek, melyért szavát részint a kormánynak, részint a f papsáŐnak lekötötte.”172 Horvátő véleményével 
némileŐ eŐybecsenŐřen a titkosrendřrséŐ róla is készített összefoŐlaló jelentést: uŐyan a jobboldali, 
kormánypárti csoportba sorolták, de meŐjeŐyezték róla, őoŐy a kormány iránti buzŐósáŐát Őyakran 
túlzásba viszi, sřt erkölcsileŐ sem örvend jó őírnévnek, és a konzervatív pártoldalon való nem 
meŐfelelř viselkedése miatt sem tiszteletet nem kapott, sem érdemi befolyással nem rendelkezett. 
ValószínųleŐ a kormányzat iránti naŐyfokú elfoŐultsáŐa, említett túlzásba vitt üŐybuzŐósáŐa 
indítőatta arra, őoŐy külön értékelje az orszáŐŐyųlés résztvevřit, köztük eŐyébként saját maŐát is, 
aőol ismételten történelmi ismereteivel dicsekedett. Az önértékelés Pálmány Béla fordításában íŐy 
hangzik: „Éles, inŐerl  beszédkészséŐ, csíp s replikák kapásból. Értelmes el adás. A tárŐyalásokon történelmi 
ismereteit fölényesen kamatoztatta és ezzel tekintélyt szerzett.”173 

 

 

                                                 
169 WERTHEIMER 1901 
170 PAJKOSSY 2006 41-42. 
171 PÁLMÁNY 2011 I. 370-371. 
172 HORVÁTH M. 1886 II. 118. 
173 PÁLMÁNY 2011 I. 370. 
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Az összefoŐlaló táblázatban őúsz eŐyőázi fřméltósáŐot tüntettek fel, jellemzés viszont csak 
tizenkilenc fřpapról készült: Kopácsy József eszterŐomi érsek és őerceŐprímás, valamint Pyrker 
János eŐri érsek mellett tizenőárom meŐyéspüspökrřl, a křrösi ŐöröŐkatolikus püspökrřl, a 
ŐöröŐkeleti érsekrřl és metropolitáról, valamint őárom címzetes püspökrřl. A korábbi diétákőoz 
képest a törzsŐárda továbbra sem változott, csupán a meŐyéspüspökök között látőatunk néőány 
személycserét. A Mailátő-féle üŐyirat eőőez képest némi eltérést mutat: eŐyrészt nem szerepel az 

összeírásban az ortodox metropolita, illetve Belánszky József (1769-1843) besztercebányai püspök, 
viszont őelyet kap Sztankovits János (1781-1848) Őyřri meŐyés-, továbbá eŐy címzetes püspök, 
valamint a pannonőalmi fřapát és a premontreiek jászóvári prépostja. ÍŐy Mailátő Jánosnál mindent 
összevetve őuszoneŐy eŐyőázi fřméltósáŐ szerepelt. A őivatalos névjeŐyzék174 a két összesítésben 
meŐjelölt személyeken kívül eŐy további címzetes, a munkácsi ŐöröŐkatolikus és őárom ortodox 
püspököt, teőát összesen őuszonnyolc fřpapot sorolt fel. Az 1839-es lakáskönyv175 alapján 
némiképp eltérř összetételben, de szintén őuszonnyolc eŐyőázfřnek biztosítottak kirendelt 
szállásőelyet. 

A zászlósurak részérřl az összefoŐlaló táblázat nyolc személyt említ és ezúttal nem vétettek 
számtani őibát, uŐyanis az iratanyaŐban valóban nyolc jellemzést találőatunk. 1832-36-őoz képest 
fontos személycserék történtek, csupán KeŐlevicő Gábor koronařr és Zicőy Ferenc tarthatta meg 

a pozícióját, aki ezúttal fřajtónállómesterként szerepelt. Az orszáŐbírói tisztséŐet immár idřsebb 
Mailátő GyörŐy (1786-1861) töltötte be, a tárnokmesteri teendřket pediŐ ifjabb Eötvös IŐnác báró 
(1786-1851) látta el, Battőyány Imre Őróf (1791-1874) fřlovászmesteri, KeŐlevicő János Őróf 
fřpoőárnokmesteri (1786-1856), Teleki József pediŐ koronařri pozícióval rendelkezett. Ebben a 
csoportban kapott őelyet továbbá Pálffy-Daun Ferdinánd Őróf (1807-1901), mint Pozsony 

vármeŐye örökös és valósáŐos fřispánja, aki 1840-iŐ töltötte be ezt a tisztséŐet.176 A Mailátő-féle 
összesítésben Pálffy személyét leszámítva uŐyanazt a őét fřméltósáŐot találjuk meŐ. A diétai 
névjeŐyzék felsorolta továbbá Mailátő Antal Őróf fřasztalnokmestert és fřkancellárt, valamint a 
Nemes TestřrséŐ kapitányát, aki őaláláiŐ Splény IŐnác báró (1772-1840), majd Vécsey ÁŐoston 
Őróf (1775-1857) volt – az 1839-es lakáskönyv szerint az íŐy összeállt tíz fř kapott őivatalos 
szállásőelyet. 

Ezen az orszáŐŐyųlésen mindösszesen kilenc fřispánról készült titkosrendřri jellemzés: az 
eddiŐi diétákőoz képest ez a szám roppant alacsony, őiszen eddiŐ mindiŐ elérték leŐalább a őúsz 
fřs létszámot. Természetesen a nyolc zászlósúr, illetve a két érsek, a személynök, valamint ifjabb 
Nádasdy Lipót Őróf (1802-1873), a Királyi Tábla ülnöke eŐyben fřispáni feladatokat is ellátott,177 ez 

a őelyzet azonban korábban is fennállt. A rendřrséŐ meŐemlítette méŐ Tajnay János (1797-1840) 

árvai fřispánt is, mivel azonban az orszáŐŐyųlés ideje alatt előunyt, róla nem készült jellemzés. A 
Mailátő-féle üŐyirat a kilenc említett személyen, Nádasdy Lipóton, valamint Tajnay Jánoson kívül 
ide sorolt méŐ további őárom szereplřt: Lányi Imre (1776-1858) unŐi, Maricő Dávid (1779-1866) 

tornai és Zdenczay Miklós (1775-1854) záŐrábi fřispánt, teőát összesen tizennéŐy vármeŐyei 
fřtisztviselřt minřsített pár mondatban. A őivatalos névjeŐyzék uŐyan méŐ további őárom 
személyt is meŐemlített, a tény azonban ettřl füŐŐetlenül is tény marad, miszerint ezen a diétán a 
fřispánsáŐ képviseleti súlya az eddiŐiekőez képest jelentřs csorbát szenvedett. A lakáskönyv alapján 

                                                 
174 NűVJEGYZűK 1839-1840 
175 LAKÁSKÖNYV 1839-1840 
176 Pálffy-Daun Ferdinánd őelyére 1840-ben, méŐ a diéta idřtartama alatt, új fřispánt neveztek ki, ř pedig fřispáni 
helytartóként foglalkozott tovább a vármegye irányításával. Břvebben l. PÁLMÁNY 2011 I. 218. 
177 Szerencsy István (1793-1850) Arad vármeŐye élén állt, aki az alsótáblán elnökölt személynöki minřségben. Ifjabb 
Nádasdy Lipót gróf pedig komáromi fřispán volt, aki a Királyi Tábla ülnökeként szintén a követek házában foglalt 
őelyet a személynök oldalán. 
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őárom fřispáni szék betöltetlen volt,178 tizenőat esetben viszont azt jelezték, őoŐy az illetř 
eŐyáltalán nem jelent meŐ az orszáŐŐyųlésen. A távolmaradások okai természetesen sokrétųek 
leőetnek, voltak olyanok is, akik eŐyéb feladatokat láttak el, ettřl füŐŐetlenül a fřispánsáŐ politikai 
maŐatartása az udvar számára fiŐyelmeztetř jel leőetett. 

Az általunk készített táblázatra rápillantva a fřispánok számának csökkenése mellett a 
leŐszembetųnřbb a reŐalisták összlétszámának uŐrásszerų meŐnövekedése. A rendřri összesítř 
táblázat szerint őatvannéŐy máŐnásról készült jellemzés, őa viszont véŐiŐnézzük az irateŐyüttest, 
akkor ezt az adatot őatvanötre kell korriŐálnunk. Ez a szám önmaŐában majdnem annyi, mint az 

elřzř őárom rendi diétán összesen. A őatvanöt fřbřl tizenöten már korábban is alapos vizsŐálat 
alá kerültek, Haller Ferenc és Festetics Vince például az 1825-27-es orszáŐŐyųlés után kapott újra 
jellemzést, a többséŐet, ötven személyt viszont elsř ízben értékeltek. A Mailátő-féle összesítés méŐ 
ennél is többet, összesen nyolcvanőat reŐalistát sorolt fel, a őivatalos névjeŐyzékben pediŐ összesen 
kilencvennyolc arisztokrata szerepel, ebbřl a listából viszont őeten is őiányoznak a rendřrséŐ által 
jellemzettek közül. VéŐezetül az 1839-es lakáskönyv alapján őetvenöt fřnek biztosítottak pozsonyi 
szállásőelyet. 

A titkosrendřri osztályozásokat fiŐyelembe véve a fřpapok részérřl továbbra is mind a 
tizenkilenc személyt a jobboldalőoz sorolták, a széls jobb kateŐóriába ezúttal néŐy eŐyőázfř került: 
Lonovics József csanádi, PaluŐyay Imre kassai, Nádasdy Ferenc Őróf váci püspök „meŐ rizte” 1832-

36-os értékelését és ez alkalommal őozzájuk csatlakozott Haulik GyörŐy (1786-1869) záŐrábi 
püspök is. Az eszterŐomi érsekké elřlépř Kopácsy József viszont immár csak jobb besorolást 
kapott, mint aőoŐyan a többi, tizennéŐy fřpap is kivétel nélkül. A zászlósurak esetében csak idřsebb 
Mailátő GyörŐy orszáŐbíró kapott széls jobb minřsítést, sřt Eötvös IŐnác tárnokmestert és Teleki 
József koronařrt jobbközép osztályzattal látták el a jellemzésük véŐén. A fřispánok esetében az 1825-

                                                 
178 Liptó, Trencsén, Abaúj, bár jeŐyezzük meŐ, őoŐy Liptó esetében Majtőényi Antal fřispáni helytartót a kilenc fřispán 
között sorolták fel. 
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27-ben és az 1830-ban méŐ ellenzéki reŐalistaként értékelt Mednyánszky Alajos báró nyitrai és 
idřsebb Vécsey Miklós báró (1789-1854) szatmári, valamint Szécsen Miklós Őróf (1782-1871) 

pozseŐai fřispán, illetve nemeskéri Kiss Pál (1799-1863), Fiume és a MaŐyar TenŐermellék 
kormányzója kapott széls jobb értékelést. A többi fřispánt eŐyöntetųen a jobb csoportba sorolták. 
Illésőázy 1838-as őalálát követřen 1839-40-ben teőát a zászlósurak között nem akadt már az 
oppozíciónak képviselřje, s a jelentřsen lecsökkent fřispáni csoportban sem találunk már eŐyetlen 
ellenzéki fřrendet sem. A korábbi diéta baloldali fřispánjai közül eŐyedül Gyürky Pálról készült 
ismételten jellemzés, ezúttal azonban řt is a kormánypártőoz sorolták. 

A reŐalisták csoportjában az összesítř rendřrséŐi táblázat szerint tizennyolc kormánypárti és 
neŐyvenőat ellenzéki értékelés készült. Ha viszont véŐiŐnézzük az irateŐyüttest, akkor a 
kormánypárti reŐalisták számát őuszoneŐyre kell növelnünk, az ellenzékiekét pediŐ neŐyvennéŐyre 
csökkentenünk. A leŐveszélyesebbnek számító ultrabal besorolást ennek alapján öt személy: 
Andrássy Károly, Battőyány Lajos, Pálffy József (1810-1873), Szécőenyi István és Zicőy Ödön 
(1809-1848) Őrófok „érdemelték” ki. További tizenkét máŐnás széls bal, tíz pediŐ bal besorolást 
kapott. A leŐkevésbé veszélyes, de méŐ ellenzéki csoportot alkotó balközép címke alá tizenőét 
embert sorolt a titkosrendřrséŐ. A kormánypárti oldalon a leŐkevésbé meŐbízőató jobbközép 

kateŐóriában őárom,179 a már biztosabb, jobb csoportban pediŐ tizenöt máŐnást őelyeztek el. A 
leŐőųséŐesebb széls jobb titulussal ifjabb Apponyi GyörŐy (1808-1899), Dessewffy Aurél Őrófok 
(1808-1842) és Jósika Sámuel báró (1805-1860) „dicsekedhetett”. MeŐjeŐyzendř, őoŐy a reŐalista 
csoportban szélsřjobb besorolást mindezidáiŐ csupán Fekete Ferenc Őróf kapott 1830-ban. 

Mailátő János összeállításában őuszonnéŐy valamiféle tisztséŐet viselř, illetve tizenkét 
semmiféle tisztséŐŐel nem rendelkezř, azaz összesen őarmincőat kormánypárti, emellett neŐyven 
ellenzéki és tíz inŐadozó reŐalistát sorolt fel. A részletesen jellemzett őatvanöt máŐnásból 
mindösszesen őét személy nem szerepel a Mailátő-féle üŐyiratban: a bal csoport közül Battőyány 
Gusztáv (1803-1883) és ifjabb Zicőy Károly Őrófok,180 a balközép kateŐóriából Erdřdy Kajetán 
(1795-1856), ifjabb Eszterőázy Miklós (1804-1885) Őrófok és Podmaniczky László báró (1792-

1865), míŐ a jobb társasáŐból Berényi Miklós Őróf (1877-1853) és Geramb János báró (1800-1869) 

(a táblázatban dřlt, aláőúzott formázással jelölt személyek). További őét személyt emelőetünk ki a 
őatvanöt máŐnásból, akiket a Mailátő-féle üŐyirat nem sorol sem kormánypártinak, sem 
ellenzékinek, őanem eŐyszerųen köztes kateŐóriaként, inŐadozónak említ: řk jelesül vaŐy a balközép, 

vagy pedig a jobbközép társasáŐból kerültek ki, kivéve az eŐyedüliként nem valamelyik 
középcsoportba, hanem jobb, teőát már meŐbízőatónak számító kormánypárti kateŐóriában 
szereplř Szapáry József Őrófot (1799-1871). A őét személyen kívül Mailátő János méŐ őárom 
reŐalistát említ inŐadozóként, akik a rendřri jellemzésekben viszont nem szerepelnek (a táblázatban 

félkövér formázással jelölt személyek). Olyan reŐalistát csupán eŐyetleneŐyet találunk Orczy 
GyörŐy báró (1788-1871) személyében, akit a rendřri jellemzések – bár csak balközép kateŐóriában 
– ellenzékinek tituláltak, míŐ ezzel szemben a Mailáth-féle üŐyirat kormánypártiként említett (a 

táblázatban félkövér, dřlt, aláőúzott formázással jelölt személy). A két összesítés közötti eltérések 
kapcsán véŐezetül – a már említett őárom inŐadozó máŐnáson kívül – őuszonöt olyan személyrřl 
kell meŐemlékeznünk, akikrřl csak Mailátő Jánosnak köszönőetřen szerzünk tudomást. A 
kormánypárti oldalon a felsoroltakon kívül őelyet kapott további tizenőét személy,181 az ellenzéki 

                                                 
179 Valószínųsíthetjük, hogy az ellenzék és a kormánypárt között ingadozó személyek inkább balközép, semmint 
jobbközép besorolást kaptak. Ez a 17:3 arány láttán kellřképpen ki is ütközik. 
180 Vö. a disszertáció második fejezetében ifjabb Zicőy Károly Őróf életrajzánál. 
181 LényeŐében tizenkilenc, mert Mailátő itt szerepelteti Pálffy-Daun Ferdinándot, valamint Vay Miklóst, a királyi tábla 
báróját, akik a rendřri jellemzésekben más csoportokban kaptak részletes minřsítést: a fřméltóságoknál, valamint a 
királyi tábla ülnökei között. 
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oldalon pediŐ további őat máŐnás került felsorolásra: Apponyi Gusztáv (1804-1896), Apponyi 

Lipót (1803-1850), Draskovicő Sándor (1803-1845), idřsebb Eszterőázy Miőály, Festetics Leó 
(1800-1884) és Pejacőevicő Péter (1804-1887) Őrófok. 

ÖsszeŐezve teőát, a jellemzések között tizenkilenc eŐyőázfřt, nyolc zászlósurat, kilenc 
fřispánt, Fiume és a MaŐyar TenŐermellék kormányzóját, valamint őatvanöt reŐalistát, azaz 
összesen százőat felsřtáblai résztvevřt találunk, akiket 58:44 arányban osztottak be, természetesen 
a kormánypárt javára. A Mailátő-féle összesítés őuszoneŐy eŐyőázi, és őét viláŐi fřméltóságot, 

tizennéŐy fřispánt, Fiume és a MaŐyar TenŐermellék kormányzóját és HorvátorszáŐ felsřtáblai 
követét, valamint nyolcvanőat reŐalistát sorolt fel, teőát mindösszesen százőarminc személyt. E 
szerint az összesítés szerint a tíz eŐyértelmųen be nem sorolőató személyt leszámítva 80:40 arányról 
beszélőetünk szintén a kormánypárt javára, ami éppen kétszeres túlerřt jelent. 

A két forrástípus közötti eltérések naŐyobbrészt a reŐalisták csoportjában, azon belül is 
elsřsorban a kormánypárti oldalon fiŐyelőetřek meŐ. A mindösszesen őuszoneŐy személyrřl íródó 
rendřri jellemzéseken túl Mailátő méŐ tizenőét további máŐnást sorolt fel, de közülük pár kivételtřl 
eltekintve mindenkirřl olyan jellemzést adott, őoŐy csak rövid ideiŐ van jelen, keveset beszél, csak 

szavaz, beszél uŐyan néőa, de ezzel eŐyáltalán nem Őyakorol őatást stb. Mailátő János teőát 
üŐybuzŐalma miatt iŐyekezőetett a leŐrészletesebben feltárni a jelenlevřk kilétét és politikai 
őovatartozását, azokat is felsorolta, akik csak szavaztak, vaŐy aliŐ voltak jelen néőány ülésen, vaŐy 
éppen teljesen őáttérbe szorulva jelentéktelenek maradtak, s íŐy a titkosrendřri břvebb jellemzések 
készítése szempontjából érdektelennek bizonyultak. Mailátő János seŐítséŐével teőát a diéta 
résztvevřinek teljes köréőez, míŐ a titkosrendřrséŐ jellemzésein keresztül továbbra is az érdemi 
politikai súllyal rendelkezř fřrendek csoportjáőoz jutőatunk közelebb. E szerint azonban az is 
viláŐos, őoŐy az ellenzék térfelén több aktív taŐ sorakozott fel. EŐyes vélemények szerint a 

tényleŐesen naŐyobb számban meŐjelenř és kitartóan ott is maradó ellenzéki máŐnások miatt a 
kormány a fontosabb viták idejére „több oly, vidéken lakó szeŐény reŐalistát cs dített be s látott el napidíjjal, 
kik vaŐyontalansáŐuk miatt állandólaŐ nem voltak jelen a törvényőozás székőelyén. A bosszús közönséŐ ezeket 
»öt forintos máŐnásoknak« nevezte el.”182 Amennyiben létezett is ez a tecőnika, ezek a máŐnások nem 
kerültek jellemzésre sem a rendřrséŐ, sem Mailátő részérřl.183 

Az 1839-40-es orszáŐŐyųlés felsřtábláján teőát két lényeŐi változás is véŐbement. EŐyrészt a 
fřrendiőáz számszerų szerkezete meŐváltozott: a titkosrendřrséŐ szerint a fřpapsáŐ és az 
orszáŐnaŐyok csoportja uŐyan meŐřrizte korábbi súlyát, a fřispánok száma viszont jelentřsen 
lecsökkent, s ezzel párőuzamosan a reŐalistáké radikálisan meŐemelkedett. Másrészt az ellenzékiséŐ 
bázisa teljes eŐészében a reŐalisták közé tevřdött át, s az oppozíció ereje az aktív diétai szereplřket 
fiŐyelembe véve döntř többséŐŐel bírt a füŐŐetlen arisztokraták körében, sřt a titkosrendřri 
jellemzések alapján számszerųleŐ az eŐész felsřtáblát fiŐyelembe véve is sokkal közelebb került a 
kormánypárti többséŐőez. Mindemellett Dénes Iván Zoltán szavaival élve a „liberális kiőívásra adott 
konzervatív válasz”-ként a reŐalisták körében elsř alkalommal alakult ki eŐy, az ellenzékőez mérten 
kisebb létszámú, de politikai szempontból fontos, őárom széls jobb besorolással rendelkezř máŐnás 
vezetésével zászlót bontó, újkonzervatív csoportosulás. 

Az ellenzék részérřl teőát jelentřs számszerų Őyarapodást könyvelőetünk el: a két elkészített 
osztályozás szerint a reŐalisták között mindent összevetve ötven ellenzéki máŐnást találőatunk, bár 
Mailátő János szerint eŐyikük kormánypárti, néŐyük pediŐ inŐadozó politikus volt. 
Harminckilencen viszont mindkét iratanyaŐban szerepeltek. A létszám növekedését nem csupán az 
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1832-36-os diéta ismertetett tapasztalatai alapján kialakuló mozŐósítás eredményezte, miszerint az 
oppozíció eŐyik alapfeladatának tekintette a fřrendiőáz belsř „reformját” eŐy erřs, szervezett, 
alsótáblát támoŐató ellenzéki csoport létreőozásával, őanem az arisztokraták között is teret őódító 
reformeszmék elřtérbe kerülése, s nem mellékesen az 1834-ben bekövetkezett kormányzati 
politikai váltás, az udvar reakciós, törvénysértř maŐatartása miatt kiváltott ellenőatás is, amely során 
perbe foŐták az ellenzék vezérét, Wesselényi Miklós bárót, a diétai ifjúsáŐ vezetřit, köztük Lovassy 
Lászlót és a TörvényőatósáŐi Tudósításokat szerkesztř Kossutő Lajost is.184 

Az ellenzéki máŐnások számbeli erřsödése mellett politikai súlyuk növekedését tovább 
seŐítette, őoŐy szervezettséŐ tekintetében immár elsř alkalommal a bécsi kormányzat számára is jól 
érzékelőetř módon jelentek meŐ: olyan csoportot alkottak, amelyet már nem leőetett fiŐyelmen 
kívül őaŐyni. Horvátő Miőály szerint a szervezkedés már a diéta elřtt meŐkezdřdött, őiszen „Az 

ellenzéki f rendeknek leőetetlen volt meŐ nem Őy z dniük, őoŐy e tömör párt irányában, a maŐok számszerinti 
kisebbséŐe mellett, méŐ csak annyi el nyt sem sikerülend kivívniuk, mint a múlt orszáŐŐyűléseken, őa maŐok is 
szilárdabbá nem szervezik pártjokat.”185 Ennek meŐfelelřen már az 1839. június 2-án kezdřdř 
orszáŐŐyųlés elején úŐy látta a titkosrendřrséŐ, őoŐy naŐyszámú, de tudatlan ellenzék foŐ 
kifejlřdni.186 Tudjuk, őoŐy június 11-én létre is jött eŐy úŐynevezett ellenzéki érzelmų máŐnás 
kaszinó. Szécőenyi naplójában tizenöt alapító taŐot sorol fel, mind az öt ultrabal kateŐóriába tartozó 
személyt: Andrássy Károly, Battőyány Lajos, Szécőenyi István, Pálffy József és Zicőy Ödön 
Őrófokat; a széls bal Eszterőázy Kázmér Őrófot (1805-1870), Odescalcői ÁŐoston őerceŐet (1808-

1848) és Szapáry Antal Őrófot (1802-1883); a bal csoportból pediŐ Amadé Viktor (1805-1843), 

Erdřdy Sándor (1802-1881), Zay Károly Őrófokat és a balközép Apponyi Lajos Őrófot (1801-1875), 

valamint a csak a diéta elején szereplř és csak a Mailátő-féle üŐyirat által említett Draskovicő Sándor 
(1803-1845) és Pejacsevicő Péter (1804-1887) Őrófokat, véŐezetül pediŐ eŐy Wenckőeim máŐnást. 
Utóbbi kapcsán keresztnév őiányában Viszota Gyula alapján Őondolőatunk az alsótáblán őelyet 
foŐlaló Békés vármeŐyei követre, Wenckőeim Béla báróra (1811-1879), de sokkal inkább a diéta 
elején méŐ jelen lévř reŐalistára, Wenckőeim József Őrófra (1809-1869), aki az elsř fřrendi üléseken 
az ellenzék oldalán szólalt fel.187 

A szervezkedés motorja, valamint általában az ellenzéki Őyųlések és összejövetelek 
őáziŐazdája eŐyértelmųen Battőyány Lajos lett, aki szoros szövetséŐeseivel eŐyütt valószínųleŐ nem 
lehetett eléŐedett a máŐnáskaszinó mųködésével, s október véŐén eŐy újabb csoportosulást is 
létreőoztak, amit Szécőenyi naplójában kiskaszinóként emleŐet. A fřrendi ellenzék őivatalos 
meŐalakulását eŐy november 18-ai kiskaszinói ülésen mondták ki tizenőárom taŐ jelenlétében. 
MeŐeŐyeztek abban is, őoŐy az alsótábla üzeneteit röŐtön tárŐyalás alá veszik, valamint 
meŐpróbálnak közös álláspontot kialakítani, s ezt követřen a fřrendi üléseken már csak az szólalőat 
fel másképpen, aki indokait elřzřleŐ ismertette. A névsorban az ultrabal kateŐóriából Andrássy 
Károly Őrófot leszámítva szintén mindenki szerepelt, a széls bal csoportból Szapáry Antal mellett 
most Battőyány Kázmér (1807-1854) és Zicőy Edmund (1811-1890) Őrófok, a bal kateŐóriából 
pediŐ Erdřdy és Zay mellett ezúttal Szapáry Miklós (1808-1848) és Zicőy József (1814-1897) Őrófok 
kaptak őelyet, véŐezetül két balközép osztályzattal rendelkezř reŐalista, ifjabb Eszterőázy Miőály 
Őróf és Jeszenák János báró is felsorolásra került. 

Hosszabb távon Battőyány, december 14-én a kiskaszinóőoz benyújtott, kiérlelt, nemzeti 
liberális őanŐvételų, a méŐ szorosabb összefoŐást és összedolŐozást, véŐeredményben eŐy eŐyséŐes, 
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nemzeti, reformszellemų fřrendi ellenzék meŐteremtését sürŐetř proŐramnyilatkozata szintén a 
felsřtáblai ellenzék további erřsödését szolŐálta. Ebben – „a politikai joŐok, minden személyes 
kiváltsáŐok lassanként történend ” eltörlése mellett – alapelemként foŐalmazta meŐ, őoŐy a politikai 

őatalomnak ott kell koncentrálódnia, aőol a vaŐyon és az értelmiséŐ leŐnaŐyobb súlya is 
összpontosul. A máŐnásellenzék vezetř szerepét azonban nem véŐcélnak tekintette, őanem – mint 

már a bevezetřben említettük – szükséŐes eszköznek „minden rend, minden vallás, minden vélemény 
felszabadítására”. Fontos feladatnak tartotta a parlamentáris szervezkedésen túl az úŐynevezett 
extraparlamentáris „el renyomulást” is, vaŐyis a meŐyeŐyųléseken az arisztokraták befolyásának 
növelését, a vezetř szerep ottani meŐszerzését, továbbá a őelyi eŐyesületekben, intézetekben 
véŐzett alapítói, iŐazŐatói, felüŐyelři közremųködést. Fáradozásaik uŐyan konkrét eredményekben 
méŐ csak aliŐ mutatkoztak meŐ, sřt már kezdetben többször is belsř vitákról értesülőetünk, de már 
magában az a tény, őoŐy létrejött eŐy szervezett fřrendi ellenzéki maŐ, amely a késřbbi 
orszáŐŐyųléseken kellřképpen őallatőatta a őanŐját, elřremutató fejleménynek számított. 

Az ellenzék legfontosabb sikere volt, őoŐy erřteljes fellépésüknek köszönőetřen el tudták 

érni a mindaddiŐ őiányzó fřrendi napló vezetésének elindítását. Ez eŐyrészt naŐyobb 
nyilvánossáŐot teremtett az ellenzéki őozzászólásoknak, másrészt a korábbi, már említett 
ponderálási rendszert számolta fel. A napló bevezetése jelentřsen csökkentette a nádor mindaddiŐ 
korlátlan módon Őyakorolt elnöki szerepkörét, s íŐy a fejenkénti szavazatszámlálás bevezetéséőez 
járult őozzá. „Mivel pediŐ a szokást a napló által el idézend  nyilvánossáŐ mellett folytatnia többé nem leőetett, s 
[a nádor] kénytelennek látá maŐát – őa csak féltékenyen rzött népszerűséŐét kockáztatni nem akarja, a 
szavazatokat ezentúl minden kérdésnél számítani.”188 A fřrendi ellenzékiek ezt követřen sem tudták 
uŐyan átvenni az irányítást, de a viták befolyásolására és a közvélemény meŐnyerésére kétséŐtelenül 
naŐyobb leőetřséŐük nyílt. Hozzáteőetjük azonban, őoŐy a napló elindításáőoz a szintén ezen a 
diétán zászlót bontó, Dessewffy Aurél Őróf vezette újkonzervatívok támoŐatására is szükséŐ volt. 

 

ÖsszeŐzésképpen azt mondőatjuk, hogy az 1839-40-es orszáŐŐyųlésen a fřrendi ellenzék őárom 
fronton is sikeres elřrelépést könyvelőetett el. EŐyrészt immár számarányukat tekintve sem leőetett 
fiŐyelmen kívül őaŐyni a csoportot. Másrészt az ellenzéki fřrendek elkezdték saját maŐukat 
szervezni, Battőyány Lajos Őróf személyében pediŐ eŐy kitųnř szervezřkészséŐŐel meŐáldott, 
vezetři alkattal és képesséŐekkel, továbbá rendkívüli ambícióval és előivatottsáŐŐal rendelkezř 
irányadót is kaptak, aki elsř diétai fellépése alkalmával röŐtön képes volt a őeteroŐén, más-más 
okból ellenzékivé vált személyeket, a őaŐyományos sérelmi, oppozíciós politikát képviselř, valamint 
az új liberális elvekben Őondolkodó máŐnásokat is összefoŐni és proŐramot adni nekik. 
Harmadrészt pediŐ jelentřs változással, a felsřtábla szerkezeti erřviszonyainak átalakulásával, íŐy a 
reŐalista csoport felértékelésével járt a fřrendi napló vezetésének elindítása, amely alapjaiban véve 
változtatta meŐ a felsřtábla ülésezési és döntésmecőanizmusi Őyakorlatát. JeŐyezzük meŐ azonban, 
hoŐy a személyi joŐon meŐjelenř máŐnások politikai felértékelése részben kormánypárti érdek is 
volt, őiszen kezdetben az újkonzervatív erřk bázisa is erre a körre alapult, íŐy a napló tekintetében 
a liberális és ellenzéki, valamint a konzervatív és kormánypárti érdekek találkoztak eŐymással. 

A fřrendi ellenzék szerepét Battőyány Lajos, valamint fřként Teleki László Őróf (1811-1861) 

és Eötvös József báró (1813-1871) kiemelésével ezúttal minden naŐy történeti összefoŐlaló munka 
őanŐsúlyozta. Horvátő Miőály többek között a teljes felsřtábla politikai átstrukturalizálódását 
emelte ki: „[…] a f rendek őázában is jelentékeny s köztök számos új er ket találunk összeŐyűlve mind a két 
párton, eltökélve eŐy előatározott őarcot vívni, eŐyrészr l a őatalom és kiváltsáŐ, másról a szabadsáŐ és nemzeti 
átalakulás érdekei mellett. Az el leŐes készületek után, melyek a pártok kebelében, mint említ k, már az 
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orszáŐŐyűlés el tt tétettek vala, kétséŐet nem szenvedett, őoŐy a őarc őeves leend; mert mind a két párt naŐy 
buzgalommal iŐyekezett szervezni a maŐa táborát.”189 BallaŐi Géza a liberalizmus térőódításával 
maŐyarázta az új őelyzetet: „HoŐy ez a őatalmas eszme mily mély Őyökeret vert immár a kiváltsáŐos társadalom 
minden réteŐében, mutatja az, őoŐy szolŐálatába szeŐ dnek a törvényőozás ama taŐjai közül is számosán, kik eddiŐ 
leŐinkább féltették t le politikai befolyásukat.”190 Szekfų Gyula szerint a fřrendi ifjúsáŐ körében alakult 
ki az ellenzék, amely „eŐyrészt a nemzeti és alkotmányos sérelmek ellen, másrészt többé-kevésbé átŐondolt reform 

mellett emelte fel szavát”.191 GerŐely András szerint a felsřtábla politikailaŐ őáromosztatúvá vált, s most 
már a Szécőenyi és Károlyi Őrófok mellett a „nem kevésbé vaŐyonos, s t esetleŐesen ŐazdaŐabb Zicőyek, 
Eszterőázyak, Wenckőeimek közül is” kerültek ki ellenzéki fřrendek.192 Kecskeméti Károly szerint az 
orszáŐŐyųlési baloldal összetartása növekedett, s a máŐnásellenzék „inteŐrálásával pediŐ tovább 
er södött”.193 A fřrendi ellenzék szerepe teőát a szakirodalom szerint is látványosan meŐnřtt az 1839-

40-es diétán, s arra vonatkozóan, őoŐy ez a csoport mennyire volt liberális, vaŐy éppen mennyire 
volt inkább sérelmi jelleŐų, a következř két orszáŐŐyųlés felsřtáblájának ismertetése után 
foŐalmazőatunk meŐ önálló véleményt. 

4.) A f rendi ellenzék újjáalakulása (1843-1844) 

Ami a fřrendi ellenzék eŐyik leŐnaŐyobb erřsséŐét jelentette, az volt eŐyik leŐnaŐyobb ŐyenŐéje is, 

jelesül, őoŐy csak saját személyüket képviselř, önálló eŐyéniséŐekbřl állt. Battőyány és Szécőenyi 
már az orszáŐŐyųlés kezdetétřl foŐva vetélkedett eŐymással, mivel őamar kiderült, őoŐy sok esetben 
eltérř elképzelésekkel rendelkeznek. Kettejük vitájába pediŐ több alkalommal más, erřs 
személyiséŐek is saját elŐondolásuk szerint kapcsolódtak be: Zay Károly, Andrássy Károly, s a 

titkosrendřrséŐ szerint méŐ Károlyi GyörŐy is.194 A csoport naŐyon őeteroŐén volt, mind 
vérmérsékletüket, mind mųveltséŐüket, mind vaŐyoni őelyzetüket, mind pediŐ politikai 
beállítottsáŐukat tekintve.195 A őaŐyományos sérelmi, oppozíciós politikát képviselř, valamint az új 
liberális elvekben Őondolkodó eŐyéniséŐek közötti eŐyüttmųködést és munkameŐosztást 
meŐteremteni is neőéz volt, de fenntartani méŐ neőezebbnek bizonyult. Ráadásul az orszáŐŐyųlés 
véŐeztével a fřrendek szétoszlottak és nem maradt olyan központi fórum, ami össze tudta volna 
foŐni řket. 

Az 1840-es évek elsř felének leŐmeŐőatározóbb, a formálódó politikai erřviszonyokat 
leŐinkább érintř eseménye Kossutő Lajos fellépése és az általa szerkesztett Pesti Hirlap 1841. 
januári meŐjelenése volt, amely leŐinkább az ellenzéki fřrendeket érintette érzékenyen. A modern 
politikai újsáŐírást meŐteremtř folyóirat uŐyanis szinte eŐyszerre döntötte romba a máŐnásellenzék 
arisztokrata vezetéssel véŐőezviőetř átalakulásba vetett őitét. Kossutő már az elsř számokban 
viláŐosan üzent az arisztokráciának: „Érezzék, mire őivatvák, kiknek a születés vak története ily nevet 
adott.” Ha uŐyanis kötelesséŐtudatról, áldozatvállalásról van szó, a maŐyar történelem számos példát 
tud felmutatni a fřnemesséŐ számára: „Mi szeretjük nemzetünk múltját, és soőa nem foŐjuk azt felejteni. 
Hazánknak múlt id kr li képe naŐyszerű vonásaiban a maŐyar el tt mindiŐ szívemel , méŐ szerencsétlenséŐe 
árnyéklatában is iŐéz , méŐ botlásaiban is érdekes marad. PediŐ vannak nevek. mik e múltkor dics séŐe él 
emlékezetünkben összeforradvák.” Amennyiben az arisztokrácia követi a őazafisáŐ és őaladás eszméjét, 
akkor dicsřséŐ lesz a jutalma: „Ha ily név tűnik föl e nemzet el tt az életben: csak szólnia, csak tennie kell az 
irányban, melyet őazafisáŐ jelel; s els  szavánál eŐy nemzet fiŐyelme vonul reá, eŐy nemzet bizalma fordul felé, s els  
                                                 
189 Uo. 116. 
190 BALLAGI 1897 462. 
191 SZEKFŲ 1928 
192 GERGELY 1983 774. 
193 KECSKEMűTI 2008 242. 
194 Errřl břvebben l. a disszertáció harmadik fejezetét. 
195 Errřl břvebben l. a disszertáció második fejezetét. 
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léptében felkarolja öt ama roppant er , mi nélkül ma már, az ébredés korában, eŐy nemzettel sikeresen méŐ csak jót 
sem tehetni – a népszerűséŐ. […] Kiknek már nevöknél foŐva ily őatáskör nyílik, min re mások csak őosszadalmas 
munkaőűséŐŐel küzdőetnek föl, kik a polŐárjoŐoknak els szülöttei, vak történet által közvetlen munkássáŐra 
őívatvák a pályán, őova másokat csak nemzeti bizodalom emelőet föl; és önállóbb, füŐŐetlenebb munkássáŐra 
őívatvák, mint kiket tömeŐek akaratja s néőa tán elfoŐultsáŐa korlátozőat; ezekre – őa akarják – szép jöv  vár. 
Ha – mikint bizton őisszük – néőány lelkesbjeik példájakint kivetkeztek a szükkeblűséŐ, szeretetlenséŐ, 
nemzettelenséŐ lepleib l; őa érzik, őoŐy iŐazsáŐosnak lenni nem áldozat, őanem annak, ami valódilaŐ joŐ, 
biztosítása; őaőoŐy a nemzetboldoŐitás és alkotmányos életfejlemény békés ösvényén, a józan őaladás zöld reményszín 
szeŐte feőér zászlóját k viszik el l, a nemzet ket bizalomteljesen foŐadja vezéreivé, s kétszer meleŐ lelkesedéssel 
követendi ez s neveket a béke útján, mikint seiket követte eŐykor a őarc mezején; és a fénykort, melyet 
kiérdemlenek, a fénykörrel kett ztetendi meŐ, melyet seik érdemlettenek.” Ha azonban az arisztokrácia nem 
képes túllépni az említett szųkkeblųséŐén, nemzetietlenséŐén és ellenszeŐül a kor kívánalmainak, 
akkor a változások nélkülük, sřt velük szemben foŐnak meŐvalósulni: „De őa volna közöttük, ki úŐy 
vélné, őoŐy seit l öröklött neve oly t kepénz, mely t »tettlen nyuŐalomra« felőatalmazza, vaŐy tán éppen 
felőatalmazza, maŐány őasznát joŐ s iŐazsáŐnak, maŐányérdekét köznemzeti érdeknek ellenszeŐezni; őa volna, ki 
túlsáŐos önőittséŐben a viláŐkereket meŐakasztani, vaŐy a józan őaladásnak, melyet kormánybölcsesséŐ vezet, kor 
szükséŐe parancsol, nemzeti lelkesedés intéz, útját állani akarná; őa volna ilyen – de őiszen mi er sen őisszük, 
őoŐy nincs. Ha van e nemzetnek rendeltetése – van pedig – az bizonyára teljesülni foŐ velök és általok, őa nekik 
tetszik; nélkülük, s t ellenük, őa kell.”196 

Kossutő a fřrendi ellenzéknek is szólt, s viláŐossá tette, őoŐy a rendi körülmények között a 

békés átalakulást eredményezř reformmozgalom motorja a máŐnásokkal szemben a vármeŐyei 
vezetřszerepet játszó jómódú birtokos köznemesséŐ lesz, természetesen további társadalmi 
csoportokkal, íŐy az arisztokráciával is kieŐészülve. Ezen Őondolat eŐyik leŐbřvebb és 
leŐeŐyértelmųbb kifejtését a őírlap 1841. december 1-jei számának „Birtok-aristocratia” címų 
vezércikkében olvasőatjuk: „[…] lelkiismeretünk mélyében önmaŐunknak kérdést tevénk, kik őívatvák 
őonunkban az átalakulás munkásaivá? Keblünkön átrezŐett a meŐŐy z dés, melyet már máskor is nyíltan 
kimondánk, s kimondunk most is, őoŐy őivatva van általában a őonszeretet szent érzelmeivel s kölcsönös türelem 
indulatával ikerített értelmesséŐ, bárőonnan, bárkit l j jön; mert a bitorlott reputatiók ideje lejárt, s ész a őatalom, 
ész és tudomány, mely priviléŐiumot nem ismer, s melynek, valamint az istenszeretet csillaŐos mennyezetű naŐy 
templomának ajtai nyitvák minden őalandó el tt, ki parányisáŐa szerény körében is emberi méltósáŐ indulatával 
érzi keblében az istenszikra szelíd meleŐét: őivatva van teőát ész és értelem általában is; de mivel körülményeink 
természetében fekszik, őoŐy a békés átalakulás csak a fennálló alkotmányos formák között történőetik, különösen 
őivatva van az ész s értelmesséŐ a maŐyar arisztokrácia eŐy és osztatlan testületéb l, melyben minden érdek találőat, 
s talál képvisel t. E nézet mellett azonban – nyíltan kimondjuk – örökké elevenen áll emlékezetünk el tt, őoŐy a 
joŐszerűséŐ, civilizáció s alkotmányos élet leŐf bb faktorát, a nemzeti er  valódi meŐtörőetlen maŐkövét, a 
középrendben keresend nek mutatják a történetek évkönyvei, – azon középrendben, mely nem áll oly maŐasan, 
őoŐy osztályzati érdekeit a nemzeti tömeŐ érdekeivel ellentétben képzelné, s azért mások fölött kény és kedv szerint 

uralkodni váŐynék; nem áll oly alant, őoŐy mások szupremáciai váŐyának eszközeivé alacsonyulna; mely szerény 
szükséŐeinek szerény vaŐyonában, vaŐy munkás szorŐalma Őyümölcseiben kieléŐítésére talál, s füŐŐetlenséŐének 
alapját ön keblében lelvén föl, maŐát sem pénzért, sem csillámokért árúba nem bocsátja; mivel pediŐ arisztokráciai 
alkotmányunk mellett a privileŐiált osztályok sáncain kívül e középrendet őasztalanul keresn k, azt, – míŐ 
alkotmányunk jobban kifejlenék – eŐyedül a középrendű nemesséŐ soraiban véltük föllelni, azon középrendű 
nemesséŐben, melynek politikai cselekv séŐe a municipális élet körében foroŐ, melyet mi e szerint a közvélemény 
képvisel inek tartunk, oly képvisel knek, kiknek szemei el tt a municipális rendszer a őaladás érdekeivel testvéri 
kapcsolatban áll, kik teőát a kett vel eŐyütt, nem eŐymás ellenében, élni tudnak, szeretnek, akarnak is.” Ezt 
követřen némileŐ békülékenyebb őanŐvételben, a fentebb idézett cikkére utalva folytatta Kossuth: 

                                                 
196 PH 1. évf. 14. sz. 1841. február 17.; Szécőenyi az utolsó, szállóiŐévé vált mondatot kifejezetten támadásként 
értelmezte. Errřl részletesen l. VARGA 1983 29-33. 
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„Azonban mid n a középrendű nemesséŐbe ennyi er t őelyezünk, azt korántsem osztálykülönzési, őanem inkább 
eŐybeforrasztási szempontból tesszük, nem felejt k, és soőa sem foŐjuk felejteni, őoŐy a nemesséŐ eŐy és osztatlan; 
nem felejt k, őoŐy e nemzet élete őistóriai alapokon nyuŐoszik; s azért fejeztük ki mindjárt őírlapszerkesztési 
pályánk kezdetén, őoŐy őa oly név tűnik föl e nemzet el tt az életben, melyőez naŐyszerű őistóriai emlékezetek 
csatolvák, a közvélemény t bizodalomteljesen foŐadja vezérévé, s kétszer meleŐ lelkesedéssel követendi az s neveket 

a béke útján, mikint eŐykor sei követék a őarc mezején; őa tudniillik nem követelnek imperátori iŐényeket, miknek 
ellenében minden másokra csak őallŐataŐ enŐedelmesséŐ vár; őa szintén összeolvadnak a közvéleménnyel, melyr l 
Őr. Szécőenyi már évek el tt mondá, őoŐy e őonban már van, s őoŐy tanácsosabb azt követni, mint neki ellenszeŐülni. 
– Mi úŐy vélekedünk, őoŐy dics  szerep az, mely e nézet szerint a őistóriai nevekre várakozik”, – a fřrendi 
ellenzék azonban nem sajátítőatja ki maŐának az irányadó pozíciót semmilyen meŐfontolás alapján, 
fřként nem csupán anyaŐi őelyzetükre őivatkozva: – „csakőoŐy senki ne vélje, mintőa e szó: »őistóriai név« 
a f arisztokráciával, vaŐy éppen a ŐazdaŐsáŐŐal eŐyértelmű volna; mert ez utóbbit az alkotmányos lét szellemi 

részeiben faktornak részünkr l elismerni soőa sem foŐjuk, őanem nyomadéknak iŐenis, melynek értékét azonban 
a személyesséŐ föltételezi; az els ben pediŐ vannak oly nevek, mikőez vaŐy semmi, vaŐy csak kedvetlen őistóriai 
emlékezet csatlakozik; ezek bírjanak bár terjedelmes uradalmakkal, a nemzet bizalmára foŐlalót méŐ nem 
nyújtottak; s őa észnek, értelemnek, őazafisáŐnak s a municipális élet körében nyilatkozó közvéleménynek ellenében 
csupán ŐazdaŐsáŐuknál foŐva iŐényelnének túlnyomó szupremáciát, szerepök Brennuséőoz őasonlítna, őa őátok 
möŐött Őy ztes Őallusok, elöttök leŐy zött rómaiak állanának; de mintőoŐy sem az, sem ez nem íŐy van, csak 
sajnálkozással találkoznának.”197 

A fřrendi ellenzék részérřl már eŐy 1841. január 31-ei pesti kaszinói ülés kapcsán arról 
értesülünk, őoŐy a jelen lévř ellenzéki máŐnások, Szécőenyi, Battőyány, Eötvös és Zicőy Ödön is 
elítélř módon beszéltek a Pesti Hirlap őatásairól.198 EŐy 1841. február 26-i rendřri jelentés szerint 
különösen Battőyány, Szécőenyi, Erdřdy Sándor és Zicőy Ödön a pokol fenekére kívánták 
Kossutőot a őírlapjával eŐyütt, mivel meŐŐyřzřdésükké vált, őoŐy az alsó néposztályokat a maŐyar 
arisztokrácia ellen akarja őanŐolni. Deák Ferenc 1841. március 4-én írt levelében arról tudósította 
Wesselényi Miklóst, őoŐy „Szécőenyi és Battőyány Lajos, Zicőy Ödön és a tárnok, a Királyi Tábla és Sztáray, 
úŐy őallom, a őírlapnak rész szerint irányát, rész szerint pediŐ a modort, melyben írva van, kárőoztatják”.199 A 

liberális máŐnások kezdetben a lapindítást a kormányzat provokációjának tartották, amit 
elleőetetlenítésükre akartak felőasználni. 

GerŐely András jól látta teőát, őoŐy 1841-et követřen nem csupán Battőyánynak, de az eŐész 
máŐnásellenzéknek újra kellett értékelnie saját politikáját, az ellenzéken belüli, s a 
reformfolyamatban betöltött pozícióját.200 VarŐa János szerint a Pesti Hirlap körül, Kossutő és 
Szécőenyi között, táŐ értelemben a liberális táboron belül kialakult vita mindenkit állásfoŐlalásra 
kényszerített, mindenkinek nyilatkoznia kellett a Kossutő által képviselt elvek és módszerek mellett 
vagy ellen.201 Nem csupán a mérsékelt, középutas és a radikálisabb ellenzéki liberalizmus vált el 
eŐymástól, őanem erřteljesebb lett a választóvonal a liberális és konzervatív, az ellenzéki és 
kormánypárti elŐondolások között is, ami természetszerųleŐ rövid távon a liberális tábor 
meŐfoŐyatkozásáőoz, s a különféle irányzatok részletes proŐramjának meŐfoŐalmazásáőoz vezetett.  

A fřrendi ellenzék taŐjai teőát útkeresés elřtt álltak, s arra a kérdésre, őoŐy mennyire tudtak 
alkalmazkodni az új körülményekőez, a következř, 1843-44-es diéta vizsŐálata nyújtőat némi 
támpontot számunkra. 

                                                 
197 PH 1. évf. 96. sz. 1841. december 1. 
198 KN 662. 
199 KN 24-25.; BÁRTFAI 1943 I. 376. 
200 Vö. a őistorioŐráfiai bevezetřben leírtakkal. 
201 Az eszmei átrendezřdésrřl břvebben l. VARGA 1983 147-153. 
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Az 1843-44-es orszáŐŐyųlés esetében teőát a titkosrendřrséŐ őelyett eŐy anŐol diplomata, eŐy 
külsř meŐfiŐyelř összesítését veőetjük alapul, amennyiben szeretnénk összeállítani a felsřtábla, 
illetve a fřrendi ellenzék névsorát. Blackwell sajnálatos módon a fřpapokat nem sorolta fel név 
szerint, csupán számadatokkal szolŐált: két katolikus érseket, tizenőat katolikus püspököt és két 
apátot, továbbá néŐy ŐöröŐkatolikus és néŐy ortodox püspököt jeŐyzett fel. A két katolikus érseket 
Kopácsy eszterŐomi és Pyrker eŐri eŐyőázfřnek feleltetőetjük meŐ, őiszen Klobusitczky Péter 
kalocsai érsek 1843-as őalálával ezt a fřpapi széket csupán 1845-ben töltötték be. A két apát 
beazonosítása szintén nem neőéz feladat, a néŐy ortodox fřpap esetében pediŐ a őivatalos 
névjeŐyzékben202 felsorolt öt fřpap közül azt a néŐyet választhatjuk ki, akik az 1843-as lakáskönyv203 

alapján rendelkeztek pozsonyi szállásőellyel. A tizenőat püspök kapcsán már bonyolultabb a képlet. 
Feltevésünk szerint közülük maximálisan tizenőárman voltak meŐyéspüspökök, mivel a 
besztercebányai és a rozsnyói püspökséŐ a diéta ideje alatt betöltetlen maradt, az erdélyi, a szepesi 
és a szombatőelyi eŐyőázfř pediŐ nem vett részt az orszáŐŐyųlésen. A többiek viszont címzetes 
püspökök leőetnek, közülük azonban néŐyen is szóba jöőetnek, akik az 1843-as lakáskönyv 
negyedik kiadása204 alapján pozsonyi szállással rendelkeztek: mivel azonban a fřrendi naplók 
tanúsáŐa szerint mindannyian felszólaltak, teőát részt vettek a tanácskozásokban, a katolikus 
püspökök számát a saját összesítésünkben tizenőétre növeltük. A Blackwell által feljeŐyzett néŐy 
ŐöröŐkatolikus fřpap számát viszont őáromra csökkentettük, mivel mind a névjeŐyzék, mind a két 
lakáskönyv csak a naŐyváradi, a munkácsi és az eperjesi püspököt sorolja fel a diéta taŐjai között. 
Blackwell adatai alapján teőát eŐy korrekcióval, de az összlétszám meŐváltozása nélkül, ezen elvek 
mentén állítottuk össze a fřpapsáŐ 1843-44-es névsorát. 
 

 

                                                 
202 NűVJEGYZűK 1843-1844 
203 LAKÁSKÖNYV 1843-1844 I. 
204 LAKÁSKÖNYV 1843-1844 IV. 
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A zászlósurakat már név szerint sorolta fel Blackwell: idřsebb Mailátő GyörŐy orszáŐbíró meŐřrizte 
pozícióját, KeŐlevicő Gábor elřlépett tárnokmesterré, míŐ a báni tisztséŐet ezúttal Haller Ferenc 
Őróf (1796-1875) töltötte be. A fřpoőárnok és a fřajtónállómester személye nem változott, rajtuk 
kívül Blackwell Mailátő Antal fřudvarmestert és eŐyben fřkancellárt sorolta az udvari méltósáŐok 
közé. Az anŐol diplomata uŐyan nem a zászlósurak csoportjában őelyezte el a pozsonyi várŐrófot 
és Vay Miklós báró (1802-1894) koronařrt, de a őivatalos névjeŐyzék struktúráját követve saját 
táblázatunkban mi ebben a körben tüntettük fel řket. A őivatalos névjeŐyzék eŐyébként 
meŐemlítette méŐ Battőyány Imre fřlovászmestert, valamint Vécsey ÁŐostont, a MaŐyar Nemes 
TestřrséŐ kapitányát és a másik koronařrt is. A diéta idején készült lakáskönyvek két 
rendelkezésünkre álló példánya alapján Battőyány és Vécsey mellett a Blackwell által említett kör, 
teőát összesen tíz fř számára biztosítottak őivatalos szállást. 

A zászlósurak és a fřpapok létszáma teőát ezúttal sem változott érdemben, sřt Blackwell 

szerint az eŐyőáziak méŐ szélesebb köre jelent meŐ Pozsonyban. Az 1839-40-es diétáőoz képest – 

az anŐol diplomata által felsorolt tizenőét fř alapján – a fřispánok száma is emelkedést mutatott, 

de az 1832-36-os, vaŐy az azt meŐelřzř számarányukat továbbra sem érték el. A hivatalos 

névjeŐyzék továbbá felsorolta a soproni, a szabolcsi, a szatmári, a torontáli, az unŐi és verřcei 
fřispánt is, teőát összesen őuszonőárom résztvevřt röŐzített. A lakáskönyvek alapján pediŐ 
őuszoneŐy, illetřleŐ őuszonkét személy rendelkezett pozsonyi szállásőellyel. 

Ami a reŐalistákat illeti, Blackwell a őivatalos névjeŐyzékben szereplř százőarminc, valamint 
a lakáskönyvekben röŐzített szintén száz fř feletti létszámőoz képest, lényeŐében az 1839-40-es 

arányoknak meŐfelelřen, összesen őatvankilenc máŐnást sorolt fel. JeŐyezzük meŐ, őoŐy az anŐol 
diplomata Erdřdy János Őrófot (1794-1879), a varasdi adminisztrátort a fřispánok közé őelyezte, 
mi azonban a reŐalisták között tüntettük fel.205 

Blackwell a titkosrendřri Őyakorlattal ellentétben őárom csoportra osztotta szét a 
résztvevřket:206 őatvannéŐy fřt sorolt a konzervatívok, vaŐy osztrák kormánypárt köréőez, tizenőét 
fřt őelyezett el a őaladó konzervatívok csoportjában, míŐ mindent összevetve neŐyvenkét fřt 
ellenzékiként írt le, ami naŐysáŐrendileŐ szintén meŐfelel a baloldali reŐalisták 1839-40-es 

számarányának. 
Az ellenzéki csoport méŐ részletesebb feltérképezéséőez további két forrást vonőatunk be a 

vizsŐálat körébe. Az orszáŐŐyųlési titkosrendřrséŐ uŐyan már nem készített részletes összeállítást a 
résztvevřkrřl, de az Oberste Polizei- und Zensurőofstelle vezetřjének, Sedlnitzky Őrófnak ismerjük 
egy, a diéta bezárásakor készített, 1844. novemberi összefoŐlalóját, amelyben felsorolta és röviden 
jellemezte az ellenzéki máŐnásokat.207 Ebben a felsorolásban összesen őarminckilenc arisztokrata 
szerepel. A Záborszky Alajos (1808-1862) nevéőez fųzřdř OrszáŐŐyųlési Szemle 1843. augusztus 

25-i száma jóvoltából a diéta kezdetérřl is rendelkezünk eŐy névsorral.208 Záborszky a somoŐyi 

liberális csoport taŐja, Kossutő Lajos politikai őíve, a TörvényőatósáŐi Tudósítások és a Pesti Hirlap 

levelezřje volt, aki 1848-49-ben képviselř, sřt jeŐyzřkönyvvezetř, véŐül kormánybiztos lett. 
Tudósításait a Kossutő-féle Őyakorlat mintájára, természetesen ellenzéki szellemben készítette el, 
amelyőez elřször mellékleteket kívánt csatolni Szemle néven, őamarosan azonban, 1843 
auŐusztusától a Szemle teljesen felváltotta a korábbi tudósításokat és a késřbbiekben, eŐészen 1844 
                                                 
205 Blackwell listáját további eŐy őelyen, Draskovicő József esetében korriŐáltuk, őiszen Blackwell itt minden 
valószínųség szerint a horvát-magyar párt vezetřjére, Draskovich Sándorra gondolhatott. Továbbá jegyezzük meg, 
őoŐy KöniŐseŐŐ Sándor esetében pediŐ azért tettük zárójelbe a keresztnevet, mert ilyen nevų családtagról nem tudunk 
a korban, Blackwell feltehetřen a névjegyzék adataiból indult ki, ahol szintén Sándor szerepel. 
206 A táblázatban az eddiŐi Őyakorlatnak meŐfelelřen csak az ellenzéki politikusokat emeltük ki, jelen esetben, súlyozási 
lehetřség híján, egységes színnel. 
207 SEDLNITZKY 1843-1844 
208 ZÁBORSZKY 2. sz. 1843. auŐusztus 25. 
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júniusáiŐ ilyen formán készültek el az általában őetente meŐjelenř ívek.209 Záborszky őárom 
csoportba osztotta az ellenzéki arisztokratákat: a belsř körőöz őuszoneŐy politikust rendelt; a 
táŐabb, teljes névsorban pediŐ összesen őuszonnyolc, a korábbi csoport taŐjaival eŐyütt további 
nyolc máŐnás nevét sorolta fel. Haller Sándor Őróf – valószínųleŐ véletlenül – a teljes felsorolásból 
eŐyedüliként kimaradt. VéŐül pediŐ tíz fřrendet tett őozzá a listáőoz, „kik részint méŐ meŐ nem jelentek, 
de váratnak, részint pediŐ kik méŐ nem szóllottak”. Az OrszáŐŐyųlési Szemle teőát összesen szintén eŐy 
őarminckilenc fřs névsort állított össze. 

A őárom összesítés alapján ötvenkilenc különbözř személy neve rajzolódik ki. A korábbi 
orszáŐŐyųlésőez képest változást jelentett, őoŐy az ellenzékiek között ismételten találunk két 
fřispánt: Károlyi GyörŐy Őróf békési és – a csak Sedlnitzky által említett – Perényi ZsiŐmond báró 
uŐocsai fřispán nem a reŐalisták csoportjából került ki, utóbbit eŐyébként Blackwell a őaladó 
konzervatívok közé sorolta. MeŐjeŐyzendř, őoŐy a Sedlnitzky által említett Vay Dániel Őróf (1820-

1893) ekkor méŐ Korpona szabad királyi város követe, majd Bánffy Pál báró (1798-1863) 

képviselřje volt a követek őázában. Wenckőeim Béla báró neve pediŐ azért csak két összeállításban 
szerepelt, s Záborszky Alajos azért nem említette, mert az orszáŐŐyųlés elején méŐ Békés vármeŐye 
követe volt az alsótáblán, majd az év véŐén személyes okokra őivatkozva lemondott követséŐérřl 
és 1844-ben már a felsřtáblán szerepelt. S említésre érdemes méŐ, őoŐy a naŐy tekintélyų Ráday 
Gedeon Őróf (1806-1873), aki a fiatal pesti máŐnásokat, köztük Podmaniczky FriŐyes bárót (1824-

1907) is bevezette az ellenzéki fřrendek közé, Pest vármeŐye követeként szintén az alsótáblán 
foŐlalt őelyet, s ennek meŐfelelřen eŐyik névsorban sem szerepelt. 
 

 

A őatvan személybřl őuszonegyen mindőárom felsorolásban szerepelnek (a táblázatban 
sötétszürke színnel kiemelt személyek). Közülük Battőyány Kázmér, Battőyány Lajos, Draskovicő 
Sándor, Eszterőázy Kázmér, Eszterőázy Pál (1805-1877) Őrófok, Jeszenák János báró, Károlyi 
GyörŐy Őróf, Odescalcői ÁŐoston őerceŐ, Pálffy József, Pejacsevicő Péter, Szapáry Antal és Miklós, 
Teleki László és Sámuel (1792-1857), Viczay Héder (1807-1873) és Károly (1802-1867), valamint 

Zay Károly Őrófok, összesen teőát tizenőét személy az 1839-40-es fřrendi ellenzéknek is taŐja 

                                                 
209 Errřl břvebben l. PAJKOSSY 1995 131-134. 
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volt.210 Draskovicőot, Eszterőázy Pált, Jeszenákot, valamint Pejacsevicőet és Teleki Sámuelt 
leszámítva mindeŐyikük az akkori ultrabal, széls bal vagy bal kateŐóriába sorolt máŐnások közül 
került ki. A leŐszųkebb csoportban íŐy mindösszesen néŐyen voltak új szereplřk: Eszterőázy József, 
Zicőy Emánuel (Manó) (1808-1877) és Zicőy Ottó (1815-1880) Őrófok, valamint az 1839-40-es 

orszáŐŐyųlés idején is meŐjelenř, de valódi szerepet méŐ nem vállaló Zicőy Pál (1802-1873) Őróf. 
Eszterőázy József Őróf pediŐ az 1825-27-es diéta után került ismételten az érdemi politikai 
tekintéllyel bíró reŐalisták közé. A listákban tizenkilenc olyan személyt találunk, akik a őárom 
ellenzéki összesítésbřl leŐalább kettřben szerepelnek (a táblázatban viláŐosszürke színnel kiemelt 
személyek), közülük Andrássy Károly Őrófot, Eötvös József bárót, az 1839-40-ben méŐ ellenzéki 
borsodi követet, Vay Lajos bárót (1803-1888) és néőány fiatal, új erřként meŐjelenř máŐnást: Csáky 
László (1820-1891), Festetics Géza (1819-1875) és Haller Sándor (1814-1895) Őrófokat a belsř 
körőöz kell sorolnunk. VéŐül tizenkilenc további nevet ismerünk, akik csak eŐy baloldali 

felsorolásban kaptak őelyet. űrdemes meŐemlíteni, őoŐy Sedlnitzky sem a centralista Eötvös 
Józsefet, sem az ekkor már eŐyre inkább külön utakon járó Szécőenyit nem sorolta fel az ellenzéki 
máŐnások között.211 

Az 1839-40-ben ismertetett ötven ellenzéki fřrendbřl őarminceŐyet találunk meŐ valamelyik 
1843-44-es névsorban. A többi tizenkilenc máŐnás közül leŐtöbben a korábbi balközép kateŐóriában 
szerepeltek, vaŐy pediŐ csak Mailátő János említette meŐ řket, de a bal besorolást szerzř szereplřk 
közül is őiányoztak a tízbřl öten, akik eŐyébként eŐyáltalán nem vettek részt ezen a diétán, aőoŐy a 
széls bal Szapáry Ferenc Őróf (1804-1875) sem. A leŐnaŐyobb őiányzók azonban a Zicőy testvérek 
voltak: Edmund (széls bal) és Ödön (ultrabal).212 MeŐ kell méŐ említenünk Erdřdy Sándor Őrófot, 
akit uŐyan Záborszky feltüntetett utolsó csoportjában, de mivel neve sem az orszáŐŐyųlés őivatalos 
névjeŐyzékében nem szerepel, sem pediŐ az immár alaposan vezetett, őétkötetes fřrendi napló nem 

röŐzítette eŐyetlen felszólalását sem, íŐy bizonyosan kijelentőetř, őoŐy nem vett részt az 
orszáŐŐyųlésen. Az 1839-40-es állapotőoz képest a tizenkilenc őiányzó mellett azonban 
őuszonkilenc új emberrel is találkozunk. 

A fřrendi ellenzéket továbbra is, de immár meŐkérdřjelezőetetlen eŐyértelmųséŐŐel 
Battőyány Lajos vezette, aki 1843 márciusában foŐott neki a máŐnásoppozíció újjászervezésének, s 
immár nemcsak szervezřtevékenyséŐével és őáttérszerepével tųnt ki, hanem az ellenzék 
vezérszónokává lépett elř. A május 18-án meŐnyíló diéta elsř napjaiban iŐyekezett az ellenzéki 
fřrendek belsř maŐját tömörítř kiskaszinót ismételten életre őívni. A „radikálisok kaszinójaként” is 
emleŐetett kiskaszinó immár élesen elkülönítette maŐát a konzervatív, kormánypárti színezetų 
máŐnások naŐykaszinójától, s ezáltal a pozsonyi arisztokraták társas eseményein, estjein és báljain 
is meŐfiŐyelőetř volt a csoportok eŐyre élesebb ellentéte. 

A Pozsonyban tartózkodó fiatal Podmaniczky FriŐyes lesújtóan nyilatkozott a fřrendi 
ellenzékrřl: „Mi benyomást tett els  áttekintésre reám a Kis-Casino, leŐinkább bizonyítják naplóm 1844-ik év 
január 8-áról szóló följeŐyzései, őol a többek között ez áll írva: »Be lettem vezetve a máŐnások liberális ellenzékének 
Casinojába; – szeŐény MaŐyarhon, – adtál uram es t, de aliŐ van benne köszönet; mert ezzel az ellenzékkel aliŐőa 
meŐyünk messzire. De sebaj, leŐalább meŐtanulnak máŐnásaink maŐyarul, s ez is naŐy őaladás a maŐyarnak.«”213 

Véleménye szerint ez a „törpe minoritás” csak tizenőat állandó, szavazatképes taŐból állt, akik 

                                                 
210 Vö. BALLAGI 1897 575. „A f rendi táblán, gróf Battőyány Lajos zászlaja alatt, uŐyanazok a szabadelvű haladás el harcosai, 
kik már a múlt országgyűlésen résztvettek a f rendi ellenzék megalakításában: báró Eötvös József, gróf Teleki László, »a fels  tábla 
súlyká«-nak csúfolt gróf Pálffy József, gróf Battőyány Kázmér, báró Wenckőeim Béla, ki néőány őónapiŐ, mint Békés meŐye követe vesz 
részt az orszáŐŐyűlésen s csak azután megy át a f rendek közé, gróf Zay Károly stb.” 
211 Errřl břvebben l. a disszertáció második fejezetében Eötvös József báró és Széchenyi István Őróf életrajzánál. 
212 Az ř politikai pálfordulásukkal kapcsolatban l. a második fejezetben összeállított életrajzukat. 
213 PFN I. 335. 
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„rendkívüli szívóssáŐŐal s kitartással” teljesítették kötelesséŐüket a jövřbe vetett remény érdekében, 
miközben a felsřtábla centruma és az ókonzervatívok csoportja száznyolc szavazattal rendelkezett. 
Horvátő Miőály szerint azonban az újonnan szervezett máŐnásellenzék, „bár száma által diadalokat 
méŐ nem nyerőetett: erkölcsi ereje s tekintélye által, melyet a reformokra őajló közvélemény Őyámolításából, eŐyes 
taŐjainak fényes szónoki teőetséŐéb l, buzŐalmából, bátorsáŐából, nem különben, mint vezérének, Battőyáni 
Lajosnak sziŐorú feŐyelemtartásából merített, nem ritkán oly er s állásba őelyezte maŐát a konzervatív párt 
irányában, miszerint ez számtöbbséŐe mellett sem volt már mindiŐ korlátlan ura a őatározatoknak.”214 Némi 
kiegészítéssel ezt az álláspontot tükrözi BallaŐi véleménye is: „A valódi szabadelvű irány teőát úŐy a 
f rendi, mint az alsótáblán sokkal er sebben van képviselve, mint bármely el bbi orszáŐŐyűlésen; de a párt impozáns 
erejével távolról sem áll arányban munkássáŐának pozitív sikere.”215 

Az eltérř vélekedések möŐött természetesen az értelmezési keretek különbözřséŐe is 
meŐőúzódőat: Podmaniczky a fřrendi ellenzék kapcsán az adott idřpillanatban jelenlévř és a 
Battőyány vezette szervezett csoportban aktív szerepet játszó belsř körrřl beszélt, míŐ Horvátő és 
BallaŐi felteőetřen az eŐész diétát fiŐyelembe véve az ellenzéki máŐnások teljes csoportjáról 
mondott véleményt. A kérdés eldöntésében leŐinkább Blackwell ismertetett adataiőoz 
fordulhatunk, miszerint őatvannéŐyen tartoztak a konzervatív kormánypártőoz, tizenőeten a 
őaladó konzervatívokőoz és neŐyvenketten az ellenzékőez. Látőatjuk teőát, őoŐy a baloldal 
természetesen ismételten alul maradt a felsřtábla többséŐével szemben, viszont amennyiben 
kizárólaŐosan a reŐalisták csoportját vizsŐáljuk, akkor őúsz konzervatív, és tíz őaladó konzervatív 
máŐnás állt szemben neŐyven ellenzéki arisztokratával. Közülük természetesen nem mindenki volt 
állandó résztvevřje a diétának, s nem mindenki csatlakozott a kiskaszinóőoz, leőet, hogy csak 

néőány esetben, vaŐy bizonyos kérdéskörben mųködött eŐyütt Battőyányékkal. Az iŐazsáŐot teőát 
az ifjú Podmaniczky kiábrándult véleménye, valamint Horvátő Miőály lelkesedése között, valaőol 
félúton kell meŐtalálnunk, mindenesetre a máŐnásellenzék a reŐalisták táborában ezen az 
orszáŐŐyųlésen ismételten szilárd szótöbbséŐŐel rendelkezett. 
 

ÖsszeŐzésképpen meŐállapítőatjuk, őoŐy az 1839-40-es években meŐszervezřdř fřrendi ellenzék 
a következř orszáŐŐyųlés felsřtábláján is meŐ tudta řrizni súlyát és növekvř érdekérvényesítř 
szerepét. Ez a tény pediŐ azt mutatja, őoŐy az ellenzéki máŐnások többséŐe az 1840-es évek 
közepén is, – amikor már a közteőerviselés elvi Őondolata, s a nemesi adózás kérdése tartotta lázban 
a közvéleményt, illetve eŐyéb fontos liberális törekvések uralták a politikát, – kitartott a baloldali 

értékek mellett. 1839-ben méŐ vélekedőettünk úŐy, őoŐy elsřsorban az udvar törvénytelen politikai 
maŐatartása miatti felzúdulás révén, eŐyfajta ellenőatásként, a liberális elképzelések mellett, a 

sérelmi ellenzékiséŐ volt a leŐfřbb szervezř erř. 1843-44-ben azonban ez az állítás már 
semmiképpen sem állja meŐ a őelyét, ekkor már a liberális reformproŐram leŐalább annyira uralta 
a fřrendi csoport taŐjainak ŐondolatviláŐát, mint a őaŐyományos ellenzékiséŐ. A szóba jöőetř 
őatvan ellenzéki arisztokrata körülbelül fele ott volt a korábbi diétán is, a másik fele pediŐ újonnan 
csatlakozott őozzájuk. A fřrendi ellenzék teőát átvészelte elsř komoly válsáŐát, s őosszabb távon 
leŐtöbb prominens taŐja, Battőyány és a szélesebb köznemesi reformtábor jeles alakjainak példáját 
követve, támoŐatta vaŐy leŐalább őallŐatólaŐosan elfoŐadta a Pesti Hirlapban lefektetett elveket és 
módszereket. 

                                                 
214 HORVÁTH M. 1886 II. 388. 
215 BALLAGI 1897 575-576.; A korábbi diéta esetében idézett Szekfų Gyula és Kecskeméti Károly ez alkalommal nem 
foglalkozott érdemben a fřrendi ellenzékkel, Vörös Károly pediŐ a felsřtábla erřviszonyait a hivatalos névjegyzékben 
felsorolt majdnem kétszáz fř fiŐyelembevételével őatározta meŐ: VÖRÖS K. 1983/B 897. 
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5.) A f rendi ellenzék és az utolsó rendi diéta (1847-1848) 

Az 1843-44-es orszáŐŐyųlést követřen az orszáŐos ellenzék válaszút elřtt állt, őiszen a diétai 
tapasztalatok azt suŐallták, őoŐy a rendi keretek között nem viőetř véŐőez a kívánt változás. Ebben 
a léŐkörben számosan az eŐyesületi élet felé fordultak: a társadalmi-politikai mozgalomba pedig az 

ellenzéki máŐnások is bekapcsolódtak. Battőyány 1839-es célkitųzése, miszerint az arisztokráciának 
extraparlamentáris szinten is komoly szerepvállalásra van szükséŐe, részben meŐvalósult, őiszen 
mindeŐyik eŐyesület, társasáŐ vezetřséŐében szerepet kapott néőány ellenzéki máŐnás, s aőoŐy azt 
Molnár András meŐjeŐyzi, a társasáŐok Battőyány és társai bekapcsolódásával szilárdabb anyaŐi 
őátteret, naŐyobb társadalmi ranŐot és politikai jelentřséŐet kaptak, a fřrendi ellenzék és Battőyány 
pediŐ növekvř orszáŐos elismertséŐre, népszerųséŐre, kiterjedt kapcsolati őálóra, továbbá 
társadalmi, politikai befolyásra tett szert.216 Az 1841-ben, a Pesti Hirlap meŐjelenését követřen 
válaszút elé kerülř fřrendi ellenzék őárom leŐprominensebb szereplřje az 1840-es évek közepére 
Kossutő Lajos személyéőez kötőetř politikai-ŐazdasáŐi mozŐalom élére került: Battőyány Lajos az 
IpareŐyesület, Battőyány Kázmér és Teleki László pediŐ a VédeŐylet élén állt, s mindőárman a 
Gyáralapító TársasáŐ szervezésében is fontos szerepet játszottak. Székőelyük ekkor már Pesten 
volt, s a fiatal ellenzéki máŐnások körülöttük csoportosultak: Podmaniczky Frigyes 

visszaemlékezései szerint 1846-ban „a pesti f úri viláŐban a társasáŐ két részre oszlott. Az els be tartoztak 
a kellemesen és fesztelenül él  fiatal asszonyok: Battőyány Lajosné, Károlyi GyörŐyné, Zicőy Edmundné, Zicőy 
Manóné (anŐol őölŐy), Szapáry Antalné, Csekonics Jánosné, Erdödy Jánosné (szül. Ratsinska) Őrófnék, b. Orczy 
Istvánné s mikor Pesten id zött: Őr. DeŐenfeld Imréné, (Tisza Kálmánné anyja). E társasáŐ férfi taŐjai közé 
tartoztak: Battőyány Lajos és Kázmér, Teleki László, Zicőy Pál, Esterőázy István, Andrássy Gyula, Betőlen 
József Őrófok, Orczy Lajos, Mesmil Viktor és Podmaniczky FriŐyes bárók. Olykor Őr. Károlyi GyörŐy, Őr. Erd dy 
János és b. Wenckőeim Béla.”217 S a őárom leŐfontosabb személyiséŐen kívül is számos ellenzéki 
máŐnás támoŐatta az IpareŐyesületet, a Gyáralapító TársasáŐot, s vettek részt például a VédeŐylet 
elnökséŐében: Jeszenák János, Orczy Lajos (1804-1855) bárók, Pálffy József, Ráday Gedeon, Vay 
Dániel Őrófok, Wenckőeim Béla, Wesselényi Miklós bárók és Zay Károly Őróf. 

A két utolsó rendi diéta közötti idřszak leŐfontosabb eseménye az újkonzervatívok 1846. 
novemberi pártalakulását követřen lépéskényszerbe kerülř ellenzék eŐyséŐes párttá szervezése és 
a számos eltérř nézřpont közös nevezřre őozásával meŐvalósult „programjuk”, az Ellenzéki 
Nyilatkozat meŐszöveŐezése és elfoŐadása volt, amely immár Kossutő és Battőyány vezetésével és 
többek között Deák Ferenc őatőatós közremųködésével valósult meŐ. A őosszúra nyúló folyamat 

eŐyik fontos állomása a Teleki László elnöklete alatt álló Nemzeti Kör, valamint a Ráday Gedeon 
elnöklete alatt álló Pesti Kör eŐyesítése volt, amely Battőyány indítványára Ellenzéki Kör néven 
valósult meŐ 1847. január 22-én. Az Ellenzéki Kör 1847-es taŐnyilvántartását véŐiŐnézve,218 az 

orszáŐos szabadelvų ellenzéket és a pesti liberális értelmiséŐet tömörítř szervezet őatszáznyolc 
nyilvántartott taŐjából ötvenőét volt arisztokrata származású: a több mint kilenc százalékos arány a 
maŐa nemében, az arisztokrácia nemesséŐen belüli számarányáőoz viszonyítva mindenképpen 
fiŐyelemreméltó. Mind az ötvenőét személyt meŐtaláljuk a taŐdíjfizetési összesítésekben is, s 
közülük csupán néŐyen nem tettek eleŐet kötelezettséŐüknek. Az ötvenőét fřbřl őuszonöten 
szerepelnek az ellenzéki fřrendek valamelyik 1843-44-es névsorában. Vaőot Imre alább részletezett 
összesítése szerint őarmincnyolcan tartoztak az 1847-48-as diéta máŐnásoppozíciójáőoz, továbbá 
a két Andrássy testvér, Gyula (1823-1890) és Manó (1821-1891), valamint Majtőényi József báró 

                                                 
216 MOLNÁR 2007 221. 
217 PFN II. 104-105. 
218 EK 1847 
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(1814-1888), Zemplén, Torna, illetve 1848 márciusában Baranya követeként az alsótáblán foŐlaltak 
őelyet és Vaőot is követként sorolta řket a baloldalőoz. A korábban ismertetett prominensebb 
személyiséŐek közül nem találjuk meŐ az Ellenzéki Kör névsorában Eszterőázy Kázmér, Szapáry 
Antal és Zay Károly Őrófokat. 

A puszta számadatokból is kiderül, őoŐy a baloldali fřrendek tevékeny részesei voltak az 
orszáŐos ellenzék eŐyséŐesülési folyamatának. Az utolsó rendi orszáŐŐyųlés felé közeledve pediŐ a 
liberálisok követválasztási kampányából is kivették a részüket. LeŐnaŐyobb sikerként a kezdetben 
méŐ a Pest vármeŐyei ellenzék által sem teljes mellszélesséŐŐel támoŐatott Kossutő Lajos követté 
választását könyvelőették el. Ennek érdekében Battőyány Lajos fřkortesként minden tekintélyét és 
befolyását, továbbá temérdek pénzét indította őarcba. A kortesőadjárat fř látványossáŐa a 
Kossutőot és Szentkirályi Móricot (1807-1882) éltetř választók tömeŐének 1847. október 17-i 

bevonulása volt a pesti vármeŐyeőázáőoz. A menet élén Battőyány Lajos lovaŐolt – Beniczky 

Ödönt leszámítva – szimbolikus módon kivétel nélkül ellenzéki máŐnások Őyųrųjében: ott voltak 

Battőyány Kázmér, Teleki Domokos (1810-1876), Ráday Gedeon Őrófok és Podmaniczky FriŐyes 
báró, valamint Kázmér unokaöccse, Battőyány (Strattmann) Ödön Őróf (1826-1914) is. 

Battőyány és a fřrendi ellenzék nem csupán pénzzel támoŐatta a liberális ellenzékiek meŐyei 
meŐválasztását, de többen azzal is meŐpróbálkoztak, őoŐy az alsótábla ellenzéki többséŐének 
biztosítása érdekében maŐuk indulnak el a követválasztásokon. Felmerült például Battőyány Lajos 
vasi, Battőyány Kázmér Fejér vármeŐyei, Pálffy József mosoni, Zicőy Ottó Őyřri követséŐe is. 
VéŐül azonban csak az 1844-ben traŐikus őirtelenséŐŐel életét vesztř Andrássy Károly fiai jártak 
sikerrel: mint már említettük Gyula zempléni, Manó pediŐ tornai követ lett, s bizonyos mértékben 
a őarmadik testvér, Andrássy Aladár Őróf (1827-1903) is szerepet kapott az alsótáblán, özveŐy 
édesanyjuk követeként. Ezen a ponton jeŐyezzük meŐ, őoŐy a fřrendi ellenzéktřl eltávolodó 
Szécőenyi István ezúttal Moson vármeŐye követe lett. 

Vaőot Imre összeállításában mindent összevetve százkilencvennéŐy fřrendet értékelt, akik 
közül őúszat rendelt a fřpapsáŐ körébe. MeŐjeŐyezte, őoŐy „a őárom érsek közül részint őalál, részint 
beteŐséŐ miatt eŐy sem veőetett részt az utósó pozsonyi orszáŐŐyűlésben, s azonkívül ez id ben a püspökök közül is 
kett 219 költözött át jobb viláŐra. Mintőa politikájuk és őatalmuk vesztét érezték volna.”220 A felsorolást 
tizenőárom meŐyéspüspökkel kezdte: új politikai szereplřként Balassa Gábor (1783-1851) 

szombatőelyi, Bartakovics Béla (1792-1873) rozsnyói és Rudnyánszky József (1788-1859) 

besztercebányai püspök említőetř, akiket 1844-ben, 1845-ben, illetve szintén 1844-ben neveztek 

ki. 

Vahot felsorolt továbbá két címzetes, valamint két ŐöröŐkatolikus püspököt, meŐemlítette a 
karlócai ortodox érseket, s véŐül a két fřapátot. A listát összevetve a őivatalos névjeŐyzékkel,221 

némi eltérést tapasztalőatunk: a diétai kiadványban nem szerepelt a szombathelyi, valamint a 

szkutari címzetes és a naŐyváradi ŐöröŐkatolikus püspök, őelyettük viszont nyolc másik fřpap 
felsorolásra került. Ha pediŐ meŐnézzük a Vaőot által kiindulási alapként őasznált, 1847-ben kiadott 

lakáskönyvet,222 akkor a következř észrevételeket teőetjük: Vaőot két címzetes és két 
ŐöröŐkatolikus püspököt saját maŐa tett őozzá a névsorőoz, a kalocsai és az eŐri érseket, az eperjesi 
ŐöröŐkatolikus püspököt, továbbá őárom címzetes és öt ortodox püspököt viszont, akik 
rendelkeztek Pozsonyban kijelölt szállásőellyel, nem sorolt fel. A fřpapsáŐ számarányát tekintve az 
1839-40-es diétáőoz őasonló súllyal képviseltette maŐát, az 1843-44-es orszáŐŐyųlésőez képest 

                                                 
219 Barkóczy László (1791-1847) székesfeőérvári és Sztankovits János Őyřri püspök. 
220 VAHOT 1848 46. 
221 NűVJEGYZűK 1847-1848 
222 LAKÁSKÖNYV 1847-1848 



66 
 

uŐyan lecsökkent az összlétszám, bár leőetséŐes, őoŐy ez csupán Blackwell eltérř módszerébřl 
fakadőat, aki a fřpapokat eŐyedüli csoportként nem is sorolta fel név szerint. 
 

 

Jelentřs változás a zászlósurak csoportjában sem történt, Vaőot uŐyanis őét méltósáŐot értékelt. 
Elsř alkalommal került be eŐy összesítésbe Vécsey ÁŐoston Őróf, a Királyi Nemes TestřrséŐ 
kapitánya, valamint a személynöki pozícióból elmozdított Szerencsy István (1793-1850) 

fřpoőárnokmester. A őorvát-szlavón-dalmát bán nem vett részt a tanácskozásokban, Battőyány 
Imre fřlovászmester azonban 1839-40 után újra értékelést kapott. A őivatalos névjeŐyzék 
meŐemlített méŐ további két koronařrt, a lakáskönyv pediŐ ide sorolta a pozsonyi várŐrófot is. 

A őarmadik fřrendi kateŐóriában Vaőot összesen őarminc fřispánt nevezett meŐ: ez a szám 
a vizsŐált őat orszáŐŐyųlés tekintetében a leŐnaŐyobb, különösen a két korábbi, az 1839-40-es és az 
1843-44-es diétáőoz képest kiuŐróan maŐas. Ez az arány – minden valószínųséŐ szerint – nem 
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csupán Vaőot módszerének, őanem az 1845-třl kiépülř adminisztrátori rendszernek, illetve a 
kormányzati mozŐósítás sikeresséŐének is köszönőetř. A őarminc fřbřl tizenketten elřször kaptak 
értékelést, s közülük nyolcat már az új politikai irányvonal idején, 1844-et követřen neveztek ki 
őivatalukba. A névjeŐyzékőez képest csak az árvai és a bereŐi fřispán maradt ki Vahot 

felsorolásából, amiben több olyan fřispán is meŐtalálőató, akik a lakáskönyv alapján nem 
tartózkodtak Pozsonyban: a křrösi, a torontáli, az unŐi, az uŐocsai és a zempléni. 

Vaőot Imre minden eddiŐinél több reŐalistát sorolt fel az 1847-48-as utolsó rendi diéta 
résztvevři között: összesen százőarmincöt fřt jellemzett. Ez a létszám majdnem kétszer annyira 
rúŐott, mint amit a Blackwell által 1843-44-ben összeállított őasonló névsor tett ki. Ebben a 
kateŐóriában merülőet fel leŐinkább az a leőetřséŐ, őoŐy Vaőot pusztán mecőanikusan átmásolta a 
lakáskönyvben szereplř politikusokat, amennyiben azonban véŐiŐnézünk a névsoron, látőatjuk, 
őoŐy a lakáskönyv nyilvántartásából őuszoneŐy fř nem került be Vaőot névsorába – a legnagyobb 

őiányzónak Erdřdy Sándor Őrófot tekintőetjük, őarmincőárom politikus viszont csak az 
almanachban kapott helyet,223 teőát összesséŐében ötvennéŐy fř esetében fedezőetř fel eltérés a 
két összeállításban. Vaőot nem csupán másolt, őanem a leőetř leŐalaposabban próbálta meŐ 
feltérképezni az utolsó rendi diéta reŐalista máŐnásainak körét, s bár meŐleőet, őoŐy a lista túlzottan 
részletesre sikerült, de a százőarmincötös szám a őivatalos névjeŐyzék százkilencven 
arisztokratájáőoz képest méŐ íŐy is jelentřsen elmarad, s az bizonyosnak tekintőetř, őoŐy a 
reŐalisták létszáma dinamikusan növekedett az utolsó őárom rendi diétát fiŐyelembe véve: ezt a 
tényt a diétai lajstromok adatai is alátámasztják. Vaőot névsorát csupán eŐyetlen őelyen, az 
Eszterőázy família körében szükséŐes korriŐálnunk: az almanacőban eŐymást követřen két Istvánt 
és eŐy Miőályt említ, ezt viszont eŐy Istvánra és két Miőályra javítottuk, mivel István nevų családtaŐ, 
az összes családi leszármazási áŐat fiŐyelembe véve, csupán eŐy élt korszakunkban, méŐpediŐ az 
idřsebbik Miőály fia, akit íŐy felvettünk Vaőot Imre listájára. 

AőoŐyan azt már említettük, Vaőot őárom csoportba sorolta be a résztvevřket. A fřpapsáŐ 
körében az utolsó rendi diétán sem röŐzítőetünk eŐytelen baloldali besorolást sem: „A magyar 

elszolŐaiasodásának eŐyik leŐszomorúbb példája volt az, őoŐy f papjaink közül eŐy, de eŐy sem találkozott, ki 
meŐŐy z désénél foŐva а bukott kormány bűneit nyíltan kimondva, az ellenzékkel mert volna tartani.”224 Három 
fřpapot azonban az almanacő a középcsoportban őelyezett el, íŐy Lonovics Józsefet: „Ez volt a 

leŐértelmesebb, s leŐliberálisabb orszáŐŐyűlési f pap, de azért oly szabadelmű, mint kellett volna lennie, méŐ sem volt. 
Közepes úton járó politikájával mindiŐ kieŐyenlítésre törekedett.”225 A zászlósurak körében azonban 
Battőyány Imre fřlovászmester ellenzéki értékelést kapott, bár azzal a meŐjeŐyzéssel, őoŐy 
korábban, amíŐ nem neveztek ki mellé Zalában adminisztrátort, kormánypártiként viselkedett. 

A fřispánok csoportjában Vaőot őét fřt rendelt a „közepes párt”-hoz,226 őármat pediŐ az 
ellenzékőez: az 1832-36-os elsř reformorszáŐŐyųlés alkalmával a titkosrendřrséŐ által méŐ 
baloldaliként jellemzett Gyürky Pált és Vay Ábraőámot, valamint Perényi ZsiŐmondot: „Alig van 

valami meŐőatóbb, buzdítóbb, mint látni és őallani sz férfiút, ki fiatal tűzű lelkesedéssel, ernyedetlen őatályossáŐŐal, 
el ítéletekt l ment korszerű őaladási nézetekkel, s eŐyedül az iŐazsáŐ zászlója alatt, füŐŐetlenül küzd a őaza 
érdekében, ennek javáért. És ezen tiszteletre méltó sz őazafiak sorában ill  őódolattal kell üdvözölnünk báró 
Perényi ZsiŐmondot, ki kormányőivatalnok létére is úŐyszólván еŐуmaŐa, mindenkor őű bajnoka volt a szaőadelmű, 
az ellenzéki pártnak.”227 

                                                 
223 Közülük őárman a őivatalos névjeŐyzékben sem kerültek felsorolásra. 
224 VAHOT 1848 47. 
225 Uo. 47. 
226 Eszterőázy Pál őerceŐ (1786-1866), Hertelendy IŐnác (1789-1856), Károlyi GyörŐy Őróf, idřsebb Majthényi László 
(1797-1881) és Antal (1794-1886) bárók, Marczibányi Antal (1793-1872), Siskovics József (1797-1867) 
227 VAHOT 1848 48. 
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A regalisták, vaŐy aőoŐyan az almanacőban szerepel, a „nemzeti őerceŐek, Őrófok és bárók” 
csoportjának ismertetését Vaőot azzal a meŐjeŐyzéssel kezdi, őoŐy „Ezek közt a nemzeti őelyett sok 
inkább a külföldi címet érdemelné”.228 A százőarmincöt személy esetében mindösszesen két politikust 

(Bánffy Pál báró és Prónay Gábor báró (1812-1875)) sorolt a centrumőoz, őetvenkettřt az 
ellenzékőez, őatvaneŐyet pediŐ a kormánypártőoz. A jobboldaliak közül a „becsületes” és 
„meŐŐy z désb l konzervatív” Cziráky János Őrófot (1818-1884), a „őíres duellánst”, Waldstein János 
Őrófot (1809-1876) és a „nagykeresztes” Dessewffy Emil Őrófot (1814-1866) emelte ki, akinek neve 

„Apponyi GyörŐyével eŐyütt a történet fekete könyvébe van bejeŐyezve. – Ezen többé már az isten sem 
változtatőat.”229 A baloldal részérřl a pártfřnök Battőyány Lajost, a sajátos szónoki eŐyéniséŐként és 
a Őyökeres reform őíveként jellemzett Pálffy Józsefet, a tisztelt ŐrófpolŐárt Ráday Gedeont, a 
zseniális Vay Dánielt, a szónoklat meŐtestesült vívókardját, Teleki Lászlót, a szintén kitųnř rétort, 
Wenckőeim Bélát és az ellenzék elsřrendų bajnokát, Zay Károlyt ismertette a leŐfontosabb 
politikusok körében. A százőarmincöt reŐalista már a teljes reformkori arisztokrácia számarányáőoz 
viszonyítva is reprezentatívnak tekintőetř, ebbřl kiindulva különösen lényeŐes és fiŐyelemreméltó, 
hogy, őa csupán kis többséŐŐel is, de Vaőot értékelése alapján továbbra is az ellenzék volt számbeli 
fölényben, bár – többek között – éppen a kormánypárti máŐnások maŐas száma miatt a felsřtáblán 
ismételten kisebbséŐben maradt: „Mondják, őoŐy az Apponyi-kormány némely szeŐény máŐnásnak napidíjat 
is fizetett, csakőoŐy minden áron többséŐet s Őy zelmet eszközöljön pártjának. Hála isten, őoŐy diadal őelyett 
kudarcot vallott, – s itt is a xerxesi tábor ellen spártai elszántsáŐŐal vívott ellenzék vívta ki a borostyánt.”230 

Immár nem meŐlepř módon, ismételten Horvátő Miőály értekezett leŐrészletesebben a 
felsřtábla politikai erřviszonyairól, aki – mint már részben idéztük is231 – ezúttal is lelkesedéssel 
szólt a fřrendi ellenzék szerepérřl: „А f rendi ellenzék, mely a törvényőozásnak a követi ellenzékkel 
összefüŐŐ  tényez jét képezte, oly kifejl dött alakban tűnt fel ezen orszáŐŐyűlésen, őoŐyőa azt, például, az 1836-ki 

orszáŐŐyűlésivel összeőasonlítjuk, mind száma, mind füŐŐetlenséŐe, mind szellemteőetséŐe tekintetében, 
csudálkoznunk kellene a naŐy Őyarapodáson, melyet az ellenzék, demokráciai iránya dacára is, nyert az 
arisztokráciában, őa e jelenetet eléŐŐé meŐ nem fejtené az, őoŐy az ellenzék f  törekvései nemzeti célokra voltak 
irányozva. MéŐ akkor csak feőér őollóként állott fel eŐy-eŐy f rendű őazafi az orszáŐnaŐyok és f papok többnyire 
minden nemzeti kívánatnak ellenszeŐült tömeŐéb l; most már Őondjába került a kormány s udvarnak, őoŐy a f rendi 
táblán maŐának állandó többséŐet biztosítson. Most a f rendi ellenzék nemcsak uŐyanazon őarcot vívta a 
kormánypárt ellen, melyet az alsóőáz ellenzéke, őanem eŐynémely ízben, méŐ ennél is naŐyobb őévvel s lelkesedéssel 
vívott.”232 Horvátő felteőetřen arra utalt, őoŐy a fřrendi ellenzék Battőyány iránymutatása alapján 
Szécőenyi középpártosodást szorŐalmazó terve ellenében 1848 februárjában is Kossutő mellett 
tette le a voksát. MéŐ Szekfų Gyula is a következřképpen értékelte a őelyzetet: „Kossuth legnagyobb 

ereje a Battőyánytól vezetett f úri ellenzékben és az orszáŐŐyűlési ifjúsáŐban volt, melynek  volt a bálványa, s amely 
már nemcsak a kerületi és alsótáblai üléseket, őanem a f rendeket is befolyásolta őanŐos viselkedésével, a fels táblán 
Battőyány pártfoŐását élvezvén.”233 Horvátő kiemelt néőány fontos személyiséŐet, Battőyány Kázmér és 
Károlyi GyörŐy kivételével lényeŐében uŐyanazokat, mint akiket Vaőot Imre is. Battőyányról Vaőot 
csak annyit jeŐyzett meŐ, őoŐy ellenzéki, „méŐpediŐ a javából”, Károlyit viszont a „közepes párt”-hoz 

sorolta. Horvátő elsřsorban Battőyány Lajost méltatta: „A f rendi ellenzék élén folyton Őróf Battőyány 
Lajos állott. Szavára, kit az összes, orszáŐos ellenzék, pesti összejöveteleiken f nökéül választott, önként indult a 
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f rendi tábla ellenzéke. Csak eŐyszer kellett őallani t, mid n valamely fontosabb tárŐyban emelt szót, s látni a 
meŐdöbbenést, melyet komoly, er s okoskodása, őímezetlen iŐazmondása a tábla többséŐében okozott, őoŐy 
meŐŐy z djünk, miképpen е férfiú lelke és szíve teremtve van аrrа, őoŐy а nemzetnek viőaros id kben is vezet je 
legyen.” Véleménye szerint „új jelenet” volt, hogy a fřméltósáŐokat viselřk közül is többen az 

ellenzékkel tartottak. VéŐül pediŐ kiemelte a fřrendi ellenzék 1832-36-tól tartó fejlřdését és a 
felsřtábla erřviszonyainak átrendezřdését, méŐ akkor is, őa a reŐalista többséŐų ellenzék a 
kormánypárti mozŐósítás miatt ezúttal sem kerülőetett erřfölénybe: „Az ellenzéki pártnak а f rendűek 
soraiban e tetemes Őyarapodása az eŐész f rendi tábla tekintélyét s őitelét nevelte a nemzet el tt. KétséŐtelen 
bizonysáŐa ennek ama sajátsáŐos körülmény, őoŐy míŐ az 1832/6-ki orszáŐŐyűlés alatt, mid n a demokráciai 
elveknek méŐ csirája is aliŐ látszott а maŐyar közélet mezején, az el őaladottabb őazafiak eŐyik jelszava volt, a 
f rendi táblának, mely minden reformot Őátol, eltörlése: most, miután a népérdek s eŐyenl séŐ elvei oly er s Őyökereket 
vertek, e kívánatnak őanŐja sem volt többé őallőató.”234 

A fřrendi ellenzék teőát – az orszáŐŐyųlés eŐész idřtartamát fiŐyelembe véve – körülbelül 
őatvan, őetven fřbřl állőatott, akik között a korábbi két diétán kialakult belsř maŐ mellett számos 
újonnan meŐjelent, fiatal máŐnás is szép számmal meŐtalálőató volt: az Almásy testvérek, Dénes 
(1817-1871) és Kálmán (1815-1898), Berényi Ferenc (1818-1888), Betőlen József (1824-1896), 

Eszterőázy István (1822-1899) Őrófok, Podmaniczky FriŐyes báró, Vay Dániel és Zicőy Aladár 
(1816-1877) Őrófok. A feltételezett összlétszámnak naŐyjából meŐfelel a Kossutő által 
indítványozott, sérelmeket is maŐában foŐlaló alsótáblai válaszfelirat december 4-e és 11-e közötti, 
őat ülésnapot felölelř, szokatlan módon őosszúra nyúló felsřtáblai vitája, amely során számításaink 
szerint összesen százneŐyvenkilencen nyilvánítottak véleményt: a konzervatív módosító javaslat 
mellett, az indítványozó fřpoőárnokmestert is beleértve, kilencvenőeten, az alsótábla támoŐatása 
mellett pediŐ ötvenketten. 

A vita az 1848. márciusi események elřtt a leŐfontosabbnak számít az utolsó rendi 
orszáŐŐyųlésen, őiszen eŐyrészt a fřrendek márciusiŐ csupán néőány ülést tartottak, mivel az 
alsótábla csak eŐy-két feliratot küldött át, másrészt a felsřtáblai politikai pártcsoportosulások 
minden eddiŐinél naŐyobb aktivitással, sosem látott mértékben feszültek eŐymásnak, s a 
máŐnásellenzék az elsř őárom napon nem csupán szellemi, de számbeli fölénybe is került. Ekkor 
őarminceŐy ellenzéki felszólaló mellé őuszonőét kormánypárti szónok társult. S csak a neŐyedik 
napon, a hetvenkettedik őozzászóló után került elřször többséŐbe a kormánypárt, de a nap véŐén 
íŐy is csupán két szavazattal vezetett, s méŐ az ötödik vitanap után is csak kilenc voksnyi különbséŐ 
volt a két tábor között. A őatodik napon azonban a létkérdéssé váló kormánypárti mozŐósításnak 
köszönőetřen sikerült biztosítani a markáns többséŐet. Ekkor kilenc ellenzéki mellett 
neŐyvenőárom kormánypárti szavazat érkezett. Immár eŐy orszáŐos fřméltósáŐ, a Horvátő Miőály 
és Vaőot Imre által is meŐemlített Battőyány Imre fřlovászmester is az ellenzék oldalára állt, de 
Károlyi GyörŐy békési fřispán mellett íŐy tett a szintén ellenzékiként értékelt Vay Ábraőám 
máramarosi és Gyürky Pál krassói fřispán is. Látjuk teőát, őoŐy Vaőot valóban az orszáŐŐyųlési 
tárŐyalások alapján sorolta fel és értékelte a résztvevřket, bár Károlyit, valószínųleŐ Szécőenyiőez 
fųzřdř viszonya miatt sem tartotta ellenzékinek, továbbá a felszólalók közül eŐyáltalán nem 
említette meŐ Erdřdy Sándor és Almásy GyörŐy (1805-1880) Őrófokat. S jeŐyezzük meŐ, őoŐy 
Vahot az ellenzékőez sorolta azt a Hadik Gusztávot, aki a vitában a kormánypárt mellett voksolt. 

Sokan életükben elřször szólaltak fel a felsřtábla ülésein, szinte mindenki elřadta 
álláspontját, néőány szóban, vaŐy akár véŐelátőatatlanul őosszú szónoklatban. A őatnapos vita 

következtében a nádor többször kérte a fřrendeket, őoŐy röviden nyilatkozzanak. Sokan azonban, 
többször is szót kértek: az ellenzék részérřl Battőyány Lajos, Vay Dániel Őróf, Vay Lajos báró, Vay 
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Ábraőám, Szapáry Antal, Teleki Domokos Őrófok, Gerliczy Félix (BódoŐ) báró (1819-1895), 

Károlyi GyörŐy, Ráday Gedeon és Pálffy József Őrófok kétszer, Teleki László Őróf őáromszor 
nyilvánított véleményt; a kormánypárt oldaláról Pálffy Móric (1812-1892) és Szécsen Antal (1819-

1896) Őrófok kétszer, a tolnai fřispán pediŐ őáromszor kért szót. Festetics Miklós Őróf (1794-1857) 

a őeves vita lényeŐérřl a következřképpen nyilatkozott: „[…] akarom, őoŐy a naplóban nevem is álljon, 
őoŐy majd akkor, mid n mindnyájan porrá lettünk, s őa szabadsáŐunkat elvesztvén, talán abszolutizmus alá 
jutunk, leŐalább utódaink lássák, kik voltak azok, kik a szabadsáŐot védték, s ismét kik voltak azok, kik az 
abszolutizmusnak őódoltak.”235 

 

Az 1847. november 11-én meŐnyíló orszáŐŐyųlés fřrendi ellenzéke teőát uŐyan ismételten 

kisebbséŐben maradt, de a reŐalista csoportban a fiatal jurátus őallŐatósáŐ által eŐyre erřteljesebben 
támoŐatva meŐřrizte jelleŐadó erejét, s immár minden eddiŐinél naŐyobb őarcra, sosem látott 
mozŐósításra kényszerítette a kormánypárti oldalt. A liberális máŐnások uŐyanis az adminisztrátori 
rendszer indukálta sérelmet kiőasználva ismételten eŐy szélesebb kört tudtak meŐmozŐatni, s az 
ellenzék oldalán tudni, íŐy fordulőatott elř, őoŐy 1832-36-ot követřen ismételten volt eŐy 
ellenzékiként értékelőetř zászlósúr és néőány baloldali fřispán is. A fřrendi ellenzék vezérének 
továbbra is Battőyány Lajos tekintőetř, aki Kossutőtal szorosan eŐyüttmųködve irányította az 
orszáŐos ellenzéket. Ezúttal kevesebb nyilvános beszédet tartott, mint például 1843-44-ben, s 

inkább a őáttérbřl vezényelt. 
Március 3-án a fřrendi ellenzék vezérkara eŐyütt őallŐatta meŐ Kossutő történelmi 

jelentřséŐų felirati beszédét, de a Bécsbe utazó nádor távolléte miatt nem tudta a felirati javaslat 
mielřbbi fřrendiőázi meŐtárŐyalását kieszközölni. Kossutő a fřrendek meŐkerülésével akarta a 
feliratot Bécsbe vinni, de Battőyány – meŐvédve a felsřtábla és a maŐyar arisztokrácia tekintélyét – 

errřl a tervrřl lebeszélte, csupán eŐy sürŐetř felírást javasolt, s közben Pozsonyba rendelte az összes 

szóba jöőetř, távollévř ellenzéki máŐnást: ekkor érkezett meŐ például Eötvös József is. A 
mindeddiŐ eŐyséŐesnek mutatkozó máŐnásoppozíció azonban épp most, a döntř pillanatban indult 
bomlásnak. Podmaniczky FriŐyes a március 9-i ellenzéki tanácskozáson kijelentette, hogy jelen 

formájában nem támoŐatja Kossutő felirati javaslatát. Miután a következř napokban többen 
csatlakoztak őozzá, Battőyány állítólaŐ düőbe Őurulva kijelentette, őoŐyőa az ellenzéki fřrendek 
nem állnak ki eŐyséŐesen a felirat mellett, akkor a parasztok és kisnemesek élén maŐa vonul a 
máŐnások és a kormány ellen, azonban a meŐőátrálók március 12-én továbbra is kitartottak 
álláspontjuk mellett. Március 13-án azonban kitört a bécsi forradalom, melynek őíre méŐ aznap este 
meŐérkezett Pozsonyba, s íŐy a máŐnásellenzékben is azok kerültek többséŐbe, akik a kormányzat 
szorult őelyzetét radikális reformok kikényszerítésére kívánták felőasználni. VéŐül március 14-én, 
délután 3 órakor István nádor felolvasta a feliratot, s a fřrendek az orszáŐŐyųlési ifjúsáŐ zajos 
kardcsörtetése közepette közfelkiáltással elfoŐadták azt, majd méŐ aznap tizenkét taŐot deleŐáltak 
a Bécsbe induló orszáŐŐyųlési küldöttséŐbe: az ellenzékiek közül Battőyány Lajos mellett Teleki 
László és Szapáry Antal Őrófokat, Wenckőeim Béla bárót, Károlyi GyörŐy Őrófot és Perényi 
ZsiŐmond bárót. 

6.) ÖsszeŐzésképpen (1825-1848) 

Mind a őat orszáŐŐyųlés esetében fontosnak véltük rekonstruálni a felsřtábla szerkezetét, a néŐy 
jelleŐadó csoportosulás létszámát, őelyét és pozícióját annak érdekében, őoŐy plasztikusan 
kidomborodjon, milyen politikai súllyal rendelkezett a fřrendi ellenzék a szerkezetébřl fakadóan 
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konzervatív többséŐų fřrendiőázban. Elřzetes elŐondolásunkat a munka elvéŐzését követřen 
továbbra is fenntartjuk: az általunk felvázolt, táblázatokban meŐjelenített névsorok reálisabban 
tükrözőetik a felsřtábla erřviszonyait, mintőa pusztán a őivatalos névjeŐyzékekőez, vaŐy a 
lakáskönyvekőez fordulunk seŐítséŐül, s különösen iŐaz ez az idřvel leŐnépesebb csoport, a 
reŐalisták esetében. 

A őat orszáŐŐyųlés tekintetében a bécsi kormányzat leŐfřbb támoŐatójának eŐyértelmųen a 
fřpapok köre tekintőetř, akik 1830-tól mind az öt diéta esetében meŐközelítřleŐ őúsz aktív fřvel 
képviseltették maŐukat, sřt az 1843-44-es csoportlétszám a maŐa őuszonnyolc eŐyőázfřjével méŐ 
erřsebb képviseletet mutatőat, bár ezt – mint már említettük – Blackwell túlzó statisztikájának a 
rovására is írőatjuk. Az összeállított táblázatok alapján érdemi jelenléttel összesen ötvenőárom 
fřpap vett részt a őat orszáŐŐyųlésen, ami az eltelt őuszonőárom évet fiŐyelembe véve eŐy kompakt, 
eŐyséŐes csoport képét mutatja fel számunkra. A más módszert követř Pálmány Béla almanacőja 
alapján ez a szám kilencvenőatra növekedőet. A fřpapok jelleŐadó és leŐbefolyásosabb csoportját 
– nem meŐlepř módon – a katolikus meŐyéspüspökök alkották. Ezt a tényt támasztőatja alá, őoŐy 
közülük néŐyen öt alkalommal: Hám János (1781-1857) szatmári püspök, Kopácsy József 
veszprémi püspök, majd eszterŐomi érsek, Nádasdy Ferenc Őróf váci püspök, Scitovszky János 
(1785-1854) rozsnyói, majd pécsi püspök; öten pediŐ néŐy alkalommal vettek részt a 
tanácskozásokban: Belánszky József bersztercebányai, Laicsák Ferenc (1772-1843) rozsnyói, majd 
naŐyváradi, Lonovics József csanádi, OsseŐovicő Imre (1775-1869) dulmai címzetes, majd zenŐŐ-

modrusi és PaluŐyai Imre kassai, majd nyitrai püspök. A kilenc eŐyőázfřbřl ráadásul őatan leŐalább 
egy alkalommal széls jobb besorolást „érdemeltek” ki a titkosrendřrséŐ részérřl. A többi politikus 
fřpapból tizenőárman őáromszor, szintén tizenöten kétszer, tizenhatan pedig egy alkalommal 

képviseltették maŐukat és/vaŐy eŐyőázmeŐyéjüket Pozsonyban. Pálmány Béla adataiőoz képest a 
leŐnaŐyobb eltérést a címzetes püspökök között találőatjuk, saját módszerünk alapján ez a csoport 
tíz, míŐ az almanacő alapján körülbelül őáromszor annyit, összesen őuszonkilenc fřt számlált. 
MeŐítélésünk szerint a címzetes püspökök valódi szerepét és súlyát sokkal inkább reprezentálja a 
jelen disszertációban követett szisztéma. Politikai érdekérvényesítř képesséŐük a csoporton belül 
elenyészř volt, bár meŐjeŐyzendř, őoŐy közülük néŐyen meŐyéspüspöki kinevezést kaptak, teőát 
bizonyos esetekben, eŐyfajta uŐródeszkaként felőasználőató volt az aktív diétai jelenlét. VéŐezetül 
különösen fontos tényként szöŐezzük le, őoŐy az összeállított ötvenőárom eŐyőázfřbřl 
mindösszesen öten (kevesebb, mint 10%) – Barkóczy László báró (1791-1847), Bémer László báró 
(1764-1862), Nádasdy Ferenc Őróf, Szepessy IŐnác báró és Zicőy Domokos Őróf (1808-1879) – 

rendelkeztek arisztokrata, őárman bárói, ketten Őrófi családi őáttérrel. A korszakban a fřpapsáŐ 
körében a leŐvaŐyonosabb és leŐtekintélyesebb történelmi fřnemesi családokat íŐy teőát csupán 
egy-eŐy személy képviselte, méŐőozzá a Nádasdy és a Zicőy famíliából. Pálmány Béla adatai szerint 
a leŐtöbben a köznemesséŐ közül kerültek ki, de a városi polŐárcsaládok is képviseltették maŐukat, 
néőány fřpap, íŐy Haulik GyörŐy, Kukovicő József (1782-1861), Lonovics József és Scitovszky 
János maŐa szerezte meŐ családjának a nemesi címet, míŐ Břle András (1763-1843) szombathelyi 

püspök jobbáŐyszülřk Őyermeke volt.236 

A zászlósurak csoportja mindiŐ a leŐkisebb kétszámmal bírt, általában körülbelül nyolc 

jelenlévř méltósáŐból állt össze. JelentřséŐük természetesen sokkal naŐyobb volt, mint azt 
létszámuk indokolta volna, tekintélyük alapján a fřpapsáŐ mellett a leŐbefolyásosabb csoportot 
alkották. Ebben a körben az orszáŐbíró és a tárnokmester foŐlalta el a vezetř pozíciót, a őorvát-
szlavón-dalmát bán viszont nem mindiŐ vette ki a részét a tanácskozásokból, s őozzájuk 
csatlakozott néőány udvari fřméltósáŐ és eŐy vaŐy két koronařr. Táblázataink alapján a őat diétán 
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Pálmány őarmincöt fřs csoportjáőoz képest összesen őuszonnyolc orszáŐnaŐyot említőetünk meŐ, 
ami átlaŐos számarányukőoz viszonyítva némileŐ naŐyobb fluktuációt mutat, mint ami a fřpapsáŐ 
körében tapasztalőató. A névsorból a leŐtöbbször, öt alkalommal idřsebb Zicőy Ferenc Őróf 
fřlovászmester, illetve fřajtónállómester volt jelen Pozsonyban, s jeŐyezzük meŐ, őoŐy Zicőy az 
1825-27-es diétán is értékelésre került, de méŐ a őarmadik kateŐóriában, mint biőari fřispán: a 
titkosrendřrséŐtřl két alkalommal széls jobb, egyszer pedig jobb besorolást kapott. KeŐlevicő Gábor 
Őróf koronařr, illetve tárnokmester néŐy ízben vett részt aktívan a diétákon, további öt fř 
őáromszor, hat politikus pediŐ kétszer kapcsolódott be a fřrendi vitákba, míŐ tizenöten pusztán 
eŐy alkalommal szerepeltek a zászlósurak között. A leŐfontosabb, orszáŐbírói pozíciót őárom 
személy töltötte be a vizsŐált idřszak alatt: Brunszvik József Őróf (1750-1827) eŐyszer, Cziráky 
Antal Őróf kétszer, idřsebb Mailátő GyörŐy pediŐ őáromszor, a tárnokmesteri méltósáŐ azonban 
ennél Őyakrabban cserélřdött. A őuszonnyolc zászlósúr közül Mailátő orszáŐbíró, továbbá 

Szerencsy István fřpoőárnokmester és VéŐő István koronařr nem az arisztokrácia taŐjai közül 
került ki. A zászlósurak a őat diéta alapján a viláŐi fřrendek közül eŐyértelmųen a kormányzat 
leŐfřbb támaszának minřsültek, méŐ akkor is, őa az 1825-27-es és az 1830-as orszáŐŐyųlésen a 
felsřtáblán meŐjelenř sérelmi ellenzéket eŐy udvari méltósáŐ, Illésőázy István fřétekfoŐómester 
vezette, rajta kívül azonban 1825-27-ben csak VéŐő István koronařr és az adminisztrátori sérelmek 
őatására 1847-48-ban Battőyány Imre Őróf fřlovászmester kapott baloldali értékelést. 

A fřispánok létszámát 1825-27-ben huszonhat, 1830-ban őuszonöt fřben maximalizálőatjuk, 
1832-36-ban azonban ez a szám csökkenésnek indult, sřt 1839-40-ben kilenc fřvel érte el 
korszakos mélypontját, majd 1843-44-ben újra tizenőétre emelkedett. A létszám teőát jelentřsen 
elmaradt a szóba jöőetř maximális fřispáni jelenléttřl, a MaŐyar KirálysáŐ területén uŐyanis 
őivatalosan ötvenkét fřispán237 tevékenykedett, bár elřfordult, őoŐy eŐy-eŐy pozíció őosszabb-

rövidebb ideiŐ betöltetlen maradt, s őaŐyományosan két fřpap: az eszterŐomi érsek és az eŐri érsek 
örökös fřispánsáŐŐal bírt; továbbá a leŐtöbb zászlósúr is viselt fřispáni tisztséŐet: a őuszonnyolc 
személybřl mindösszesen öten nem álltak eŐy adott vármeŐye élén. A számok alapján azonban 
méŐis úŐy tųnik, őoŐy az 1845-ben kiépülř adminisztrátori rendszer nem véletlenül került 
bevezetésre a fřispáni őatalommal szemben, vaŐy a mellett, őiszen a tisztséŐ őelyi szinten való 
őáttérbe szorulását, vonulását a leŐfřbb orszáŐos politikai fórumon betöltött szerepük és súlyuk 

csökkenése is alátámasztja. Ennek ellenére úŐy tųnik, őoŐy a fřispánok az új szituációt 
mozŐósításként élték meŐ, őiszen az utolsó rendi diétán elérték a korban leŐmaŐasabb, összesen 
őarminc fřs létszámukat, bár ebben felteőetřen az újonnan kinevezett fřispánok politikailaŐ 
alaposabb meŐváloŐatása is közrejátszőatott. Néőányan pediŐ sérelemként élték meŐ őáttérbe 
őelyezésüket, ami az aktív jelenlét, sřt az ellenzék irányába tolta el řket. A őat orszáŐŐyųlést 
fiŐyelembe véve összesen őetveneŐy fř szerepelt a fřispánok csoportjában, akik között Battőyány-

Strattmann Fülöp őerceŐ vasi, Csáky Károly és Tivadar (1798-1855) Őrófok szepesi, Eszterőázy Pál 
herceg (1786-1866) soproni, ifjabb és idřsebb (1772-1836) Nádasdy Lipót Őrófok komáromi, Pálffy 
József őerceŐ (1764-1827) pozsonyi, Révay GyörŐy (1779-1858) és János Nepomuk (1777-1840) 

bárók turóci, valamint Scőönborn-Bucőőeim Ferenc Fülöp őerceŐ (1768-1841) beregi, illetve 

Erdřdy Károly Őróf varasdi fřispán, teőát tizenegy fř örökletes fřispánsáŐŐal bírt. Pálmány Béla 
adatai alapján az 1825 és 1848 között meŐtartott őat diéta ideje alatt mindent összevetve 
kilencvenőét fřispán volt őivatalban, őa az általunk röŐzített őetveneŐy személyőez őozzáadjuk azt 
a tizenőét fřispánt, akik minden eŐyes alkalommal vaŐy a fřpapok, vaŐy pediŐ a zászlósurak között 
szerepeltek, akkor azt mondőatjuk, őoŐy a őat orszáŐŐyųlésen mindösszesen kilenc személy nem 
vett részt eŐyetlen eŐyszer sem politikailaŐ érzékelőetř módon. A őetvenegy fř közel fele azonban, 

                                                 
237 A Partium törvényi visszacsatolását követřen hivatalosan ötvenöt. 
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őarmincnéŐy fřtisztviselř csupán eŐy-eŐy alkalommal képviseltette maŐát Pozsonyban. Öt 
alkalommal eŐyedül a mindkét értékelése során széls jobb besorolást szerzř Szécsen Miklós pozseŐai, 
néŐyszer pediŐ Gyürky Pál krassói és idřsebb Almásy József (1774-1858) Őömöri fřispán tette 
tiszteletét az orszáŐŐyųlésen, míŐ őárom ízben csupán tizenketten, kétszer pediŐ huszonnéŐyen 

jelentek meŐ Pozsonyban. FiŐyelemreméltó, őoŐy a őetveneŐy fř körülbelül őarmada köznemesi 
származású volt, s kétőarmaduk került ki arisztokrata családból.238 Az ellenzékiséŐet fiŐyelembe 
véve 1825-27-ben öt, 1830-ban és 1832-36-ban eŐyaránt őat-őat fř kapott baloldali értékelést, 
közülük ismételten kiemelendř Battőyány-Strattmann Fülöp őerceŐ és Erdřdy Károly Őróf vasi, 
illetve varasdi örökös fřispán, akik Illésőázy sérelmi ellenzéki csoportját erřsítették. A következř 
orszáŐŐyųlésen viszont eŐyáltalán nem, míŐ 1843-44-ben pediŐ eŐyedül Károlyi GyörŐy Őróf 
személyében találőatunk eŐy ellenzéki fřispánt, s ez a szám az utolsó rendi diétán őáromra 
emelkedett, akik közül elsřsorban Perényi ZsiŐmond báró érdemel említést. 

A reŐalisták csoportjában Pálmány Béla adatai szerint az utolsó őat rendi orszáŐŐyųlés 
fiŐyelembevétele mellett összesen őáromszázőatvanöt máŐnás szerepelt,239 saját összeállításunk 
alapján ez a szám mindösszesen kétszáztizenöt fř. A két módszer között a leŐnaŐyobb különbséŐ 
teőát eŐyértelmųen a leŐnépesebb kateŐóriában mutatőató ki. Az eltérés jelentřs mértékben az elsř 
őárom diéta következtében alakul ki, amikor a reŐalista csoport súlya és érdekérvényesítř képesséŐe 
meŐleőetřsen őátrányos őelyzetben volt. A személyi joŐon meŐjelenř máŐnások körének 
felértékelését az 1839-40-es diétán szervezett keretek között fellépř ellenzéki és újkonzervatív 
csoport meŐjelenése, s közvetetten a fřrendi napló vezetésének meŐindítása őozta maŐával. MíŐ 
1825-27-ben harminchat, 1832-36-ban őuszonkét, addiŐ 1839-40-ben és 1843-44-ben már őatvanöt 
és őatvankilenc, 1847-48-ban pediŐ összesen százőarmincöt aktív jelenlévř reŐalista vett részt a 
diéta munkájában. Ez a fejlřdési ív akkor is fiŐyelemreméltó, őa sajnos nem minden esetben volt 
leőetřséŐ uŐyanazon forrástípus alapján összeállítani a felsřtábla névsorát. A leŐkitartóbb 
személyek közé ifjabb Eszterőázy Miőály, Jeszenák János, Szécőenyi István és a cifferi Zicőy Károly 

tartozik, akik ötször-ötször, továbbá Festetics Vince, Haller Ferenc, Károlyi Lajos, PonŐrácz József 
és Zay Károly, akik néŐyszer szerepelnek táblázatainkban. Huszonőeten őárom, neŐyvenegyen 

pediŐ két összesítésünkben kaptak őelyet, a döntř többséŐ, százőarmincnyolc fř viszont csupán 
eŐyetlen alkalommal került említésre. A két, illetve őárom ízben értékeltek köre naŐyrészt az utolsó 
őárom diéta reŐalistái közül került ki, s az utolsó rendi orszáŐŐyųlés résztvevři jelentřsen 
meŐnövelték az eŐy alkalommal politizálók létszámát. Mindemellett szöŐezzük le, őoŐy néőányan 
a reŐalista csoportból idřvel a fřispánok, esetleŐ a zászlósurak közé emelkedtek, vaŐy pediŐ néőány 
diétán az alsótáblán szerepeltek. 

EŐyértelmųen kijelentőetjük: a reŐalista csoportnak köszönőetř, őoŐy létrejött eŐy erřs 
ellenzéki jelenlét a felsřtáblán, méŐ akkor is, őa az elsř őárom diéta esetében némileŐ más kép tárult 
elénk. LeŐfontosabb következtetésünk alapján a személyi joŐon meŐjelenř fřrendek körében a 
baloldal mind a hat diéta tekintetében többséŐben volt, s ez a tény külön fiŐyelemreméltó az utolsó 
őárom rendi diéta esetében, ezen módszer alapján teőát Pálmány Béla véleményével, miszerint a 
reŐalista máŐnások többséŐe méŐ az utolsó rendi diétán is a kormánypártőoz tartozott, szöŐes 
ellentétben álló következtetésre jutottunk, s véleményünk szerint a fřrendi ellenzék történetének 
rövid felvázolása saját meŐállapításunkat támasztja alá. 

Látőattuk, a csoport személyi Őárdája az idř elřreőaladtával sokat változott: a korábbi 
orszáŐŐyųlésen résztvevř fřrendek mellé mindiŐ érkeztek új, fiatal erřk, mások pediŐ eŐy idřre, 
vaŐy véŐleŐesen, de előaŐyták az ellenzéki tábort, vaŐy a nyilvános politizálás színterét. 

                                                 
238 Vö. PÁLMÁNY 2011 I. 45-46. 
239 Uo. 46-47. 
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Véleményünk szerint, bár Battőyány Lajos liberális őanŐvételų proŐramjával a csoport minden 

taŐjának tisztában kellett lennie, 1839-ben az udvar törvénysértř politikája folytán orszáŐossá váló 
ellenzéki őanŐulat volt a fř szervezř erř. 1843-ban azonban a őaŐyományos sérelmi politika és a 
liberális ŐondolatviláŐ már sokkal élesebben különült el eŐymástól, s már a nemesi adózás kérdése 
uralta a politika területét, s a belsř válsáŐon túllépř fřrendi ellenzék súlya, mint láttuk, nem 
csökkent, sřt erřsödni tudott. 1847-ben pediŐ a fřrendi ellenzék immár az Ellenzéki Párt szerves 

részeként kezdte meŐ diétai mųködését: táborának Őerincét képes volt meŐřrizni, sřt tovább tudta 
erřsíteni, s az adminisztrátori rendszer okozta új őelyzetben a sérelmi kérdések mentén is tudott 
mozŐósítani: a siker pediŐ nem maradt el, őiszen 1847 decemberében a reformkori felsřtábla 
történetének leŐnaŐyobb volumenų vitája zajlott le, ami mindaddiŐ elképzelőetetlen volt és amely 
során sokáiŐ az ellenzék állt nyerésre. A márciusi sors- és korszakfordító napokban a csoport 
eŐyséŐe uŐyan rövid ideiŐ meŐbomlott, de a társasáŐ belsř maŐja természetesen vezetřjük, 
Battőyány Lajos és közvetetten Kossutő Lajos mellett kötelezte el maŐát. 

FelesleŐes lenne taŐadni, őoŐy a polŐári átalakulás leŐfontosabb társadalmi bázisa nem a 
maŐyar arisztokrácia lett, aőoŐyan azt Battőyányék méŐ Szécőenyivel karöltve közösen eltervezték 
1839-40-ben, de feltétlenül őanŐsúlyoznunk kell, őoŐy az ellenzéki máŐnások tekintélyükkel, 
befolyásukkal, kapcsolati őálójukkal és nem mellesleŐ vaŐyoni őelyzetükkel aktív részesei, s 

mondjuk ki, nélkülözőetetlen és meŐőatározó szereplři, néőány taŐjuk esetében pedig közvetlen 
irányítói és alakítói lettek a maŐyar polŐári reformfolyamatnak. A máŐnásellenzéknek köszönőetřen 
a felsřtáblán is meŐjelent eŐy nem előanyaŐolőató, az alsótábla őaladó reformindítványait és sérelmi 
állásfoŐlalásait támoŐató oppozíciós erř. A kétkamarás orszáŐŐyųlés mųködési mecőanizmusa, 
miszerint minden törvénykezdeményezés az alsótábláról indult ki, s a felsřtábla azt csak 
meŐtárŐyalta, valamint a felsřtábla ismertetett szerkezete miatt uŐyan nem leőetett felborítani a 
viláŐi és eŐyőázi őivatalviselřk seŐítséŐével bebetonozott kormánypárti szótöbbséŐet, de ennek 
ellenére a máŐnásellenzék taŐjai részsikereket el tudtak érni, s a reŐalista csoportban mindvéŐiŐ meŐ 
tudták řrizni számbeli többséŐüket és szellemi fölényüket. 

Láttuk teőát, őoŐyan lett a felsřtábla csupán néőány ellenzéki máŐnást felvonultató, erřtlen 
csoportosulásából eŐy jól mųködř, szervezett ellenzék, s ezzel párőuzamosan érzékelőetjük azt is, 
hogyan lett annak – 1839 elřtt szinte teljesen ismeretlen – vezetřjébřl, Battőyány Lajosból, aliŐ pár 
év alatt Kossutő leŐfontosabb szövetséŐese, az orszáŐos ellenzék vezetřje és Őyakorlati irányítója, 
valamint maŐától értetřdřen MaŐyarorszáŐ elsř füŐŐetlen, felelřs miniszterelnöke. VéŐezetül álljon 
itt azoknak a neve, akik minden eŐyes rendelkezésünkre álló forrás alapján, a fřrendi ellenzék 1839-

es meŐszületésétřl kezdve eŐészen az 1848. márciusi eseményekiŐ, teőát az utolsó őárom rendi 
diétát felölelř idřszak teljes eŐészét „véŐiŐőarcolták” Battőyány Lajos oldalán, s lettek ezáltal a leendř 
miniszterelnök leŐszorosabb támoŐatói, politikai munkatársai: Battőyány Kázmér, Eszterőázy 
Kázmér, ifjabb Eszterőázy Miőály, Eszterőázy Pál Őrófok, Jeszenák János báró, Pálffy József, 

Szapáry Antal és Szapáry Miklós, Teleki László és Teleki Sámuel, valamint Viczay Héder és Viczay 
Károly, illetve Zay Károly Őrófok. S emlékezzünk meŐ Andrássy Károly Őrófról és Odescalcői 
ÁŐoston őerceŐrřl, akik – valószínųsítőetř módon – 1845-ös, valamint 1848-as őaláluk 
következtében nem leőettek taŐjai az utolsó rendi orszáŐŐyųlés fřrendi ellenzékének. 
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II. 

Az 1839-40-es országgyűlés ellenzéki mágnásainak 
rövid életrajzai és csoportprofilja  

 
A disszertáció szerzřje a második fejezetben arra a feladatra vállalkozik, őoŐy az 1839-40-es 

orszáŐŐyųlés felsřtáblájának résztvevři közül a titkosrendřrséŐ által az ellenzékőez sorolt ötven 
személyt240 részletes és alapos vizsŐálatnak vesse alá annak érdekében, őoŐy eŐy elřre meŐőatározott 
szempontrendszer alapján elkészüljenek a politikusok rövid életrajzai. A csoport taŐjainak életkorát, 
családi-rokoni kapcsolatait, vallási őovatartozását, tanulmányait és szellemi-mųvelřdési őatásait, 
birtokviszonyait, továbbá vaŐyoni őelyzetét, reformkori közéleti tevékenyséŐét, titkosrendřri 
jellemzését és osztályozását feltérképezve levonőatók azon következtetések, amelyek alapján 
összeállítőató a reformkori fřrendi ellenzék 1839-40-es körének szellemi, ŐazdasáŐi, társadalmi és 
közéleti-politikai csoportprofilja. 

Ötven ember, ötven különbözř személyiséŐ, ötven eltérř élettörténet, méŐis számtalan 
közös kapcsolódási pont, őasonlósáŐ, közéleti-politikai párőuzam. 

1.) Rövid életrajzi összeŐzések  

Az ellenzéki fřrendek csoportprofiljának összeállításáőoz, valamint a disszertáció másik két, 
elsřsorban őarmadik fejezetének elkészítéséőez elenŐedőetetlennek véltük az ötven politikus rövid 
életrajzainak elkészítését. Az alább közölt összeŐzések eŐy elřre meŐőatározott szempontrendszer 
fiŐyelembevételével, továbbá eŐy elřre körülőatárolt forrás, valamint szakirodalmi bázis 
áttekintésével készültek el. A kutatás többet kívánt vállalni, mint eŐy lexikális jelleŐų 

adatbáziskészítés alapján elvéŐzett statisztikai élų elemzés, teőát mint eŐy prozopoŐráfiai feltárás,241 

viszont nem törekedett a minden iŐényt kieléŐítř, családi levéltárak anyaŐaira is erřteljesen építř, 
átfoŐó életrajzok elkészítésével járó vizsŐálatra, őiszen ez a módszer mind idřben, mind pediŐ 
terjedelemben szétfeszítette volna jelen disszertáció kereteit. 

Minden egyes életrajz teljes családi elřnévvel és ranŐjelzéssel eŐyütt tartalmazza az illetř 
politikus nevét, valamint születési és őalálozási őelyszínét, illetve idřpontját. Ebben az esetben 
önálló kutatást nem véŐeztünk, őanem a szakirodalom adatait vettük alapul. Ezt követik a 
részletesebb blokkok: családi őáttér; felekezeti őovatartozás; vaŐyoni őelyzet, birtokviszonyok; 
tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások; orszáŐŐyųlési részvételek; közpálya; titkosrendřri 
jellemzés. 

A családi rész őárom eŐyséŐbřl tevřdik össze. Elsřként röviden összefoŐlaltuk a família 
ŐenealóŐiai kutatások alapján dokumentálőató történetét, kitérve a történelmi eredetre, a társadalmi 
ranŐlétrán való felemelkedésre és a ranŐemelések idřpontjára. A több áŐra, áŐazatra, fřvonalra 
szakadó, kiterjedt családok esetében iŐyekeztünk véŐiŐkövetni a leszármazási csomópontokat is. 

                                                 
240 Ifjabb Zicőy Károly létezésével kapcsolatban problémákba ütközünk, de alaposabb levéltári kutatások őiányában 
egyelřre azt a feltételezést fogadhatjuk el, hogy 1839-40-ben József mellett a fřrendi ellenzék tagja volt Zichy Károly 
második legidřsebb fia is, az ifjabbik Károly, aki életkoránál fogva elřször vett részt országgyųlésen, s vagy a diéta ideje 
alatt, vagy rögtön az országgyųlést követřen meg is halt. Errřl břvebben l. alább ifjabb Zichy Károly Őróf életrajzánál. 
241 A prozopoŐráfiai szerepérřl és leőetřséŐeirřl részletesen l. ENGEL 2006, BARA 2007 
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MeŐjeŐyzendř, őoŐy az adatok pontatlansáŐa miatt az azonos keresztnevų családtaŐokat a bevett 
Őyakorlattal ellentétben nem számoztuk, őanem minden leőetséŐes esetben a születési és őalálozási 
dátumokat tüntettük fel zárójelben. Másodikként az ismertetésre kerülř politikust őelyeztük el az 
adott családban, kitérve szüleire, testvéreire, őázassáŐi kapcsolataira, valamint Őyermekeire. A 
teljesséŐ iŐénye nélkül iŐyekeztünk bemutatni a reformkori politizáló arisztokráciával, elsřsorban 
az ellenzéki máŐnásokkal létrejövř családi őálózatokat is. Harmadikként pediŐ eŐy összesítést 
készítettünk, miszerint az adott máŐnásfamílián belül az 1839-40-es, 1843-44-es, valamint 1847-48-

as orszáŐŐyųlést fiŐyelembe véve őányan politizáltak az ellenzék, és őányan a kormánypárt oldalán. 
Az elsř és a őarmadik, néőány esetben a második eŐyséŐet az azonos családból származó 
politikusok esetén az ismétlřdések elkerülése véŐett nem tüntettük fel újra. Az adatok feltárásáőoz 
elsřsorban NaŐy Iván,242 Kempelen Béla,243 Gudenus János244 és Pálmány Béla245 munkáit, valamint 
a Pallas NaŐy Lexikonát,246 továbbá néőány rendelkezésre álló családtörténeti feldolŐozást 
őasználtunk: az Andrássyakról,247 az Eszterőázyakról248, a Podmaniczkyekrřl249 és a Szapáryakról.250 

Az eŐyes máŐnások vaŐyoni őelyzetének, birtokviszonyainak feltérképezése nem eŐyszerų 
feladat, őiszen korszakunkban nem készültek alapos és részletes birtok-, vagy 

jövedelemkimutatások. A napóleoni őáborúk idején a nemesséŐ által vállalt eŐyszeri anyaŐi 
őozzájárulások, úŐynevezett subsidiumok kapcsán kiállított századeleji jeŐyzékeket követřen csak 
az 1832-36-os orszáŐŐyųléstřl kezdve születtek különbözř meŐyei kimutatások, annak érdekében, 
őoŐy az orszáŐŐyųlési követek költséŐeit a vármeŐyei nemesséŐ vállalja át. Ezen összeállítások 
seŐítséŐével bizonyos mértékiŐ meŐállapítőató a vármeŐyei nemesséŐ, íŐy a máŐnások éves 
jövedelme is.251 Mivel azonban méŐ csupán néőány meŐye esetében készült részletes szakirodalmi 
feldolŐozás, nem kísérelőettük meŐ az általában több vármeŐyében birtokos ötven személy vaŐyoni 
őelyzetének meŐyei jeŐyzékek alapján történř összeállítását, őiszen ez eŐy külön disszertáció témája 
és anyaŐa leőetne. Az általában csak meŐbecsülőetř vaŐyoni őelyzet őelyett fřként a 
birtokviszonyok felderítését őelyeztük elřtérbe, amelyőez Fényes Elek munkássáŐát,252 valamint a 

Borovszky Samu szerkesztésében meŐjelent meŐyei monoŐráfiákat,253 az eŐyes családokról készített 

szakirodalmi feldolŐozásokat,254 továbbá az itt-ott elejtett történeti morzsákat és a titkosrendřrséŐ 
véleményét vettük alapul. 

Az ötven máŐnás neveltetésével, szellemi-mųvelřdési őatásával kapcsolatban nem 
folytattunk önálló kutatásokat, itt elsřsorban Pálmány Béla almanacőjának adataira 
támaszkodtunk.255 Az adott személyek orszáŐŐyųlési részvételeinek felderítése érdekében azonban 
elsřdleŐes forrásokőoz, az orszáŐŐyųlések során kiadott őivatalos névjeŐyzékekőez fordultunk, 
ezeket az adatokat azonban számos esetben felülbíráltuk, őiszen többször van tudomásunk a 
névjeŐyzékben nem szereplř máŐnások orszáŐŐyųlési jelenlétérřl, vaŐy éppen az ott feltüntetett 

                                                 
242 NAGY 1857-1868 
243 KEMPELEN 1911-1932 
244 GUDENUS 1990-1999 
245 PÁLMÁNY 2011 
246 PNL 
247 MAURER 1900 
248 ESZTERHÁZY 1901 
249 DOBY 1901 
250 DONATELLO–CSEH–POZSONYI 2007 
251 Errřl břvebben l. PÁLMÁNY 1985 
252 FűNYES 1842; FűNYES 1847; FűNYES 1851 
253 BOROVSZKY 1896-1914 
254 HŘGYE 2001; KAPOSI 2013; TILCSIK 2000; VÖRÖS H. 2013; SZABAD 1957, FÜR 1969, MITHAY 1992; 
KÁROLYI 1911; GÁL 1993, GÁL 2000, GÁL 2010 
255 PÁLMÁNY 2011 
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politikusok távolmaradásáról is. Eőőez a munkáőoz elsřsorban a fřrendi naplók, Kossuth Lajos 

OrszáŐŐyųlési Tudósításai, valamint az eŐyes diéták fřrendi ellenzékének rendelkezésünkre álló 
összesítései nyújtottak seŐítséŐet. Az elsř fejezettel ellentétben itt nem a politikai tekintetben 
mérőetř, őanem az akár pár napiŐ tartó, fizikai értelemben való meŐjelenést vettük alapul. Abban 

az esetben viszont, őa az illetř bekerült valamelyik, az elsř fejezetben készített összesítř 
táblázatunkba, akkor ezt a tényt eŐy felkiáltójel (!) feltüntetésével jeleztük. 

A leŐnaŐyobb és leŐfontosabb feladatot az eŐyes máŐnások politikai-közéleti 
szerepvállalásának összeállítása jelentette, őiszen az ötven politikus közül lényeŐében csupán a 
őárom leŐprominensebb személyiséŐrřl: Battőyány Lajosról, Eötvös Józsefrřl és Szécőenyi 
Istvánról készült részletes, kieléŐítř szakirodalmi feldolŐozás. Rajtuk kívül a 2000-es években 

Battőyány Kázmér és Teleki László politikai életrajzával kapcsolatban is fontos kutatások láttak 
napviláŐot. Az öt politikust leszámítva azonban a modern történetírás részérřl mindösszesen néŐy 
esetben jelent meg egy-egy hosszabb-rövidebb feldolŐozás: Kedves Gyula Jeszenák Jánosról,256 

Baják László Károlyi GyörŐyrřl,257 Tótő László Viczay Héderrřl,258 jelen munka szerzřje pediŐ 
Zicőy Ödönrřl259 készített összefoŐlalást. Teleki Domokos esetében őasználőatjuk Deák Farkas 
nyomtatásban is meŐjelent akadémiai emlékbeszédét,260 és érdekes módon a perifériáőoz tartozó 
Podmaniczky Jánosról is rendelkezünk eŐy külön életrajzi kötettel. Köszönőetř ez annak, őoŐy 
miután unokája, ViŐyázó Ferenc Őróf (1874-1928) eŐész vaŐyonát az Akadémiára őaŐyta, anyai 
örökséŐe jövedelmének őarmadát édesanyja, ViŐyázó Sándorné Podmaniczky Zsuzsanna, valamint 
nagyapja, Podmaniczky János báró, s általában a Podmaniczky-család emlékét meŐörökítř 
„monoŐrafikus irodalom támoŐatására” rendelte.261 A fennmaradó neŐyven politikusról viszont 
eŐyáltalán nem készült önálló életrajzi összefoŐlaló munka, politikai jelentřséŐük ellenére 
különösen és feltųnřen kevés információval rendelkezünk Andrássy Károlyról, Erdřdy Sándorról, 
Eszterőázy Kázmérról és a két Miőályról, továbbá Odescalcői ÁŐostonról, Prónay Albertrřl, a 
Szapáry testvérekrřl, vaŐy éppen Teleki Sámuelrřl, valamint Viczay és Zay Károlyról. Az alapos 
szakirodalmi feldolŐozások őiánya miatt a politikusok közéleti-politikai tevékenyséŐének 
összeállítása során kutatásainkat kénytelenek voltunk elřre meŐőatározott forrástípusokra és adott 
forrásbázisra korlátozni, annak érdekében, őoŐy eŐy-eŐy összesítés ne feszítse szét a dolŐozat 
tartalmi és terjedelmi kereteit, őiszen ötven politikust kell naŐyító alá vennünk. Minden esetben 
kizárólaŐ a reformkori adatokra koncentráltunk, feltárva a máŐnások orszáŐŐyųlési és vármeŐyei 
politikai jelenlétét és irányultsáŐát, ellenzéki meŐmozdulásokban betöltött szerepvállalását, adott 
esetben publicisztikai munkássáŐát és közéleti őozzájárulását. Az 1848-49-es események során 
tanúsított maŐatartásukat, vaŐy adott esetben az ezt követř politikai karrierjüket csupán említés 
szintjén tüntettük fel, ellenben minden eŐyes életpálya ismertetését azzal zártuk, őoŐy őaláluk 
milyen sajtóvisszőanŐot váltott ki: az idézett nekrolóŐok a szikár adatokon túl uŐyanis sokkal többet 
árulnak el az adott személy meŐítélésérřl. Az összes politikus kapcsán meŐnéztük Szécőenyi István 
naplóját és levelezését, Kossutő Lajos Barta István szerkesztésében kiadott munkáit, továbbá a 
Borovszky Samu gondozásában meŐjelent meŐyei monoŐráfiákat, Szinyei József irodalmi 
lexikonját,262 a Nemzeti Kaszinó és a MaŐyar Tudományos Akadémia taŐnyilvántartását.263 Emellett 

meŐvizsŐáltuk a korabeli sajtóanyaŐot, elsřsorban a Pesti Hirlapra koncentrálva, illetve a 
                                                 
256 KEDVES 2016 
257 BAJÁK 1994, 1999 
258 TÓTH LÁSZ. 2005 
259 MELKOVICS 2016/B 
260 DEÁK 1881 
261 VARGHA 1933 
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legfontosabb történelmi szakfolyóiratokat: Századok, Történelmi Szemle, Aetas, meŐyei levéltári 
közlemények, stb. Szem elřtt tartottuk a Pálmány Béla szerkesztésében meŐjelent két 
almanachot,264 valamint a Molnár András-féle Battőyány Lajos bioŐráfiát és Erdmann Gyula az 
1839-40-es diétáról készített feldolŐozását,265 többek között Podmaniczky FriŐyes, Pulszky Ferenc 
visszaemlékezéseit, valamint Horvátő Miőály történeti összefoŐlalóját,266 s véŐezetül a teljesséŐ 
iŐénye nélkül az adott politikus szempontjából szóba jöőetř további forrás- és szakirodalmi 
anyaŐot. Csak a leŐfontosabb meŐállapítások, illetve az idézetek esetén tüntettünk fel 
őivatkozásokat. Arra nem vállalkozőattunk, őoŐy a történeti forrásokban, valamint a 
szakirodalomban fellelőetř számtalan pontatlan meŐállapítás őelyreiŐazítását minden esetben 

lábjeŐyzetben meŐjelöljük, ezt csak néőány indokolt esetben tettük meŐ, alapvetřen meŐeléŐedtünk 
a téves adatok korriŐálásával és őelyes feltüntetésével. Az eŐyes politikusok közéleti pályafutásának 
felvázolása során nem elemeztük részletekbe menřen orszáŐŐyųlési beszédeiket, 
Őondolkodásmódjukat, őiszen ezt az 1839-40-es diétára vonatkoztatva a disszertáció őarmadik 
fejezetében tettük meŐ. 

Az egyes életrajzok véŐén az adott személy 1839-40-es összefoŐlaló titkosrendřri jellemzését 

Szécőenyi IstvániŐ bezárólaŐ Pálmány Béla, azt követřen pediŐ saját fordításunkban közöljük, ez 
alól eŐyedül Battőyány Lajos rendřri ábrázolása kivétel, amit Molnár Andrástól vettünk át. Mailátő 
János rövid értékítéleteit szintén Pálmány Béla, vaŐy saját fordításunkban tüntetjük fel.267 

Szinte mindeŐyik rövid életrajz tartalmaz olyan meŐállapításokat, amelyek eŐy eŐyéni életúton 
keresztül a fřrendi ellenzék történetére vonatkozó tudásunkat általános tekintetben is ŐazdaŐítják: 
ezeket a mozzanatokat a tömör és rövid információközlés szerepébřl kilépve alaposabban 
iŐyekeztünk bemutatni. 

 

AMADÉ VIKTOR Őróf, várkonyi és marcaltři 
KřszeŐ, 1805. – Bécs, 1843. 02. 27. 

családi őáttér: 

A családi őaŐyomány szerint az Amadék řse a Gutkeled nemzetséŐbřl származó Lřrinc, aki II. 
András király oldalán részt vett a szentföldi keresztes őadjáratban. A Gutkeledek mellett azonban 
a Károly Róbert-kori eŐyik leŐismertebb kiskirályt, Aba Amádét is a családi felmenřk között tartják 
számon. Az Amadék elřnevüket a Pozsony vármeŐyei Várkonyról (ma Nyékvárkony) kapták, de 
emellett a Gyřr, Sopron, Vas és Veszprém vármeŐyék őatárán fekvř Marcaltř örökös urainak is 
tartották maŐukat. A felmenřk között találunk őorvát bánt, alorszáŐbírót, alnádort, zalai fřispáni 
őelyettest és záŐrábi fřispánt, továbbá aranysarkantyús vitézeket és eŐy őíres dalnokot, költřt is. A 
bárói ranŐot 1622-ben Lénárd (1589-1647) alnádor és testvére, István szerezte a családnak, a 
birodalmi Őrófi ranŐemelést pediŐ Lénárd ükunokája, 1782-ben Tádé (1724-1807) érdemelte ki saját 
maŐa és Őyermekei számára. Innentřl két áŐon öröklřdött tovább a családi vaŐyon és a Őrófi cím, 
Tádé két fia, Antal (1760-1835) és Ferenc (1758-1824) leszármazottaiban. 

Amadé Viktor a fiatalabbik áŐon Antal unokájaként született Ferenc Szeráf (1683-1823) és 
Payersberg Jozefa Őrófnř (1789-1859) fiaként. Viktornak több lánytestvére is volt, akik közül 
Dominika (1810-1875) Ücőtritz Emil báróőoz ment feleséŐül, a családi vaŐyon eŐy része pediŐ az 

                                                 
264 PÁLMÁNY 2011; PÁLMÁNY 2002 
265 MOLNÁR 2007; ERDMANN 2014 
266 HORVÁTH M. 1886 
267 MOLNÁR 1993; A jellemzéseket lerövidítettük, elsřsorban az adott politikus jellemére, anyaŐi és családi 
körülményeire, valamint általános politikai viselkedésére tett szöveŐrészeket közöljük. MeŐjeŐyzendř továbbá, őoŐy 
Pálmány Béla nem szó szerinti fordítást véŐzett, sok esetben tömörített, eŐyszerųsített és rövidített a jellemzéseken. 
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Ücőtritz-Amadé áŐon öröklřdött tovább. Az Amadé család férfiáŐon uŐyanis a XIX. század 
közepén kiőalt. A fiatalabbik áŐ 1843-ban éppen Viktorral, mivel az 1827-ben Hadik Karolina 

Őrófnřvel (1806-1843) kötött őázassáŐából nem született utóda. Az idřsebbik áŐ leszármazása 
pedig 1845-ben, a szintén Őyermektelenül előunyt Tádéval (1784-1845) szakadt meg.268 

Az utolsó őárom rendi diétán eŐyedül Viktor reprezentálta az Amadé nemzetséŐet. Az 

idřsebbik áŐi rokon, ekkor már csupán távollévř fřrendként az alsótáblán képviseltette maŐát. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Az Amadé nemzetséŐ birtokai elsřsorban Pozsony, Gyřr, Veszprém és Nyitra vármeŐyékben 
terültek el. Amadé Viktor családi és birtokközpontjai a Marcaltř mezřvárosáőoz közeli, őol Gyřr, 
őol Veszprém vármeŐyéőez tartozó, Új- és Ómalomsok (ma Malomsok) kisközséŐek voltak. 

Szécőenyi István szerint édesapjától lánytestvéreivel eŐyütt tetemes, 538.000 forintnyi adóssáŐot 
örökölt. Az édesapa ŐyilkossáŐ áldozata lett 1823-ban, mivel Szécőenyi szerint eŐy bizonyos Sós úr 
nem tųrte el, őoŐy „tiltakozása ellenére őázát látoŐassa és feleséŐét tovább szeretŐesse.”269 A titkosrendřrséŐ 
szerint Viktor sokkal tudatosabban bánt a családi vaŐyonnal. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Amadé Viktor a Pozsonyi Királyi JoŐakadémián véŐezte el a két-két éves felsřfokú bölcsészeti és 
joŐi tanulmányokat 1820 és 1824 között. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista270 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Amadé Viktor politikai-közéleti pályafutásáról nem sokat tudunk. MeŐjelent az 1830-as 

királykoronázó orszáŐŐyųlésen, s jelen volt az elsř reformorszáŐŐyųlésen is, de a töredékes 
információk alapján meŐállapítőató, őoŐy csekély mértékų aktivitással vette ki részét a közéletbřl, 
anyaŐilaŐ támoŐatott néőány eŐyesületet, íŐy például A Kisdedóvó-intézeteket 
MaŐyarorszáŐban Terjesztř EŐyesületet és neve 1836-ban a Szécőenyi-féle Pesti Casino 

nyilvántartásában is szerepel. 
Az 1839-40-es orszáŐŐyųlésen Szécőenyi István naplójában az ellenzéki máŐnás klub eŐyik 

alapítójaként sorolta fel 1839. június 11-én. Ezen a diétán sem tartozott azonban a leŐtevékenyebb 
taŐok közé, Mailátő János szerint csak szavazatokkal támoŐatta az ellenzéket, de titkosrendřri 
jellemzése szerint néőa fel is szólalt, bár véleményük szerint különösebb mųveltséŐnek, 
képzettséŐnek és a maŐyar nyelv tudásának őiányában. Nem túl tevékeny politikai pályája 1843-as 

                                                 
268 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/amade3.html 
269 SZIN 1823. május 16.; A disszertációban Szécőenyi István naplójának idézésekor a MaŐyarorszáŐ újabbkori 
történetének forrásai, Gróf Szécőenyi István Összes Munkái sorozat Viszota Gyula által szerkesztett köteteit 
őasználtuk. Mivel több maŐyar nyelvų váloŐatás is készült a naplószöveŐekbřl, amennyiben rendelkezésre állt maŐyar 
szöveŐvariáns, akkor azt őasznosítottuk, ellenkezř esetben saját fordítást közöltünk.; A ŐyilkossáŐ részletes leírását l. 
VÖLGYESI 2015 
270 A őivatalos névjeŐyzékben uŐyan nem szerepel a neve, de az orszáŐŐyųlési napló szerint a koronázási ceremónia 
résztvevřje volt: NAPLÓ 1830 42. 

http://genealogy.euweb.cz/hung/amade3.html
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korai őalálával véŐleŐ meŐtört. Haláláról a sajtó szųkszavúan tudósított: „Várkonyi Őróf Amadé Geyza 
(Victor) cs. kir. kamarás f. őó 27., élete 38. évében Bécsben meŐőalálozott.”271 

titkosrendřri jellemzés: 

„Csak szavazott.” (ellenzéki) 
„Császári királyi kamarás. Nincs sem elméje, sem tudása, sem ékesszólása, sem eléŐ készséŐe a maŐyar nyelvben, 
őoŐy az ellenzék soraiban csilloŐőasson. Hiszen az ember Őyorsan kijelentőette, őoŐy nézetei és véleménye a politikai 

kérdésekben az ellenzéki liberalitás és lojalitás vonatkozásában nem olyan fajtájúak, őoŐy önmaŐukban tiszták 
lennének. Ezen az 1839-40. orszáŐŐyűlésen csak eŐy eszköz volt barátai kezében és a véletlen éppen azt akarta, 
őoŐy  a kaszinóban olyan volt, akit el vettek, őoŐy a fels táblai ellenzékben a kormány ellen teŐyen. Gr. Battőyány 
Lajos, a Viczay Őrófok, Őróf Andrássy Károly stb. őatalmukba kerítették és meŐparancsolták neki, őoŐy úŐy 
szavazzon és beszéljen, amikor és aőoŐy k azt jónak látták. […] Gondolatai azonban a legfontosabb 

pillanatokban csak felettébb erkölcstelen élete színpadi jeleneteiőez iŐazodtak, amelyekkel közeli n i vérrokonsáŐát 
illet en természetellenes eredményeket seŐítenek el .  azonban leŐalább annyiban jó Őazda, őoŐy nem költ bevételein 
felül. JószáŐai nem jelentéktelenek, méŐis, azokból saját és feleséŐe eltartásán felül anyjáét és n véréét is fedeznie kell, 
mint aőoŐy néőány, apja által őátraőaŐyott örökséŐi adóssáŐot is fizetnie kell. A jóérzületűek részér l semmi 
tiszteletet nem élvezett. Bal.” 

 

ANDRÁSSY KÁROLY Őróf, csikszentkirályi és krasznaőorkai 
Rozsnyó, 1792. 02. 29. – Brüsszel, 1845. 08. 3 v. 11. 

családi őáttér: 

A családi őaŐyomány szerint az řsréŐi székely nemzetséŐ Andorástól származik, akit vitézséŐének 
köszönőetřen Szent István Erdély kormányzójává nevezett ki. Azt azonban már adatokkal leőet 
alátámasztani, őoŐy Andrássy Márton 1569-ben adományként kapta meŐ János ZsiŐmondtól a 
családi elřnevet adó csíkszentkirályi birtokot. Krasznaőorka várkapitánysáŐát pediŐ az Erdélybřl 
távozni kénytelen Andrássy Péter HabsburŐ Rudolf jóvoltából szerezte meŐ. A család presztízse a 
török őáborúk idején tovább emelkedett, s 1676-ban maŐyar bárói ranŐot szereztek Miklósnak 
(????-1686) köszönőetřen. Az Andrássy řsök a rendi korszakban soőasem emelkedtek orszáŐos 
közőatalmi pozícióba, bár részt vettek a politikai közéletben, leŐmaŐasabb tisztséŐük Gömör 
vármeŐye fřispánsáŐa volt, leŐinkább katonaként tųntették ki maŐukat, őarcoltak a Rákóczi-
szabadsáŐőarcban, majd Mária Terézia oldalán is a poroszokkal szemben.  Andrássy Miklóst 
követřen a család két áŐra szakadt, az idřsebbik, örökösökkel rendelkezř fiú, István a betléri, a 
fiatalabb GyörŐy (????-1725) a monoki vonalat alapította. Mindkét leszármazási áŐazat Mária 
Terézia királynřtřl kapta maŐyar Őrófi címét: Károly (1725-1792) és Őyermekei 1779-ben, István 
(1731-1812) és utódai 1776-ban. 

Andrássy Károly az idřsebb, betléri áŐban született a Őrófi ranŐot szerzř Károly unokájaként, 
valamint a mosoni inszurgenseket 1792-ben ezredesi minřséŐben vezetř Andrássy József (1762-

1834) és Csáky WalburŐa Őrófnř (1770-1797) eŐyetlen, felnřtt kort meŐélt fiaként. Nejétřl, Szapáry 
Etelka Őrófnřtól (1798-1876), a fřrendi ellenzék soraiban feltųnř Szapáry testvérek 
másodunokatestvérétřl 1819-es őázassáŐukat követřen eŐy lánya és őárom fia született: a 
vasŐyáros, třkés vállalkozó és viláŐutazó, Őömöri fřispán, Manó (1821-1891); a kieŐyezés 
miniszterelnöke, majd az Osztrák-MaŐyar Monarcőia közös külüŐyminisztere, Gyula (1823-1890) 

és a szabadsáŐőarcban řrnaŐyként szolŐáló Aladár (1827-1903).272 

                                                 
271 NU 38. évf. 19. sz. 1843. március 8. 
272 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/andrassy2.html 
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Korszakunkban a politika színterén Károly mellett a monoki áŐból származó Andrássy 
GyörŐyöt (1797-1872) kell meŐemlítenünk, aki Szécőenyi barátjaként és támoŐatójaként kezdte 
közéleti pályafutását, 1839-40-ben azonban már a kormánypártőoz sorolták, majd a két következř 
diétán Sáros vármeŐye fřispánjaként volt jelen. Rajta kívül Károly őárom fia az ellenzékőez 
csatlakozott 1847-48-as orszáŐŐyųlésen, ketten, Gyula és Manó az alsótábla ülésein vett részt, 
zempléni és tornai követként, míŐ Aladár részben az alsótáblán, édesanyjuk képviselřjeként, 
részben pediŐ a felsřtáblán, mint reŐalista. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Andrássy Károly számára a családi örökséŐ és feleséŐe szép őozománya jelentette a vaŐyon alapját. 
űdesapja, József a birtoktömbök jelentřs elaprózódása miatt nem a leŐteőetřsebb, arisztokrata 
családtaŐok közé tartozott, s őosszú évekiŐ tartó beteŐeskedés után őalt meŐ 1834-ben. Déryné 
Széppataki Róza operaénekes-, színésznř – naplójának tanúsáŐa szerint – meŐlepřen tapasztalta a 
kontrasztot a két Andrássy testvér lakőelye: Lipót (1767-1824) betléri kastélya és József alsósajói 
„vidéki” rezidenciája között.273 A családi őaŐyomány szerint Andrássy Károly csak daliás termetének 
és Szapáry Etelka szerencsés ízlésének köszönőette, őoŐy az eŐyik leŐvaŐyonosabb Őrófkisasszonyt 
feleséŐül veőette, amelynek következtében öröklött vaŐyona jelentřsen meŐnövekedett.274 Birtokai 

elsřsorban Gömör és Kis-Hont, valamint Zemplén és Zala vármeŐyékben terültek el. Mivel a 
Őömöri vidék a MaŐyar KirálysáŐ vastermelésének központja volt, a „vasŐrófnak” is nevezett Károly 
a családi őaŐyományoknak meŐfelelřen bekapcsolódott a őelyi bányászatba és a vastermelésbe is. 
Bányái mellett több vaskoőóval is rendelkezett: az Oláőpatak központtal 1843-ban épített koőóőoz 
(Károlyőuta) például két őámor is csatlakozott. 1845-ös korai őalála után a meŐözveŐyült Szapáry 
Etelka tovább Őyarapította és iŐazŐatta a tekintélyessé duzzadó birtoktesteket. 1876-os őalála elřtt 
1874-ben őárom fia számára elsřszülöttséŐi őitbizományokat alapított: a leŐidřsebbnek, Manónak 
Parnó; Gyulának a mintaŐazdasáŐi uradalommá váló Třketerebes; a leŐifjabbnak, Aladárnak pedig 

Homonna központokkal, aőova a Zala vármeŐyei letenyei uradalom is tartozott.275 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Andrássy Károly számára a őáború idején tanúsított vitézséŐ, a vármeŐyei és az orszáŐos politikai 
életben történř közéleti szerepvállalás, valamint a bányászat irányába tett elkötelezettséŐ családi 
őaŐyománynak számított. A szükséŐes tapasztalatokat európai körutazások biztosították, már 
édesapja is naŐy utazó őírében állt, s ezt a példát követte Károly is. A Pesti Hirlapban 1845. 

szeptember 14-én meŐjelent rövid nekrolóŐja arról számol be, őoŐyőa teőetséŐéőez mérten 
meŐfelelř taníttatásban részesült volna fiatalon, akkor „őazánk tündökl  csillaŐai között foŐlalőatna 
helyet”.276 Nem tudjuk, milyen őiányossáŐokra Őondolőattak a nekrolóŐban, feltételezőetřen a 
maŐyar nyelv ismeretének ŐyenŐeséŐére és retorikai problémákra. Mindenesetre Andrássy Károly a 
bécsi Theresianum növendéke volt 1807 és 1809 között, majd a bécsi és a pesti egyetemen fejezte 

be felsřfokú joŐi tanulmányait, jurátus pediŐ a pesti Királyi Táblán lett 1810-ben. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

                                                 
273 MAURER 1900 52-54. 
274 Uo. 63. 
275 Errřl břvebben l. HŘGYE 2001 
276 PH 5. évf. 538. sz. 1845. szeptember 14. 
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1830 – távol lévř fřrend, ř és édesapja képviselřje: ifjabb SzontáŐő Imre277 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, regalista 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Andrássy Károly politikai pályafutását a Gömör vármeŐyei közéletben kezdte meŐ, majd a fřrendi 
tábla taŐjaként részt vett a őosszú idř után, 1825-ben összeőívott orszáŐŐyųlésen. KeŐlevicő 
Jánosné Zicőy Adél naplójában 1826. január 11-én a két leŐfontosabb személyiséŐ, Illésőázy István 
(1762-1838) és Szécőenyi István mellett tizenkét ellenzéki fřrendet sorol fel, köztük „egy bizonyos 

Andrássy nevezetű[t], aki betanult beszédébe is belesült”. A napló szöveŐét kiadó és a lábjeŐyzetelést 
elkészítř Östör József Andrássy GyörŐŐyel azonosította az illetřt, de GyörŐy az alsótábla 
résztvevřje volt, íŐy feltételezőetjük, őoŐy a „zöldfülű” ellenzéki fřrend Andrássy Károly leőetett.278 

Károly 1825 októberében Szécőenyi és Károlyi GyörŐy (1802-1877) politikai klubjának is taŐja lett 
Pozsonyban, amely az orszáŐŐyųlés ellenzéki Őondolkodású résztvevřit volt őivatott összefoŐni.279 

Andrássy jelen volt 1827. június 10-én a Brudern József báró (1774-1834) elnöklete alatt összeülř 
Pesti Casino alakuló ülésén, s kezdettřl foŐva részvényese lett a társasáŐnak. Az 1830-as évek elején 
kivette részét a vármeŐyék közŐyųlései elé kerülř rendszeres bizottsáŐi munkálatok tárŐyalásaiból 
is. Az úŐynevezett operátumokban foŐlalt témákkal kapcsolatban Őondolatainak nyilvánossáŐ elé 
tárásáőoz tollat raŐadott, de az 1831-32-ben meŐírt kétkötetes, német nyelvų mųve, ahogyan 

Szécőenyi „Stádium”, vaŐy Wesselényi „Balítéletekr l” címų munkája, csak külföldön jelenőetett meŐ 
1833-ban, „Umrisse einer möŐlicően Reform in UnŐarn” címmel, névtelenül. A történeti munkákban 
nincs teljes eŐyetértés arra vonatkozóan, őoŐy Andrássy Károlynak, vaŐy a monoki áŐi rokon 
Andrássy GyörŐynek tulajdonítőató-e az értekezés,280 ennek ellenére minden kétséŐet kizáróan 
állítőatjuk, őoŐy az Umrisse Károly munkája.281 Javaslatai elsřsorban a fennálló ŐazdasáŐi szerkezet 
átalakítására irányultak, s bár részletesen elemezte a parasztsáŐ őányattatott sorsát, óva intett a 

társadalmi-politikai rendszer Őyökeres, alapjaiban történř meŐváltoztatásától. Andrássy Károly 
ekkor már elismert ŐazdasáŐi szakírónak számított, 1825-ben Bécsben jelent meŐ rendkívüli 
alapossáŐŐal meŐírt, összefoŐlaló vasipari munkája „Ueber die ungarischen Eisenwerke” címmel, 
melyben statisztikai összefoŐlalását adta MaŐyarorszáŐ vasmųveinek. 1832-ben elnöklete alatt 
Gömör vármeŐye bányász-törvényjavaslatot dolŐoztatott ki az elsř reformorszáŐŐyųlésre szánt 
vármeŐyei követutasítások számára. Gömör ezen az orszáŐŐyųlésen méŐ konzervatív szereplřként 
jelent meŐ az alsótáblán, az iŐazi politikai szemléletváltozásra az 1836. június 21-ei rimaszombati 

véres tisztújításon került sor. Ekkor az Andrássy Károly vezette ellenzéknek sikerült Almásy József 
(1774-1858) fřispán pártjával szemben kiőarcolnia ifjabb Draskóczy Sámuel (1794-1864) elsř 
alispánná választását. A kormánypárt leŐfřbb támoŐatója a restauráción a korábbi vármeŐyei 
vezetřséŐ mellett a katolikus papsáŐ, s elsřsorban a késřbbi eszterŐomi érsek, ekkor méŐ rozsnyói 
püspök Scitovszky János (1785-1866) volt. Az augusztus 23-i közŐyųlés vitái kegyetlen 

vérenŐzésekrřl, őázak meŐtámadásáról, lövöldözésekrřl és eŐyéb visszaélésekrřl tudósítanak, s a 
véres kiőáŐások miatt királyi biztosi vizsŐálat is indult a vármeŐyében. Hunfalvy János szerint: „[…] 
1836-diki restauratio az, melyr l azt mondőatni, őoŐy szellemileŐ is restaurálta a meŐyét. Ezután adta tanúsáŐát 

                                                 
277 PÁLMÁNY 2011. II. 1476. 
278 KJZAN II. 285-286.; Errřl břvebben l. BRIGOVÁCZ 2011 33-34. 
279 Errřl břvebben l. az elsř fejezetben.; TAKÁTS 1932 54-63. 
280 Errřl břvebben l. BRIGOVÁCZ 2011. 86-87. 
281 Andrássy Károly és Kossutő Lajos a Pesti Hirlap őasábjain folytatott vitája során Kossutő Andrássynak tulajdonítja 
a munkát, amit ř magára is vállal: PH 3. évf. 242. sz. 1843. április 27. és 248. sz. 1843. május 18. 
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e meŐye annak, őoŐy felülemelkedett a kiváltsáŐok – a nobilismus – szűkkeblűséŐén, […]”.282 S valóban, 
Gömör és Kis-Hont vármeŐye az utolsó őárom rendi orszáŐŐyųlés mindeŐyikén az ellenzéki tábort 
erřsítette.283 A naŐy őorderejų tisztújítást követřen őamarosan már Wesselényi Miklós és az 
orszáŐŐyųlési ifjak politikai perbe foŐása következtében kirobbanó szólásszabadsáŐi sérelem 
foŐlalkoztatta a vármeŐye közŐyųlését. A sérelem orvoslásáért az uralkodóőoz feliratot intéztek, 
melyet eŐy Andrássy Károly elnökséŐe alatt összeülř választmány dolŐozott ki.284  

Az 1839-40-es orszáŐŐyųlésen Andrássy taŐja lett a Battőyány által szervezett fřrendi 
ellenzéknek, Szécőenyi naplójában az ellenzéki máŐnás klub eŐyik alapítójaként sorolja fel 1839. 
június 11-én. Heves szónoklataival a titkosrendřrséŐ fiŐyelmét is felkeltette: vaŐyona, mųveltséŐe, 
kapcsolatrendszere és a fřrendi üléseken mutatott aktivitása miatt is a leŐveszélyesebb személyek 
között, az ultrabal kateŐóriában őelyezték el, s meŐjeŐyezték róla, őoŐy az orszáŐŐyųlés elején a 
fřrendi ellenzék vezetésére is aspirált, de őamarosan „maŐa is eszközévé süllyedt az iŐazi vezéreknek”. 

Az orszáŐŐyųlés után, az 1842-es tisztújításon ismételten véres jelenetekre került sor Gömör 
vármeŐyében. „Mid n a Draskóczy- és az Abaffy-párt állott eŐymással szemben, az Abaffyak kortesei kiverték 
az ellentábort a pels czi meŐyeőázból, s t a közséŐb l is. Sajó őídja keskeny lévén, a futó Draskóczy-pártiak a 
Sajó medrén Őázoltak át. Csak Őróf Andrássy Károly, a f ispán [a tisztséŐ tévedés] nem futott meg, hanem a 

meŐyeőáz udvarán maradt. Az Abaffy-pártnak eŐy kis csapata észrevevén a Őrófot, meŐ akarta támadni. Andrássy 
kardot rántott és őátát a falnak vetve, oly nyuŐodtan várta a támadást, őoŐy ez a bátorsáŐ a csapatot 
lefegyverezte.”285 Az anekdota valósáŐtartalma kétes, de az bizonyos, őoŐy Andrássy az 1842-es eset 

után erélyesen lépett fel a korteskedés és az elszeŐényedett bocskoros nemesséŐ meŐyei 
maŐatartásával szemben, s meŐoldást keresve Kossutő Lajossal is vitába keveredett a Pesti Hirlap 

őasábjain. Kossutő az 1843. évi április 27-i „KórsáŐ és ŐyóŐyszer” címet viselř vezércikkében eŐy az 
eŐyben közölte „»Az orszáŐlási modor« eŐy új neme” címų levelét, amelyőez saját véleménye kifejtésére 
meŐjeŐyzéseket fųzött.286 Andrássy a levélben a választási zavarŐások résztvevřit bunkókráciának 
nevezte el. A korteskedés mellett vitatkoztak a fiumei vasút, vaŐy éppen a közteőerviselés kapcsán 
is.287 A polémia mindvéŐiŐ a tisztelet nyelvén folyt, de méŐis plasztikusan érzřdik az arisztokrata és 
az elszeŐényedett nemesi család kontrasztja. Andrássy Kossutőot méŐ Zemplénbřl ismerte, aőol 
az Andrássy-birtokok üŐyében a terebesi uradalom joŐi képviselřje lett, s éppen řrá bízta az Umrisse 

maŐyarra fordítását. Andrássy nyomon követte az OrszáŐŐyųlési Tudósításokat, sřt a 
TörvényőatósáŐi Tudósításoknak is elřfizetřje lett. Nem ideŐenkedett attól, őoŐy a Pesti Hirlap 

szerkesztřje számára elküldje nézeteirřl alkotott leveleit, s őa úŐy ítélte meŐ, vitába szálljon 
Kossutőtal. Szécőenyi naplója szerint Eötvös József mellett Andrássy is fiŐyelmeztette és arra kérte, 
őoŐy ne írjon a Pesti Hirlap ellen.288 Andrássy Károlyt az 1843-44-es orszáŐŐyųlésen is az 
újjászervezett fřrendi ellenzék taŐjai között találjuk. Sedlnitzky összefoŐlaló, az ellenzéki 
máŐnásokról készült, 1844. novemberi titkosrendřri jellemzésében szerepelt Andrássy neve, 
továbbá a bécsi anŐol naŐykövetet tudósító diplomata, Josepő Andrew Blackwell is a fřrendi 
ellenzékiek között sorolta fel. Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléjében azonban – érdekes 
módon – sem a szųkebb, sem a táŐabb ellenzéki csoportban, sem a méŐ eddiŐ meŐ nem szólaló, 
vaŐy eŐyelřre meŐ nem jelenř máŐnások között nem találjuk meŐ. A fiatal Podmaniczky Frigyes az 

orszáŐŐyųlés ideje alatt Bécsben találkozott barátai apjával: „E kirándulásom alkalmával tettem látoŐatást 

                                                 
282 HUNFALVY 1867 79. 
283 Vö. KECSKEMűTI 2008 342-374. 
284 KLÖM VI. TörvényőatósáŐi Tudósítások 23. sz. 1837. május 7. 
285 BOROVSZKY 1896-1914 Gömör-Kisőont vármeŐye (1903) 563.  
286 PH 3. évf. 242. sz. 1843. április 27. 
287 PH 4. évf. 299. sz. 1843. november 12, illetve 4. évf. 358. sz. 1844. június 6. és 371. sz. 1844. július 21. 
288 SZIN 1841. március 7. 
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s lettem bemutatva Bécsben Őróf Andrássy Károlynak, Andrássy Manó, Gyula és Aladár atyjának, ki mint a 
szabadelvű ellenzéki mozŐalom eŐyik leŐŐeniálisabb vezérférfia, a párt által különösen tiszteletben tartatott s naŐy 
népszerűséŐnek örvendett. MeŐlep leŐ őatott reám az, mikor Őróf Andrássy Károlynál több rendkívüli szép s 
könnyűvérű őölŐyet láttam ottőonias fesztelenséŐŐel mulatni, mialatt a Őróf maŐa elköltötte ebédjét. Mind ez bennem 
az ismeretlen, az ideŐenszerű, a meŐlepetés s ámulat érzelmeit költé fel s félelmes izŐatottsáŐba ejtett, különösen 
mikor e feltűn  szép n k velem, mint Őyermekkel játszadozni kezdettek.”289 

Andrássy Károly politikai szerepvállalása mellett a társadalmi, ŐazdasáŐi és mųvelřdési életbřl 
is tevékenyen kivette a részét. Említettük már bányászati és vastermelři tudományos 
publicisztikáját, emellett több publikációja jelent meŐ az utak fontossáŐáról és építésérřl, s Kossuth 

szerint ř vetette fel leŐelsřként az Umrisse-ben a fiumei vasútvonal meŐépítését.290 1843-ban az 

IpareŐyesület részvényese (nejével eŐyütt a leŐnaŐyobb összeŐet ajánlották, amikor Battőyány Lajos 
meŐkeresésére részvényesekké váltak 300 penŐřforinttal), 1845-ben a Gömöri Vasmųvelř 
EŐyesület alapító taŐja, és részvényese lett. Nevéőez fųzřdik továbbá a Szabolcsi Tiszaszabályozó 
EŐyesület létreőozása, melynek őaláláiŐ elnöke maradt, s a Szécőenyi elnöklete alatt mųködř 
orszáŐos Tisza-szabályozási bizottsáŐnak is taŐja lett. A Pesti Hirlap tudósítása szerint terebesi 
uradalmán népiskolát alapított, aőol elvárásként jelent meŐ, őoŐy „minden őitsorsú eŐyenl n oktattassék 
szükséŐes elemi tanulmányaira”.291 Ismereteit külföldi tanulmányutakon Őyarapította. NekrolóŐja 
szerint utolsó utazásán is vas-, cukor- és ŐépŐyárakat ment tanulmányozni NyuŐat-Európába, 
amikor Brüsszelben váratlanul léŐzési eléŐtelenséŐ folytán (tüdřszélőųdés) áŐynak esett és meŐőalt. 
Wesselényi Miklós Battőyány Kázmérnak (1807-1854) írt, 1846. január 1-jei keltezésų levele, 
melyben Wesselényi az augsburgi Allgemeine Zeitung erřsen részreőajló, udvarpárti publicisztikáját 
kárőoztatta, a következřképpen foŐalmazott: „SzeŐény Andrássy Károlynak utolsó külföldi útjában f  célja 
volt összeköttetésekbe lépni, melyek által a külföld folytonosan kapőasson fel lünk kimerít  tudósításokat, s minden 

ellenünki őazuŐsáŐok s ráŐalmaknak cáfolatát. Öt szeŐényt a őalál ez üdvös törekvése közepette raŐadá el.”292 

Pesti Hirlapban meŐjelent nekrolóŐja a következřképpen zárul: „Benne a őaza eŐy buzŐó fiát, a f rendi 
tábla eŐy szeszélyes és fáradozó taŐját, a szabolcsi Tiszaszabályozási társulat létreőozóját és elnökét, sokan pediŐ 
őű barátot vesztettek. Hírlapokban meŐjelent némely cikkein kívül azon, a maŐa idejében feltűnt: »Umrisse einer 

möŐlicően Reform in UnŐarn« című munka tollából folyt, és őa talentumáőoz aránylaŐos kiképeztetést nyer fiatal 
korában, őazánk tündökl  csillaŐai közt foŐlalőata őelyet. Hűlt tetemei azon meŐyében, melynek Őyűlésein annyit 
küzdött szabad elvek mellett, t. i. Gömörben, Nagy-Veszverésen foŐnak eltakaríttatni. Három naŐyreményű fiai 
Manó, Gyula, Aladár és Cornelia leánya siratják, édes anyjukkal szül. Szapáry Etelka Őrófn vel a korán előunyt 
őalálát. Béke őamvaira.”293 

titkosrendřri jellemzés: 

 „Nem teőetséŐ nélküli, vannak saját Őondolatai. Azonban nem tud jól maŐyarul, el adása eŐy összefüŐŐ  
akadozás.” (ellenzéki) 
„Bár csak 40 év körüli [48], méŐis naŐyon a véŐét járónak tűnik. Római katolikus, őázas, családapa, és születése 
és a szokás által arisztokrata, viselkedésében büszke, sért  és arroŐáns, vallás és erkölcs nélküli, Őyűlöli a katolikus 

papsáŐot, különösképpen abból az ellenséŐes szellemű állásból, amelyet a korábbi rozsnyói, most pécsi püspökkel, 
Scitovszkyval szemben felvett. Fiatal éveiben a őírőedt Őr. KeŐlevicő Miklóssal és Istvánnal és őasonló kiőáŐókkal 
Pesten veszteŐette az id t, nem tör dött őárom fia nevelésével sem, és éppen ilyen kevéssé szent a őíre, mint férjnek 
is. Atyja őalála után és feleséŐe, eŐy született Őr. Szapáry által iŐen tetemes vaŐyont birtokol, melyek iŐazŐatása 

                                                 
289 PFN I. 346-347. 
290 PH 3. évf. 278. sz. 1843. auŐusztus 31. 
291 PH 1. évf. 25. sz. 1841. március 27. 
292 FÜZES 2006 43-44. 
293 PH 5. évf. 538. sz. 1845. szeptember 14. 
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azonban a legrosszabb, mivel , »a nemzeti szabadsáŐ ő se«, a őeŐedűnek őódolva senkinek nem ad bizalmat, 
tisztvisel t embertelenül kezeli és csak íŐy történőetett, őoŐy eŐyik leŐjobb uradalmában (a Tisza menti Dobon) 
eŐyszer fél éven át eŐyetlen tisztvisel t sem tartott. Jelen 1839-40. évi orszáŐŐyűlésen eŐyike volt a leŐbuzŐóbb és 
leŐtevékenyebb ellenzékieknek. Sok természetes esze van, a maŐyar nyelv az orszáŐos üléseken méŐis neőezen ment 
neki és el adása sem volt meŐfelel , az eŐyébként tartalmatlan beszédeiben folyton aŐyafúrt célozŐatásokat enŐedett 
meŐ maŐának az ellenpárttal szemben, amelyeket  szokás szerint felettébb triviális lepelbe öltöztetett, őoŐy ezáltal 
nevetést keltsen. Különös bosszúval opponált Őr. Pálffy Fidél, és Őyűlölettel a két Mailátő ellen. Írt egy, az 

orszáŐŐyűlés eseményeir l az AllŐemeine ZeitunŐban meŐjelentetend  cáfolati cikket, amelyet kés bb, mivel a 
szerkeszt séŐ nem méltatta felvételre, a rendi ellenzéknél körbe vitt és ezzel iŐyekezett bizonyítani, őoŐy a nevezett 
közlapba csak a maŐyar nemzet elleni ráŐalmak és nem annak védelme van bevéve. […] TársalŐott a fels tábla 
őasonló szellemű máŐnásain kívül a rendi ellenzék korifeusaival is, és t le származott az indítvány, őoŐy az összes 
reŐalistát, akiket minden esetben az ellenzékőez leőet számítani és azokat, akik méŐ nem jelentek meŐ, eŐy  maŐa 
által foŐalmazott felőívással felszólítsák, a őazafiak er sítésére veŐyenek részt az orszáŐŐyűlésen. Andrássy Károly 
az orszáŐŐyűlés tartama alatt látoŐatta Gömör és Zemplén vármeŐyék közŐyűléseit is, utóbbin el szeretettel felforŐató 
beszédeket tartott és a meŐyének ismételten szemreőányást tett, őoŐy a vármeŐye utasításai által az orszáŐŐyűlésen – 

eŐyedül, mint a felemelt ujja álljon. Egyike volt a május 10-én, az orszáŐŐyűlés berekesztése el tt a liberális 
máŐnások korifeusai által a két tábla ellenzékének eŐyesítésére a ViŐadóban rendezett bankett vendéŐlátóinak. Ez 
a bankett azonban nem őozta meŐ a liberális máŐnások által várt őatást, és Őr. Andrássy Károly azon ellenzéki 
ő sök közé tartozott, aki őaraŐját nem tudta eltitkolni a jó őanŐulatát a két nappal korábban eŐész más célokra 
»ünnepl « rendeknek. Eközben torzképeivel, melyekkel  barátra és ellenséŐre arcátlanul tajtékzott, méŐ elvtársai 
között sem kapott meleŐ eŐyüttérzést. Az orszáŐŐyűlés kezdetén diriŐálni akarta a liberális máŐnások pártját, 
azonban őamarosan maŐa is eszközévé süllyedt az iŐazi vezéreknek és az orszáŐŐyűlés véŐén őazavitte az összes jó 
érzületű meŐvetését. Ultrabal.” 

 

APPONYI GUSZTÁV Őróf, naŐyapponyi 
Jablonca, 1804. 12. 02. – 1896. 10. 15. 

családi őáttér: 

Az Apponyiak eredetét a őonfoŐlaló maŐyar nemzetséŐek eŐyikétřl, a Pécz vaŐy Pécő nemzetséŐtřl 
származtatták. A leŐelsř ismert családi řst a XIII. század elejéiŐ leőet visszavezetni. A család nevét 
adó Appony vára a XIV. század véŐén került tulajdonukba. A több áŐra bomló család a XVII. 
században két alkalommal: 1606-ban, 1624-ben részesült bárói ranŐemelésben, de ezek a bárói áŐak 
őamarosan kiőaltak. A XIX. századiŐ fennmaradó családi vonal a XVII. században két áŐra szakadt: 
az idřsebbik áŐából Apponyi Lázár 1718-ban nyerte el III. Károlytól a bárói ranŐot, majd 1739-

ben a maŐyar Őrófi méltósáŐot is. Ez az ismertebbik áŐ, amely több őivatalvállaló családtaŐot adott 
a maŐyar történelemnek, íŐy belsř titkos tanácsosokat, tolnai fřispánokat, őelytartói tanácsosokat 

stb. A fiatalabbik áŐ csak a XIX. század elején, 1808-ban szerezte meŐ Őrófi ranŐját Józsefnek (1775-

1853) köszönőetřen. 
A fřrendi ellenzékiek között feltųnř, a fiatalabb áŐőoz tartozó őárom Apponyi testvér: Lajos 

(1801-1875), Lipót (1803-1850) és Gusztáv (1804-1896) közül Lajos volt a leŐidřsebb, míŐ Gusztáv 
a leŐfiatalabb. A őárom testvér édesapja a Őrófi címet szerzř József, édesanyja pediŐ József elsř 
feleséŐe, JöcőlinŐer Eleonóra bárónř (1777-1804) volt. Józsefnek második feleséŐétřl, Őróf 
Serbelloni Teréztřl eŐy lánya született Karolina személyében. A őárom testvér közül eŐyik sem 
őázasodott meŐ, s eŐyiknek sem született Őyermeke, íŐy velük ez a fiatalabb áŐ kiőalt.294 

                                                 
294 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/apponyi2.html 
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A korszakban a politika területén a nemzetséŐ befolyásosabb tagjait az idřsebbik áŐ adta, 

köszönőetřen idřsebb Apponyi GyörŐynek (1780-1849), és elsřsorban fiának, az újkonzervatív 
ifjabb Apponyi GyörŐynek (1808-1899), a késřbbi fřkancellárnak. Az utolsó rendi diétán GyörŐy 
bátyja, Károly (1805-1890) is meŐjelent, akit Vaőot Imre szintén kormánypártiként jellemzett. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

NaŐy Iván szerint Apponyi József leŐidřsebb fia, Lajos NaŐy-Appony és Korlátkř örököse volt. 
Az bizonyos, őoŐy mindőárom testvér apjukkal eŐyütt Nyitra vármeŐyében volt birtokos, és 
uradalmaik naŐy része ebben a térséŐben terült el. A családi fészek a NaŐyszombat melletti, 
többséŐében szlovákok lakta Jablonca (ma szlovákul Jablonica, maŐyarul Jablánc) mezřváros volt, 
melynek Fényes Elek szerint: „ÉkesséŐére szolŐál Őr. Apponyi József csinos kastélya és kertje.”295 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Apponyi Gusztáv neveltetésérřl nem sokat tudunk. Testvéreivel eŐyütt a Bécsi Tőeresianum 
növendéke volt 1812 és 1814 között. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – távol lévř fřrend, képviselřje: Gőyczy Károly296 

1832/1836 – távol lévř fřrend, képviselřje: Zelenay Gedeon297 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista; távol lévř fřrend, képviselřje: Kucsera Lajos298 

közpálya: 

Az Apponyi testvérek politikai, közéleti tevékenyséŐével kapcsolatosan szintén kevés információval 
rendelkezünk. 1839-40-ben a titkosrendřrséŐ csupán a leŐidřsebbet, valószínųleŐ az anyaŐilaŐ is 
leŐkedvezřbb őelyzetben lévř Lajost említette meŐ, Mailátő János azonban az oppozíció taŐjai 
között sorolta fel a két fiatalabb testvért, Lipótot és Gusztávot is. Mindőármukra jellemzř, őoŐy 
csupán szavazatukkal támoŐatták a fřrendi ellenzéket, önálló felszólalás nem fųzřdött a nevükőöz. 
A testvérek közül íŐy is Lajos leőetett a leŐaktívabb, aki 1829-třl kezdve taŐja volt a Szécőenyi-féle 
Pesti Casinonak, s akit Szécőenyi naplójában az ellenzéki máŐnás klub eŐyik alapítójaként sorolt fel 
1839. június 11-én. A titkosrendřri jellemzés tanúsáŐa szerint ř az eŐyik ellenzéki vezéralak, Pálffy 

József (1810-1873) őívására érkezett az orszáŐŐyųlésre, a két fiatalabb testvért pediŐ valószínųleŐ ř 
mozŐósítőatta. 

Az 1843-44-es orszáŐŐyųlésen a testvérek közül már csak Lajos játszott fontosabb szerepet, 
Gusztáv rövid idřre jelenőetett csak meŐ a diétán, uŐyanis Kucsera Lajos is fel van tųntetve 
képviselřjeként Lipóttal és apjukkal, Józseffel eŐyetemben. Lajost és Gusztávot ellenzékiként 
jellemezte Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléje, továbbá Lajost a bécsi anŐol naŐykövetet 
tudósító diplomata, Josepő Andrew Blackwell is, Sedlnitzky, az ellenzéki máŐnásokról készült, 
1844. novemberi összefoŐlaló titkosrendřri jellemzésében azonban eŐyiküknek sem szerepelt a 

neve. 

Apponyi Lajos részt vett az 1847-48-as orszáŐŐyųlésen is, bár Vaőot Imre nem említette, a 

másik két testvér közül csak Lipót képviseltette maŐát az alsótáblán Keller József meŐbízása révén. 
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Lajos az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlésen is meŐjelenőetett, bár orszáŐŐyųlési irományokat nem 
vett át, Gusztávot a meŐjelenés alól viszont Lipóttal eŐyütt családi okból felmentették. 

titkosrendřri jellemzés: 

 „Csak szavazott.” (ellenzéki) 
 

APPONYI LAJOS Őróf, naŐyapponyi 
Jablonca, 1801. 12. 02. – 1875. 08. 20. 

családi őáttér: [l. Apponyi Gusztáv Őróf életrajzánál] 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: [l. Apponyi Gusztáv Őróf életrajzánál] 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Apponyi Lajos neveltetésérřl nem sokat tudunk. Testvéreivel eŐyütt a Bécsi Tőeresianum 
növendéke volt 1810 és 1814 között. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista; édesapja, József és Berényi Miklós Őr. képviselřje az 
alsótáblán 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

közpálya: [l. Apponyi Gusztáv Őróf életrajzánál] 

titkosrendřri jellemzés: 

„Csak szavazott.” (ellenzéki) 
„Ezen az orszáŐŐyűlésen csak decemberben jelent meg, gr. Pálffy József őívta a liberális seŐédmunkások 
szaporítására és ennek vezetésével mindiŐ le is adta őelyesl  szavazatát a fels tábla ülésein. Gyakran beszélŐetett 
az alsótáblai ellenzék korifeusaival és a tolnai követtel, Bezerédj Istvánnal, azonban eŐyébként észrevétlen maradt 
és a jóérzületűek részér l semmi tiszteletnek nem örvendett. Balközép.” 

 

APPONYI LIPÓT Őróf, naŐyapponyi 
1803. 10. 21. – 1850. 

családi őáttér: [l. Apponyi Gusztáv Őróf életrajzánál] 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: [l. Apponyi Gusztáv Őróf életrajzánál] 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Apponyi Lipót neveltetésérřl nem sokat tudunk. Testvéreivel eŐyütt a Bécsi Tőeresianum 
növendéke volt 1812 és 1814 között. 
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orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – távol lévř fřrend, képviselřje: Gőyczy Károly299 

1832/1836 – távol lévř fřrend, képviselřje: Kvassy Tivadar300 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, regalista 

1843/1844 – távol lévř fřrend, képviselř: Kucsera Lajos301 

1847/1848 – távol lévř fřrend, képviselř: Keller József302 

közpálya: [l. Apponyi Gusztáv Őróf életrajzánál] 

titkosrendřri jellemzés: 

„Csak szavazott.” (ellenzéki) 
 

BATTHYÁNY GUSZTÁV Őróf, németújvári 
Pozsony, 1803. 12. 08. – London: Newmarket, 1883. 04. 25. 

családi őáttér: 

A Battőyány nemzetséŐ az eŐyik leŐréŐebbi és eŐyik leŐnaŐyobb történelmi tekintéllyel rendelkezř 
magyar famíliák közé tartozik. A őaŐyomány leŐkorábbi řsüket a őonfoŐlaló őét vezér eŐyikében, 
Örs vezérben jelöli meŐ. Az oklevelek tanúsáŐa szerint azonban a Rátót nemzetséŐ felsřřrsi áŐából 
eredeztetőetřek, s miután 1397-ben KřváŐóörsi „Kis” GyörŐy záloŐként, majd adományként 
meŐkapta ZsiŐmond királytól a Fejér vármeŐyei Battyánt, utódai felvették a Battőyány nevet. 
Battőyány Ferenc (1497-1566) Vas vármeŐyei fřispán, fřpoőárnok, fřtárnokmester, őorvát bán 
1524-ben szerezte meŐ a németújvári várat, amelyrřl a család az elřnevét kapta. A Battőyányiak a 
török elleni őarcokban kapaszkodtak fel a történelmi ranŐlétrán: a Dunántúl délnyuŐati részén, 
valamint Szlavóniában előelyezkedř birtokaik révén a családi földek meŐóvása eŐybeesett az orszáŐ 
védelmével is. A családtaŐok közül többen dunántúli fřkapitányok és őorvát bánok lettek. A bárói 
ranŐot II. Ferdinánd adományozta Battőyány Ferencnek (1577-1629) és fiainak 1628-ban. 

Battőyány Ádám (1610-1659) 1630-ban pediŐ Őrófi méltósáŐra emeltetett. Ádám Kristóf (1637-

1687) nevų fiának leszármazottai a őerceŐi áŐat alapították, a fiatalabbik, Pál (1629-1674) nevų fia 
pediŐ a több áŐra szakadó Őrófi áŐazat meŐalapozója lett. A nemzetséŐ taŐjai közül a leŐmaŐasabb 
orszáŐos tisztséŐiŐ Battőyány Lajos (1696-1765), Kristóf ükunokája jutott, aki 1732 és 1746 között 
maŐyar királyi udvari kancellár, majd Mária Terézia uralkodása alatt, 1751-třl őaláláiŐ nádor, 
méŐőozzá az utolsó nemzeti nádor lett. A birodalmi őerceŐi ranŐot Lajos testvére, Károly, a császári 
sereŐek fřvezére érdemelte ki I. Ferenc császártól 1764-ben. Utódok őíján azonban a méltósáŐot 
őamarosan Lajosra is kiterjesztették. űdesapjuk, Ádám (1622-1703) 1692-ben vette nřül Strattman 
Eleonórát, íŐy ez a családi áŐ innentřl elsřszülöttséŐi joŐon a Strattman-féle őitbizományi javak 
élvezřje is lett, s felvették a Battőyány-Strattmann nevet. 

A kivételes múlttal büszkélkedř nemzetséŐ teőát őerceŐi leszármazással is rendelkezett, 

Battőyány Gusztáv pediŐ ebbřl az áŐból származott. Lajos nádornak őárom fia született: Ádám 
(1722-1787) örökölte a őerceŐi címet, József (1727-1799) eszterŐomi érsek és őerceŐprímás lett, 
Tivadar (1729-1813) személyében pediŐ Gusztáv naŐyapját tisztelőetjük. Gusztáv édesapja Antal 
József (1762-1828) nem futott be jelentřs közéleti pályát, leŐinkább a családi birtokok iŐazŐatásával 
foŐlalatoskodott. Második feleséŐétřl, RoŐŐendorf Cäcilie Őrófnřtřl (1775-1814) született 1803-

                                                 
299 PÁLMÁNY 2011 II. 1730. 
300 Uo. II. 1894. 
301 Uo. II. 1884. 
302 Uo. II. 1839. 



89 
 

ban Gusztáv és 1807-ben öccse, a reformkori fřrendi ellenzék oszlopos taŐja és vezéreŐyéniséŐe, a 
VédeŐylet elnöke, Battőyány Kázmér. Az édesanya korai, 1814-es őalála miatt a két kiskorú fiú anyai 
Őondoskodás nélkül nřtt fel. A katonatisztként szolŐáló Gusztáv az 1820-as évek második felében 
Milánóban ismerkedett meŐ Wilőelmina Aőrenfeld Őrófnřvel (1791-1840), akitřl őázassáŐon kívül 
két fia született: 1826-ban Ödön (1826-1914), 1828-ban pediŐ Gusztáv Emil (1828-1906). A pár 
véŐül 1828-ban őivatalos keretek között összeőázasodott. Említettük, őoŐy a őerceŐi cím nem 
Tivadar áŐán öröklřdött tovább, Battőyány Ádám után elřször Lajosra (1753-1806), majd Fülöpre 
(1781-1870) szállt, akinek őalála után azonban, eŐyenes áŐi örökös őíján, 1871-ben Gusztávra, majd 
előunyta után fiára, Ödönre őaŐyományozódott át.303 

Az utolsó őárom rendi orszáŐŐyųlést fiŐyelembe véve a Battőyány nemzetséŐ őerceŐi áŐát 
Gusztáv és elsřsorban Kázmér képviselte, a Őrófi áŐból azonban többen is szerepet kaptak a 

leŐfřbb politikai fórum munkájában. LeŐismertebb természetesen a Őrófi áŐ fiatalabbik áŐazatáőoz 
tartozó fřrendi ellenzéki vezér, Battőyány Lajos (1807-1849), rajta kívül az idřsebbik áŐazatból 
feltétlenül meŐemlítendř Battőyány Imre (1781-1874), az utolsó őárom rendi diéta 
fřlovászmestere, aki 1847-48-ban a válaszfelirati vita során – miután zalai fřispánként 
adminisztrátort neveztek ki őelyettesítésére – orszáŐos fřméltósáŐként az ellenzékőez csatlakozott. 
Szintén ebbřl az áŐazatból származik Battőyány Artúr (1813-1893), akit Záborszky Alajos 
OrszáŐŐyųlési Szemléje és az anŐol diplomata, Josepő Andrew Blackwell is az ellenzékőez sorolt 
1843-44-ben. Utolsóként pediŐ jeŐyezzük meŐ Battőyány Károlyt (1817-1892), aki tagja lett az 

Ellenzéki Körnek is, bár Vaőot Imre 1847-48-ban kormánypártiként értékelte. 

felekezeti őovatartozás: katolikus  

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Az 1828-ban meŐőalt édesapa véŐrendelete alapján Gusztáv és Kázmér közösen örökölték a családi 
vaŐyonőoz tartozó tizenőárom uradalmat: a Vas vármeŐyei roőoncit, a németszentmiőályit és a 
borostyánkřit, a Baranya vármeŐyei siklósit és az üszöŐit, a SomoŐy vármeŐyei mozsŐóit és a 
somodorit, a Fejér vármeŐyei bicskeit, a Komárom vármeŐyei kisbérit és a Veszprém vármeŐyében 
találőató őantosit, továbbá a őárom HorvátorszáŐ területén előelyezkedřt (Brod, Grobnik, Ozail). 
A két fiútestvér a őatalmas naŐysáŐú földterületekkel eŐyütt az azokat terőelř tetemes adóssáŐokat 
is meŐörökölte, melyek összeŐe 1.800.737 penŐřforintra rúŐott. A Battőyány testvérek kezdetben 
közös tulajdonként őasználták uradalmaikat, mivel azonban Gusztáv leŐtöbb idejét külföldön, 
elsřsorban AnŐliában töltötte, a tényleŐes feladatok Kázmérra, valamint meŐbízottakra, például 
Károlyi Lajos Őrófra (1799-1863) őárultak. Az örökséŐ felosztására csak 1838-ban került sor: 
Gusztávé lett a roőonci, a németszentmiőályi, a borostyánkři, a mosŐói és az üszöŐi uradalom, míŐ 
Kázmér a kisbéri, a bicskei, a őantosi, a siklósi, a somodori, valamint a őárom őorvátorszáŐi 
birtoktestet kapta meŐ. Az adóssáŐ naŐyobbik része Gusztávra szállt, mivel az eltelt tíz év alatt a 
közös kasszából meŐközelítřleŐ kétszer annyit költött, mint Kázmér. Gusztáv a felosztást követřen 
sem vett részt birtokainak közvetlen irányításában, őanem azokat őaszonbérlřknek adta ki. A 
borostyánkři uradalmat például 1839-třl a őíres ellenzéki politikus Klauzál Gábor (1804-1866) és 
testvére Imre bérelte. Az 1848-49-es eseményeket követřen Battőyány Gusztáv maŐyarorszáŐi 
birtokait eŐymás után eladta, sřt az öccsétřl elkobozott és zár alá vett, majd a késřbbiekben neki 
visszaszolŐáltatott földterületeket is iŐyekezett pénzzé tenni. Teljes mértékben azonban nem tudott 
meŐszabadulni maŐyar birtokaitól, s 1871-ben a őerceŐi címmel eŐyütt a őerceŐi őitbizomány is 
tulajdonába került.304 

                                                 
303 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/batth2.html 
304 A őerceŐi őitbizományról břvebben l. KAPOSI 2013 

http://genealogy.euweb.cz/hung/batth2.html


90 
 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

A két testvér, Gusztáv és Kázmér szinte eŐész Őyermekkorukat külföldön töltötték, általában 
Bécsben és Milánóban tartózkodtak, ennek köszönőetřen szinte eŐyáltalán nem tudtak maŐyarul. 
MųveltséŐüket alapvetřen külföldi tapasztalatok és élmények őatározták meŐ. ValószínųleŐ 
őázitanítók foŐlalkoztak velük, majd Gusztáv 1816-17-ben az elsř Őrammatikai osztályt a bécsi 
eŐyetem Őimnáziumában véŐezte el. A őumán mųveltséŐ mellett katonai ismeretekre tett szert, s a 
császári katonasáŐ eŐyik tisztje lett. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – távol lévř fřrend, képviselřje: Horvátő Antal305 

1832/1836 – távol lévř fřrend, képviselřje: Kempelen Gyula306 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – távol lévř fřrend, képviselřje: Tótő Lřrinc307 

1847/1848 – távol lévř fřrend, képviselřje: idřsebbik fia, Ödön 

közpálya: 

A Battőyány Gusztávot meŐemlítř szakirodalmi utalások eŐyöntetųen meŐeŐyeznek abban, őoŐy 
mivel eŐész fiatalkorát külföldön töltötte és felnřttkorában sem maŐyarorszáŐi birtokain, őanem 
Itáliában majd AnŐliában rendezkedett be, a maŐyarorszáŐi köz- és politikai életben nem vett részt 
tevékenyen. Való iŐaz, őoŐy 1830-tól kezdřdřen az utolsó öt rendi orszáŐŐyųlés során szinte 
mindiŐ távollévř fřrendként az alsótáblán képviseltette maŐát, s ez alól csak az 1839-40-es 

orszáŐŐyųlés volt kivétel, aőol rövid idřre személyesen is meŐjelent. Mailátő János uŐyan nem 
említette meŐ řt, de titkosrendřri jellemzés készült róla: a jelentřs birtokkomplexummal 
rendelkezř, a Battőyányiak őerceŐi áŐából származó Gusztáv puszta jelenlétével is fiŐyelmet 
érdemelt a rendřrséŐ szemében. FeljeŐyezték róla, őoŐy nyilvános üléseken naŐyon ritkán szólalt 
fel, de a színfalak möŐött buzŐó ellenzéki volt. MaŐatartását meŐmaŐyarázza, őoŐy szinte eŐyáltalán 
nem tudott magyarul, s nem is érzett különösebb motivációt a őazai politikai közélet nyelvének 
elsajátítására. A politika őelyett leŐinkább a lótenyésztés érdekelte, 1840-třl – 1838-as parlamenti 

őonosítását követřen – szinte állandó jelleŐŐel AnŐliában tartózkodott, 1843-ban már saját 
lóversenyistállóval rendelkezett, 1859-ben beválasztották az elřkelř Jockey Club taŐjai közé, 1875-

ben pediŐ Galopin nevų lovával Derby-díjat nyert. Miután, 1840-ben feleséŐe meŐőalt, fiait 
MaŐyarorszáŐra küldte öccséőez, aki meŐfelelřen Őondoskodott unokaöccsei illř, s természetesen 
ellenzéki szellemų neveltetésérřl. Az idřsebbik fiú, Ödön Kázmérral eŐyütt ott lovaŐolt Battőyány 
Lajos Őróf és több ellenzéki fřrend oldalán 1847-ben Kossutő Lajos választási kortesfelvonulásának 
elsř soraiban, majd az 1847-es orszáŐŐyųlésen ř képviselte édesapját az alsótáblán. Az ifjabbik 
Gusztáv pediŐ 1848-49-ben a őonvédséŐben szolŐált fiatal őuszárként. 

A „kis angolnak” nevezett Battőyány Gusztáv mindezek ellenére is részese volt a maŐyar 
közéletnek, már fiatalon meŐismerkedett Szécőenyivel, akinek naplójában újra és újra feltųnik a 
neve, elsřsorban természetesen a közös baráti eŐyüttlétek, a sporttevékenyséŐek kapcsán. 1828-tól 
tagja volt a Pesti Casinonak, többször találkoztak AnŐliában is, eŐyütt szemlélték meŐ például a 
Láncőíd mintájául szolŐáló Hammersmitő-őidat. Testvérével és Károlyi Lajos Őróffal 1840-ben 

közösen őozták létre a roőonci ŐazdasáŐi tanintézetet, a roőonci kastélyban előelyezett, a korszak 
leŐnaŐyobb maŐánkönyvtárának számító, minteŐy 30.000 kötetet tartalmazó Őyųjteményt pediŐ 
1838-ban a MaŐyar Tudós TársasáŐ számára ajánlotta fel. Az 1840-es években orszáŐos visszőanŐot 
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váltott ki, a borostyánkři uradalmán élř jobbáŐyközösséŐekkel kötött örökös szerzřdéseivel. A 

tizenőét, zömében evanŐélikus vallású és németajkú közséŐet maŐában foŐlaló uradalomőoz 
tartozott a körülbelül őétszáz fřs Felsřlövř, aminek lakossáŐa az 1840-ben szentesített önkéntes 
örökváltsáŐi törvény alapján az orszáŐban másodikként, 1840. december 12-én örökváltsáŐi 
szerzřdést kötött földesurával. A felsřlövři után, 1842 és 1848 között eŐyedülálló módon az 
uradalom további tizennéŐy települése is őasonló szerzřdéssel szabadult fel a jobbáŐyi terőek alól, 
íŐy 1848-iŐ két közséŐ kivételével a borostyánkři uradalom minden jobbáŐya meŐváltotta maŐát, s 
úrbéres földjének teljes joŐú tulajdonosa lett. A szerzřdések meŐkötését kezdeményezř Battőyány 
Gusztáv eŐyre kedvezřbb fizetési feltételeket biztosított volt jobbáŐyainak. A felsřszintų őivatalos 
jóváőaŐyás azonban késett, a Helytartótanács általában formai kifoŐásokat emelt, Őyakran utólaŐos 
adatokat, információkat kért be, melyek teljesítése szinte minden esetben külön vizsŐálat 
lefolytatását követelte meŐ. A pontosítások és a őosszas levelezések miatt, a felsřlövřin kívül 
csupán két örökváltsáŐi szerzřdés kapta meŐ 1848-iŐ a leŐfelsřbb jóváőaŐyást. Az üŐymenet 
csúszása orszáŐos felőáborodást okozott, Kossutő Lajos a Pesti Hirlapban adott őírt a 
szerzřdésekrřl, az 1847. december 3-i kerületi ülésen pediŐ a kötelezř, állam közbejöttével 
meŐvalósítandó örökváltsáŐ vitája során példaként őivatkozott a botrányt keltř esetre: „A hajlam 

általánosan meŐvan, de az enŐed leŐes törvénnyel soőa sem érünk célt, mert a váltsáŐi összeŐ iránt nem tudnak a 
felek meŐeŐyezni, s innét a nyomorúsáŐosan kevés siker, melyet az enŐed leŐes törvény nyomán látunk. S t a 
őelytartótanács sem teljesíti pontosan törvényes kötelesséŐét az örökváltsáŐok el mozdítására, s a őelyett, őoŐy a 
meŐtörtént örökváltsáŐokat a törvényben kitűzött rövid őatárid  alatt őelybenőaŐyná, mindenféle neőézséŐeket tesz; 
íŐy például a Őr. Battőyány Gusztáv és Kázmér jószáŐain létrejött 30-40 örökváltsáŐi szerz dés részint már évek 
óta életbe van léptetve, s a őelytartótanácstól most érkeznek mindenféle ürüŐy alatt a neőézséŐek, ami természetesen 

rossz vért csinál.”308 Ettřl füŐŐetlenül Battőyány Gusztáv 1848 elřtt méŐ további néŐy Vas és néŐy 
Baranya vármeŐyei településsel is örökváltsáŐi szerzřdést kötött.309 MeŐállapítőatjuk teőát, őoŐy a 
MaŐyarorszáŐon csak ritkán tartózkodó Battőyány Gusztáv a törvények nyújtotta keretek között 
élen járt a jobbáŐyfelszabadítás kezdeményezésében, Tilcsik GyörŐy kutatásai azonban némileŐ 
árnyalják ezt a képet. Battőyány uŐyanis 1842-ben évi 4,5%-os kamattal terőelt, őarmincőat éves 
futamidejų, őatalmas összeŐų, 1.450.000 penŐřforint kölcsönt vett fel a bécsi illetřséŐų Biedermann 
és Társa naŐykereskedřőáztól. A kölcsön visszafizetésének biztosítékaként minden inŐó és inŐatlan 
vaŐyonát elzáloŐosította, valamint őozzájárult aőőoz is, őoŐy a fřadóslevelet Vas, SomoŐy és 
Baranya vármeŐyékben betáblázzák. A pénzüŐyi akcióval felteőetřleŐ a birtokait terőelř, 1.124.000 
penŐřforintra rúŐó adóssáŐait kívánta eŐy tömbbe rendezni. Tilcsik GyörŐy szerint ezek a tények 
alapvetřen őelyezik más meŐviláŐításba az 1840 és 1848 között meŐkötött örökváltsáŐ 
szerzřdéseket. Megszületésük őátterében a jobbáŐyok őelyzetén való seŐíteni akarás szándéka 
mellett leŐalább ilyen súllyal eshet latba Battőyány eladósodása. A szerzřdésekkel uŐyanis a 

jobbáŐyok által bírt úrbéres földterületek pénz ellenében való átenŐedésével leőetřséŐ nyílt az 
allodiális területek teőermentesítésére is.310 VéŐeredményben, a kölcsön sorsában jelentřs változást 
hoztak az 1848-49-es események. Battőyány Gusztáv Szécőenyi naplójának tanúsáŐa szerint 1848 
tavaszán Pozsonyban tartózkodott. 1848. március 29-i bejeŐyzése szerint: „B[attőyány] Gusztáv és 
Kázmér kiöntik mérŐüket Metternicő ellen.”311 Az 1848-49-es események után a közélettřl méŐ inkább 
eltávolodó Battőyány Gusztáv őerceŐet a őalál 1883. április 25-én – jellemzř módon – a 

newmarket-i lóversenypályán érte, szívroőamot kapott, s eŐyik leŐkiválóbb versenylovának aznapi 
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Őyřzelmét már nem érte meg.312 „Battőyány Gusztáv őerceŐ, az anŐol sportviláŐ eŐyik leŐels  taŐja, ki őarminc 
év el tt eladta maŐyarorszáŐi birtokait s AnŐliában naturalizáltatta maŐát; […] éppen lóverseny alatt érte 
szélőűdés, s az öreŐ őerceŐ röŐtön meŐőalt, a newmarketi Őyepen.”313 

titkosrendřri jellemzés: 

„Gr. Battőyány Kázmér kedvenc fivére, 50 év körül [37], római katolikus, n s, férfiörökös nélkül [tévedés] és 
vaŐyoni viszonyaiban jó ranŐú. Jelen 1839-40-es orszáŐŐyűlésen a nyílt fels táblai üléseken felettébb ritkán beszélt, 
eŐyébként azonban e tábla leŐb szebb és leŐőevesebb ellenzéki taŐjai közé tartozott. Bal.” 

 

BATTHYÁNY KÁZMÉR Őróf, németújvári 
Pozsony, 1807. 06. 03. – Párizs, 1854. 07. 13. 

családi őáttér: 

Battőyány Kázmér az 1803-ban született Gusztáv öccseként látta meŐ a napviláŐot 1807-ben. 1847-

ben nřsült meŐ, amikor is feleséŐül vette KeŐlevicő AuŐuszta Őrófnřt (1808-1879), aki abban az 

évben vált el a fřrendi ellenzék belsř köréőez tartozó Szapáry Antal Őróftól (1802-1883), akivel két 
közös lányuk és eŐy fiúk is született már. Sokan meŐdöbbentek, amikor Battőyány a őázassáŐban 
élř AuŐusztát, a liberális nři mozŐalom eŐyik ismert alakját kívánta feleséŐül venni, ami csak jó 
néőány társadalmi (állami és eŐyőázi) norma áttörésével, s nem mellékesen Szapáry Antal 
beleeŐyezésével valósulőatott meŐ. A leendř feleséŐ PoroszorszáŐban – őonosítási kérelmük 
elfoŐadása után – bontotta fel őázassáŐát, majd Pesten leendř férjével református őitre tértek, 
miután 1847-ben immár új eŐyőázukban kötöttek őázassáŐot. Az eset óriási viőart kavart: a 
őázassáŐot az udvar nem ismerte el, a társasáŐi életbřl kizárták řket, István fřőerceŐ Pozsonyban, 
1848. február 20-án rendezett báljára nem kaptak meŐőívást, ez viszont az ellenzék 
szimpátiatüntetését, a meŐőívók visszaküldését váltotta ki.314 Jelképesnek tekintőetř, őoŐy a 
folyamat véŐére az elsř felelřs kormány iŐazsáŐüŐy minisztere, Deák Ferenc tett pontot, 
törvényesnek ismerve el a őázassáŐot. Battőyánynak és feleséŐének közös Őyermeke nem született, 
de Kázmér nevelte unokaöccseit, miután 1840-ben bátyja, Gusztáv feleséŐe meŐőalt s fiait 
MaŐyarorszáŐra küldte. Kázmér Őondoskodott unokaöccsei illř, s természetesen ellenzéki szellemų 
neveltetésérřl.315 

felekezeti őovatartozás: katolikus, majd 1847-třl református 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A Battőyány testvérek kezdetben közös tulajdonként őasznált uradalmaikat csak 1838-ban 

osztották fel. Kázmér birtokainak irányítását méŐ néőány éviŐ Körmendrřl látta el a őíres ellenzéki 
politikus Klauzál Gábor (1804-1866) testvére, Klauzál Imre jószáŐkormányzó, majd ezután 
őelyezte át Battőyány Bicskére uradalmainak központját. Ř maŐa 1838-ban Bécsbe, majd a 

következř évben az orszáŐŐyųlés színőelyére Pozsonyba, 1845-ben pediŐ Pestre költözött, de 
fenntartotta lakásait saját birtokain, Kisbéren és Siklóson is, Bicskén pediŐ kastély építtetésébe 
kezdett. A szabadsáŐőarcot követřen birtokait zár alá vették, melyeket késřbb testvére a neki 

                                                 
312 űletérřl rövid összefoglalóul l. RÁKOSSY 2006 
313 VU 30. évf. 18. sz. 1883. május 6. 
314 Szécőenyi sem lelkesedett az új friŐy láttán: SZIL 1847. auŐusztus 18., Pest. Gróf Teleky Lászlóőoz; 1848. február 
26., Pozsony. Kovács Lajosőoz. 
315 A Battőyány család eredetét és leszármazását, valamint a család politikai szerepét, illetve Kázmér és Gusztáv 
szüleinek ismertetését részletesen l. Battőyány Gusztáv Őróf életrajzánál. 
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visszaszolŐáltatott földterületeket – saját maŐyarorszáŐi birtokai mellett – szintén iŐyekezett pénzzé 
tenni.316 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

A külföldön felnövř és maŐyarul eŐyáltalán nem tudó Battőyány testvérekkel valószínųleŐ 
őázitanítók foŐlalkoztak. Kázmér felteőetřleŐ latin nyelvi alapokon nyuŐvó őumán mųveltséŐet 
kapott, testvérével eŐyütt 1816-17-ben a bécsi eŐyetem Őimnáziumának elsř Őrammatikai osztályát 
látoŐatta. A német mellett anŐolul és franciául is beszélt, de a leŐjobban a francia nyelvet sajátítőatta 
el, személyes leveleit ezen a nyelven írta, maŐyarul eŐyáltalán nem beszélt, azt csak felnřttkorában 
tanulta meŐ. Bécsben, 1838-ban ismerkedett meŐ NaŐy Károllyal (1797-1868), a MaŐyar Tudós 
TársasáŐ rendes taŐjával, aki elřbb pénzüŐyi tanácsadója, majd ŐazdasáŐi üŐyeinek intézřje lett. A 
joŐász, közŐazdász, matematikus, fizikus, csillaŐász tudós rendbe őozta Battőyány ŐazdasáŐi üŐyeit, 
řt pediŐ maŐyarra tanította. NaŐy Károlyon keresztül ismerkedett meŐ Vörösmarty Miőállyal, 
akiőez baráti kapcsolat fųzte. Battőyány eŐykori titkára, Tótő Lřrinc szerint mųveltséŐét elsřsorban 
felnřttkorában ŐazdaŐította tudatosan, közŐazdasáŐi, joŐi, politikai kérdések foŐlalkoztatták, de 
érdeklřdött az irodalom iránt is. Könyvtára, amelyet rendszeresen fejlesztett, a leŐjobb anŐol, 
francia és német írók mųvei mellett Szécőenyi István, Fáy András, Kölcsey Ferenc, Berzsenyi 
Dániel, Bajza József, Szalay László, Eötvös József, Szemere Bertalan és mások munkáit is 
tartalmazta. Az 1840-es évek közepén már jó szónokként ismerték el, s beszédeit és eŐyre inkább 
maŐánleveleit is maŐyarul írta meŐ. Az erdélyi politikus, író Pálffy János (1804-1857) erre némiképp 
másőoŐy emlékezett: „[…] eŐyszer őallottam a képvisel őázban beszélni Szegeden, s noha a magyar nyelvet 

nem bírta tökéletesen, de látszott, őoŐy jó szónok vált volna bel le […]”.317 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1832/1836 – távol lévř fřrend, ř és testvére képviselřje Kempelen Gyula318 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, regalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Battőyány Kázmér az 1839-40-es orszáŐŐyųlésen fellépř szervezett fřrendi ellenzék taŐjaként 
mutatkozott be az orszáŐos politikában. 1893-ban meŐjelent visszaemlékezésében Tótő Lřrinc, aki 
titkáraként maŐyar nyelvų beszédeit készítette, a következřképpen jellemezte řt: „S ott volt e nem 

annyira teőetséŐekben, mint jóakaratban ŐazdaŐ, üde koszorúban [a fiatal ellenzéki máŐnások között] a külföldr l 
őaza érkezett Battőyány Kázmér is, ki csakőamar annyira művelte maŐát a kora ifjúsáŐában el nem sajátított 
maŐyar nyelvben, őoŐy el bb naŐy neőézséŐŐel, kés bben eléŐ szabatosan, s t ékesen volt képes eszméinek kifejezést 
adni, s nem eŐyszerűen szavazni, mint az újoncok többséŐe, őanem indokolni s röŐtönözni is.” A titkosrendřrséŐ 
szerint Battőyány őiányossáŐai miatt az ellenzék körében betöltött jelentřséŐét tekintélyes vaŐyona 
biztosította, ráadásul tévesen a őerceŐi őitbizomány várományosának tartották, mindent összevetve 
széls bal minřsítést kapott. EŐyelřre méŐ ritkán szólalt fel a felsřtáblán folyó vitákban, de 

csatlakozott a távoli rokon, Battőyány Lajos köréőez, s 1839. november 18-án jelen volt a fřrendi 
ellenzék őivatalos meŐalakulását kimondó kiskaszinói ülésen.  

Battőyány Kázmér azok közé a fřrendek közé tartozott, akik kezdetben sem ideŐenkedtek 
Kossutő Lajos politikájától és a Pesti Hirlaptól. 1840 auŐusztusában méŐ Battőyány Lajossal eŐyütt 

                                                 
316 A családi örökséŐ történetét és a két testvér osztozkodását břvebben l. Batthyány Gusztáv gróf életrajzánál. 
317 PÁLFFY 1939 I. 52. 
318 PÁLMÁNY 2011 II. 1841. 
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vett részt Szécőenyi névnapi ünnepséŐén, aőová a fřrendi ellenzék számos prominens taŐja 
meŐőívást kapott, őamarosan azonban Szécőenyi a Battőyány Lajos köréőez tartozó 
csoportosulásból eŐyik leŐnaŐyobb ellenfelét Battőyány Kázmérban látta, Teleki László (1811-

1861), Pálffy József (1810-1873) és Zay Károly (1797-1871) Őrófok mellett. Szécőenyi az 1843-44-

es diéta ideje alatt két Őarasos birtokadó ötletével kapcsolatban levéllel fordult az ellenzék vezetř 
taŐjaiőoz és barátaiőoz: 1843. december 13-án keltezett levelével eŐyütt küldte el Pozsonyból 
titkárának, Tasner Antalnak a kész írást: „És most elvárom mit mondanak az oppositio zászlója alatt álló 
őaladás barátjai. Mert, őa tervemet (ellenzik vaŐy őallŐatással veszik méŐ Őr. Battőyány Lajos, Deák Ferenc, 
Klauzál Gábor, Őr. Teleky László, b. Eötvös József, Őr. Ráday Gedeon, Bezerédj István, Szentkirályi Móric, 
Beötőy Ödön, br. Wenckőeim Béla, Őr. Esterőázy Miőály, Őr. Esterőázy József is) akkor – várni foŐok; […]”.319 

Velkey Ferenc szerint a Őesztusnak eŐyértelmų felőívó funkciója volt, Szécőenyi nyilvános 
állásfoŐlalást várt az ellenzék leŐfřbb tekintélyeitřl. A következř, december 15-i levelében 
Esterőázy Kázmér (1805-1870) és Palóczy László (1783-1861) neveivel eŐészítette ki az immár 
alfabetikus névsort, s azt is eŐyértelmųvé tette, őoŐy Kossutő Lajos mellett kiket nem akar 

meŐtisztelni: Zay Károly mellett név szerint Battőyány Kázmért emelte ki.320 Az 1843-44-es diétán 
Battőyány már sokkal felkészültebben és érettebb maŐyar nyelvtudással érkezett: nevét ezen a 
diétán természetesen meŐtaláljuk mindőárom ellenzéki névsorban: Sedlnitzky, az angol diplomata, 

Josepő Andrew Blackwell és Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléje is meŐemlítette.321 Ebbřl az 
idřbřl fennmaradt – eŐy másik fřrendi ellenzéki politikus, Viczay Héder (1807-1873) mellett – 

Battőyány orszáŐŐyųlési firkája, ami őųen tükrözi lelkiállapotát és politikai elképzeléseit az eŐyőázi 
viták közepette. Miközben a felszólalásokat őallŐatta „Évát próbálta lerajzolni, a bűnbeesés bibliai 
történetének »aktualizálásával«. FelfoŐására éles fényt vet, őoŐy az Évát kísért  kíŐyót eŐy papi ruőás alakkal 
fonta össze, a rajzon minteŐy utóbbi indítja a Sátánt az akkor méŐ bűntelen ember felé.”322  

Battőyány Kázmér Battőyány Lajos és Teleki László mellett betöltött vezetř szerepe kortársai 
meŐítélése szerint is eŐyre eŐyértelmųbbé vált. Az újjászervezett máŐnáskaszinó állandó taŐja, 
immár az ellenzék eŐyik jeles szónoka, több ellenzéki összejövetel őáziŐazdája volt, s mindemellett 
pozíciója meŐerřsödését az eŐyesületi életben való szerepvállalása is elřseŐítette. Ezen a téren 
rendkívül aktív volt: becsatlakozott Szécőenyi vállalkozásaiba is, leŐyen szó a lóversenyekrřl, vaŐy 
például a Pesti Hajós-eŐyletrřl, s 1829-třl a Pesti Casinonak is részvényes taŐja volt. TámoŐatta a 

maŐyar mezřŐazdasáŐ fejlřdését, korszerųsítését, természetesen a MaŐyar GazdasáŐi EŐyesületnek 
is taŐja lett. Az iparpártoló kezdeményezésekben is vezetř szerepet játszott, részvényese lett az 
IpareŐyesületnek, jelentřs szerepet vállalt a MaŐyar Kereskedelmi TársasáŐban, birtokain korszerų 
Őyárakat őozott létre: üveŐŐyárat, cukorŐyárat, kředényŐyárat stb. Választmányi taŐja, majd 
Szécőenyi lemondását követřen másodelnöke lett a Gyáralapító TársasáŐnak, Kossutő 
támoŐatásával 1845-ben pediŐ elnöke lett a Vukovár-Fiumei VasúttársasáŐnak. Mindemellett 
jelentřs összeŐeket áldozott más kulturális, tudományos intézményekre. TámoŐatta a maŐyar nyelv 
üŐyét, 1837-ben alapító taŐja lett a Bécsben meŐalakult alapfokú maŐyar nyelvų tankönyvek 
szerkesztését és kiadását támoŐató társasáŐnak, fivérével és Károlyi Lajossal eŐyütt Roőoncon 
ŐazdasáŐi tanintézetet őoztak létre, s kisebb adománnyal csatlakozott fivéréőez, aki a korszak 

leŐnaŐyobb maŐánkönyvtárának számító Őyųjteményt 1838-ban a MaŐyar Tudós TársasáŐ számára 
ajánlotta fel. A természettudományos mųveltséŐ népszerųsítésében is élen járt, támoŐatta NaŐy 
Károlyt, őoŐy bicskei birtokán csillaŐvizsŐálót őozzon létre, s a MaŐyar TermészetvizsŐálók és 
Orvosok KonŐresszusának is taŐja lett. Karitatív intézetekre is sokat költött, támoŐatta a kisdedóvó 
                                                 
319 SZIL 1843. december 13., Pozsony. Tasner Antalhoz 
320 VELKEY 2007 571-572. 
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mozŐalmat, a Őyermekkórőázakat stb. Aktivitásának köszönőetřen jelentřs kapcsolatrendszerrel 
rendelkezett, személyesen ismerte a maŐyar arisztokrácia leŐnaŐyobb részét, de az ellenzék más 
prominens személyiséŐivel is jó kapcsolatot ápolt, s a polŐári-értelmiséŐi körökben is természetesen 
mozgott. 1846-tól brodi birtokán bújtatta Táncsics Miőályt (1799-1884), akit véŐül itt tartóztattak 
le. Az örökváltsáŐ szerzřdések meŐkötése terén is élen járt testvérével: az elsř meŐállapodást fivére 
birtokain, az ř meŐbízottjaként írta alá, amely késřbb orszáŐos visszőanŐot váltott ki.323 Hamarosan 

saját birtokain is nekilátott a jobbáŐyfelszabadításnak, 1845-ben fordult siklósi uradalmának 
jobbáŐyai felé szerzřdési ajánlattal. Ezzel a siklósi uradalom őat közséŐe élt 1845-ben: Bodony (ma 

Siklósbodony), Cseői (ma Drávacseői), Szerdaőely (ma Drávaszerdaőely), HássáŐy, EŐeráŐ és 
Udvard. 1847-ben újabb örökváltsáŐ szerzřdések születtek Szava, Palkonya (ma Drávapalkonya) 
és MozsŐó közséŐekkel, valamint Siklós mezřvárosával. Kázmér szerzřdéseire is elmondőató, őoŐy 
a szükséŐes leŐfelsřbb őozzájárulás jelentřsen késett, íŐy a szabadsáŐőarciŐ csak néőány falu 
meŐállapodása lépett érvénybe. A leírtak alapján a két fivér élen járt a jobbáŐyfelszabadítás 
kezdeményezésében, Tilcsik GyörŐy kutatásai azonban Battőyány Gusztáv esetében némileŐ 
árnyalják ezt a képet: a meŐkötött szerzřdések az adóssáŐoktól terőelt birtokok 
teőermentesítésének eŐyik eszköze volt.324 TeŐyük őozzá, Kázmér siklósi szerzřdéseivel is voltak 
problémák, a kontraktusok tartalma uŐyanis nem eléŐítette ki teljes mértékben jobbáŐyait, s az 

uradalom településeinek panaszai állandósultak.325  

ÖsszeŐzésként meŐállapítőató, őoŐy Battőyány Kázmér a reformkori tudományos, kulturális, 
ŐazdasáŐi, társadalmi és nem utolsósorban politikai életbe őiőetetlen aktivitással vetette bele maŐát. 
LeŐnaŐyobb tekintélyt a VédeŐylet elnöki pozíciója jelentette számára: 1844. szeptember 8-a óta 
már az eŐylet ideiŐlenes elnöke volt, s október 6-án az alakuló közŐyųlés is elnökké, Teleki Lászlót 
alelnökké, Kossutő Lajost pediŐ iŐazŐatóvá választotta. Battőyány nem csupán a maŐyar ipar 

érdekvédelmét felvállaló eŐylet, de orszáŐos fiókeŐyleti szervezettséŐének köszönőetřen eŐy 
újszerų politikai mozŐalom élére került. Az elnökséŐet naŐy lelkesedéssel vállalta el, meŐnyitó 
beszédében Kossutő felfoŐását tükrözve a mozŐalom két alapvonását emelte ki: eŐyrészt 
önszervezř jelleŐét, másrészt, őoŐy a mozŐalom társadalmi őálózatát eŐy uŐyancsak újszerų 
gondolat, az érdekeŐyesítés eszméje szövi össze. Némi naivitással szónokolt amellett, őoŐy ez az új 
társadalomszervezř eszme majd „kieŐyenlíti az osztályok, nemzetiséŐek, vallások közti különbséŐeket és 
súrlódásokat, összeköti uŐyanazon érdek utáni törekvésben a földesurat s a jobbáŐyot, a máŐnást s a nemes embert, 
a polŐárt s a földmível t, a maŐyart s a szlávot, a németet és az oláőot, s eŐyesíti mindezeket uŐyanazon őazának 
polŐáraivá, mely őazában iŐaz eŐyenl séŐ foŐ uralkodni, az t. i. mely eŐy közös naŐy cél, s eŐy naŐyszerű érdek felé 
versenyzés őasonló képesséŐében áll, melybűl száműzve a szerencse javaival b vebben vaŐy kevésbé ellátott osztályok 
közti féltékeny, bosszús kaján vetélkedés.”326 Battőyány és Teleki naŐy enerŐiákkal foŐott a védeŐylet 
népszerųsítéséőez és a fiókeŐyleti rendszer kiépítéséőez, s a kezdeti sikerek őamar szemmel 
látőatóak voltak, a vidéki szervezetek száma kilenc őónap alatt százőúsz fölé emelkedett. Battőyány 
szervezřtevékenyséŐét a kortársak is elismerték, Pécsett díszpolŐári címet kapott, Táncsics dicsřítř 
sorokat írt róla, a lelkes ifjúsáŐ több őelyen nyilvánosan ünnepelte. 1846-tól azonban az eŐyesület 
őanyatlani kezdett, s szép lassan elsorvadt, Battőyány és társai munkája azonban nem volt 
eredménytelen sem az iparpártoló intézkedések sem a politika terén: a kiépülř fiókeŐyleti rendszer 
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alapozta meŐ az ellenzék orszáŐos szervezeti bázisa kiépítésének és politikája összeőanŐolásának 
leőetřséŐét.327  

Az 1840-es évek közepére Battőyány Kázmér a pesti ellenzéki máŐnás csoport központi 
fiŐurájává vált.328 Podmaniczky szerint francia szakácsa révén a leŐjobb pincét és konyőát ř tartotta 

fenn, s a leŐŐazdaŐabb vadászistállóval is ř rendelkezett. Aktívan közremųködött az ellenzék 
eŐyséŐes párttá szervezésének folyamatában. TaŐja lett a Teleki László elnöklete alatt álló Nemzeti 
Körnek, s 1847-ben, a Pesti Körrel való eŐyesülést követřen, az Ellenzéki Körnek is. Az utolsó 
rendi orszáŐŐyųlésre készülve a fřrendi ellenzék több őelyen alsótáblai követi pozícióőoz szeretett 
volna jutni. Battőyány a korábbiakban elsřsorban Pest és Fejér vármeŐye közŐyųlésein vett részt, 
politikai tevékenyséŐét 1847-ben Tolna, Baranya és Veszprém vármeŐyékre is iŐyekezett 
kiterjeszteni. KövetjelöltséŐe elřször Fejér meŐyében merült fel, de ez a leőetřséŐ csak terv maradt. 
Baranyában személyesen vezette az ellenzéki kortesőarcot,329 s Kossutő Lajos pesti követté 
választásakor is eŐyik fřkortesként tevékenykedett. 1847. október 17-én Battőyány Lajos, Teleki 
Domokos (1810-1876), Ráday Gedeon (1806-1873), Podmaniczky Frigyes (1824-1907), valamint 

unokaöccse, Ödön mellett a vármeŐyeőázáőoz vonuló választási menet elsř soraiban lovaŐolt. 
Battőyány véŐül csak késřbb csatlakozott az utolsó rendi diéta fřrendi ellenzékéőez, elsř 
felszólalására 1848. január 12-én került sor. 1847 véŐén már bizonyosan Pozsonyban tartózkodott, 
december 30-án Szécőenyi rosszallóan jeŐyezte meg: „B[attőyány] Lajos és Kázmér, Kossutő, Pulszky 
etc. esznek nálam, eŐyszóval: Toute la Revolution de la HonŐrie! [MaŐyarorszáŐ összes forradalmára!]”330 Kázmér 
kitartott távoli rokona, Battőyány Lajos mellett a tavaszi fordulat közepette is, s uŐyan az Ellenzéki 
Kör miniszterséŐét is felvetette, nem kapott tárcát az elsř felelřs kormányban. Részt vett azonban 
az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés felsřőázában, s Szemere javaslatára István nádor már áprilisban 
Baranya vármeŐye fřispánjává nevezte ki, fřispáni székét ünneplř tömeŐ elřtt foŐlalta el. 
Szeptemberben kormánybiztos lett, a Dráva vonala és Eszék védelmét irányította. 1849 májusában 
a Szemere-kormányban külüŐyminiszter lett, de őelyettesként a földmųvelés-, ipar- és 
kereskedelemüŐyi miniszteri teendřket is ellátta. A szabadsáŐőarc véŐéiŐ kitartott, Orsovánál 
emiŐrált, távollétében őalálra ítélték, nevét bitófára szeŐezték. Kütaőya után Párizsba utazott, 
Szemere mellett és Kossutő ellen politizált az emiŐrációban. űlete utolsó éveit Párizsban töltötte, s 

csak 1987-es újratemetésekor szállították őaza földi maradványait a siklósi családi kriptába. Az 
önkényuralom idřszakának Vasárnapi UjsáŐja szųkszavúan csupán ennyit közölt őaláláról: „Gróf 
Battőyány Kázmér Párisban f. őó 11-én kolerában meŐőalt.”331 Battőyány Kázmér azon fřrendi ellenzékiek 
közé tartozik, akivel részletesen foŐlalkozott a modern maŐyar történetírás. SzemélyiséŐe több 
vizsŐálati szempontból is érdekes, őiszen ř már az új, polŐárosult arisztokrácia eŐyik elřfutára 
volt.332 

titkosrendřri jellemzés: 

„Keveset tud maŐyarul, másokkal készítteti a beszédeit és néőa e módon naŐyon er s dolŐokat mond. El adása 
nagyon csendes.” (ellenzéki) 
„Egy 40 [33] éves, római katolikus, és n tlen férfi. Mint naŐy vaŐyon örököse, eŐy id t külföldön, utóbbi id ben 

Kisbérben élt az  olasz maitresse-ével, akinek kb. eŐy évvel ezel tt kiadta az útját, azonban nem látszik, őoŐy 

                                                 
327 Battőyány védeŐyleti tevékenyséŐérřl břvebben l. VELIKY 2006; FÜZES 1990. Utóbbi munka Batthyány egész 
pályafutására nézve tartalmaz átfoŐó információkat, a szerzř, Füzes Miklós sokat tett azért, hogy Batthyány Kázmér a 
közvélemény és a történésztársadalom látókörébe kerüljön. További idevágó munkái: FÜZES 1981; FÜZES 2006 
328 PFN II. 104-105.; A csoport névsorát l. a disszertáció elsř fejezetében. 
329 Baranya meŐyei tevékenyséŐérřl břvebben l. ÓDOR 2006 
330 SZIN 1847. december 30. 
331 VU 1. évf. 22. sz. 1854. július 30. 
332 Errřl břvebben l. VELIKY 2009 
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őázasodni akarnak, jólleőet  a őerceg Battőyány majorátus várományos örököse [tévedés] és őa  fiúk nélkül 
marad, a Őr. Battőyány vonal vele kiőal, mivel az  majorátusi el örököseinek, Őr. Battőyány Jánosnak és 
Gusztávnak – utóbbi az  szeretett fivére – sincsenek fiai. [Gusztávnak vannak!] KépesséŐei nem leőetnek a 
leŐrosszabbak, azonban nem kiképzettek, nézetei, különösen politikai tekintetben nem eléŐ viláŐosak. A jelen 
1839-40-es orszáŐŐyűlésen bár a máŐnásellenzék taŐja volt, azonban semmi különösebb szerepet nem játszott, csak 
azt imádkozta utána, amit Őr. Battőyány Lajos és a csonŐrádi Klauzál Gábor – akinek a fivére az  
jószáŐiŐazŐatója – el beszélt. A teljesen eŐzaltált pesti üŐyvéd és maŐyar író, Tótő L rinc fabrikálta neki a 
beszédeket, melyeket el adott a f rendi üléseken […]. El szeretettel, jelent s összeŐekkel támoŐatta a őírőedt 
somoŐyiak üzelmeit, íŐy a Madarászokét Fejér vármeŐyében. Széls bal.” 

 

BATTHYÁNY LAJOS Őróf, németújvári 
Pozsony, 1807. 11. 11. – Pest, 1849. 10. 06. 

családi őáttér: 

Battőyány Lajos a nemzetséŐ Őrófi áŐazatában, az áŐalapító Pál (1629-1674) legfiatalabb 

unokájának, ZsiŐmondnak (1712-1777), az úŐynevezett zsiŐmondi áŐ meŐalapítójának 
dédunokájaként született Battőyány József (1777-1812) és a őorvátorszáŐi eredetų, köznemesi 
származású Skerlecz Borbála (1782-1834) eŐyetlen fiaként. A szülřk őamar előideŐültek eŐymástól 
és méŐ 1807-ben, Lajos születését követřen különváltak, az édesanya a Őyerekekkel Bécsbe 
költözött Ikervárról. Lajosnak eŐy lánytestvére volt, Amália (1805-1866), aki az édesanya közvetlen 
környezetében nřtt fel. Battőyány Lajos 1834-ben vette feleséŐül Zicőy Antónia Őrófnřt (1816-

1888), aki mindvéŐiŐ támoŐatta és ösztönözte férje politikai törekvéseit, miközben iŐazi őarcostársa 
lett. MeŐnyerř modorával kiérdemelte a „leŐb szebb őonleány” címet. Testvérével, Károlyi GyörŐyné 
Zicőy Karolina Őrófnřvel (1818-1903) minden bálon, vacsorán, vaŐy foŐadáson a társasáŐ 
középpontjában voltak, maŐyarul beszéltek, maŐyar táncokat jártak, s nem kevés támoŐatót 
szereztek a szabadelvų reformellenzéknek: a fiatal máŐnások szinte versenŐtek keŐyeikért. Antónia 
a fřrendi üléseket is sųrųn látoŐatta, aőol puszta jelenlétével, vaŐy eŐy-eŐy Őesztusával őatással 
tudott lenni a felszólaló politikusokra. HázassáŐát követřen Battőyány Lajos több ellenzéki 
politikussal rokoni kapcsolatba került: apósa a vasi adminisztrátor id. Zicőy Károly Őróf (1785-

1876) lett, akinek féltestvérei Zicőy Ödön (1809-1848) és Edmund Őrófok (1811-1894) voltak. Řk 
őárman, valamint sóŐorai közül Antónia két testvére, Zicőy József (1814-1897) és Károly333, 

továbbá Antónia őúŐának, Karolinának és nřvérének, Annának (1807-1900) a férje: Károlyi GyörŐy 
Őróf (1802-1877) és Odescalcői ÁŐoston őerceŐ (1808-1848) is mind az ellenzék soraiban tųntek 
fel 1839-40-ben. A rokonsáŐban azonban vezetř kormánypárti személyiséŐeket is meŐtalálunk: 
apósának őarmadik féltestvére például a őírőedt ultrakonzervatív eŐyőázfř, Zicőy Domokos (1808-

1879); apósának sóŐora pediŐ leŐnaŐyobb politikai ellenfelének, ifjabb Apponyi GyörŐy Őrófnak 
(1808-1899) az édesapja volt, aki 1834-es őázassáŐkötésükkor az eŐyik tanú szerepét töltötte be. 
Battőyány Lajosnak két lánya és eŐy fia, Elemér (1847-1932) élte meŐ a felnřttkort.334 

felekezeti őovatartozás: katolikus  

 

 

                                                 
333 Születési és őalálozási dátuma is bizonytalan. Břvebben l. alább ifjabb Zichy Károly Őróf életrajzánál. 
334 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/batth3.html; A Battőyány család eredetét és leszármazását, valamint 
a család politikai szerepét részletesen l. Battőyány Gusztáv Őróf életrajzánál. 
 

http://genealogy.euweb.cz/hung/batth3.html


98 
 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Miután Battőyány Lajos édesapja 1812-ben meghalt, minden vaŐyonát fiára őaŐyta. 1811-es 

véŐrendeletében a Őyámi teendřkkel Vas vármeŐye alispánját és árvaválasztmányát bízta meŐ. 
Hetler József, az ikervári uradalom joŐtanácsosa azonban meŐakadályozta a véŐakarat kiőirdetését 
és az özveŐy Skerlecz Borbála számára játszotta át a többmilliós örökséŐet, aki fényųzř életmódot 
élve előanyaŐolta a családi birtokokat. Lajos tanulmányai és katonai pályafutása idején a 
véŐrendeletben meŐőatározott életjáradék töredékét kapta csak meŐ édesanyjától, akivel viszonya 
eŐyre inkább feszültté vált. A néŐy évnyi katonai szolŐálat ideje alatt uzsorások miatt jelentřs 
adóssáŐba keveredett, mire anyja feljelentette řt a katonai őatósáŐoknál: a vizsŐálat során Battőyány 
fiŐyelmeztetésben részesült és elvesztette felettesei bizalmát. Ekkor döntött úŐy, őoŐy szembeszáll 
anyjával és súlyos vádakkal illette řt, majd őamarosan a kancelláriáőoz folyamodott, őoŐy veŐyék 
el a birtokok kezelését třle. Kettejük nyílt vitája során véŐül csak 1831-ben született eŐyezséŐ, 
miszerint a teljes naŐykorúsáŐ idején Battőyány átveőeti az apai örökséŐet: a Vas vármeŐyei ikervári, 
dobrai (ma Vasdobra) és a tótmaráci (ma Alsómarác) uradalmakat. Battőyány átvállalta a birtokok 
350.000 forintos adóssáŐát és a szalónaki (ma Városszalónak) uradalmat átenŐedte anyjának, majd 
meŐkezdte a birtokainak korszerųsítését és anyaŐi őelyzetének rendbetételét. MellékáŐi öröklések 
folytán kezéőez kerültek SomoŐy és Fejér vármeŐyei, valamint stájerorszáŐi, továbbá őorvátorszáŐi 
birtoktestek is. GazdasáŐi központja az ikervári uradalom volt, aőol mintaŐazdasáŐot alakított ki, 
cukorŐyárat őozott létre, meŐőonosította a selyemőernyó tenyésztést stb. AnyaŐi stabilitásának 
meŐteremtését a őatalmas vaŐyonnal rendelkezř Zicőy családba történř beőázasodása is 
elřseŐítette. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Az apját korán elvesztř, édesanyja szemében pediŐ leŐinkább ŐazdasáŐi ellenfélként szereplř fiú 
teljes szeretetőiányban nřtt fel. 1815-ben Vinzeznz Pleban bécsi nevelřintézetébe küldték, aőol 
neves arisztokrata családok Őyermekeinek társasáŐában nevelkedett, ezt követřen, 1818-ban a bécsi 
eŐyetem Őimnáziumába írtatták be, aőol maŐántanulóként tette le a vizsŐáit. A neőezen kezelőetř 
ifjút anyja 1819-ben őazaküldte Ikervárra, aőol maŐántanár foŐlalkozott vele fél éviŐ, majd a Őyřri 
bencés Őimnáziumban fejezte be a második és a őarmadik Őrammatikai osztályt, aőol a leŐjobb 
tanulók közé tartozott. Itt már nem voltak arisztokrata társai, a tanulók naŐy részének méŐ nemesi 
származása sem volt. Lajos 1821-ben aztán ismét eŐy bécsi nevelřintézetbe került, 1822-ben pedig 

szintén maŐántanulóként iratkozott be a bécsi eŐyetem Őimnáziumába. 1824-ben Nicolas Möller, a 
filozófia doktora vette át nevelésének irányítását. A polŐári környezetben német anyanyelve mellett 
tanult magyarul is, de fřként franciául, olaszul és anŐolul beszélt, írt és olvasott. Nyelvismeretének 
köszönőetřen leőetřvé vált, őoŐy eredetiben tanulmányozőassa a felviláŐosodás és a liberalizmus 
alapmunkáit. Bölcseleti és joŐi felsřfokú tanulmányait 1826 véŐén a záŐrábi joŐakadémián fejezte 
be sikeres vizsŐatétellel. A véŐrendeletben meŐőatározott járandósáŐ csupán töredékét élvezř 
Battőyány önpusztító és kicsaponŐó életmódot folytatott. 1826-ban katonai pályára lépett, az eŐyik 
császári ŐyaloŐezredbe vonult be kadétként, 1827-ben pediŐ eŐy őuszárezredbe kérte átőelyezését, 
aőol alőadnaŐŐyá léptették elř. Elbocsátását a őadsereŐtřl 1831-ben kérvényezte. Battőyány az 
európai mųveltséŐ mellett meŐszerezte a maŐyar nemesséŐre jellemzř latinos, joŐi ismereteket is, 
de a német anyanyelvų arisztokrata élete elsř őuszonnéŐy évét szinte kizárólaŐ külföldön töltötte. 
1831-es őazaköltözése, majd elsřsorban 1834-es őázassáŐa után ottőona, az ikervári kastély 
szellemi-mųvelřdési, valamint társasáŐi központtá vált, miközben Battőyány szinte eŐész Európát 
beutazta. Az új környezet, feleséŐe és a Zicőy család naŐy őatással volt rá, s a őazafias, ellenzéki 
politika irányába indította el: apósa, annak féltestvérei és sóŐorai, továbbá Vas vármeŐyei barátai: 
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Erdřdy Sándor (1802-1881) és Szécőenyi János Őrófok (1802-1874) is mind az ellenzék sorában 
tųntek fel. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Battőyány az elsř reformorszáŐŐyųlés idején eŐy ideiŐ Pozsonyban tartózkodott, 1832-třl taŐja volt 
Szécőenyi Pesti Casinojának, s Vas vármeŐye közŐyųlésein is meŐjelent néőány alkalommal, bár nem 
kifejezetten politikai indíttatásból. 1839 elřtt szinte eŐyáltalán nem vette ki a részét a politikai 
közéletbřl, az 1839-40-es diétára azonban már kiérlelt tervekkel és naŐy ambíciókkal érkezett: 
erřteljes fellépésének és jó szervezřkészséŐének köszönőetřen már az elsř orszáŐŐyųlési 
fellépésekor képes volt összefoŐni a más-más okból ellenzékivé vált, öntudatos arisztokrata 
politikusokat és meŐszervezni a fřrendi ellenzéket. Vezetř szerepet vállalt a máŐnáskaszinó és a 
kiskaszinó meŐalapításában, s ř volt az, aki 1839 decemberében proŐramot adott a 
csoportosulásnak.335 

A politikai perek lezárását és a törvénytelen beavatkozó udvari politika véŐét eredményezř 
kompromisszumos orszáŐŐyųlés eredményével eléŐedetlen Battőyány 1840-ben azt tervezte, hogy 

Pestre költözik és innen szervezi tovább a kormánnyal szembeni ellenállást: őamarosan bérelt is 
eŐy palotát Pesten, viszont az ellenzék szervezkedésének nem ř lett a központi alakja. Néőányszor 
meŐjelent Vas és Fejér meŐyék közŐyųlésein, de nem találta meŐ őelyét a köznemesséŐ uralta 
meŐyeŐyųléseken. NaŐy volumenų elméleti munkák, röpiratok készítésére sem vállalkozott, mivel 
sem a maŐyar nyelv, sem az írás mestere nem volt. Elsř orszáŐŐyųlési beszédeit – 1839-40-ben – 

méŐ németül foŐalmazta meŐ és titkárai fordították át maŐyarra, amit aztán szó szerint betanult. 
Battőyány számára teőát nem maradt olyan politikai fórum, ami továbblendítőette volna 
meŐkezdett politikai tevékenyséŐét, ráadásul a Kossutő Lajos által szerkesztett Pesti Hirlap 1841. 

januári meŐjelenése azonnal romba döntötte a máŐnásellenzék arisztokrata vezetéssel véŐőezviőetř 
átalakulásába vetett őitét. Battőyány Kossutőot felbérelt embernek vélte, aki „a demokrácia sátánját 
az arisztokrácia nyakára akarja őajtani, mert a kormányzat mindiŐ könnyebben tud elbánni a demokráciával, 
mint eŐy képzett és ŐazdaŐ arisztokráciával”.336 Battőyány azonban Szécőenyi próbálkozásai ellenére sem 
kötelezte el maŐát eŐyértelmųen eŐyik irányában sem. VarŐa János feltételezése szerint Battőyány 
titkára, Kutőy Lajos „PolŐári szózat Kelet népéőez” címų röpirata a Őróf fřrendi ellenzéki 
környezetének politikai nézeteit foŐlalta össze, Molnár András szerint ez azonban több 
szempontból is kétséŐes őipotézis.337 Battőyány meŐpróbálta lebeszélni politikustársát a Kossutőot 
és lapját élesen kritizálni szándékozó munka, „A Kelet Népe” meŐírásáról. Szécőenyi 1842. 
november 27-i, az ellenzéket nemzetiséŐi politikája miatt keményen ostorozó akadémiai beszédét 
követřen pediŐ véŐképp eltávolodott třle. Battőyány az eŐyesületi mozŐalom felé fordult, s az 
Iparegyesület meŐőozta számára a kívánt áttörést. ElnökséŐe már 1841. január véŐén felmerült, de 
őivatalosan csak 1842. június 4-én választották meŐ közfelkiáltással őárom évre. Elřször 1841 
novemberében vett részt az eŐyesület közŐyųlésén, s ekkor ismerkedett meŐ Kossuth Lajossal. 

Battőyány képes volt rá, őoŐy átértékelje korábbi álláspontját, s ne zárkózzon el teljes mértékben a 
Pesti Hirlap szerkesztřjével való eŐyüttmųködéstřl. Kettejük kapcsolata innentřl kezdve eŐyre 

                                                 
335 Battőyány proŐramnyilatkozata: MOLNÁR 2007 372-374. 
336 MOLNÁR 1993 55.; A fřrendi ellenzék elégedetlenségérřl břvebben l. a disszertáció elsř fejezetét. 
337 Errřl břvebben l. MOLNÁR 2007 126-128. 
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szorosabbá vált. Sosem lettek eŐymás barátai, már csak az eltérř személyiséŐük és a köztük tátonŐó 
óriási társadalmi szakadék miatt sem, több alkalommal vitatkoztak is eŐymással elvi kérdésekben, 
de méŐis kialakult közöttük eŐyfajta munkameŐosztás, s az orszáŐos ellenzék eŐyséŐes párttá 
formálását a „két Lajos” már eŐyütt vezényelte le. 

Az újabb orszáŐŐyųlés közeledtével Battőyány 1843 márciusában foŐott neki a fřrendi 
ellenzék újjászervezésének. A csoportot továbbra is ř vezette, de már nem csupán 

szervezřtevékenyséŐével és őáttérszerepével tųnt ki. A korábbi orszáŐŐyųlésen méŐ szerény 
nyelvtudása miatt csak keveset szónokló Battőyány tudatosan fejlesztett maŐyar szókincse, 
Őyarapodó politikai jártassáŐa és tapasztalata nyomán az ellenzék vezérszónokává lépett elř Eötvös 
József báró (1813-1871) és Teleki László Őróf (1811-1861) mellett: minteŐy kétszázszor nyilvánított 
véleményt, szinte az összes fřrendi ülésen jelen volt, s a leŐtöbb ellenzéki összejövetelen ř volt a 
őáziŐazda. Továbbra is szervezetten és kellř sziŐorral foŐta össze a máŐnásokat, mesterien 

mozŐatta a szálakat és koreoŐrafálta meŐ az ellenzéki felszólalásokat. „MéŐ a tekintetével is vezényel!” 
– jeŐyezte meŐ róla a kormánypárt eŐyik prominense, Mailátő GyörŐy (1786-1861) orszáŐbíró. 

Az orszáŐŐyųlés alatt és azt követřen is kivette a részét a társadalmi eŐyesületek munkájából. 
Miután 1845. auŐusztus 23-án újraválasztották, továbbra is ř maradt az IpareŐyesület elnöke, bár 
idřvel ez inkább csupán tiszteletbeli címet jelentett számára. Elvállalta az elnöki tisztet a JéŐverés 
ellen Kölcsönösen Biztosító EŐyesületben, a Kereskedelmi TársasáŐban és a Pesti Cukorfinomító 
Gyár-eŐyesületben is. IŐazŐatóválasztmányi taŐja lett a Gyáralapító TársasáŐnak, valamint az 

OrszáŐos VédeŐyletnek, melynek elnöke a távoli rokon, Battőyány Kázmér Őróf lett. Zicőy Antónia 
pediŐ különösen naŐy enerŐiákat mozŐósított az orszáŐos fiókőálózati rendszert kiépítř VédeŐylet 
népszerųsítése érdekében. A társadalmi szervezeteknek köszönőetřen Battőyány növekvř orszáŐos 
elismertséŐre, népszerųséŐre, kiterjedt kapcsolati őálóra, továbbá társadalmi és politikai befolyásra 
tett szert. Mindezek következtében alkalmassá vált arra, őoŐy ne csupán a fřrendi ellenzék, őanem 
az eŐész maŐyar liberális ellenzék vezéralakja leŐyen. Székőelye ekkor már eŐyértelmųen Pesten 

volt, ahol a fiatal ellenzéki máŐnások körülötte csoportosultak.338 

Battőyányt 1845-třl foŐva – személyes, családi traŐédiái ellenére is – eŐy naŐy ívų cél 
foŐlalkoztatta: a különféle csoportosulásokból álló ellenzék eŐyséŐének meŐteremtése. A központi 
vezetřséŐ felállításával 1845 novemberében Battőyány formálisan is az ellenzék élére került. Több 
értekezlet és elřkészítř tanácskozás után, a konzervatívok pártalakulása által sürŐetve, véŐül 1846. 
november 15-én mondták ki, őoŐy 1847 márciusában meŐtartják az ellenzék orszáŐos 
konferenciáját, továbbá, őoŐy a jövřben Battőyány vezetésével eŐy eŐyséŐes ellenzéki testületet 
kívánnak létreőozni. Battőyány feladata a vidéki liberálisok meŐőívása lett: díszes körlevelét 1846. 
december 26-án bocsátotta ki. Az ellenzék eŐyséŐes párttá szervezésének következř fontos 
állomása – Battőyány és Kossutő kezdeményezésére – a naŐyobb létszámú, több ellenzéki máŐnást 
is soraiban tudó, Teleki László elnöklete alatt álló Nemzeti Kör, valamint a kisebb létszámú, Ráday 
Gedeon elnöklete alatt álló Pesti Kör eŐyesítése volt, amely Battőyány indítványára Ellenzéki Kör 
néven valósult meŐ 1847. január 22-én. Az 1847. március 15-én minteŐy ezerkétszáz fř 
részvételével meŐtartott ellenzéki konferencián lefektették és elfoŐadták az Ellenzéki Nyilatkozat 

alapelveit, és ezzel eŐyütt eŐy őéttaŐú bizottsáŐot küldtek ki annak véŐleŐesítésére. Az íŐy elkészült 
pártproŐramot a Battőyány elnöklete alatt meŐtartott június 6-7-i konferencián foŐadták el. 
Battőyány Lajost uŐyanekkor őivatalosan is meŐerřsítették az ellenzék Központi Választmányának 
elnökeként. Az Ellenzéki Nyilatkozat szinte a teljes oppozíció nézřpontját tükrözte, Deákét 
éppúŐy, mint Kossutőét, vaŐy Battőyányét. Kiemelendř, őoŐy az örökös tartományok alkotmányos 

                                                 
338 PFN II. 104-105.; A csoport névsorát l. a disszertáció elsř fejezetében. 



101 
 

átalakulásának szükséŐesséŐe osztrák kezdeményezésre Battőyány támoŐatásával került be a 
nyilatkozatba. 

Az utolsó rendi orszáŐŐyųlés felé közeledve az eŐyséŐesülř ellenzék szorosan eŐyüttmųködve 
iŐyekezett összeőanŐolni a liberálisok követválasztási kampányát. Battőyány leŐnaŐyobb sikerének 
a Pest vármeŐyei ellenzék által sem teljes mellszélesséŐŐel támoŐatott Kossutő Lajos követté 
választását könyvelőette el. Ennek érdekében fřkortesként latba vetette minden tekintélyét és 
befolyását, s jelentřs összeŐŐel támoŐatta a kortesőadjáratot. Battőyány a fřrendi ellenzék 
vezéreként a felsřtábla ülésein vett részt, s Kossutőtal szorosan eŐyüttmųködve irányította az 
orszáŐos ellenzéket. Kevesebb nyilvános beszédet tartott, mint 1843-44-ben, s inkább a őáttérbřl 
vezényelt. Vaőot Imre jellemzése szerint: „ , mint ellenzéki pártf nök több ideiŐ а leŐnaŐyobb fontossáŐú 
szerepet vivé; mint olyan, olykor már-már csüŐŐedezett és széledezett pártját folytonosan, s a leŐnaŐyobb erélyesséŐŐel 
buzdítŐatá, bátorítá, s összetartásra bírá. Ezáltal lett  minisztérium-alakító küzüŐyérelnök.”339

 Március 3-án 
Telekivel eŐyütt őallŐatta meŐ Kossutő történelmi jelentřséŐų felirati beszédét, de a Bécsbe utazó 
nádor távolléte miatt nem tudta annak mielřbbi fřrendiőázi meŐtárŐyalását kieszközölni. Kossutő 
a fřrendek meŐkerülésével akarta a feliratot Bécsbe vinni, de Battőyány lebeszélte errřl a tervrřl, 
csupán eŐy sürŐetř felírást javasolt, s közben Pozsonyba rendelte az összes szóba jöőetř távollévř 
ellenzéki máŐnást. A fřrendi ellenzék azonban éppen most, a döntř pillanatban indult bomlásnak, 

Battőyány – állítólaŐ düőbe Őurulva – kijelentette, őoŐyőa az ellenzéki fřrendek nem állnak ki 
eŐyséŐesen a felirat mellett, akkor a parasztok és kisnemesek élén maŐa vonul a máŐnások és a 
kormány ellen. VéŐül, a bécsi forradalmat követřen, március 14-én a fřrendek közfelkiáltással 
elfoŐadták a felirati javaslatot.340 Az esti órákban Kossutő Lajos a Zöldfa foŐadó erkélyérřl az 
ünneplř pozsonyi tömeŐnek Battőyány Lajost már, mint MaŐyarorszáŐ leendř felelřs 
miniszterelnökét mutatta be. Battőyány 1848. március 17-ét követř szerepével és mártírőalálának 
történetével jelen rövid összefoŐlalásban nem tisztünk foŐlalkozni. 341 

titkosrendřri jellemzés: 

„Az ellenzék f nöke a fels táblán. EŐy fanatikus, eszméiért őaŐyná maŐát kivéŐeztetni. Semennyi pénzt nem sajnál 
az ellenzékért. A demokratikus princípiumot akarja felemelni. MaŐyar nyelvtudása méŐ nem eléŐséŐes, de a 
következ  orszáŐŐyűlésiŐ a nyelv- és szakismeretet el foŐja sajátítani és sokkal jelent séŐteljesebben fog fellépni, mint 
most.” (ellenzéki) 
„Battőyány Lajos Őrófot, aki neŐyven-eŐynéőány [32] éves, katolikus és n s, fiŐyelembe véve nevét, ŐazdaŐsáŐát, 
csilloŐó teőetséŐét és olvasottsáŐát, a mostani 1839-40-es orszáŐŐyűlés leŐfontosabb és leŐbefolyásosabb ellenzékijének 
tartőatjuk. Elméjét és kifejez készséŐét tekintve a közvélemény olyan férfiúra lelt benne, aki sokat Őondolkodik, 
titkok közt kutat, őatározottsáŐa és jelleme szilárd, s t nem ritkán a következ  kifejezést is leőetett őallani fel le: 
»az akasztófa tükröz dik a szeméb l!« Ez önmaŐában is valami rejtélyesséŐet, majdőoŐynem vérszomjassáŐot 
őordoz, és ebb l is látőató, őoŐy a szenvedélyek csendben dolŐoznak. A szerep, amelyet ezen az orszáŐŐyűlésen 
játszott, arra enŐed röviden következtetni, őoŐy  volt a f rendi ellenzék lelke, de uŐyanakkor a rendi ellenzékre is 
jelent s befolyást Őyakorolt. Már az orszáŐŐyűlés kezdete el tt felkészült erre a szerepre: meŐkezdte a törvényőozásról 
szóló általános művek tanulmányozását, uŐyanúŐy, mint az állam- és közjoŐi művekét, valamint olvasta a maŐyar 
törvényeket, az orszáŐŐyűlési iratokat és naplókat is. A fiatal f nemeseket az orszáŐŐyűlésen való meŐjelenésre és 
ellenzéki maŐatartásra szólította fel, a követválasztások során pediŐ pénzzel is közreműködni próbált az ellenzék 

                                                 
339 VAHOT 1848 49-50. 
340 Errřl břvebb összefoŐlalást l. a disszertáció elsř fejezetében. 
341 Jelen, a fřrendi ellenzékiség szempontjából elkészített rövid összegzésben nem volt célunk a szerteágazó és 
széleskörų Batthyány irodalom ismertetése, valamint az életrajz teljes körų bemutatása sem. Reformkori közéleti 
mųködéséhez elsřsorban Molnár András és Erdřdy Gábor munkáit használtuk fel: MOLNÁR 2007; ERDŘDY 1998; 
ERDŘDY 2000 
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javára. Az orszáŐŐyűlés kezdetén nála tartotta összejöveteleit a f rendi ellenzék, amíŐ csak létre nem jött a 
máŐnáskaszinó, és f ként neki köszönőet , őoŐy a f rendi ellenzék ez alkalommal ilyen naŐy számúnak 
mutatkozott. Az orszáŐos üléseken mondott beszédei loŐikusak és ŐondolatŐazdaŐok voltak, de uŐyanakkor némileŐ 
elvontak, és olykor neőezen értőet ek. Állandóan éles és keserű kiroőanásokat tartalmaztak a kormány ellen, 
amelyekkel az alsótábla ellenzéke által tartott leŐélesebb beszédek mellé állőatott. Ezeket az általa német nyelven 
megfogalmazott felszólalásokat a titkárai fordították le maŐyarra,  maŐa azonban rosszul adott el , mert mint 
minden fiatal máŐnás,  sem tudott jól maŐyarul. […] Az eŐész f nemesséŐ között talán leŐinkább Battőyány Lajos 
őódol a demokrata-liberális alapelveknek. Rendkívül őeves természet, a f őivatalnokokról kivétel nélkül mint 
teőetséŐtelen, korlátolt f kr l nyilatkozott. A rendi ellenzék korifeusainak (vezet inek) irányában annál 
barátsáŐosabb volt. KizárólaŐ csak orszáŐŐyűlési üŐyekkel foŐlalkozott, és a következ  orszáŐŐyűlésen, - miután 
méŐ tökéletesebben elsajátítja a maŐyar nyelvet - más (el nyös) tulajdonsáŐai, valamint állőatatos szorŐalma révén a 
f rendi tábla els  és leŐfontosabb ellenzékijévé emelkedik fel. Az orszáŐŐyűlés alatt maŐán az orszáŐŐyűlés terén 
kívül is meŐkísérelte az ellenzék érdekeinek a leőet séŐ szerinti támoŐatását. Elment Vas vármeŐyébe, aőol birtokos 
volt, és ott kieszközölte, őoŐy a meŐye követei élesebb követutasítást kapjanak, s t a számára túl loyalis követ, 
Zarka visszaőívását is el akarta érni, uŐyanúŐy, aőoŐy jelent s pénzáldozattal támoŐatta a őírőedt SomoŐyi 
kísérletét is, őoŐy annak orszáŐŐyűlési követséŐét Pozsony meŐyére er szakolja. Ebben a vonatkozásban nem maradt 
t le ideŐen az ellenzéki párt ezen eszközének [SomoŐyinak] körutazása, és a különböz  meŐyei közŐyűlések 
kedélyének felélénkítése sem. Azért, őoŐy a következ  orszáŐŐyűlésen a f rendi tábla ellenzéki pártja növekedjen, a 

fiatal máŐnásoknak a javaslata alapján létesíteniük kell eŐy pénzalapot, amelyb l a vaŐyontalan rcŐalistákat olyan 
»karba« őoznák, őoŐy azok mindvéŐiŐ jelen leőessenek az orszáŐŐyűlésen.  volt az eŐyik f szervez je a május 10-

én, az orszáŐŐyűlés bezárása el tt, a liberális máŐnások korifeusai által a két tábla ellenzékének eŐyesítésére 
szervezett bankettnek, amelynek sikere épp olyan kevéssé felelt meŐ az ellenzéki férfiak reményeinek, mint az 
orszáŐŐyűlés eredménye általában. Hozzájárult eőőez a nádornak (császári királyi fenséŐ, f méltósáŐú úr, f őerceŐ) 
faŐyos búcsúja, méltósáŐa a különböz  testületek szabadsáŐolásra meŐjelent küldöttséŐeivel szemben az elválás 
pillanatában a leŐnaŐyobb keŐyesséŐet tanúsította, csaknem minden eŐyénnel eŐyenként beszélni méltóztatott. Az 

ellenzéki férfiakat azonban, akik szintén testületileŐ összeŐyülekeztek, és eŐy bizonyos önteltséŐŐel szólásra léptek 
el , a nádor maŐát őideŐen távoltartva, eŐészen döbbenten állni őaŐyta a következ  szavakkal: »nekem eleget 

összebeszéltek már, és erre méŐ több alkalmat foŐnak találni«. Battőyány Lajos Őróf, akit - mint a leŐtöbb liberális 
máŐnást - csak a MaŐyarorszáŐ jelenleŐi államiŐazŐatásával szembeni iriŐyséŐ, rosszakarat és bosszúváŐy tett 
ellenzékivé, és aki nyilvános beszédeiben Szécőenyi István, Eszterőázy Kázmár és Pálffy József Őrófokőoz őasonlóan 
el szeretettel őívta fel maŐára a fiŐyelmet a Mailátő GyörŐy orszáŐbíró elleni Őonosz kiroőanásaival, az orszáŐŐyűlést 
düőt l elborult kedéllyel őaŐyta el. EŐyedüli dics séŐe az volt, őoŐy a liberális orszáŐŐyűlési ifjúsáŐ litoŐráfiát 
készíttetett róla, mint az »els  őazafi«-ról, és íŐy t, eŐy Szécőenyi István Őróf, eŐy Bezerédy, Pázmándy, Palóczy és 
Bánffy őozzá őasonlóan alkotott arcképével eŐyütt az utókor tisztelete és csodálata számára meŐ rizte. Ez a 
kitüntetés t ismét ösztönözni látszott, és saját kijelentése szerint azt őatározta el, miszerint mindent be foŐ vetni 
annak érdekében, őoŐy a következ  orszáŐŐyűlés f rendi ellenzéke leŐalább méŐeŐyszer olyan er s leŐyen, mint ez 

alkalommal volt. UŐyancsak feltűnik az orszáŐŐyűlés alatt felmerült ötlete; eŐy ellenrend rséŐ szervezése, amelynek 
seŐítséŐével id ben tudomást leőetne szerezni az udvari párt és a maŐas kormány terveir l és szándékáról. Ez 
annyiban fiŐyelemreméltó, őoŐy noőa számára ez a terv meŐvalósítőatatlan maradt, méŐis eŐészen pontosan értesült 
a kormány néőány nézetér l és szándékáról. VéŐül azonban nem szabad feleséŐének, Zicőy Károly Őróf eŐyik 
leányának jellemét annyiban sem fiŐyelmen kívül őaŐyni, mivel  a leŐlelkesültebb »őonleányok« eŐyikeként 
mutatkozott be. »Udvarolt« mindkét tábla ellenzéki taŐjainak, különösen a rendiének. Részvétele a politikai 
kérdéseket tárŐyaló nyilvános üléseken, tapsai, amikor az ellenzéki párt korifeusai léptek fel mint szónokok, akkor 

is vitatőatatlan bizonyítékai lennének mindennek, őa máskülönben nem is leőetnénk teljesen bizonyosak az  
politikai véleményében. Hatást Őyakorolt n vérére, Károlyi GyörŐy Őróf feleséŐére, és rajta keresztül maŐára a Őrófra 
is. Egy alkalommal jelent séŐteljesen adta tudtára a kormányőű Dcssewffy Aurél Őrófnak, őoŐy »a őozzá őasonló 
[politikai] színezetű emberek nem szívesen látottak az  őázában!« Ultrabal.” 
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BÁNFFY PÁL báró, losonci 
SziláŐynaŐyfalu, 1798. – Pest, 1863. 07. 06. 

családi őáttér:  

Bánffy Pál a szerteáŐazó leszármazással rendelkezř, eŐyik leŐréŐebbi és leŐelřkelřbb erdélyi 
nemzetséŐ, a Bánffyak losonci áŐazatának bárói áŐában született. A losonci Bánffyak eredete a 
XIII-XIV. századra nyúlik vissza. NaŐy Iván szerint a Tomaj nemzetséŐbřl eredeztetőetř família a 

Mária királynř udvarában nevelkedř Dénes nevet viselř dalmát bántól származik, akinek fia, László 
erdélyi vajda vette fel elřször a Bánffy nevet. A család elřnevét a nóŐrádi Losoncról kapta, de a 
moőácsi csata után a család közszereplése elsřsorban már Erdély területére tevřdött át. A 
nemzetséŐ bárói és Őrófi áŐŐal is rendelkezett. A bárói címet elřször a fiatalabbik áŐban született 
Bánffy Dénes Kolozs meŐye fřispánja, a fejedelmi tanács taŐja kapta meŐ 1674-ben, akit Apafi 

Miőály lefejeztetett, Dénes GyörŐy nevų fia, aki erdélyi Őubernátor, azaz fřkormányzó lett, 1696-

ban Őrófi ranŐemelésben részesült. Az idřsebbik áŐ, ami Dénes testvérétřl, ZsiŐmondtól 
eredeztetőetř, 1729-ben kapta meŐ a bárói ranŐot: Pál dédapjának Farkasnak (1700-1761) 

köszönőetřen. 
Bánffy Pál édesapja Pál (1762-1827) Kraszna vármeŐye fřispánja, édesanyja pediŐ felcsúti 

Gányi Erzsébet (1767-1831) volt. Pálnak néŐy lánytestvére és eŐy fiútestvére volt: Miklós (1801-

1894) Alsó-Feőér vármeŐye fřispánja, aki – miután a Bánffyak fiatalabbik, Őrófi áŐa is kiőalt – 1855-

ben osztrák, majd 1880-ban maŐyar Őrófi ranŐemelésben részesült. MeŐkapta továbbá a valósáŐos 
belsř titkos tanácsosi címet, a Lipót-rendet, s véŐül 1882-ben, mint fřpoőárnokmester a maŐyar 

zászlósurak eŐyike lett. Az ř unokája volt Bánffy Miklós (1873-1950) író, díszlettervezř, politikus, 
a Bethlen-kormány külüŐyminisztere, akinek 1950-es őalálával a Őrófi áŐ véŐleŐ kiőalt. Pál feleséŐe 
roffi Borbély Amália (1803-1864) volt, Őyermekeik nem születtek. Örökösük foŐadott lányuk, 
Betőlen GyörŐy (1796-1873) és Pál testvérének, ÁŐnesnek (1799-1842) a lánya, Betőlen Kornélia 
(1823-1865) lett.342 

A Bánffy nemzetséŐ politikai tevékenyséŐe elsřsorban Erdély területére koncentrálódott. A 
reformkori maŐyar diéták történetében szinte eŐyedüliként Bánffy Pál képviselte a nemzetséŐet, 
kivétel ez alól Pál unokatestvére, László (1794-1840), aki az 1839-40-es orszáŐŐyųlésen a Partium 
részét képezř Kraszna vármeŐye követeként jelent meŐ, azonban méŐ a diéta ideje alatt meŐőalt. 

felekezeti őovatartozás: református 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A titkosrendřrséŐ jellemzésében tudni vélte, őoŐy az erdélyi származású Bánffy Pál a családi 
törzsvaŐyonból mindösszesen évi 800 forintra számítőatott, ezért vaŐyoni őelyzetét tekintve teljes 
mértékben a jóranŐú, köznemes roffi Borbély családból származó feleséŐétřl és annak anyósától, a 
máramarosi fřispán, Vay Ábraőám Őróf (1789-1855) nřvérétřl, Vay Joőannától (1779-1864), 

Borbély Gábor (1791-1830) feleséŐétřl füŐŐött. Az említett Borbély-Vay birtokok több 
vármeŐyében, például Pest-Pilis-Solt, Zemplén, illetve leŐnaŐyobb kiterjedésben Heves és Külsř-

Szolnok eŐyesült vármeŐyékben terültek el, melyek bizonyos tekintetben Bánffy Pál kezelése alá 
kerültek. 

 

 

                                                 
342 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/banffy8.html 

http://genealogy.euweb.cz/hung/banffy8.html
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tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Bánffy Pál neveltetésérřl szinte semmilyen információval nem rendelkezünk, tanulmányait 
valószínųleŐ Erdélyben véŐezte, aőol a családi őaŐyomány alapján protestáns mųveltséŐre, s alapos 
maŐyar nyelvtudásra és ismeretekre tett szert.343 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – távol lévř fřrend, képviselřje: Plattőy GyörŐy344
  

1830 – távol lévř fřrend, képviselřje: Halasy József345 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista; távol lévř fřrend, képviselřje: Halász Kálmán346 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – távol lévř fřrend, képviselřje: Vay Dániel Őróf347 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista348 (!) 

közpálya: 

Bánffy Pál amellett, őoŐy családi származása miatt részt vett az erdélyi politikai életben, már az 
1830-as évek elején fiŐyelemmel követte Heves és Pest vármeŐyék közüŐyeit is. A Borbély 
családtaŐok mellett cselekvř részese lett az 1833-as botrányos őevesi tisztújításnak. Heves vármeŐye 
élén fřispánként – a szokásoknak meŐfelelřen – az eŐri érsek, Pyrker János (1772-1847) állt. Pyrker 
már az 1832-es meŐyei követválasztások során mozŐósította a klérust, a kortesőadjárat során 
etetéssel és itatással biztosította a kormánypárti többséŐet, elbeszélések alapján a szavazókat a 
plébánosok szállították a vármeŐyeőázára. Az ellenzék feje KeŐlevicő Miklós Őróf (1789-1847) volt, 

aki az 1820-as évek meŐyei ellenállása idején került a vármeŐyei ellenzék élére, de kicsaponŐó 
életstílusát felnaŐyítva, s köztörvényes bųntettekkel meŐvádolva politikai indíttatású perbe foŐták 
annak érdekében, őoŐy lejárassák, valamint jó őírnevét besározzák.349 Az 1833. október 22-ére 
kitųzött tisztújításon az ellenzék és a kormánypárt taŐjai összecsaptak, s az eset őalálos áldozattal is 
járt. Másnap a fřispán távollétében az ellenzéki többséŐų közŐyųlésen jelöltjüket meŐválasztották 
követnek, és Pyrker tiltakozása ellenére is őitelesítették a jeŐyzřkönyvet. A fřispán elnökletével, 
kormánypárti többséŐŐel meŐtartott október 24-i kisŐyųlés azonban nem foŐadta el a választást 
érvényesnek és királyi biztosi vizsŐálatot kért. Az eredményt őamarosan királyi leirat semmisítette 
meŐ, s Eötvös IŐnác báró (1786-1851) alkancellár királyi biztosi vizsŐálatba kezdett, melynek során 
KeŐlevicő Miklós és további őúsz ellenzéki politikus ellen indítottak bųntetř eljárást, tizenőét 
személy ellen, köztük Bánffy Pál ellen pediŐ széksértési pert.350  

Bánffy elsř alkalommal az 1832-36-os maŐyar rendi orszáŐŐyųlésen vett részt, aőol a 
felsřtábla ellenzéki csoportjáőoz tömörült, s protestáns fřúr módjára elsřsorban vallási viták 
tárŐyalása során őallatta őanŐját. A diéta ideje alatt került szorosabb kapcsolatba Szécőenyi 
Istvánnal, s innentřl Bánffy neve a neŐyvenes évek elejéiŐ több alkalommal fordul elř a Őróf 
naplójában. Az orszáŐŐyųlés után Pest vármeŐye 1837. március 21-i közŐyųlésén a „törvény és 
                                                 
343 A szülřkrřl és a családi hangulatról Déryné Széppataki Róza 1823-as, erdélyi látogatásának naplófeljegyzései 
tudósítanak. DN II.; Vö. Szathmáry Károly „Az alispán traŐédiája” címų történeti elbeszélésével. FL 23. évf. 251. sz. 
1886. szeptember 10., 252. sz. 1886. szeptember 11., 255. sz. 1886. szeptember 14., 256. sz. 1886. szeptember 15., 259. 
sz. 1886. szeptember 18., 260. sz. 1886. szeptember 19. 
344 PÁLMÁNY 2011 II. 2011. 
345 Uo. II. 1752. 
346 Uo. II. 1753.; Bánffy neve a őivatalos névjeŐyzékben távollévř fřrendként szerepel, de az egyházi viták során 
felszólalt Pozsonyban. 
347 Uo. I. 455. 
348 Neve a őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel. 
349 A perrřl břvebben l. BÍRÓ 2014 
350 Az esetrřl részletesen l.  DOMBOVÁRI 2011 77-121. 
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törvényesséŐ” jelszavakat őanŐsúlyozva tiltakozott a bécsi kormányzat politikája, a törvénytelen perek 
ellen, s a bírói székek füŐŐetlenséŐe mellett állt ki.351 1838-ban Wesselényi Miklós báró arisztokrata 
barátait kérte fel eŐy támoŐató folyamodvány meŐírására, amiőez a barátok közül véŐeredményben 
öten csatlakoztak: Szécőenyi István Őróf, Károlyi GyörŐy Őróf (1802-1877), Andrássy GyörŐy Őróf 
(1897-1872), Bánffy Pál báró és részben Prónay Albert báró (1801-1867). Az 1839-40-es 

orszáŐŐyųlésen Bánffy ismételten a fřrendek között jelent meŐ Pozsonyban. Rendřri jellemzésében 
nem tartották sem különösebben teőetséŐes, sem vaŐyonilaŐ füŐŐetlen, sem pediŐ aktív politikai 
résztvevřnek, kifoŐástalan maŐyar nyelvtudása dacára is, szinte csak a vallási kérdésekben szólalt 
fel, íŐy csakis a balközép kateŐóriába sorolőatták be. Az 1843-44-es orszáŐŐyųlésen nem vett részt, 
csupán távollévř fřrendként képviseltette maŐát a fřrendi ellenzék eŐyik leŐnaŐyobb reményséŐe, 
Vay Ábraőám fia, Vay Dániel Őróf (1820-1893) személyében. Bánffy neve az 1847-48-as diéta 
őivatalos névjeŐyzékében eŐyáltalán nem szerepel, bár a résztvevřk szállásőelyeit röŐzítř 

lakáskönyv meŐemlítette, s Vaőot Imre középutas politikusként jellemezte. A pesti forradalom 
idején Jókai elmondása szerint az általa konzervatív jelzřvel illetett Bánffy a katolikus eŐyőáz 
birtokainak elvételét javasolta tizenőarmadik pontként.352 Az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés 
fřrendiőázának taŐja lett, több választmányba beválasztották és őelyettesként bizonyos 
idřszakokban a jeŐyzři teendřket is ellátta, de Debrecenbe már nem követte az orszáŐŐyųlést. A 
szabadsáŐőarc után őadbírósáŐ elé állították, de ítélet nem született üŐyében. Nem mindennapi 

jellemérřl és személyiséŐérřl az erdélyi politikus, író Pálffy János (1804-1857) is meŐemlékezett: 
„Pál báró 1842 körül a Őr. Szécőényi István imádója volt, valamint 1848-ban a Kossutőé, de indokolni bizonyosan 

eŐyiket oly kevéssé tudta volna, mint a másikot. 1842 tavaszán az erdélyi orszáŐos küldöttséŐ több taŐjai eŐy estve 
Őr. Szécőenyi Istvánnál voltunk. Pál báró meŐtudván, őoŐy ott vaŐyunk,  is meŐjelent. A Szécőenyi 
dolŐozószobájában íróasztala üveŐfallal volt körülvéve. A tárŐyalás éppen eŐy komoly tárŐyról folyt, mid n Pál báró 
eŐyre csak fölkiált, kezével az üveŐ rekesz felé mutatva: »Nézzék uraim, e szűk körb l kerülnek ki őalőatatlan 
barátomnak viláŐőódító művei.« Szécőenyi fölemelte fejét, s szokásos őideŐ Őunyorával felelte: »Már akkor, 
csakuŐyan úŐy van, őa br. Bánffy Pál barátom állítja.« Ezután tovább folyt a közös társalŐás. De Pál báró 
bizonyosan leŐérdekesebb volt eŐész életében 1848. szeptember 30-án a Pest és Martonvásár közötti orszáŐút 
közepin. Lovas-Berényr l j ve aznap br. Kemény ZsiŐmonddal Pestre, már távolról láttunk az út közepin állani 
eŐy naŐyon terjedelmes férfit, kétfele vetett lábakkal, fején Kossutő kalap, irŐalmatlan őosszú vérpiros tollal, oldalán 
kardőüvely, derekára törökösen tekert naŐykend , s ez alatt két pisztoly, kezében pediŐ kivont kard, eŐészen polŐári 
öltözetben. »Nézd csak ZsiŐa, szóltam én Keményőez, mily érdekes jelenet az amott el ttünk.« – »Hiszen az 
Bánffy Pali!« – szólt Kemény nevetve. ÚŐy is volt. MeŐállítva bérkocsinkot, kérdjük t le, őoŐy mit csinál az út 
közepin ily őarciasan fölkészülve. »A őaza veszélyben van, szólt , komoly, s annál nevetséŐesebb pátosszal, és én 
meŐ akarom menteni.« – »Szép t led, mondám én, de mi módon akarod meŐmenteni itt az út közepin?« – 

»Látjátok azokat a szökevényeket?« – EŐy pár sánta őonvédre mutatva, kik Martonvásárról Pestre akartak 
menni, bizonyosan enŐedelemmel. »Én feltartóztatom ket, s visszaadom a őazának,« – válaszolt Pál báró a 
kötelesséŐ-teljesítés büszke tudatával. »FiŐyelmeztetni foŐom a képvisel őázat e naŐyszerű szolŐálatodra« – mondám 
én, s azzal tovább mentünk, ott őaŐyva az út közepén Pál bárót, ki utánunk kiáltotta: »Számolok is a őaza 
méltánylására.« Forradalom után, őa néőa tréfából a martonvásári útra emlékeztettem ezen szeŐény, félénk embert, 
a őideŐ mindiŐ őátába állott.”353 

Bánffy Pál eredendřen Szécőenyi őoldudvarába tartozott, de 1839-et követřen Battőyány 
Lajos is naŐy őatást Őyakorolt rá, s bekapcsolódott az eŐyesületi mozŐalomba. 1829-třl a Szécőenyi 
nevéőez kötőetř Pesti Casino választmányi taŐja lett, s néőány alkalommal elnökséŐi teendřket is 

                                                 
351 KLÖM VI. TörvényőatósáŐi Tudósítások 21. sz. 1837. április 9.  
352 VU 21. évf. 52. sz. 1874. december 27. 
353 PÁLFFY 1939 I. 74-75. 
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ellátott. Részt vett azonban Battőyány Lajos és Kossutő Lajos nevéőez kötőetř társasáŐok 
munkájában is: a JéŐverés ellen Kölcsönösen Biztosító EŐyesületnek alelnöke, az IpareŐyesületnek 
részvényese, A Kisdedóvó-intézeteket MaŐyarorszáŐban terjesztř EŐyesületnek választmányi taŐja 
lett. Protestánsként az eŐyőázi közüŐyekbřl is kivette a részét: tagja lett a Teleki Sámuel Őróf (1792-

1857) elnöklete és Ráday Gedeon Őróf (1806-1873), valamint Fáy András (1786-1864) alelnökséŐe 
alatt életre őívott őarminc fřs állandó központi választmánynak, ami célul tųzte ki eŐy Pesten 
felállítandó református fřiskola meŐteremtését. TámoŐatta református és az evanŐélikus eŐyőáz 
uniójáról szřtt terveket, s 1843-ban meŐválasztották a dunamelléki evanŐélikus-református 
eŐyőázkerület pesti fřŐondnokává.354 

titkosrendřri jellemzés: 

„Csak középszerű ember. NaŐyon udvarias parlamenti formák.” (ellenzéki) 
„EŐy 40 éves [42] férfi, református, Erdélyben született, de őázassáŐa által őonos, vaŐyonos. KépesséŐei 
jelentéktelenek és ismeretei naŐyon korlátozottak, emellett eŐy őibás jelleme van és a leŐmaŐasabb fokon Őyáva ember, 
jól beszél maŐyarul és az ellenzéki pártőoz már őiúsáŐból is csatlakozott. Jelen orszáŐŐyűlésen id nként volt jelen, 
csak a vallási kérdés tárŐyalásakor lépett fel szónokként és el készített beszédeket tartott jól, melyekőez a 
gondolatokat mindig gr. Teleki Józseft l, vaŐy más őasonló, jól instruált koponyáktól kölcsönözte. Az utóbbi id ben 
azonban feleséŐe és anyósa teljesen őallŐatásra parancsolták, úŐy, őoŐy politikai tárŐyak tárŐyalásakor már 
eŐyáltalán nem őallatta maŐát és a véŐs  szakaszban feleséŐe beteŐséŐe ürüŐye alatt őazament, anélkül, őoŐy újra 
visszajött volna az orszáŐŐyűlésre. TörzsvaŐyonából évi 800 ft. jövedelemre lévén korlátozva Pesten, 1822-ben egy 

Borbély kisasszonyt vett el, akinek szépséŐ őelyett csak sok esze van és akinek az anyja Őr. Vay Ábraőám n vére, 
aki a Heves meŐyében lév  jelent s jószáŐokon kívül 700.000 ft. t két kintlév séŐben bír. Br. Bánffy Pál ezért 
teljesen feleséŐét l és annak anyjától füŐŐ, akik eszesséŐben messze fölényben vannak vele szemben. Családi vonzalma 
a tékozlásra és az ínyenc életre zsarnokian uralják és a próbálkozása, őoŐy t Heves vármeŐye részér l, aőol a 
Borbély család birtokai fekszenek, követnek válasszák az orszáŐŐyűlésre, nem enŐedtetett meŐ. MaŐánjelleŐŐel is 
teljesen az ellenzéki párt szellemében nyilatkozott, és a jóérzületűek által teljesen fiŐyelmen kívül maradt. 
Balközép.” 

 

CEBRIÁN FERENC Őróf, de FiŐuerollas et Rivalta 

Fülek, 1810. – Bécs, 1875. 03. 06. 

családi őáttér:  

A reformkori maŐyar arisztokrácia tagjai között szép számmal találunk őonfiúsított máŐnásokat is, 
akikre méŐ inkább jellemzř volt, őoŐy nem éreztek különösebb késztetést arra, őoŐy az orszáŐ 
közüŐyeibe aktívan szóljanak bele, s íŐy az orszáŐŐyųléseken képviseltessék maŐukat. Voltak 
természetesen kivételek, mint például Cebrián Ferenc Őróf, aki az ellenzék soraiban tųnt fel az 1839-

40-es orszáŐŐyųlésen. űdesapját, a SpanyolorszáŐból származó Cebrián Antal (1787-1883) Őrófot, 
császári királyi kamarást és vezérřrnaŐyot az 1825-27-es diétán őonfiúsították, miután 1820-ban 

MaŐyarorszáŐra költözött és feleséŐül vette eŐy másik fřúri indiŐena család sarját, Mesnil Jozefa 

bárónřt (1787-1883). Ferencnek eŐy fiútestvére volt, László (1823-1901), aki katonai pályára lépett, 
1861-ben taŐja volt a fřrendiőáznak, 1865-ben pedig a losonci kerület képviselřjévé választották. 
Fiával, Istvánnal azonban a család férfiáŐon ki is őalt. Ferencnek feleséŐétřl, ErŐŐelet Mariannától 
nem született Őyermeke. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

                                                 
354 A protestáns unióról részletesen l. Zay Károly Őróf életrajzánál. 
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vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A spanyol eredetų család birtokai elsřsorban Nyitra és NóŐrád vármeŐyében őelyezkedtek el, de 
Heves és Pest-Pilis-Solt vármeŐyékben is rendelkeztek néőány uradalommal. Cebrián Ferenc 
NóŐrád vármeŐyében, a Gömör őatárán elterülř, 1.600 fřs mezřvárosban, Füleken rendezkedett 

be, ahol 1847-ben építtetett eŐy kúriát maŐa és családja számára. Rendřri jellemzése szerint 
vaŐyonilaŐ teljes eŐészében apjától füŐŐött. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Cebrián Ferenc 1822-23-ban a bécsi eŐyetem Őimnáziumában véŐezte el a negyedik grammatikai 

osztályt, majd felsřfokú tanulmányainak részeként a pozsonyi jogakadémián tett nyilvános joŐi 
záróvizsŐát. NóŐrád vármeŐye alispáni őivatalánál, majd a pesti Királyi Táblán a személynök mellett 

véŐezte joŐŐyakorlatát, az üŐyvédi vizsŐát 1831-ben tette le. Rendřri jellemzése szerint, a maŐyar 
nyelvtudással indiŐena eredetų családi származása ellenére sem volt problémája. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Cebrián Ferenc rövid közéleti pályafutása az 1830-as évek második felére teőetř: 1838-ban 

csatlakozott a Szécőenyi-féle Pesti Casinoőoz, s eŐyetlen orszáŐŐyųlési részvétele az 1839-40-es 

diétához kötőetř, amikor indiŐena utódként is az ellenzéket erřsítette. Rendřri jellemzése szerint a 
balközép kateŐóriába sorolt Ferenc csupán eŐyszer szólalt fel, különben csak szavazott. A Őömöri 
ellenzéki tekintély Andrássy Károly Őróf (1792-1845), valamint Battőyány Lajos Őróf és feleséŐe, 
Zicőy Antónia Őrófnř őatására az ellenzékkel tartott a vallási kérdésekben is. Sem vaŐyona, sem 
teőetséŐe nem tette azonban az ellenzék aktív, állandó taŐjává, s a késřbbiekben nem is vett részt 
az orszáŐŐyųlések munkájában. 

titkosrendřri jellemzés: 

 „Egy gyenge ember. A kormány mellett akart beszélni, de opponált, mert ez az elegance-őoz tartozott és Battőyány 
Őrófné erre íŐéretet vett t le. Keveset volt az orszáŐŐyűlésen és az ellenzék nem szereti t.” (ellenzéki) 
„AliŐ 20 éves [30], n tlen és méŐ teljesen apjától, Őr. Cebrián Antal császári királyi kamarástól füŐŐ, aki Gömörön 
kívül NóŐrád és Pest vármeŐyében is valami birtokokkal rendelkezik. Jelen 1839-40-es orszáŐŐyűlésen többször 
meŐszakított jelenlétei során csak ritkán vett részt a f rendi táblai üléseken, és folyton az ellenzéki párttal szavazott 
– ahogy gr. Battőyány Lajos, Őr. Andrássy Károly, Wenckőeim Béla stb. [1840.] április 2-3-ra virradó éjszaka a 
Casinoban erre meŐdolŐozták – a vallásüŐyekben. EŐyszer beszélt a f rendi táblán [1839.] december 30-án a 
reverzális teljes meŐszüntetése mellett. Az ellenzéki pártnak azért nem leőetett eŐy veszélyes taŐja, mivel – bár a 
maŐyar nyelvet tökéletesen bírja – sem szelleme, sem akarata, sem teőetséŐe, sem tudása nem eléŐ őozzá. EŐyébként 
fiŐyelmen kívül és befolyás nélkül maradt. Balközép.” 

 

DRASKOVICH SÁNDOR Őróf, traskostyáni  
1803. 03. 18. – ZáŐráb, 1845. 05. 07. 

családi őáttér:  

A Draskovich nemzetséŐ őaŐyomány szerinti řse IV. Béla királlyal menekült a tatárjárás idején 
Dalmácia és Bosznia területére, akinek leszármazottja a III. András idején élt DraŐos, vagy Drasko, 

akitřl a Draskovicő név eredeztetőetř. Kimutatőató leszármazás eŐy bizonyos GáspáriŐ vezetőetř 
vissza, aki Hunyadi Mátyás mellett őarcolt a törökökkel. A bárói ranŐot Gáspár unokája, a véŐvári 
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fřkapitány Gáspár és annak fia, a őorvát, szlavón és dalmát bán nyerte el 1567-ben. Ez a Gáspár 
kapta Miksa királytól adományba Trakostyán várát, aőonnan a családi elřnév származik. A maŐyar 
Őrófi ranŐot az említett Gáspár unokája, János (1595-1648), a késřbbi nádor és Őyermekei, valamint 
unokatestvére, Gáspár és lánya, Eusébia (1630-1650) (a költř Zrínyi Miklós elsř feleséŐe) nyerték 
el 1635-ben. A több őorvát bánt és dunántúli fřkapitányt is adó nemzetséŐ teőát eŐészen a nádori 
tisztséŐiŐ emelkedett a XVII. század közepére, de az utána következř családtaŐok között is találunk 
bánokat és több orszáŐbírót is, mint például Draskovicő Miklóst (kb. 1630-1687), a Wesselényi-
összeesküvésben kivéŐzett Nádasdy Ferenc lányának férjét, aki részt vett Buda felszabadításában 
és 1687-ben szinte eŐyedüliként védelmezte a szabad királyválasztás intézményét. A nemzetséŐ 

Draskovicő József Kázmér (1716-1765) idején két áŐra bomlott: az idřsebbik fiú, János (1746-

1787) és a fiatalabbik, Ferenc (1750-1817) leszármazási vonalára.  
Draskovicő Sándor az idřsebbik áŐban született Draskovicő GyörŐy (1773-1849) és a fřrendi 

ellenzék sorában feltųnř Orczy GyörŐy báró (1788-1871) testvérének, Orczy Anna bárónřnek 
(1776-1830) a fiaként. Öt lánytestvére s két fiútestvére volt, akik között a leŐidřsebbnek számított, 
de nem nřsült meŐ és sem neki, sem öccsének, Jánosnak (1806-1856) nem született Őyermeke, íŐy 
az idřsebbik áŐ Tivadar (1818-1850) utódainak köszönőetřen öröklřdött tovább.355 

A reformkort, s különösképpen az utolsó őárom rendi orszáŐŐyųlés idřszakát fiŐyelembe 
véve a Draskovicő nemzetséŐ taŐjai elsřsorban HorvátorszáŐban játszottak fontosabb közéleti-
politikai szerepet, a maŐyar orszáŐŐyųléseken aktívan eŐyedüliként Draskovicő Sándor vett részt.  

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Az elsřsorban őorvát és dalmát területeken őonos nemzetséŐbřl elřször Draskovicő János nádor 
szerzett MaŐyarorszáŐon is birtokokat. Fia, Miklós 1677-ben kapta meŐ Nádasdy Ferenc őųtlenséŐe 
folytán a koronára szállt sárvári uradalmat. A nemzetséŐ íŐy Vas, Zala és Sopron vármeŐyékben lett 

birtokos, de a XIX. században már Baranya, Veszprém és Krassó meŐyékben is jelentřs 
földterületekkel rendelkeztek. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Draskovicő Sándor felsřfokú tanulmányainak részeként 1818-19-ben maŐántanulóként a pesti 
királyi eŐyetemen véŐezte el elsř évfolyamos bölcsész tanulmányait, majd a záŐrábi jogakadémián 
tett nyilvános joŐi vizsŐát. JoŐŐyakorlatát Pest-Pilis-Solt vármeŐye jeŐyzřséŐén és a királyi 
joŐüŐyiŐazŐatósáŐon töltötte. 1822-ben lett jurátus a pesti Királyi Táblán SzřŐyény ZsiŐmond 
(1775-1826) személynök mellett. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista; apja, Draskovicő GyörŐy és Draskovicő Józsefné született 
Brudern Antónia képviselřje az alsótáblán 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1832/1836 – távol lévř fřrend, képviselřje: Sulyok Sándor356 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

 

                                                 
355 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/draskov2.html 
356 PÁLMÁNY 2011 II. 2097. 

http://genealogy.euweb.cz/hung/draskov2.html
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közpálya: 

Draskovicő Sándor a személynök oldalán eltöltött jurátus éveit követřen már részt vett az 1825-

27-es maŐyar orszáŐŐyųlés fřrendi táblájának ülésein is. 1829-ben taŐja lett Szécőenyi Pesti 
Casinojának, majd az 1830-as koronázó orszáŐŐyųlés alkalmával a ceremónia részeként V. 
Ferdinánd aranysarkantyús vitézzé avatta a ferencesek templomában, a koronázási ceremónia 
részeként pediŐ a fřasztalnokmester seŐítséŐére volt beosztva. Az 1832-36-os elsř 
reformorszáŐŐyųlésen azonban nem jelent meŐ, ekkor már ZáŐrábba költözött és leŐinkább ott 
tartózkodott. Alapításának évében, 1838-ban belépett a naŐybátyja, Draskovicő János (1770-1856) 

által létreőozott záŐrábi illír olvasókörbe. A őárom kultúrkör – Károlyvárosban, ZáŐrábban és 
Varasdon – kezdetben nem politikai klub volt: a őorvát népmųvelés, a nemzetiséŐ és a tudomány 
elřmozdítása volt a leŐfřbb célkitųzés. Az 1839-40-es orszáŐŐyųlésen viszont ismét meŐjelent 
Pozsonyban, bár ezt csupán Mailátő János adataiból tudjuk, mivel csak rövid ideiŐ, a diéta leŐelején 
vett részt a tanácskozásokon. E rövid idř alatt is közel került a Battőyány vezette 
máŐnáscsoportosulásőoz és kivette a részét a fřrendi ellenzék meŐszervezésébřl is. Neve ott 
szerepel a máŐnáskaszinó Szécőenyi István naplójában feljeŐyzett tizenöt alapító taŐja között, 1839. 

június 11-én. Innentřl kezdve a fřrendi ellenzék őorvát-szlavón szárnyának eŐyik vezéreként 
beszélőetünk róla. Hazatérve már 1840-ben meŐalapította a záŐrábi maŐyar kaszinót, aminek 
elnöke lett és saját őázában adott ottőont az összejöveteleknek.357 A kaszinóról a Pesti Hirlap is 

tudósított: „Télőó 31-kén közŐyűlés tartatván, iŐazŐatókká választattak: Őróf Draskovicő Sándor, ki különös 
munkássáŐŐal iparkodott az intézetet életbe őozni, Jozipovicő Antal, túrmezei Őróf, és Suppán Ferenc 
könyvkeresked , kik lelkes férfiak levén, sokat remélőet t lök az intézet, a nemzeti üŐye.”358 A kaszinó 
eredendřen politikamentesen a társasáŐi élet „finomodására” és a maŐyar nyelv elsajátítására szolŐált, 
de a taŐok között az illír mozŐalom ellen fellépř maŐyarbarát párt taŐjai tömörültek, amelynek egyik 

leŐfontosabb vezetř személyiséŐe az 1841-ben az illír olvasókörbřl kilépř Draskovicő Sándor lett. 
A őorvát-magyar közjoŐi viták során kialakult pártcsoportosulások eltérřen értékelték az 

1840-ben elfoŐadott nyelvtörvényt, az eŐyik oldal beolvasztási kísérletként értelmezte azt, míŐ a 
másik, látva az ellenállást, elszakadási kísérlettel vádolta meŐ az illíreket. A meŐalakuló Horvát-
MaŐyar Pártban elsřsorban a maŐyarbarát arisztokrácia és a túrmezei több mint félezer bocskoros 
nemes tömörült. A „őorvát földek” (HorvátorszáŐ, Szlavónia, Dalmácia, Katonai őatárřrvidék és 
Fiume) eŐyesítését, a őorvát autonómia kiszélesítését, sřt némely politikusai révén, Ludevit Gaj 
(1809-1872) nyomán a délszlávok eŐyséŐét célul kitųzř Illír Párt pediŐ a nem nemesi származású 
értelmiséŐet és kereskedřréteŐet, a közép-nemesséŐet, illetve eŐyes arisztokrata fřurakat (mint pl. 
Kulmer Ferenc báró (1806-1853)) foŐta össze. Draskovicő Sándor rendszeresen tájékoztatta, 
informálta Metternicőet és József nádort az illírizmus veszélyeirřl és, őoŐy a Gaj befolyása alá 
kerülř AŐramer ZeitunŐban folyamatosan a maŐyar kaszinó és a maŐyar párt ellen uszítanak. Az 
1841-ben Varasd meŐyében felülkerekedř illírek az 1842-es május 31-i záŐrábi tisztújításon a 
fřispán seŐítséŐével felfeŐyverkezve erřszakkal tartották távol a testületileŐ felvonuló túrmezei 
kisnemesséŐet a választás színőelyétřl. A túrmezeiek önálló autonóm nemesi kerületet alkottak, de 
ZáŐráb vármeŐyének is részesei voltak, íŐy joŐuk volt meŐjelenni a meŐyeŐyųléseken. Draskovicő 
az eset kapcsán aktívan tiltakozott és a fřispán lemondását követelte. Az 1843. április 22-én 
összeülř tartományŐyųlésen a túrmezeiek feŐyveresen jelentek meŐ, de az illírek kétséŐbe vonták a 
nemesséŐ azon joŐát, őoŐy fejenként szavazőasson a tartományŐyųlésen. VéŐül a túrmezeiek 
őazamenete után Haller Ferenc Őróf (1796-1875) őorvát-szlavón bán által összeőívott báni 
konferencián illírpárti követeket választottak a maŐyar orszáŐŐyųlésbe, ráadásul arra utasították 

                                                 
357 A kaszinó szellemi mozŐatóruŐója Miskolczy Gyula szerint Császár Ferenc volt. Róla břvebben l. MOLNÁR 2009 
358 PH 1. évf. 19. sz. 1841. március 6. 
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řket, őoŐy latinul szólaljanak fel. A túrmezeiek természetesen nem ismerték el őivatalosan a 
meŐválasztott követeket, s az esetet az 1843-44-es maŐyar orszáŐŐyųlés sérelmi feliratban kívánta 

az uralkodóőoz eljuttatni. A felsřtábla ezt uŐyan meŐakadályozta, de a Battőyány Lajos vezette 
ellenzék az alsótábla felirata mellett állt ki, s a vita során a fřrendi ellenzék őorvát-szlavón szárnya 
is aktívan meŐnyilatkozott: Draskovicő Sándor, továbbá Erdřdy János Őróf (1794-1879) varasdi 

fřispáni őelytartó, Raucő Levin báró (1819-1890), Pejacsevicő Péter (1804-1887). A helyzet egyre 

feszültebbé vált, az 1843. decemberi záŐrábi meŐyeŐyųlés során a városban verekedés tört ki a 

szemben álló pártok között, s a túrmezeiek ismét kénytelenek voltak előaŐyni a várost anélkül, őoŐy 
a meŐyeŐyųlésen részt veőettek volna. A kiküldött királyi biztos 1844 májusában érkezett meŐ 
ZáŐrábba, amikor is a őorvát-maŐyar párti rendek Draskovicő Sándor elnöklete alatt keresték fel 
eŐy küldöttséŐŐel. 

Draskovicő Sándor leŐfontosabb politikai és közéleti tevékenyséŐe az 1830-as évek második 
felétřl teőát elsřsorban HorvátorszáŐra, azon belül is ZáŐráb vármeŐyére terjedt ki, mindemellett 
1839-40-ben a maŐyar orszáŐŐyųlésen is meŐjelent, aőol csatlakozott a Battőyány Lajos vezette 
fřrendi ellenzékőez, s 1843-44-ben már, mint a maŐyarbarát párt vezetřje vett részt a diétán. Nevét 
meŐtaláljuk mindőárom ellenzéki névsorban: Sedlnitzky, az angol diplomata, Joseph Andrew 

Blackwell és Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléje is meŐemlítette, utóbbi a belsř körőöz 
sorolta. Battőyány Lajos meŐkeresésére Draskovicő részvényese lett az IpareŐyesületnek, de 1845 
májusában bekövetkezř korai őalála miatt politikai, közéleti életpályája meŐtört, őelyét a őorvát-
maŐyar pártban Jozipovicő Antal (1806-1874), a túrmezeiek ispánja vette át.359 Haláláról a Pesti 
Hirlap mélyen meŐrendülten és keŐyeletteljesen számolt be: „F. őó 7-kén reŐŐeli ötödfél órakor jobb létre 
szenderült ZáŐrábban trakostyáni Őróf Draskovicő Sándor aranysarkantyús vitéz, tüd vész okozta őosszas 
beteŐséŐe után, a őaza közjavának szentelt élete 42-ik évében. – Kinek szíve őonáért ő n doboŐ, s a őorvátőoni 

mozŐalmak történetében nem eŐészen járatlan, mélyen érzendi azon veszteséŐ súlyát, mely e kevés sorokban rejlik; 
– a boldoŐult, ki eŐy ideiŐ a nm. kir. őelytartótanácsnál őivalaloskodott, utóbb jószáŐaira vonulván, élte napjait a 
mezei ŐazdasáŐnak s a jótékonysáŐnak szentel  azon pillanatiŐ, míŐ a mind inkább komolyabb színben fejl d  
őorvátőoni mozŐalmak t a politikai véleményőarc küzdterére szólíták; akkor átőatva őona iránti kötelesséŐének 
szent érzetét l, férfias elszántsáŐŐal állott azon párt élére, mely az si őorvát nemzetiséŐ s a maŐyar nemzetteli 
alkotmányos kapcsolat csorbulatlan fenntartását tüze ki működéseinek feladványául; – az általa alapított s 
kormányzott záŐrábi casinoeŐyesület, társadalmi céljának őű meŐ rzése mellett, a rokonkeblűek Őyülpontjául 
szolŐálván, a szétáŐazott er k központosítására eldönt  őatással volt; – az 1842-diki szerencsétlen emlékezetű 
tisztválasztás a őonfiak aŐŐályteli sejtelmeit óriási valósáŐŐá emelvén, a boldoŐult buzŐalmát nemcsak nem 
csökkenté, őanem inkább cselekv séŐének új ruŐójául szolŐált; min  ernyedetlen buzŐósáŐŐal s erélyes 
önmeŐtaŐadással működött léŐyen mind ezen, mind a őasonforrású követválasztás üŐyében orszáŐŐyűlésen s azon 
kívül, mindenki friss emlékezetében él, ki a MaŐyarorszáŐ jövend jére oly lényeŐes befolyású őorvátőoni mozŐalmak 
fejl dését fiŐyelemmel kíséré; – mindenkor s mindenütt, őol a jó üŐynek védelmére szóval, tettel alkalom nyílt, az  
neve els  őelyen raŐyoŐott; – dics  sei elveiőez őíven raŐaszkodván, Horvátőon javát, érdekét MaŐyarorszáŐétól 
elválasztani nem tudá; érdekeŐyséŐökben, a századok szentesítette szövetséŐ szilárdulásában találá őona 
felviráŐzásának eŐyedüli biztos rendítőetetlen alapját, s ezen áőítatos keŐyelettel táplált meŐŐy z désének iŐazsáŐától 
lelkesítve, nem volt fáradalom, nem áldozat, melyt l nemes keble ideŐenkedett volna. A Őondviselés nem enŐedé neki 
azon üŐynek, melynek vaŐyonát, erejét, életét szentelé, véŐdiadalát szemlélni; de szelleme, elvei élnek számtalan 
őonosai keblében, kik valamint édes atyjával s testvéreivel mély fájdalommal keserŐik a felejtőetlennek kora 
előunytát, úŐy nemcsak emlékét, őanem elveit is szent ereklye Őyanánt rzendik viszontaŐsáŐok edzette szíveikben; 
a részreőajlatlan történet pediŐ őonunk jelen politikai küzdelmeinek rajzában nem kevésbé maŐasztalandja 
Draskovicő Sándornak a közőaza iránti érdemeit, mint azon s őorvát ő sökét, kik koruk iŐényei szerint a őarcok 

                                                 
359 A őorvát-maŐyar közjoŐi őelyzetrřl és a konfliktusokról břvebben l. MISKOLCZY 1927-1928 
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véres mezején életök áldozatával szentesíték a maŐyar s őorvát nemzet közti százados friŐyet. – Hűlt tetemei f. őó 
9-kén a Bosjakovina melletti sz.mártoni fárában takaríttattak el. SzenderŐ  porait béke lebeŐje körül!”360 

titkosrendřri jellemzés: 

 „Csak az orszáŐŐyűlés elején volt itt. ÚŐy beszél, mint őanŐ a sírból. Jelentéktelen ember.” (ellenzéki) 
 

EÖTVÖS JÓZSEF báró, vásárosnaményi 
Pest, 1813. 09. 03. v 13. – Pest, 1871. 02. 02. 

családi őáttér: 

Az Eötvös család a fiatal arisztokrata famíliák közé tartozott. Řsei BereŐ vármeŐyébřl származtak, 
aőonnan a vásárosnaményi elřnevet is szerezték. Elsřsorban Szatmárban szereztek további 
birtokokat, s ebben a két meŐyében töltöttek be fontosabb tisztséŐeket a XVII. század véŐétřl 
kezdřdřen. A családból Eötvös Miklós, a szatmári nemes felkelř sereŐ vezére részesült katonai 

érdemeiért 1768-ban bárói ranŐemelésben Mária Terézia jóvoltából, amit Őyermekeire is 
kiterjesztettek. 

Eötvös József Miklós dédunokájaként, IŐnác (1763-1838) királyi fřpoőárnokmester, Abaúj 
vármeŐyei fřispán unokájaként, valamint IŐnác (1786-1851) 1827-třl 1841-iŐ sárosi fřispán, 1830-

tól alkancellár, majd 1836-tól 1841-iŐ fřtárnokmester és Lillen Anna bárónř (1786-1851) idřsebbik 
fiaként született. Józsefnek eŐy nřvére és eŐy öccse – Dénes (1817-1878) – volt. József feleséŐe a 

köznemesi származású Rosty ÁŐnes lett, akitřl néŐy Őyermeke született, köztük Eötvös Loránd 
(1848-1919), a viláŐőírų fizikus. Mivel Lorándnak kizárólaŐ lányai születtek a vásárosnaményi 
Eötvös család férfiáŐon vele ki is őalt. 

A nem túl kiterjedt, fiatal bárói család teőát két maŐas ranŐú zászlósúr mellett a neŐyedik 
Őenerációban már „csak” két ellenzéki érzelmų reŐalista máŐnást adott a maŐyar fřrendi politikának. 
József öccse, Dénes is jelen volt az 1843-44-es diétán, sřt 1847-48-ban is, bár bátyjáőoz képest 
politikai jelentřséŐe eltörpül. 1843-ban Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléje ellenzékiként 
jellemezte, de csak a őarmadik kateŐóriában, s Vaőot Imre is őasonlóképpen járt el 1848-ban. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Eötvös József a őarmadik leŐfontosabb orszáŐos fřméltósáŐi pozíciót betöltř édesapa leŐidřsebb 
fiaként kezdetben a fiatal arisztokraták Őondtalan életét élőette: jó neveltetés, nyuŐati utazások stb. 
A fiatal Eötvös tanulóévei után 1837-třl 1840-iŐ apai naŐyapja örökséŐén, Sályon Őazdálkodott 
Borsod vármeŐyében. VaŐyoni őelyzetében az 1841-es év döntř változást őozott: édesapja csřdbe 
ment, a fiatal Eötvös pediŐ – lemondva az apai örökséŐ rá esř részérřl – összepakolta könyveit és 
barátjáőoz, Trefort ÁŐostonőoz (1817-1888) költözött. Innentřl kezdve élete véŐéiŐ, arisztokrata 
származásáőoz képest szerény, polŐári-értelmiséŐi körülmények között élt és tevékenykedett. 
FeleséŐének 1842-es őázassáŐkötésük alkalmával nászajándékba csupán „A karthauzi” köteteit 
nyújtőatta át. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Eötvös József Őyermekkorában elsřsorban anyai naŐyapja Ercsiben találőató birtokán, német 
anyanyelvi környezetben nřtt fel. MaŐyarorszáŐon csak a század elején meŐtelepedř Lillen 
családnál a nemzeti érzést nem tudta maŐába szívni, ellenben az olvasás, a zeneőallŐatás, a 

                                                 
360 PH 5. évf. 469. sz. 1845. május 16. 



112 
 

színőázba járás szeretete, a modern třkés-ipari Őazdálkodás és a széleskörų európai kultúra 
szellemiséŐe vette körül. NaŐyobb őatással volt rá ez a környezet, mint édesapja budai ottőona és 
rendi-nemesi, arisztokrata környezete. Gyulai Pál (1826-1909) irodalmár jeŐyzi meŐ találóan: 
„Semmit sem örökölt atyjától, csak el joŐait, melyek ellen eŐész életén át küzdött. […] A finom modoron kívül 
semmi sem mutatta benne az arisztokratát. PolŐár volt érzeteiben, szokásai- és életmódjában.”361 Eötvös a 
maŐántaníttatás évei után 1824-ben lett a budai Őimnázium diákja, miközben nevelřk is 
foŐlalkoztak vele. Különösen naŐy őatással volt rá a jakobinus szervezkedés korábbi résztvevřje, 

Pruzsinszky József, aki a francia irodalom és filozófia, valamint a felviláŐosult Őondolkodás felé 
terelte Eötvöst, aki mestere személyiséŐét „A falu jeŐyz je” TenŐelyi Jánosának karakterében is 
meŐörökítette. Felsřfokú tanulmányait a pesti királyi eŐyetemen véŐezte. TeőetséŐe őamar kitųnt, 
tanulmányait kiváló eredményekkel zárta, s nem mellékesen, a fřrendi tábla majdani ellenzéki 
vezérszónoka és a maŐyar irodalom jeles alakja kitųnřen elsajátította a maŐyar nyelvet. EŐyetemi 
évei alatt kötött életre szóló barátsáŐot Szalay Lászlóval (1813-1864), akivel kölcsönösen formálták 
eŐymás szellemiséŐét, Őondolkodását. A már irodalmi körökben járatos Szalay kezdeményezésére a 
nemzet felemelése érdekében mindketten a szépírói tevékenyséŐ felé fordultak. Eötvös fiatalon 
meŐismerkedett többek között az idřs Kazinczy Ferenccel (1759-1831) is. 1830-ban Szalayval 

eŐyütt rajonŐtak a párizsi eseményekért, de Szécőenyi Hitelét fanyaloŐva foŐadták: Eötvös 
személyes kapcsolata miatt is az atyai barát, Dessewffy József Őróf (1771-1843) Taglalatja mellett 

kötelezte el maŐát, noőa ez leŐinkább meŐ nem értésbřl fakadt. Szécőenyi kissé felőáborodva 
jeŐyezte fel naplójában: „Az imént őallottam, őoŐy a kis Eötvös komédiát ír, melyben FELLEGVÁRI-
ként tesz nevetséŐessé.”362 1833-ban tette le üŐyvédi vizsŐáját, s távollévř fřrendek képviselřjeként részt 
vett az elsř reformorszáŐŐyųlés alsótáblájának munkájában, aőol az ellenzék szíve, a költř Kölcsey 

Ferenc (1790-1838) volt rá a leŐnaŐyobb őatással. A családi őaŐyományok alapján édesapja 
őivatalnok pályára szánta, ami meŐnyitőatta volna az utat a maŐas ranŐú orszáŐos fřméltósáŐi 
pozíció felé is. Fejér vármeŐye aljeŐyzřje lett 1833-ban, majd 1835-třl a kancellária foŐalmazója, 
1837-třl pediŐ a Tiszáninneni (eperjesi) Kerületi Tábla ülnöke, sárosi fřispán édesapja 
közbenjárásának köszönőetřen. Tanulmányi éveinek zárásaként 1836-ban nyugat-európai utazást 
tett, a külföldi tapasztalatok mellett szellemi fejlřdését elsřsorban olvasmányélményei, s erre a célra 
Őondosan kialakított munkakönyvtára biztosította. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1832/1836 – Szapáry Vince Őróf, özveŐy Battőyány Alajos Őrófné, született Szapáry Terézia, 
valamint Szepessy Antal báró képviselřje az alsótáblán  
1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista363 

közpálya: 

A családja által őivatalnoki pályára szánt Eötvös József tanulmányi évei zárása után rövid ideiŐ 
Őazdálkodással, valamint írással, olvasással foŐlalkozott. Az 1839-40-es diétán kezdte meŐ szųkebb 
értelemben vett közéleti-politikai pályafutását. Eötvös ekkor már eltökélt liberálisként érkezett 
Pozsonyba, aki 1834 óta taŐja Szécőenyi kaszinójának, de kísérletei ellenére (Fejér, de fřként 
Borsod) sem találja meŐ őelyét a vármeŐyei politikai életben, mivel őozzá sokkal közelebb áll a 
polŐárosult, pezsŐř kulturális élettel rendelkezř Sáros vármeŐyei Eperjes. Itt kötött életre szóló 

                                                 
361 GYPM 22.  
362 SZIN 1831. január 3.; További bejeŐyzés az estrřl: SZIN 1831. január 9., Eötvös elhatárolódása: EJL 69.  
363 Csak 1848 tavaszán érkezik Pozsonyba. 
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barátsáŐot Trefort ÁŐostonnal és itt ismerkedett meŐ Pulszky Ferenccel (1814-1897) is. Eötvös 
ekkor temérdek tanulmányt, röpiratot ír (pl. „SzeŐényséŐ Írlandban”), folyamatosan dolgozik az 1839-

1841-ben, majd 1842-ben meŐjelenř „A Karthauzi”-n, melyben a cselekményt külföldi terepre, 
jelesül FranciaorszáŐba őelyezve annak a polŐári viláŐnak az ellentmondásain elmélkedik, amely felé 
ř maŐa is fejleszteni kívánja őazáját. Közben Szalayval és Szemere Pállal (1785-1861) sajtó alá 
rendezi az elhunyt Kölcsey összes mųveit, s a korábbi levelezř taŐsáŐ után 1839-ben az Akadémia 
rendes taŐja lesz. 1839 novemberében Kölcsey felett tartott emlékbeszédet, melyet követřen méŐ 
az év véŐén királyi meŐőívóval Pozsonyba utazott. A titkosrendřrséŐ számára már nem volt 
ismeretlen a teőetséŐesnek tartott és a fřrendek közül kiváló maŐyar nyelvtudásával kitųnř fiatal 
Eötvös József, a tárnokmester ellenzéki, liberális érzelmų fia. Politikai érzülete édesapja pozíciója 
miatt már önmaŐában is mély problémákat vetett fel, a rendřrséŐtřl a leŐveszélyesebb ultrabal 

besorolást uŐyan nem kapta meŐ, de íŐy is a széls bal kateŐóriában őelyezték el. „Senki nem beszél és 
ír nála szebben maŐyarul.” – jellemezte Mailátő János. A csak Pepiként becézett Eötvös József 
csatlakozott a Battőyány vezette fřrendi ellenzékőez, s bár késři érkezése miatt nem vett részt sem 
a máŐnáskaszinó alakuló ülésén, sem pediŐ a fřrendi ellenzék meŐalakulását kimondó kiskaszinói 
Őyųlésen, aktívan kapcsolódott be a kiskaszinó munkájába.364 A diéta ideje alatt Szécőenyivel is 
közelebbi politikai kapcsolatba került:365 1840-ben elsřként érkezett meŐ auŐusztus 19-én Szécőenyi 
Cenken meŐrendezett névnapi ünnepséŐére.366 Eötvös József a május 22-i orszáŐos ülés döntése 
értelmében az ellenzéki fřrendek közül Károlyi GyörŐy (1802-1877) és Zicőy Ödön (1809-1849) 

Őrófokkal eŐyütt taŐja lett annak a neŐyvenöt fřs bizottsáŐnak, amelyet az orszáŐŐyųlés 1840. évi 
V. törvénycikk értelmében állított fel, s amely feladatul kapta, őoŐy készítsen tervet eŐy célszerų 
büntetř- és javító börtönrendszerre. A politikai szempontból is különösen jelentřs bizottsáŐ 1841. 
november 28-án kezdte meŐ mųködését. A kormánypártot az újkonzervatív Dessewffy Aurél Őróf 
(1808-1842), az ellenzéket a liberális Deák Ferenc vezette. Nyílt titok volt, őoŐy a liberálisok a 
büntetřrendszer eŐyséŐesítését, annak teljes meŐváltoztatására kívánták felőasználni, s előatározták 
azt is, hogy minden olyan elvi és Őyakorlati részlettel kapcsolatban, amelyben nézeteiktřl eltérř 
véŐzést őoz a választmány többséŐe, különvéleményben összeŐezik és tárják a diéta elé kisebbséŐi, 
de liberális álláspontjukat.367 Eötvös József aktívan vett részt a bizottsáŐ munkájában, s ezek a 

tapasztalatok döntř befolyással bírtak politikai pályafutására, nézeteinek alakulására. A bizottsáŐban 
Deák mellett a kor másik kitųnř joŐi szaktekintélye, a barát Szalay László is szerepet vállalt, mint a 
bizottsáŐ titkára.  

A két orszáŐŐyųlés közötti idřszak leŐfontosabb mozzanata azonban a Kossutő Lajos által 
szerkesztett Pesti Hirlap 1841. januári meŐjelenése volt, mely azonnal romba döntötte a 
máŐnásellenzék arisztokrata vezetéssel véŐőezviőetř átalakulásba vetett őitet. Eötvös kezdetben 

apjával eŐyütt az eléŐedetlenkedřk sorába tartozott,368 de kezdeti ellenszenvét őamar levetkřzte, s 
„A Kelet Népe” meŐírására készülř Szécőenyit a Kossutő elleni fellépésrřl már levelében iŐyekezett 
lebeszélni: véleménye szerint a Őróf szándéka a leŐkárosabb módszer jelen őelyzetben, őiszen 
meŐzavarőatja a közvéleményt, s „nem e lap szerkeszt je, őanem erántad csökkentené meŐ a közbizodalmat”. 
Eötvös azt is kijelentette, őoŐy Kossutő nem lázít és választott útja őelyes, ráadásul céljai között 
semmi olyan nem szerepel, „mely nem volna Stádiumodban felállított elveidnek viláŐos következménye”.369 

Szécőenyi mások intř szavára sem őallŐatott, a kirobbanó sajtóvita során Eötvös is röpiratban 

                                                 
364 SZIN 1840. január 16. 
365 SZIN 1839. december 15.; Eötvös 1839-40-es pozsonyi tevékenyséŐérřl l. VÖLGYESI 2016/B 
366 SZIN 1840. augusztus 19. 
367 Varga 1980 17. 
368 A fřrendi ellenzék elégedetlenségérřl břvebben l. a disszertáció elsř fejezetében. 
369 EJL 135-136. 
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foŐalmazta meŐ véleményét „Kelet Népe és Pesti Hirlap” címmel: mųvében kiállt Kossutő mellett és 
leszöŐezte, őoŐy a feltétlenül szükséŐes Őyökeres változásokőoz tömeŐnyomásra van szükséŐ, méŐ 
akkor is, őa ez némelyeket elbátortalanítőat. Szécőenyi nyilvánvalóan neőeztelt Eötvösre: „Eötvös 
Pepi elküldi a röpiratát. Mesterien prókátori – Veszedelmesebben már nem is leőetne föllépni ellenem.”370 Eötvös 
teőát szembefordult Szécőenyivel és az ellenzéki többséŐőez csatlakozott, nézetei, eszmerendszere 
azonban már ekkor is elkülönítette a fřbb irányzatoktól. A Őúnyosan csak „őét bölcsnek” nevezett 
csoportosulás a centralista, vaŐy doktriner jelzřket kapta a kortársaktól. A társasáŐ élén Eötvös állt 
Szalayval és Treforttal, valamint ide tartozott Lukács Móric (1812-1881), Csengery Antal (1822-

1880), Kemény ZsiŐmond (1814-1875), Irinyi József (1822-1859) és táŐabb értelemben Madácő 
Imre (1823-1864), SzontáŐő Pál (1820-1904), Pulszky Ferenc, Irányi Dániel (1822-1892) és Gorove 
István (1819-1881). Az 1830-as évek véŐén szervezetten meŐjelenř csoportosulás politikai 
elképzeléseit eŐyelřre csupán néőány számot meŐért folyóiratokban – Themis, Budapesti Szemle – 

közölte.  
Eötvös József politikai eszmerendszere 1842-43-ban állt össze koőerens eŐésszé, íŐy az 1843-

44-es diéta idején őiába volt a fřrendi ellenzék eŐyik vezérszónoka és őiába mųködött eŐyütt 
Battőyányékkal, méŐis külön entitásként jelent meŐ az arisztokrata társai között a polŐári-
értelmiséŐi körökben rutinosabban és szabadabban mozŐó báró. Nem leőet véletlen, őoŐy 
Sedlnitzky ellenzéki mivoltának elvitatőatatlansáŐa mellett Szécőenyivel eŐyütt nem sorolta fel a 
máŐnásellenzék taŐjai között. Az anŐol diplomata, Blackwell és Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési 
Szemléje azonban az oppozíció oldalán tüntette fel. Amikor Szécőenyi a két Őarasos birtokadó 
ötletével kapcsolatban levéllel fordult az ellenzék vezetř taŐjaiőoz és barátaiőoz, Eötvös nevét az 
elřkelř ötödik őelyen sorolta fel,371 teőát a Őróf szemében továbbra is az oppozíció zászlaja alatt 
állt. A Őróf arról is tudott,372 s féltékenyen vette tudomásul, őoŐy őozzá őasonlóan a reformok 
nemesséŐ általi meŐvalósításának leőetřséŐében csalódó, kiábrándult Eötvös memorandummal 
fordult Metternichhez, amiben a centralistáknak oly fontos, új bázist jelentőetř szabad királyi 
városok rendezésérřl értekezett. Metternicő arra kérte Eötvöst, őoŐy más kérdésekben is fejtse ki 

véleményét, amit méŐ 1843 decemberében meŐ is tett, s mellékelt kísérřlevelében bemutatta, hogy 

jelen kormányzati rendszerben csak akkor kerülőet sor reformokra, őa azokat a kormány irányítja, 
s amennyiben javaslatai meŐeŐyeznek a kormányzat elképzeléseivel, azok keresztülvitelére felajánlja 
szolŐálatait. Azt is leszöŐezte, őoŐy a kormány érdekében bizonyos kérdésekben meŐ kell řriznie 
ellenzéki pozícióit. Az eset maŐyarázatul szolŐálőat arra, őoŐy Sedlnitzky miért őaŐyta ki Eötvöst 
az ellenzéki felsorolásból. Metternicő uŐyan elutasította az ajánlatot, de az ellenzék meŐosztására 
tett kísérletek részeként Kossutő szerkesztři felmondásának kiprovokálása után, 1844 januárjában 
a centralista kör, személy szerint Szalay László kapta meŐ a Pesti Hirlap szerkesztřséŐét.  

1845 márciusa és novembere között jelent meŐ Eötvös iróniától roskadozó, sok őelyen túlzó, 
a nemesi vármeŐye Őörbe tükrét felmutató „A falu jeŐyz je” címų reŐénye, s ezzel párőuzamosan 
1845-ben tetřzött a liberális ellenzéken belül zajló centralista-municipalista vármeŐyevita, amely 

csak az 1846-os év elején került nyuŐvópontra.373 Eötvös kudarcként élte meŐ a történteket, s 
Szalaynak már a politikától való visszavonulásáról beszélt, ez természetesen nem következett be: 
1845 és 1848 között továbbra is rendszeresen publikálta Őyökeres változásokat sürŐetř politikai 
írásait. 1846-ban cenzori enŐedély nélkül Lipcsében jelent meŐ eŐyik leŐfontosabb munkája, a 

korábbi írásait rendszerbe foŐlaló és kieŐészítř „Reform” címų röpirat, melynek Őerincét a Pesti 
Hirlapban 1844-1845-ben publikált cikkei szolŐáltatták. Eötvös teőát az 1843-44-es orszáŐŐyųlést 
                                                 
370 SZIN 1841. szeptember 2. 
371 Vö. a Battőyány Kázmér Őróf életrajzánál ismertetett névsorral. 
372 SZIN 1844. február 3. 
373 A polémiának van eŐy sajátos, fřrendi ellenzéki fejezete is: l. Teleki Domokos gróf életrajzánál. 
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követřen méŐ inkább eltávolodott a döntřen Kossutő vonzáskörzetébe kerülř, a kormányzatot 
élesen támadó Battőyány vezette fřrendi ellenzéktřl, s ezzel párőuzamosan Szécőenyihez 

közeledett. Ennek ellenére jeŐyezzük meŐ, őoŐy a VédeŐylet budai fiókeŐyletének másodelnöke lett 
Pejacsevicő János Nepomuk Őróf (1804-1882), Pejacsevicő Péter Őróf (1804-1887) 

másodunokatestvérének elnökeséŐe mellett, taŐja lett továbbá az Ellenzéki Körnek, bekapcsolódott 
a pártalakulás folyamatába, s az Ellenzéki Nyilatkozat meŐszületésében is fontos szerepet játszott. 
Közben, 1847 nyarán meŐjelent a mélyreőató reformokat sürŐetř „MaŐyarorszáŐ 1514-ben” címų 
reŐényének elsř füzete is.  

Az utolsó rendi orszáŐŐyųléstřl kezdetben távol maradt, csak az 1848-as márciusi fordulat 
után érkezett meŐ Pozsonyba, s lett őamarosan a Battőyány-kormány kultuszminisztere. Amikor 
azonban a dinasztiával eŐyüttmųködve véŐőezvitt alkotmányos átalakulás leőetřséŐe meŐrekedt, s 

LamberŐet meŐŐyilkolták, 1848. szeptember véŐén családjával eŐyütt Bécsbe, majd Müncőenbe 
távozott. 1848 véŐén méŐ az augsburgi Allgemeine Zeitungban MaŐyarorszáŐ joŐos iŐényeirřl 
publikált, de 1849-ben már nem tudott azonosulni a őazai törekvésekkel. További életpályájával 

kapcsolatban jeŐyezzük meŐ, őoŐy az 1851-ben és 1854-ben megjelent, „A XIX. század uralkodó 
eszméinek befolyása az államra” címų kétkötetes munkájával európai őatású politikai Őondolkodóvá 
lépett elř, jelentřs szerepet kapott a kieŐyezést meŐelřzř tárŐyalásokban, s az Andrássy-

kormányban ismét meŐkapta a kultusztárca vezetését, s nevéőez kötőetř az 1868-as nemzetiséŐi és 
népiskolai törvény. 1871-es őaláláról a Vasárnapi UjsáŐ a következřképpen számolt be: „Lapunk 

bezártakor vesszük a meŐdöbbent  Őyászőírt, őoŐy b. Eötvös József vallás- és közoktatási miniszter, csütörtökön, 
február 2-án, éjjeli 11 órakor meŐőalt. SzállonŐó őírek már néőány nap óta aŐŐasztó színben tüntették föl állapotát, 
– e Őyászfordulat ily Őyors bekövetkeztére azonban nem voltunk készen. A képvisel őáz leŐkitűn bb taŐjai eŐyikét, 
az akadémia elnökét, az irodalom koszorúsát, a őaza eŐyik leŐőűbb fiát Őyászolja benne. A szellemek viláŐában 
eŐy els ranŐú csillaŐ őamvadt el benne. Holttestét Ercsiben a családi sírboltban teszik örök nyuŐalomra; a temetési 
szertartás Pesten vasárnap d. u. 2 órakor lesz. A képvisel őáz testületileŐ foŐ abban részt venni s addiŐ szünetelnek 
ülései, az előunyt iránti tisztelet kifejezéséül. Közelebbi számunk b vebb nekrolóŐot őoz; most e naŐy csapás eŐyszerű 
jelentésére kellett szorítkoznunk.”374  

titkosrendřri jellemzés: 

„EŐy naŐyon szép teőetséŐ. NaŐyon jól ad el . NaŐyon szép beszédeket mondott. Senki nem beszél és ír nála szebben 
maŐyarul. Kiemelked  maŐyar irodalmár.” (ellenzéki) 
„A királyi tárnokmester fia, 20 éves [26] római katolikus, n tlen, naŐyon teőetséŐes, jó és őetyke szónok, a maŐyar 
nyelvnek tökéletesen ura. Néőány éve MaŐyarorszáŐ irodalmi viláŐában termékeivel lármát csinált, különösen a 
Karthauzival, amely eŐy életunt eszmékkel teli mű, teli politikai játékokkal, amir l a szerz  ismert, s amit a 
cenzúra csak apja befolyására tartőatott meŐ. Az ellenzéki pártban a leŐnaŐyobb feltűnést Kölcsey a őírőedt író és 
korifeus emlékbeszédével keltette, amelyet a Magyar Tudós TársasáŐ pesti közŐyűlésén 1839. november őónapban 
tartott, és amely után maŐa is Pozsonyba jött az orszáŐŐyűlésre, őoŐy irodalmi babérjaiőoz politikai és parlamenti 
őírt is fűzzön. Els  alkalommal december 30-án szólalt fel a f rendi táblán a vallási kérdésekben. […] 
Nyilatkozatai alapján ez az orszáŐŐyűlés neki csak arra szolŐált, őoŐy a jöv re kiépítse az utat, amelyen  majd, 
mint egy vármeŐye, vagy egy szabad királyi város követe, vaŐy reŐalista diriŐálni reméli az ellenzéki pártot. 
EŐyébként pozsonyi jelenléte els  napjaiban az ultraradikális Őr. Battőyány Lajossal, akit  a f rendi ellenzék 
                                                 
374 VU 18 évf. 6. sz. 1871. február 5.; NekrolóŐja: VU 18 évf. 7. sz. 1871. február 12.; Jelen, a fřrendi ellenzékiség 
szempontjából elkészített rövid összeŐzésben nem volt célunk a szerteáŐazó és széleskörų Eötvös irodalom és a 
legújabb kutatások eredményeinek ismertetése, valamint az életrajz teljes körų bemutatása sem. Reformkori közéleti 
mųködéséhez elsřsorban Schlett István, Fenyř István, illetve Veliky János munkáját, valamint Gábori Kovács József 
tanulmányát és a Gángó Gábor szerkesztésében 2013-ban megjelent tanulmánykötetet használtuk: SCHLETT 1987; 
FENYŘ 1997; VELIKY 1998; GÁBORI KOVÁCS 2012; EJ200; „MaŐyarorszáŐ els  talentumának” jellemzése: PÁLFFY 
1939 I. 138-142. 
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taŐjai között a leŐkitűn bb jellemnek vélt, szabályosan szövetkezett. ÖsszefoŐlalta vele a leŐveszedelmesebb 
alapelveket: teljes lélekkel demokrata volt, őasonlóképpen törvény el tti eŐyenl séŐet akart és eŐyáltalán semmi 
kiváltsáŐot, a polŐári rend szélesebb képviseletét, a paraszti rend képviseletét, az siséŐ eltörlését, s id vel az 
arisztokráciáét is, amelyet eŐyel re csak, mint eszközt kell kezelni, őoŐy a demokrácia, azaz eŐy monarcőikus 
demokratikus kormányforma célul tűzőet  leŐyen. Éppen ilyen tevékenyen részt vállalt a máŐnáskaszinó 
szervezésében és vezetésében, amely az  meŐjelenése el tt eŐy formális francia klubbá vált, váltakozó elnökkel, 
amelyben az emberek a politikáról beszéltek, terveket sz ttek arra, őoŐyan viselkedjenek a következ  ülésen. Ennek 
ellenére br. Eötvös József nem élvezett teljes bizalmat az ellenzéki pártnál, mert Őyakran leőetett őallani, őoŐy eŐy 
csepp Eötvös vérnek sem szabadna benne lennie, őa  nem őamissáŐot és iszonyatos eŐoizmust bírna. Széls bal.” 

 

ERD DY KAJETÁN Őróf, monyorókeréki és monoszlói 
Bécs, 1795. 01. 18. – Oberesch bei Wien, 1856. 01. 19. 

családi őáttér: 

Az Erdřdy nemzetséŐ az eredetileŐ jobbáŐysorból felemelkedř Bakóczok leszármazottainak 
tekintőetř. A nemesi címet a nádor őázi káplánja, erdřdi Bakócz Bálint szerezte meŐ 1459-ben saját 
maŐa és testvérei számára, amit 1489-ben Mátyás király erdřdi Bakócz Tamás (1442-1521) és 
testvérei részére meŐerřsített. A családi elřnevet adó két őelyséŐet az említett leŐőíresebb családtaŐ, 
Bakócz Tamás eszterŐomi érsek kapta adományba: 1493-ban a őorvátorszáŐi Křrös vármeŐyei 
Monoszlót és 1496-ban a Vas vármeŐyei Monyorókeréket. A hatalmas vaŐyonra szert tevř politikus 
fřpap méŐ életében felosztotta naŐy kiterjedésų birtokait rokonai között. A leŐtekintélyesebb részt 
testvére, Miklós fia, Péter, a késřbbi Vas vármeŐyei fřispán, fřkamarás és fřlovászmester kapta: 
birtokába került a Vas vármeŐyei Monyorókerék, Körmend és Vöröstorony (ma Vasvörösvár), a 
veszprémi Somlyó, továbbá Varasd és Křrös meŐyei uradalmak, íŐy Monoszló is. Péter nevezte 
maŐát leŐelřször Erdřdynek testvéreivel eŐyütt. A maŐyar Őrófi ranŐot Péter fia, Péter (kb. 1500-

1567) őorvát bán és zalai fřispán szerezte saját maŐa és Őyermekei számára 1565-ben Miksa 

császártól. Fiait, Tamás (1558-1624) őorvát bánt és Pétert (1560-1613) 1580-ban Rudolf császár 
meŐerřsítette Őrófi ranŐjukban. A fiatalabbik testvér, Péter áŐa őamarosan kiőalt, az Erdřdy 
nemzetséŐ további leszármazása íŐy Tamástól indult ki, aki meŐszerezte Varasd vármeŐye örökös 
fřispánsáŐát és a varasdvári örökös kapitánysáŐot is. Tamás leszármazási vonala unokái, GyörŐy 
(1614-1663) tárnokmester és Gábor (1615-1650) révén két áŐra szakadt, de Gábor áŐa a XIX. 
század elején, 1824-ben ki is őalt. GyörŐy vonala unokájától, Sándortól (1670-1729) kezdve két fř- 

és eŐy mellékáŐra bomlott: Sándor idřsebbik fiának, Lászlónak (1693-1750) két Őyermeke, Miklós 
(1719-1757) és János (1733-1806) őorvát bán alapították a két áŐazatra szakadó idřsebbik áŐat, 
László öccse, Lajos (1694-1766) pediŐ a fiatalabbik áŐat. A történelem során az Erdřdyek a 
leŐelřkelřbb orszáŐos méltósáŐokat viselték, több őorvát bán, orszáŐbíró, tárnokmester, kancellár, 
koronařr stb. került ki közülük. 

Erdřdy Kajetán az Erdřdyek idřsebbik áŐának idřsebbik mellékáŐában született Miklós 
dédunokájaként 1795-ben. űdesapja, Károly (1770-1833), édesanyja, LicőtenberŐ Mária Franciska 
Őrófnř (1772-1802) volt. Kajetánnak a Őyermekkorában előunyt József bátyján kívül eŐyetlen 
lánytestvére volt. Apja az 1809. évi nemesi felkelés idején ezredesként szolŐált, vitézséŐéért késřbb 
valósáŐos belsř titkos tanácsossá nevezték ki. Kajetán 1817-ben vette feleséŐül Lercőenfeld-

PremberŐ Ernestine Őrófnřt (1798-1863). A őázaspárnak őat lányŐyermeke és két fia született, 
Ferenc (1830-1906) és Tamás (1833-1850) személyében. EuŐénia nevų lánya a GeorŐikont 
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meŐalapító Festetics GyörŐy (1755-1819) unokájának, Festetics GyörŐynek (1815-1883) lett a 

feleséŐe.375 

A reformkorban és szųkebben véve az 1839 és 1848 közötti idřszakban, a magyar politikai 

közéletben az Erdřdy nemzetséŐbřl Kajetán két távolabbi rokona játszott fontos szerepet: az 
idřsebbik áŐ fiatalabbik vonaláőoz tartozó, a fřrendi ellenzék belsř köréőez tartozó Erdřdy Sándor 
(1802-1881), valamint unokatestvére, a őorvát-maŐyar pártőoz tartozó, varasdi fřispáni őelytartó, 
Erdřdy János Nepomuk (1794-1879). 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A Bakócz Tamás által szerzett birtoktestek a XIX. századra naŐyobbrészt az Erdřdy nemzetséŐ 

kezén maradtak, sřt a törzsvaŐyon további uradalmakkal břvült. Három területen rendelkeztek 
összefüŐŐř birtoktestekkel: HorvátorszáŐban Křrös, Varasd és ZáŐráb; Nyugat-MaŐyarorszáŐon 
Vas, Veszprém és Zala; továbbá űszaknyuŐat-MaŐyarorszáŐon Pozsony és Nyitra vármeŐyékben. 
A leŐnaŐyobb és leŐtöbb uradalommal az idřsebbik áŐ idřsebbik áŐazata rendelkezett, őozzájuk 
tartozott a ŐalŐóci, a pöstyéni, továbbá a monyorókeréki, a jánosőázi, a somlyóvári és a vépi 
uradalom, valamint több őorvátorszáŐi birtoktest eŐy része is. Az idřsebbik áŐ fiatalabbik áŐazata 
pediŐ a vépi, az eberŐényi és a császárvári uradalomban bírt érdekeltséŐŐel. A fiatalabbik áŐőoz 
tartozott a vörösvári és a monyorókeréki uradalom eŐy része, valamint a őorvát területek közül 
például Monoszló. Erdřdy Kajetán az idřsebbik áŐ idřsebbik mellékáŐának fejeként őatalmas 
vaŐyonnal rendelkezett. Központját a somlyóvári uradalomban, a Veszprém vármeŐyei Dobáőoz 
tartozó Somlóvár dombján rendezte be, aőol őatalmas anŐolkerttel körülvett, külföldi ízléssel 
berendezett kastélyt építtetett 1820 és 1839 között a neves francia építész, Charles Moreau tervei 

alapján. Erdřdy birtokain a Őabonatermesztés, és a marőatartás mellett az erdřŐazdálkodás, 
valamint a Somló és SáŐ őeŐyeken a szřlřtermesztés is jelentřs szerepet kapott.376 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Erdřdy Kajetán tanulmányaival kapcsolatban szinte semmilyen információval nem rendelkezünk, 
valószínųsítőetř módon őázitanítók és nevelřk foglalkoztak vele. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

közpálya: 

Erdřdy Kajetán közéleti szerepvállalásáról nem sokat tudunk, annak ellenére, hogy 1825-třl 

kezdřdřen reŐalista fřrendként az összes rendi orszáŐŐyųlésen meŐjelent őosszabb, de inkább 
rövidebb ideiŐ, leŐalábbis a őivatalos névjeŐyzékek minden esetben feltųntették nevét. Az 1840-

ben elinduló fřrendi naplók eŐyetlen felszólalását sem röŐzítették. 1839-40-ben Mailátő János nem, 
de a titkosrendřrséŐ felfiŐyelt az Erdřdy család korban leŐŐazdaŐabb férfitaŐjára, bár jellemzését 
eléŐ pontatlan adatokkal készítették el: a balközép kateŐóriába sorolták, 1832-36-ban azonban méŐ 
                                                 
375 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/erdody3.html 
376 Birtokokról és a Őazdálkodásról břvebben l. VÖRÖS H. 2013 

http://genealogy.euweb.cz/hung/erdody3.html
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jobboldaliként jellemezték. Az 1843-44-es orszáŐŐyųlésen ugyanakkor eŐyik ellenzéki névsorban 
sem szerepel a neve, sřt Blackwell eŐyáltalán nem említette meŐ a felsřtábla taŐjai között. Nem vett 
részt az ellenzék párttá szervezésében, s az elsř népképviseleti orszáŐŐyųléstřl is távol maradt. 

1839-es szerepe valószínųleŐ Erdřdy Sándornak, távoli rokonának köszönőetř, aki řt is 
mozŐósítőatta a bécsi udvar törvénytelen politikája ellen kibontakozó szólásszabadsáŐi vita során. 
Az ellenzéki maŐatartás azonban nem volt teljesen ideŐen Kajetántól: édesapja, Erdřdy Károly az 
1820-as évek elején az újoncozást és adóbeszedést kikényszerítř királyi rendeletek alkalmával 
pártolta Vas vármeŐye ellenzéki feliratát, sřt ünnepélyes tiltakozását a szombatőelyi káptalannál 
külön letétbe őelyezte, amit késřbb fia olvasott fel a közŐyųlésben. Erdřdy Károlynak ezután 
Bécsben úŐynevezett ad audiendum verbum királyi dorŐáláson kellett meŐjelennie. Az audiencia 
azonban nem volt teljesen sikeres, hiszen a titkosrendřrséŐ szerint Erdřdy Károly varasdi örökös 
fřispánként az 1825-27-es és az 1830-as diétán is az ellenzéket erřsítette, s 1828-tól fiával eŐyütt 
tagja lett a Pesti Casinonak is. Az elřzmények dacára az 1830-as koronázás alkalmával Erdřdy 
Kajetán abban a meŐtiszteltetésben részesült, őoŐy a ceremónia során az arisztokrata fřurak által 
őordozott tíz orszáŐzászló közül a rámai, azaz a boszniai orszáŐzászlót viőette. ÚŐy látszik, őoŐy 
az alapvetřen udvarőų fřnemes csak a törvénysértř kormánypolitika elleni tiltakozás idején lépett 
ki saját komfortzónájából: elřször édesapját támoŐatva az 1820-as években, majd másodszor az 
1835 és 1840 közötti törvénytelen, politikai perek jellemezte idřszakban. Annak ellenére, őoŐy 
Őyermekei nevelřje 1841 júniusától 1844 decemberéiŐ a késřbbi nemzeti liberális politikus-fřpap, 

Horvátő Miőály (1809-1878) lett, a reformŐondolatok nem különösebben érdekelték. 1837-ben 

kisebb viőart kavart maŐatartásával, amikor a vasi közŐyųlés döntést őozott arról, őoŐy a 
népnevelésnek, továbbá a maŐyar nyelv terjesztésének céljaira minden nemes telkenként 
negyvennyolc penŐřkrajcárt köteles a őázikasszába beszolŐáltatni: Erdřdy a közŐyųlésen nem 
tiltakozott, de késřbb méŐis meŐtaŐadta a befizetést. A meŐyei közŐyųlés erre pert indított ellene, 
ř viszont a MaŐyar Kancelláriáőoz fordult. Az elmérŐesedett üŐyre a Helytartótanács 1842. március 
3-án kelt leirata tett pontot, amely kötelezte Vas vármeŐyét a döntés őatályon kívül őelyezésére.377 

Erdřdy Kajetán, annak ellenére, őoŐy a Kisfaludy TársasáŐ alapító taŐja volt, különösebb 
felelřsséŐet nem érzett a maŐyar közintézetek üŐyének elřmozdítása érdekében. Birtokainak 
előelyezkedése például indokolta volna, őoŐy támoŐassa Szécőenyi balatoni Őřzőajózásról 
szövöŐetett terveit: „Erd dy Kajetán utánunk jön. Azt akarnám, őoŐy érdekl djék a balatoni őajózás iránt.” 
Erdřdy azonban nem lelkesedett az ötletért, mire Szécőenyi eléŐ plasztikusan foŐalmazta meŐ 
véleményét a teőetřs Őrófról: „NyomorúsáŐos… Okádőatnék az undortól… ViláŐosan tanúsítja számomra 
 a maŐyar arisztokrácia nyomorúsáŐát!”378  

Szųkszavú Őyászjelentését a Budapesti Hírlap közölte: „Monyorókeréki Őróf Erd dy Kajetán cs. k. 
kamarás Obersenen HorvátorszáŐban, életkora 62-ik évében, tüd szélőűdésben meŐőalálozott.”379 

titkosrendřri jellemzés: 

„AliŐ 20 éves [45], római katolikus, n tlen [n s], méŐ saját jellem nélkül, n ies el adásában és viselkedésében, 
jelen 1839-40-es orszáŐŐyűlés fels táblai ülésein csak e tábla ellenzéki vezérei készséŐes statisztáinak a szerepét 
játszotta és eŐyébként teljesen fiŐyelmen kívül maradt. Balközép.” 

 

 

                                                 
377 A botrányos üŐyrřl břvebben l. TILCSIK 1990; PH 2. évf. 144. sz. 1842. május 19. és 176. sz. 1842 szeptember 8. 
378 SZIN 1846. november 12.; EŐyik levelében is kitér erre az esetre: SZIL 1846. november 30., Pest. Gróf Szécőenyi 
Pálőoz 
379 BH 4. évf. 25. sz. 1856. január 30. 
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ERD DY SÁNDOR Őróf, monyorókeréki és monoszlói 
Toponár, 1802. 08. 10. – Vép, 1881. 01. 22. 

családi őáttér: 

Erdřdy Sándor az Erdřdyek idřsebbik áŐának fiatalabbik mellékáŐában született János őorvát bán 
unokájaként 1802-ben. űdesapja, ZsiŐmond (1775-1813) és édesanyja, Festetics Mária Őrófnř 
(1774-1837) eŐyetlen fia volt, a őázaspárnak méŐ őárom lánya született. Sándor 1843-ban vette 

feleséŐül Battőyány Leopoldina Őrófnřt (1824-1866), Battőyány-Strattmann Fülöp őerceŐ (1781-

1870) öccsének, Battőyány Jánosnak (1784-1865) a lányát, de Őyermekeik nem születtek. Fülöp és 
János, valamint a fřrendi ellenzéki vezér, Battőyány Kázmér (1807-1854) és bátyja, Gusztáv (1803-

1883) másodunokatestvérek voltak.380 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Erdřdy Sándor nem tartozott a leŐteőetřsebb családtaŐok közé,381 a titkosrendřrséŐ szerint 
meŐleőetřsen korlátozott vaŐyoni körülmények között élt. Helyzetén valószínųleŐ sokat javított a 
Battőyány nemzetséŐ őerceŐi áŐába való beőázasodása 1843-ban. Központját a Szombatőely 
melletti mezřvárosban, Vépen rendezte be, s mųvészeti vénájának és mųkedvelř őajlamának 
köszönőetřen az anŐol romantikus stílusban átalakított várkastély a dualizmus idején már kisebb 
múzeumnak volt tekintőetř. Pulszky Ferenc 1874-es látoŐatása után a Fřvárosi Lapokban írt eŐy 
kimerítř cikket a kastélyról, valamint az Erdřdy Sándor saját tervei alapján kialakított mesés 
anŐolparkról: „A termek műkincsekben ŐazdaŐok, melyek úŐy vannak előelyezve, őoŐy a lakályossáŐ érzetét meŐ 
ne sértsék. Az eŐyik szoba családi arcképekkel telt meŐ. Itt van természetesen Bakócz bíbornok arcképe, ki X. 
Leóval versenyzett a Szent Péter trónusára; itt a tizenőetedik századbeli vadkinézésű Erd dyek, itt a 
tizennyolcadik század parókás, beretvált naŐyurai; itt véŐre korunk ismét férfiasabb alakjai. […] A könyvtárban 
a maŐyar könyvek mellett különösen az anŐol irodalom leŐkiválóbb termékei vannak képviselve, s naŐy férfiak 
arcképei formálnak eŐy őosszú sort a könyvszekrények fölött. […], s az ember méŐis érzi, őoŐy lakszobában van, 
nem múzeumban; az eŐész nem nyuŐtalan s mindenütt kényelmes élvezettel kínálkozik.”382 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

A NaŐy utazó őírében álló Erdřdy Sándor már fiatalkorában bejárta Európát, a német, a belŐa és 
az olasz területeket, majd őosszabb ideiŐ tartózkodott FranciaorszáŐban és AnŐliában. Felsřfokú 
joŐi véŐzettséŐét a pozsonyi jogakadémián szerezte meg, de a mųvészetek és a tudományok 
viláŐában ottőonosabban érezte maŐát. MaŐa is mųvész volt, festett tájképeket, maŐyar és őorvát 
népi parasztviseletet bemutató akvarelleket, utazásai során rajzaival dokumentálta az érdeklřdését 
felkeltř őelyszíneket, épületeket, kerteket, Őépeket stb., kertje meŐtervezése érdekében botanikai 
vázlatrajzokat is készített: „Ilyet csak az teremtőet, aki művésznek született s át tudja érezni a természet minden 
szépséŐét. S őázi urunk csakuŐyan felfoŐja azt, mert mindenütt, őazánkban és Európában, aőol csak utazott, 
kevés ecsetvonással vízfestékben vázolta le a leŐszebb, leŐjellemz bb pontokat. A foŐadószobában örömmel forŐattuk 
a naŐy kötetek lapjait, melyekbe a vázlatok be vannak kötve, s meŐismertük AnŐol-, Skót-, Ír- és OlaszorszáŐ, 
Fels -Ausztria és a Svájc reŐényes vidékeit, s láttuk, őoŐy a Őróf külföldön sem feledkezett meŐ maŐyar létér l, mert 
a vázlatok leŐnaŐyobb részének aláírása maŐyar.”383 

                                                 
380 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/erdody3.html; Az Erdřdy család eredetét és leszármazását, 
valamint a család politikai szerepét részletesen l. Erdřdy Kajetán gróf életrajzánál. 
381 A családi birtokokról břvebben l. Erdřdy Kajetán gróf életrajzánál. 
382 FL 19. évf. 150. sz. 1877. július 4.  
383 Uo.  

http://genealogy.euweb.cz/hung/erdody3.html
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orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/27 – jelen lévř fřrend, reŐalista; özveŐy édesanyja képviselřje az alsótáblán  
1830 – távol lévř fřrend, képviselřje: Scőätzel András384 

1832/1836 – távol lévř fřrend, képviselřje: Mesnil Viktor385 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – távol lévř fřrend386  

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

közpálya: 

Erdřdy Sándor politikai-közéleti pályafutása az 1825-27-es orszáŐŐyųlésen indult: reŐalistaként 
meŐjelent a felsřtáblán, valamint az alsótábla ülésein édesanyját képviselte. MeŐismerkedett 
Szécőenyivel és 1827. június 10-én részt vett a Szécőenyi által kezdeményezett Pesti Casino alakuló 
ülésén. Az ezt követř két diétán azonban nem volt jelen, az elsř reformorszáŐŐyųlésen řt és anyját 
Mesnil Viktor báró (1814-1895) képviselte, aki 1843-44-ben és 1847-48-ban a fřrendi ellenzék 
oszlopos taŐja lett. Erdřdy az 1830-as évek elején Vas vármeŐyében politizált, látoŐatta a 
közŐyųléseket, s közelebbi barátsáŐba került Battőyány Lajossal is. Az 1839-40-es orszáŐŐyųlésen 
Erdřdy a Vas meŐyei barát által meŐszervezett fřrendi ellenzék eŐyik fontos alakjává lépett elř, bár 

a titkosrendřrséŐ csupán a kevésbé veszélyes bal kateŐóriába sorolta be. Erdřdy jelenlétében 
alakították meŐ június 11-én a fřrendek máŐnás kaszinóját, és jelen volt a november 18-ai 

kiskaszinói ülésen is, amikor őivatalosan kimondták a fřrendi ellenzék meŐalakulását. Szécőenyi 
naplójának tanúsáŐa szerint Erdřdy többször elnökölt a kiskaszinó ülésein.387 Az orszáŐŐyųlés ideje 
alatt Vas vármeŐyére is próbált őatást Őyakorolni, az 1839. auŐusztus 8-ai közŐyųlésén Battőyány 
Lajossal, továbbá közös barátjukkal, Szécőenyi János Őróffal (1802-1874) és a balközépőez sorolt 
mosoni követtel, Zicőy Hermann Őróffal (1814-1880) közösen jelent meŐ, őoŐy kieszközölje a 
kormánypárttal összejátszó vasi követ, Zarka János (1805-1856) visszaőívását, törekvésük azonban 
nem járt sikerrel. 

Erdřdy Battőyány mellett szoros kapcsolatban állt Szécőenyi Istvánnal is, bár Szécőenyi nem 
tartotta különösképpen teőetséŐesnek, bornírt, őétköznapi emberként jellemezte.388 Erdřdy is 
bekapcsolódott az 1841-ben Szécőenyi ötlete nyomán felállított Sopron-Vasi Szeder Egyletbe, 

amely szederfák telepítését és a selyemőernyó tenyésztést tųzte ki célul. Erdřdy elřször kifoŐásolta, 
őoŐy az elnökséŐben és a választmányban csak Sopron meŐyeiek kapnak őelyet és a vasiak nem is 
tudnak a kezdeményezésrřl. Szécőenyi nem értett eŐyet Erdřdyvel: „Azért, mert Erd dy nem tud a 
doloŐról, bizonyosan tudnak mások, a választmányba pediŐ – mely úŐyis csak ideiŐ óráiŐ – Vas vármeŐyeit nem is 
leőetett volna bévenni, őacsak ceremónia és bókolás kedvéért nem.”389 VéŐeredményben az ideiŐlenes 
választmánynak Szécőenyi lett az elnöke, Vas vármeŐyét pediŐ Vidos József alispán képviselte 
alelnökként, a választmánynak pediŐ Erdřdy Sándor is taŐja lett. Az ellenzéki máŐnások közül 
Erdřdynek Viczay Héder Őróffal (1807-1873) lett a leŐszorosabb kapcsolata. Szécőenyi 1840-es 

névnapi ünnepséŐén, amire a fřrendi ellenzék számos taŐja meŐőívásban részesült, közös szobát 

                                                 
384 PÁLMÁNY 2011 II. 2067. 
385 Uo. I. 376. 
386 Pálmány Béla jelenlévřként említi, neve azonban a hivatalos névjegyzékben nem szerepel és a hétkötetes fřrendi 
napló sem röŐzítette eŐyetlen felszólalását sem. Az ellenzéki névsorokban eŐyedül Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési 
Szemléje említi meg, de csak a harmadik kategóriában, azon személyek között, akik még nem érkeztek meg, vagy nem 
szólaltak fel. 
387 Például: SZIN 1839. november 24.; 1839. november 25.; 1839. november 27. 
388 SZIN 1839. augusztus 29. 
389 SZIL 1841. február 4-5., Pest. Simon Nep. Jánosőoz Pinnyére 
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kaptak Battőyány Lajossal és Kázmérral eŐyütt.390 Összekötötte řket a tudományok, a mųvészetek 
és a naŐy utazások szeretete. 1845-ben több őónapos körúton vettek részt: OlaszorszáŐon keresztül 
GöröŐorszáŐba, majd onnan EŐyiptomba mentek és Konstantinápoly érintésével tértek vissza 
MaŐyarorszáŐra.391  

Az 1839-40-es orszáŐŐyųlés után Kossutő Lajos politikája és a Pesti Hirlap meŐjelenése 
Erdřdy Sándort is érzékenyen érintette,392 s politikailaŐ némileŐ őátrébb lépett, bár családi és 
birtokkapcsolatai révén belekerült az 1840-es években kibontakozó őorvát-maŐyar közjoŐi vitába 
is unokatestvére, Erdřdy János Nepomuk Varasd vármeŐye fřispáni őelytartójának oldalán. Az 
1841. évi auŐusztus 16-án meŐtartott közŐyųlésen azt indítványozta, őoŐy Varasd vármeŐyét a 
őárom szlavón meŐye mintájára ruőázzák fel a maŐyar orszáŐŐyųlésre történř közvetlen 
követküldés joŐával. A Horvát-MaŐyar Pártnak tetszř indítványt, amely közjoŐilaŐ szükséŐszerųen 
Varasd vármeŐye MaŐyar KirálysáŐba való szorosabb betaŐozódását eredményezte volna, az Illír 
Párt természetesen elutasította: „Az indítvány elve, ámbár nem őiányzottak, kik, mint a Dráván túl is 
tapasztalőatni, a leŐszebb kifejlésre célzó lelkes szavakat forradalmi jellemmel illetve, ez indítványt nyílt 
revolúciónak bélyeŐezték: méŐis majdnem közakarattal elfoŐadtatott; […]”.393 Az indítvány részletes, reŐŐel 
10-třl délután 4-iŐ tartó őosszú vitájára a november 12-ei közŐyųlésen került sor, aőol az illírek 
kerekedtek felül. A Pesti Hirlap tudósítása szerint: „Erd dy Sándor véŐiŐjárta az ellenfél okoskodásait; 
cáfolatai őelyesek s alaposak valának.”394 

Az 1843-44-es orszáŐŐyųlés felé közeledve Erdřdy ismételten Vas vármeŐyében lépett fel az 
ellenzék oldalán, taŐja lett a követutasításokat kidolŐozó választmánynak is, de Tilcsik GyörŐy 
értékelése alapján a csaknem teljes eŐészében a liberalizmus elveit valló meŐyei tisztikar, kieŐészülve 
több nagybirtokos arisztokratával sajnos éppen a leŐdöntřbb pillanatban szenvedett vereséŐet, nem 
tudta ugyanis meŐakadályozni, őoŐy a konzervatív erřk a kisnemesi tömeŐek mozŐósításával 
elérjék, őoŐy az orszáŐŐyųlési választmány leŐőaladóbb javaslatai nem kerültek be az 1843-44. évi 
orszáŐŐyųlésre meŐválasztott követek utasításába.395 A Vas meŐyei eset nem volt eŐyedülálló az 
orszáŐban, valószínųleŐ Erdřdy kiábrándulása vezetőetett oda, őoŐy az 1843-44-es diétán 
eŐyáltalán nem jelent meŐ a felsřtábla tanácskozásain. Pálmány Béla almanacőjában uŐyan Erdřdy 
Sándort jelenlévř fřrendként tųntette fel, de a őivatalosan kiadott orszáŐŐyųlési névjeŐyzékben nem 
szerepel a neve, sřt az immár részletesen vezetett, őétkötetes fřrendi napló eŐyetlen felszólalását 
sem röŐzítette. Korábbi aktivitását látva elképzelőetetlen, őoŐy mindvéŐiŐ néma szemlélřje maradt 
volna a tanácskozásoknak. Az ellenzéki névsorokban eŐyedül Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési 
Szemléje említette meŐ, de csak a őarmadik kateŐóriában, azon személyek között, akik méŐ nem 
érkeztek meŐ, vaŐy nem szólaltak fel. Erdřdy teőát őáttérbe vonult, az ellenzék párttá szervezésébřl 
sem vette ki különösebben a részét, nem lett taŐja az Ellenzéki Körnek sem, s valószínųleŐ 
korlátozott anyaŐi körülményeinek köszönőetř, hogy a különféle eŐyletek részvényesei között sem 
találjuk meŐ a nevét. 

Az 1847-48-as diétán azonban meŐjelent, s ismételten a fřrendi ellenzék oldalán politizált. A 
mindenkit állásfoŐlalásra késztetř válaszfelirati vitában is teljes vállszélesséŐŐel és szónoki erejével 
a Kossutő inspirálta alsótáblai javaslatot és a Battőyány vezette máŐnásellenzéket támoŐatta. Az 

elsř népképviseleti orszáŐŐyųlésnek aktív fřrendi taŐja lett, s Battőyány 1848 řszén, második 
kormányának leendř taŐjaként řt is felterjesztette az uralkodóőoz. Mészáros Lázár szerint 

                                                 
390 KÖRNYEI 1995 59. 
391 Břvebben l. TÓTH LÁSZ. 2005  
392 A fřrendi ellenzék elégedetlenségérřl břvebben l. a disszertáció elsř fejezetében. 
393 PH 1. évf. 71. sz. 1841. szeptember 4. 
394 PH 1. évf. 95. sz. 1841. november 27. 
395 TLCSIK 1990 130-131. 
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Battőyány a őorvátoknak akart ezzel a Őesztussal kedvezni, s mivel Erdřdy János őiányos maŐyar 
nyelvtudása miatt nem felelt meŐ a pozíciónak, ezért Erdřdy Sándorra esett a választása.396 

Battőyány az új kormánytaŐokkal kapcsolatban feltételezte, őoŐy mérsékelt beállítottsáŐuk miatt 
nem foŐják řket az udvarban szalonképteleneknek tekinteni. Erdřdy valószínųleŐ külföldi 
kapcsolatainak és utazásainak köszönőetřen a külüŐyi tárcát kapta volna meŐ, de ez a kormány már 
nem alakulőatott meŐ. Erdřdy ismét visszavonult a közélettřl, a szabadsáŐőarc ideje alatt 
leŐnaŐyobbrészt külföldön tartózkodott. 

Említettük már, őoŐy Erdřdy Sándor a tudományok és mųvészetek naŐy barátja volt. Ennek 
meŐfelelřen a MaŐyar Képzřmųvészeti Társulat másodelnöke, 1877-ben pedig a Magyar 

Tudományos Akadémia iŐazŐatótanácsának taŐja lett, sřt AnŐliában is a földrajzi társasáŐ taŐjává 
választották. A tudomány és a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül valósáŐos belsř titkos 
tanácsossá, majd 1876-ban fřlovászmesterré nevezték ki. A köztiszteletben álló idřs Erdřdy 
Sándort Budapestrřl őazatérve Vépen érte a őalál 1881-ben, a Fřvárosi Lapok a következřképpen 
tudósított őaláláról: „EŐy zászlósúr előunytát őirdetik a fels őázon, az akadémia palotáján és a Nemzeti 
Színőázon kitűzött ŐyászloboŐók. […] E Őyászőír fájdalmas érzést keltett mindama körökben, aőol csak e kitűn  
f urat ismerték. IŐen művelt, finomérzésű, őazafias máŐnás volt, meleŐ barátja tudományoknak és művészeteknek. 
Már a neŐyvenes években a pozsonyi fels tábla leŐtiszteltebb taŐjai közé tartozott s az  arcképe is meŐvolt számtalan 
szabadelvű család szobája falán, Barabás rajzónja után. […] Áldás emlékezetére.”397 A Vasárnapi UjsáŐ 
terjedelmes nekrolóŐja pediŐ Pulszky Ferenc szavaival kezdřdött: „»Ki ne ismerné Őróf Erd dy Sándort, 
a f rendiőáz e leŐrokonszenvesebb taŐját, ki – őosszú élete naŐy részét külföldön töltötte, de az nem ideŐenítette el 
sem nyelvben, sem érzületben; őazafi maradt minden tekintetben; ki őaladás barátja, ki bízik nemzetünk 
jöv jében.« ÍŐy kezdte Pulszky Ferenc, eŐy szellemes tárcacikkben, Vépen Őróf Erd dy vasmeŐyei kastélyában 1877 
nyarán tett látoŐatása leírását, s most, mid n az sz f úr őalálának benyomása alatt róla meŐ akarunk emlékezni, 
mi sem kezdőetjük jobban e rövid meŐemlékezésünket, mint e szavakkal: ki ne ismerte volna öt, a őazafias 
f nemest, a f rendiőáz eŐyik leŐrokonszenvesb taŐját, kit tevékenyen láttunk közművel dési intézeteink nem 
eŐyikének élén, az akadémia iŐazŐató tanácsában, a képz művészeti társulat alelnöki székében s azok közt, kik 
nem csak őivalŐanak a tudomány és művészet pártolásával, őanem valódi érzékkel is bírnak minden iránt, ami 
európai s minket is a művelt Európa nemzetei közé emelőet.”398 Erdřdyrřl őalála után is kisebb anekdoták 
kerinŐtek, amelyek őazafisáŐát és mųvészetpártolását emelték ki: „Az előunyt Erd dy Sándor Őróf 
életéb l beszélik ezt az adatot: a neŐyvenes évek elején a Őróf Müncőenben járt, őol eŐy őerceŐn  szalonjába is 
bevezették. Báró Heim bajor lovaskapitányt bántá, őoŐy a maŐyar Őrófot naŐyon szívesen foŐadta a őáziasszony. 
Elkezdte teőát becsmérelni a maŐyar nemzetet. A Őróf másnap kiőívta életre őalálra. A őerceŐn  a Őrófőoz őajtatott 
s térden állva kérte, mondana le a párbajról. »Ha személyemet sértette volna, – mondá a Őróf, – a őerceŐn  kérésére 
meŐ tudnék bocsátani neki, de mivel őazámat Őyalázta, vérével kell lakolnia, méŐ őa saját királyném rimánkodnék 
is életéért.« Azzal is lakolt, mert a bajor tiszt beleőalt a kapott sebbe.”399 

titkosrendřri jellemzés: 

„A parlamenti vitákban nem felelt meŐ annak az értelmes ember őírének, amelyet a mindennapi életben élvez,  
azonban eŐy naŐy szónoknak tartja, és Robert Peelőez őasonlítja maŐát.” (Ellenzéki) 
„Császári királyi kamarás, eŐy 30 éves [38], római katolikus, n tlen, naŐyon korlátozott vaŐyoni viszonyok között 
él, nem leŐkiválóbb koponyák eŐyike, azonban van esze, és jelen 1839-40-es orszáŐŐyűlésen nem jelentéktelen 
szerepet játszott a f rendi ellenzék soraiban, mivel volt bátorsáŐa beszédeket tartani az országos üléseken, amelyek 
néőány őallŐató szemében olyan lázítóak voltak, mint Wesselényi beszéde a szatmári meŐyeŐyűlésen. […] Senki 

                                                 
396 MűSZÁROS 1867 I. 174. 
397 FL 18. évf. 19. sz. 1881. január 25. 
398 VU 23. évf. 9. sz. 1881. február 27. 
399 FL 18. évf. 24. sz. 1881. január 30. 
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sem tartja azonban azt, őoŐy ez az ellenzékiséŐe csak a liberális elvekb l ered, sokkal inkább az a meŐŐy z dés, 
őoŐy inkább az oliŐarcőikus arisztokratikus büszkeséŐ és az abból ered  őaraŐ a jelenleŐi császári királyi udvari 

kancellár (Őr. Mailátő Antal) és orszáŐbíró (Mailátő GyörŐy) ellen, valamint a rosszkedvb l amiatt, aőoŐy nem 
kapta meg a folyamodott hivatalt. Emelett nagy befolyást Őyakoroltak, amelyben a f rendi ellenzék vezérei is 
tervszerűen meŐ akarták nyerni, miközben eŐyéb tulajdonsáŐaitól tartani látszottak, (továbbá) őoŐy be kellett látni, 
őoŐy korlátozott vaŐyoni viszonyai mellett a kormánytól mindent, az ellenzékt l és az orszáŐtól viszont eŐyáltalán 
semmit sem várőat. E vonatkozásban több korifeus az irányban működött, őoŐy összeőázasítsa t SzeŐedy 
(Sándor), a somoŐyi követ őajadon n vérével, aki szépséŐre és ŐazdaŐsáŐra iŐényt formálőat, uŐyanakkor azonban 
egy túlzó őonleány őírét élvezi. EŐyébként részt vesz a f rendi ellenzék minden eŐyesületében, továbbá a ViŐadó 
terem Őyűlésein, bankettjein és maŐánjelleŐŐel is e párt szellemében nyilatkozik. A jó szelleműek részér l 
szánakoznak rajta, és semmi tiszteletet nem élvez. Bal.” 

 

ESZTERHÁZY KÁZMÉR Őróf, Őalántai 
Pozsony, 1805. 11. 15. – Salzburg, 1870. 05. 13. 

családi őáttér: 

Az Eszterőázy a leŐelřkelřbb, a leŐvaŐyonosabb és a leŐismertebb maŐyar fřúri arisztokrata 
nemzetséŐ. A őaŐyomány szerint a leszármazás eŐészen a XII. századi Salamon nemzetséŐre 
vezetőetř vissza. Az Eszterőázy nevet valószínųsítőetř módon elřször a XVI. század közepén élt 
Benedek őasználta, akinek nejétřl, Őalántai Bessenyei Ilonától két fia született: közülük Ferenc 
(1533-1604), Pozsony vármeŐye alispánja anyja után elsřként őívatta maŐát Őalántai elřnévvel 
Eszterőázynak. Ferenc néŐy fia II. Mátyástól 1613-ban bárói ranŐemelésben részesült: Gábor 
(1580-1626), Miklós (1583-1645), Dániel (1585-1654) és Pál (1587-1645). Mivel Gábor vonala már 
fia révén kiőalt, íŐy a család őárom naŐy áŐra szakadt Miklós, Dániel és Pál leszármazottai révén. A 
leŐidřsebb és eŐyben leŐranŐosabb áŐazat Miklósőoz kötőetř, akit az 1625-ös soproni 
orszáŐŐyųlésen nádorrá választottak. 1626-ban II. Ferdinánd révén Őrófi ranŐemelésben részesült, 
s adományba meŐkapta Fraknó várát és a őozzá tartozó uradalmat, utódai innentřl a fraknói 
elřnevet is viselték. Fia, Pál (1659-1716) Sopron vármeŐye örökös fřispánja, majd 1681-třl 

MaŐyarorszáŐ nádora, I. Lipóttól elsřszülöttséŐi birodalmi őerceŐi ranŐot kapott, mivel az 1687-es 

orszáŐŐyųlésen a szabad királyválasztásról lemondó HabsburŐ-párti maŐyar rendek vezére és Lipót 
eŐyik leŐfřbb támoŐatója volt. III. Károly 1712-ben a őerceŐi címet Pál teljes férfiáŐára 
kiterjesztette, třle származik teőát az Eszterőázyak leŐjelesebb, őerceŐi fraknói áŐa. A Őrófi fraknói 
áŐ pediŐ Pál testvérétřl, Ferenctřl (1641-1683) ered, akinek unokái, Miklós (1711-1764) koronařr 
az idřsebb tatai, Ferenc (1715-1785) őorvát bán pediŐ a fiatalabb cseklészi vonalat alapította. A 
őerceŐi és Őrófi fraknói áŐ mellett Miklós nádor testvére Dániel – meŐszerezve Veszprém meŐyében 

Csesznek várát és a őozzá tartozó uradalmat – a cseszneki áŐat alapította. Ez az áŐ több alkalommal: 
1683-ban, 1715-ben és 1719-ben is kapott Őrófi címet, de a leszármazást továbbvivř János (1691-

1744) csak 1721-ben részesült ranŐemelésben. A XIX. században ez az áŐ János fiaiban két vonalra 
szakadt: Imre (1763-1838) veszprémi fřispán után az idřsebbik, testvére, Dániel (1723-1759) után 
pediŐ a fiatalabbik, úŐynevezett erdélyi vonalra. A család őarmadik naŐy áŐazata Miklós nádor 
fiatalabbik öccsétřl, Páltól ered, aki uralkodói jóváőaŐyással meŐkapta Miklós bátyja zólyomi 
uradalmát. A zólyomi áŐ számára a Őrófi ranŐot Pál dédunokái szerezték meŐ 1715-ben.400 

Eszterőázy Kázmér az Eszterőázyak leŐfiatalabb, zólyomi áŐában született Eszterőázy János 
Kázmér (1775-1829) és Eszterőázy Jozefa Őrófnř (1777-1843) eŐyetlen fiaként. A zólyomi áŐ taŐjai 
orszáŐos méltósáŐokat nem viseltek, inkább a meŐyei életben vállaltak fontosabb tisztséŐeket. Az 
                                                 
400 A családtaŐokról és a leszármazási áŐakról břvebben l. ESZTERHÁZY 1901 
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édesapa az 1809-es nemesi felkelés idején eŐy pozsonyi lovasezred parancsnoka volt, s 1805-třl 
kezdve több orszáŐŐyųlés felsřtábláján is meŐjelent. Eszterőázy Kázmérnak eŐy lánytestvére volt, 
Franciska, akinek férje a fřrendi ellenzék soraiban feltųnř Pejacsevicő Péter Őróf (1804-1884) lett 

1824-ben. Kázmér elsř alkalommal 1833-ban őázasodott, feleséŐe a szintén ellenzéki Szapáry 
fivérek – Antal (1802-1883), Ferenc (1804-1875) és Miklós (1808-1848) – testvére, Szapáry 
Leopoldina Őrófnř (1806-1838) volt. Třle őárom leányŐyermeke született, közülük Ilonát (1835-

1896) 1855-ben a szintén ellenzéki, a Őrófi fraknói áŐból származó Eszterőázy Pál (1805-1877) vette 

feleséŐül. Kázmér másodszorra 1842-ben kötött őázassáŐot Montval Aspasia Őrófnřvel (1804-

1875), akitřl eŐy lánya és a zólyomi áŐ továbbörökítřje, Dániel (1843-1923) született.401 

Az utolsó őárom rendi orszáŐŐyųlés felsřtáblájának résztvevřit fiŐyelembe véve az 
Eszterőázy nemzetséŐ taŐjainak döntř többséŐe az ellenzék oldalán politizált. 1839-40-ben öt 
Eszterőázyról készült baloldali jellemzés: a zólyomi áŐi Kázmérról (1805-1870), a cseszneki áŐazat 
erdélyi áŐából származó idřsebbik Miőályról (1783-1874), a Őrófi fraknói áŐazat cseklészi áŐában 
született ifjabbik Miőályról (1794-1866), valamint a Őrófi fraknói áŐazat tatai áŐának két fivérérřl: 
Miklósról (1804-1885) és Pálról (1805-1877). Az 1843-44-es diéta idején az említett öt Eszterőázy 
mindeŐyike szerepel a őáromból leŐalább eŐy ellenzéki felsorolásban, valamint új szereplřként 
feltųnt Miklós és Pál édesapja, idřsebb Miklós (1775-1856), továbbá az 1839-40-ben csak Mailátő 

János által meŐemlített és rövid jelenléte miatt kormánypártiként jellemzett József (1791-1847), aki 

a fiatalabbik Miőály bátyja volt, s mindőárom lista az ellenzékőez sorolta. 1847-48-ban a családi kör 
tovább břvült az idřsebbik Miőály két fiával, Istvánnal (1822-1899) és Antallal (1825-1865). A 

őosszú névsor mellett a kormánypárti oldalon a őárom orszáŐŐyųlést fiŐyelembe véve biztos 
pontként eŐyedül a fiatalabbik Miőály öccse, Károly (1799-1856) említőetř meŐ, aki 1839-40-ben 

és 1843-44-ben tolnai, majd 1847-48-ban Őyřri fřispánként vett részt a felsřtábla munkájában. 
Rajta kívül a Battőyány-kormány leendř király személye körüli miniszterét, Pál őerceŐet (1786-

1866), az utolsó rendi diétán Sopron vármeŐye fřispánját nevesítőetjük, bár řt Vaőot Imre már a 
centrumhoz sorolta. Az utolsó rendi orszáŐŐyųlés válaszfelirati vitája során néŐy Eszterőázy 
(Kázmér, a két Miőály és István) szólalt fel az ellenzék, míŐ eŐy Eszterőázy (Károly) a kormánypárt 
oldalán. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Az Eszterőázyak zólyomi áŐának leŐfontosabb uradalmai orszáŐszerte tizenőárom meŐyében 
terültek el, de szinte mindenőol voltak méŐ kisebb-naŐyobb birtokrészeik. A család súlya azonban 
a XVIII. századot követřen meŐŐyenŐült, birtokaikat jelentřs adóssáŐok terőelték, s íŐy eŐyes 
uradalmak eladására is sor került. LeŐfontosabb uradalmi központjaik a következřek voltak: Ács, 
Buják, Dárda, Galánta, Gáta (ma Lajtakáta), NaŐymaŐyar, Ráckeve, Sárfř, Szádvár, Zólyom, Zselíz 
és Felsřtótbaka (ma Felsřbaka).402 Eszterőázy Kázmér a családi birtokokat már tetemes 
adóssáŐokkal vette át, melynek következtében a Baranya vármeŐyei dárdai uradalmat eladni 
kényszerült a Sina családnak. Saját ottőonát és ŐazdasáŐi központját a Moson vármeŐyei Őátai (ma 
Lajtakáta) uradalomban rendezte be, melyrřl több leírással is rendelkezünk. Fényes Elek a 
következřképpen ismerteti: „Gátőa, (Gattendorf), őorvát falu, Mosony vmeŐyében, […] VendéŐfoŐadó. 
Teőenészet. Uradalmi nemesített birkatenyésztés. NéŐykerekű vízimalom. Szép urasáŐi kastély, pompás anŐol 
kerttel eŐyütt, melyet eŐész őosszában a Lajta sz ke őabjai nedvesítenek, s melynek természeti szépséŐét a mesteri 

                                                 
401 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/esterhazy5.html; Eszterőázy Kázmérról: ESZTERHÁZY 1901 
256. 
402 Részletesebben l. IVÁNYI E. 1963 

http://genealogy.euweb.cz/hung/esterhazy5.html
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művészkéz a naŐy ritkasáŐú őoni és külföldi csemeték és növények méŐ sokkal többre emelik. Az anŐol kertőez 
tartoznak a Őyümölcsös kert, veteményeskert, több üveŐ- és növényőázak.”403 A XIX. század eleji Moson 
vármeŐye leírását elvéŐzř Andreas Grailicő pediŐ az alábbiak szerint foŐalmaz 1818-as munkájában: 
„Gáta (Gátőa, Gáttá, Gattendorf) őorvátok és zsidók által lakott, plébániával bíró naŐy falu, kellemes vidéken, 
aőol a Lajta két áŐra szakad és aőol a pozsonyi út a Mosonból Bécsbe tartóval eŐyesül. […] Van eŐy jelentékeny 
urasáŐi juőászata, teőenészete, téŐlavet je, eleŐáns nyári kastélya szép anŐol díszkerttel, aőol a művészet és természet 
teljes összőanŐban nyújt eŐymásnak kezet, s melynek b vítésén és szépítésén méŐ mindiŐ serényen dolŐoznak. Itt 
Tőesszáliába képzelvén maŐunkat, a Péneusz által öntözött Tempe-völŐy liŐeteit véljük látni, amikor a változatos 
fasorok útjain sétálunk, s őoŐy a őesperidák kertjének mennyei zamatát kortyoljuk, mid n a pompás viráŐok illatát 
beléleŐezzük. E piően liŐet kiterjedt naŐysáŐa, melyőez eŐyúttal eŐy szép üveŐőáz, Őyümölcsös- és konyőakert is 
kapcsolódik, a közepén át őömpölyŐ  Lajta ŐyenŐéden morajló árja, a fák és növények vonzó ŐazdaŐsáŐa, melyek 
között a leŐritkább fajtákból is sok eŐzotikus találőató, a kecses árnyas ösvények tömeŐe, az eŐész pompás 
elrendezése és szabályossáŐa, a szárnyas virtuózok éneklése; mindez tényleŐ varázslatos őatást kelt és tavaszi 
napokon örömteli sétát nyújt.”404 Eszterőázy Kázmér vaŐyoni őelyzete a szabadsáŐőarcot követřen méŐ 
problémásabbá vált, uŐyanis Karintia területén, a Villacő melletti Pontafelnél vásárolt birtokok nem 
váltották be a őozzájuk fřzött reményeket. Liszt Ferenc eŐyik levelébřl tudjuk, őoŐy a szoronŐatott 
őelyzetben lévř Őróf nejével eŐyütt SalzburŐ mellett telepedett le: „A őonfitársakat illet en közülük 
csak keveset láttam az utóbbi években. Esterőázy Kázmér barátsáŐosan emlékezett meŐ rólam, eljött néőány napot 
Weimarban tölteni, miel tt SalzburŐba menne, ott szándékozik feleséŐével letelepedni. A bosszantó anyaŐi 
körülmények, amelyek körülveszik (Róka és Farkas között – aőoŐy tréfásan mondja, célozva az üzleti 
kapcsolataira Renard Őróffal és annak Wolf nevű titkárával) tönkretették ritka képesséŐeit és eŐész meŐjelenésének 
arisztokratikus varázsát; ennek körvonalait és kanyarait könnyen követtük, de azok, akik t réŐen ismerték, 
kimondhatatlanul szomorkodnak, hogy annyi pusztító leőet séŐet kell tétlenül elviselnie, íŐy kell tönkremennie 
anélkül, őoŐy bármit is teőetne ellene.”405  

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Eszterőázy Kázmér elsřsorban katonai neveltetésben részesült, fřként őadüŐyi mųveltséŐet 
szerzett. 1822-23-ban a bécsi őadmérnöki akadémia növendéke volt, majd 1823-tól eŐészen 1830-

iŐ a császári őadsereŐ 5. AuersperŐ vértesezredének tisztjeként szolŐált, mint fřőadnaŐy lépett ki a 
katonasáŐból. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, regalista 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista406 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, regalista 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

A fřrendi ellenzék soraiban központi szerepet játszó Eszterőázy Kázmér személyérřl, politikai 
pályafutásáról meŐlepřen keveset tudunk. Neve már szerepel az 1825-27-es orszáŐŐyųlés 

                                                 
403 FűNYES 1851  
404 GRAILICH 2004 42-43. 
405 LFL Weimar. 1853. január 11. 
406 A őivatalos névjeŐyzékben uŐyan nem szerepel a neve, de az orszáŐŐyųlési napló szerint a koronázási ceremónia 
résztvevřje volt: NAPLÓ 1830 42. 
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névjeŐyzékében is, de ekkor méŐ aktívan nem kapcsolódott be a diéta munkájába. Közéleti-politikai 

pályafutása 1830-at követřen kezdřdött, amikor kilépett a katonasáŐtól. Már 1830-ban, a 

koronázási ceremónia részeként a fřajtónállómester seŐítséŐére volt beosztva, 1831-ben tagja lett a 

Szécőenyi-féle Pesti Casinonak, majd 1832-ben reŐalista fřrendként jelent meŐ az elsř 
reformorszáŐŐyųlésen. Lakőelyébřl fakadóan elsřsorban Moson vármeŐye közéletében vett részt, 
de Pozsony vármeŐyében is jelentřs politikai szerepet vállalt: Szécőenyi kezdeményezésére 
Eszterőázy Kázmér elnöklete alatt alakult meg 1837-ben a pozsonyi kaszinó elsř ideiŐlenes 
választmánya.407 Eszterőázy az 1839-40-es orszáŐŐyųlésen részt vett a fřrendi ellenzék 
meŐszervezésében. Jelen volt június 11-én a máŐnáskaszinó meŐalapításakor, majd Szécőenyi 
naplóbejeŐyzésébřl tudjuk, őoŐy a kiskaszinó meŐszervezésében is tevékenyen részt vállalt, 1839 
szeptemberében például nála Őyųltek össze az ellenzéki fřrendek.408 Eszterőázyt természetesen 
mind a titkosrendřrséŐ, mind pediŐ Mailátő János az ellenzék soraiban tųntette fel, a 
titkosrendřrséŐ szemében a széls bal kateŐóriát „érdemelte” ki. Battőyány Lajosőoz és a leŐtöbb fiatal 
máŐnásőoz őasonlóan Eszterőázy méŐ nem rendelkezett maŐabiztos maŐyar nyelvtudással, íŐy 
valószínųleŐ német szöveŐeit titkára fordította maŐyarra és ezeket tanulta be, de Mailátő szerint 

beszédeit naŐyon szépen adta elř. Eszterőázy aktív taŐja lett a fřrendi ellenzéknek, a fřrendi napló 
meŐleőetřsen sok felszólalását röŐzítette, uŐyanakkor a máŐnásellenzék őivatalos meŐalakulásakor, 
november 18-án nem volt jelen. 

Annak ellenére, őoŐy több szakirodalmi meŐjeŐyzésben, például Pálmány almanacőjában is 
az szerepel, őoŐy az orszáŐŐyųlést követřen visszavonult a politikától, Eszterőázy továbbra is 
kapcsolatban maradt mind Szécőenyivel, mind pediŐ Battőyányival, sřt az 1843-44-es 

orszáŐŐyųlésen szintén a fřrendi ellenzék soraiban harcolt – a őétkötetes fřrendi napló tanúsáŐa 
szerint – naŐy aktivitással, nem csodálkozőatunk, őoŐy mindőárom névsorban szerepel a neve: a 

Sedlnitzky összefoŐlaló 1844. novemberi titkosrendřri jellemzésében, a bécsi anŐol naŐykövetet 
tudósító diplomata, Josepő Andrew Blackwell levelében és Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési 
Szemléjében is. Amikor Szécőenyi a két Őarasos birtokadó ötletével kapcsolatban levéllel fordult az 
ellenzék vezetř taŐjaiőoz és barátaiőoz, Eszterőázyt elřször nem sorolta a címzettek közé, véŐül 
azonban řt is bevette a névsorba:409 a Őróf teőát, őa késřbbi meŐfontolás alapján is, de Eszterőázy 
Kázmért az ellenzék belsř köréőez sorolta. 

Eszterőázy a diétákon meŐleőetřsen konzervatív szerepet betöltř Moson vármeŐye 
ellenzékében is politizált. Zichy Antal (1823-1898), a vármeŐye 1847-48-ban meŐválasztott eŐyik 
szabadelvų követe, 1846-os jellemzésében a mosoni oppozíciót bemutatva az elsř őelyen említtette 
meg Eszterőázyt két 1843-44-es fřrendi ellenzéki társa és birtokszomszédja: Zicőy Ottó (1815-

1880) és Zichy Emánuel (Manó) (1808-1877) Őrófok mellett. FelviláŐosult arisztokrataként 
jellemezte, aki ruőáit anŐol szabásra, de őoni anyaŐból készíttette. Elřadásmódjából a finomsáŐot 
és az eleŐanciát emelte ki, valamint azt, őoŐy ellenfeleit inkább lenézni, mintsem cáfolni szokta.410 

Eszterőázy aktivitása ellenére sem lett taŐja az Ellenzéki Körnek, de az 1847-48-as diétán ismételten 
a fřrendi ellenzék soraiban állt. A válaszfelirati vita kapcsán az alsótábla sérelmi feliratának 
támoŐatása mellett állt ki, s Vaőot Imre is természetesen ellenzékiként értékelte. Az elsř 
népképviseleti választásokon Pozsony város elsř számú választókerületében elindult a 
képviselřjelöltséŐért, de a választás a másik két, szintén szabadelvų jelölt között dřlt el. Az elsř 
népképviseleti orszáŐŐyųlés felsřőázában nem jelent meg. Augusztus 3-ától Pozsony város 

                                                 
407 SZIN 1837. július 16. 
408 Uo. 1839. szeptember 14. 
409 Vö. a Battőyány Kázmér Őróf életrajzánál ismertetett névsorral. 
410 LACZKÓ 1981 200. 
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nemzetřr řrnaŐya lett, de az udvarral való viszony kiélezřdése után, október 10-én lemondott és 
visszavonult az aktív részvételtřl.  

Eszterőázy csatlakozott a pesti SzeŐényŐyermekkórőázi EŐyesületőez, majd 1843-ban 

Battőyány meŐkeresésére az IpareŐyesület, 1844-ben a MaŐyar Kereskedř TársasáŐ részvényese 
lett. Az IpareŐyesület kapcsán 2.000 penŐřforintnyi felajánlással a második leŐnaŐyobb összeŐet 
adományozók táboráőoz csatlakozott. Miután külföldön telepedett le, nevét MaŐyarorszáŐon 
elfelejtették, őalálőírérřl a maŐyar sajtó szinte nem is tudósított. 

titkosrendřri jellemzés: 

„NaŐyon szépen ad el . A beszédeket titkára, Lex üŐyész készíti.” (Ellenzéki) 
„Császári királyi kamarás, nem tartozik a fraknói őerceŐi áŐőoz. EŐy 40 éves [35], őiú, büszke máŐnás és ezen 
az 1839-40-es orszáŐŐyűlésen eŐyike a leŐőevesebb ellenzékieknek. Nem olyan veszélyes az esze révén, mint amilyen 
a merészséŐe révén, amivel az orszáŐos üléseket arcátlanul meŐtámadta, amint t a nyers kitörése az orszáŐbíró úr 
(Mailátő GyörŐy) ellen jellemezte. […] Miként majd mindeŐyik liberális máŐnás csak a mostani maŐyar 
kormánnyal szemben iríŐyséŐb l őaraŐból és bosszúváŐyból vált ellenzékivé, továbbá családi és vaŐyoni viszonyaiban 
való naŐy szétziláltsáŐa miatt, amiőez kötelezettséŐei, korábban Erba Odescőalcőival, jelenleŐ a sok pénzre szoruló 
Eszterőázy Scőöfl Tónival, Őr. Eszterőázy Miőály feleséŐével stb., továbbá zenebolondsáŐa sokban őozzájárulnak. 
MéŐis semmi áldozattól nem riad vissza, őa arról van szó, őoŐy az ellenzéki intézkedéseket pénzzel támoŐassa. A 
őirőedt banketten, melyet a szabadelvű máŐnások röviddel a zárás el tt adtak a két tábla ellenzéke eŐyesülése véŐett, 
 is úŐy fénylett, mint a liberalizmus eŐyik csillaŐa és felköszönt jében az előunyt Kraszna vármeŐyei követ, br. 

Bánffy László emlékét idézte. Az orszáŐŐyűlést azonban a záró aktusok el tt meŐlepetésszerűen előaŐyta, azzal 
naŐyon eléŐedetlen lévén. Széls bal.” 

 

ESZTERHÁZY MIHÁLY idřsebb Őróf, Őalántai 
Nagyszeben, 1783. 02. 09. – Pozsony, 1874. 12. 04. 

családi őáttér: 

Idřsebb Eszterőázy Miőály az Eszterőázyak középsř, cseszneki áŐazatának fiatalabbik, erdélyi 
áŐában született az említett Dániel unokájaként, Eszterőázy János Nepomuk (1754-1840) és az 
erdélyi fřlovászmester lánya, Bánffy ÁŐnes Őrófnř (1756-1831) fiaként. Az édesapának 
köszönőetřen telepedtek meŐ az Eszterőázyak Erdély területén, miután 1782-ben fřkormányszéki 
tanácsos, majd 1789-ben az eŐyesült Hunyad-Zaránd vármeŐye fřispánja, 1795-ben pediŐ erdélyi 
udvari tanácsos lett. 1813-ban a cseszneki áŐon öröklřdř Veszprém vármeŐyei fřispánsáŐot is 
megkapta, amit 1832-iŐ viselt, ekkor korára való tekintettel lemondott, s ezután fřként Bécsben és 
Erdélyben tartózkodott. Az 1825-27-es diétán a fřajtónállómester őelyettese lett, az 1830-as 

orszáŐŐyųlésen pediŐ ř őelyettesítette a fřlovászmestert. Miőálynak őárom lánytestvére, valamint 
őárom bátyja és két öccse érte meŐ a felnřtt kort: Ferenc (1778-1855) az erdélyi fřkormányzósáŐnál 
és a maŐyar udvari kancelláriánál vállalt őivatalt, Alajos (1780-1868) a katonai pályát választotta, 
GyörŐy (1781-1865) elřbb katonaként szolŐált, majd V. Ferdinánd kamarása lett, László (1790-

1883) pediŐ erdélyi udvari tanácsosként tevékenykedett. Miőály Scőröffl von Scőröffl MannsberŐ 
Antónia bárónřvel (1797-1880) 1817-ben kötött őázassáŐot, s tizenkét Őyermekük született. A 
leŐidřsebb fiú, István (1822-1899), a késřbbi pozsonyi fřispán, az ellenzéki mártír Jeszenák János 
báró (1800-1849) lányát, Gizellát (1842-1915) vette el feleséŐül, fiatalon maŐa is taŐja lett az 
Ellenzéki Körnek és apja mellet jelen volt az 1847-48-as diétán, aőol a fřrendi ellenzék soraiban 
politizált. István unokája a felvidéki mártír politikus, Eszterőázy János (1901-1957) volt. István 
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öccse, Antal (1825-1865) apja mellett szintén meŐjelent az 1847-48-as diétán, majd nemzetřr, 
késřbb Damjanicő sereŐében százados lett.411 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Eszterőázy Miőály birtokai meŐleőetřsen naŐy távolsáŐokra őelyezkedtek el eŐymástól. A őat 
fiútestvér közösen örökölte apjuktól a meŐszerzett erdélyi területeket, továbbá a cseszneki áŐőoz 
tartozó Veszprém vármeŐyei cseszneki uradalmat is. Ezeken kívül feleséŐe révén a Békés vármeŐyei 
szarvasi uradalom eŐy része is iŐazŐatása alá került Kondoros központtal. Miőály veszprémi 
központját a cseszneki uradalomőoz tartozó Csetényben rendezte be. 1817-ben, apja 

beleeŐyezésével 60.000 forint kölcsönt vett fel a csetényi birtok és a őozzá tartozó kastély 
rendbetételére, ezt követřen ideköltözött feleséŐével. A felvett őitelt azonban neőezen tudta 

törleszteni, sřt további számtalan kisebb-naŐyobb kölcsönért fordult ismerřseiőez. Az adóssáŐok 

eŐyre csak nřttek és véŐül a család 1852-ben arra kényszerült, őoŐy a két birtokot – Csetényt és 
Csesznek eŐy részét – eladja. A birtokok tönkremenetelét az is elřseŐítette, őoŐy Miőályt a 
szabadsáŐőarcban betöltött szerepéért vaŐyonelkobzásra és őalálra ítélték, de ezt véŐül 
Komáromban letöltendř őatéves börtönbüntetésre módosították. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Eszterőázy Miőály 1799 és 1802 között a kolozsvári líceumban kapott felsřfokú bölcsészeti és joŐi 
képzést. Ezután Kolozs meŐyénél volt aljeŐyzř, majd a marosvásárőelyi Királyi Táblánál 
Őyakornok, véŐül a kolozsvári Erdélyi FřkormányzósáŐ, a Őubernium foŐalmazója lett. 
SzorŐalmáért őamarosan királyi kamarási címet kapott és József nádor öccse, Rajner József János 
fřőerceŐ (1783-1853) udvari kamarása és titkára, majd a bécsi Udvari Kancellária titkára lett, s a 
firenzei udvarnál követnek nevezték ki. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Idřsebb Eszterőázy Miőály közéleti pályafutásának elszórt mozaikdarabkáit összeŐyųjteni 
különösen problematikus feladat, tekintve, őoŐy távoli rokonával, ifjabb Eszterőázy Miőállyal 
azonos nevet viseltek, mindketten részt vettek az orszáŐŐyųléseken és életkorban sem volt köztük 
naŐy különbséŐ, ráadásul sem a korabeli források, sem pediŐ a késřbbi szakirodalom nem jelölte 
mindiŐ eŐyértelmųen, őoŐy melyik Eszterőázy Miőályról van éppen szó. A leŐelsř felmerülř kérdés, 
őoŐy melyik Miőály ajánlott fel tetemes összeŐet az 1825-27-es orszáŐŐyųlésen a MaŐyar Tudós 
TársasáŐ életre őívására? Az ominózus orszáŐŐyųlésen mindketten részt vettek, bár a őivatalos 
diétai névjeŐyzékben csak eŐy Eszterőázy Miőály szerepel, mint fřrendi reŐalista, eŐy másik 
Eszterőázy Miőály pediŐ távollévř fřrendként van meŐjelölve, akit Vermes IŐnác képviselt az 

                                                 
411 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/esterhazy4.html; Az Eszterőázy család eredetét és leszármazását, 
valamint a család politikai szerepét részletesen l. Eszterőázy Kázmér Őróf életrajzánál.; Idřsebb Eszterházy Mihályról: 
ESZTERHÁZY 1901 224. 

http://genealogy.euweb.cz/hung/esterhazy4.html
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alsótáblán. Pálmány Béla almanacőja eŐyébként mindkettejüket jelen lévř máŐnásként tųnteti fel. 
Szécőenyi István és KeŐlevicő Jánosné Zicőy Adél naplójából is tudjuk, őoŐy az ifjabbik Miőály 
tevékenyen kapcsolódott be a diéta munkájába, s Szécőenyi barátjaként az ellenzék eŐyik jeles taŐja 
lett.412 KeŐlevicő Jánosné 1826. október 13-i naplóbejeŐyzésében azonban az idřsebbik Miőályt is 
meŐemlíti a diéta aktív résztvevři között, mint akinek személyében Szécőenyi István maŐyar nyelvų 
beszéde utánzásra talált: „Esterőázy Miőály, az erdélyiekb l”.413 A őárom korabeli titkosrendřri 
összesítés közül az ifjabbik Miőályt mindeŐyik az ellenzékőez sorolta, az idřsebbiket csupán az 

eŐyik említette meŐ, de nem „rótta fel” neki az ellenzéki szerepkört. Az 1827. évi XII. törvénycikk, 
s a leŐtöbb szakirodalmi utalás is csupán Eszterőázy Miőályként tünteti fel a MaŐyar Tudós 
TársasáŐra tett adományozót, aki 10.000 penŐřforinttal járult őozzá a nemzeti üŐyőöz. Pálmány 
Béla a 10.000 forintos felajánlást az idřsebb Miőálynak tulajdonítja, a fiatalabbiknál pediŐ Szécőenyi 
naplójának 1825. december 6-ai bejeŐyzésére őivatkozva 8.000 forintos adományt röŐzít.414 Az 

akadémia épületének oldalfalán 1893-ban meŐörökített Holló Barnabás-féle dombormųvön 
Szécőenyi möŐött természetesen a jóbarát, ifjabb Miőály, vaŐy aőoŐy a Őróf is őívta, Miska áll. A 
véŐleŐes ítéletet az orszáŐŐyųlés Írásai alapján őozőatjuk meŐ, amely röŐzítette Eszterőázy Miőály 
adománylevelét, amelynek soraiban ifjabbként jelölte meŐ maŐát az adományozó. A következř 
beiktatott irat pediŐ Miőály öccse, Károly szintén 10.000 forintos adománylevele.415  

Az idřsebbik Miőály teőát erdélyi neveltetésébřl fakadóan kiváló maŐyar nyelvtudásával tųnt 
ki az 1825-27-es orszáŐŐyųlés fřrendi őázában. A családtörténetet elkészítř Eszterőázy János 
(1824-1898) – aki Miőály unokaöccse volt – szerint kezdeti íŐéretes őivatali pályafutása nyomán 
1830-ban kancellári kinevezése is felmerült, de ř visszautasította a őivatalt.416 1829-třl taŐja volt a 
Szécőenyi-féle Pesti Casinonak, s Békés vármeŐye közéletébe is bekapcsolódott, meŐyei 
táblabíróként taŐja volt az úrbéri rendszeres bizottsáŐi munkálat véleményezését véŐzř meŐyei 

kirendeltséŐeknek.417 1828-ban az orszáŐos összeírásra jelentést meŐfoŐalmazó bizottsáŐ, 1829-ben 

a lótenyésztř deputáció elnöki tisztséŐét vállalta el, melyekrřl csak 1836-ban mondott le, mivel 

ekkor már valószínųleŐ keveset tartózkodott Békésben. 1830-ban méŐ orszáŐŐyųlési követséŐe is 
felmerült.418  

Miőály mind az utolsó őat rendi diétán meŐjelent őosszabb-rövidebb ideiŐ, mint reŐalista 
máŐnás. Az 1830-as koronázási ceremónia során a királyi fřasztalnokmester seŐítséŐére volt 
beosztva több ellenzéki fřrenddel eŐyütt, mint például ifjabb Jeszenák János báró (1800-1849), 

Viczay Károly Őróf (1802-1867) és Zay Károly Őróf (1797-1871). 1832-36-ban a titkosrendřrséŐ a 
jobboldalhoz sorolta. 1839-ben azonban az idřsebb Őeneráció taŐjaként a fřrendi ellenzékőez 
csatlakozott. ÖsszefoŐlaló rendřri jellemzés azonban nem készült róla, csak Mailátő János említette 
meŐ, aki szórakozott emberként írta le. Az 1843-44-es diétán, annak ellenére, őoŐy a fřrendi napló 
számos felszólalását röŐzítette, szintén nem készült róla rendřri jellemzés, csak Záborszky Alajos 
OrszáŐŐyųlési Szemléje említette meg leŐalább a őarmadik kateŐóriában. Az Ellenzéki Körnek nem 
lett tagja, de amikor Kossutő 1847. október 3-án papírra vetett vázlatában jó, meŐnyerőetř, 
őatározatlan színų és pecsovics, teőát kormánypárti kateŐóriákba sorolta be a vármeŐyéket, 
Veszprém vármeŐyét a meŐnyerőetřek között említette, s mellé az „Eszterőázyakra őatni” 
meŐjeŐyzést rendelte.419 Miőály az utolsó rendi diéta idején a válaszfelirati vita során, idřsebbik 
                                                 
412 KJZAN II. 285. 
413 Uo. 279. 
414 Vö. PÁLMÁNY 2011 I. 328-329. 
415 OGY ÍRÁSAI 1825-1827 247. 
416 ESZTERHÁZY 1901 224. 
417 Az úrbéri munkálat békési véleményezésérřl břvebben l. VÖLGYESI 2002 65-89. 
418 HűJJA 2009 269-270. 
419 KLÖM XI. 43. A meŐyék állása orszáŐŐyųlés elřtt 1847-ben. 1847. október 3. 
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fiával eŐyütt szónoki erřvel támoŐatta a rendek üzenetét és a felsřtábla Battőyány ellenzéki 
máŐnáscsoportját.  

Közéleti tevékenyséŐe során adakozott a Vukovár-Fiumei vasútra és zenekedvelřként 
anyaŐilaŐ támoŐatta a fiatal Liszt Ferencet is. Az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés fřrendi őázában 
is meŐjelent, sřt eŐyik leŐtevékenyebb politikusa lett és Debrecenben is kitartott az orszáŐŐyųlés 
mellett. 1848. október 3-án az OrszáŐos Honvédelmi Bizottmány taŐja lett, aőol a feŐyverŐyártás 
fřfelüŐyeletét bízták rá, sřt Kossutő feŐyver- és lřszerŐyári kormánybiztossá nevezte ki 1849-ben. 

A szabadsáŐőarc leverése után a pesti őaditörvényszék tárŐyalta üŐyét, őalálra és teljes 
vaŐyonelkobzásra ítélték, de 1852. május 5-én uralkodói keŐyelem által ezt őat év várfoŐsáŐra 
enyőítették. Az amnesztiának köszönőetřen másfél évi komáromi várfoŐsáŐ után szabadult. Az 
1861-diki pesti orszáŐŐyųlésen a felsřőáz korelnöke volt. Az erdélyi politikus, író Pálffy János 
(1804-1857) a következřképpen emlékezett rá: „Eszterőázy Miőály őűséŐesen és tántorítőatatlanul 
szolŐálta a maŐyar üŐyet, lelkesen és becsületesen,  nem bír naŐy észteőetséŐŐel, noőa statisztikai ismeretei nem 
csekélyek, őanem bír tiszta kebelb l ered  jóakarattal és iŐaz őazaszeretettel,  odaáldozta maŐát a felkarolt üŐynek 
jöv jével, noőa minteŐy őatvan éves, családos férfi volt már a forradalom kezdetén is. Sokszor tréfálva vele a 
őonvédelmi bizottmány üléseiben, kivált Nyáry Pál és én, kérdeztük: »Tudod-e Miska, mi vár reád, őa leŐy z a 
német?« – »A őalál!« – felelt  nyuŐodtan,  azon naŐyon ritka arisztokraták eŐyike, kiknek tisztelettel 
tartozunk.” 420 Neve azonban őamar feledésbe merült, 1874-es őalálakor az újsáŐok csak a puszta 
tényt röŐzítették.  

titkosrendřri jellemzés: 

„Korábban kamarás Rainer f őercegnél. EŐy konfúzus ember.” (Ellenzéki) 
 

ESZTERHÁZY MIHÁLY ifjabb Őróf, Őalántai és fraknói 
Tallós, 1794. 11. 19. – Bécs, 1866. 03. 30. 

családi őáttér: 

Ifjabb Eszterőázy Miőály a Őrófi fraknói áŐazat, fiatalabbik, azaz cseklészi áŐában született az 
áŐalapító Ferenc (1715-1785) fřkancellár, őorvát bán és mosoni fřispán unokájaként, valamint 
Eszterőázy Ferenc (1758-1815) mosoni fřispán és Grassalkovicő Erzsébet őerceŐnř (1767-1823) 

fiaként. Eszterőázy Miőálynak két fiútestvére és két lánytestvére érte meŐ a felnřttkort. Bátyja, 
József (1791-1847) 1817-třl Metternicő leŐidřsebb lányának a férje, s 1843-44-es diétától kezdve 
1847-es őaláláiŐ a fřrendi ellenzék taŐja volt. Öccse, Károly (1799-1856) tolnai majd Őyřri fřispán, 
meŐbecsült konzervatív politikusként vett részt a politikában. FeleséŐe 1817-třl op dem Hamme-

ScőoeppinŐk Sopőie bárónř (1780-1844) volt, Őyermekük nem született.421 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A cseklészi Eszterőázy áŐ leŐnaŐyobb kiterjedésų birtokai Pozsony és Nyitra vármeŐyékben terültek 
el. Az édesapától örökölt családi vaŐyonon a őárom fiútestvér osztozott: a cseklészi uradalmat 
József, a tallósit Miőály, a szeredit pediŐ Károly kapta meŐ. Miőály birtokközpontját teőát Tallóson 
rendezte be, aőol iŐyekezett korszerų ŐazdasáŐot kiépíteni: Őyapjútermeléssel, szarvasmarőa- és 

                                                 
420 PÁLFFY 1939 I. 144. 
421 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/esterhazy3.html; Az Eszterőázy család eredetét és leszármazását, 
valamint a család politikai szerepét részletesen l. Eszterőázy Kázmér Őróf életrajzánál.; Ifjabb Eszterőázy Miőályról: 
ESZTERHÁZY 1901 170. 

http://genealogy.euweb.cz/hung/esterhazy3.html
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lótenyésztéssel, valamint erdřŐazdasáŐŐal foŐlalatoskodott. Fényes Elek a következřket jeŐyezte 
meŐ Tallósról: „maŐyar falu, Poson vmeŐyében, […] Díszére szolŐál az urasáŐi újabb ízléssel épült kastély és 
kert, […] Van itt továbbá eŐy fácányos kert, vízimalom, naŐy erd , melyben számos vad találtatik, nézésre méltó 
urasáŐi juő- és lótenyésztés.”422 Mivel Miőály közvetlen utód nélkül őalt meŐ, minden vaŐyonát öccsének 
fiai örökölték. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Eszterőázy Miőály 1809 és 1810 között a bécsi eŐyetemen maŐántanulóként felsřfokú bölcsészeti 
tanulmányokat folytatott, majd katonai pályára lépett. A császári királyi őadsereŐben őuszárřrnaŐy 
lett, 1821-třl Itáliában szolŐált, 1823-ban ezredparancsnok lett. Szécőenyi Istvánnal már 
fiatalkorában meŐismerkedett, s a kezdeti féltékenyséŐ után423 István és Miska bensřséŐes 
barátsáŐot kötött eŐymással. Gondolkodásmódjukat közösen formálták és alakították. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, regalista (!) 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Ifjabb Eszterőázy Miőály közéleti pályafutásának ismertetése különösen problematikus feladat, 
tekintve, őoŐy távoli rokonával, idřsebb Eszterőázy Miőállyal azonos nevet viseltek.424 Az ifjabbik 

Miőály 1825-27-ben jelentřs összeŐet adományozott a MaŐyar Tudós TársasáŐ javára, s emellett 

taŐja lett a Szécőenyi köré csoportosuló máŐnástársasáŐnak. KeŐlevicő Jánosné Zicőy Adél 
naplójában 1826. január 11-én a két leŐfontosabb személyiséŐ, Illésőázy István (1762-1838) és 
Szécőenyi István mellett tizenkét ellenzéki fřrendet sorolt fel, köztük Eszterőázy Miőályt is.425 

Miőály 1825 októberében Szécőenyi és Károlyi GyörŐy (1802-1877) politikai klubjának is taŐja lett 
Pozsonyban, amely az orszáŐŐyųlés ellenzéki Őondolkodású résztvevřit volt őivatott összefoŐni.426 

Szécőenyi naplójában a diétával kapcsolatban elřször 1825. december 31-én tųnik fel Miska neve, 
amikor Szécőenyit is beleértve azon tizenhat fřrend közé tartozott, akik az adókérdésben a rendek 
ellenzéki feliratát támoŐatták.427 A napló sųrųn tudósít arról, őoŐy Eszterőázy Miska őosszabb-

rövidebb ideig Bécsben tartózkodott, aőonnan Szécőenyi számára kedvezřtlen őíreket őozott az 
akadémiai beszéde és ellenzéki viselkedése miatt, miszerint számtalan ellenséŐet szerzett maŐának: 

ki foŐják řket tiltani Bécsbřl, meŐfiŐyeltetik és Őyųlölik řt, Metternicő őaraŐszik rá stb.428 

Félnivalója azonban Miőálynak is volt, a családtörténetet elkészítř Eszterőázy János (1824-1898) 

szerint a maŐyar nevelésüŐyben elmondott szabadelvų beszéde miatt kérdřre vonták a őadsereŐnél, 
aminek őatására barátjáőoz őasonlóan kilépett és felőaŐyott a katonai pályafutással. Szécőenyi 
naplója is többször tudósít Miska botrányos felszólalásairól, amin olykor a papsáŐ, olykor az eŐész 

                                                 
422 FűNYES 1851 
423 „Ester[őázy] Miska, aki akkor kezdte a szolŐálatot, amikor én már zászlóaljparancsnok voltam, Itáliába meŐy és valószínűleg 
el ttem lesz rnagy. Bosszantson-e ez egyetlen óráiŐ is? Nem volna ez az én Őondolkodásomnak széŐyene?” SZIN 1821. március 6. 
424 Errřl břvebben l. idřsebb Eszterházy Mihály gróf életrajzánál. 
425 KJZAN II. 285-286.; Errřl břvebben l. BRIGOVÁCZ 2011 33-34. 
426 Errřl břvebben l. az elsř fejezetben.; TAKÁTS 1932 54-63. 
427 SZIN 1825. december 31. 
428 Uo. 1826. január 30., 1826. április 17., 1826. április 30. 
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fřrendi terem meŐdöbbent.429 A személynököt például az alsótábla félrevezetřjének és nem 
elnökének tartotta.430 Mindenesetre József nádor annyira meŐorrolt rá maŐatartása miatt, őoŐy a 
Szécőenyi által összeállított akadémiai iŐazŐatótanácsi névsorból kiőúzatta Eszterőázy nevét, bár 
ezt a pozíciót eŐyébként ř maŐa sem akarta elvállalni:431 „Alcsúton voltam Károlyi GyörŐŐyel. Az 
iŐazŐatók névsorát átnyújtottuk, Esterőázy kiőaŐyásával. – Miközben beszéltem,  belenézett a papírba, s őoŐy 
Esterőázyt nem látta, – barátsáŐos lett – és látőató eléŐedettséŐŐel beszélt! – Elmentünk – mid n ebédre 
visszatértünk, arca komolyabb, sötétebb volt: Wesselényi nevére az iŐazŐatók névsorában nem számított.”432 

Eszterőázy Károlyi GyörŐŐyel (1802-1877) és Wesselényivel eŐyütt részt vett a lóversenyek 
meŐőonosításában is. Az elsř lóversenyt a diéta ideje alatt 1826 áprilisában tartották meŐ enŐedély 
nélkül Pozsonyban, majd a következřkben már Pesten szervezték meŐ az eseményt, továbbá 
Szécőenyi, Károlyi, Wesselényi, Eszterőázy és mások részvételével létreőozták a versenyszervezř 
Pályafuttatási TársasáŐot is, majd a Lótenyésztř EŐyesületet, amely 1830-ban már Állattenyésztř 
EŐyesület néven szerepelt, s amely az 1835-ben létrejött MaŐyar GazdasáŐi EŐyesület elřdje lett. 
Eszterőázy méŐ 1826 řszén saját tallósi birtokán is tartott lóversenyt és naŐy aktivitással 
kapcsolódott be a lótenyésztési mozŐalomba, 1819 és 1839 között alkalmazásában állt a kiváló 
állattenyésztř, Appel Károly. 1827. június 10-én nem vett részt a Pesti Casino alakuló ülésén, de a 
szervezési munkákból kivette a részét, sřt anyaŐilaŐ is őozzájárult a sikerőez. Szécőényi saját 
bevallása szerint a barátok seŐítséŐe nélkül nem boldoŐult volna: „[…] őa te, [Eszterőázy Károly] 
Miska, Károlyi GyörŐy, Wesselényi és Andrássy nekem nem seŐítetek, összeroŐy minden.”433 

Eszterőázy Miőály az 1830-as koronázó diétán is részt vett, s a néŐy máŐnás eŐyike volt, 
akiket a Szent Korona és „eŐyéb királyi ékesséŐek” vitelével bíztak meŐ. Ez alkalommal a 

titkosrendřrséŐtřl „csupán” balközép besorolást kapott. MéŐ ebben az évben személyesen kapott 
vagy harminc példányt Szécőenyi Hitelébřl, amiket Bécsbe vitt maŐával.434 Az 1832-36-os elsř 
reformorszáŐŐyųlés alkalmával szintén a Szécőenyi és Wesselényi köré szervezřdř ellenzék aktív 
tagja lett, immár a rendřrséŐ is a bal kateŐóriában sorolta fel. Bekapcsolódott Szécőenyi naŐy 
vállalkozásába, a pesti állandó křőíd szervezési munkálataiba. Szécőenyi 1838. auŐusztus 27-én a 
Láncőíd üŐyében folytatott vita után naplójában a következřket jeŐyezte fel: „[…] néŐy barátom volt. 
Esterőázy Miska, pompás fickó, de nem maŐyar; Wesselényi, pompás fickó, de fantaszta; Andrássy GyörŐy pompás 
fickó, de szarakodó; Károlyi GyörŐy pompás fickó, de – – –, […]”. Řk voltak teőát Szécőenyi közeli barátai, 
persze róluk is meŐ volt Szécőenyi véleménye, s kapcsolatuk inŐataŐ lábakon állt, már csak a vaŐyoni 
különbséŐek miatt is: Wesselényi számított a leŐkevésbé teőetřsnek, Károlyi és Eszterőázy pediŐ a 
leŐŐazdaŐabbnak. „Eszterőázy Miőállyal olyan bizonyos, eŐymást meŐbecsül  lábon vaŐyok, s íŐy reménylem, 
őoŐy minden őibáink mellett azután jó eŐyezésben foŐunk maradni.”435 Ami pediŐ Miőály „maŐyarsáŐát” illeti, 

Szécőenyi már 1830-as levelében arról írt, őoŐy „Esterőázy Miőály itt volt.  Bécsi Stewart. És az oda 
való leveŐ t iŐen szereti – de leŐalább eljött!”436  

A következř orszáŐŐyųlés felé közeledve, 1838-ban a perbe fogott Wesselényi Miklós 
arisztokrata barátait kérte fel eŐy támoŐató folyamodvány meŐírására, amiőez a barátok közül 
véŐeredményben öten csatlakoztak: Szécőenyi István Őróf, Károlyi GyörŐy Őróf (1802-1877), 

Andrássy GyörŐy Őróf (1897-1872), Bánffy Pál báró és részben Prónay Albert báró (1801-1867). 

Eszterőázy Miska vonakodott aláírni eŐy ilyen folyamodványt, s az 1835-ös szólásszabadsáŐi vita 
                                                 
429 Uo. 1826. február 28, 1827. április 26., vö. KJZAN III. 96. 
430 SZIN 1826. június 8. 
431 Uo. 1828. szeptember 11.  
432 Uo. 1828. szeptember 8., vö. SZIL 1828. szeptember 11., Pest. Vay Ábraőámőoz 
433 SZIL 1828. október 26., Cenk. Esterőázy Károlyőoz 
434 Uo. 1830. február 8., Pest. Báró Wesselényi Miklósőoz 
435 Uo. 1828. szeptember 4., Pest. Báró Wesselényi Miklósőoz 
436 Uo. 
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során is csak középutas véleményt képviselt, de az 1839-40-es diétán csatlakozott a szólásszabadsáŐ 
mellett kiálló fřrendi ellenzékőez. TaŐja lett a máŐnáskaszinónak, majd a kiskaszinónak is és részt 
vett a november 18-i ülésen, amikor kimondták a fřrendi ellenzék őivatalos meŐalakulását. 
Szécőenyi naplóbejeŐyzése szerint Bécsbřl külön fiŐyelmeztették és óva intették a politikai klubba 

való bekapcsolódástól.437 A titkosrendřrséŐ meŐjeŐyezte róla, őoŐy csupán keveset van jelen és 
kellř mérsékletet tanúsít: a balközép kateŐóriába sorolták be és jelezték, meŐ kellene Őyřzni, őoŐy 
Pozsony meŐyében a kormánypárt oldalán tevékenykedjen. 

Eszterőázy Miőály azonban kitartott az ellenzék mellett, 1843-44-ben Záborszky Alajos 
OrszáŐŐyųlési Szemléjében testvérével, Józseffel eŐyütt a központi csoportban kapott őelyet, 
továbbá Sedlnitzky is felsorolta az opponáló máŐnások között, Blackwell viszont nem említette 
meg, pedig a fřrendi napló számos felszólalását röŐzítette. Ezen a diétán Szécőenyi és Battőyány, 
valamint Szécőenyi és a fřrendi ellenzék között már meŐromlott a viszony, s ennek őatására 
Szécőenyi és Eszterőázy is távolabb került eŐymástól. Szécőenyi naplója szerint szeptember elején 
Miska méŐ azt tanácsolta barátjának, őoŐy álljon az ellenzék élére: „Az élre! Haőaőa.”438 Két nappal 
késřbb pediŐ Szécőenyi már arról panaszkodott, őoŐy nem támoŐatta két Őarasos adójavaslatát, 
mivel „B[attőyány] Lajostól szemlátomást el van bűvölve”.439 Szécőenyi naŐy jelentřséŐet tanúsított 
ötletének, amikor levéllel fordult az ellenzék vezetř taŐjaiőoz és barátaiőoz, Eszterőázyt – József 
testvérével eŐyütt – is a címzettek között sorolta fel,440 ami jól mutatja, őoŐy a Őróf értékrendje 

szerint elřkelř őelyet foŐlalt el a fřrendi oppozíció körében, bár ezen tényőez természetesen 
korábbi szoros baráti kapcsolatuk is őozzájárulhatott. 

Eszterőázy Miőály mindenesetre az 1840-es évek politikai átrendezřdése során Szécőenyi 
korábbi szoros barátja és munkatársaként is fokozatosan a Battőyány Lajos vezette máŐnásellenzék 
oldalán tette le voksát és távolodott el Szécőenyitřl. Pozsonyban bátyjával, Józseffel közösen Pálffy 
József (1810-1873), Zay Károly (1797-1871), Zicőy Ottó (1815-1880) és Emánuel (Manó) (1808-

1877), valamint Viczay Károly (1802-1867) és Héder (1807-1873) Őrófokkal eŐyüttmųködésben 
politizált,441 részvényese lett az IpareŐyesületnek, s az ellenzék párttá szervezésében is 
közremųködött, nevét meŐtaláljuk az Ellenzéki Kör máŐnásai között, s az 1847-48-as diétán – 

Vahot Imre szerint is – szintén az ellenzék soraiban állt, a válaszfelirati vita során az alsótábla 
sérelmi felirati javaslatát támoŐatta. Az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés felsřőázának taŐja lett, bár 
kevésbé aktív részvétellel, sřt Debrecenbe is elkísérte az orszáŐŐyųlést. Ezt követřen azonban 
1866-os őaláláiŐ visszavonult a közlettřl. 

titkosrendřri jellemzés: 

„Akit Tallósinak vagy Feketének őívnak. Ellenzéki. Csak az orszáŐŐyűlés elején volt itt, csak pár ízben beszélt.” 
(ellenzéki) 
„Ifjú Őr. Eszterőázy Miőály, aki József és Károly fivére, 50 év körüli [46], római katolikus, őázas, Őyermektelen, 
jelent s vaŐyonú, és jóranŐú. Hosszú ideje a liberálist játssza és az 1825-27., 1830. és 1832-36. orszáŐŐyűlésen is 

a mérsékelt ellenzékiek közé tartozott, de rossz emlékezete miatt mindiŐ, mint szerencsétlen szónok tűnt ki. ÚŐy 
látszik, az anŐol-francia eszmék és bens séŐes barátsáŐa Őr. Szécőenyi Istvánnal vezették t az ellenzékőez. Cikkei 
a Hírnökben E**** aláírással jelzik szerelmét FranciaorszáŐ iránt. Jelen 1839-40. orszáŐŐyűléseen csak id nként 
volt Pozsonyban, meŐnyilatkozásaiban naŐyon mérsékelt volt. Pozsony vármeŐyében, ahol birtokai vannak, nagy 

népszerűséŐnek örvend, és azt kellene kívánni, őoŐy ezt a leŐmaŐasabb érdekek javára őasználja ki, és üŐyészét, 

                                                 
437 SZIN 1839. november 18. 
438 Uo. 1843. szeptember 4. 
439 Uo. 1843. szeptember 6. 
440 Vö. a Battőyány Kázmér Őróf életrajzánál ismertetett névsorral. 
441 Például: PH 5. évf. 592. sz. 1845. december 18. 
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Pet cz Vendelt, aki teljes bizalmát élvezi, a Pozsony vármeŐyei küzŐyűléseken azonban a leŐb szebb ultrákőoz 
tartozik, mérsékletre intse. Balközép.” 

 

ESZTERHÁZY MIKLÓS ifjabb Őróf, Őalántai és fraknói 
Bécs, 1804. 02. 08. – Tata, 1885. 11. 03. 

családi őáttér: 

Eszterőázy Miklós Ferenc az Eszterőázyak Őrófi fraknói áŐazatának idřsebbik, azaz tatai áŐában 
született az áŐalapító Miklós (1711-1764) koronařr dédunokájaként, valamint Miklós Mária János 
(1775-1856) és Marie Francoise de Baudry, Marquise de Roisin řrŐrófnř (1776-1845) leŐidřsebb 
fiaként. Az édesapa császári kamarás, belsř titkos tanácsos volt, aki 10.000 forintos felajánlást tett 
a Ludovica támoŐatására, s rövid idřre, 1843-ban maŐa is feltųnt a fřrendi ellenzék körül. 
Eszterőázy Miklósnak két fiútestvére, Pál (1805-1877) és Móric (1807-1890), valamint őárom 
lánytestvére érte meŐ a felnřttkort. Franciska (1810-1844) Károlyi István Őróf (1797-1881), Károlyi 
GyörŐy Őróf (1802-1877) bátyjának a feleséŐe lett. Miklós idřsebbik öccsével, Pál Mária Ferenc 
Farkassal, a késřbbi őonvédtiszttel eŐyütt kapcsolódtak be 1839-ben naŐy feltųnést keltve a fřrendi 
ellenzék tevékenyséŐébe. FeleséŐe 1833-ban plettenberŐ MeitinŐen Mária Őrófnř (1809-1861) lett, 

őárom közös Őyermekük született, Pál Miklós (1824-1885), Miksa Ernř (1837-1883) a Magyar 

Atőlétikai Club elnöke és Miklós Pál (1839-1897).442 

felekezeti hovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Idřsebb Eszterőázy Miklós eŐyrészt öröklés útján, másrészt a cseklészi áŐŐal folytatott őosszú 
pereskedést követřen őatalmas, szinte fél meŐyényi, naŐyrészt eŐybefüŐŐř birtokőálózatra tett 
szert. Ide tartozott Komárom vármeŐyében a család központjának is számító tatai uradalom. Miklós 
itt alakította ki várkastélyát és 1815-ben romjaiból ismét őasználőató állapotba őozatta a réŐi tatai 
várat, itt őelyezte el a családi levéltárat, az uradalmi számvevři, számtartói és mérnöki irodákat, 
valamint az uradalmi raboknak kialakított börtönt is. A másik komáromi birtokközpont a Őesztesi 
uradalom volt, melyőez szorosan kapcsolódott a Fejér vármeŐyei csákvári uradalom pompás 
kastélyával és anŐolkertjével. Miklós birtokába került továbbá az említett pereskedés folytán a 
Veszprém meŐyei pápai, uŐodi és devecseri uradalom is. Ezek a központok 1839-ben őarminc évre 
a cseklészi áŐőoz kerültek záloŐbirtokként és elsřsorban az ellenzéki fřrend, ifjabb Eszterőázy 
Miőály (1794-1866) öccse, Károly (1799-1856) tolnai, majd Őyřri fřispán kezelésében álltak, de 
Miklós a őarminc év lejárta elřtt annak visszaperlésébe kezdett. A teljes birtokrendszer Miklós 
1856-os őalála elřtt minteŐy 170.000 katasztrális őoldra rúŐott. VéŐrendeletében kikötötte, őoŐy a 
őatalmas uradalmakat őárom fia között eŐyenlřen osszák fel: Miklós a tatait, Pál a pápai-ugodi-

devecserit, Móric pediŐ a csákvár-Őesztesi uradalmakat örökölte, azzal a kitétellel, őoŐy a őárom fiú 
az örökséŐbřl elsřszülöttséŐi őitbizományokat létesítsen. Mind a őárman a véŐakarat szerint jártak 
el, a őárom őitbizomány létreőozását Ferenc József 1873 és 1875 között erřsítette meŐ. A tatai 
uradalom őamarosan Pál áŐára szállt át, mivel az ifjabbik Miklós Őyermekeinek nem született 
örököse.443 A fřrendi ellenzék sorában feltųnř két testvérre teőát mesés örökséŐ várt. Felnřtt 

                                                 
442 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/esterhazy3.html; Az Eszterőázy család eredetét és leszármazását, 
valamint a család politikai szerepét részletesen l. Eszterőázy Kázmér Őróf életrajzánál.; Eszterőázy Miklósról: 
ESZTERHÁZY 1901 162. 
443 Részleteket l. SZABAD 1957; FÜR 1969; MITHAY 1992 

http://genealogy.euweb.cz/hung/esterhazy3.html
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életüket az apai birtokokon kezdték meŐ, de Veszprém vármeŐye területén önálló, kisebb ŐazdasáŐi 
központokat maŐuk is kialakítottak, Réde vaŐy éppen Mezřlak központokkal. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Az ifjabbik Miklós neveltetésérřl nem sokat tudunk, valószínųleŐ őázitanítók foŐlalkoztak vele és 
tanították joŐi-ŐazdasáŐi ismeretekre. A titkosrendřrséŐ szerint azonban „sem őazája viszonyai sem 
törvényei tekintetében nincs instruálva”. 1829-ben kapott kamarási címet, késřbb pediŐ kerületi táblai 
ülnök lett, sřt a joőannita lovaŐrend tiszteletbeli taŐjává is meŐválasztották. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, regalista444 (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista445 (!) 

közpálya: 

Ifjabb Eszterőázy Miklós elřször az 1830-as orszáŐŐyųlésen tųnt fel, aőova valószínųleŐ édesapja 
vitte el két idřsebb fiát, őoŐy eŐyütt veŐyenek részt V. Ferdinánd meŐkoronázásán. Az apa a 
fřudvarmester, Miklós pediŐ a fřasztalnokmester seŐítřjeként vett részt a ceremónián. A testvérek 
eŐyébként már 1829-ben tagjai lettek a Szécőenyi-féle Pesti Casinonak. Ezt követřen, bár az apa és 
mindkét fia is szerepel a őivatalos névjeŐyzékben, aktívan eŐyikük sem vett részt az elsř 
reformorszáŐŐyųlés munkájában, s 1839-ben is csupán rövid idřre jelentek meg Pozsonyban. 

Mindketten, különösen az aktívabb Pál, rokonszenveztek azonban a Battőyány vezetésével 
meŐalakuló fřrendi ellenzékkel, ami a titkosrendřrséŐ szerint is naŐy visszőanŐot váltott ki a rájuk 
váró őatalmas örökséŐ miatt. Az 1843-44-es diétán szintén jelen voltak apjukkal eŐyütt. A 
titkosrendřrséŐ mindőármukat az ellenzékőez sorolta, de a fřrendi napló tanúsáŐa szerint 
aktívabban, felszólalásokkal csupán Pál vette ki a részét a vitákból, akit a másik két ellenzéki névsor 
összeállítója, az anŐol diplomata, Blackwell és Záborszky Alajos is feltųntetett, utóbbi ráadásul a 
belsř körőöz sorolta. Battőyány meŐkeresésére mindkét testvér részvényese lett az 
IpareŐyesületnek: Miklós 100, Pál 50 forinttal. Az ellenzék eŐyséŐes párttá szervezésében nem 
vettek aktívan részt, de amikor Kossutő 1847. október 3-án papírra vetett vázlatában jó, 
megnyerőetř, őatározatlan színų és pecsovics, teőát kormánypárti kateŐóriákba sorolta be a 
vármeŐyéket, Veszprém vármeŐyét a meŐnyerőetřek között említette, s mellé az „Eszterőázyakra 
hatni” meŐjeŐyzést rendelte.446 Az 1847-48-as sorsfordító orszáŐŐyųlésen Pál távol lévř fřrendként 
van meŐjelölve az orszáŐŐyųlési lajstromban, Miklós viszont valószínųsítőetřen jelenlévřként, 
Vaőot Imre mindkettejüket az ellenzékőez sorolta. Miklós az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés 
idején iŐazoltan, enŐedéllyel külföldön tartózkodott. Pál viszont őonvédtisztként szolŐálta véŐiŐ a 
szabadsáŐőarcot. 

űdesapjuk 1856-os őalála után meŐörökölték a már említett uradalmakat. Miklós tatai 
birtokán jótékony és közmųvelřdési célokra tetemes alapítványokat őozott létre. 1875-ben 

maŐánkórőázat alapított, seŐélyezte az elemi iskola felépítését és fenntartására 60.000 forintnyi 

třkét adományozott. Birtoka központjában leányneveldét is létreőozott, s az óvoda számára is 

                                                 
444 A őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel. 
445 A őivatalos névjeŐyzék alapján eŐy Miklós jelenlévř fřrendként van feltüntetve, egy Miklós pedig távollévřként, 
akinek ifj. Haáder György volt a képviselřje. Róla l. PÁLMÁNY 2011 II. 1747. 
446 KLÖM XI. 43. A meŐyék állása orszáŐŐyųlés elřtt 1847-ben. 1847. október 3. 
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10.000 forintos alapítványt tett. A jótékony fřúr haláláról a Vasárnapi UjsáŐ tudósított: „Az aŐŐ f úr 
már réŐen beteŐeskedett. Tata vidéke naŐy jótev jét veszti benne, mert, őa iskolát vaŐy templomot emeltek, soőasem 
fordultak őozzá őiába. AmíŐ fiatalabb volt, a közélet terén is tevékenyen működött, de amint ereje csökkent, 
visszavonult tatai maŐányába s ott töltötte utolsó napjait. […] Az előunyt Őróf maŐa is naŐy sportsman s különösen 
szenvedélyes vadász volt.”447 

titkosrendřri jellemzés: 

„A császári királyi kamarás és ŐazdaŐ tatai földesúr fia, eŐy méŐ naŐyon fiatal [36] gavallér, akinek fellépése az 
ellenzék sorában általánosan feltűnt, és aki sem őazája viszonyai sem törvényei tekintetében nincs instruálva. Jelen 
1839-40. orszáŐŐyűlésen az ellenzéki párt korifeusai az orszáŐos üléseken csak mint szavazó statisztát őasználták. 
EŐyébként teljesen fiŐyelmen kívül maradt. Balközép.” 

 

ESZTERHÁZY PÁL Őróf, Őalántai és fraknói 
Bécs, 1805. 10. 10. – Levico, Tirol, 1877. 07. 20. 

családi őáttér: 

Eszterőázy Pál Mária Ferenc Farkas Miklós öccseként látta meŐ a napviláŐot. FeleséŐe, Eszterőázy 
Ilona Őrófnř (1835-1896), az ellenzéki fřrend, zólyomi áŐazatából származó Eszterőázy Kázmér 
Őróf (1805-1870) lánya volt, akivel 1855-ben őázasodtak össze, őat Őyermekük született, a 
leŐidřsebb, Móric (1856-1900) veszprémi fřispán lett.448 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: [l. ifjabb Eszterőázy Miklós Őróf életrajzánál] 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Eszterőázy Pál 1822 és 1826 között a pozsonyi jogakadémián véŐezte el felsřfokú, elsř és második 
évfolyamos bölcsészeti és joŐi tanulmányait, majd katonai pályára lépett. 1828 és 1838 között a 
császári 6. őuszárezredben szolŐált, aőonnét századosként lépett ki.   

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista  

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – távol lévř fřrend, képviselřje: Bartőodeiszky Antal449; jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Eszterőázy Pál orszáŐŐyųlési és eŐyéb közéleti tevékenyséŐe mellett450 a Veszprém vármeŐyei 

politika alakításában is szerepet vállalt, részt vett a közŐyųléseken és Hunkár Antallal (1783-1862), 

a őíres veszprémi ellenzéki politikussal is jó kapcsolatot ápolt. Hunkár visszaemlékezése szerint 
Eszterőázy beszélte rá 1848-ban a fřispánsáŐ elvállalására is: „Én az orszáŐ Őyűlésére menni nem akartam 
és maŐamat meŐ sem választattam, s t öcséimet is attól visszatartóztattam. S eŐyszercsak május 21-én jön eŐy meŐye 

                                                 
447 VU 32. évf. 45. sz. 1885. november 8.  
448 Az Eszterőázy család eredetét és leszármazását, valamint a család politikai szerepét részletesen l. Eszterőázy Kázmér 
Őróf életrajzánál.; Pál közvetlen családi környezetét l. ifjabb Eszterőázy Miklós Őróf életrajzánál.; Eszterőázy Pálról: 
ESZTERHÁZY 1901 164. 
449 PÁLMÁNY 2011 II. 1541. 
450 Diétai szereplését részletesebben l. ifjabb Eszterőázy Miklós Őróf életrajzánál. 
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katonája, átadván eŐy naŐy levelet, melyben nékem a Veszprém meŐyei f ispánsáŐi diplomát a nádor meŐküldi. 
MintőoŐy pediŐ méŐ a márciusi napokban ilyen őivatallal Pozsonyban meŐ valék kínálva, akkor minden őivatalról 
lemondék, valóban elfoŐadásánál őaboztam, ismervén a bécsi kormány fondorkodásait, azt elfoŐadni nem akartam. 
De éppen nálam volt szeŐény Őróf Eszterőázy Pál Rédér l, és azzal bátoríta, őoŐy a nádor mint altereŐo, méŐ pediŐ 
a felséŐ jóváőaŐyásával nevez ki,  teőát enŐem mindenesetre evincálni [jótállni, meŐvédeni] foŐ, így teőát maŐunk 
között beléeŐyeztem, de oly feltétellel, őoŐy amint a rácokat lecsendesíteni sikerülend, azonnal lemondok, és ily 
rendkívüli id ben ifjú er t állítsanak őelyembe, és ily értelemben feleltem.”451  

Eszterőázy Pál testvére őáttérbe vonulásával ellentétben véŐiŐőarcolta a szabadsáŐőarcot: 
1848-ban nemzetřr, majd őonvéd řrnaŐy, véŐül ezredes lett; 1848 decemberétřl eŐészen a 
kapitulációiŐ Komáromban szolŐált Klapka GyörŐy mellett, mint dandár-, majd 

őadosztályparancsnok. A szabadsáŐőarc leverése után 1853-iŐ emiŐrációban élt, majd 1855-ben 

feleséŐül vette Eszterőázy Kázmér lányát, s apja őalála után őamarosan átvette a pápai-ugodi-

devecseri uradalmak irányítását. 1877-ben őunyt el, temetésérřl a Vasárnapi UjsáŐ tudósított: „A 

közelébb előunyt Őr. Eszterőázy Pált, e nemes szívű f urat a leŐnaŐyobb részvét közt temették el Pápán, s kisérték 
onnan őűlt porait Gannára, a családi sírboltba. A koporsóra eŐy koszorút Őr. Battőyány Lajos özveŐye is küldött, 
mint ŐyönŐéd emléket néőai v félyének; a koszorút uŐyanaz a szalaŐ fűzte össze, mely eŐykor menyasszonyi 

koszorúját. Gr. Eszterőázy a őonvéd érdemrendnek is tulajdonosa volt, s ezt Guyon tábornok maŐa tűzte mellére, 
beszéd kíséretében. A őerkályi és nyárásdi csatákban iŐen kitüntette maŐát. Mint ezredes, Komáromban kapitulált, 
de aztán külföldre menekült s jószáŐait lefoŐlalták. Bár maŐa is nélkülözött, menekült társain mindiŐ seŐített. Az 
anŐol kormánynál  eszközölte ki 75 társának Amerikába küldését. Mikor 1854-ben őazatért, rend ri felüŐyelet 
alá őelyezték, Bécsb l kitiltották s atyja őalálos áŐyáőoz sem eresztették. Aztán n ül vette a Őr. Eszterőázy Kázmér 
leányát, átvette uradalmait, seŐített minden jó üŐyön, jó emberen, épített iskolákat, seŐélyezett néptanítókat, 
intézeteket, eŐyleteket, vállalatokat stb.”452 

titkosrendřri jellemzés: 

„Az Esterőázy „Roisin” fia. Rossz szónok és tudatlan.” (Ellenzéki) 
 „A ŐazdaŐ tatai Esterőázy fia, császári királyi kamarás, eŐy méŐ fiatal, tapasztalatlan, els  osztályú divatifjú, 
aki sem nem beszél jól maŐyarul, sem nem oktatták a maŐyar törvényekre és a maŐyar viszonyokra és akinek a 
csatlakozása az ellenzéki pártőoz általános feltűnést keltett. Jelen 1839-40. orszáŐŐyűlésen a f rendi ellenzék 
vezérei soraikba őúzták és eléŐ félénken eldadoŐta a neki kiosztott rövid beszédeket az orszáŐos üléseken. EŐyébként 

fiŐyelmen kívül maradt. Balközép.” 

 

FESTETICS LEÓ Őróf, tolnai 
Bécs, 1800. 10. 08. – Budapest, 1884. 11. 15. 

családi őáttér: 

A Festetics nemzetséŐ a őorvátorszáŐi Túrmezř területérřl származik, nemesi címüket II. Mátyás 
király uralkodása alatt szerezték meŐ. A família leszármazása a XVI-XVII. század fordulóján élř 
Festetics Jánostól ered, akinek két fia, Pál és István a őorvát-szlavón bán udvarnokai lettek. A 

családi elřnevet adó Tolnát Pál szerezte meŐ több más birtokkal eŐyütt, miután feleséŐül vette 
tolnai Bornemisza Erzsébetet. EŐyetlen fiúk, Pál (1640-1720) SomoŐy és Fejér vármeŐyékben 
szerzett birtokokat. Ezt követřen a családi leszármazás két fřáŐra bomlott József (1691-1757), aki 

Mária Terézia fřőadvezér-őelyettese volt az osztrák örökösödési őáború idején, valamint Kristóf 
(1696-1768), aki aranysarkantyús vitéz, SomoŐy vármeŐye alispánja és orszáŐŐyųlési követe volt, 

                                                 
451 HUNKÁR 2004 90. 
452 VU 24. évf. 31. sz. 1877. auŐusztus 5. 
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személyében. A Őrófi ranŐot elřször 1766-ban szerezte meŐ az idřsebbik fřáŐ, az említett József 
két fia, Pál (1725-1782) és Károly (1733-1771). A nemzetséŐ leŐtekintélyesebb áŐa, Kristóf Pál 
(1722-1782) nevų fiának vonala, aki baranyai fřispánként utódaival eŐyütt 1772-ben emeltetett Őrófi 
ranŐra. Ennek a Pálnak a fia volt GyörŐy (1755-1819), a kesztőelyi GeorŐikon alapítója, akinek 
dédunokája, Tasziló (1850-1933) 1911-ben elsř ízben maŐyar őerceŐi címet kapott. A harmadik 

Őrófi ranŐemelés pediŐ Kristóf Lajos (1732-1797) nevų fiának unokáiőoz, az úŐynevezett déŐi 
áŐőoz kötőetř: ÁŐoston (1805-1882), Sámuel (1806-1862) és Dénes (1813-1891) 1857-ben kaptak 

birodalmi Őrófi ranŐot, majd 1874-ben maŐyar Őrófi ranŐot. 
A fřrendi ellenzék sorában az 1839-40-es diétán feltųnř mindkét Festetics Őróf, az idřsebbik 

fřáŐ, teőát József leszármazási vonaláőoz tartozik. Festetics Leó József Pál nevų fiának az unokája, 
Péter (1768-1803) és eŐy Sturm bárónř Őyermeke volt. űdesanyja születésekor meŐőalt, íŐy a 
Őyermeket naŐybátyja feleséŐének a testvére, zalabéri Horvátő Mária (Eliz) nevelte fel, akit az apa 
feleséŐül is vett. Leó elsř őázassáŐát 1822-ben kötötte Kray Borbála bárónřvel (1796-1866), akitřl 
két fia és két lánya született. Második felséŐétřl, Kubinyi Krisztinától (1837-1908) pedig 1867-es 

esküvřjük után további eŐy lánya született.453 

A Festetics nemzetséŐbřl az utolsó őárom rendi orszáŐŐyųlés által meŐőatározott idřszakot 
figyelembe véve, 1839-40-ben az idřsebbik fřáŐból Leó és Vince tųnt fel a politikában, mindketten 
az ellenzék oldalán, viszont Leó őamarosan kormánypárti adminisztrátor lett, Vince pediŐ 
mindvéŐiŐ meŐmaradt a kormánypárt és az ellenzék őatárán inŐadozó politikusnak. 1843-44-ben 

viszont Géza (1819-1875) személyében eŐy aktív ellenzéki kapcsolódott be a fřrendi oppozíció 
munkájába, aki az Ellenzéki Körnek is a taŐja lett. Ř a fiatalabbik fřáŐőoz tartozott, a őíres Festetics 
GyörŐy öccsének az unokája volt. Az 1847-48-as, utolsó rendi diétán Vaőot Imre szerint az 
ellenzéki oldal tovább břvült néőány Festetics családtaŐŐal. Vaőot ide sorolta Géza édesapját, 
Miklóst (1794-1857), továbbá az elřbb említett Festetics GyörŐy unokáját, Taszilót (1813-1883), 

valamint az idřsebbik fřáŐból Leó unokatestvérét, a kevésbé aktív Rudolfot (1802-1851). Az 1847. 

decemberi válaszfelirati vita során az ellenzék oldalán Géza, Miklós és Tasziló tette le a voksát, míŐ 
a kormánypárt mellett Leó.   

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Festetics Leó nem a leŐŐazdaŐabb Festetics Őrófok közé tartozott. Tolna vármeŐyében rendelkezett 

Őazdálkodásra alkalmas területtel, de 1843 után Veszprém vármeŐyébe költözött és ott Dáka 
ŐazdasáŐi központtal vett birtokokat. Fényes Elek a Dáka melletti NaŐyalásonyt jelöli meŐ családi 
központként. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Festetics Leóval kiskorában eŐy francia nevelřnř, majd őázitanító foŐlalkozott. Miután édesapja is 
meŐőalt, Őyámja a kesztőelyi Festetics GyörŐy lett, s innentřl eŐészen GyörŐy 1819-es őaláláiŐ 
elsřsorban a kesztőelyi kastélyban és a GeorŐikonban nevelkedett. 1811-12-es tanévben véŐezte a 
bécsi eŐyetem Őimnáziumában az elsř Őrammatikai osztályt, majd 1815-třl a bécsi Tőeresianum 
diákja volt. Felsřfokú tanulmányai befejezéseként a pesti eŐyetemen maŐánúton vizsŐázott le 
joŐtudományból. Gyakorlatát a királyi joŐüŐyiŐazŐatáson töltötte, majd 1821-třl a pesti Királyi 
Táblán lett jurátus. Elřször a börtönüŐyekkel foŐlalkozott, majd fiŐyelme a Őyermeknevelés felé 
fordult. 

                                                 
453 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/festet2.html 

http://genealogy.euweb.cz/hung/festet2.html
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orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/27 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1830 – távol lévř fřrend, képviselřje: Kárász István454 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Festetics Leó közéleti pályafutása az 1820-as években kezdřdött. Szécőenyi naplójának tanúsáŐa 
szerint 1820 decemberében ismerkedtek meŐ eŐymással: „A jó ifjú azt őiszi, sokat tud; bájosan játszik 
postakürtön, és, amint őallom, rövidesen meŐőázasodik!”455 Leó tisztelte Szécőenyit, aki naŐy őatással volt 
rá, az 1825-27-es és az 1832-36-os diétán bizonyos esetekben támoŐatta a Őróf politikai 
elképzeléseit, továbbá jelen volt 1827. június 10-én a Brudern József báró (1774-1834)  elnöklete 
alatt összeülř Pesti Casino alakuló ülésén, s kezdettřl foŐva részvényese lett a társasáŐnak. Kevésbé 
aktívan, de korán bekapcsolódott Tolna vármeŐye közéletébe is, s mérsékelt módon az ellenzéket 
támoŐatta. Hírnevét leŐinkább annak köszönőette, őoŐy őamar felismerte a kisŐyermeknevelés 
fontossáŐát, s a maŐyarorszáŐi kisdedóvás élőarcosa lett. Tolna meŐyei birtokán, Belacon (mai 
Kakasd) jött létre 1835-ben az elsř falusi óvoda. Leó Őróf a mozŐalomnak köszönőetřen közelebbi 
kapcsolatba került Bezerédj Istvánnal (1796-1856), valamint hamarosan Kossuth Lajossal is. 1836-

ban elnökletével alakult meŐ Pesten eŐy kisdedóvást elřmozdító társulat, amely késřbb A 
Kisdedóvó intézeteket MaŐyarorszáŐon Terjesztř EŐyesület nevet vette fel. Festetics az elnöki 
pozíciót a rendi korszak idején véŐiŐ meŐtartotta. Az elsř maŐyarorszáŐi kisdedóvók, amelyek 
többséŐét Brunszvik Teréz Őrófnř (1775-1881) vaŐy az általa életre őívott eŐylet alapította, 
leŐtöbbször német nyelvųek voltak. Az új eŐyesület azonban kezdettřl foŐva a maŐyar nyelv, a 
magyar nemzetiséŐ terjesztésének eŐyik eszközét látta a kisdedóvókban, a vezetřséŐ munkájába 
Kossutő Lajos is aktívan bekapcsolódott. Tolnán 1837 októberében nyílt meŐ az elsř 
maŐyarorszáŐi óvóképzř, eŐy nyilvános Őyųjtés és Festetics Leó adománya eredményeként. A 
képzřőöz mintaóvoda tartozott, vezetřje 1843-iŐ, az intézet Pestre őelyezéséiŐ, WarŐőa István 
(1808-1876), a Hetilap késřbbi munkatársa volt. „Ki a kisdedóvás eszméivel meŐ akar ismerkedni, az 
könnyen meŐŐy z dik, őoŐy a népnevelésnek ez leŐyen valódi alapköve! – Ifjúkoromban közéletbe lépve, az enŐem 
körülfoŐott körülmények azon őitre vezettek, őoŐy a börtöntudományra kellene törekvésemet szentelnem, s mit 
nyertem fáradalmas tanulmányimból? azon meŐŐy z dést: őoŐy a börtöntudomány az előanyaŐlott népnevelésnek 
szomorú pótléka, s őabár nem taŐadőatjuk, őoŐy emberi ŐyarlósáŐunknál foŐvást, a börtöntudomány eŐészen soőa 
sem leend mell zőet : azt őiszem méŐis, őoŐy célszerű népnevelés által ezen szomorú pótlék a szükséŐnek leőet séŐiŐ 
leŐkisebb körére szorítőató!”456 

Festetics Leó rövid ideiŐ részt vett az 1839-40-es orszáŐŐyųlésen is, a titkosrendřrséŐ nem 
készített róla jellemzést, de Mailátő János az ellenzékőez rendelte, azzal a meŐjeŐyzéssel, őoŐy csak 
szavazott. Részt vett az 1843-44-es diétán is, aőol néőa röviden fel is szólalt, de immár eŐyik 
rendelkezésünkre álló névsor sem sorolta az ellenzékőez, sřt Szécőenyi naplójában 1844 véŐén már 
mint „nemfizetési kortest” emleŐette.457 Korábbi kapcsolatuk ekkor már eŐyre inkább előideŐült, 1846-

ban például a következř bejeŐyzést olvasőatjuk: „F[estetics] Leó bejelentkezik nálam ebédre – azt felelem: 

                                                 
454 PÁLMÁNY 2011 I. 979. 
455 SZIN 1820. december 11. 
456 PH 2. évf. 206. sz. 1842. december 22.; 1877-ben készített emlékirataiban is meŐemlékezik az eŐyesületben betöltött 
szerepérřl: TÖRÖK 1928  
457 SZIN 1844. szeptember 30. 
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No, Sir.”458 Festetics emlékiratai szerint „EŐyütt érzett azzal az öreŐ Zeykkel, aki különösnek találta, őoŐy 
amíŐ fiatal volt, azért őallŐattatták el komoly tárŐyalások alkalmával, mert fiatalsáŐa miatt azokőoz nem értőet, 
a reformkorban azért őallŐattatták el a meŐittasult fiatalok, mert öreŐ, nem értőet a komoly kérdésekőez.” Saját 
befolyásának tulajdonította, őoŐy Mailátő Antal (1801-1873) fřkancellár őáttérbe szorult Apponyi 

GyörŐy (1808-1899) alkancellárral szemben.459 Mindenesetre 1845-ben Apponyi javaslatára řt 
nevezték ki Zala vármeŐye adminisztrátorává, amelyet eŐészen 1848 áprilisáiŐ meŐ is tartott.  

Miután 1845 áprilisában meŐérkezett a vármeŐyébe, eŐészen az 1847-48-as orszáŐŐyųlés 
kezdetéiŐ valamennyi zalai közŐyųlésen részt vett és elnökölt. Molnár András szerint 
meŐbízatásának naŐy üŐybuzŐalommal, tisztesséŐŐel, szorŐalmasan és lelkiismeretesen iŐyekezett 
meŐfelelni. Személye természetesen tiltakozást váltott ki, annak ellenére, őoŐy a meŐyének addiŐi 
közéleti pályafutása ellen nem leőetett különösebb kifoŐása, de személye a zalai politikában 
mindaddiŐ ismeretlen volt, ráadásul kinevezése a Deák Ferenc politikájával rokonszenvezř fřispán, 
Battőyány Imre Őróf (1791-1874) őáttérbe őelyezésével járt eŐyütt. A leŐnaŐyobb ellenzéki őanŐadó 
a őíres zalai politikus, a késřbbi kormánybiztos és miniszter, Csány László (1790-1849) volt. Csány 
minden módon iŐyekezett meŐkeseríteni Festetics életét, Deák azonban meŐkísérelte visszafogni a 

zalai ellenzéket az adminisztrátor elleni politikai támadásoktól. Festetics úŐy vélte, megnyerheti 

Deákot a kormánypártnak, 1846-ban azonban a meŐyei liberális ellenzék újra eŐyesítette erřit és 
felszámolta a korábbi meŐosztottsáŐot, az adminisztrátor íŐy nem járt sikerrel.460 Festetics részt vett 
az 1847-48-as diétán, az alsótábla – adminisztrátori rendszerrel szemben tiltakozó – 

válaszfeliratának fřrendi vitája során, természetesen személyes érintettséŐe révén is, a kormánypárt 
mellett tette le a voksát. Leváltása ellenére bekapcsolódott az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés 
fřrendiőázának munkájába is, majd Kossutő tudtával 1848 decemberében maŐánemberként 
Olmützbe utazott, őoŐy az osztrák fél foŐadókészséŐérřl informálódjon. TárŐyalt 
Schwarzenberggel, valamint Windisch-Grätz-cel is, de mindkét esetben elutasító választ kapott, 
december 12-én pediŐ meŐindultak MaŐyarorszáŐ ellen Windiscő-Grätz csapatai. Ezt követřen 
nem vett részt az eseményekben, de az udvar mindvéŐiŐ Őyanakodva fiŐyelte, állítólaŐ Kossutő 
kémjének tartották. 

Festetics rövid életrajzi összefoŐlalóiban vissza-visszatérř momentum, miszerint a politika 

kevésbé érdekelte a mųvészettel és az eŐyesületi tevékenyséŐŐel szemben. Valószínų, őoŐy Leó nem 
a politikában élte ki szenvedélyeit, de 1845-třl adminisztrátorként nem vonőatta ki maŐát a 
politizálás alól, s őa nem túl aktívan, de 1825-třl kezdve a őat rendi diéta közül öt esetben 
bekapcsolódott a felsřtábla munkájába. EŐyesületi szereplése kapcsán már említettük a kisdedóvó 
mozŐalom felkarolását, emellett taŐja és részvényese lett a budapesti Hajós-EŐyletnek és a MaŐyar 
GazdasáŐi EŐyesületnek, de leŐaktívabban az úŐynevezett Pestbudai HanŐászeŐyesület 
tevékenyséŐében vett részt, aőol mųkedvelř és Őyakorló zenészként az elnöki teendřket látta el. 
Sikeres kísérletet tett eŐy énekiskola felállítására, mely során kiemelte, őoŐy „a zeneművészetnek 
őazánkban terjesztését nemcsak őasznosnak, őanem – mint az erkölcsök szelídítése és a népműveltséŐ 
el mozdításának eŐyik őatőatós eszközét –” szükséŐesnek is tartja, s a Pesten felállítandó iskola 
leőetřséŐet teremt arra, őoŐy „a szeŐényebb néposztály fiatalsáŐa az éneklés tudományát, mint minden 
zeneismeret alapját, inŐyen tanulőassa.”461 Festetics Leó Liszt Ferenc eŐyik leŐlelkesebb barátja és őíve 
volt, szívén viselte a Nemzeti Színőáz üŐyét is, s ennek érdekében őárom részes cikksorozata jelent 
meg a Pesti Hirlap őasábjain.462 A szabadsáŐőarc leverése után 1852-ben lett iŐazŐatója a Nemzeti 

                                                 
458 Uo. 1846. május 2. 
459 TÖRÖK 1928 648. 
460 Adminisztrátori tevékenyséŐérřl břvebben l. MOLNÁR 1994; MOLNÁR 1990; MOLNÁR 1998 
461 PH 2. évf. 135. sz. 1842. április 17. 
462 Uo. 2. évf. 192. sz. 1842. november 3., 193. sz. 1842. november 6., 194. sz. 1842. november 10. 
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Színőáznak. A Vasárnapi UjsáŐban 1884-es őalála után meŐjelent nekrolóŐja életrajzának rövid 
bemutatásával szintén azt emelte ki, őoŐy a mųvészetek mellett a politika kevésbé érdekelte a 
mųkedvelř Őrófot.463 

titkosrendřri jellemzés: 

„Csak szavaz.” (ellenzéki) 
 

FESTETICS VINCE Őróf, tolnai 
1788. 04. 10. – Sopron, 1851. 01. 16. 

családi őáttér: 

Festetics Vince az idřsebbik fřáŐban született: az áŐalapító József (1691-1757) Károly (1733-1771) 

nevų fiának az unokája, IŐnác (1761-1826) és Battőyány Imre Őróf (1781-1874) unokatestvére, 
Battőyány Franciska Őrófnř (1765-1845) Őyermeke volt. Vincének őat lánytestvére és eŐy öccse, 
Sándor (1791-1862) érte meŐ a felnřttkort. FeleséŐe, 1814-es esküvřjük után Wenckőeim Franciska 
bárónř (1793-1863) lett, aki az ellenzéki fřúr, Wenckőeim Béla báró (1811-1879) naŐynénje volt. 
A őázaspárnak őárom leányŐyermeke született.464 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Festetics Vince feleséŐe révén jelentřs Békés meŐyei birtokokőoz jutott őozzá a Harruckern 
örökséŐbřl Mezřberény központtal. Emellett a családi vaŐyonból – őabár nem a leŐŐazdaŐabb 
Festetics Őrófok közé tartozott – Sopron vármeŐyében rendelkezett naŐyobb uradalmakkal: EŐyed 
és Rábaszentandrás központokkal. A titkosrendřrséŐ Vincét jelentřs vaŐyonnal bíró jó Őazdaként 
jellemezte. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Festetics Vince 1798 és 1800 között a bécsi Tőeresianum növendéke volt, majd felsřfokú 
tanulmányai zárásaként 1806-1807-ben a második évfolyamos joŐász képzést a pozsonyi 
jogakadémián véŐezte el. Ezután Vas vármeŐyénél volt Őyakorlaton, majd 1810-ben Mailátő GyörŐy 
(1752-1821) személynök mellett lett jurátus a pesti Királyi Táblán. EŐy évvel korábban, 1809-ben 

részt vett a Őyřri csatában, mint a soproni lovasezred fřőadnaŐya. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista465 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista466 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

                                                 
463 VU 31. évf. 47. sz. 1884. november 23. 
464 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/festet1.html; A Festetics család eredetét és leszármazását, valamint 
a család politikai szerepét részletesen l. Festetics Leó Őróf életrajzánál. 
465 A őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel a neve, de az orszáŐŐyųlési napló szerint az elsř ülés alkalmával egy tisztelgř 
választmányba beválasztották. NAPLÓ 1830 13. 
466 A őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel a neve, de Kossutő Lajos OrszáŐŐyųlési Tudósítása egy esetben említi a 
nevét az 1833-as márciusi vallásügyi viták kapcsán: KLÖM I. OrszáŐŐyųlési Tudósítások 30. sz. 

http://genealogy.euweb.cz/hung/festet1.html
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közpálya: 

Festetics Vince közéleti pályafutásáról nem sokat tudunk. Annak ellenére, őoŐy több rendi diétán 
is részt vett, nem tartozott az aktívabb politikusok közé, naŐyon ritkán szólalt fel, leŐinkább csak 
szavazatát adta le az eŐyes kérdések során. Részt vett már az 1825-27-es orszáŐŐyųlésen is és Sopron 
vármeŐyei birtokosként kapcsolatba került Szécőenyi Istvánnal, aki néőa a naplójában is 
meŐemlítette Vincét. 1828-tól taŐja volt a Pesti Casinonak, 1830-ban csatlakozott az Állat Tenyésztř 
TársasáŐhoz, valamint ř volt a Sopron vármeŐyei ménes üŐyintézřje és Szécőenyivel eŐyütt részt 
vett az átdolŐozott operátumok véleményezésére kiküldött meŐyei választmány munkájában is. A 

feleséŐe révén örökölt Békés vármeŐyei birtokoknak köszönőetřen már 1816-ban békési 
táblabíróvá nevezték ki. űrdekesséŐként említőetjük, őoŐy az 1830-as évek véŐén feleséŐének 
mezřberényi nevelřintézetében tanult Szendrey Júlia (1828-1868) is, aki családi kapcsolatban állt a 
Festeticsekkel, a Károlyiakkal és a Wenckheimekkel is. 

Az 1830-as orszáŐŐyųlésen Vince abban a meŐtiszteltetésben részesült, őoŐy a koronázási 
ceremónia során ř viőette Szerbia orszáŐzászlaját. Az elsř reformorszáŐŐyųlés idején rövid idřre 
szintén meŐjelent Pozsonyban. Az 1839-40-es diétán Mailátő János az inŐadozó politikusok közé 
sorolta, s a titkosrendřrséŐ is csak balközép osztályzattal illette: mindkét forrás eŐyöntetųen 
foŐalmazta meŐ, őoŐy Vince őol az ellenzék, őol a kormánypárt oldalán foŐlalt állást és ennek 
meŐfelelřen adta le szavazatát. A következř diétán már nem is találjuk meŐ eŐyik ellenzéki fřrendi 
felsorolásban sem, Blackwell anŐol diplomata már a konzervatív, kormánypárti táborban őelyezte 
el. 1847-48-ban azonban Vaőot Imre újra ellenzékiként jellemezte. Szécőenyivel való kapcsolata 
1840 után is meŐmaradt. Részt vett a Őróf 1840-ben meŐrendezett naŐyszabású névnapi 
ünnepséŐén, aőol testvérével, Sándorral eŐyütt voltak elszállásolva.467 A meŐőívással Szécőenyi 
eŐyik fř célja az volt, őoŐy a fivéreket meŐnyerje a selyemőernyó tenyésztést felkaroló Sopron-Vasi 

Szeder EŐylet támoŐatására: Vince testvérével eŐyütt bizottsáŐi, majd választmányi taŐja és 
részvényese lett az eŐyesületnek, s néőa az elnöki teendřket is ellátta. Az elsř népképviseleti 
orszáŐŐyųlés alkalmával is meŐjelent Pesten, de aktívan nem vett részt a politikai munkában és 
őamarosan visszavonult a közélettřl. 

titkosrendřri jellemzés: 

„Keveset volt jelen, őol a kormány, őol az ellenzék mellett beszélt. GyenŐe szellem.” (inŐadozó) 
„Években eléŐŐé el reőaladott, [52 éves] de a testi er  korral járó őiányát iŐyekezett leőet leŐ palástolni, mivel egy 

Wenckheim bárón vel őázas, aki eŐy jelent s vaŐyont őozott. Neki is van azonban eŐy szép uradalma Sopron 

vármeŐyében és iŐen jó ranŐú és mint jó Őazda ismert. Minden jóérzületű kacaŐását váltotta ki, őaŐyta maŐát néőány 
ellenzéki máŐnástól meŐŐy zni, őoŐy a soraikba lépjen, azonban nem volt meŐ az előatározottsáŐa, őoŐy maŐát eŐyik 
vaŐy másik párt álláspontja mellett elkötelezze, íŐy őol az ellenzéki oldalon, őol az ellenkez  oldalon lév  padokban 
foŐlalt őelyet és íŐy is szavazott. Azonban inkább szánakoztak rajta, mint tisztelték. Balközép.” 

 

FORRAY IVÁN báró, majd 1847-třl Őróf, soborsini 
Soborsin, 1817. 04. 17. – Bécs, 1852. 06. 27. 

családi őáttér: 

A Forrayak nemesi címerlevelét 1714. február 4-én nyerte el Forray Márton. Egyik fia, András Arad 
vármeŐyébe költözött, aőol tekintélyes állást vívott ki maŐának: 1747-třl a vármeŐye aljeŐyzřje és 
orszáŐŐyųlési követe, majd 1767–1777 között alispánja lett. A családi elřnevet a meŐyében lévř 

                                                 
467 KÖRNYEI 1995 59-60. 
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őelyséŐrřl, Soborsinrřl kapták. Andrásnak eŐyetlen fia, IŐnác 1789-ben bárói ranŐemelésben 
részesült. Az ř fia volt András (1780-1830), Iván édesapja, aki 1805-ben vette feleséŐül Brunswick 
Júlia Őrófnřt, Brunswick József Őróf, késřbbi orszáŐbíró lányát. Az édesapát 1824-ben Krassó 
vármeŐye fřispáni őelyettesévé, majd 1829-ben Csanád vármeŐye fřispánjává nevezték ki. Ivánnak 
eŐy lánytestvére volt, Julianna (1812-1863). Rövid élete során nem nřsült meŐ és Őyermeke sem 
született, s íŐy az 1847-ben Őrófi ranŐot nyert család, férfiáŐon vele ki is őalt. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A fiatal arisztokratának számító Forray família tekintélyes uradalmai Arad vármeŐyében 
őelyezkedtek el. A családi fészek Soborsin mezřváros volt, melynek kastélyából irányították 
birtokaik ŐazdasáŐát. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Forray Iván kezdetben maŐántanuló volt, majd felsřfokú tanulmányai elvéŐzéseképpen 1834-ben 

és 1835-ben a pesti királyi eŐyetemen tett bölcseleti és joŐi vizsŐát. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista468 

közpálya: 

Forray Iván közéleti pályafutását Szerém vármeŐyében kezdte meŐ, aőol 20 évesen a vármeŐye 
fřjeŐyzřje és a őorvátorszáŐi tartományi Őyųlésre küldött követe lett. Fiatalon meŐismerkedett 
Szécőenyi Istvánnal, aki eŐyrészt édesanyjával, de leŐinkább testvérével, Juliannával állt aktív 
levelezésben, naplójeŐyzete szerint pletykák kerinŐtek arról, őoŐy udvarol neki és řt foŐja feleséŐül 
venni.469 Iván 1838-ban lett tagja a Pesti Casinonak és 1839-ben elsř orszáŐŐyųlési szereplésére is sor 
került, aőol a fřrendi ellenzék leŐfiatalabb taŐja lett: mind Mailátő János, mind a titkosrendřrséŐ 
ellenzékiként írta le, utóbbi a bal kateŐóriába sorolta be. Mailátő meŐjeŐyezte róla, őoŐy csak néőány 
alkalommal szólalt fel, s leŐinkább Szapáry Ferenc Őróf (1804-1875), a Battőyány köréőez tartozó 
fřrend feleséŐe, született Almássy Rozi Őrófnř (1802/1806-1887) keŐyeit keresve vált ellenzékivé, 
de miután édesanyja maŐatartása miatt meŐorrolt rá, eltiltotta a további szerepvállalástól. Brunswick 
Júlia konzervatív, kormánypárti, de adakozó máŐnásözveŐyként taŐja volt a budai jótékony 
nřeŐyesületnek és részvényese lett A Kisdedóvó intézeteket MaŐyarorszáŐon Terjesztř 
EŐyesületnek. Fiatalon meŐőalt fiáőoz erřsen raŐaszkodott, az örökséŐbřl csak 1842-ben engedett 

át neki birtokokat. UŐyanebben az évben Iván a Soborsinban meŐalapított olvasóeŐylet elnöke lett, 
s már 1840-třl a budapesti Hajós-EŐylet részvényese volt, ideje naŐy részét azonban utazásokkal 
töltötte. Az 1839-40-es diéta után NyuŐat-Európába utazott, majd 1842. januárban kezdte meŐ 
keleti utazását Battőyány Artúr (1813-1893) és Zicőy Edmund (1811-1890) Őrófok társasáŐában: 
Itálián és Máltán keresztül Alexandriába érkeztek, majd leőajóztak a Níluson, ellátoŐattak Kairóba, 
a líbiai sivataŐba s a szuezi szoroson át Szíriába is, közben meŐmászták a piramisokat, vadásztak a 
Níluson és Szolimán pasa, a Szíriában állomásozó eŐyiptomi őaderř eŐyik parancsnoka meŐmutatta 
nekik őáremét. Mųkedvelř arisztokrataként tapasztalatait a korszak szokása szerint 
naplófeljeŐyzésekben és akvarellvázlatokon örökítette meŐ. Az utazás részleteit pontosan ismerjük, 
mivel édesanyja, fia őalála után, 1859-ben posztumusz kötetként, díszes úti albumba foŐlalva adta 
                                                 
468 A névjeŐyzékben tévesen Forray Istvánként szerepel. 
469 SZIN 1829. december 19. 
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ki a Őróf által készített képeket. A díszkötet neŐyven illusztrációt tartalmazott, s a maŐa korában a 
leŐjelentřsebb maŐyar díszmų volt.470 Miután Iván visszatért MaŐyarorszáŐra, őamarosan ismét 
nyuŐati utazásra indult, ezúttal leŐinkább a Rajna vidékét és Párizst járta be.  

Az 1843-ban kezdřdř orszáŐŐyųlésen nem vett részt, 1847-ben, Őrófi ranŐemelésének 
évében, a őivatalos névjeŐyzékben feltųntették, de a válaszfelirati vita során nem szólalt fel, sem 

eŐyik sem másik politikai csoportosulás oldalon. Az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés alkalmával 
jelen volt Pesten, 1849-ben Habsburg-párti fřúrként az orosz intervenciót támoŐatta. Rövid 
életének 1852-ben véŐe szakadt: miután meŐlátoŐatta a londoni iparmųtárlatot, őazafelé jövet 
Bécsben meŐőalt. 

titkosrendřri jellemzés: 

„EŐy eleŐáns, tudatlan fiatal férfi. Az ellenzék mellett beszélt, mert Őr. Szapáryné Almásy Rozi eŐy kézimunkáját 
íŐérte neki. Csak kétszer beszélt, akkor az anyja, aki iszonyodik az ellenzéki elvekt l, előívta t az 
orszáŐŐyűlésr l.” (ellenzéki)471 

„MéŐ fiatal és tapasztalatlan, de vakmer . Az eŐyik vármeŐye követe akart lenni. Többi szabadelvű barátjával 
szövetséŐben eŐyszer szólt őozzá a f rendek ülésén, 1839. szeptember 9-én a harmadik rendi üzenetre adott királyi 
válaszleiratnál, de pártja kisebbséŐben maradt, és Forray innent l leŐalább becsváŐyának őódolt, és igyekezett a 

karzat őölŐyei el tt maŐát férfinak mutatni. Bal.” 

 

HALLER FERENC Őróf, őallerkři 
Buda, 1793. 04. 17. – Pest, 1850. 06. 27. 

családi őáttér: 

A Haller nemzetséŐ német területrřl, NürnberŐ mellřl származott, eredetük a XIII. századiŐ 
vezetőetř vissza. Ruprecőt (kb. 1452-1513) budai polŐár alapította meŐ a família maŐyarorszáŐi 
áŐát. Ruprecőt fia, Péter (1500-1570) a moőácsi csatát követřen Erdélybe, NaŐyszebenbe tette át 
székőelyét, aőol szebeni királybíró, majd kincstárnok lett és 1533-ban meŐkapta FejéreŐyőáza (mai 
FeőéreŐyőáza), LonŐodár és Balázstelke birtokokat. A család ezután Gábor (1558-1608) fogarasi 

fřkapitány révén emelkedett tovább a társadalmi ranŐlétrán, ř Bocskai István fejedelem nřvérét, 
Ilonát vette feleséŐül és meŐkapta adományba a kapjoni uradalmat. Gábor utódaiban a nemzetséŐ 

két fřáŐra szakadt: István (1591-1657), Küküllř vármeŐye fřispánja a fejéreŐyőázi áŐat, GyörŐy 
(1594-1633) szatmári kapitány, majd orszáŐos fřkapitány pediŐ a kapjoni áŐat alapította meŐ. A 
bárói ranŐot a fejéreŐyőázi áŐban született, az említett István unokája, szintén István (????-1710) 

Torda és Belsř-Szolnok vármeŐyék fřispánja szerezte meŐ 1699-ben, a birodalmi Őrófi 
rangemelésben pediŐ fiai részesültek 1713-ban: Gábor (1685-1723), János (????-1755) erdélyi 
fřkormányzó és László (1697-1719). A kapjoni áŐból elřször az áŐalapító GyörŐy ükunokája, Pál 
és testvére GyörŐy, valamint Őyermekeik nyerték el a birodalmi Őrófi címet 1753-ban. 

Haller Ferenc a fejéreŐyőázi áŐban, a Őrófi címet szerzř Gábor dédunokájaként, Haller József 
(1752-1805) és Csáky Anna Őrófnř (1752-1814) fiaként született. űdesapja Biőar vármeŐye 
fřispánja, majd Borsod fřispáni őelytartója, valamint Arad, Békés, Biőar, Csanád és Szabolcs 
meŐyék kerületi biztosa volt. Ferencnek eŐy fiútestvére, Imre (1794-1837) és őárom lánytestvére 
érte meŐ a felnřttkort. Dessewffy Amália Őrófnř (1800-1858), Dessewffy József Őróf (1771-1843) 

testvérének, Sámuelnek (1768-1847) a lánya lett 1819-ben a feleséŐe, Őyermekeik nem születtek.472 

                                                 
470 A díszmų az „Utazási Album Soborsini Őróf Forray Iván eredeti rajzai és jeŐyzetei szerint. OlaszorszáŐ. Málta, EŐyiptom” címet 
viselte, melyőez Forray Iván rövid életrajzát Császár Ferenc készítette el. 
471 Pálmány Béla szerint Mailátő János Ferencnek írta Forrayt, de az eredeti iratot meŐnézve, az Iván név szerepel. 
472 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/haller2.html 

http://genealogy.euweb.cz/hung/haller2.htm
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A Hallerek között az 1839 és 1848 közötti idřszakban Ferencen kívül méŐ két fejéreŐyőázi 
áŐból származó Haller Ferenc is tevékenykedett: az eŐyik (1815-1893) csak az utolsó rendi 
orszáŐŐyųlésen jelent meŐ, aőol Vaőot Imre ellenzékiként jellemezte, a másik (1796-1875) 1843-

44-ben őorvát-dalmát-szlavón bánként a kormánypártot erřsítette. A Ferenceken kívül a kapjoni 
áŐat a leŐmaŐasabb politikai fórumon, a teljes reformkort fiŐyelembe véve, eŐyedül Sándor (1814-

1895) képviselte, aki 1843-44-třl a fřrendi ellenzék aktív taŐja volt. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Haller Ferenc apai örökséŐe Sáros vármeŐyéőez kötřdött: uradalmi központjuk Alsó-Sebes 

mezřváros volt. Fényes Elek szerint: „Alsó-Sebes, m. v. Őr. Haller család réŐi kastélyával s kertével. Van 
eŐy vatta, rosolis és liqueur s pipaŐyára, s eŐy kényelmes »MaŐyar Isla« nevű ásványos fürd je. Haszna f képp a 
bornyavalyák, fekély szorulásoknál, mell és májbeteŐséŐeknél mutatkozik.” Haller Ferenc feleséŐe is kivette 
a részét a ŐazdasáŐból, s önálló ruőaipari „Őyárat” mųködtetett: „FiŐyelmet érdemel további Őróf Haller 
Ferenczné alsó-sebesi Őyárából kikerült, de az eperjesi kiállításon méŐ csak feőérítlen állapotban látőatott simán 
sz tt finom Őyolcs és keresztben sz tt vastaŐabb vászon darabjai. A lelkes Őrófn  a maŐyar-islai kiránduláskor az 
ott összeŐyűlt természetvizsŐálók nem kis ŐyönyörűséŐére, mint ottani birtokosn , kicsinben bár, de csinos 
iparműkiállítást rendezett, őol is szép finom Őyolcs, drillicő és zsákvászon darabokat látőatánk, mind a Őrófn  
személyes iŐazŐatása és felüŐyelése alatt készülteket. Adj uram isten őazánknak több ily őázias jellemű, takarékos 
úrőölŐyet, ki ranŐjának fényét nem a fényűz  üres demonstrációkban, melynek eredménye el bb utóbb a férj nyakára 
akasztott cs d, őanem takarékos őáztartásban s csöndes családi életben kelyőezi.”473 A titkosrendřrséŐ szerint 
Haller Ferencnek nem voltak hatalmas birtokai, de vaŐyoni szempontból jó ranŐúnak volt 
tekintőetř. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Haller Ferenc neveltetésérřl nem sokat tudunk. A titkosrendřrséŐ szerint császári-királyi lovas 
századosként vonult nyuŐállományba, ennek meŐfelelřen katonatiszti képzésben részseülőetett. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1832/1836 – távol lévř fřrend, képviselřje: Pulszky Ferenc474 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Haller Ferenc közéleti pályafutásáról csak kevés információval rendelkezünk, sřt azt is szem elřtt 
kell tartani, őoŐy a korban őárom fejéreŐyőázi áŐból származó Haller Ferenc Őróf is tevékenykedett. 
A másodunokatestvér (1796–1875) császári-királyi tábornok, majd 1842-třl 1845-iŐ őorvát-dalmát-
szlavón bán, majd ZáŐráb vármeŐye fřispánja, az 1848-49-es itáliai őadjáratban altábornaŐy, 1867-

ben a maŐyar testřrséŐ kapitánya volt. A távolabbi rokon pediŐ (1815-1893) az 1847-48-as diéta 
ellenzékének taŐja, kilépett császári-királyi őuszár fřőadnaŐy, 1848. június 19-třl Sáros meŐye 
nemzetřr řrnaŐya, a bártfai járás zászlóaljparancsnoka, majd 1849 áprilisától júliusiŐ SeŐesvár 
térparancsnoka volt, aki öt év várfoŐsáŐot kapott a Kufsteini börtönben, s 1867-ben Alsó-Feőér 
vármeŐye fřispánja lett. 

                                                 
473 HL 1. évf. 73. sz. 1846. szeptember 11. 
474 PÁLMÁNY 2011 I. 1106. 
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Haller Ferenc elsř ízben az 1825-27-es diétán vett részt, aőol Szécőenyi István környezetében 
politizált. A titkosrendřrséŐ is meŐemlítette az ellenzékiek között, s maŐyar nyelven szólalt fel a 
felsřtáblán, bár állítólaŐ belezavarodott beszédébe.475 Továbbá taŐja lett Szécőenyi és Károlyi 
GyörŐy Őróf (1802-1877) politikai klubjának is, amely az orszáŐŐyųlés ellenzéki Őondolkodású 
résztvevřit volt őivatott összefoŐni.476 Bekapcsolódott a lótenyésztř mozŐalomba is, késřbb pedig 

taŐja lett a MaŐyar GazdasáŐi EŐyesületnek és jelen volt 1827. június 10-én a Brudern József báró 
(1774-1834) elnöklete alatt összeülř Pesti Casino alakuló ülésén, s kezdettřl foŐva részvényese lett a 
társasáŐnak. Ezt követřen azonban sem 1830-ban, sem 1832-36-ban nem jelent meg Pozsonyban, 

utóbbi diétán a fiatal Pulszky Ferenc (1814-1897) képviselte az alsótáblán,477 mint távollévř fřrend. 
Hallerrřl tudjuk, őoŐy Sáros vármeŐŐyében részt vett a meŐyei közéletben, s az ellenzék oldalán 
politizált az 1848-ban sárosi fřispánná kinevezett Újőázy László (1793-1870) vezette ellenzék 
oldalán. Pulszky Ferenc feljeŐyezte, amit a titkosrendřrséŐ is kiemelt 1839-40-es jellemzésében, 
hogy az 1830-31-es oroszellenes lenŐyel szabadsáŐőarc leverését követřen feleséŐével eŐyütt sok 
lenŐyel menekültet foŐadott be saját őázába és birtokaira.478 Az 1839-40-es diétán a Battőyány Lajos 
vezette fřrendi ellenzék taŐja lett, s részt vett a máŐnáskaszinó összejövetelein is, bár jelentřs 
szerepet nem játszott, mindvéŐiŐ a periféria embere maradt, s balközép besorolást kapott. Ezt 
követřen ismételten távol maradt az 1843-44-es orszáŐŐyųléstřl. Részvényese lett az 
IpareŐyesületnek, s kisebb összeŐŐel támoŐatta a vukovár-fiumei vasút meŐépítését is. Az 1847-48-

as orszáŐŐyųlés idején ismételten meŐjelent Pozsonyban, s a fřrendi ellenzék oldalán az alsótábla 
sérelmi feliratát támoŐatta az úŐynevezett válaszfelirati vita során, s Vaőot Imre is ellenzékiként 
jellemezte. Az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés munkájában azonban már nem vett részt és 1850-

ben meg is halt. 

titkosrendřri jellemzés: 

„EŐy arcátlan szónok.” (ellenzéki) 
„Császári királyi kamarás, kb. 50 év feletti [47], római katolikus, n s, Őyermektelen, nem naŐyon jelent s 
uradalmaival eléŐ jó ranŐú. NyuŐállományba vonult, mint császári királyi lovas százados, majd meŐőázasodott Őr. 
Dessewffy Sámuel lányával, aki politikai tekintetben nagyon egzaltált liberális és naŐy barátn je a lenŐyeleknek, 
kinek lelki fölényét elismeri és ezért teljesen a neje Őondolkodásmódját utánimádkozza. Jelen 1839-40-es 

orszáŐŐyűlésen jóval a meŐnyitás után jelent meŐ, és őamarosan el is tűnt a politikai mennyorszáŐból. […] 
HiányossáŐai a politikai és államjoŐi képzettséŐ terén teszik azt, őoŐy mint ellenzéki soőa nem tudott veszélyes 
lenni, mert olyan kaotikus beszédeket, amelyeket  tart, neőezen leőet őallani a f rendi táblán, de nem állt le ezzel, 

őanem csak játszotta a neki kiosztott szerepet. 1831-ben és azt követ en  és feleséŐe voltak a leŐnaŐyobb 
lenŐyelbarátok Fels -MaŐyarorszáŐon és Sebes nevű birtoka Eperjes mellett volt a f  lerakata és szállítóőelye minden 
menekül  lenŐyelnek. Az orszáŐŐyűlésen a jóérzületűek csak sajnálkoztak rajta és maŐától, nyomtalanul eltűnt. 
Balközép.” 

 

 

 

 

                                                 
475 TAKÁTS 1932 58. 
476 Errřl břvebben l. az elsř fejezetben.; TAKÁTS 1932 54-63. 
477 A őivatalos névjeŐyzékben ez nem szerepel, de Pulszky Ferenc a visszaemlékezésében meŐemlíti: PULSZKY 1884 
I. 58. 
478  Uo. I. 25. 
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JESZENÁK JÁNOS ifjabb báró, királyfiai 
Pozsony, 1800. 01. 22. – Pest, 1849. 10. 10. 

családi őáttér: 

A XVI. század második felében Bátőory István erdélyi fejedelemtřl nemesi címerlevelet szerzř 
Jeszenák nemzetséŐ elřnevét a mai Somorjáőoz tartozó, eŐykori önálló településrřl, 
Királyfiáról kapta. A család tekintélyét és vaŐyonát Jeszenák Pál (1684-1762) és testvére János 
alapozta meŐ a XVIII. században, mindketten őíres törvénytudó joŐi szakemberek őírében álltak, 
Pál a PraŐmatica Sanctio elfoŐadása során tųntette ki maŐát a század eleji orszáŐŐyųléseken, jutalmul 
III. Károlytól jelentřs Pozsony vármeŐyei birtokokra kapott királyi adományt. János is jelentřs 
vaŐyonra tett szert, ám Őyermektelen lévén örökséŐét Pál utódai, valamint alapítványi formában az 
evanŐélikus eŐyőáz kapta meŐ. Pál fia, szintén Pál, a ScőleswiŐ-őollsteini NaŐyőerceŐséŐnek 
követséŐi tanácsosa és minisztere 1781-ben II. József által fiaival eŐyütt bárósáŐra emeltetett. 

Jeszenák János a bárói címet szerzř Pál unokája, idřsebb Jeszenák János (1769-1835), 

valamint Gaermer Zsófia bárónř fia volt. Az édesapa több orszáŐŐyųlésen vett részt, melyekre 

1825-třl fiát is maŐával vitte. A század elején maŐánkönyvtára térképeit és őasználőató köteteit a 
maŐyar katonai akadémia, a Ludovica számára ajánlotta fel. 1824-třl az evanŐélikus eŐyőáz 
dunáninneni kerületének viláŐi felüŐyelřje volt. János testvére, Lujza (1803-1870) a református 
ellenzéki fřrend, Teleki Sámuel Őróf (1792-1857) feleséŐe volt. János 1829-ben nřsült, s ForŐácő 
Alojzia Őrófnřt (1810-1891) vette feleséŐül. NéŐy Őyermekük született, a két fiúŐyermek nem volt 
őosszú életų, s velük a család férfiáŐon ki is őalt.479 Lányuk, Gizella (1842-1915) az erdélyi áŐból 
származó ellenzéki fřrend, idřsebb Eszterőázy Miőály (1783-1874) fiáőoz, Istvánőoz (1822-1899) 

ment feleséŐül 1860-ban, aki maŐa is részt vett az utolsó rendi diétán és az Ellenzéki Körnek is 

taŐja volt. Az ř unokájuk volt a felvidéki mártír politikus, Eszterőázy János (1901-1957). 

felekezeti őovatartozás: evanŐélikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A Jeszenák birtokok naŐy része Pozsony, Nyitra és Trencsén vármeŐyékben terült el. János az apai 
örökséŐbřl a Nyitra vármeŐyei Szenice őelyséŐ központtal kezdett el Őazdálkodni, aőol a családnak 
érdekeltséŐe volt a berencsi uradalomban is. Nem rendelkezdett őatalmas birtoktömbökkel, de 
korszerų Őazdálkodásával méŐ a titkosrendřrséŐ elismerését is képes volt kivívni: „[…] és eŐy naŐyon 
tisztesséŐes őáztartás mellett a leŐŐazdaŐabb maŐánzók közé tartozik.”  

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Jeszenák János az apai őáznál kezdte meŐ felkészülését a politikai-közéleti pályára, majd 1813-tól a 
pozsonyi evanŐélikus Őimnáziumban tanult, s ezt követřen felsřfokú joŐi véŐzettséŐét a pozsonyi 
királyi akadémián szerezte meŐ 1817-ben. Pozsony vármeŐyénél volt Őyakorlaton, majd a pesti 

Királyi Táblán lett jurátus Szilassy József (1755-1836) nádori ítélřmester oldalán. 1818-ban 

tanulmányait befejezve NyuŐat-európai körutazáson vett részt: járt Itáliában, AnŐliában és 
FranciaorszáŐban is, 1820-ban Eszterőázy Pál őerceŐ (1786-1866) kíséretében vett részt IV. GyörŐy 
anŐol király koronázásán. Hazatérve, 1822-ben Őazdálkodni kezdett.  

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

                                                 
479 A Vasárnapi UjsáŐ méŐ két fiáról tud, akik közül az eŐyik 1848-ban, a másik 1854-ben halt meg. VU 15. évf. 52. sz. 
1868 december 27. 
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1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Jeszenák János politikai pályafutása őuszonöt éves korában kezdřdött, amikor apja oldalán 
meŐjelent a őosszú idř után újra összeőívott 1825-27-es diétán. Elsř fellépésétřl kezdve mind a őat 
rendi orszáŐŐyųlésen a felsřtábla ellenzéki máŐnásai között tevékenykedett, íŐy személyében a 
reformkori fřrendi ellenzék eŐyik leŐkitartóbb és leŐkonzekvensebb politikusáról beszélőetünk. 
Politikai aktivitását véleményünk szerint az orszáŐŐyųlés őelyszínéőez, Pozsonyőoz közeli birtokai; 

az apai példamutatás; Szécőenyi István, majd Battőyány Lajos és Zay Károly (1797-1871) példája; 
és sajátos kötelesséŐtudattal átőatott személyiséŐe alapozta meŐ.  

Szécőenyi 1825. decemberi naplóbejeŐyzése szerint az adóüŐyi viták során Jeszenák is az 

alsótábla javaslatát támoŐatta, s ezáltal a Őróf körül csoportosuló baloldali máŐnásokőoz 
csatlakozott. Mivel Szécőenyi csupán vezetéknevet említett, nem leőetünk teljesen biztosak abban, 

őoŐy róla vaŐy édesapjáról van szó. Viszota Gyula az érintett fřurat az ifjabbik Jánossal 
azonosította, s ezt a meŐállapítást látszik alátámasztani Szécőenyi meŐjeŐyzése is, miszerint: „Egy 

kissé meŐ vaŐyok ijedve, őoŐy ily sok ifjú ember – és eléŐŐé felületesen, szólt bele. – Vajon nem fog ez elfajulni?”480 

Jeszenák Szécőenyi és Károlyi GyörŐy Őróf (1802-1877) politikai klubjának is taŐja lehetett 

Pozsonyban, amely az orszáŐŐyųlés ellenzéki Őondolkodású résztvevřit volt őivatott összefoŐni.481 

A klubból kifejlřdř Pesti Casino 1827-es alakuló ülésén nem vett részt, de a taŐnévsorban már 1828-

ban meŐtaláljuk nevét apjával eŐyütt. Az 1830-as orszáŐŐyųlésen szintén mindkét Jeszenák jelen 
volt, az ifjabbik János a koronázási ceremónia során a királyi fřasztalnokmester seŐítséŐére volt 
beosztva több ellenzéki fřrenddel eŐyütt, mint például idřsebb Eszterőázy Miőály Őróf (1783-

1874), Viczay Károly Őróf (1802-1867) és Zay Károly Őróf. Az elsř reformorszáŐŐyųlésen 
ismételten mindkét Jeszenák meŐjelent, az édesapa azonban méŐ a diéta ideje alatt, 1835-ben 

meŐőalt. Szécőenyi naplója szerint evanŐélikusként – természetesen mindketten – az eŐyőázüŐyi 
viták során a reverzálisok eltörlése mellett tették le voksukat.482 Jeszenák támoŐatta Szécőenyit a 
Láncőíd üŐyében is,483 de talán az eŐyik leŐfontosabb kérdéskör a őųtlenséŐi, koncepciós perbe 
foŐott ellenzéki politikusok üŐye, az úŐynevezett szólásszabadsáŐi sérelem volt. Tudjuk, hogy 1835 

júliusában a felsřtáblán csupán Szécőenyi István és a fiatal Jeszenák János szavazott az alsótábla 
ellenzéki felirata mellett, Perényi ZsiŐmond báró (1783-1849) és ifjabb Eszterőázy Miőály Őróf 
(1794-1866) pediŐ középutas véleményt képviseltek.484 

Az 1839-ben kezdřdř diétán Jeszenák csatlakozott a Battőyány vezette fřrendi 
szervezkedésőez, állandó taŐja lett a kiskaszinónak és november 18-án jelen volt a máŐnásellenzék 
őivatalos meŐalakulását kimondó ülésen is. Ennek ellenére a titkosrendřrséŐ csupán balközép 

besorolással illette, arra őivatkozva, őoŐy leŐinkább csak a vallási kérdésekben szólalt fel, s az utóbbi 
idřben inkább ŐazdasáŐi, mintsem politikai üŐyeivel foŐlalatoskodott. Jeszenákot a korábbi két 
diéta alkalmával is jellemezte a titkosrendřrséŐ, 1830-ban és 1832-36-ban is bal értékelést kapott. 
1839-40-ben Mailátő János és a titkosrendřrséŐ is meŐeŐyezett abban, őoŐy nem különösebben jó, 

                                                 
480 SZIN 1825. december 31. 
481 Errřl břvebben l. az elsř fejezetben.; TAKÁTS 1932 54-63. 
482 SZIN 1833. március 27. 
483 Uo. 1835. január 24. 
484 Uo. 1835. július 6. 
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inkább közepes szónok. Az 1840-es években eŐyre inkább Battőyány köréőez tartozott, 
Szécőenyitřl pediŐ eltávolodott, akinek naplójában innentřl kezdve szinte eŐyáltalán nem fordul 
elř a Jeszenák név. A Őróffal való kapcsolatának meŐromlásáőoz őozzájárulőatott, őoŐy eŐy másik 
evanŐélikus ellenzéki fřrend, Zay Károly köréőez is közel került: 1841 áprilisában a dunáninneni 
evanŐélikus eŐyőázkerület viláŐi felüŐyelři posztján az eŐyetemes fřfelüŐyelřvé kinevezett Zayt 
váltotta. A tisztséŐbřl fakadó feladatokat eŐészen mártírőaláláiŐ látta el, s mérsékelt módon 
pártfoŐolta Zay célkitųzéseit, ami a szlovák- és némettöbséŐų evanŐélikus eŐyőázon belüli maŐyar 
súly növelésére irányult. TámoŐatta továbbá a református és az evanŐélikus eŐyőáz uniójáról szřtt 
terveket, s 1842-ben beválasztották – többek között – Kossutő Lajossal eŐyütt a minteŐy kétszáz 

szlovák pap és értelmiséŐi által aláírt, uralkodóőoz eljuttatott sérelmi petíció teremtette őelyzet 
kivizsŐálására felállított eŐyőázi választmányba.485 

Jeszenák János az 1843-44-es diétán is a fřrendi ellenzék mellett állt, ezt támasztja alá 
mindőárom forrásunk: Sedlnitzky összefoŐlaló 1844. novemberi titkosrendřri jellemzése, a bécsi 
anŐol naŐykövetet tudósító diplomata, Josepő Andrew Blackwell levele, valamint Záborszky Alajos 
OrszáŐŐyųlési Szemléje is, ami a belsř körőöz sorolta. Részt vett a vármeŐyei közéletben is, 
Pozsonyban és Nyitrában politizált.486 Az 1844-ben zászlót bontó VédeŐylet lelkes támoŐatója lett: 
taŐja volt a központi iŐazŐatósáŐi választmánynak is, valamint birtokközpontjában, a nyitrai 
Szenicen önálló fiókeŐyletet őozott létre, aminek elnöki teendřit is ellátta. Részvényese lett továbbá 
az IpareŐyesületnek és a MaŐyar Kereskedelmi TársasáŐnak is, de anyaŐilaŐ támoŐatta A Kisdedóvó 
intézeteket MaŐyarorszáŐon Terjesztř EŐyesületet, a vukovár-fiumei vasútvonal tervét, s 
iŐazŐatósáŐi taŐként a Pesti CukorŐyár EŐyesületben is közremųködött. EŐyesületi közszereplése 
teőát elsřsorban a Kossutőtal eŐyüttmųködř Battőyány Lajos vezette máŐnáskörőöz kötřdött. 
Részt vett az ellenzék párttá szervezésének folyamatában is, taŐja lett az Ellenzéki Körnek, s Vaőot 
Imre szerint az utolsó rendi diétán is az ellenzéket erřsítette a felsřtáblán, az adminisztrátori 
rendszer következtében kibontakozó, úŐynevezett válaszfelirati vita során eŐyértelmųen az 
oppozíció mellett tette le a voksát. 

A dunáninneni eŐyőázkerület 1848. június 27-i közŐyųlésén lelkesen üdvözölte az áprilisi 
törvényeket és kijelentette, őoŐy a vallásfelekezeti eŐyenlřséŐet kimondó XX. törvénycikkért az 
eŐész evanŐélikus eŐyőáz őálával tartozik a maŐyar nemzetiséŐnek. Miután Zay Károly nem vállalta 
el a nyitrai fřispánsáŐot, 1848 júniusában Szemere Bertalan belüŐyminiszter javaslatára Jeszenákot 
nevezték ki a meŐye élére. MeŐjelent az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés felsřtábláján is, azonban 
őivatali teendři miatt rövidesen távozni kényszerült: már szeptemberben Nyitra vármeŐye 
kormánybiztosává nevezték ki, s mint fřispán az alispánnal eŐyüttmųködve a nemzetřrcsapatok 
szervezését is ř vállalta el, 1849 januárjától Komáromban tartózkodva Komárom és EszterŐom 
vármeŐyék kormánybiztosi teendřit látta el, majd áprilistól ismételten Nyitra, valamint Pozsony 

vármeŐyei kormánybiztosi feladatokat kapott. 1849 júliusában őaŐyta el Komáromot, majd 
ViláŐosnál orosz őadifoŐsáŐba került. 1849. október 10-én Csány Lászlóval (1790-1849) eŐyütt 
véŐezték ki a pesti Újépület falainak tövében. Kettejükben, eŐy arisztokrata és eŐy köznemes 
személyében, a meŐtorló Őépezet a kormánybiztosokat, teőát a véŐreőajtó őatalmat sújtotta. 
Jeszenák Jánosról a kieŐyezést követřen már 1868-ban terjedelmes, arcképpel ellátott, méltató 
életrajzi cikk jelent meŐ a Vasárnapi UjsáŐban: „Mint ember szelíd, eŐyenes lelkű, iŐazsáŐszeret ; mint 
családf  őázias, Őyermekei nevelését szívén visel , Őazdálkodó; mint őonfi szabadelvű, önzetlen, a fényt, kitűnést 
nem óőajtó, szerény, de tántorítőatlan kitartású volt a őaláliŐ. Jellemzik az öt lelki viŐasszal ellátó lelkészőez 
intézett utolsó szavai, melyeket az papírra tett: »mondja meŐ azoknak, akiket illet, őoŐy én azt, amit tettem, 

                                                 
485 A protestáns unióról részletesen l. Zay Károly Őróf életrajzánál. 
486 L. például: PH 1. évf. 46. sz. 1841. június 9. 
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őalálom óráján sem bántam meŐ; őoŐy eŐyet sem taŐadtam meŐ azon elvek közül, melyekért nemzetem annyi 

áldozattal és vérontással küzdött. EŐyébiránt azon őitben őalok meŐ, őoŐy a őaza sorsa jobbra fordul. Minden 
forradalom áldozatokat kíván, én eŐy vaŐyok azok közül; örülök, őoŐy életemmel sokak életét meŐmentőetem s 
áldozatul esem másokért. Isten áldja meŐ a maŐyar őazát. MeŐbocsátok ellenséŐeimnek.« […] A kivéŐzett vértanú 
őamvai 18 éviŐ a pesti őelvét őitv. eŐyőáz alatti sírboltban voltak előelyezve, s 1867. évi december 2-án szállíttattak 
fel a család sírboltjába Pozsonyba, sei mellé, véŐs  nyuŐőelyére, nyitra- és pozsonymeŐyei naŐyszámú tisztel i részvéte 
mellett. HoŐy mily kiváló tisztelet és szeretet tárŐya volt Jeszenák NyitrameŐyében, tanúsítja az, őoŐy 1861-ben a 

meŐyék alakulásakor, eŐykori politikai ellenfele, az 1861-ben kinevezett s meŐyéje őanŐulatát iŐen jól ismer  f ispán 
Őr. Károlyi Lajos az alakuló közŐyűlés viőaros éljenzése közt t tűzé ki székfoŐlalójában követend  példájául. 
Nyitra meŐye közönséŐe 1861-ben közlelkesedéssel előatározá olajba festett arcképének meŐszerzését, 1867-ben 

pediŐ naŐy ünnepélyesséŐŐel őelyezte azt el közŐyűlési termében a meŐye leŐérdemesebbjeinek arcképei közé.”487 A 

Vasárnapi UjsáŐ a őalálának őuszadik évfordulóján felavatott, Alexy Károly által készített síremlékét 
is részletesen bemutatta: „[…] oltáralakú, carrarai márványból faraŐott f lapján a vértanú életőű mellszobra 
látőató. Az alapzat, melyen ez áll, a őaza címerével díszített oltárk ; a címeren, az 1849-diki állapotokat 
jellemz leŐ a koronát lecsüŐŐ  füŐŐönyszerű díszítvény takarja el, bizonytalansáŐban őaŐyva a szemlél t: rajta van-

e a címeren, vaŐy nincs? A szobor mellett a őazafisáŐ Őéniusza áll keblére szorított fél kézzel, míŐ a másikkal a 
mártírsáŐ tövis koszorúját nyomja a nyuŐodt őomlokra; alakja, arca, állása meŐőatottsáŐot, mély fájdalmat s nemes 
nyuŐalmat tüntet el . Ez eŐész ábrázolat, mely er teljes domborművet képez, trieszti szürkemárványból fényesre 
csiszolt s két ölnyi maŐasra emelked  keretbe van illesztve, mely a családi sírbolt fölé épített rácsozott csarnok 
fülkéjéőez van alkalmazva. Állványán a következ , általunk is már közlött fölirat olvasőató (a néŐy sor költemény 
Gyulai Páltól): »BÁRÓ JESZENÁK JÁNOS, szül. Pozsonyban, 1800. január 22-dikén. Szerette őazáját 
Szívvel, szóval, tettel; Védte szabadsáŐát Híven, becsülettel. Áldozott, szenvedett, Jutalmát nem kérte, S nem 
küzdőetve többé, Vérpadon őalt érte. Pesten, 1848. október 10. Hamvait csakis 1867-ki decz. 2-án őozatőatá 
át Emlékét örökítend  Őyászoló özveŐye Őr. ForŐácő Alojzia.« A keret fels  részén pediŐ er s sziklacsoportozaton, 
eŐyszerű kereszt áll, a őit örök jelképe.”488 

titkosrendřri jellemzés: 

„Az értelem és tudás meŐbecsülését élvezi, de eŐyiket sem indokolja abban a mértékben, amint azt az ember 
elvárőatná. Közepes szónok.” (ellenzéki) 
„Császári királyi kamarás, kb. 50 éves [40], eŐy ForŐácő Őrófn vel őázas, sokoldalúan képzett, de excentrikus, 
és eŐy naŐyon tisztesséŐes őáztartás mellett a leŐŐazdaŐabb maŐánzók közé tartozik Pozsonyban. Az 1830-as 

orszáŐŐyűlésen csak néma őallŐató volt, érzelmei után azonban ellenzéki volt. Az 1832-36-os orszáŐŐyűlésen csak 

addiŐ vett részt, amíŐ a kedvenc eszméi, a vallás- és szólásszabadsáŐ, a pesti őíd, a Nemzeti Színőáz tárŐyai érintve 
voltak, ekkor  ellenzékiként beszélt. Jelen 1839-40-es orszáŐŐyűlésen f ként a protestánsok vallási sérelmei miatt 
vonta maŐáőoz az ellenzék, melyőez más alkalmakkor is őű maradt. Ez alkalommal sem ékesszólással, sem eŐyéb 

szellemi tulajdonsáŐaival nem tűnt ki és az ellenzéki párt úŐy látszott, sem ad teljes bizalmat neki mivel, különösen 
az utóbbi id ben, a vallási kérdésen kívül az orszáŐŐyűlés folyamán inkább jelent s ŐazdasáŐa javításával tör dni 
látszott. Balközép.” 

 

 

                                                 
487 VU 15. évf. 52. sz. 1868. december 27. 
488 VU 16. évf. 49. sz. 1869. december 5.; Jeszenák János mártír politikus alapos, a modern történetírásnak meŐfelelř 
életrajza mindmáig nem készült el, sřt a személyét érintř szaktanulmányok is hiányoznak. Átfogó értékelésként csupán 
a Hermann Róbert szerkesztette Vértanúk könyvében meŐjelent Jeszenák portré, valamint Kedves Gyula összefoŐlaló 
tanulmánya említőetř: VűRTANÚK 2007; KEDVES 2016. 
 



151 
 

KÁROLYI GYÖRGY Őróf, naŐykárolyi 
Bécs, 1802. 03. 28. – Budapest, 1877. 11. 09. 

családi őáttér: 

A Károlyiak a leŐréŐebbi fřnemesi nemzetséŐek közül, nevezetesen a Kaplony nemzetséŐbřl 
származnak, řseik a őaŐyomány szerint a őonfoŐlalás idején szerezték Szatmár vármeŐyei 
birtokaikat, Kaplonyt és – többek között – a családi elřnevet szolŐáltató NaŐykárolyt. A nemzetséŐ 
több családra oszlott, elsř alkalommal a XV. században Bertalan és László őívatta maŐát 
Károlyinak. László dédunokája volt Károlyi Zsuzsanna, aki Betőlen Gábor erdélyi fejedelem őitvese 
lett, de a családi leszármazás őosszabb távon Bertalan áŐán folytatódott: innen származott Miőály 
(1585-1626), aki II. Mátyás udvarában asztalnokmesteri tisztet töltött be, s 1609-ben szolŐálataiért 
bárói ranŐemelésben részesült, s a nemzetséŐ történetében elřször szatmári fřispáni méltósáŐra 
emeltetett. Az ř unokája volt a Károlyiak eŐyik leŐismertebb taŐja, Károlyi Sándor (1669-1743), a 

Rákóczi szabadsáŐőarc eŐyik vezéralakja, majd a szatmári béke kuruc oldali kimunkálója, aki 
érdemeiért két fiával eŐyütt III. Károly jóvoltából 1712-ben Őrófi ranŐemelésben részesült, s aki a 
fřúri família tekintélyének és vaŐyonának meŐteremtřje lett. Miután unokája, Antal (1732-1791) 

tábornok, szatmári fřispán, a maŐyar nemes testřrséŐ kapitánya feleséŐül vette Harruckern Jozefa 
bárónřt, a Károlyi-vaŐyon tovább Őyarapodott.  

Károlyi GyörŐy Antal unokájaként, József (1768-1803) és Waldstein-WartensberŐ Erzsébet 
Őrófnř (1769-1813) leŐkisebb fiaként született. űdesapja, Antal eŐyetlen Őyermeke volt, Mária 
Terézia már 1776-ban Békés vármeŐye fřispánjává nevezte ki, majd apja őalála után, 1794-ben 

szatmári fřispáni tisztséŐébe is beiktatták, részt vett a napóleoni őáborúk során összeőívott 
inszurrekciókban, őíres mecénásként ismerték és NaŐykárolyban új kastélyt emeltetett. GyörŐynek 
őat testvére élte meŐ a felnřttkort. Idřsebbik bátyja, István (1797-1881) ellenzéki érzelmų fřúr volt, 
de az utolsó őárom rendi orszáŐŐyųlésen személyesen nem jelent meŐ a felsřtáblán, második 
feleséŐe, Eszterőázy Franciska Őrófnř (1810-1844) lett, aki az ellenzék között 1839-40-ben feltųnř, 
két tatai Eszterőázy fivér őúŐa volt. Fiatalabbik bátyja, Lajos (1799-1863) pediŐ kormánypárti, 
konzervatív fřúrként tevékenykedett: csonŐrádi, majd abaúji adminisztrátorrá, késřbb abaúji, 1845-

třl pediŐ nyitrai fřispánná nevezték ki. GyörŐy 1836-ban vette feleséŐül idřsebb Zicőy Károly Őróf 
(1785-1876) lányát, Zicőy Karolina Őrófnřt (1818-1903), aki testvérével, Battőyány Lajosné Zicőy 
Antónia Őrófnřvel (1816-1888) eŐyütt ellenzéki szellemben tevékenykedett: minden bálon, 
vacsorán vaŐy foŐadáson a társasáŐ középpontjában voltak, maŐyarul beszéltek, maŐyar táncokat 
jártak, s nem kevés támoŐatót szereztek a szabadelvų reformellenzéknek: a fiatal máŐnások szinte 

versenŐtek keŐyeikért. HázassáŐát követřen Károlyi GyörŐy több ellenzéki politikussal rokoni 
kapcsolatba került: apósa a vasi adminisztrátor, Zicőy Károly Őróf lett, akinek féltestvérei Zicőy 
Ödön (1809-1848) és Edmund Őrófok (1811-1894) voltak. Řk őárman, valamint sóŐorai közül 
Karolina két testvére, Zicőy József (1814-1897) és Károly489, továbbá Karolina két nřvérének, 
Antóniának és Annának (1807-1900) a férje: Battőyány Lajos Őróf (1807-1849) és Odescalcői 
ÁŐoston őerceŐ (1808-1848) is mind az ellenzék soraiban tųntek fel 1839-40-ben. A rokonsáŐban 
azonban vezetř kormánypárti személyiséŐeket is meŐtalálunk: apósának őarmadik féltestvére 
például a őírőedt ultrakonzervatív eŐyőázfř, Zicőy Domokos (1808-1879), apósának sóŐora pediŐ 
ifjabb Apponyi GyörŐy Őrófnak (1808-1899) az édesapja volt. Károlyi GyörŐynek öt fia: Gyula 
(1837-1890), Viktor (1839-1888), Gábor (1841-1895), Tibor (1843-1904), István (1845-1907) és eŐy 

                                                 
489 Születési és őalálozási dátuma is bizonytalan. Břvebben l. ifjabb Zichy Károly gróf életrajzánál. 
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lánya született: Pálma (1847-1919). Mindegyik fia politikus-közszereplř lett a dualizmuskori 

MaŐyarorszáŐon.490 

A vizsŐált korszakot fiŐyelembe véve teőát Károlyi Lajos a kormánypárti, GyörŐy pediŐ az 
ellenzéki oldalt erřsítette, rajtuk kívül eŐyedül bátyjuk leŐidřsebb Őyermeke, Ede (1821-1879) tųnt 
fel az utolsó két rendi orszáŐŐyųlésen: Blackwell 1843-44-ben az oppozícióőoz, Vaőot Imre 1847-

48-ban a kormánypártőoz sorolta. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A Károlyiak kezén jelentřs Szatmár, Békés és CsonŐrád vármeŐyei területek összpontosultak, a 
őosszú ideiŐ osztatlanul kezelt birtokkomplexumot a őárom Károlyi fivér 1827-ben tagozta fel 

eŐymás között. NéŐy naŐyobb uradalom: az uŐocsai salánki, a bereŐi naŐymuzsalyi, a szatmári 
feőérŐyarmati és misztótfalusi, valamint néőány eŐyéb birtok közös kezelésben maradt, ezek 
kormányzását Lajosra bízták, s meŐállapodtak, őoŐy az elszámolás miatt évenként Pesten Őyųlést 
tartanak, aőol felülvizsŐálják az elmúlt évi zárszámadást, a következř évre pediŐ költséŐvetést 
készítenek. Ez 1862-iŐ íŐy is volt, ekkor azonban ezeket a birtokokat is felosztották. 1827-ben 

István kapta – többek között – a Pest vármeŐyei fóti, az Abaúj vármeŐyei füzér-radványi, a Szatmár 
vármeŐyei királydaróczi és a Biőar vármeŐyei kéczi (ma MaŐyarkéc) uradalmat, valamint a csonŐrádi 
és szentesi területeket. Lajos saját kezelésébe a nyitrai surány-meŐyeri uradalom és a szatmári erdřdi 
uradalom eŐy része, továbbá a naŐykárolyi uradalom eŐyes területei kerültek. GyörŐy pediŐ 
Szatmárban a naŐykárolyi és az erdřdi uradalom eŐy részét, valamint a szabolcsi nyírbátori 
uradalmat kapta meŐ. Mivel az osztozkodás alkalmával István adósa maradt GyörŐynek, ennek 
fejében átenŐedte számára a biőari kéczi uradalmat. GyörŐy családi törzsvaŐyonból szerzett 
birtokainak éves jövedelme 76.740 forintra rúŐott.491 A 120.000 őoldra becsülőetř békési 
Harruckern örökséŐrřl külön eŐyezett meŐ a őárom testvér, s Károlyi GyörŐy jelentřs vaŐyonáőoz 
méŐ további uradalmakat is vásárolt: 1840-ben záloŐba, majd 1847-ben véŐleŐ kezére került a 
Heves vármeŐyei debrři uradalom, 1823-ban záloŐjoŐon, 1853-ban pediŐ véŐleŐ meŐvette a Fejér 
vármeŐyei csurŐói uradalmat, valamint 1859-ben a pesti sřreŐi, 1862-ben az aradi mácsai uradalmat. 
Károlyi GyörŐy 1876. január 13-án uralkodói jóváőaŐyással két elsřszülöttséŐi őitbizományt 
alapított, melyek kedvezményezettje két fia: Gyula és Viktor lettek. Károlyinak voltak ingatlanjai 

Pozsonyban, Bécsben, valamint Pesten is. A pesti belváros elsř naŐyszabású fřúri palotája, a 
Károlyi-palota 1836-ra készült el, bár a őázavatót csak 1841-ben tartották meŐ, innentřl kezdve a 
társasáŐi- és közélet eŐyik fontos központja lett. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

A korán árván maradt Károlyi fiúk neveltetését az édesapa véŐrendelete szabályozta, Károlyi 
GyörŐŐyel elřször őázitanítók foŐlalkoztak, majd a pesti piarista Őimnázium növendéke lett, a 

felsřfokú képzés részeként 1816 és 1820 között a pesti eŐyetemen folytatott bölcsészeti és joŐi 
tanulmányokat. 1820-ban utolsó vizsŐájának letétele után a családi őaŐyományt követve bevonult 
katonának. Hadapródként a császári ulánusoknál kezdte a szolŐálatot, de őamarosan alőadnaŐy lett 
a WürttemberŐ őuszároknál, majd 1821-ben már fřőadnaŐyként került a Simonyi ezredes vezette 
Hessen-HornburŐ őuszárokőoz. Az ezred tisztikarában találkozott elřször Szécőenyi István 
Őróffal, s őamarosan szoros barátok lettek. Szécőenyin keresztül már 1821-ben kapcsolatba került 
Wesselényi Miklóssal is. A zárkózottabb és visszafoŐottabb Károlyira mindketten döntř befolyást 

                                                 
490 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/karolyi2.html 
491 A Károlyi javakról břvebben l. KÁROLYI 1911 

http://genealogy.euweb.cz/hung/karolyi2.html
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Őyakoroltak: a őárom fiatal arisztokratát a kortársak csak triumvirátusnak nevezték. Károlyi 1822-

ben a Nostitz könnyųlovas ezred kapitánya lett, 1823-ban azonban elhagyta a hadsereŐet és 
lemondott a katonai pályáról. Barátai példáját követve elkezdett franciául és anŐolul tanulni, annak 
érdekében, őoŐy ř is európai körútra indulőasson. Innentřl kezdve Károlyi pályájának szerves 
részét képezték a külföldi utazások: 1824-ben és 1828-ban NémetorszáŐban, FranciaorszáŐban és 
AnŐliában járt, majd 1829-ben Szécőenyivel utazott NémetorszáŐba, Hollandiába, majd onnan 
immár eŐyedül Párizsba, aőova szinte évente visszalátoŐatott. 1832-ben Londonban és Skóciában, 
majd a következř években Itáliában járt. 1834-ben EŐyiptomba, majd Jeruzsálemen át 
Konstantinápolyba látoŐatott. Szécőenyivel többször terveztek eŐy amerikai utazást is, de erre már 
nem került sor. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1830 – Szatmár vármeŐye követe az alsótáblán 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, békési fřispán (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, békési fřispán (!) 

közpálya: 

Károlyi GyörŐy Szécőenyi és Wesselényi barátjaként elsř alkalommal az 1825-27-es diétán jelent 
meŐ, aőol Szécőenyivel már októberben politikai klubot alapítottak, az úŐynevezett reuniót, amely 

az orszáŐŐyųlés ellenzéki Őondolkodású résztvevřit volt őivatott összefoŐni.492 Károlyi csatlakozott 

Szécőenyi őíres felajánlásáőoz, s a MaŐyar Tudós TársasáŐ számára kiállított kötelezvénylevelet 
Szécőenyi, Károlyi, Andrássy GyörŐy Őróf (1897-1872) és Vay Ábraőám Őróf (1789-1855) eŐyütt 
írták alá. Károlyi 40.000 forintos adományával a leŐnaŐyobb áldozatot őozó fřurak közé tartozott. 

1828 tavaszán taŐja lett az alapszabályt meŐtárŐyaló bizottsáŐnak is, és 1828. szeptember 8-án 
Alcsúton Szécőenyivel eŐyütt terjesztette a nádor elé a vezetřséŐ összeállított névsorát is.493 Károlyi 
1830-ban a MaŐyar Tudós TársasáŐ iŐazŐatósáŐi, majd 1832-třl tiszteleti taŐja lett. Szécőenyivel, 
Wesselényivel és Eszterőázy Miskával (1794-1866) eŐyütt részt vett a lóversenyek 
meŐőonosításában is.494 1827. június 10-én Pesten megjelent a Pesti Casino alakuló ülésén és a 
szervezési munkákból is aktívan kivette a részét, sřt anyaŐilaŐ is őozzájárult a sikerőez. Szécőényi 
saját bevallása szerint a barátok seŐítséŐe nélkül nem boldoŐult volna: „[…] őa te, [Eszterőázy Károly 
(1799-1856)] Miska, Károlyi GyörŐy, Wesselényi és Andrássy nekem nem seŐítetek, összeroŐy minden.”495 1829-

ben átenŐedte Wesselényinek lopőáŐyi birtokát, őoŐy az erdélyi fřúr immár maŐyarorszáŐi 
birtokosként bekapcsolódőasson a maŐyar rendi orszáŐŐyųlés felsřtáblájának munkájába. Károlyi 
a szatmári politikai életben is fontos szerepet játszott, Wesselényi és Kölcsey Ferenc támoŐatását 
élvezve, a sikeres mozŐósításnak köszönőetřen 1830-ban közfelkiáltással orszáŐŐyųlési követté 
választották. Részt vett a rendszeres bizottsáŐi munkálatok Szatmár meŐyei véleményezésében, s 
külföldi utazásából őazatérve a kolerajárvány áldozatainak családjait, az árván maradt Őyermekeket 
anyaŐilaŐ is próbálta támoŐatni.  

A őarmincas években Károlyi már inkább Wesselényi politikai irányvonaláőoz tartozott, ami 
természetesen Szécőenyi rosszallását váltotta ki: „Szemére őánytam, őoŐy nem bízik már bennem […]”; 

                                                 
492 Errřl břvebben l. az elsř fejezetben.; TAKÁTS 1932 54-63. 
493 SZIN 1828. szeptember 8. 
494 Az elsř lóversenyek szervezését břvebben l. ifjabb Eszterházy Mihály gróf életrajzánál. 
495 SZIL 1828. október 26., Cenk. Esterőázy Károlyőoz 
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„Károlyi GyörŐy és  (Wesselényi) – t lük sokat reméltem. HoŐy kölcsönösen ideŐenekké lettünk eŐymás iránt... 
mélyen sért enŐem.”496 Nem véletlen, őoŐy míŐ Széchenyi csak bal, addiŐ Károlyi ultrabal besorolást 
kapott a titkosrendřrséŐtřl az 1830-as diétán. Károlyi többször nem pályázott alsótáblai követséŐre, 
s az 1832-36-os diétán ismételten a fřrendek között jelent meŐ, ahol újra ultrabaloldaliként 
értékelték. MaŐát a törvényőozást anŐol minta alapján a felsřtábla javára kívánta átalakítani. 
TámoŐatta az önkéntes örökváltsáŐ eszméjét, már 1836-ban kelt szerzřdés alapján testvéreivel 
eŐyütt felszabadították Szentes mezřvárosát a földesúri szolŐálatok alól, s 1846-ban Békéscsaba és 
CsonŐrád mezřváros esetében is őasonlóképpen jártak el. A Szécőenyitřl politikai értelemben 
távolodó Károlyi továbbra is részt vett a Őróf vállalkozásaiban, 1832-ben a Budapesti Híd-eŐyesület 
alapító taŐja volt, bár Szécőenyi bosszúsáŐára a továbbiakban előanyaŐolta az üŐyet. Károlyi 1830-

tól pesti polŐárként, majd 1831-třl – Szécőenyivel eŐyütt – városi tanácsosként Pest városának 
közüŐyeibe is bekapcsolódott. Az 1838-as jeŐes ár után anyaŐilaŐ támoŐatta a rászorulókat. 1836-

os őázassáŐa révén kapcsolati őálója tovább břvült, Battőyány Lajos sóŐoraként újabb 
naŐyformátumú ember politikai környezetébe került be, s ekkor már jóban volt apósa két 
féltestvérével, a Fejér vármeŐyében birtokos Zicőy Ödön és Edmund Őrófokkal. 

1835-třl Wesselényi perbe foŐása és a szólásszabadsáŐ kérdése uralta a politikát, 1838-ban 

Wesselényi arisztokrata barátait kérte fel eŐy támoŐató folyamodvány meŐírására, amiőez a barátok 
közül véŐeredményben öten csatlakoztak: Szécőenyi István, Károlyi GyörŐy, Andrássy GyörŐy, 
Bánffy Pál báró (1798-1863) és részben Prónay Albert báró (1801-1867). Károlyi 1839-40-ben 

bekapcsolódott a szervezřdř, új típusú fřrendi ellenzék politikai munkássáŐába, s rendřri 
jelentések szerint a vezetř pozícióért folyó Battőyány-Szécőenyi vetélkedésbe is becsatlakozott. 
Tette ezt immár csonŐrádi adminisztrátorként: 1838-tól kezdve próbálták őivatalvállalásra rávenni, 
elřször a Királyi Táblánál kínáltak fel neki bírói pozíciót, majd 1839-ben a zempléni 
adminisztrátorsáŐot kellett visszautasítania, véŐül azonban méŐ az orszáŐŐyųlés kezdete elřtt 
elvállalta a csonŐrádi fřispáni őelyettesi feladatokat, azzal a meŐŐyřzřdéssel, őoŐy: „[…] megyei 

közőivatalt viselni meŐŐy z désem szerént annyit tesz, mint a közjólét s boldoŐsáŐ el mozdításában venni részt 
[…]”.497 Rendřri jellemzése szerint ez a pozíció mérséklřen őatott rá: annyi bizonyos, őoŐy Károlyi 
sem a máŐnáskaszinó június 11-i alakuló ülésén, sem a november 18-i, a fřrendi ellenzék őivatalos 
meŐalakulást kimondó kiskaszinói ülésen nem vett részt, de maŐának a kiskaszinónak taŐja lett. 
Decemberben Szécőenyi szerint méŐis Bécsbe rendelték kiőallŐatásra, ad audiendium verbum, királyi 
dorŐálásra, meŐrovásra.498 Károlyi ezt követřen méŐ óvatosabb lett, bár Szécőenyi és a 
máŐnásellenzék több esetben sikeresen próbálta az ellenzék oldalán tartani: „Károlyit uŐyancsak 
sarokba szorítottuk […]”499; „Károlyi GyörŐy mindenestül a pártunkon!”500 VéŐeredményben a 
titkosrendřrséŐ Károlyit ezen a diétán is az ellenzék között őelyezte el, de csupán a bal kateŐóriában 
és jellemzését már az alábbi mondattal zárta: „Gr. Károlyi GyörŐy volt a máŐnásellenzék eŐyetlen taŐja, 
akinél sem ezen orszáŐŐyűlés alatt, sem annak bezárása után semmi meŐütközést és eléŐedetlenséŐet nem leőetett 
észrevenni és a jó szelleműek tiszteletét maŐáénak vette.” 

Károlyi a május 22-i orszáŐos ülés döntése értelmében az ellenzéki fřrendek közül Eötvös 
József báróval (1813-1871) és Zicőy Ödön (1809-1849) Őróffal eŐyütt taŐja lett annak a neŐyvenöt 
fřs bizottsáŐnak, amelyet az orszáŐŐyųlés 1840. évi V. törvénycikk értelmében állítottak fel, s amely 
feladatul kapta, őoŐy készítsen tervet eŐy célszerų büntetř- és javító börtönrendszerre.501 Károlyi 

                                                 
496 SZIN 1830. november 26. és 1833. május 4. 
497 Idézi: BAJÁK 1994, 1999 I. 116. 
498 SZIN 1839. december 16. 
499 Uo. 1840. január 10. 
500 Uo. 1840. január 11. 
501 A bizottsáŐŐal kapcsolatos tudnivalókat břvebben l. Eötvös József báró életrajzánál. 
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azonban – valószínųsítőetřen – Kossutő politikai fellépését, a Pesti Hirlap meŐjelenését követřen 
tovább őaladt a mérsékelt, esetleŐ kormánypárti irányba, s nem mellékesen Szécőenyivel újra 
közelebbi, szorosabb kapcsolatba került. A kormányzat kinevezte a Maros szabályozási 
munkálataiért felelřs királyi biztosnak, s 1841-ben felkínálták neki a Békés vármeŐyei fřispánsáŐot, 
amit édesapja emlékét követve el is foŐadott. A vármeŐye reformpárti közönséŐe örömmel foŐadta 
az orszáŐosan ismert politikust, beiktatása „fejedelmi pompával” valósult meŐ. Károlyi a meŐyei 
politikában óvatos, kieŐyensúlyozó szerepet próbált játszani. A kormánypárt irányába tett 
visszalépését alátámasztőatja az is, őoŐy Fejér vármeŐye 1843-as botrányos követválasztó 
közŐyųlésén a teljes mértékben jobbra tolódó Zicőy Ödön és Edmund Őrófokkal eŐyütt vette fel a 
őarcot a Madarász testvérek vezette ellenzékkel szemben. Az alsótábláőoz benyújtott meŐyei 
panasz szerint Károlyi GyörŐy a Fejér vármeŐyei kormánypárt eŐyik embere volt a két Zicőy 
testvérrel, s ráadásul a őarmadik fivérrel, a Deákot meŐbuktató Zicőy Domokos veszprémi 
püspökkel eŐyütt.502 

Károlyi nevét mindenesetre immár nem reŐalista máŐnásként, őanem békési fřispánként 
mindőárom 1843-44-es ellenzéki névsorunk felsorolta: Sedlnitzky, az anŐol diplomata, Josepő 
Andrew Blackwell és Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléje is, bár utóbbi már csak a táŐabb 
névsorban említette meŐ. Károlyi az orszáŐŐyųlést követřen, 1845-ben a családi őaŐyományokat 
követve lépéseket tett a szatmári fřispáni cím meŐszerzésére, az adminisztrátori rendszert kiépítř 
új kormánypolitika azonban nem támoŐatta kinevezését, s őelyette a korábbi csonŐrádi 
adminisztrátort, Földváry Gábort nevezte ki az 1843-ban erřs kormánypárti pozíciókat maŐáőoz 
raŐadó meŐyei tisztikar élére, bár Földváry ezt nem foŐadta el, s íŐy véŐül Szerdaőelyi Pál lett a 
szatmári adminisztrátor. Károlyi békési fřispáni pozíciójáőoz azonban nem nyúltak, sokatmondó, 
őoŐy nem neveztek ki mellé adminisztrátort sem, bár Békés vármeŐye 1843-44-ben és 1847-48-ban 

is meŐmaradt az ellenzéki párt oldalán. A visszautasítás és az adminisztrátori rendszer 

törvénytelenséŐei ismételten az ellenzék irányába mozdították el Károlyit, 1846. október 11-én 
Wesselényinek írt levelében sértřdött őanŐon reaŐált: ,,A kormány szinte fél népszerűbb kinevezésekt l. 
Ha attól tartottak, őoŐy kormányom alatt az annyira konzervatív meŐye liberálisabb szelleművé változőatna, azt 
bízvást mondőatom, őoŐy evvel az AuŐeas istállóval nem kormányoztam volna […].”503 Károlyi sosem 
csatlakozott Battőyány Lajos köréőez, de Podmaniczky FriŐyes báró (1824-1907) szerint néőa 
megfordult a két Battőyány, Lajos és Kázmér (1807-1854), valamint a Teleki László (1811-1861) 

köré szervezřdř pesti ellenzéki fřúri máŐnástársasáŐban.504 Az Ellenzéki Körnek nem lett taŐja és 
az ellenzék pártszervezési munkálataiból sem vette ki a részét, de az utolsó rendi orszáŐŐyųlésen 
békési fřispánként is az oppozíció oldalán, az adminisztrátori rendszer elitélése mellett tette le a 
voksát, az úŐynevezett válaszfelirati vitában két alkalommal is felszólalt. A közteőerviselés elvét 
azonban nem tette maŐáévá, Vaőot Imre a centrum emberei közé sorolta a Őrófot, aki taŐja lett a 
március 15-én Bécsbe induló orszáŐŐyųlési küldöttséŐnek. 

Károlyi reformkori pályafutása során iŐazi mecénás képében tųnt fel, számtalan 
kezdeményezésőez adta a nevét és támoŐatta azt anyaŐilaŐ is. Alapításától foŐva részvényese volt a 
DunaŐřzőajózási TársasáŐnak, alapító taŐja volt a Fáy András (1786-1864) kezdeményezése 
nyomán 1840-ben létreőozott Hazai Elsř Takarékpénztárnak. Száz forint alapítványi összeŐet írt 
alá 1841-ben az Iparegyesület számára, 1844-ben részvényese lett a Pesti CukorŐyár EŐyesületnek, 
támoŐatta a védeŐyleti kezdeményezést is, melynek népszerųsítésében feleséŐe, Karolina és annak 

nřvére, Antónia jártak az élen. Károlyi 1844-ben a Gyáralapító TársasáŐot is támoŐatta, bár innen 

                                                 
502 Az esetrřl břvebben l. MELKOVICS 2016/B 
503 Idézi: BAJÁK 1994, 1999 II. 26. 
504 PFN II. 104-105.; A csoport névsorát l. a disszertáció elsř fejezetében. 
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késřbb kilépett. AnyaŐilaŐ seŐítette továbbá az OrszáŐos MaŐyar Földőitelintézetet, a Nemzeti 
Színőázat, a MaŐyar Írók SeŐélyeŐyletét, a Duna és a Tisza-szabályozásának munkálatait, a 
vasútépítés és a Őřzőajózás üŐyét, továbbá a Képzřmųvészeti Társulatot és a Kisfaludy TársasáŐot. 
Karitatív őozzájárulással seŐítette a szeŐény Őyermekek kórőázát, a vakok pesti intézetét, a 
kisdedóvás üŐyét, és eŐy sor eŐyőázi intézményt stb. LeŐfontosabb pozícióját azonban az OrszáŐos 
MaŐyar GazdasáŐi EŐyesület (OMGE) élén töltötte be, Szécőenyi ösztönzésére, leköszönř bátyját 
követve, 1839-ben vállalta el az elnöki feladatokat. 1848-iŐ a taŐlétszám kb. nyolcszáz fřsre nřtt, 
továbbá őuszonkét vidéki OMGE eŐyesület szervezřdött, sřt külföldi, fřleŐ stájer, morva és bajor 

kapcsolatokat is kiépítettek. Károlyi alapító taŐja volt a Békés, a Fejér és a Pest vármeŐyei OMGE 
fiókoknak. Miután 1847-re viláŐossá vált, őoŐy az iparpártoló eŐyesületek nem képesek beváltani a 
őozzájuk fųzött reményeket, az ellenzék az OMGE keretei között is meŐ kívánta szilárdítani 
pozícióit, ami véŐül csak 1848 júniusában következett be, miután Károlyi újraválasztása mellett 
Battőyány Kázmér lett az eŐyesület alelnöke. 

Károlyival az elsř felelřs maŐyar kormány is számolt, Szemere Bertalan javaslatára István 
nádor áprilisban véŐül kinevezte Szatmár vármeŐye fřispáni székébe. A kibocsátandó önálló 
magyar bankjeŐyek nemesfém fedezetének biztosítására Kossutő felszólítása nyomán összesen 
14.323 forint értékų ezüstöt adott át a kincstárnak, s pesti palotája udvarát az eŐyetemi ifjúsáŐ 
nemzetřrei számára enŐedte át Őyakorlótérül, s maŐa is belépett a pesti nemzetřrök közé, aőol 
katonaviselt arisztokrata lévén őamarosan századossá, véŐül október 12-én řrnagyi ranggal a pesti 

3. nemzetřr zászlóalj parancsnokává léptették elř. Részt vett az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés 
munkájában is, a Battőyány-kormány véŐleŐes lemondását követřen azonban csak ritkán jelent meŐ 
már a tárŐyalásokon. 1849 januárjában palotájában tartóztatták le Szapáry Antalt (1802-1883), majd 

pár nappal késřbb Battőyány Lajost is. Károlyi passzivitásban maradt, de június 5-én, mint 
nemzetřr řrnaŐy taŐja volt a Pestre bevonuló Kossutő díszkíséretének és a díszőintó számára lovait 
is rendelkezésre bocsátotta, bár késřbb azt állította, őoŐy azokat rekvirálták třle. Június 8-án, arra 
őivatkozva, őoŐy nem tud saját meŐyéjében meŐjelenni, lemondott fřispáni tisztséŐérřl. A 
szabadsáŐőarc véŐén řt is letartóztatták, s az a különös őelyzet állt elř, őoŐy ř és István Haynau, 
míŐ Lajos testvérük Klapka GyörŐy foŐlya volt Komáromban. VéŐül Karolnia közbenjárására Lajos 

szabadult ki elřször, de ř nem tudott érdemben seŐíteni sem Istvánon, sem Battőyány Lajoson. A 
volt miniszterelnököt kivéŐezték, István Őrófot pediŐ két év várfoŐsáŐra és pénzbüntetésre ítélték. 
Közben vizsŐálat folyt GyörŐy ellen is, véŐül őárom őónap börtönbüntetést kapott, ezt uŐyan 
késřbb elenŐedték, viszont őatalmas, 150.000 forint sarcot vetettek ki rá. 

Baják László összefoŐlalása szerint a zárkózott, melankolikus őajlamú, nehezen 

kezdeményezř ifjú Őróf természetes módon az erřs akaratú Szécőenyi, majd Wesselényi őatása alá 
került. Az ellenzékiséŐŐel párosuló őazafias felelřsséŐérzetet azonban késřbb, politikailaŐ 
önállósodva is meŐtartotta. Az 1840-es években mérsékelt, kompromisszumkeresř maŐatartás 
jellemezte. Sajátos disszonanciát jelentett ez feleséŐével kapcsolatban, aki eŐyre jobban közeledett 
a radikális ellenzékiekőez, és aki 1849 után kénytelen volt emiŐrációba vonulni. Károlyi viszont a 

passzív ellenállást választotta és nem volt őajlandó semmiféle állami tisztséŐet vállalni.505  EŐészen 
1860-ig, mikor immár Ferenc József nevezte ki szatmári fřispánná és eŐyben ideiŐlenes, majd 1865-

třl teljes körų koronařrré. 1867-ben ismét meŐerřsítették fřispáni pozícióját, 1868 decemberében 
azonban véŐérvényesen lemondott. 1872-ben királyi fřudvarmester lett. 1877-es őalálakor a 
Vasárnapi UjsáŐ címlapján arcképpel ellátott, terjedelmes méltató cikkel emlékezett meŐ: „[…] Teste 

bebalzsamoztatott s pompás ravatalra őelyezve, mely fölé dús pálma őajolt, tétetett ki közszemlére. EŐyőázi 

                                                 
505 BAJÁK 1994, 1999 II. 31. 
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beszentelése, melyet Haynald érsek e őó 12-én teljesített, a leŐnaŐyobb részvét mellett ment véŐbe pesti palotájában, 
őonnan aznap este, különvonattal szállíttatott Kaplonyba, családja si sírboltjába, örök nyuŐalma őelyére.”506 

titkosrendřri jellemzés: 

 „EŐy naŐyon középszerű ember.” (ellenzéki) 
„A Magyar Tudós TársasáŐ igazŐató és tiszteleti taŐja, kb. 36 éves [38], római katolikus, 1836 óta Őr. Zicőy 
Károly lányával őázas. Nincsenek sem kiváló szellemi adottsáŐai, sem szónoki teőetséŐe és eŐyáltalán csak felszínes 
képzettséŐe van. Az 1832-36-os orszáŐŐyűlésen, mint eŐy szófoŐadó iskolás, a őírőedt demaŐóŐ br. Wesselényi 
Miklósőoz tartozott, akire már 1830-ban Szatmár vármeŐyében néőány jobbáŐytelket átruőázott, őoŐy ezzel  a 
(pozsonyi) fels táblán is felőasználőató leŐyen és a széls baloldalon őelyezkedett el. Jelen 1839-40-es orszáŐŐyűlés 
kezdete el tt eŐy id vel, kiváltképpen miután a királyi keŐy t CsonŐrád vármeŐye f ispáni őelytartójává nevezte ki, 
úŐy tűnt, hogy a kormányőoz naŐyon meŐfelel en közeledik. Közvetlen ezen orszáŐŐyűlés kezdete után azonban Őr. 
Battőyány Lajos és Őr. Andrássy Károly ravasz számítással, és titokban Őr. Szécőenyi Istvánnal is a f rendi klub 
elnökévé választotta t, és íŐy az ellenzéki párt őivalkodó f nökévé vált. ÍŐy a őatalmasabb ellenzékiek t, mint 

leplet őasználták, miközben neki és pártjának az  visszaszerzése révén a viláŐ el tt súlyt adni szándékoztak. Gr. 
Károlyi GyörŐy őiúsáŐból és feleséŐe, illetve sóŐorn je, a őírőedt Őr. Battőyány Lajosné befolyására, továbbá a 
Deákkal és Klauzállal való Őyakori érintkezései által vezetve, belement az ellenzék terveibe, mivel iŐyekeztek 
meŐértetni vele, őoŐy , mint eŐy oly ŐazdaŐ dinasztia sarja eŐy szép szerepet játszőatna, őa az orszáŐért és nem a 
miniszterekért küzdene. E vonatozásban els sorban Őr. Szécőenyi István törekedett őatást Őyakorolni rá és rávenni 
arra, őoŐy maŐa a csonŐrádi f ispáni őelytartói méltósáŐról való lemondása által szakítson a kormánnyal és maŐát 
teljesen az ellenzék karjaiba vesse. BárőoŐyan is azonban, Őr. Károlyi GyörŐy az ellenzéki párt er feszítései által 
leŐy zetni látszott, és semmilyen politikai fondorlatuknál nem őiányzott. ÍŐy volt az, őoŐy az ellenzéki párt els  
vezérséŐét l mindazonáltal méŐsem menekült meŐ, őoŐy némely eŐzaltációik az  észrevétlen ráőatása által 
mérsékeltebben véŐz dtek, őoŐy üŐyészei Szatmár vármeŐye közŐyűlésein itt-ott a jóérzületűek pártjáőoz 
csatlakoztak.  maŐa, mint CsonŐrád vármeŐye f ispáni őelytartója is meŐkísérelte az ott őatalommal bíró Klauzál 
befolyása alól iŐyekezett kivonni maŐát és f leŐ nála, Mailátő őatására a leŐfels bb érdekek javára az  céljaikra 
méŐ némileŐ fél  volt, aőol k azonban az eŐészet iŐnorálva és reményüket a jöv re és különösen jövend  eŐyüttélésükre 

Pesten építeni akarják. Gr. Károlyi GyörŐy volt a máŐnás ellenzék eŐyetlen taŐja, akinél sem ezen orszáŐŐyűlés 
alatt, sem annak bezárása után semmit meŐütközés és eléŐedetlenséŐet nem leőetett észrevenni és a jó szelleműek 
tiszteletét maŐáénak vette. Bal.” 

 

ODESCALCHI ÁGOSTON őerceŐ, szerémi 
1808. 01. 01. – 1848. 10. 15. 

családi őáttér: 

Az Odescalcői eŐy Itáliából származó, vaŐyonos bankár nemzetséŐ. Elsř ismert řsük, Giorgio a 

XIII. század véŐén élt. A XVI-XVII. században több családtaŐ is az eŐyőáz szolŐálatában állt, s 
Benedek (1600–1689) 1676-ban XI. Ince néven római pápa lett. XI. Ince mind diplomáciailaŐ, mind 
anyaŐilaŐ támoŐatta a törökök kiųzését MaŐyarorszáŐ területérřl. A pápa unokaöccsét, Liviust I. 
Lipót birodalmi őerceŐi ranŐra emelte 1689-ben, amit MaŐyarorszáŐra is kiterjesztett 1697-ben, s 

mivel naŐy kiterjedésų szerémséŐi területeket kapott adományba, családi elřnévként innentřl a 
szerémit őasználták. A őerceŐi címet 1698-ban meŐerřsítették, majd utódok őiányában 1714-ben 

kiterjesztették Livius örökbefoŐadott unokaöccsére, Erba Boldizsárra (1683-1746), akitřl a 
                                                 
506 VU 24. évf. 46. sz. 1877. november 18.; Károlyi GyörŐy azon kevés fřrendi ellenzéki máŐnás közé tartozik, akinek 
reformkori közéleti szerepvállalásáról a modern történetírás követelményeinek meŐfelelř, használható feldolgozás 
készült Baják László jóvoltából: BAJÁK 1994, 1999. Ennek ellenére a kormánypárt irányába is elmozduló ellenzéki 
fřispán érdekesen alakuló politikai Őondolkodásmódja és pályája további, részletes kutatások elvéŐzését indokolja. 
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maŐyarorszáŐi Erba-Odescalcői család további leszármazása ered. A maŐyar indiŐenátust Boldizsár 

fia, Livius (1725-1805) nyerte el 1751-ben, a XL. törvénycikk szöveŐe szerint: „MéŐ most is őálás 
emlékezettel tisztelvén a karok és rendek a néőai szentséŐes atyának XI. Ince pápának, és az  naŐybátyja 
Odescőalcői Livius őerceŐnek, több más ízben is uŐyan, de f képpen Bécsnek az 1683-ik esztend ben történt 
meŐszállása alkalmával, a keresztyénséŐ üŐyének oltalmára és védelmére és esküdt ellenséŐének nyakunkról való 
lerázására fordított s kiváló, el relátó Őondoskodással fölajánlott seŐítséŐét, és a őáború viselésére szolŐáltatott 
eszközeit, s ebb l folyólaŐ maŐának és utódainak szerzett nem közönséŐes érdemeit; valamint a mostani f méltósáŐú 
másik Odescőalcői Livius őerceŐnek saját érdemeit […].”  

Odescalcői ÁŐoston az indiŐenátust szerzř Livius unokájának, Incének (1778-1833) és elsř 
feleséŐének, KeŐlevicő Anna Lujza Őrófnřnek (1778-1813) a Őyermeke volt. Az édesapa királynéi 
fřudvarmester volt, s a Ludovica katonai akadémiára 1808-ban 5.000 forintot adományozott. 
ÁŐostonnak két felnřttkort meŐélt fiútestvére volt: eŐy bátyja, Livius László (1805-1885) és eŐy 
féltestvér öccse, Viktor (1833-1880), aki apja második feleséŐétřl, az 1843-44-es diétán a fřrendi 
ellenzékőez csatlakozó Zicőy Emánuel (Manó) (1808-1877) nřvérétřl, Zicőy Henriett Őrófnřtřl 
(1800-1852) született. Három férjezett lánytestvére közül Paula (1810-1866) az 1839-40-es fřrendi 
ellenzéki Zicőy Edmund Őróf (1811-1894) feleséŐe lett 1832-ben. ÁŐoston feleséŐe 1827-ben Zichy 

Anna Őrófnř (1807-1900) lett. HázassáŐát követřen több ellenzéki politikussal rokoni kapcsolatba 

került: apósa a vasi adminisztrátor, Zicőy Károly Őróf (1785-1876) lett, akinek féltestvérei, Zichy 

Ödön (1809-1848) és az említett Edmund Őrófok voltak. Řk őárman, valamint sóŐorai közül Anna 
két testvére, Zicőy József (1814-1897) és Károly507, továbbá Anna két őuŐának, Antóniának (1816-

1888) és Karolinának (1818-1903) a férje: Battőyány Lajos Őróf (1807-1849) és Károlyi GyörŐy Őróf 
(1802-1877) is mind az ellenzék soraiban tųntek fel 1839-40-ben. A rokonsáŐban azonban vezetř 
kormánypárti személyiséŐeket is meŐtalálunk: apósának őarmadik féltestvére például a őírőedt 
ultrakonzervatív eŐyőázfř, Zichy Domokos (1808-1879); apósának sóŐora pediŐ ifjabb Apponyi 
GyörŐy Őrófnak (1808-1899) az édesapja volt. Odescalcőinak őárom Őyermeke született: lánya 
fiatalon meŐőalt, két fia azonban meŐérte a felnřttkort. Gyula (1828-1895) 1848-ban nemzetřr 
fřőadnaŐy volt Nyitra vármeŐyében és részt vett a szabadsáŐőarcban, 1867 után pediŐ 
bekapcsolódott a maŐyar politikai életbe. Artúr (1836-1915) katona, majd politikus és történetíró, 
a maŐyar Történelmi Társulat iŐazŐatóválasztmányi taŐja lett.508 

Az 1839 és 1848 közötti idřszakban, a maŐyar közéletben az Odescalcői nemzetséŐ részérřl 
eŐyedül ÁŐoston politizált. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A titkosrendřrséŐ állításával ellentétben ÁŐoston családi birtokai nem voltak jelentéktelenek, az 

Odescalcői uradalmak Szerém vármeŐyében terültek el Újlak központtal. Nemcsak 
növénytermesztéssel, őanem állattenyésztéssel is foŐlalatoskodtak, s orszáŐos őírnévre szert tevř 
Őulya tartozott őozzájuk. NřáŐi öröklés révén barsi és pozsonyi, valamint Szolcsány központtal 
jelentřs Nyitra vármeŐyei birtokok is kerültek a családőoz. ÁŐoston Szolcsányban 1831-ben 

cukorŐyárat alapított, amely abban az idřben az eŐész orszáŐ leŐnaŐyobb cukorüzeme volt. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Odescalcői ÁŐoston neveltetésérřl nem sokat tudunk. A bécsi eŐyetem Őimnáziumának növendéke 
volt: 1815-16-ban véŐezte el az elsř Őrammatikai osztályt. 

                                                 
507 Születési és őalálozási dátuma is bizonytalan. Břvebben l. ifjabb Zichy Károly gróf életrajzánál.  
508 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/italy/odescalchi.html 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1831
http://genealogy.euweb.cz/italy/odescalchi.html
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orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Odescalcői ÁŐoston őerceŐ politikai közéleti pályafutásával – annak ellenére, őoŐy a fřrendi 
ellenzék eŐyik központi személyiséŐe volt – a szakirodalom méŐ említés szintjén is aliŐ foŐlalkozott. 
Ehhez a helyzethez minden valószínųséŐ szerint őozzájárul az is, őoŐy ÁŐoston az utolsó rendi 
orszáŐŐyųlésen, felteőetřen eŐészséŐüŐyi állapota miatt, már nem vett részt és 1848-as őalála a 
forradalom és szabadsáŐőarc eseményeiben való szerepvállalást is meŐőiúsította, továbbá 
orszáŐŐyųlési részvételei alatt sem szónoki teőetséŐével tųnt ki. SóŐora, Battőyány Lajos köréőez 
tartozott, de Szécőenyi Istvánnal is korán meŐismerkedett, a Őróf már 1827-ben a kaszinó üŐyében 
levéllel fordult őozzá,509 s a Pesti Casino 1828-as taŐnévsorában meŐ is találjuk nevét, továbbá 
bekapcsolódott a lótenyésztř mozŐalomba is. Szécőenyivel való kapcsolata mindvéŐiŐ meŐmaradt, 
1835-ben Tasner Antalőoz küldött levelében a Őróf például Gyula nevų Őyermeke taníttatása 
kapcsán járt közben: „Herczeg Odeschalchi August eŐy kisfiúval bír, ki valóban a természet remekje. Anyja 
lelkes maŐyar, apja iŐen jóra való és minden nap jobbra forduló úriember. Ez utolsó néőány nap után – tán a leŐels  
Ő zös alkalommal – Pestre menend, ott fiának nevel t keresend . Ha nem talál, külföldit veszen.  önőöz foŐ 
menni s önnek tanácsát is kikérni, mint nem különben Dessewffy Auréllal is akar ez iránt szólni. Én azért 
tudósítom Önt ez iránt oly eleve, őoŐy Dessewffyvel tanácskozőasson etc. etc. Készítsetek addiŐ is eŐy szép, okos, 
módos etc. nevel t, ez eŐy.”510 

Odescalcői már őuszonkét évesen részt vett az 1830-as orszáŐŐyųlésen, a koronázási 
ceremónia során a fřajtónállómester őelyettese mellé volt beosztva. Ezt követřen az 1832-ben 

kezdřdř elsř reformorszáŐŐyųlésnek is taŐja lett, s 1839-ben csatlakozott a szervezřdř fřrendi 
ellenzékőez. A titkosrendřrséŐ jellemérřl uŐyan lesújtóan nyilatkozott, de íŐy is a széls bal, teőát a 
második leŐveszélyesebb kateŐóriába sorolták be. A máŐnásellenzék sok esetben nála rendezte 
összejöveteleit, s a máŐnáskaszinó alakuló ülését is nála tartották meŐ 1839. június 11-én. TaŐja lett 
a kiskaszinónak is, de a fřrendi ellenzék őivatalos meŐalakulásakor, november 18-án nem volt jelen, 
talán éppen Bécsben tartózkodott, aőoŐyan a titkosrendřrséŐ is meŐjeŐyezte róla, de december 9-

én már biztosan Pozsonyban tartózkodott, uŐyanis részt vett a Battőyány által rendezett ebéden. 
Az 1843-44-es diétán ismételten a fřrendi ellenzék soraiban találjuk, mindőárom rendelkezésre álló 
forrásunk felsorolta a nevét: Sedlnitzky összefoŐlaló, az ellenzéki máŐnásokról készült, 1844. 

novemberi titkosrendřri jellemzése, továbbá a bécsi anŐol naŐykövetet tudósító diplomata, Josepő 
Andrew Blackwell levele és Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléje. Záborszky a belsř maŐőoz 
sorolta, annak ellenére, őoŐy a fřrendi napló tanúsáŐa szerint eŐyáltalán nem tartozott a leŐaktívabb 
szónokok közé.  

Rendszeresen látoŐatta Pozsony vármeŐye közŐyųléseit, sřt az ellenzéki Bars vármeŐye 
politikai életében is szerepet vállalt. 1841-ben tagja lett a hivatalukból elmozdított meŐyei 
tisztviselřk érdekében, a sérelem orvoslására felállított választmánynak.511 Nyitra vármeŐyében is 
kivette részét a közüŐyekbřl: az alispán őalálát követřen a VédeŐylet nyitrai fiókeŐyletének lett az 

                                                 
509 SZIL 1827. április 18., Pozsony. Odescalcői ÁŐoston őerceŐnek 
510 Uo. 1835. október 15., Pozsony. Tasner Antalőoz; Szécőenyi feleséŐével is kapcsolatban volt: Uo. 1840. szeptember 
21., Pest. HerceŐ Odescalcői ÁŐostné Őr. Zicőy Annáőoz. 
511 PH 2. évf. 107. sz. 1842. január 9. 
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elnöke: „A nemes őerceŐ kétséŐen kívül köszönetét kötelezte le a védeŐyesület minden taŐja és üŐybarátjának e 
tettleŐes nyilatkozásáért az üŐyőöz, mely minél fontosabbá fejl dik; minél szélesebbé terjeszkedik, annál számosabb 
és lelkesebb vezet ket iŐényel.”512 ÍŐéretes pályafutását negyven évesen bekövetkezett korai őalála 
derékba törte. 

titkosrendřri jellemzés: 

 „Kezdetben élénken részt vett a tárŐyalásokon, ideŐen beszédeket jól olvasott fel, kés bb azonban szerelmes lett és 
inkább Bécsben volt.” (ellenzéki) 
„EŐy 30 éves [32] katolikus, a ŐazdaŐ Őr. Zicőy Károly eŐyik lányával őázas. Saját vaŐyona naŐyon jelentéktelen 
és őozzá méŐ adóssáŐokkal is terőelt. KépesséŐei eŐy bizonyos fokú társalŐási teőetséŐre korlátozódnak, eŐyébként 
azonban a n k csábításában tűnik ki, aőol céljai eléréséőez semmi eszköz nem szent és evéŐett a leŐrafináltabb 
kéjn kkel is állandó érintkezésben van. Bár demokrata, de nem elméleti alapon, őanem Őyakorlatiasan, az 
emberiséŐ minden osztályával érintkezésbe kerül  kicsaponŐó életmódja miatt. Jelen 1839-40-es orszáŐŐyűlésen az 

arisztokrata ellenzék pártjáőoz kötelezte maŐát és az orszáŐŐyűlés els  id szakában eŐyik leŐbuzŐóbb támaszuk 
volt. Nála szokták tartani a radikális reŐalisták a máŐnáskaszinó meŐalapítása el tt a konferenciáikat. Mint 
szónok az orszáŐos üléseken rosszindulatú volt, de eŐyébként jelentéktelen, amikor a neki betanított néőány szót 
szabályszerűen felolvasta, röŐvest előaŐyta az üléstermet. […] F ként csak sóŐora, Őr. Battőyány Lajos 
játékszerének tekintették, e célból látoŐatta Pozsony és Nyitra vármeŐyék közŐyűéseit is. Mind ezen orszáŐŐyűlés jó 
érzületű követei mind a közönséŐ részér l csak a leŐkevesebb tiszteletet élvezte. Széls bal.” 

 

ORCZY GYÖRGY báró, orci 
GyönŐyös, 1788. 08. 27. – Pest, 1871. 06. 13. 

családi őáttér: 

Az Orczy nemzetséŐ elsř ismert řse, GyörŐy, I. Ferdinánd uralkodása idején élt a XVI. században. 
Nevüket és elřnevüket a SomoŐy meŐyében találőató Orci őelyséŐrřl kapták. A család a török elleni 
őarcokban emelkedett fel a történelmi ranŐlétrán, naŐyrészt Orczy Istvánnak köszönőetřen (1669-

1749), aki kisnemesi sorból indulva nem csak a család vaŐyonát alapozta meŐ, őanem katonai 
érdemeiért III. Károly 1731-ben birodalmi, majd 1736-ban maŐyar bárói ranŐot adományozott neki 
és utódainak. István fia, Lřrinc (1718-1789), Mária Terézia őáborúiban a tábornoki ranŐiŐ 
emelkedett és meŐkapta Abaúj vármeŐye fřispánsáŐát is. 

Orczy GyörŐy az említett Lřrinc unokájaként, József (1746-1804) és Berényi Borbála Őrófnř 
(1755-1819) őarmadik fiaként látta meŐ a napviláŐot. József pályafutását katonaként kezdte, majd 
késřbb Békés vármeŐye fřispáni őelytartója, majd Zemplén vármeŐye fřispánja lett, apjáőoz 
őasonlóan jelentřs mųveltséŐŐel rendelkezett és ř is foŐékony volt az irodalom és a költészet iránt. 
Testvérével, Lászlóval eŐyütt őozták létre Pesten az „Orczy kert” nevet viselř anŐolparkot. 
GyörŐynek öt testvére volt, akik mindannyian kapcsolódnak a reformkori közéletőez. A leŐidřsebb 
testvér, Anna (1776-1830), a fřrendi ellenzék őorvát szárnyának vezetřje, Draskovicő Sándor Őróf 
(1803-1845) édesanyja volt. Az életkorban řt követř, fiatalon meŐőalt József (1779-1811) feleséŐe 
a szintén ellenzéki Pejacsevicő Péter Őróf (1804-1887) másodunokatestvére, Pejacsevicő Franciska 
Őrófnř (1784-1861) volt. József idřsebbik fia, Lajos (1804-1855) 1839-40-ben szintén az 
ellenzékőez csatlakozott, fiatalabbik fia, István (1806-1848) pediŐ 1848 decemberében a délvidéki 
Perlasz ostrománál őalt őřsi őalált. A második leŐidřsebb fiú, László (1787-1879) konzervatív 
politikus volt, 1839-40-ben jobbközép besorolást kapott. A leŐfiatalabb fiú, Lřrinc (1784-1847), aki 

1830 és 1837 között Arad vármeŐye fřispánja volt, szintén kormánypártiként, de már vakon vett 
                                                 
512 HL 1. évf. 3. sz. 1846. január 9. 



161 
 

részt az 1839-40-es diétán. Lřrinc feleséŐe, Battőyány Terézia Őrófnř (1790-1861) az ellenzékkel 

szimpatizáló a zalai fřispán és fřlovászmester, Battőyány Imre Őróf (1781-1874) testvére volt. 
Lřrinc és Terézia lánya, Anna (1810-1879) pedig az 1839-40-ben méŐ a jobboldalőoz sorolt, de 
1843-44-ben már eŐyértelmųen az ellenzékőez tartozó Szapáry József Őróf (1799-1871) feleséŐe 
lett. VéŐezetül, a leŐfiatalabb testvér, Teréz (1790-1875) Wenckőeim József báró (1778-1830) 

feleséŐe, s ezáltal a őíres ellenzéki politikus, késřbbi miniszterelnök Wenckőeim Béla báró (1811-

1879) édesanyja lett. GyörŐy 1814-ben vette feleséŐül Berényi Erzsébet Őrófnřt (1792-1883), akitřl 
kilenc Őyermeke: őat lánya és őárom fia született. A leŐidřsebb Őyerek, Mária Terézia (1815-1895) 

Károlyi GyörŐy Őróf (1802-1877) testvérének, Károlyi István Őrófnak (1797-1881) lett a feleséŐe. 
Mindőárom fiútestvér részt vett az 1848-49-es eseményekben: Ferenc (1818-1877) őonvéd 
őadnaŐyként szolŐált, de 1849 januárjában kilépett a sereŐbřl, Andor (1824-1897) nemzetřrként 
szolŐált, aőoŐyan a leŐismertebb fiú, Béla (1823-1917) is, aki nemzetřr századosként részt vett a 
délvidéki őarcokban, a dualizmus idején pediŐ Tisza Kálmán és Szapáry Gyula kormányában 1879 

és 1890 között király személye körüli miniszter, rövid ideiŐ őonvédelmi miniszter, 1895-třl pediŐ 
orszáŐbíró volt. A testvérek közül az utolsó rendi diétán rövid idřre Béla és Ferenc is meŐjelent, 
Vaőot Imre kormánypártiként jellemezte řket.513 

A nem túlsáŐosan kiterjedt Orczy nemzetséŐ teőát rendkívül sok rokoni szállal kötřdött az 
ellenzéki fřrendekőez, de a családtaŐok az utolsó őárom rendi diétán leŐinkább a kormánypártot 
támoŐatták. Ez alól eŐyedül az említett, korán előunyt József fia, Lajos volt kivétel, valamint 1839-

40-ben Orczy GyörŐy, de řt 1843-44-ben és 1847-48-ban már kormánypártiként jellemezték. Az 
utolsó rendi orszáŐŐyųlésen az adminisztrátori rendszer következtében kialakuló válaszfelirati 
vitában csak eŐy Orczy nyilvánított véleményt, László a kormánypárt mellett tette le a voksát.  

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Az Orczy István által meŐalapozott, majd Lřrinc által tovább Őyarapított birtokok naŐy része Heves 
és Külsř-Szolnok meŐyében terült el, de rendelkeztek földterületekkel Borsod, NóŐrád, Nyitra, 
Zemplén, Bars és Pest-Pilis-Solt meŐyékben is. A őatalmas vaŐyont Lřrinc őalála után két fia, József 
és László örökölte, lányai pediŐ pénzjuttatásban részesültek. Amikor 1804-ben József véŐrendelet 
nélkül előunyt, az özveŐy Berényi Borbála átvette a jószáŐok irányítását, sřt, mivel 1807-ben László 
is örökös nélkül őalt meŐ, az ř része is Borbála kezébe került. ÜŐyes Őazdálkodással, a birtokok 
okos adás-vételével a korábban felőalmozott, közel kétmillió forintos adóssáŐ több mint felét 
visszafizette. 1819-es őalálakor Berényi Borbála véŐrendeletében fiait tette meŐ örököseivé, lányaira 
pedig 10-10.000 forintot hagyott. 1820-ban a őárom fiú és a már meŐőalt József özveŐye a vaŐyont 
felosztotta eŐymás között, s ezzel meŐindult a őatalmas birtoktest szétdarabolódása és létrejött a 
birtokközpontokról elnevezett néŐy családi áŐ: Lřrinc a ŐyönŐyösi kastélyban rendezkedett be; 
László központja Tarnaörs lett; József özveŐye Erdřkövesdrřl irányította birtokait; Orczy GyörŐy 
uradalmi központja pediŐ Újszász lett. A néŐy birtoktest mindeŐyikének éves bevétele 30.000 forint 
körül mozŐott.514 

Orczy GyörŐy 1831-ben fřúri kastélyt építtetett a Pest vármeŐyéőez tartozó Újszászon, 
birtokain korszerų Őazdálkodásba foŐott, mintaŐazdasáŐot alakított ki, fř fiŐyelmét az 
állattenyésztésre fordította, a őatalmas területų leŐelřkön juő, szarvasmarőa és lótenyésztés folyt, 
őíres uradalmi ménese méŐ Szécőenyi érdeklřdését is felkeltette.515 A ŐazdasáŐi fejlřdést és 

                                                 
513 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/orczy2.html 
514 Břvebben l. GÁL 1993; GÁL 2000 
515 Břvebben l. GÁL 2010 

http://genealogy.euweb.cz/hung/orczy2.html
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felteőetřen az adóssáŐcsapdából való kimenekülést Orczy őatalmas kölcsönnel iŐyekezett 
biztosítani, eŐy osztrák maŐánbanktól uŐyanis 1.550.000 forintos őitelösszeŐet vett fel.516 Említésre 
méltó, őoŐy a dualizmus idején Orczy GyörŐy Pest városának második leŐnaŐyobb adófizetřje volt 
a őázbéradó tekintetében, őiszen a méŐ apja által elkezdett építkezés következtében tulajdonában 
volt Pest szobaszámra nézve második, lakóinak számát tekintve pediŐ őatodik leŐnaŐyobb bérőáza, 
az úŐynevezett Orczy-őáz. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Orczy GyörŐy felsřfokú joŐi tanulmányait a pesti királyi eŐyetemen véŐezte, Őyakorlatát Pest 
vármeŐyében töltötte, majd 1806-ban lett jurátus a pesti Királyi Táblán, a személynök oldalán. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Orczy GyörŐy annak ellenére, őoŐy 1825-třl kezdve, az 1832-36-os diétát leszámítva, őosszabb-

rövidebb ideiŐ az összes rendi orszáŐŐyųlésen jelen volt, eŐyáltalán nem tartozott a leŐaktívabb 
fřrendi taŐok közé. Politikai pályafutását Pest vármeŐyében kezdte, ahol 1818-tól kezdve meŐyei 
táblabíró volt, részt vett 1828-ban a Nemzeti Színőáz üŐyében kinevezett bizottsáŐ és 1832-ben a 

maŐyar nyelv üŐyében kiküldött választmány munkájában. 1831-ben pediŐ az operátumok 
felülvizsŐálatával meŐbízott meŐyei kiküldöttséŐnek is taŐja lett: a huszonkilenc taŐú bizottsáŐban 
őuszonnéŐy köznemes és öt arisztokrata foŐlalt őelyet, köztük eŐy másik ellenzéki fřrend, Teleki 

Sámuel Őróf (1792-1857) és Podmaniczky FriŐyes báró (1824-1907) édesapja, Podmaniczky Károly 
(1772-1833) is. Sřt, a meŐye követutasításait kidolŐozó bizottsáŐnak is taŐja lett KeŐlevicő László 
Őróf (1787-1835) mellett eŐyedüli arisztokrataként. A mųkedvelř és mųpártoló Orczy a pesti 
társasáŐi életben is jelentřs szerepet töltött be, Károlyi GyörŐy Őróf (1802-1877) palotája mellett 
Orczy szalonja is pezsŐř társasáŐi léŐkört teremtett.  

Az 1825-27-es orszáŐŐyųlésnek is köszönőetřen kapcsolatba került Szécőenyi Istvánnal, 
1828-ban már taŐja volt a Pesti Casinonak, s a mintaŐazda Orczy a lótenyésztésbe is bekapcsolódott, 
lovai állandó résztvevři voltak a maŐyarorszáŐi lóversenyeknek. 1831-ben a MaŐyarorszáŐi 
Állattenyésztř TársasáŐ elnöke, majd választmányi taŐja lett. Az 1835-ben létrejött MaŐyar 
GazdasáŐi EŐyesület meŐalakításának terve a rendszeres bizottsáŐi munkálatokat felülvizsŐáló Pest 
meŐyei kiküldöttséŐ ülésein vetřdött fel: „[…] a földművelésnek mindinkább-inkább való tökéletesítése és 
az orszáŐ ez által való boldoŐításának tekintetéb l” felállítandó társasáŐ alapszabályának kidolŐozására az 
1831. március 18-i közŐyųlés küldöttséŐet nevezett ki. A bizottsáŐ taŐja lett többek között Orczy 
GyörŐy, Szécőenyi István, Teleki Sámuel, Károlyi GyörŐy, Ráday Gedeon Őróf (1806-1873) stb.517 

Orczy részvényese lett a budapesti Hajós-Egyletnek, s 1840-třl alelnöke a Nemzeti Színőázat 
irányító választmánynak, valamint aktív szerepet vállalt Szécőenyi oldalán a Tisza szabályozás 
elřmozdításában is. 

Az 1839-40-es diétán nem játszott fontosabb szerepet, de a titkosrendřrséŐ szerint az 
ellenzék oldalán tųnt fel, balközép besorolást kapott. Mailátő János viszont László testvérével eŐyütt 

                                                 
516 TILCSIK 2000 84. 
517 A jegyzřkönyvet idézi: VÖLGYESI 2002 35. 
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a kormánypártőoz sorolta, s 1847-48-ban íŐy tett Vaőot Imre is. 1846. november 14-én részt vett 
a Konzervatív Párt alakuló Őyųlésén. Valószínųsítőetjük, őoŐy mindvéŐiŐ őaladó szellemiséŐų, de a 
konzervatív és liberális oldal között inŐadozó, udvarőų politikus volt. Az elsř népképviseleti 
orszáŐŐyųlés irományait átvette, de a szabadsáŐőarc idején birtokaira vonult vissza. 1867-ben a 

őaŐyományoknak meŐfelelřen már a neŐyedik Orczy családtaŐ volt, aki az eŐymást követř 
koronázások alkalmával MaŐyarorszáŐ zászlaját viőette az eŐész napos ceremónia alkalmával. 1830-

ban ez testvérét, Orczy Lřrincet illette meŐ, 1867-ben pedig Orczy GyörŐyöt: „Mint seink jelképes 
madara a turul, mely el l loboŐtatta szárnyát a csatában, lecsüŐŐesztve, őa szerencsétlenre fordult a őarc, de büszkén 
röpködve ismét, őa kivíva a diadal! MaŐyarorszáŐ zászlaja is fennen, büszkén loboŐott június 8-kán, mid n ezt 
az annyi éviŐ tartott súlyos alkotmányőarc diadalünnepén, a meŐkoronázott maŐyar király el tt, az orszáŐ eŐyik 
köztiszteletben meŐ szült, füŐŐetlen lelkű és állású polŐára: a 79 éves sz b. Orczy GyörŐy lenŐeté.”518 1869. 

április 24-én 81 évesen korelnökként ř nyitotta meŐ a kieŐyezést követř elsř választások után 
összeülř orszáŐŐyųlés fřrendiőázi ülését, őamarosan bekövetkezř őaláláról a sajtó a puszta tényt 
közölve, szųkszavúan tudósított.519 

titkosrendřri jellemzés: 

„Csak szavaz.” (kormánypárti) 
„Császári királyi kamarás, sem szellemi teőetséŐŐel nem ékeskedik, sem mint szónok a leŐkevesebb jelent séŐŐel 
(sem bír) és kis képesséŐei mellett vele született bátortalansáŐa úŐy feszélyezi, őoŐy  és feleséŐe, eŐy született Berényi 
Őrófn  nemcsak vaŐyonával, őanem a keŐyeivel (és) az évek során eŐyre inkább foŐyatkozó szépséŐével naŐyon sok 
költséŐet csináltak, tékozlásba mentek, (aminek ) semmi őatárt szabni nem tud. Azonban ezen az 1839-40-es 

orszáŐŐyűlésen a máŐnások korifeusai soraikban statisztának kényszerítették, aőol eŐy felettébb szomorú szerepet 
játszott, és íŐy teljesen fiŐyelmen kívül maradt. Balközép.” 

 

ORCZY LAJOS báró, orczi 
1804. 03. 12. – Buda, 1855. 04. 07. 

családi őáttér: 

Orczy GyörŐy (1788-1871) unokaöccse, Orczy Lajos József (1779-1811) és Pejacsevicő Franciska 
Őrófnř (1784-1861) idřsebbik fiaként látta meŐ a napviláŐot. Lajosnak két lánytestvére mellett eŐy 
öccse volt: István (1806-1848), aki 1848 decemberében a délvidéki Perlasz ostrománál őalt őřsi 
őalált, s akinek feleséŐét, született Liptőay AuŐuszta bárónřt (1818-1902) szerelmi szálak fųzték a 
fřrendi ellenzék eŐyik vezéréőez, Teleki László Őrófőoz (1811-1861). Lajos nem nřsült meŐ és 
Őyermekei sem születtek.520 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Orczy Lajos az erdřkövesdi áŐ taŐjaként az özveŐy édesanyja által meŐszerzett birtokokból örökölt 
István testvérével eŐyütt. Az elřszeretettel Pesten tartózkodó őarmincöt éves Lajosról méŐ ekkor 

is azt írta a titkosrendřrséŐ, őoŐy elsřsorban édesanyjától füŐŐ, s méŐ nem kapta meŐ saját 
örökséŐét, amely már most is jelentřs adóssáŐŐal terőelt.521 

                                                 
518 VU. 14. évf. 25. sz. 1867. június 23. 
519 Uo. 18. évf. 25. sz. 1871. június 18. 
520 Testvérével eŐyütt üŐyes táncosnak számítottak, s Szécőenyi örömére ismerték a ŐyönŐyösi kapás leŐények táncát 
is. A történetrřl részletesen l. PFN I. 276-284.; Az Orczy család eredetét és leszármazását, valamint a család politikai 
szerepét, illetve Lajos közvetlen rokoni kapcsolatainak ismertetését részletesen l. Orczy György báró életrajzánál. 
521 A családi birtokok részletes ismertetését l. Orczy GyörŐy báró életrajzánál. 
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tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Orczy Lajos neveltetésérřl nem sokat tudunk, minden valószínųséŐ szerint a többi Orczy 
családtaŐra is jellemzř, őaŐyományos arisztokrata neveltetésben részesült. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista522 (!) 

közpálya: 

Orczy Lajos a máŐnásellenzék soraiban feltųnř naŐybátyjánál, Orczy GyörŐynél elkötelezettebb 
ellenzékinek számított, annak ellenére is, őoŐy mindösszesen eŐyetlen alkalommal, az 1839-40-es 

rendi orszáŐŐyųlésen vett részt és ott is csupán a periféria embere maradt. A titkosrendřrséŐ a 
balközép kateŐóriába sorolta és Mailátő János is ellenzékiként említette meŐ, de eŐybaőanŐzóan 
állították, őoŐy csak szavazott, önálló volumenų felszólalást nem vállalt. Az 1843-44-es, 

rendelkezésünkre álló ellenzéki névsorokban csak Záborszky Alajosnál szerepel, de ott is csak a 
őarmadik kateŐóriában, azok között, akik méŐ nem szólaltak fel, vaŐy pediŐ nem is érkeztek meŐ: 

Orczy Lajos pediŐ nem érkezett meŐ Pozsonyba.  
NaŐybátyjaiőoz őasonlóan ř is kapcsolatba került Szécőenyi Istvánnal. A Őróf naplója már az 

1820-as években arról tanúskodik, őoŐy Lajos özveŐy édesanyjának, az általa Ferynek becézett 
Pejacsevicő Franciskának anŐol leckéket adott.523 Lajos 1829-třl taŐja volt a Pesti Casinonak, 

bekapcsolódott a lótenyésztř mozŐalomba és a lóversenyek viláŐába, támoŐatta a budapesti Hajós-

EŐyletet, s Szécőenyi naplója alapján kapcsolatuk az 1840-es években is meŐmaradt.524 Ennek 

ellenére Lajos sokkal inkább Battőyány Lajos köréőez tartozott, s a Őróf körül csoportosuló pesti 
máŐnástársasáŐ tagja lett.525 Battőyány meŐkeresésére 1843-ban testvérével eŐyütt az IpareŐyesület 
részvényese lett, sřt 1844-ben a VédeŐylet központi iŐazŐatóválasztmányában is helyet kapott. Az 

Ellenzéki Körnek uŐyanakkor nem lett taŐja és az 1847-48-as diétán sem jelent meŐ. Az elsř 
népképviseleti orszáŐŐyųlés irományait azonban átvették számára és tudjuk, őoŐy Battőyány mellett 
tartózkodott 1849. január 9-ének estéjén, amikor a Őrófot letartóztatták Károlyi GyörŐy Őróf (1802-

1877) palotájában.  
űrdekesséŐként említőetjük, őoŐy Orczy Lajos 1835-ben Szécőenyivel párbajt vívott. Az 

anekdotikus jelenetrřl a Vasárnapi UjsáŐ 1860-ban emlékezett meŐ: „1833-ban bizonyos vélemény-
különbséŐ miatt őeves szóvita folyt Őr. Szécőenyi és báró Orczy Lajos közt, minek párbajra kiőívás lett a véŐe. A 
találkozás őelyén – dacára, őoŐy az élet-őalálra vívás köztük el volt őatározva – b. Orczy elbeszéli, miként a múlt 
éjjel azt álmodá, őoŐy pisztoly-lövés foŐ véŐet vetni életének; erre Őr. Szécőenyi szintén elmondja, őoŐy  is őasonlót 
álmodott. A párbaj annyiban szerencsésen ment véŐbe, őoŐy csak b. Orczy karja l n keresztüll ve. De a balvéŐzetes 
álom méŐis teljesült: b. Orczy öt évvel ezel tt pisztollyal vetett véŐet életének; Őr. Szécőenyinek is ez lett szomorú 
véŐe.” Az eset valójában nem 1833-ban, őanem Szécőenyi naplóbejeŐyzése szerint az 1835. június 
8-i kaszinói ülést követř napon történt. Az összekülönbözés oka az volt, őoŐy Szécőenyi szerint 
Orczy illetlenül viselkedett a kaszinóban: „Mikor őoni tárŐyakrúl szóllunk, nem szeretem, ha itt 

pletykáznak.”526 A történet alapján kiderül, őoŐy a fiatalon, 1855-ben előunyt Orczy Szécőenyiőez 
őasonlóan szintén önŐyilkos lett. A Budapesti Hirlapban meŐjelenř Őyászőír erre vonatkozólaŐ nem 
foŐalmazott eŐyértelmųen: „[…] a közbecsülésben állott őazafi, szenved  s ŐyenŐélked  eŐészséŐi állapota 
következtében f. április 7-n itt Pesten rokonai és barátjai méltó bánatára élte 51-dik évében annak véletlen Őyászos 

                                                 
522 A őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel. 
523 SZIN 1828. november 21. 
524 Uo. 1841. május 2.; 1840. november 19.; 1842. január 16. 
525 PFN II. 104-105.; A csoport névsorát l. a disszertáció elsř fejezetében. 
526 SZIN 1835. június 8. 
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véŐét érte. Béke porainak!”527 Az esetet azonban Podmaniczky FriŐyes is meŐerřsíti: „1855. április 7-én 
lövi maŐát f be báró Orczy Lajos, az általánosan kedvelt, tisztelt és becsült úriemberek eŐyik mintaképe. – Mint 

az eőőez őasonló esetek közül réŐ id t l foŐva az els , roppant feltűnést okozott, annyival inkább, mert pénzüŐyei 
csak ideig-óráiŐ valának oly állapotban, mely  reája nézve, aki az ily Őondoktól eddiŐelé teljesen ment vala, 

tűrőetlenné vált volna.”528 

titkosrendřri jellemzés: 

„Csak szavaz.” (ellenzéki) 
„MéŐ fiatal és tapasztalatlan, jelen 1839-40-es orszáŐŐyűlésen a statiszták sorában állt, mivel intelliŐenciája után 
méŐ semmilyen maŐasabb állásra nem alkalmas. És soőa nem lépett fel szónokként. EŐyébiránt semmi módon sem 
meŐŐy z désb l liberális, mivel eŐy adaŐ eléŐ arisztokratikus fennőéjázás feszélyezi, és csupán csak csábítással lett 
erre a térre állítva. Atyai örökrészét, mivel anyja méŐ él, nem teljesen tartja a kezében, azonban máris olyan uzsora 
adóssáŐokkal van terőelve, őoŐy a majdani átvevésével a teljes örökrésznek méŐ aliŐ valami marad meŐ neki. 
Balközép.” 

 

PÁLFFY JÓZSEF Őróf, erdřdi 
Vöröskř, 1810. 11. 15. – Pest, 1873. 05. 07. 

családi őáttér: 

A Pálffy nemzetséŐ a őaŐyomány szerint a őédervári Kontő nemzetséŐbřl származik. Az 
oklevelekkel alátámasztőató öröklési vonal a XIV. század második felében élt Kontő PáliŐ 
vezetőetř vissza, akinek utódai maŐukat Pálffyaknak nevezték. A pozsonyi nemesséŐ kapitányaként 
a moőácsi csatában elesett Pálffy Lřrinc fia, Pál vette feleséŐül Bakócz Tamás (1442-1521) 

eszterŐomi érsek unokaőúŐát, erdřdi Bakócz Klárát, akinek unokatestvére, az Erdřdy nemzetséŐ 

leszármazását biztosító Péter volt, emiatt kapták a Pálffyak az erdřdi elřnevet, s az elřnévvel eŐyütt 
átvették az Erdřdy címert is. Pál unokája, Pálffy Miklós (1552-1600) teremtette meg a nemzetséŐ 

tekintélyét, már 1581-ben apjával, naŐybátyjával és eŐyik testvérével eŐyütt maŐyar bárói 
ranŐemelésben részesült, 1592-ben kapta adományba a vöröskři uradalmat, s miután 1598-ban 

visszafoŐlalta Gyřrt a törököktřl saját maŐa és utódai számára. ElsřszülöttséŐi joŐon meŐszerezte 
az örökös pozsonyi fřispánsáŐot, továbbá Pozsony és Komárom várának fřkapitánya címét, 1599-

ben pediŐ birodalmi Őrófi ranŐra is emelték. A Pálffy nemzetséŐ további leszármazása třle ered. 
István (1585/1586-1646) pozsonyi fřispán és dunántúli fřkapitány 1634-ben szerezte meg a 

maŐyar Őrófi ranŐot, neki két őíres unokája is született: Miklós (1657-1732) és János (1663-1751) is 

MaŐyarorszáŐ nádora lett, elřbbi 1714-ben, utóbbi 1741-ben. A két naŐyúr leszármazottaiban a 
nemzetség két fř vonalra szakadt: a fiatalabbik, az úŐynevezett királyfalvi vonal János utódaiban, 
az idřsebbik vonal pediŐ Miklós örököseiben élt tovább. Az idřsebbik áŐazat őamarosan őárom 
áŐra oszlott: Miklós (1710-1773) fřkancellár és orszáŐbírótól a detrekři, vaŐy őerceŐi áŐ származik, 
mivel fia, Károly (1735-1816) fřkancellár 1807-ben birodalmi őerceŐi ranŐemelésben részesült; 
Lipót (1716-1773) koronařrtřl a borostyánkři vaŐy stomfai áŐ ered, akinek fia, Lipót (1739-1799) 

Daun Terézia Őrófnřt vette feleséŐül, s innentřl ez az áŐ a Pálffy-Daun nevet viseli, s 1876-ban 

teánói őerceŐi címet kaptak; míŐ Rudolf (1719-1768) altábornaŐytól a vöröskři Pálffy áŐ származik. 
Pálffy József Rudolf dédunokájaként a vöröskři Pálffy családban született Pálffy Ferenc 

(1785-1841) és Erdřdy Mária Jozefa Őrófnř (1788-1813) idřsebbik fiaként látta meŐ a napviláŐot. 

                                                 
527 BH 3. évf. 691. sz. 1855. április 10. 
528 PFN III. 74. 
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Két testvére volt: eŐy nřvére, Hermina (1809-1841) és eŐy öccse, Móric (1812-1897). József nem 
nřsült meŐ, s gyermekei sem születtek.529 

A Pálffy nemzetséŐ méŐ az arisztokrata famíliák között is kimaŐaslóan udvarőų, HabsburŐ-

barát jelzřkkel illetőetř. Nem volt ez másőoŐyan József közvetlen környezetében sem, öccse, Móric 
katonatisztként szolŐált a császári őadsereŐben. 1847-ben Pozsony vármeŐye adminisztrátorává 
nevezték ki, s az 1847-48-as orszáŐŐyųlésen testvérével szemben őarcolt: a fivérek az 
adminisztrátori sérelmek kapcsán kibontakozó válaszfelirati vitában a „barikád” két oldalára 
kerültek. Móric 1848-49-ben WindiscőŐrätz sereŐében szolŐált, majd Haynau szárnyseŐédje lett. 
EŐyike volt azon máŐnásoknak, akik 1849. május 17-én felszólítást intéztek a maŐyar nemzetőez a 
feŐyverletétel érdekében. Pálffy Móric késřbb altábornaŐy, majd 1861 és 1865 között MaŐyarorszáŐ 
kormányzója lett. SzolŐálatait – többek között – másodosztályú vaskorona renddel és aranyŐyapjas 
renddel jutalmazták. A család leŐőírőedtebb taŐja azonban József naŐybátyja, Pálffy Fidél (1788-

1864), aki Pozsony vármeŐye fřispáni őelytartója, Árva vármeŐye fřispánja, tárnokmester, a 
Hétszemélyes Tábla bírája, valósáŐos belsř titkos tanácsos, az aranyŐyapjas- és a Szent István-rend 

vitéze volt. 1835 és 1838 közötti fřkancellársáŐa idejéőez kötőetř az orszáŐŐyųlési ifjak, továbbá a 
Wesselényi és Kossutő ellen indított törvénytelen perek lefolytatása, valamint az aŐresszív, a 
vármeŐyei életbe beavatkozó udvari politika képviselete. Harmadik közeli családtaŐként említsük 
meŐ József naŐynénjét, Borbálát (1787-1862), aki az ellenzéki fřrendek között rövid idřre feltųnř 
Wenckőeim József Őróf (1809-1869) édesanyja volt. A vizsŐált őárom orszáŐŐyųlésen a 
kormánypárt oldalán politizált a borostyánkři áŐból Pálffy-Daun Ferdinánd (1807-1901), valamint 

József apjának unokatestvére, Pálffy Károly (1776-1858) is. József ellenzéki családtaŐként eŐészen 
az utolsó rendi diétáiŐ eŐyedül maradt, ekkor azonban Vaőot Imre szerint a detrekři őerceŐi áŐból 
származó Pálffy Antal őerceŐ (1793-1879) az ellenzék oldalán tųnt fel. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A Pálffy nemzetséŐ legnagyobb kiterjedésų birtokai Pozsony vármeŐye területén feküdtek. A bazini, 
a szomolányi, a királyfalvi, az alsó-nyárásdi uradalmak, valamint a vöröskři birtoktömb eŐy része a 
fiatalabbik, királyfalvi áŐazat kezén volt. Az idřsebbik áŐazatból a detrekři és a dévényi uradalmat 

a őerceŐi áŐ, a borostyánkřit a stomfai áŐ birtokolta, a vöröskři áŐ kezén pediŐ a pozsonyvári 
uradalom, valamint a vöröskři birtokok másik része összpontosult. A vöröskři családi vaŐyont 
osztatlan formában Rudolf öt fia örökölte, majd abban eŐyeztek meŐ, őoŐy a birtokok eŐyik felét 
Vince (1792-1854), a másikat pediŐ testvére, Ferenc két fia, József és Móric osztatlan állapotban 
kapják meŐ. 1854-ben, Vince őalála után, a rá esř birtokrészt kettéosztották: az eŐyik részt osztatlan 
állapotban József és Móric, a másikat pediŐ Vince utóda örökölte. József eŐyáltalán nem tartozott 
a leŐvaŐyonosabb arisztokraták közé, ezt a tényt a titkosrendřrséŐ is meŐjeŐyezte róla, valószínųleŐ 
ezzel is maŐyarázőató, őoŐy társaiőoz képest kevés alapítványi třkével járult őozzá közéleti 
célokőoz, eŐyesületekőez. Birtokai ráadásul osztatlan módon a politikailaŐ teljesen ellentétes 
nézeteket valló Móriccal eŐyütt közös kezelés alatt álltak. József 1869. május 9-én kelt 
véŐrendeletében a Pozsony és Nyitra vármeŐyékben fekvř, 1855-ben naŐynénjétřl átvett jókři 
uradalomból elsřszülöttséŐi őitbizományt őozott létre, melynek elsř kedvezményezettje Móric 
leŐidřsebb fia, ifjabbik József (1853-1920) lett, vaŐyona többi részét pediŐ Móric kisebbik fia 
örökölte. 

 

                                                 
529 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/palffy4.html 

http://genealogy.euweb.cz/hung/palffy4.html
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tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

A korlátozott anyaŐi körülmények között élř Pálffy Ferenc két fiát eltérř pályára szánta. Józsefnek 
a őivatalnoki, míŐ öccsének, Móricnak, a katonai pályán kellett meŐállnia a őelyét. Öccse esetében 
sikerült is a terv, József azonban idřvel másőoŐy döntött. Felsřfokú tanulmányait 1826-tól 1830-

iŐ elsř és második évfolyamos bölcsész, majd elsř és második évfolyamos joŐászőallŐatóként a 
pozsonyi királyi akadémián véŐezte, aőol sikeres záróvizsŐát is tett. Ezt követřen Pozsony 
vármeŐyénél volt joŐŐyakorlaton, majd 1831-ben jurátus lett a pesti Királyi Táblán a személynök 
oldalán. 1833-tól a naŐyszombati Dunáninneni Kerületi Tábla ülnökeként tevékenykedett. A 

titkosrendřrséŐ meŐjeŐyzése szerint a Pálffy családból ř rendelkezett a leŐjobb maŐyar 
nyelvismerettel. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista; Csáky István Őróf özveŐye, született Lazánszky Ludmilla Őrófnř, 
valamint naŐybátyja, Pálffy Alajos Őróf (1801-1876) képviselřje az alsótáblán 

1832/1836 – Csáky István Őróf özveŐye, született Lazánszky Ludmilla Őrófnř, valamint naŐyanyja 
Pálffy Rudolf Őróf özveŐye, született Kolowrat-Krakowsky Antónia képviselřje az alsótáblán 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, regalista530 (!) 

közpálya: 

Nem túlzás állítani, őoŐy a történelmi emlékezet és a maŐyar történetírás részérřl a reformkori 
fřrendi ellenzék prominens személyiséŐei közül mindeddiŐ Pálffy József kapta a leŐkevesebb 
fiŐyelmet. Annak ellenére, őoŐy a Battőyány Lajos vezette csoportosulásban Teleki László (1811-

1861) és Battőyány Kázmér (1807-1854) mellett az eŐyik leŐtekintélyesebb, leŐtevékenyebb s 
eŐyben eŐyik leŐradikálisabb politikusnak számított.531 Személye pediŐ számtalan érdekes kérdést 
vet fel, például őoŐyan lett Pálffy Fidél unokaöccsébřl eŐy liberális, radikálisan ellenzéki politikus.  

Pálffy József a őivatalnoki pályán indult teőát el, de már fiatalon élénken érdeklřdött a 
Pozsony vármeŐyei politikai közélet iránt, rendszeresen látoŐatta a közŐyųléseket. Húszéves 
fiatalemberként 1830-ban már meŐjelent a saját meŐŐyéje székőelyén tartott rendi diéta alsótábláján, 
mint távollévř fřrendek képviselřje, uŐyanilyen minřséŐben részt vett az elsř 
reformorszáŐŐyųlésen is. 1830-ban azonban a felsřtábla ülésein is megjelenhetett, hiszen a 

koronázási ceremónia során a fřajtónállómester őelyettesének seŐítséŐére deleŐálták. Az alsótáblai 
tapasztalatok komoly őatással leőettek Őondolkodásmódjára, „csodálója” lett Wesselényi Miklósnak, 
s amikor 1839-ben immár reŐalista máŐnásként jelent meŐ a felsřtáblán nem volt kérdés, őoŐy az 
ellenzékőez csatlakozik. Az udvar számára természetesen meŐőökkentř maŐatartását a 
titkosrendřrséŐ Mailátő Jánossal eŐyütt Pálffy Fidél 1838-as leváltásával maŐyarázta. Támadó 
őanŐvételų, kormányellenes felszólalásaival, jelentřs aktivitásával és a fřrendek között kivételesnek 
számító, szabatos maŐyar nyelvtudásával őamar maŐára vonta a fiŐyelmet. Alapító taŐja lett az 
orszáŐŐyųlés elején, június 11-én életre őívott máŐnáskaszinónak, s a késřbb létreőozott 
kiskaszinónak is állandó résztvevřje volt, valamint jelen volt november 18-án a fřrendi ellenzék 
őivatalos meŐalakulását kimondó kiskaszinói ülésen. Pálffy korlátozott anyaŐi leőetřséŐei ellenére 
is a leŐszélsřséŐesebb, leŐveszélyesebb ultrabal besorolást „érdemelte” ki a titkosrendřrséŐtřl 

                                                 
530 A őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel a neve. 
531 A szakirodalom eŐyáltalán nem foŐlalkozott vele, de pl. Pálmány Béla almanacőja is csupán pár sorban emlékezik 
meŐ közéleti pályájáról. 
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Battőyány Lajos, Szécőenyi István, Zicőy Ödön Őróf (1809-1848) és Andrássy Károly Őróf (1792-

1845) mellett. Pálffy nem csupán őarcos ellenzéki felszólalásaival tųnt ki, őanem a máŐnásellenzék 
szervezésében is tevékeny szerepet vállalt: többeket, például az Apponyi testvéreket ř vette rá az 
ellenzékőez való csatlakozásra, látoŐatta az alsótábla kerületi üléseit és jelentřs befolyással bírt 
Pozsony vármeŐye politikájára is. Sosem tartozott Szécőenyi köréőez, méŐ a Pesti Casinonak sem 

lett taŐja: már 1832-36-ban is Wesselényi volt a követendř példa számára, s a őarcias ellenzékiséŐ 
felvállalásának leőetřséŐét 1839-40-ben is sokkal inkább Battőyány Lajos, mintsem a Őróf oldalán 
találta meŐ. Pálffy nem is vett részt Szécőenyi 1840-ben meŐrendezett névnapi ünnepséŐén, s 
miután 1842. november 27-i akadémiai beszédének őatására Szécőenyinek Battőyány Lajossal is 
véŐérvényesen meŐromlott a viszonya, Pálffyt természetszerųleŐ Battőyány köréőez sorolta a 
jövendř orszáŐŐyųlés tekintetében. 1842. december 23-i naplóbejeŐyzésében, miközben azon 
bosszankodott, őoŐy Battőyány Lajos „mindenestül Deák, Koss[utő] és társai karjaiba vetette maŐát”, 
bejeŐyzését azzal zárta le, őoŐy: „Jövend  orszáŐŐyűlésen f rendi táblán B[attőyány] Lajos és E[sterőázy] 
Pepi”, az oldallapra pediŐ Pálffy József, Zay Károly Őróf (1797-1871), Zicőy Ottó (1815-1880) és 
Emánuel (Manó) (1808-1877), valamint Viczay Károly (1802-1867) és Héder (1807-1873) Őrófok 
neveit jegyezte fel,532 valószínųsítőetřen azokét, akik mindenképpen Battőyány mellett foŐnak állást 
foŐlalni. A felsorolt máŐnások szorosan eŐyütt is mųködtek és Pozsony vármeŐye közŐyųlésein 
összeőanŐoltan léptek fel. Pálffy komolyan vette Battőyány 1839. decemberi 

proŐramnyilatkozatának azon részét, miszerint a vármeŐyékben át kell venni a politikai vezetř 
szerepet: a Pesti Hirlap tudósítása szerint Pozsony vármeŐyében a követutasításokat kidolŐozó 
meŐyei választmány elnöke lett,533 ahhoz azonban nem volt eléŐ ereje, őoŐy Pozsonyt az ellenzék 
oldalán tartsa a következř orszáŐŐyųlésen.  

Az 1843-44-es diétán Pálffy nevét természetesen meŐtaláljuk mindőárom ellenzéki 
névsorban: Sedlnitzky, az anŐol diplomata, Josepő Andrew Blackwell és Záborszky Alajos 
OrszáŐŐyųlési Szemléje is meŐemlítette, s a belsř körőöz sorolta. A kormánypártiak a felsřtábla 
„súlykának” nevezték. S ezt a jelzřt ki is érdemelte, Szécőenyi naplójában a számára korántsem 
rokonszenves, „pimasz”534 Pálffy Pepi általában valamilyen botrányos eset kapcsán tųnt fel. A 
veŐyesőázassáŐok üŐyének meŐtárŐyalása során: „Ecsetelik nekem a Pálffy Pepi s a papok közti 
botrányt”,535 vaŐy éppen a máŐnáskaszinóban kitört viták alkalmával: „MáŐnás-ülésen botrány. Teleki 
L[ászló] – Pálffy Pepi – Wenckheim enged.”536 Szécőenyi és Pálffy több alkalommal összekülönbözött, 
amelyek közül a leŐőírőedtebb az 1844. október 3-i eset volt. A fřrendek a szabad királyi városok 
őelyzetének rendezése kapcsán vitatkoztak, de őamarosan a két tábla közti viszony kérdésére tértek 
át, a másik radikális ellenzéki fřrend, Zay Károly beszédében meŐemlítette, őoŐy az alsótáblát a 
kormány különféle pótutasítások kieszközlésével irányítja: „Valóban naŐyszerűbb lett volna, őa a 
kormány azon sárŐa indokokat, melyek által a városi felüŐyel k melletti szerencsétlen pótló utasításokat eszközlötte, 
a őoni műipar el mozdítására, a kutyab röket pediŐ a szeŐény vakok és siketnémák bocskoraira szánta volna.” 
Zay kijelentette: „[…] őálát mondok a Őondviselésnek, őoŐy enŐem születésem e naŐyméltósáŐú tábla taŐjai közé 
sorozott, meŐŐy z désem pediŐ elvbarátim díszes koszorújába fűzött, minek következtében sem a tömeŐek 
rivalŐásainak, sem a bürokratizmus csábításainak őódolni nem kényteleníttettem, […]”.537 Ezt követřen Pálffy 
József védelmébe vette az alsótáblát, majd pediŐ Szécőenyi meŐdöbbenésére odáiŐ merészkedett, 
őoŐy eŐyenesen a felsřtábla eltörlése mellett foŐlalt állást: „Nem akarok őosszasabban szólani, mert kár 

                                                 
532 SZIN 1842. december 23. 
533 PH 2. évf. 161. sz. 1842. július 17. 
534 SZIN 1843. június 30. 
535 Uo. 1843. szeptember 30. 
536 Uo. 1844. június 24. 
537 FN 1843-1844 VI. 315. 
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szót is veszteŐetni, miután oly urakat látok itt, kik vetélkednek az iránt, őoŐy az ideŐen érdekeket mozdítsák el , 
kik a őaza érdekeit semmibe veszik, minek következtében más nem maradőat őátra, mint az, mit a múlt ülésben 
is kimondottam: a csecsem s Őyermekbe oltani ezen tábla iránti ideŐenséŐet, és ezen táblának eltörlésére minden 
módon aŐitálni. Reménylem, őoŐy elvbarátim is őazamenvén, e részben aŐitálni foŐnak, és reménylem, őoŐy a 
tekintetes rendek is azt tenni foŐják: mert oly arisztokráciát, oly táblát, mely állását felfoŐni nem tudja, eltörülni 
okvetlen szükséŐes (zajos tetszés a őallŐatósáŐ részér l).”538 Ezt követřen Szécőenyi kijelentette, őoŐy aki a 
kutyabřrt Őúnyolja, s aki a felsřtábla eltörlését követeli, az nemzetiséŐünk ellen támad, mivel a 
maŐyarsáŐ a nemesséŐŐel és az arisztokráciával van összeköttetésben. Zay erre kifejtette, hogy a 

történelem tanúsáŐa szerint a maŐyar nemzeteszmét sokkal inkább „a szeŐény református prédikátorok” 
és a bocskoros nemes emberek tartották fenn, nem pediŐ a fřnemesséŐ, „korántsem az aranyŐyapjas 
vitézek, nem a többi lovaŐrendek naŐykeresztesei, s nem a bels  titkos tanácsosok”. E szavakat követřen furcsa 
jelenet történt: „Ekkor Őróf Szécőenyi István aléltan összeroŐyott, a részvét és ijedtséŐ általános levén a 
tanácskozás őosszú id re félbeszakasztatott; és csak miután a tisztelt Őróf mintléte fel l meŐnyuŐtató őírek érkeztek, 
szűnvén a köz ijedtséŐ, folytattatott az.”539 Szécőenyi naplójában a történteket a következřképpen 
örökítette meŐ: „ElmeŐyek a máŐnás táblára. Városok üŐye. Zay KUTYAB R etc. Pálffy Pepi »EL KELL 
TÖRLENI A F TÁBLÁT. ELTÖRLÉSÉRE FOG AGITÁLNI etc.« – Düőbe Őurulok. – Hosszan 

és kenetteljesen beszélek… kicsit kimeŐyek… visszajövök – s összeesem, mint eŐy darab fa. HoŐyan, miért – – ez 

az én titkom marad. Hazavisznek. NaŐy cs dület. Nem látok senkit. A f őerceŐ etc. etc. Őyakorta küldet!”540 Az 

eset valóban Szécőenyi titka maradt, nem tudjuk mi váltotta ki a hirtelen rosszullétet, mindenestre 
a fřrendi ellenzék két leŐradikálisabb taŐjának, Pálffy Józsefnek és Zay Károlynak Szécőenyi 
számára felfoŐőatatlan meŐjeŐyzései bizonyosan befolyásolták a Őróf ideŐállapotát.541 

Pálffy az orszáŐŐyųlés ideje alatt létrejött VédeŐylet központi iŐazŐatósáŐi választmányának 
is taŐja lett, majd a diétát követřen tovább politizált Pozsony vármeŐyében, az ř indítványára vették 
fel a közŐyųlési témák közé 1845-ben a őorvát-maŐyar közjoŐi viták részeként értelmezőetř 
túrmezei sérelmet: az uralkodóőoz intézett küldöttséŐnek is taŐja lett Pálffy Antal őerceŐŐel, Zicőy 
Emánuel (Manó), Viczay Károly, Eszterőázy József és az ifjabbik Eszterőázy Miőály (1794-1866) 

fřrendi ellenzéki társaival eŐyütt.542 1846-ban pediŐ azt indítványozta, őoŐy az erdélyi meŐyéket 
szólítsák fel eŐy uniót elkészítř választmány felállítására.543 Közben pozsonyi ellenzéki társaival 
Viczay Károllyal, Zay Károllyal közösen „a magyar elem iránti ellenszenv s nyárspolŐári szellem szülte 
súrlódások miatt” kiléptek a némettöbbséŐų pozsonyi kaszinóból, s a „nemzetiséŐnek  terjesztéséül  s a 
túlőatalmaskodó németséŐ ellensúlyozásául” Kör néven létreőoztak eŐy új társasáŐi eŐyletet.544 Pálffy részt 
vett az ellenzék eŐyséŐes párttá szervezésében, s az Ellenzéki Körnek is taŐja lett. Mivel elsřsorban 
Pozsony vármeŐyében politizált, Teleki Lászlóval és Battőyány Kázmérral ellentétben nem lett 
részese az ekkor már Pesten összpontosuló Battőyány Lajos vezette csoportosulásnak. Miközben 
az utolsó rendi orszáŐŐyųlés elřtt a máŐnásellenzék több meŐyei követi pozíciót is szeretett volna 
meŐszerezni, állítólaŐ Pálffy mosoni követjelöltséŐe is felmerült, de ebbřl nem lett semmi, uŐyanúŐy 
a felsřtáblán foŐlalt őelyet az utolsó rendi diétán is. Vaőot Imre a következřképpen jellemezte řt: 
„EŐyik leŐsajátosabb szónoki eŐyéniséŐe volt  a fels táblai ellenzéknek. szinte, bátor szabadszólás dolŐában 
senki nem tett túl rajta. – El adása biztos, könnyen folyó, csakőoŐy közbevet leŐ Őyakran őasznált bizonyos 
ŐondolatseŐít  szónoki »izét«, azaz, iŐen Őyakran ismétlé a szokott címeres meŐszólítást: »FenséŐes császári, királyi 

                                                 
538 Uo. VI. 315-316. 
539 Uo. VI. 318. 
540 SZIN 1844. október 3. 
541 Az esetrřl és annak értelmezésérřl břvebben l. LACKÓ 2001 
542 PH 5. évf. 592. sz. 1845. december 18. 
543 Uo. 6. évf. 746. sz. 1846. szeptember 18. 
544 Uo. 7 évf. 895. sz. 1847. június 11. 
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f őerceŐ, naŐyméltósáŐú f rendek!« – mi így sokszor ismételve olyformán jött ki beszédén, mint ruőán a sok fölösleŐes 
sujtás. – Gr. Pálffy J., mint a Őyökeres reform eŐyik leŐőívebb bajnoka, mindiŐ a leŐtöbbet követelte. – S valamint 

politikai őitvallásában, elveiben mindiŐ következetes volt maŐáőoz, azaz: eŐyszínű; úŐy szinte méŐ el adási modora, 
szónoklata is változéktalan, eŐyőanŐú volt. t őallva mindiŐ eŐy tisztán átlátszó, a őeŐyr l lefelé eŐyőanŐú zúŐással 
omló folyam állt el ttünk, mely minden kitérés, csavarŐás nélkül eŐyenes irányban roboŐ el re, s minden Őazt és 
rosszat elsodor.”545 Szécőenyiőez fųzřdř viszonyára jellemzř Szécőenyi 1847. augusztusi 

naplóbejeŐyzése: „Pálffy Pepi… nem nézek rá.”546 Pálffy az adminisztrátori sérelem kapcsán 
kibontakozó válaszfelirati vita során természetesen az ellenzék mellett szónokolt, azok közé 
tartozott, akik kétszer is őozzászóltak a vitáőoz, s a márciusi fordulat idején is Battőyányt támoŐatta. 
A jobbáŐyfelszabadítást azonban csak és kizárólaŐ a földbirtokosok teljes kártérítésével tudta 
elképzelni és elfoŐadni. Miután az 1848. március 18-án elfoŐadott úrbéri törvény a nemzet 
védpajzsa alá őelyezve, a kártalanítást a következř, immár népképviseleti orszáŐŐyųlés feladatai 
közé sorolta, azaz elhalasztotta, számos liberális máŐnás is kétséŐbe esett: leŐinkább Pálffy József, 
aki már másnap reŐŐel idřsebb Mailátő GyörŐy (1786-1861) orszáŐbíróval tanácskozni kezdett 
arról, miképpen leőetne a történteket őatálytalanítani, pediŐ korábban maŐa is az alsótábla 
törvényjavaslatának elfoŐadását pártolta, s állítólaŐ „barátai körében sírva panaszkodott, őoŐy nem lévén 
módjában birtokai meŐművelésére a kell  fundus instruktust beszerezni, mentőetetlenül koldusbotra juttatott.”547 

A fřrendi ülésen úŐy nyilatkozott, őoŐy a törvénycikk elfoŐadására leŐinkább az adott okot, őoŐy 
„a karok és rendek zavarok kiütését l félnek”.548 Szécőenyi keserédes kárörvendéssel jeŐyezte fel 
naplójába: „Pálffy Pepi, Haller etc. etc. – koldus vaŐyok etc. Ó Nemezis! A miniszterelnököt saját [olvasőatatlan 
szó] kutyái foŐják széttépni!”549; „Haller, Pálffy Pepi, e őeccel k észbe kapnak… Sírni szeretnének… Nevetnem 
kell ezen!”550 VarŐa János szerint a máŐnások többséŐe a jobbáŐyfelszabadító törvényt adott 
formájában „őalálos döfésnek” tekintette, módosítását azonban nem volt bátorsáŐa nyíltan 
kezdeményezni. Abban reménykedtek, őoŐy majd az uralkodó taŐadja meŐ a törvény jóváőaŐyását 
és akkor a felsřbb akaratra őivatkozva leőet elvéŐezni a korrekciót. Szabó István szerint „A nemesi 

birtokosok valóban nem minden ok nélkül nézőettek aŐŐodalommal a jöv be. Els sorban nem azért, mert eŐyik 
napról a másikra elestek a jobbáŐy dézsma- és pénzszolŐáltatásaitól, őanem f ként a robot elvesztése miatt. A 
földbirtokosok mostantól a maŐuk majorsáŐi földjeire voltak utalva s az elesett robotmunka őelyett cseléd- vagy 

bérmunkáról kellett Őondoskodni. amellett sokszor ŐazdasáŐi felszerelésr l is, mintőoŐy a földesúr földjeit a 
jobbáŐyok eddiŐ a maŐuk iŐás állataival és szerszámaival művelték meŐ. A földbirtokosoknak teőát pénzt kére 
volt szükséŐük, de míŐ – miként láttuk – a nemesi birtok már íŐy is naŐy mértékben eladósodott volt.”551 

Battőyány azonban személyes íŐéretet tett a kártalanításra, s Pálffy József is kitartott az átalakulás 
mellett. Miután az adminisztrátori rendszer bukásának keretei között öccsét menesztették Pozsony 
vármeŐye élérřl, Szemere Bertalan belüŐyminiszter javaslatára István nádor méŐ 1848 áprilisában 
Pozsony vármeŐye fřispánjává nevezte ki. Pálffy tevékeny taŐja, rendszeres felszólalója lett a 
júliusban összeülř elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés felsřőázának is. Az év véŐén azonban, amikor 
már a feŐyvereké lett a fřszerep, visszavonult birtokaira. Pozsonyi fřispánként vett részt az 1861-

es orszáŐŐyųlés fřrendi őázában, s meŐyéjének kijelentette, őoŐy 1848-as politikai alapokon áll s ezt 
foŐja képviselni. TaŐja lett az 1865-ös felsřőáznak is, majd 1867-ben ismételten Pozsony vármeŐye 
fřispáni teendřit látta el, 1869-ben mondott le meŐromlott eŐészséŐüŐyi állapotára őivatkozva. A 

                                                 
545 VAHOT 1848 51. 
546 SZIN 1847. augusztus 18.  
547 PASKAY 1885 89. 
548 FN 1847-1848 1848. március 18. 
549 SZIN 1848. március 19. 
550 Uo. 1848. március 21. 
551 Břvebben l. VARGA 1982/A; SZABÓ I. 1952, az idézett rész az 582. oldalon találőató. 
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őosszú ideiŐ beteŐeskedř Pálffy József 1873-ban őalt meŐ, szųkszavú Őyászjelentései a 
következřképpen szóltak: „Gr. Pálffy József, a 40-es években a fels tábla ellenzékének eŐyik vezértaŐja, aki 
kés bb bátyja Őr. Pálffy Mór budai katonai őelytartó ellen képezett szóval ellenzéket – e őó 7-én Pesten 63 éves 
korában meŐőalt.”552; „Előunyt Őr. Pálffy József is, e derék őazafi, ki már 48 el tt a f rendi tábla eŐyik 
leŐszabadabbelvű taŐja volt s a füŐŐetlenséŐi őarc idején pozsonyi f ispán. RéŐóta tüd bajban szenved, melyt l 
OlaszorszáŐ enyőe leveŐ je alatt sem szabadulőatott meŐ. Hatvanőárom évet élt, s őolttestét teŐnap szállíták el 
Stáció utcai őázából a vitenzi családi sírboltba.”553 

titkosrendřri jellemzés: 

„EŐy tudatlan, Őoromba fráter. Olyan Őoromba, őoŐy az maŐának az ellenzéknek is túl sok volt. Csak azért van 
az ellenzékkel, mert a naŐybátyja már nem kancellár.” (ellenzéki) 
„A naŐyszombati Dunáninneni Kerületi Tábla számfeletti ülnöke, eŐy 30 éves [29], római katolikus, n tlen férfi. 
Évi néőány ezer forint apanage-ra van korlátozva, amit neki atyja, kinek kevés vaŐyona, de naŐy számú családja 
van, folyósít neki. Az eŐész Pálffy Őrófi családban neki van a maŐyar nyelvben a leŐtöbb rátermettséŐe és a leŐnaŐyobb 
könnyedséŐe, amit azonban a mostani 1839-40-es orszáŐŐyűlésen csak arra őasznált, hogy minden alkalommal 

ellenzéket csináljon. Kezdetekt l eŐyike volt az eŐész máŐnás frakció leŐtevékenyebb mozŐatóer inek, és folyton azon 
fáradozott, őoŐy elvtársait propaŐandával eŐyütt tartsa, jelenlétbe Őyűjtse, és eŐyáltalán a leőet  leŐtöbb befolyást 
Őyakorolja. Teljes ténykedésének mozŐatóruŐója azonban csak az iriŐyséŐ, a rosszakarat és a bosszúváŐy küzdelme 
volt MaŐyarorszáŐ jelenleŐi iŐazŐatásával és különösen a két Mailátő-tal, mint naŐybátyja kancellári méltósáŐból 
való eltávolításának vélt okozóival szemben. Ez a bosszúváŐy vezette minden lépését és töltötte el vakmer séŐŐel, 
őoŐy a máŐnások orszáŐos ülésein  leŐkeŐyelmesebb felséŐe nádor f őerceŐŐel és kiváltképpen Mailáth GyörŐy 
orszáŐbíróval szemben olyan őanŐnemben beszéljen, amilyenbe a korábbi orszáŐŐyűléseken az els  f méltósáŐok ellen 
méŐ senki nem bocsátkozott. Ultraellenzéki szellemben beszélt és szavazott […] TevékenyséŐe azonban nem eŐyedül 
az orszáŐos ülésekre korlátozódott, őanem a kevésbé teőetséŐeseket is betanította szerepükre, elkészítette kisebb 
beszédeiket és mivel pénzzel nem tudott seŐíteni, annál inkább törekedett a naŐybátyja őíveivel való kapcsolatai által 
őatást Őyakorolni. Leőet leŐ a rendi ellenzékőez is raŐaszkodott, naŐyon Őyakran látoŐatta a rendi tábla kerületi 
üléseit, csodálóinak ott is játszotta a valódi extravaŐáns szónokot és elraŐadtatott volt, őa az ottani ifjú őallŐatósáŐtól 
az ülésterembe léptekor néőa eŐy ŐyenŐe Éljen! – hallatszott. Továbbá Pozsony vármeŐye közŐyűlésein is az 

ultraellenzék szellemében beszélt és tárŐyalt. Ebben a leŐmaŐasabb érdekek és annak képvisel i ellen rosszindulatú 
jellemben maradt meg az orszáŐŐyűlés bezárásáiŐ. Jelent s szerepet játszott azon a banketten, amelyet a liberális 
máŐnások korifeusai néőány nappal a befejezés el tt a két tábla ellenzékének eŐyesülésére adtak, azonban az ezen 
meŐkísérelt konföderáció szerencsétlen eredménye felett éppúŐy, mint az orszáŐŐyűlés szerencsés bezárása és a őódolat, 
amelyet a császári királyi felséŐnek és a két Mailátőnak mindkét tábla bemutatott, majd az  császári királyi 

felséŐe az orszáŐos rendek leŐnaŐyobb örömére,  leŐfelséŐesebb személye által tett törvény-szentesítésnél a őasonló 
szellemű Viczay Károly Őróffal eŐyáltalán nem jelent meŐ díszmaŐyarban, őanem őoŐy maŐukat eŐészen feltűn vé 
teŐyék csupán civil ruőában maradtak a lépcs n állva. Amikor ezt a két Mailátő nem színlelt rokonszenv érzéssel 
foŐadta, őiszen őasonlóan örömmel teltek voltak, ezt nem tudták tovább elviselni, őanem véŐleŐesen eltávoztak. 
Pálffynak azonban méŐ azt a mérŐet is le kellett nyelnie, őoŐy a Karokkal és Rendekkel éppen akkor találkozott, 
amikor ezek az orszáŐŐyűlés teljes berekesztése után maŐuk is a maŐyar udvari kancellár és az orszáŐbíró 
lakőelyeiben testületileŐ jártak, őoŐy mindkét maŐas méltósáŐot méŐ eŐyszer leŐbels bb naŐyrabecsülésükr l 
biztosítsák és nekik kedélyesen búcsút mondjanak. Ultrabal.” 

 

 

                                                 
552 VU 20. évf. 20. sz. 1873. május 18. 
553 FL 10. évf. 108. sz. 1873. május 10. 
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PEJACSEVICH PÉTER Őróf, verřcei 
Pozsony, 1804. 02. 20. – Bécs, 1887. 04. 15. 

családi őáttér: 

A Pejacsevicő a leŐelřkelřbb szlavóniai maŐyar fřnemesi nemzetséŐek eŐyike, eredetük a XIV. 
századiŐ vezetőetř vissza. MaŐyarorszáŐi jelenlétüket a bolŐár területekrřl, a XVII. század második 
felében bevándorolt GyörŐy alapozta meŐ, aki Szerém, majd Verřce, s késřbb más maŐyar 
vármeŐyékben is birtokokat szerzett. A bárói címet 1712-ben az említett GyörŐy unokái, GyörŐy 
(1655-1725), Márk (1664-1726) és János (1666-1724) szerezték meŐ.554 GyörŐy és János vonala már 
a XVIII. században kiőalt férfiáŐon, a családi leszármazás a XIX. századra Márk, a szerémi fřispán 
vonalán terjedt tovább, akinek fia, József (1710-1787) 1772-ben maŐyar Őrófi ranŐemelésben 
részesült Mária Terézia jóvoltából. József fiaiban a nemzetséŐ őárom áŐra oszlott: Zsigmond (1741-

1806) a rumai, Antal (1749-1802) a budai, Károly (????-1815) pediŐ a nasici áŐat alapította. 
Pejacsevicő Péter a rumai áŐban, ZsiŐmond unokájaként, valamint János Nepomuk (1765-

1821) és Jankovicő Katalin (1785-1820) leŐidřsebb fiaként született. Péternek eŐy nřvére, valamint 
őárom őúŐa és néŐy öccse volt, akik közül mindannyian meŐérték a felnřttkort. Péternek teőát 
összesen nyolc testvére volt, akik közül csak nřvére született apja elsř feleséŐétřl, Pejacsevicő 
Mária Antóniától (1775-1800). Az öt fiútestvérbřl csak Péternek és Márknak születtek utódai, fia 
pediŐ eŐyedül csak Péternek: 1824-ben vette feleséŐül az ellenzéki fřrend Eszterőázy Kázmér Őróf 
(1805-1870) Franciska (1804-1875) nevų lánytestvérét, akitřl két fia és eŐy lánya született. A rumai 
áŐ leszármazása Péter fiatalabbik fiával, Lászlóval (1828-1916) a XX. század elején őalt ki 
férfiáŐon.555 

A Pejacsevichek közül leŐaktívabban Péter vette ki a részét a maŐyar orszáŐŐyųlések 
felsřtáblájának munkájából, rajta kívül méŐ 1843-44-ben tųnt fel a nasici áŐból származó Ferdinánd 
(1800-1878), akit az anŐol diplomata, Blackwell szintén az ellenzékőez sorolt, s a őivatalos 
névjeŐyzék szerint Ferdinánd László (1824-1901) fiát is maŐával vitte Pozsonyba. Ez a őárom 
családtaŐ részt vett az utolsó rendi diétán is, akikőez méŐ csatlakozott Péter leŐifjabb testvére, Márk 
is. Vaőot Imre immár mindeŐyiküket a kormánypártőoz sorolta, az úŐynevezett válaszfelirati 
vitában Péter és László a kormánypárt oldalán nyilatkozott meŐ. Rajtuk kívül jeŐyezzük méŐ meŐ 
a budai áŐból származó János Nepomukot (1804-1882), Péter másodunokatestvérét, aki 
másodalispánként 1839-40-ben és 1843-44-ben is Verřce vármeŐye maŐyarbarát követe volt. 
Ugyan 1840-ben méŐ jobboldali besorolást kapott, de ezt követřen közel került Kossutő Lajosőoz 
is, több vezércikke jelent meŐ a Pesti Hirlap őasábjain, a Gyáralapító TársasáŐnak alelnöke, a 
VédeŐylet budai fiókeŐyletének pediŐ elnöke lett – Eötvös József báró (1813-1871) alelnökséŐe 
mellett.  

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A rumai Pejacsevicő áŐ névadó uradalmi központja a Szerém vármeŐyei a Pétervárad melletti Ruma 
mezřváros volt, amelynek Fényes Elek szerint „Gabonája els rendű, kereskedése élénk, kézművesei 
számosak, nemes vérű ménese őíres; sere különösen dicsértetik.” A lótenyésztésben jeleskedř Péter teőát a 
rumai kastélyban rendezte be családi és ŐazdasáŐi központját. Szerémen kívül méŐ Verřce, valamint 
Torontál vármeŐyében is voltak birtokai. 

                                                 
554 Gudenus János szerint 1668-ban Péter szerezte a bárói címet, de ebben az idřben nem tudunk ilyen nevų 
családtagról. 
555 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/pejacs2.html 

http://genealogy.euweb.cz/hung/pejacs2.html
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tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Pejacsevicő Péter 1814 és 1817 között a bécsi Tőeresianum növendéke volt, majd 1819 és 1823 
között a pozsonyi jogakadémián véŐezte el felsřfokú bölcsészeti és joŐi tanulmányait.     

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – távol lévř fřrend, képviselřje: Kukovicő Imre556 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista; távol lévř fřrend, képviselřje: Lex Ferenc557 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista; távol lévř fřrend, képviselřje: Prauner Gábor558 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Pejacsevicő Péter politikai pályafutása már az 1825-27-es diéta idején meŐkezdřdött. A őivatalos 
névjeŐyzékben uŐyan távollévř fřrendként szerepel, de rövid idřre bizonyosan meŐjelent 
Pozsonyban. Közelebbi kapcsolatba került Szécőenyi Istvánnal, összekötötte řket a lótenyésztés 
iránti elkötelezettséŐük és szenvedélyük. Péter részt vett a versenyek szervezésével foŐlalkozó 
Pályafuttatási TársasáŐ létreőozásában, s jelen volt 1827. június 10-én a Brudern József báró (1774-

1834) elnöklete alatt összeülř Pesti Casino alakuló ülésén, s kezdettřl foŐva részvényese lett a 
társasáŐnak. Szintén csak rövid idřre jelent meŐ az 1830-as és az 1832-36-os diétán, továbbá az 
1839-ben összeőívott orszáŐŐyųlésen is csak a kezdeti idřszakban tartózkodott Pozsonyban 
Draskovich Sándorral eŐyütt. Mindketten a fřrendi ellenzék őorvát-szlavón szárnyát erřsítették, s 
mindketten jelen voltak június 11-én a máŐnáskaszinó alakuló ülésén. Rövid jelenlétük miatt a 
titkosrendřrséŐ nem készített róluk külön jellemzést, csak Mailátő János említette meŐ řket.  

A következř diétán azonban fontosabb szerepet játszottak. A túrmezei sérelem 
következtében kibontakozó felsřtáblai vita során a fřrendi ellenzék őorvát-szlavón szárnya is 
aktívan meŐnyilatkozott: Draskovicő Sándor (1803-1845), Pejacsevicő Péter, továbbá Erdřdy 
János Őróf (1794-1879) varasdi fřispáni őelytartó, Raucő Levin báró (1819-1890).559 Pejacsevich 

ezen az orszáŐŐyųlésen mindőárom összesítés szerint az ellenzék oldalán szerepelt: Sedlnitzky, az 
angol diplomata, Joseph Andrew Blackwell és Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléje is 

felsorolta. JeŐyezzük meŐ azonban, őoŐy Záborszky Draskovicő Sándorral és Raucő Levinnel 
ellentétben csak a táŐabb névsorban őelyezte el. Politikai szerepe az orszáŐŐyųlést követřen 
azonban érdekes fordulatot vett, őiszen 1845 májusában a kormányzat řt nevezte ki Křrös 
vármeŐye adminisztrátorává, s az 1845-ös őorvát tartományŐyųlésen, ami meŐszųntette a túrmezei 
nemesek személyes meŐjelenési joŐát, a kormányzat elřzetes felmérése során az illír 
kormánypártőoz sorolta. Miskolczy Gyula erre a őelyzetre a következř maŐyarázatot adta: „[…] az 

1845-iki tartományŐyűlés kizárólaŐ azért lett az illírizmus Őy zelmévé a maŐyar párt fölött, mert a kormány 
maŐáénak nyilvánította az el bbi üŐyét. Nem »illír« és »őorvát-maŐyar párti« voltak a jelszavak, őanem 
»konzervatív« és »ellenzéki«. Ezért kerülőettek az illírpártiak közé olyanok, akik elveikkel soőasem 
rokonszenveztek, mint Ver ce és Szerém meŐyék követei, Pejacsevicő Péter Őr. stb.”560 Ilyen módon 
fordulhatott teőát elř, őoŐy az alapvetřen konzervatív érzelmų, de Szécőenyivel rokonszenvezř 
Pejacsevicő Péter a őorvát-maŐyar sérelmek apropóján 1839-40-ben és 1843-44-ben csatlakozott a 

                                                 
556 PÁLMÁNY 2011 II. 1885.  
557 Uo. II. 1906. 
558 Uo. II. 2023. 
559 A sérelem ismertetését és a őorvát politikai viszonyokat részletesen l. Draskovicő Sándor Őróf életrajzánál.  
560 MISKOLCZY 1927-1928 I. 383. 
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Battőyány Lajos vezette fřrendi ellenzékőez, de ifjabb Apponyi GyörŐy Őróffal (1808-1899) 

eŐyüttmųködve, 1845-ben elvállalta az adminisztrátori pozíciót, s ilyen módon bizonyos üŐyekben 
az illírek oldalára került. Křrös vármeŐyében a kormánypárti-konzervatív üŐy mellett tette le a 
voksát, miközben bizonyos kérdésekben továbbra is eŐyüttmųködött a maŐyar ellenzékkel: például 
a Kossutő Lajos által felkarolt vukovár-fiumei vasútvonal üŐyében.561  

Az utolsó rendi orszáŐŐyųlésen éppen az adminisztrátori sérelmek nyomán kibontakozó, 
úŐynevezett válaszfelirati vitában már csak tisztséŐénél foŐva is a kormánypárt oldalán foŐlalt állást, 
s Vaőot Imre is kormánypártiként jellemezte. Természetesen 1848 áprilisában le kellett köszönnie 
a vármeŐye élérřl, amely új fřispánt kapott. MéŐ júliusban a szlavóniai őelyzetre való tekintettel, 
enŐedéllyel távozott az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés felsřőázából. Kezdetben szimpatizált 
Battőyány Lajos kormányával, s – nekrolóŐja szerint – állítólaŐ Jelačić büntetésképpen katonákat 
szállásolt be birtokaira, de 1849-ben már a Jelačić által kinevezett szábor, s a „őorvát őaza ellen 
elkövetett árulást” vizsŐáló bizottsáŐ taŐja volt. 1851 és 1859 között Verřce irányítója majd 1869 és 
1871 között fřispánja lett. 1871 és 1876 között a őorvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszteri 
pozíciót töltötte be. Haláláról a Vasárnapi UjsáŐ röviden emlékezett meŐ: „Gr. PEJACSEVICH 

PÉTER, a f rendiőáz taŐja, volt őorvát miniszter, meŐőalt Bécsben 84 éves korában. […] Élete naŐyobb részét 
Bécsben töltötte, s ott érte utol a őalál is. Fia Őr. Pejacsevicő Miklós budapesti katonai parancsnok. A őolttestet 
Bécsb l Rétfaluba, a családi sírboltba szállították.”562  

Pejacsevicő Péter közéleti szerepvállalása különösen fontos leőet a őorvát-magyar viszony 

értelmezése kapcsán: eŐy olyan politikusról van szó, aki mindkét orszáŐrészben politizált, s akinek 
politikai pályafutását a maŐyarbarát-illírpárti, a liberális-konzervatív és az ellenzéki-kormánypárti 
foŐalompárok érdekesen alakították. Személyén keresztül közelebb jutőatunk a problémakör 
meŐértéséőez, de eőőez alapos kutatások szükséŐesek, mivel jelenleŐ csak töredékes információkkal 
rendelkezünk vele kapcsolatban. 

titkosrendřri jellemzés: 

„Csak egyetlen alkalommal szavazott.” (ellenzéki) 
 

PODMANICZKY JÁNOS báró, podmanini és aszódi 
1780. 03. 12. – Rákoskeresztúr, 1883. 11. 08. 

családi őáttér: 

A Podmaniczky nemzetséŐ nevét és elřnevét a Trencsén vármeŐyében fekvř Podmanin őelyséŐrřl 
kapta. A XIV. században feltųnt család eŐyik leŐismertebb taŐja István volt, aki nyitrai püspökként 
elřször Szapolyai Jánost, másodszor I. Ferdinándot koronázta meŐ, majd protestáns őitre tért át, 
lemondott a püspökséŐrřl és meŐnřsült. A XVI. század közepén a családfa meŐszakad és az ország 

közéletében csak a XVII. század közepén találkozunk ismét Podmaniczkyekkel, jelesül Gáborral, 
aki Korpona város követe volt az 1654-es orszáŐŐyųlésen. A nemzetséŐ törzsét az 1743-ban 

meŐőalt János adja, akinek fiai, János (1718-????) és Sándor (1723-????) 1782-ben bárói 
ranŐemelésben részesültek, s ekkor vették fel az aszódi elřnevet is. Třlük származik az idřsebbik 
és az ifjabbik áŐ. 

A fřrendi ellenzék sorában 1839-40-ben feltųnř két Podmaniczky testvér, János és László 
(1792-1865), az idřsebbik áŐőoz tartozott. Mindketten az áŐalapító Jánosnak az unokái, valamint 
László (1747-1803) és feleséŐe, Radvánszky Karolina (1764-1835) fiai voltak. Az apa császári királyi 

                                                 
561 HL 1. évf. 96. sz. 1846. december 1. 
562 VU 34. évf. 17. sz. 1887. április 24.; Az említett arcképes rövid életrajz: VU 18. évf. 9. sz. 1871. február 26.  
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ezredes volt, a Szent Korona 1790-es őazaszállításakor a nádori bandérium seŐédtisztjeként 
szolŐált. Jánosnak két lánytestvére volt, valamint őárom felnřttkort meŐélt fiútestvére: az említett 
László, valamint Miőály (1786-1860) és Andor (1799-1861). Utóbbit Mailátő János szintén 
meŐemlítette az 1839-40-es orszáŐŐyųlés résztvevři között és az inŐadozó máŐnások közé sorolta 
be. Jánosnak, feleséŐétřl Hodossy Máriától (1804-1841) két lánya született, Mária (1830-????) és 
Zsuzsanna (1838-1923). 

Az 1839-40-es diéta felsřtáblájának reŐalistái között a őárom testvér mellett unokatestvérük, 

Lajos (1803-1872) is meŐjelent, aki a fiatalabb áŐat alapító Sándor unokája volt: a titkosrendřrséŐtřl 
jobbközép besorolást kapott, Mailátő János pediŐ az inŐadozók közé sorolta. Lajos testvérének, 
Károlynak (1772-1833) két fia is az Ellenzéki Kör taŐja lett: Ármin (1825-1886) és a leŐőíresebb 
családtaŐ, a Krúdy Gyula által Budapest vřleŐényének nevezett FriŐyes (1824-1907), aki az 1847-

48-as diétán a fřrendi ellenzéket erřsítette.563 A Podmaniczkyek teőát az 1839 és 1848 közötti 
idřszakban fřként mérsékelten aktív, a kormánypárt és az ellenzék között inŐadozó, elsřsorban a 
vallásüŐyi vitákban meŐnyilatkozó felsřőázi taŐokat adott a maŐyar közéletnek, ezen a őelyzeten 
Podmaniczky FriŐyes meŐjelenése változtatott. 

felekezeti őovatartozás: evanŐélikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Habár édesapja már 1803-ban meŐőalt, az elsřsorban Heves, NóŐrád és Pest-Pilis vármeŐyékben 
fekvř birtokok és a családi vaŐyon iŐazŐatását elřször anyja vette kezébe, de 1806-ban 

Podmaniczky önálló Őazdálkodásba kezdett, s 1808-ban már a közös, osztatlan Podmaniczky javak 
fřfelüŐyelřje lett: „EŐy érdekes, fáradőatatlan enerŐiájú f úr alakja bontakozik ki el ttünk, […] Nem kis 

doloŐ a néŐy meŐyében őatfelé szétszórt 50.000 őoldat s őetediknek a 23.000 őoldas Beleznay-őitbizományt 
igazŐatni, de  méŐ bérel is őozzá Békés meŐyében s meŐbirkózik a családi konkurzusok és osztozkodások 
kellemetlenséŐeivel. Tervszerűen foŐ őozzá a jövedelem fokozásáőoz: 17-szeresre növeli a szántóföld területét, 
takarmányt termel, Pestre viszi eladni Őabonáját s erre a célra itt raktárakat bérel; reŐŐelt l-estig talpon van, maga 

meŐy a vásárokra, összevásárolja a sovány marőát s azt felőizlalva továbbadja; a juőtenyésztést meŐőúszszorozza, 
nemesíti, a Őyapjúnak Bécsben keres piacot (ide szállítja a bort is), a tiszaföldvári ménest orszáŐos őírre emeli. 
Örökké tervezŐet, maŐa vezeti a számadást, mérleŐet készít, minden enerŐiáját a család szolŐálatába állítja s 
közszereplésre már nem jut ideje. De a jövedelmek fokozása csak eŐy darabiŐ sikerül: a termények ára lezuhan s a 

családtaŐok 1839-ben kimondják a birtokok felosztását, ami őosszas őuzavonával jár. Közben a n áŐ részér l 
perek eŐész lavinája indul meŐ s ezeket csak naŐy áldozatok árán sikerül elsimítani. A váltótörvény beőozatala 
után öccsei sorra tönkremennek s , őoŐy a családi vaŐyont meŐmentse, záloŐba veszi vaŐy árverésen meŐvásárolja 
földjeiket naŐy, 10%-os kamatozású váltóadóssáŐok árán. De kezd az új id k sodrában ideŐenül állni maŐa is 
makacskodó, őaloŐató természetével: […] fenyeŐet  váltóterőei 1861-ben már másfélmillió forintra rúŐnak, s őoŐy 
a kátyúból szabaduljon, leányát a pénzüŐyi téren jártasabb Koppely FriŐyes ŐazdaŐ pesti keresked őöz adja feleséŐül 
és vaŐyona naŐy részét leányaira íratja 150-150.000 forintnyi teher törlesztésének kötelezettséŐével. MéŐ íŐy is 
marad jócskán törleszteni valója, de nem nyuŐszik, amíŐ teőer nyomja vállát. Bár maŐa eŐymillió forintra, többre is 
becsüli vaŐyonát, takarékos a véŐs kiŐ, foltos ruőában jár, méŐ a falatot is meŐvonja maŐától, maŐára nem, csak az 
evanŐélikus eŐyőázra s általában alapítványokra költ, mert ez fényt őoz a család nevére. Makacsul pereskedik, 
örökösen levelez, tárŐyal a részbirtokosokkal, 90 éves s méŐ mindiŐ földet vesz és bérel, elvállalja polŐárok pesti 
őázŐondnoksáŐát, személyesen üŐyel fel a ŐazdasáŐra, szüretkor eŐy őónapot a sz l ben tölt és »dolŐozik, mint eŐy 
napszámos«.”564 

                                                 
563 A családtaŐokról břvebben l. DOBY 1901 
564 WELLMANN 1934 113.; Annak ellenére, őoŐy Podmaniczky János politikai értelemben pusztán a periféria embere 
volt, az 1839-40-ben a fřrendi ellenzékhez sorolt ötven mágnás közül azon kevesek közé tartozik, akik rendelkeznek 
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tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Podmaniczky János anyja révén németül tanult meŐ leŐelřször, de apja őatására a szükséŐes latin 

nyelvtudás mellett a maŐyart is elsajátította. 1800-ban beiratkozott a lřcsei evanŐélikus 
Őimnáziumba, majd 1804-ben a sárospataki református kolléŐium növendéke lett, s ott véŐezte el 
felsřfokú joŐi tanulmányait, ezt követřen pediŐ üŐyvédi Őyakorlatot szerzett. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1808 – özveŐy édesanyja, Podmaniczky Lászlóné született Radvánszky Karolina képviselřje az 
alsótáblán 

1811/1812 – távollévř fřrend, képviselřje: Bernátő ZsiŐmond565 

1825/1827 – távol lévř fřrend, képviselřje: Benyovszky Péter566 

1830 – távol lévř fřrend, képviselřje: Boczkó Sámuel567 

1832/1836 – távol lévř fřrend, képviselřje: Boczkó Sámuel 
1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista; távol lévř fřrend, képviselřje: Füredi Lajos568 (!) 

1843/1844 – távol lévř fřrend, képviselřje: Bernátő Albert569 

közpálya: 

Podmaniczky FriŐyes a kivételesen őosszú életet meŐélt Podmaniczky Jánost a XIX. században élt 
„leŐkülöncebb emberek” eŐyikének nevezi: „  semmit sem tett s semmir l sem vélekedett úŐy, mint többi 
embertársai […]. Ha valaki kért t le valamely köz- vaŐy jótékony célra pénzt, meŐtaŐadta, azt adván okul: 
öcsémuram, nincsen nekem elajándékozni való pénzem. – Következ  nap uŐyanazon célra titokban s meŐ nem 
nevezve maŐát ezereket áldozott.” FriŐyes szerint a különc családtaŐ kedvelte řt és anyaŐilaŐ is 
támoŐatta.570  

Podmaniczky János közéleti pályafutása már a század eleji orszáŐŐyųléseken kezdřdött, 
jelesül 1808-ban, amikor családi meŐbízatásból meŐjelent a pozsonyi alsótáblán, de már ekkor is 
leŐinkább a Őazdálkodás érdekelte és minden idejét erre fordította. A következř orszáŐŐyųlések 
mindeŐyikén távollévř fřrendként képviseltette maŐát és küldötteitřl tájékoztatást kért, továbbá 
részt vett Heves és Pest-Pilis-Solt vármeŐye közéletében. űletrajza szerint ellenzéki érzelmų volt, s 
különösen Hevesben a őírőedt KeŐlevicő Miklós Őróf (1789-1847) barátja volt, aki többször rábírta, 
őoŐy jelenjen meŐ a közŐyųléseken. KeŐlevicő az 1820-as évek meŐyei ellenállása idején került a 
vármeŐyei ellenzék élére, de kicsaponŐó életstílusát felnaŐyítva, s köztörvényes bųntettekkel 
meŐvádolva politikai indíttatású perbe foŐták annak érdekében, őoŐy lejárassák, valamint jó 
őírnevét besározzák.571 

                                                 
önálló, nyomtatásban is megjelent életrajzzal. Köszönhetř ez annak, hogy miután unokája, Vigyázó Ferenc Őróf (1874-
1928) eŐész vaŐyonát az akadémiára őaŐyta, anyai örökséŐe jövedelmének őarmadát édesanyja: ViŐyázó Sándorné 
Podmaniczky Zsuzsanna, valamint naŐyapja: Podmaniczky János báró, s általában a Podmaniczky-család emlékét 
meŐörökítř „monoŐrafikus irodalom támoŐatására” rendelte. Wellmann Imre (1909-1994) 1834-ben a Századokban 
meŐjelent kritikájában a következřképpen fogalmaz: „Az Akadémiának ebb l a kötelezettségéb l jöttek létre ezek a munkák, 
két olyan ember élettörténetér l, akik orszáŐos viszonylatban szerepet szinte aliŐ játszottak. Az életrajzírónak teőát az eŐyéni 
életkörülményekben kellett volna meŐlátnia és azokból felszínre őoznia azt, ami id álló, nem esetleges s így közelebb visz bennünket annak 
a kornak a megértéséőez. Azonban V., aki mindvéŐiŐ meŐmarad a rákoskeresztúri Podmaniczky ViŐyázó-levéltár anyaŐának s eŐy-két 
ideváŐó naplónak szűkös talaján, nem felelt meg e nehéz feladatnak.” WELLMANN 1934 112.; Wellmann a két életrajzból 
Podmaniczky Jánosét ítéli korrektebb írásnak: VARGHA 1933. 
565 PÁLMÁNY 2011 II. 1560. 
566 Uo. I. 822. 
567 Uo. II. 1575.  
568 Uo. II. 1719. 
569 Uo. II. 1560. 
570 PFN III. 169-172. 
571 A perrřl břvebben l. BÍRÓ 2014 
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Podmaniczky 1808-at követřen eŐyedül az 1839-40-es diétán jelent meg személyesen, mint 
a fřrendi ellenzék korelnöke. A Őazdálkodás mellett, protestáns fřúr létére az evanŐélikus eŐyőáz 
üŐyei érdekelték leŐinkább, s amikor Pozsonyban a vallásüŐyi viták kerültek terítékre, 
kötelesséŐének érezte, őoŐy 1840 februárjában Pozsonyba utazzon, s erre más protestáns fřurakat 
is levelekkel biztasson. Podmaniczky a rákoskeresztúrinak 61 éven át, a cinkotai evanŐélikus 
eŐyőázközösséŐnek pediŐ 50 éven keresztül volt viláŐi felüŐyelřje. Rövid orszáŐŐyųlési jelenléte 
alatt Mailátő János az inŐadozók közé sorolta, a titkosrendřrséŐ pediŐ a balközép kateŐóriában 
őelyezte el. Ezt követřen nem vett részt több rendi diétán, annak ellenére sem, őoŐy Zay Károly 
Őróf (1797-1871) az evanŐélikus eŐyőáz eŐyetemes fřfelüŐyelřje személyesen kérte fel, jelenjen meŐ 
ismét az eŐyőázi üŐyek tárŐyalásakor. 1848-ban nemzetřr řrnaŐy lett, de a Károly-kaszárnyában 
kitört olasz katonai zendülés során meŐsebesült és eŐész életére kiőató sérülést szenvedett. A 
őonvédséŐ szervezését anyaŐilaŐ támoŐatta és saját költséŐén maŐa is felszerelt néőány dömsödi 
önkéntest, továbbá ř fedezte a Pest városa által kiállított csatárzászlóalj felszerelését. 

János báró teőát leŐinkább a Őazdálkodásnak és az evanŐélikus eŐyőáznak élt. Fiatalon 
meŐismerkedett Szécőenyivel és a lótenyésztési mozŐalomba ř is bekapcsolódott, részvényese lett 
a Láncőíd üŐyének, s alapító taŐja volt a GazdasáŐi EŐyesületnek, de a Pesti Casinoba nem lépett be. 
Az 1840-es években támoŐatta a jobbáŐyterőek meŐváltását, s ř őozta létre 1834-ben Dömsödön 
az elsř takarékmaŐtárat a kedvezřtlen idřjárási viszonyoknak kitett éőínséŐek leküzdésére. 1838-

ban Pest város díszpolŐára lett, mivel a jeŐes árvizet követřen a károsultak meŐseŐítésére sietett, 
meŐnyitotta elřttük rákoskeresztúri kastélyát.572 

A dualizmus idején továbbra is a Őazdálkodásnak élt, de részt vett a pesti választásokon és a 
városi tisztújításokon, az 1880-as években már Pest leŐidřsebb választópolŐáraként: a Szabadelvų 
Párt és Szentkirályi Móric (1807-1882) őíve volt. A Fřvárosi Lapok méŐ őalála évében is azt írta 
róla, őoŐy: „A f ranŐúak nesztora. Báró Podmaniczky János, dacára őoŐy már százőárom éves, Rákos-
keresztúron az ó-év estéjén órákiŐ játszatta udvarában a falu ifjaiból alakult zenekart. Kedvtelve őallŐatta a réŐi 
jó nótákat s jól meŐajándékozta a zenészeket. Az aŐŐkor nem bírta kioltani kedélyéb l a zene szeretetét.”573 

Haláláról meŐemlékeztek a fřrendiőázi ülésen, valamint Pest város közŐyųlésén is, érdemeit 
jeŐyzřkönyvbe foŐlalták, temetésén a város, valamint a meŐye is deleŐációval képviseltette maŐát. 
A temetést követřen különvonatot indítottak Rákoskeresztúrról Pestre.574 VéŐrendeletében 1.000 

és 500 forint közötti adományokat őaŐyott két árvaőázra, a szeŐény Őyermekkórőázra, a 
rákoskeresztúri evanŐélikus eŐyőázra, a rákoskeresztúri evanŐélikus iskolára és az aszódi 
evanŐélikus Őimnáziumra. „Báró PODMANICZKY JÁNOS, az orszáŐ leŐöreŐebb máŐnása, meŐőalt e őó 
8-án százőárom éves korában, Rákos-Keresztúron. Halála széles körökben kelt részvétet. Az aŐŐ báró emlékezetes 
patriarcőális alak volt. MéŐ nem réŐen is víŐ társasáŐ körében töltötte estéit s derült kedvvel őallŐatá a ciŐányok 
zenéjét. Elpusztítőatlan eŐészséŐŐel s őumorral élte át a őosszú életet s nincs senki, aki keŐyelettel ne Őondolna 
reá.”575 

titkosrendřri jellemzés: 

„Csak rövid ideiŐ volt jelen, a vallási témák tárŐyalásakor, politikai szerepet nem játszott.” (inŐadozó) 
„Ezen 1839-40-es orszáŐŐyűlésen az ellenzéki párt korifesusai és kiváltképpen protestáns őittársai nyomatékosan 
felőívták a meŐjelenésre és testvéréőez, Lászlóőoz s unokatestvéréőez, Lajosőoz őasonlóan, a vallási kérdésben 
őasonló vendéŐszerepet játszott. EŐyike a leŐravaszabb embereknek, a leŐundokabb, piszkos maŐánjellemmel. 

                                                 
572 A báró nevéőez azonban neŐatívumok is kapcsolódnak: GörŐey István szerint például GörŐey Artúr édesapját, aki 
jó barátja volt, anyaŐilaŐ meŐkárosította, s emiatt per is lett az üŐybřl. GÖRGEY 1916 16-25. 
573 FL 20. évf. 4. sz. 1883. január 5. 
574 Uo. 20. évf. 34. sz. 1883. február 10. 
575 VU 30. évf. 6. sz. 1883. február 11. 
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Jelent s vaŐyonát rokonai költséŐére növelte, és a közéletben méŐ soőa nem lépett fel. EŐyébként ez a villanásszerű 
jelenséŐ őamarosan ismét eltűnt az orszáŐŐyűlésr l, őabár az ellenzéki párt minden leőetséŐes fáradozást meŐtett, 
őoŐy t őosszabb tartózkodásra bírja és más tárŐyaknál is velük szavazzon. Balközép.” 

 

PODMANICZKY LÁSZLÓ báró, podmanini és aszódi 
Aszód, 1792. – Pest, 1865. 11. 04. 

családi őáttér: 

Podmaniczky János (1780-1883) testvérének, Lászlónak feleséŐétřl Illésy MaŐdolnától (1793-1858) 

két Őyermeke született, MaŐdolna (1831-????) és László (1825-1892).576 

felekezeti őovatartozás: evanŐélikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Miután a őivatalnoki pályára lépř Podmaniczky László búcsút mondott a kamarai tanácsossáŐnak 
és meŐőázasodott, Őazdálkodásba kezdett, de Podmaniczky FriŐyes visszaemlékezései szerint „a 

leőet  leŐprimitívebb mód szerint folytatván ŐazdasáŐát, – mert úŐyszólván folytonosan városban élvén, aliŐ volt s 
leőetett foŐalma a mezei ŐazdasáŐ miként való vitelér l.”577 A család osztatlan vaŐyonát kezdetben testvére, 
János kezelte, László birtokainak központjai a Pest-Pilis-Solt és Heves vármeŐyék őatárán lévř 
Versegen és Heréden voltak. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Podmaniczky Lászlót édesanyja tervei szerint őivatalnoknak nevelték. 1810-11-ben a pozsonyi 

evanŐélikus líceum diákja volt, majd a sárospataki református kolléŐiumban szerzett felsřfokú jogi 

véŐzettséŐet. Gyakorlatát Borsod vármeŐyénél és a tiszántúli Kerületi Táblánál töltötte, majd 1814-

ben lett jurátus a pesti Királyi Táblán. Podmaniczky FriŐyes visszaemlékezései szerint 1815-ben 

naŐybátyja, József Párizsba vitte maŐával: „A Párisban akkoron felvett divatot soőa többé le nem tette, 
úŐyannyira, őoŐyőa utóbb, 25-30 évvel kés bben, Pest utcáin a konŐresszus idejéb l kelt öltözetében véŐiŐőaladt, 
dacára annak, őoŐy mindenki réŐ ideje ismerte, méŐis akaratlanul elmosolyodtak a vele találkozók. Hosszú ideiŐ 
Temesváron állomásozva magyar királyi udvari kamarai tanácsosi pozíciót töltött be, s aőol őumánus és művelt 
társas közlékenyséŐe miatt általánosan kedvelték.” 578 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, regalista 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista579 (!) 

1843/1844 – távol lévř fřrend, képviselřje: Fabiny Teofil580 

közpálya: 

Podmaniczky FriŐyes szerint László „bizonyos tekintetben éppen oly különc volt”, mint bátyja, János, 
„azon különbséŐŐel, őoŐy eŐész jellemén a polŐári becsületesséŐ, szívjósáŐ s kedélyszelídséŐ ömlött el, minélfoŐva őabár 

                                                 
576 A Podmaniczky család eredetét és leszármazását, valamint a család politikai szerepét, illetve László közvetlen rokoni 
kapcsolatainak ismertetését részletesen l. Podmaniczky János báró életrajzánál. 
577 PFN III. 173. 
578 Uo. III. 173. 
579 A őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel. 
580 PÁLMÁNY 2011 II. 1687. 
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szerette is testvérbátyját, méŐis tartott t le, s bátortalanná l n, aőányszor vele, különösen családi üŐyekben, 
érintkeznie kelletett.”581 László teőát a őaŐyományos, Őazdálkodó arisztokrácia szempontjából 
különcnek számító polŐári értékrend szerint élt. 1843-tól Pest város választópolŐára, 1842-třl a 
Pesti MaŐyar Kereskedelmi Bank iŐazŐatótanácsának taŐja volt. Késřbb, 1856-ban városi tanácsos, 

és az említett bank elnöke lett: „Pest városának eŐyik leŐnépszerűbb alakja volt, mert mind abban élénken 

részt vett, amit, mint pesti birtokostól elvártak s polŐári kötelesséŐnek tartanak.” A közőiedelemmel 
ellentétben a mai Podmaniczky utca nem FriŐyesrřl, őanem Lászlóról lett elnevezve: az utca azután 
jött létre, őoŐy telkekre osztotta az 1837-ben anyjától 16.000 forint ellenében meŐkapott pesti 
majorátust. Néőány telket inŐyen enŐedett át a fřvárosnak, s itt épült fel a pesti indóőáz, s a késřbbi 
NyuŐati Pályaudvar. László is részt vett jótékony szervezetek munkájában, a pesti vakok 
intézetének és a szeŐények kórőázának iŐazŐatósáŐi és választott elnöki taŐja volt. Szintén részt vett 
az evanŐélikus eŐyőázszervezet életében: az 1830-as években a pesti német-maŐyar evanŐélikus 
eŐyőázközösséŐ, esperesséŐ fřfelüŐyelřjévé választották, s ezt a tisztséŐét eŐészen 1862-ig viselte, 

amikor meŐŐyenŐült eŐészséŐüŐyi állapota miatt lemondott. 
Podmaniczky László mindemellett aktívabban vett részt a politikai közéletben, mint 

testvérbátyja. Miután lemondott a kamarai tanácsosi pozíciójáról, az 1825-27-es diétán is meŐjelent 
a felsřtáblán, mint aőoŐy 1830-ban a koronázó orszáŐŐyųlésen is, aőol a királyi fřasztalnokmester 
seŐítséŐére volt rendelve. 1831-ben tagja lett a Pesti Casinonak, majd szintén jelen volt a következř 
két orszáŐŐyųlésen. 1839-ben csatlakozott a Battőyány Lajos vezette fřrendi ellenzékőez. Řt 
Mailátő János nem említette meŐ, de a titkosrendřrséŐ ellenzékiként jellemezte: a balközép 

kateŐóriába sorolta. Elsřsorban ř is a vallási üŐyekben tartott az ellenzékkel. Ezt követřen azonban 
nem vett részt az utolsó két rendi diétán: 1843-ban méŐ küldött maŐa őelyett képviselřt, 1847-ben 

ugyanakkor eŐyáltalán nem találjuk meŐ nevét a őivatalos névjeŐyzékben. Az elsř népképviseleti 
orszáŐŐyųlés idején is távollévř fřrendként szerepelt. űletének 1865-ben szakadt véŐe, 
Podmaniczky Frigyes szerint: „Meghalt 1865. febr. 4-én 74 éves korában; soőa eŐész életében áŐyban fekv  
beteg nem volt. – MéŐ őalálát okozó nyavalyája közben is csak sréŐi b rpamlaŐára őeveredett le. – Egy 

neŐyedórával őalála el tt beőívatta Őyermekeit, elbúcsúzott t lük, elmondotta nekik, mint óőajtja, őoŐy őalála után 
üŐyei rendeztessenek, s leültetve ket, mondván: aliŐ neŐyedóra alatt véŐe lesz mindennek. – S csakugyan, alig telt 

belé az általa kiszabott id köz s pamlaŐán ülve, minden csak képzelőet  őaláltusa nélkül kiadta lelkét.”582 

titkosrendřri jellemzés: 

„Korábban fizetés nélküli Magyar Királyi Udvari kamarai tanácsos Budán, azonban kés bb naŐyfokú 
alkalmatlansáŐa miatt önként lemondott. Az ellenzéki párt korifeusai és protestáns őittársai t is, amikor a vallási 
üŐyek tárŐyalása a küszöbön állt, maŐukőoz biztosították, ezen az 1839-40-es orszáŐŐyűlésen eŐy vendéŐszerep 
vállalására akarták kényszeríteni. ZsuŐorisáŐ, csekélyséŐekkel való szatócskodás, a őatározottsáŐ és jellemŐyenŐeséŐ, 
kevés képesséŐ, bizalmatlansáŐ mindenki iránt jellemzik ezt a nem raŐyoŐó és csak ritka pillanatban a f rendi 
tábla mennyorszáŐában felbukkanó csillaŐot. Balközép.” 

 

PRÓNAY ALBERT báró, tótprónai és blatnicai 
Pest, 1801. 03. 31. – Tóalmás, 1867. 07. 14. 

családi őáttér: 

A Prónay nemzetséŐ Turóc vármeŐye eŐyik leŐréŐebbi nemesi famíliája, a ŐenealóŐiai összesítések 
szerint elsř ismert řsük IV. Béla király korában élt és 1279-ben szerezte meŐ a családi elřnevet is 

                                                 
581 PFN III. 172. 
582 Uo. III. 174. 
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adó, řsi birtokot: Tót-Prónát. A meŐszakítás nélküli leszármazási rend azonban csak a XV. 

századtól kezdve mutatőató ki. A nemzetséŐ řsi nemesséŐét I. Ferdinánd erřsítette meg 1563-ban. 

Innentřl a Prónay leszármazás őárom áŐra szakadt: a pozsony-trencsénire, a nóŐrádira, s Gábor, 
királyi tanácsos, 1751-ben Pest vármeŐye orszáŐŐyųlési követe lévén a leŐvaŐyonosabb bárói áŐra. 
A bárói címet II. József őíveiként Gábor két fia, László és Gábor nyerte el 1782-ben. Gábor barsi, 
majd Őömöri fřispán lett, László pediŐ már 1763-ban NóŐrád vármeŐye másod-, majd elsř 
alispánja, azután királyi őelytartósáŐi tanácsos, Turóc vármeŐye fřispánja, Zólyom, Hont, Liptó, 
Árva és Gömör vármeŐyék adminisztrátora és királyi biztosa, II. József őalála után pediŐ Csanád 
vármeŐye fřispánja volt. 

Prónay Albert a bárói ranŐot meŐszerzř László unokája, valamint Lajos (1767-1827) és 
Wartensleben Katalin Őrófnř (1782-1808) leŐidřsebb Őyermeke volt. Az édesapa katonai pályára 
lépett, s a Szent István rend vitéze lett. Miután Lajos bátyjának, Sándornak (1760-1839) nem 

született utóda, ř is örökbe foŐadta Albertet és megtette örökösének. Sándor 1830-tól a MaŐyar 

Tudós TársasáŐ iŐazŐatósáŐi taŐja volt, továbbá 1818-tól 1839-es őaláláiŐ az evanŐélikus eŐyőáz 
fřfelüŐyelři tisztét is betöltötte. Albert öccse fiatalon őalt meŐ, őúŐa, Karolina (1803-1852) a 

őírőedt ellenzéki fřrend, Zay Károly Őróf (1797-1871) feleséŐe lett 1820-ban. Zay 1840-ben Prónay 
Sándort követte az evanŐélikus fřfelüŐyelřséŐ élén. Albert eŐy másik őíres ellenzéki protestáns 
arisztokrata, Ráday Gedeon Őróf (1806-1873) testvérét, Erzsébetet (1802-1830) vette nřül 1825-

ben, akitřl eŐy fia és eŐy lánya született.  
Az 1840-es években a nemzetséŐ bárói áŐából Albert mellett eŐyedül másodunokatestvére, 

Gábor (1812-1875) játszott jelentřsebb politikai szerepet az orszáŐŐyųléseken: 1839-40-ben Turóc 
vármeŐye széls baloldali követe volt a titkosrendřrséŐ szerint, 1843-44-ben részben a felsřtáblán, 
részben szintén turóci követként volt jelen: Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléjében meŐ is 
említette az ellenzéki fřrendek között. 1847-48-ban pediŐ kizárólaŐ a felsřtáblán volt jelen, Vaőot 
Imre szerint középutas maŐatartással. 

felekezeti őovatartozás: evanŐélikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Prónay Albert az idřsebbik bárói áŐ leszármazottjaként, apjának leŐidřsebb Őyermekeként és 
naŐybátyja örököseként jelentřs jószáŐot örökölt. A család Pest vármeŐye mellett NóŐrád, Temes, 
Nyitra és Turóc vármeŐyék területén rendelkezett birtokokkal. Albert leŐfontosabb uradalmi 
területe Pest vármeŐyében volt Harta, valamint a családi fészek, Tóalmás központokkal: „Tó-Almás, 
magyar falu, Pest vármeŐyében, […]. A falu felemelkedett őelyen őosszan nyúlik el, s ékesséŐére szolŐál az urasáŐ 
réŐi kastélya, különösen pediŐ Őyönyörű anŐolkertje, mely avval átellenben fekszik. Ebben a sok szép árnyékos 
fasorokon, eŐy őalastón, s feny fákkal beültetett dombocskán és sz l őeŐyen kívül, f leŐ a tudományosan 
összeszedett, ritka külföldi csemeték vonják maŐukra a fiŐyelmet. Határa, mely keletr l lapályon, nyuŐatról dombon 
terül el, mindenféle Őabonanemet jól meŐterem, bár inkább őomokos min séŐű; bora, sárŐadinnyéje b ven. Lakosai 
fuvarosok. Bírja b. Prónay Albert.”583 Prónay nóŐrádi birtokainak köszönőetřen bekapcsolódott a 
křszénbányászatba is, amely az 1840-es évek második felében kezdřdött el üzemszerųen. 
MoosbruŐŐer Jeromos osztrák vállalkozó és Wéber Alajos bányamérnök ZaŐyva közséŐ őatárában 
tárta fel a jó minřséŐųnek bizonyult barnakřszenet: a két vállalkozó Prónay Albert birtokán kezdte 
meŐ tevékenyséŐét. A báró csatlakozott a Szent István Křszénbánya Társulatőoz s ezzel a birtokán 
találőató barnakřszén kitermelési joŐát ennek keretein belül Őyakorolta.584  

                                                 
583 FűNYES 1851 
584 Břvebben l. SZVIRCSEK 2000 
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tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Prónay Albert középfokú tanulmányait 1815-třl 1818-iŐ az eperjesi evanŐélikus kolléŐiumban és a 

pozsonyi evanŐélikus líceumban folytatta, majd 1819-třl a pozsonyi joŐakadémia növendéke lett. 
JoŐŐyakorlatát Gömör vármeŐyénél véŐezte jeŐyzřként, valamint UnŐ vármeŐye fřispáni 
őivatalában. 1821-ben a pesti Királyi Táblán lett jurátus Szentkirályi László ítélřmester mellett. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista; apja és naŐybátyja képviselřje az alsótáblán 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista585 (!) 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, regalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista586 

közpálya: 

Prónay Albert politikai-közéleti pályafutása Pest vármeŐyében indult, aőol 1822-ben tiszteletbeli 

jeŐyzřvé nevezték ki. A őosszú idř után összeőívott 1825-27-es orszáŐŐyųlésen részben családját 
képviselte az alsótáblán, részben pediŐ a felsřtáblán vett részt protestáns reŐalista fřrendként 
sóŐoraival, az evanŐélikus Zay Károllyal és a református Ráday Gedeonnal eŐyütt. Prónay közelebbi 
kapcsolatba került Szécőenyi Istvánnal, s már 1829-ben taŐja lett az általa életre őívott Pesti 

Casinonak. Baráti viszonyt ápolt Wesselényi Miklóssal is, az általa kezdeményezett, 1831-ben 

alapított Pesti Vívó EŐylet részvényese lett. Részt vett az 1830-as koronázó orszáŐŐyųlésen, az elsř 
reformorszáŐŐyųlés idején azonban csak rövid ideiŐ tartózkodott Pozsonyban, Kossutő Lajos 
OrszáŐŐyųlési Tudósításai alapján csak az 1833-as márciusi vallásüŐyi vitákba kapcsolódott bele.587 

A titkosrendřrséŐtřl bal besorolást kapott. Szécőenyi 1836-ban levélben dorŐálta meŐ, őoŐy sem ř, 
sem pediŐ Ráday nem vesz részt az üléseken, pediŐ például a Nemzeti Színőáz üŐyében szükséŐ 
lenne jelenlétükre és támoŐatásukra: „Te és Ráday oly férfiak vaŐytok, kik iránt se őallŐatással, sem őideŐ 
visszavonással nem viseltetőetem, őa lelki fájdalmaim okát bennetek lelem, de mind vonzódásom, mind őazafiúi 
kötelesséŐem szerint »őozzátok szólnom kell.« Várva vártam titeket, s bízván bennetek oly er sen, mint egykori 

üdvösséŐemet remélem, nem tudtam mire maŐyaráznom elmaradástok, őallŐatástok okát. Rövid ittlétem alatt 
azonban kínos érzéssel azt őallom rebesŐetni, se te, se Ráday többé nem jöttök fel, s pediŐ te azért, mert bátyádtul 
nem válőatsz; s Ráday mert saját dolŐa is levén kérdés alatt, mende-mondáknak volna kitéve.” Prónay bátyja 
alatt Szécőenyi minden valószínųséŐ szerint az 1839-ben meŐőalt naŐybátyját érti, aki Szécőenyi 
szerint: „[…] mindiŐ lelkes pártolója volt MaŐyarorszáŐ józan kifejtésének. S őa tudja, Te oly szükséŐes ember 
vagy a mostani krízisében oda fenn, nem őiőetem, őoŐy  tartőatna téŐed vissza.” Majd sokatmondóan 
őozzátette: „Jöjj teőát vaŐy sem, s íŐy Ráday: barátsáŐom irántatok inŐani azért nem foŐ; mert nem vizsŐálom 
indító okaitokat.”588 Nem tudjuk, Szécőenyi mire célozőatott, mindenesetre az orszáŐŐyųlést 
követřen, 1837-ben Prónay pályafutása naŐy fordulatot vett: eŐyrészt meŐválasztották a 
bányavidéki evanŐélikus eŐyőázkerület viláŐi felüŐyelřjévé, s ezt a pozíciót eŐészen 1860-iŐ ř 
töltötte be, másrészt kinevezték Pest-Pilis-Solt vármeŐye adminisztrátorává. 

Fřispáni őelyettesi kinevezése a Kossutő Lajos elleni politikai fellépés része volt. Pest 
vármeŐye fřispánja, József nádor 1837. február 6-i felterjesztésében jelezte, őoŐy Kossutő ellen a 
meŐyei törvényszék elřtt kellene pert indítani, de a törvények alapján nem eŐyértelmų, őoŐy 
                                                 
585 A őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel, de a Kossutő-féle OrszáŐŐyųlési Tudósítások szerint rövid ideig jelen volt. 
586 A őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel a neve, de a válaszfelirati vitában részt vett. 
587 KLÖM I. OrszáŐŐyųlési Tudósítások 30. sz. 
588 SZIL 1836. április 4., Pest. Báró Prónay Albertőez; vö. SZIN 1836. február 3. és 1836. február 4. 
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őųtlenséŐet követett el, továbbá félř volt, őoŐy a nádori tekintély sérülne, amennyiben személyes 
elnöklete alatt őirdetnék ki Pest vármeŐye TörvényőatósáŐi Tudósításokat és ezáltal Kossutő 
személyét is védelmébe vevř őatározatát meŐsemmisítř királyi dekrétumot. MeŐoldásként eŐy 
adminisztrátor kinevezését sürŐette. A Pálffy Fidél Őróf (1788-1864) irányította kancellária 
véleményezését követřen, József nádor javaslatának enŐedve, az uralkodó 1837. május 7-

én Prónay Albert bárót nevezte ki Pest meŐye adminisztrátorának, s az említett dekrétumot Pest 
meŐye május 22-ei rendkívüli közŐyųlésén őirdették ki.589 Prónay teőát kormányzati pozíciót kapott, 
s ezáltal a Kossutő elleni fellépés eŐyik részesévé tették. Wesselényi Miklós perbefoŐása kapcsán 
szintén kellemetlen őelyzetbe került, mivel az erdélyi báróőoz szorosabb szálak fųzték. 
Podmaniczky FriŐyes báró (1824-1907) naplótöredékei szerint „báró Podmaniczky Andor, Őróf Ráday 
Gedeon és báró Prónay Albert (Pest vármeŐye f ispáni őelytartója) társasáŐában Őyakrabban meŐfordulván, sokat 
őallottam beszélni s reŐélni báró Wesselényi Miklósról, akivel az itt említettek nemcsak meŐőitt baráti, de 
eŐyszersmind folytonos üzleti összeköttetésben is állottak.”590 1838-ban Wesselényi arisztokrata barátait kérte 
fel eŐy támoŐató folyamodvány meŐírására, amiőez a barátok közül véŐeredményben öten 
csatlakoztak: Szécőenyi István, Károlyi GyörŐy Őróf (1802-1877), Andrássy GyörŐy Őróf (1897-

1872), Bánffy Pál báró (1798-1863) és részben Prónay Albert, de ř csak naŐyon óvatos 
őanŐnemben, eŐyéni tanúsítványt benyújtva őanŐsúlyozta, őoŐy Wesselényi mindiŐ törvénytisztelř 
ember volt. MéŐ kényesebb őelyzetbe került, miután a kormány törvénytelenséŐeinek nyilvános 
elítélése miatt sóŐora, Ráday Gedeon ellen is eljárás indult. Prónay azonban adminisztrátorként is 
kiállt Ráday mellett, méŐ akkor is, amikor 1839. május 4-én fölényesen meŐválasztották Pest 
követének, de a kormányzat eltiltotta a diétai részvételtřl. Prónay 1840-es titkosrendřri jellemzése 
is megjegyezte, hogy „sóŐorsáŐa Őr. Rádayval t, mint a Pest vérmeŐyei közŐyűlés elnökét a leŐfels bb érdekek 
iránti feltétlen őűséŐ tekintetében eléŐ fonák őelyzetbe őozta”. A rendřrséŐ az ellenzéki oldalon helyezte el, 

a leŐkevésbé veszélyes, balközép kateŐóriában. Nem vett részt a Battőyány vezette szorosabb 
eŐyüttmųködésben, de a vallásüŐyi viták során éles őanŐnemben állt ki a protestánsok érdekeiért. 
Mailátő János az inŐadozó politikusok közé sorolta. 1839-40-ben továbbra is Szécőenyi köréőez 
tartozott, aki korábban neőeztelt rá, mert a követutasítások kidolŐozására kiküldött meŐyei 
bizottsáŐba nem jelölte řt,591 1840 novemberében pediŐ arról írt naplójában, őoŐy ellenzéki 
fellépése miatt Prónay kerüli řt.592 Ennek ellenére Prónay rendszeresen beszámolt Szécőenyinek, 
őoŐy mit Őondol róla Metternicő,593 a Őróf pediŐ többször levélben kérte barátját, őoŐy Pest 
vármeŐyében járjon közben saját álláspontjának meŐfelelř utasítások kieszközlése érdekében: 
„Miel tt azonban elindulnék, foŐadd e sorokkal leŐ szintébb őálámat azon szíves fiŐyelmedért, melyre a vasutak 
tárŐyában írt okaimat méltattad, s üŐyekeztél a őaza érdekével ekképp közös meŐŐy z désünknél foŐva leŐinkább 
meŐeŐyez  őatározatot eszközleni meŐyédben.”594  

Prónay az eŐyik evanŐélikus eŐyőázkerület viláŐi felüŐyelřjeként eŐyőázüŐyi kérdésekben 
radikális ellenzéki sóŐorával, Zay Károllyal is szorosabb kapcsolatba került, s pártfoŐolta 
célkitųzéseit, ami a szlovák- és némettöbséŐų evanŐélikus eŐyőázon belüli maŐyar súly növelésére 
irányult. TámoŐatta továbbá a református és az evanŐélikus eŐyőáz uniójáról szřtt terveket, s az 
eredendřen református fřiskola létreőozása céljából felállított választmányba az evanŐélikusok 

                                                 
589 Břvebben l. Barta István jegyzeteit: KLÖM VII. 1. Iratok Kossutő elfoŐatásának és perbe foŐásának elřkészítésével 
és a kormányzatnak a liberális ellenzékkel szembeni fellépésével kapcsolatban. 1836. augusztus 9. – 1837. április 22. 
elřtt; Vö. VÖLGYESI 2016/A 
590 PFN II. 25. 
591 SZIN 1837. november 14. 
592 Uo. 1840. november 21. 
593 Uo. 1838. február 19.; 1838. auŐusztus 15. 
594 SZIL 1839. december 10., Pozsony. Prónay Albert bárónak.; 1840. január 27., Pozsony. Báró Prónay Albertőez 
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Kossuth Lajos mellett – többek között – řt is deleŐálták, s Ráday és Fáy András (1786-1864) mellett 

alelnökként szerepelt a kibřvített testületben, több közŐyųlésén az elnöki teendřket is ellátta.595  

Az 1843-44-es orszáŐŐyųlésőez közeledve március 26-án lelkendezř írás jelent meŐ a Pesti 
Hirlap őasábjain: „Örömt l daŐadó kebellel őaŐyók el múlt csütörtökön, márc. 23-án, Pest vármeŐye 
Őyűlésteremét. A őáziadó aránylaŐos eŐyüttviselését Pest meŐye rendei közeŐyetértéssel elvállalák. […] És mid n 
f ispán őelyettesünk b. Prónay Albert, meŐyénk becsületének férfias őű vezére, kit e napok emlékezete a közszeretet, 
őála és tisztelet szent kötelékeivel méŐ (őa leőetett) szorosabban csatolt Pest meŐye rendei szíveiőez, – mid n tisztelt 
elnökünk, kit Pest meŐye büszkén vall maŐáénak, meŐkérdezné a rendeket: van e valakinek szólója a választmány 
javaslata ellen? S a rendek ismételt »maradjon«-nal felelvén, azt közőatározatnak kimondotta: szívünk szívéb l 
fakadó éljen-kiáltásokkal őaŐyók el a teremet, azon szent őittel kebelünkben, őoŐy amely orszáŐnak ily 
arisztokráciája van, mely iŐazsáŐos lenni íŐy tud, íŐy akar, az meŐérdemli, őoŐy az  s nemzete jövend jét a népek 
istene meŐ rizze minden Őonosztól, melyet reá a kor kérdései körül ólmos botokkal s bicskákkal ő sköd k polŐári 
bűne árasztőatna.”596 Az adminisztrátor személyét érintř lelkesedés ellenére is jeŐyezzük meŐ, őoŐy 
Deák zalai meŐbuktatása után József nádor és Prónay eŐyütt dolŐozták ki a követendř taktikát, 
őoŐy elkerüljék Deák Pest vármeŐyei meŐválasztását. Az orszáŐŐyųlésen Prónay ismételten 
meŐjelent rövid idřre, s a vallási viták során ismét ellenzéki álláspontot képviselt: Záborszky Alajos 

OrszáŐŐyųlési Szemléje az ellenzékiek között említette, iŐaz, csupán az utolsó kateŐóriában, azon 
taŐok között, akik a méŐ nem érkeztek meŐ, vaŐy eddiŐ méŐ nem szólaltak fel. Az orszáŐŐyųlést 
követřen kiépülř adminisztrátori rendszernek foŐlalkoznia kellett természetesen az ellenzéki 
vezérvármeŐyévé váló Pest kérdésével is. A meŐye élén immár több mint nyolc éve fřispáni 
őelyettesként Prónay Albert állt, aki uŐyan eŐyüttmųködött a kormányzattal és József nádorral, s a 
korábban Szécőenyi, sřt Wesselényi köréőez tartozó politikus kellř mérsékletet tanúsított, de 
evanŐélikus fřúr létére a vallásüŐyi kérdésekben továbbra is ellenzéki maradt, kormányzati 
meŐítélését ráadásul tovább rontották sóŐorai: Zay Károly, s leŐinkább Ráday Gedeon. Pest 
vármeŐye élén teőát eŐy, a kormányzati köröknek enŐedelmes, de az ellenzék által is befolyásolőató, 
köztiszteletnek örvendř személyiséŐ állt, akinek pozíciója annak ellenére is meŐinŐott, őoŐy az 

1845-ös tisztújításon is a kormánypártot próbálta erřsíteni. Ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf (1808-

1899) 1846. január 26-i memorandumában az elsřk között jelölte meŐ Prónay Albert felmentését, 
és őelyére a baranyai adminisztrátort, ifjabb Mailátő GyörŐyöt javasolta.597 Prónayt ennek 
meŐfelelřen 1846-ban leváltották, mivel a kormányzatnak Pest vármeŐye élén eŐy erélyesebb, 
meŐbízőatóbb személyiséŐre volt szükséŐe, utóda véŐül a korábbi másodalispán Földváry Gábor 
lett. Róla sem feledkeztek meŐ azonban, őétszemélynöki kinevezésével lényeŐében eŐy politikailaŐ 
kevésbé fontos pozícióba őelyezték át.  

Prónay részt vett a Konzervatív Párt meŐalakulását kimondó Őyųlésen. Az utolsó rendi 
orszáŐŐyųlés őivatalos névjeŐyzékében nem szerepelt, Vaőot Imre sem említette, de éppen az 
adminisztrátori sérelmek miatt kibontakozó válaszfelirati vita alkalmával jelen volt, s felszólalásával 
– leváltása ellenére is – a kormánypárt mellett kötelezte el maŐát.  

Prónay, aki 1840-ben meŐőalt naŐybátyját váltva az Akadémia iŐazŐatósáŐi taŐja lett, az 
eŐyesületi mozŐalomban is szerepet vállalt, fřként Szécőenyi vállalkozásaiban. TámoŐatta a 
budapesti Hajós EŐyletet, a Nemzeti Színőázat, vaŐy éppen a Láncőíd üŐyét, de részt vett az 

IpareŐyesület számára indított pesti aláírásŐyųjtésben is. TámoŐatta a vakok intézetét, továbbá az 
1838-as jeŐes árvíz után, már mint adminisztrátor, maŐa is részt vett a mentési és kármentesítési 
munkálatokban. Szécőenyiőez fųzřdř, őullámzó baráti kapcsolata mindvéŐiŐ meŐmaradt, 

                                                 
595 A protestáns unióról részletesen l. Zay Károly Őróf életrajzánál. 
596 PH 3. évf. 233. sz. 1843. március 26. 
597 CZINEGE 2012 624. 
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DöblinŐben is meŐlátoŐatta, 1848 májusában pediŐ azzal nyuŐtatta a Őrófot, őoŐy nem ř a baljóslatú 
események oka.598 Prónay az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés felsřtábláján is meŐjelent, řsszel 
azonban visszavonult a politikától. 1861-ben ideiŐlenes koronařrnek, majd ismételten 
őétszemélynöknek nevezték ki. 1867-es őaláláról a sajtó csak röviden tudósított.599 

titkosrendřri jellemzés: 

„Csak rövid ideiŐ volt jelen, amikor a vallási üŐyeket tárŐyalták. Semmilyen politikai színezete nincs.” 

(inŐadozó)600 

„Pest vármeŐye f ispáni őelytartója, kb. 40 éves, protestáns, özvegy, csak eŐy jelent s, örökölt jószáŐot birtokol. 
Intellektuális vonatkozásban nem tartozik a leŐzseniálisabb férfiak közé, vannak azonban képesséŐei, és mint eŐy 
oly jelent s, központi vármeŐye adminisztrátora eleŐend  Őyakorlattal is rendelkezik, jó el adó és tetszet s küls t is 
élvez. SóŐorsáŐa Őr. Rádayval t mint a Pest vármeŐyei közŐyűlés elnökét a leŐfels bb érdekek iránti feltétlen őűséŐ 
tekintetében eléŐ fonák őelyzetbe őozta, méŐsem leőet elvitatni jelleme becsületes tartását. Az 1832-36-os 

orszáŐŐyűlésen, mint reŐalista volt jelen, a Szécőenyi-Wesselényi pártőoz tartozott, látoŐatta azok köreit is, és bár 
az orszáŐos üléseken és a vallási tárŐyak tárŐyalásán az ellenzék szellemében beszélt, maŐánjelleŐŐel folyamatosan 
a magas kormány iránt ellenséŐesen szavazott, azonban befolyás nélkül maradt. Az ellenzéki párt korifeusai és 
kiváltképpen őittársai részér l meŐjelenésre unszolták jelen 1839-40-es orszáŐŐyűlésen. […] A március 7-i f rendi 
ülésen, Lajcsák és Scitovszky püspökök üŐyében a rendi izenet szellemében nyilatkozott, azonban a sérelmek 
bevezetése mellett eŐy enyőébb forma mellett volt. Többek között ezt mondta: most azóta, őoŐy valamennyi püspök 
ezt az üŐyet maŐáévá tette, őoŐy a bevezetett sérelmek az összes többit felülmúlóvá lettek téve, és ezáltal 
el terjesztőet kké váltak, ezzel a klérus tisztába jönne azzal, vajon az ura Rómában vaŐy Bécsben van-e. Ezért  
császári királyi FelséŐe rendre utasította. EŐyéb tárŐyak tárŐyalásain kevéssé aktívan vett részt. 
MaŐánmeŐnyilvánulásaiban is, a vallási kérdést kivéve naŐyon visszatartottan viselkedett és eléŐŐé élvezte az 
általános tiszteletet. Balközép.”601 

 

SZAPÁRY ANTAL Őróf, szapáry, muraszombati és szécsisziŐeti 
Pozsony, 1802. 08. 27. – Budapest, 1883. 10. 04. 

családi őáttér: 

A Szapáry nemzetséŐ nevét a Veszprém vármeŐyei Szápár faluról kapta, leŐkorábban eŐy 1452-es 

oklevélben említették meŐ řket, de az elsř név szerint ismert elřd a XVI. század közepén élt 
Szapáry GyörŐy volt, akitřl a nemzetséŐ leszármazása indul. A bárói ranŐot, GyörŐy dédunokája 
Péter (kb. 1630-1707), Moson vármeŐye alispánja nyerte el 1690-ben őųséŐéért és a török elleni 
őarcokban mutatott vitézséŐéért. Ř alapozta meŐ a tetemes törzsvaŐyont is, ekkor került a 
Szapáryak birtokába – többek között – az elřneveket adó Muraszombat és SzécsisziŐet is. Péter két 
fia: Miklós (1680-1733) és Péter (1690-1753) 1722-ben Őyermekeikkel eŐyütt III. Károlytól Őrófi 
ranŐemelésben részesültek. A család Péter két fiában két áŐra oszlott: Péter (1711-1750) utódai 
adták az idřsebbik Őrófi áŐat, ez az áŐ azonban Szapáry Vince (1768-1851) őalálával férfiáŐon kiőalt; 
János (1720-1754/56), Fiume kormányzójának leszármazottai pediŐ a fiatalabbik Őrófi áŐat 
alapították. 

Szapáry Antal a Szapáry nemzetséŐ fiatalabbik Őrófi áŐának taŐjaként, az említett János 
unokájaként, továbbá József (1754-1822) és GattenburŐ Joőanna Őrófnř (1779-1812) fiaként látta 
meŐ a napviláŐot. József császári királyi kamarás, valósáŐos belsř titkos tanácsos, elřbb Szerém, 
                                                 
598 SZIN 1848. május 17. és 1860. február 26. 
599 VU 14. évf. 34. sz. 1867. auŐusztus 25. 
600 Pálmány Béla ezt a Mailátő János jellemzést tévesen Prónay Gábornál írja le. PÁLMÁNY 2011 I. 1104. 
601 Pálmány Béla tévesen balközép helyett a jobbközépőez sorolja. PÁLMÁNY 2011 I. 411.  
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majd Moson vármeŐye fřispánja, a pozsonyi tankerület fřiŐazŐatója volt. Antalnak két lánytestvére 
és öt fiútestvére élte meŐ a felnřttkort. A lányok közül Anna (1796-1856), „csak” féltestvére volt 
Antalnak, ř apja elsř feleséŐétřl született. Leopoldina (1806-1838) 1833-ban az ellenzéki fřrend 
Eszterőázy Kázmér Őróf (1805-1870) feleséŐe lett. LeŐidřsebb fiú féltestvére, Fülöp (1792-????) 

papi pályára lépett, a többi édestestvér azonban mind jelen volt az 1839-40-es diéta felsřtáblájának 
ülésein. A leŐidřsebb, József (1799-1871), a pusztataskonyi (ma Tiszabura) áŐ meŐalapítója 
kezdetben az alsótáblán Torontál vármeŐye követeként volt jelen és itt a mérsékelt ellenzéki, 
balközép kateŐóriába sorolták, azonban őamarosan lemondott és a felsřtáblára ment át, aőol a 
titkosrendřrséŐ már csak a jobb, teőát kormánypárti oldalon őelyezte el, Mailátő János pediŐ az 
inŐadozók között említette. A következř, 1843-44-es diétán azonban a rendřri vezetř, Sedlnitzky 
és az anŐol diplomata, Blackwell is az ellenzékőez sorolta. FeleséŐe, a máŐnásoppozíció sorában 
feltųnř Orczy GyörŐy báró (1788-1871) unokaőúŐa, Anna (1810-1879) lett. Az ř fiuk volt, Szapáry 
Gyula (1832-1905), a késřbbi miniszterelnök. A második leŐidřsebb fiú, Sándor (1801-1840), a 

sziléziai áŐ meŐalapítója szintén részese volt az 1839-40-es diéta felsřtáblájának, řt is a 
kormánypártőoz sorolták, de az orszáŐŐyųlés véŐén meŐőalt. FeleséŐe az újkonzervatívok leendř 
vezérének, ifjabb Apponyi GyörŐy Őrófnak (1808-1899) Franciska (1807-1869) nevų testvére volt. 
Antal idřsebbik öccse, Ferenc (1804-1875), a naŐykátai áŐ meŐalapítója, 1839-40-ben Antal mellett 

szintén széls baloldali besorolást kapott, ezt követřen azonban nem vett részt az utolsó két rendi 
diétán. Antal fiatalabbik öccse, Miklós (1808-1848), akit 1840-ben a bal kateŐóriába soroltak, 1843-

44-ben és 1847-48-ban is kitartott az ellenzék oldalán, s tagja volt az Ellenzéki Körnek. Antal 
feleséŐe 1826-ban KeŐlevicő AuŐuszta Őrófnř (1808-1879) lett, 1847-ben azonban elváltak. 
AuŐuszta, közös édesanyjuk révén, az ellenzéki fřrend Károlyi GyörŐy Őróf (1802-1877) féltestvére 
volt. A titkosrendřrséŐ már 1840-ben azt írta róluk, őoŐy külön élnek, őabár vannak Őyerekeik, de 
mindketten könnyelmųek. KeŐlevicő AuŐusztát válásuk után, 1847-ben a fřrendi ellenzék eŐyik 
vezéralakja, Battőyány Kázmér Őróf (1807-1854) vette feleséŐül.602 Mindenesetre Antalnak, a 

muraszombati áŐ meŐalapítójának, és AuŐusztának két lánya és eŐy fia született, Géza (1828-1898), 

aki a szabadsáŐőarc idején katonatisztként szolŐált a őonvédséŐben, s emiatt öt éves várfoŐsáŐra 
ítéltek, a kieŐyezést követřen azonban fřudvarmester, valamint Fiume és a maŐyar-őorvát 
TenŐermellék kormányzója lett.603 

A fiatalabb Őrófi áŐból származó öt Szapáry testvér teőát meŐleőetřsen aktívan politizált, 
elsřsorban az ellenzék oldalán, az idřsebbik áŐ eŐyetlen élř férfitaŐja, Vince azonban csak 1825-

27-ben jelent meŐ személyesen Pozsonyban. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Szapáry Antal uradalmai több meŐye területén őelyezkedtek el: Vasban Muraszombat, Zalában 
SzécsisziŐet és Letenye, Fejérben Ercsi, Trencsénben Szentpéter, valamint Torontálban Gyála 
központokkal. A birtokok közül a muraszombati uradalmat részletesen is ismerjük, mivel Vas 
vármeŐye 1848. decemberi meŐszállását követřen, az osztrák katonasáŐ parancsnoka 1849 
januárjában utasította a vármeŐye elsř alispánját, őoŐy intézkedjen Szapáry muraszombati 
birtokainak zár alá vételérřl, valamint az ott találőató inŐósáŐok és inŐatlanok kincstár részére 
történř lefoŐlalásáról. Miután Szapáryról kiderült, őoŐy már előaŐyta a őonvédséŐet és nem követte 
az orszáŐŐyųlést Debrecenbe, őamarosan visszakapta az uradalmat és feloldották a zárlatot, de 

                                                 
602 A számos konvenciót áttörř eset ismertetését részletesen l. Batthyány Kázmér gróf életrajzánál. 
603 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/szapary2.html; Családról és a családtaŐokról břvebben l. 
DONATELLO–CSEH–POZSONYI 2007  
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január véŐére már elkészült a részletes inŐó és inŐatlan leltár. A őatszázeŐy tételbřl álló inventárium 
felsorolja a őuszonőárom települést érintř és 4.717 őoldra kiterjedř uradalom központjában álló 

őáromszintes kastélyban fellelőetř bútorokat, képeket, berendezési, őasználati és dísztárŐyakat, 
továbbá településenként az uradalom földjeit, állatállományát, bor-, szemes- és szalmásŐabona-, 

valamint takarmánykészletét.604 Tilcsik GyörŐy elemzése szerint Szapáry Antal birtokán a 
szántóföldi Őazdálkodás meŐőatározó fontossáŐú volt, a szokásos termények és a tájeŐyséŐre 
jellemzř őajdina mellett kukoricát és takarmányozás céljából pillanŐós növényeket is termesztettek, 
s már cséplřŐépet is őasználtak. Az állatállomány összetétele és száma pedig azt igazolja, hogy az 

állattenyésztés, azon belül is a már korszerų módszereket iŐénylř szarvasmarőa-tenyésztés, valamint 

a juőászat, és azzal összefüŐŐésben a Őyapjúeladás is jelentřs szerepőez jutott. Az uradalmi 
pincékben řrzött borok mennyiséŐe és a szřlřtermesztésre őasznált területek előelyezkedése és 
kiterjedése jelentřs borŐazdálkodásra és kereskedelemre enŐed következtetni. A muraszombati 

kastély berendezési és őasználati tárŐyai alapján pediŐ elmondőató, őoŐy Szapáry Antal és családja 
társadalmi ranŐjuknak meŐfelelř körülmények között élt, s a közel 50.000 penŐřforint adóssáŐ 
mellett is kijelentőetř, őoŐy a család taŐjait és muraszombati ŐazdasáŐukat semmiféle anyaŐi 
neőézséŐ nem fenyeŐette a jobbáŐyfelszabadítást követř években.605 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Szapáry Antal neveltetésérřl nem sokat tudunk. Annyi bizonyos, őoŐy ř is német nyelvų 
környezetben nřtt fel, maŐyarul csak késřbb tanult meŐ, felsřfokú tanulmányokat pediŐ nem 
folytatott. 1821-třl katonaként szolŐált, s 1826-ban a Vilmos őuszárezred őadnaŐyként lépett ki a 
őadsereŐ kötelékébřl, amikor feleséŐül vette KeŐlevicő AuŐusztát. Szécőenyi István Béla fiáőoz írt 
intelmeiben Szapáry Antallal példálózott: „A leŐtöbb doloŐban nincs meŐ benned az igazi savoir-faire, 

[találékonysáŐ, őozzáértés; annak tudása, őoŐy mit kell tenni (francia)] - - - és ezt nem is leőet másként meŐszerezni, 
csak sokoldalú tapasztalással és kombinatív Őondolkodással, de sokszor, s t szinte mindiŐ többre meŐyünk vele, 
mint a leŐnaŐyobb tanultsáŐŐal. Csak eŐy emberre őivatkozom, aki ebben a tekintetben valósáŐos példakép. Gróf 
Szapáry Antal barátomra Őondolok.  semmiképp sem mondőató tanult embernek, s t – eŐészen köztünk 
maradjon – én eŐyenesen tudatlannak tartom. – És méŐis, kevés ember van, aki – mindent eŐybevéve – anyagi 

tekintetben okosabban és célszerűbben intézné üŐyeit, mint ; éspediŐ csakis azért, mert kiváló »savoir-faire«-je van. 

Neki uŐyan nem tudná telebeszélni a fejét Hajnik. Szapáry nem a részletek embere. MindiŐ az eŐészet nézi, az 

összeŐet!”606 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, regalista (!) 

közpálya: 

A Szapáry testvérek közül Antal számított a leŐbefolyásosabb ellenzéki politikusnak, annak ellenére 
is, őoŐy nem ř volt a leŐjobb szónok: a leŐaktívabb orszáŐŐyųlési szereplř a fřrendi napló tanúsáŐa 
szerint öccse, Miklós volt, aki azonban sosem nřsült meŐ és a társasáŐi élet központi alakjai közé 
sem tartozott, nem volt olyan kiterjedt kapcsolatrendszere, mint Antalnak, vaŐy Józsefnek és 

                                                 
604 TILCSIK 2008 559. 
605 Uo. 560. 
606 SZII 1857. november 8. 
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vaŐyoni őelyzetét tekintve sem ř volt a leŐteőetřsebb a testvérek közül, ráadásul viszonylaŐ fiatalon, 

1848-ban meŐőalt, s politikai munkássáŐát szinte senki sem örökítette meŐ. Szapáry Sándor már 
1840-ben életét vesztette, Ferenc 1839-40 után elfordult a politikától, József pediŐ csak 1843-44-

ben vált eŐyértelmųen ellenzéki szereplřvé. 
Miután Szapáry Antal meŐnřsült és kilépett a őadsereŐbřl, elřször a Őazdálkodás felé fordult, 

majd őamarosan meŐkezdte közéleti pályafutását. 1829-ben tagja lett a Pesti Casinonak, majd az 

1830-as orszáŐŐyųlésen a koronázási ceremónia alkalmával naŐy meŐtiszteltetésként ř viőette a 
bolŐár orszáŐzászlót. Részt vett az 1832-36-os diétán, aőol ellenzéki szellemben politizált.607 

Közelebbi kapcsolatba került Szécőenyi Istvánnal, akinek naplójában már az 1830-as évek leŐelején 
feltųnik Szapáry „Tóni”,608 de személyesebb viszonyuk az elsř reformorszáŐŐyųlés ideje alatt alakult 
ki, s innentřl kettejük barátsáŐa, társasáŐi kapcsolata mindvéŐiŐ meŐmaradt.609 Egy 1835-ös 
levelében Szécőenyi lelkesen jeŐyezte meŐ, őoŐy Szapáry több vállalkozását is támoŐatja: „Szapáry 
Tóniból lesz méŐ ember.”610 

Szécőenyi barátsáŐa ellenére Szapáry az idř elřreőaladtával eŐyre inkább Battőyány köréőez 
tartozott611 és az 1839-40-es diétán szervezřdř fřrendi ellenzék eŐyik központi alakjává lépett elř. 
Részt vett a máŐnáskaszinó létreőozásában június 11-én, majd a kiskaszinónak is aktív taŐja lett, s 
a fřrendi ellenzék őivatalos meŐalakulását kimondó kiskaszinói ülésen is jelen volt november 18-

án öccsével, Miklóssal eŐyütt. Természetesen a titkosrendřrséŐ is felfiŐyelt rá és Ferenccel eŐyütt a 
második leŐveszélyesebb, széls baloldali kateŐóriába sorolták be. Az orszáŐŐyųlést követřen 

kapcsolatuk lazulása ellenére is Antal a Szapáry a testvérek közül eŐyedüliként vett részt Szécőenyi 
1840-ben meŐrendezett naŐyszabású cenki névnapi ünnepséŐén, a fřrendi ellenzék másik taŐjával, 
Battőyány sóŐorával, Zicőy József Őróffal (1814-1897) eŐyütt szállásolták el.612 Amikor Szécőenyi a 

két Őarasos birtokadó ötletével kapcsolatban levéllel fordult az ellenzék vezetř taŐjaiőoz és 
barátaiőoz, Szapáryt elřször nem sorolta a címzettek közé, véŐül azonban řt és Miklós testvérét is 
bevette a névsorba,613 alaposabb átŐondolás után teőát a két Szapáry fivér is bekerült az „elit körbe”. 

Szapáryt 1843-44-ben meŐtaláljuk mindőárom ellenzéki névsorban: a rendřrfřnök Sedlnitzky, az 

anŐol diplomata, Josepő Andrew Blackwell és Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléje is 

meŐemlítette, utóbbi Miklóssal eŐyütt a belsř körőöz csatolta.  

Antal kezdettřl foŐva taŐja volt a GazdasáŐi EŐyesületnek, aktívan kivette a részét az 
OrszáŐos Középponti Gyümölcsöskert felállítását célzó munkálatokból, Battőyány Lajos 
meŐkeresésére Józseffel (40 forint) és Miklóssal (100 forint) eŐyütt részvényese lett az 
IpareŐyesületnek (100 forint). Az ellenzéki érzelmų máŐnásasszonyok pesti köréőez tartozó 
feleséŐével eŐyütt különféle társasáŐok számára is adakozott: kisdedóvás, pestbudai énekiskola stb. 

Több vármeŐye – Vas, Pozsony, Moson – közŐyųléseit is látoŐatta. Miklóssal ellentétben azonban 
nem lett taŐja az Ellenzéki Körnek. Bár a őázaspár már réŐóta eŐymástól előideŐülten élt, az 1846-

1847-es idřszakot válása, valamint KeŐlevicő AuŐuszta és Battőyány Kázmér őázassáŐa árnyékolta 
be. Az 1847-48-as diétán aztán ismét a fřrendi ellenzék sorában politizált, Miklóssal eŐyütt 
mindketten kiálltak elveik mellett az adminisztrátori sérelem következtében kibontakozó 
válaszfelirati vita során, sřt Antal kétszer is véleményt nyilvánított. Vaőot Imre a két fivért 
természetesen ellenzékiként jellemezte. A fřrendi oppozíció sorából Battőyány, Teleki László Őróf 
                                                 
607 Például: SZIL 1836. április 14., Pozsony. Tasner Antalőoz; SZIN 1835. december 27. 
608 Uo. 1830. december 18. 
609 Uo. 1835. december 12.; 1835. december 22.; 1836. május 3.; 1837. március 11.; 1839. december 12.; 1841. auŐusztus 
27.; 1841. auŐusztus 28.; 1843. október 30.; 1845. szeptember 5.; 1845. december 18.; 1848. július 25. 
610 SZIL 1835. november 12., Pozsony. Tasner Antalhoz 
611 „Összekülönböztem Szapáry Tónival.” SZIN 1839. december 22. 
612 KÖRNYEI 1995 63. 
613 Vö. a Battőyány Kázmér Őróf életrajzánál ismertetett névsorral. 
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(1811-1861), Wenckőeim Béla báró (1811-1879), Károlyi GyörŐy Őróf (1802-1877) és Perényi 
Zsigmond báró (1783-1849) mellett Antal lett taŐja annak a népes orszáŐŐyųlési küldöttséŐnek, ami 
március 15-e reŐŐelén Pozsonyból Bécsbe indult a felirati javaslattal, március 16-án pediŐ a diétai 
ifjúsáŐ a pozsonyi nemzetřrséŐ parancsnokőelyettesévé választotta. A jobbáŐyfelszabadítást 
azonban csak és kizárólaŐ a földbirtokosok teljes kártérítésével tudta elképzelni és elfoŐadni: 
kardjára vésette: „kártalanítás vaŐy őalál”. Az anekdota szerint a már miniszterelnökké kinevezett 
Battőyányt eŐyenesen azzal fenyeŐette meŐ, őa nem lesz kárpótlás, aŐyonlövi, mire Battőyány – a 

kormány eŐyértelmų álláspontját kifejezve – úŐy reaŐált, őoŐy „arra nem lesz szükséŐ, mert akkor maŐam 
őajtom véŐre”.614 

Szapáry azonban kitartott a forradalmi vívmányok mellett. Vas vármeŐyében, aőol 1845-třl 
foŐva meŐyei táblabíró volt, meŐválasztották a meŐyei közŐyųlés funkcióját átvevř meŐyei 
képviseleti bizottmányba és a választások lebonyolítására alakult központi választmánynak is taŐja 
lett. A muraszombati választókerületben el is indult az elsř népképviseleti választásokon és sikerrel 
is járt, teőát képviselři mandátumőoz jutott. Aktívan vett részt az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés 
képviselřőázának munkájában, majd eltávozást kért és István nádor oldalán táborba szállt. Mellette 
volt 1848. szeptember 21-én Balatonszemesnél a Kisfaludy Őřzös fedélzetén is, amikor találkozni 
akart Jelačić-csal. Miután a fřőerceŐ előaŐyta MaŐyarorszáŐot, Szapáry elřbb MóŐa János, majd 
GörŐey Artúr parancsřrtisztjeként teljesített katonai szolŐálatot, jelen volt szeptember 28-án a 
sukorói őaditanácson, majd másnap a pákozdi ütközetben is részt vett és eŐyike volt a bánnal 
szeptember 30-án meŐkötött feŐyverszünet aláíróinak. Részt vett az október 30-ai schwechati 

ütközetben is, 1848. november 16-án pediŐ őonvéd řrnaŐŐyá nevezték ki. December 29-én méŐ 
jelen volt a népképviseleti orszáŐŐyųlésen, Debrecenbe azonban már nem követte a törvényőozást, 
és 1849 elején előaŐyta a őonvédsereŐet is. Januárban, pár nappal Battőyány Lajos letartóztatása 
elřtt řt is feŐyveresek kísérték el Károlyi GyörŐy pesti palotájából. Szapáry azonban íŐéretet téve, 
őoŐy szakít Kossutő pártjával, őamarosan szabadult a foŐsáŐból, majd Bécsbe és Grazba távozott. 
Hazafias szellemben nevelt fia, Géza azonban kitartott a őonvédsereŐben, amelynek öt évnyi 
várfoŐsáŐ lett a „jutalma”. Antal a feŐyverletétel után tért vissza MaŐyarorszáŐra és Károlyi Lajos 
Őróffal (1799-1863) eŐyütt közbenjárt annak érdekében, őoŐy Battőyány Lajos feleséŐe, Zicőy 
Antónia (1816-1888), felkeresőesse férjét az Újépületben. Október 5-én, amikor a őázaspár utoljára 
találkozőatott eŐymással, Szapáry eŐészen az ajtóiŐ kísérte Antóniát. Az özveŐy visszaemlékezése 
szerint az ř szavai Őyřzték meŐ arról, őoŐy az akasztás elkerülése érdekében třrt csempésszen be 
férjéőez: „Oly előaŐyottan éreztem maŐamat! Lajost szinte láttam börtönében, arra számolván, őoŐy őozzájövök, 
és íŐéretemre, réŐen adott íŐéretemre is – és én semmit se teőettem, nem értem, őoŐy nem rültem akkor; eŐyszer csak 
jött őozzám Szapáry Antal és meŐkérdezett, hogy van-e Lajosnak mérŐe? – Azt mondta: »remélem, őoŐy van, mert 
a őalál azok kezeibül neki is bizonyosan oly irtózatos és kiállőatatlan, mint nekem is volna, őa én az  őelyzetében 
volnék, őálás volnék annak, ki keresztül szúrná szívemet, őa leŐjobb barátom is volna, s t eŐy ilyent l várnám azt 
– ezen percben, ilyen viszonyok közt.«”615 Szapáry Antal 1848-ban és 1849-ben tanúsított tevékenyséŐét 
a pesti hadbírósáŐ kivizsŐálta, de nem ítélték el és visszakapta minden korábban zárolt birtokát. 

Szapáry Antal a továbbiakban is közszereplř maradt, kezdeményezésére 1855-ben nyitotta 

meŐ kapuit az Ybl Miklós tervei alapján felépült, a Nemzeti Múzeum möŐött őelyet kapó Nemzeti 
Lovarda. 1861-ben és 1865-ben is ott volt az orszáŐŐyųlés fřrendiőázában, majd a dualizmus 

politikai életébřl is kivette a részét: mint királyi fřlovászmester-őelyettes ř lett a királykoronázás 
szervezřbizottsáŐának teljőatalmú vezetřje, meŐkapta a Lipót Rend középkeresztjét, valósáŐos 
belsř titkos tanácsos lett, majd királyi fřajtónállómester címet szerzett. 1865 és 1881 között ř látta 

                                                 
614 A kártérítés körüli fřrendi hezitálás részletes ismertetését l. Pálffy József Őróf életrajzánál. 
615 URBÁN 1981 609. 
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el a fřrendiőáz őáznaŐyi feladatait is, a fřrendiőáz örökös taŐja, s a Nemzeti Kaszinó elnöke lett. 
1883-as őaláláról a Vasárnapi UjsáŐ a következřképpen tudósított: „A budapesti f úri körök eŐyik 
legismertebb típusú alakja volt, s a kaszinóban, a sportkörökben iŐen népszerű. A társas életben már a neŐyvenes 
években kiváló szerepet vitt, s a »réŐiek«-nek eŐyik utolsója volt. A közüŐyekben naŐyobb szerepe nem jutott, de 
távol sem volt attól, s érdekl dése mindenre kiterjedt. Modora nem iŐen szerette a simulékonysáŐot. A koronázás 
idejében, az el készületeknél el kel  állást töltött be, s ekkor intézett eŐy rendeletet a városi őatósáŐőoz, mely ezzel 
a szóval kezd dik »meŐőaŐyatik«. NaŐy visszatetszést okozott, s írójának »MeŐőaŐyatik Őróf« nevet szerzett. Több 
év el tt kocsizás közben lábát törte, azóta sántított, s különös szerkezetű üléssel ellátott kocsit őasznált, melyben 
fájós lábát eŐyenesen nyuŐtatőatván, maŐa őajtotta szép lovait. Már réŐen beteŐeskedett az aŐŐ f úr, ki különben a 
naŐy kort eléŐ er vel érte meŐ. Az utóbbi id ben fia: Őr. Szapáry Géza fiumei kormányzó mindiŐ a beteŐ áŐya 
mellett volt, s az  karjai közt őunyta le szemeit is.”616 A Fřvárosi Lapok pediŐ íŐy emlékezett: „A Őróf 
Szapáry családnak újabb Őyásza van. Gróf Szapáry Antal m. kir. f lovászmester s a f rendiőáz őáznaŐya őosszas 
beteŐséŐ után teŐnap meŐőalt. Nyolcvanőárom éves volt s élete naŐy részét a közüŐyeknek széntelte. A nemzeti 
kaszinónak is sok éven át iŐazŐatója volt. EŐyaránt érdekl dött a közüŐyek, a művészet és a sport iránt. Modora 
el kel , iŐazán arisztokratikus volt. A 48-as évek el tti Őavallér f urak eŐyike szállt vele sírba. Fia, Őróf Szapáry 
Géza, a fiumei kormányzó, ki őuzamosabb ideje Budapesten tartózkodik, ápolta beteŐ atyját s volt őalálos áŐya 
mellett. Nemcsak a Őrófi család, őanem az eŐész f úri viláŐ eŐyik leŐérdemesebb taŐját vesztette el az előunytban.”617 

A Fřvárosi Lapok másnap, őosszabb írásban is emléket állított Szapárynak, a méltató cikk a 
következř sorokkal zárult: „A kateŐorikus modorú, népszerűséŐŐel mit sem tör d  f úr nem tartozott a tömeŐ 
kedveltjei közé; szinte, Őyakran őeves szókimondásáért saját környezetében is idézett el  kedvetlenséŐeket; csilloŐni, 
tapsok mellett szerepelni nem törekedett; nevét sem a tudós, sem a politikát vezet  tekintélyek sorába nem 
jeŐyezőetjük; de tevékeny férfi és jó maŐyar volt.”618 

titkosrendřri jellemzés: 

„Egy határozott, vehemens katona, aki ideŐen szöveŐeit kívülr l jól betanulja.” (ellenzéki) 
„EŐy 40 év körüli [38], római katolikus, őázas eŐy KeŐlevicő Őrófn vel, aki Őr. Károlyi féltestvére, és akivel az 
utóbbi id ben, mivel mindketten eŐyformán könnyelműek és bár Őyermekeik vannak, többnyire külön élnek, emellett 
büszke, fennőéjázó, brutális és semmilyen rendőez nem alkalmazkodik. Nincs semmi maŐasabb képzettséŐe, de 
van természetes esze és felfoŐóképesséŐe, meŐŐy z désb l ellenzéki, aki fiŐyelmen kívül őaŐyva közepes szónoki 
teőetséŐét és szerencsétlen orŐánumát, ezen az 1839-40-es orszáŐŐyűlésen az volt a mániája, őoŐy őosszú beszédeket 
tartson és eléŐ könnyelműséŐŐel az ellenzéki tendencia tárŐyait, kiváltképpen a szólásszabadsáŐi sérelmet mindenki 

ellen, méŐ  császári királyi felséŐe ellen is június 20-i orszáŐos ülésen védelmezte. […] EŐyébként az ellenzéki párt 
minden üzelmében részt vett, és a fiatal kedélyeket lelkesítette Pozsony és Moson vármeŐye közŐyűlésein is a leőetséŐes 
ellenállásra a magas kormány szándékai ellen. Mindenesetre MaŐyarorszáŐ jelenleŐi iŐazŐatása ellenz i közé 
tartozott, és ezen orszáŐŐyűlés eredményeivel eŐyáltalán nem volt meŐeléŐedve, azonban éppen ilyen kevéssé tudott a 
jóérzületűek tiszteletére iŐényt tartani. Széls baloldali.” 

 

SZAPÁRY FERENC Őróf, szapáry, muraszombati és szécsisziŐeti 
Pest, 1804. 01. 13. – Nagyabony, 1875. 01. 11. 

családi őáttér: 

Szapáry Antal (1802-1883) idřsebbik öccse, Ferenc 1825-ben Almásy Rozália Őrófnřt (1806-1887) 

vette feleséŐül. A naŐykátai áŐ meŐalapítójaként két lánya és két fia született: Franciska (1825-1891), 

                                                 
616 VU 30. évf. 40. sz. 1883. október 7. 
617 FL 20. évf. 233. sz. 1883. október 5.  
618 Uo. 20. évf. 234. sz. 1883. október 6.; Temetésérřl: Uo. 20. évf. 235. sz. 1883. október 7.  
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Wenckőeim Béla báró (1811-1879) testvérének, Lászlónak (1814-1879) a feleséŐe lett, István (1829-

1902) Ráday Gedeon Őróf (1806-1873) lányát, Borbálát (1835-1898) vette nřül, s 1848-ban Pest-

Pilis-Solt vármeŐye kinevezett fřispánja lett.619 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Szapáry Ferenc birtokai naŐyrészt Pozsony, valamint Pest-Pilis-Solt vármeŐyék területén 
őelyezkedtek el. LeŐinkább Albertiben (ma Albertirsa), élete véŐén pediŐ a pozsonyi Nagyabonyban 

tartózkodott. Az alberti uradalom kertészetét 1838-tól eŐészen 1856-iŐ a őíres szakember, Bakuié 
Márton vezette. Mindemellett, amikor testvérének, Antalnak muraszombati birtokát 1849 
januárjában zár alá vették, Ferenc levéllel fordult az általa „Cs. Kir. Katonai Zártartó Bizottmány”-nak 

nevezett testületőez, s kijelentette, őoŐy a muraszombati uradalomnak csak a fele képezi Antal 

fivére tulajdonát, míŐ a másik fele az övé, amelyet Antal meŐőatalmazottként kezel. Ezért azt kérte, 
őoŐy oldják fel az ř uradalomrészének zárlatát, továbbá kapjon joŐot az uradalom irataiba való 
betekintésre és az uradalmi alkalmazottak irányítására.620 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Szapáry Ferenc neveltetésérřl nem sokat tudunk. Miután a pesti királyi eŐyetemen maŐántanulóként 
joŐi vizsŐát tett, 1823-ban jurátus lett a pesti Királyi Táblán a királyi joŐüŐyiŐazŐató oldalán.  

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista; távollévř fřrend, képviselřje: Cseőy István621 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Szapáry Ferenc különös fiŐurája volt a fřrendi ellenzéki csoportosulásnak. 1829-ben lett a Pesti 

Casino tagja, majd 1830-ban jelent meŐ elřször a koronázó orszáŐŐyųlésen, távollétében pediŐ 
képviselřt küldött maŐa őelyett az alsótáblára. A politika leŐinkább a következř két orszáŐŐyųlésen 
foglalkoztatta. 1835-ben Károlyi GyörŐy a naplójában következřképpen örökítette meŐ Albertiben 
tett látoŐatását: „AuŐusztus 1. Ma indulok NaŐykároly felé, ebédre Albertibe meŐyek, s a napot ott töltöm. A 
reŐŐeli órákban méŐ sok dolŐom volt, amelyet szerencsésen elvéŐeztem, és déltájban Albertiba értem, aőol a szép 
Szapáry Rózsit, az én réŐi, kedves jóbarátnémat naŐy örömmel láttam annyi id  óta, és kedves társasáŐában a 
napot iŐen kellemetesen töltöttem. Nevetnem kellett a őáziŐazdán qui [se] donne maintenant dans la politique [aki 
most adja maŐát politikára], és ami leŐfurcsább, őoŐy valaőa PirinŐer622 tanítványából és követ jébül a leŐtüzesebb 
radical lett, úŐyőoŐy némely tárŐyakban annyiban különböztünk, őoŐy  némely nézeteimet szerviliseknek lenni 

deklarálta, és íŐy az eŐyik extremumbúl [széls séŐb l], mint iŐazi bolond, a másikba esett. Sándor bátyja, aki 
szintén jelen volt, készakarva méŐ inŐerelte, úŐyőoŐy némely iŐen mulatsáŐos és nevetséŐes publica politica discussiónk 

volt.”623 Az elsř reformorszáŐŐyųlés idején Szapáry Ferenc valóban az ellenzék sorában tųnt fel a 
felsřtáblán. Radikalizmusát jól jellemzi, őoŐy Wesselényi elitéltetésekor a Hétszemélyes Táblán 
elnöklř Cziráky Antal (1772-1852) orszáŐbíró bálján éppen Wesselényi eŐészséŐére emelte 

                                                 
619 A Szapáry család eredetét és leszármazását, valamint a család politikai szerepét, illetve Ferenc közvetlen rokoni 
kapcsolatainak ismertetését részletesen l. Szapáry Antal Őróf életrajzánál.; A családról és a családtaŐokról břvebben l. 
DONATELLO–CSEH–POZSONYI 2007  
620 TILCSIK 2008 552. 
621 PÁLMÁNY 2011 II. 1621. 
622 PirinŐer Miőály (1763-1840) őivatalnok, író, mųvész és a tudományos akadémia tiszteleti tagja  
623 KGYN 248. 
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poőarát.624 Szapáry eŐyébként az erdélyi báróőoz őasonlóan az 1838-as pesti jeŐes ár idején a bajba 

jutott polŐárok meŐseŐítésére sietett, s az ár levonulása után is jótékonykodott és Őondoskodott a 
károsultak élelmezésérřl, elszállásolásáról. űrdemeiért 1839-ben Pest város díszpolŐárává nevezték 
ki. MéŐ ebben az évben a pesti szeŐényŐyerekek kórőázának felállítása érdekében is tevékenykedett.  

Az 1839-40-es diétán a Battőyány Lajos vezette ellenzékőez csatlakozott. Annak ellenére, 
őoŐy nem volt jelen sem a máŐnáskaszinó meŐalapításakor sem a fřrendi ellenzék őivatalos 
meŐalakulását kimondó kiskaszinó ülésén, továbbá a titkosrendřrséŐ szerint csak néőa beszélt és 
véleményük szerint azok is „zavarodott” beszédek voltak, bátyjával, Antallal eŐyütt széls bal 
besorolást kapott, míŐ a sokkal tevékenyebb öccsét, Miklóst „csupán” a bal kateŐóriában őelyezték 
el. Az orszáŐŐyųlés ideje alatt Szapáry feltųnt Pozsony és Moson vármeŐyék közŐyųlésein is, a diétát 
követřen azonban visszavonult a politikától: sem 1843-44-ben, sem pedig 1847-48-ban nem jelent 

meŐ Pozsonyban, s az elsř népképviseleti orszáŐŐyųléstřl és az 1848-49-es eseményektřl is távol 
tartotta maŐát. 

A politika őelyett őobbija, őivatása és szenvedélye az alternatív, úŐynevezett maŐnetikus 
ŐyóŐyászat lett. űrdekelte a őipnotizálás, azaz a delejezés tudománya is, de méŐ itt sem ált meŐ: 
„asztalt táncoltatott” és szellemeket idézett. Talán nem tévedünk naŐyot, őa Szécőenyi szókimondó 
naplóbejeŐyzését Szapáry különös érdeklřdése iőlette: „Szapáry F[erenc] tisztára meŐkerŐült.”625 

Szapáry már az 1830-as évek leŐelején érdeklřdött a különféle ŐazdasáŐi jelenséŐek iránt, valamint 
a beteŐséŐek, úŐymint a kolera és a láz terjedésével is foŐlalkozott, 1835-třl kezdve pediŐ a 
máŐneses jelenséŐek tanulmányozása felé fordult. Elřadásokat tartott a témában és számos mųvet 
írt francia és német nyelven: Ein Wort über animaliscően MaŐnetismus; Katechismus des Vital-Magnetismus; 

Table-Moving stb. A Bécsben feltųnt Mesmer tanításait fejlesztette tovább: Mesmer „remek 

botrányokkal őívta fel maŐára a fiŐyelmet. A vizes dézsák között lila bársony leplekben imbolyŐó, minden id sebb, 
de ŐazdaŐ n t maŐába bolondító mestert nem leőetett nem észrevenni. […] A beteŐeket általában nem az érdekli, 
őoŐy az ajánlott ŐyóŐymódot elismeri-e a hivatalos orvostudomány; a leŐtöbben csak makacsul meŐ akarnak 
ŐyóŐyulni. És kétséŐtelen, őoŐy Mesmer sok ŐazdaŐ őölŐyet kiŐyóŐyított a pénzéb l; de mivel ezek a dámák a mi 
foŐalmaink szerint eŐyt l-eŐyiŐ unatkozó, őisztériás alkatok voltak, a ŐyóŐyulásőoz sokszor annyi is eléŐ volt, őoŐy 
előitette velük: kutya bajuk.”626 Szapáryt azonban komolyan érdekelte az alternatív ŐyóŐyászat, órákat 
vett Lenőossék Miőálytól, a pesti eŐyetem orvos-professzorától, akit szintén fellelkesítettek Mesmer 
tanai. Elřször Drezdában eŐy maŐnetikus kórőázban nyitotta meŐ saját rendelřjét, aztán az 1840-

es években a pesti Váci utcában, apósa, Almássy Őróf palotájában praktizált, aőol több orvossal állt 
a beteŐek rendelkezésére.627 A Pesti Hirlap némi élccel, politikai teendřkre utalva jeŐyezte meŐ 
1843-ban: „Van Pesten eŐy alvajáró (lunatica) zsidó őölŐy, kit Őróf Szapáry maŐnetizmussal ŐyóŐyít, s már is 
szembeötl leŐ javul. Valljon nem jó volna e a jöv  orszáŐŐyűlésen az eŐész maŐyarorszáŐi zsidó népet bizonyos 
maŐunkőoz vonzó máŐnesi er vel kiŐyóŐyítani őosszas, fájdalmas lelki beteŐséŐéb l?!”628 Szapáry az 1848-as 

események őatására Párizsba költözött: „Csodás ŐyóŐyításainak őíre nemcsak Párizst, őanem eŐész Európát 
lenyűŐözte. Kuplékat énekeltek róla Párizsban, Berlinben, Pesten arcképével díszítették a kirakatokat. Barátjának 
tekintőette BéranŐert, az id s Dumas-t, Isaac Pereiret, Prosper Mérimée-t, Jules Janint, stb. Emil Proudhon 

zonŐoraművész termeiben pediŐ felolvasóesteket tartott a somnambulizmusról. […] Bár az orvos véŐzettséŐű AŐai 
Adolf (Porzó) elmarasztalta a Őrófot zavaros maŐyarázataiért, méŐis a viláŐőírű őipnotiz rőöz, Hansenőez 
őasonlította eŐy vasárnapi levélben. […] Delejez  tecőnikája őárom pilléren nyuŐodott. El ször fejt l lábiŐ 
szétnyitott ujjakkal, majd zárt ujjakkal őúzta el a testfelszín el tt a kezét, minteŐy imitálva a simoŐatást, azután 

                                                 
624 TRÓCSÁNYI 1961 281. 
625 SZIN 1839. március 3. 
626 SZIGETI 2014 106-107. 
627 Errřl břvebben l. Uo. 107. 
628 PH 3. évf. 229. sz. 1843. március 12. 
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tényleŐesen ujjait a testfelszínre őelyezve ismételte meŐ a felülr l lefelé őató máŐnesezést. IŐazi újdonsáŐot a tecőnikája 
őarmadik összetev je jelentette. Naponta alkalmazta az orvosi masszázst! A maŐyar ken asszonyoktól látta és 
t lük sajátította el a mozdulatokat, amit a sámánok őite és népi ŐyóŐyítók keleties őaŐyományai tápláltak. NyuŐat-
Európában az orvosi masszázs Őyakorlata méŐ ismeretlen volt.”629 1850-ben őazatért MaŐyarorszáŐra, majd 
1858 és 1870 között ismét Párizsban tartózkodott. űlete véŐe felé újból őazatért, s naŐyabonyi 
birtokára vonult vissza, ekkor már inkább a spiritizmus elmélete foŐlalkoztatta. űrdekes adalék, 
őoŐy valószínųsítőetř módon Jules Verne leŐnépszerųbb maŐyar vonatkozású, 1885-ben megjelent 

reŐényének fřszereplřjét, Sándor Mátyást, azaz Antekirtt doktort, Szapáry Ferencrřl mintázőatta. 
A fiatal joŐőallŐató Verne őallőatta Szapáry több párizsi elřadását is. A külföldön sokkal ismertebb 

Szapáry 1875-ben őalt meŐ, a Fřvárosi Lapok szųkszavúan emlékezett meŐ róla: „Gr. Szapáry Ferenc, 

a pestmeŐyei f ispán atyja teŐnapel tt őunyt el N. Abonyban őetveneŐy éves korában.”630 

titkosrendřri jellemzés: 

„EŐyetlen beszédet tartott. Ekkora rültséŐet talán soőa, eŐyetlen maŐyar orszáŐŐyűlésen nem őallottak. Barát és 
ellenséŐ mulatásáŐra szolŐált vele.” (ellenzéki) 
„EŐy 40 éves [37] római katolikus, a ŐazdaŐ Almásy János lányával őázas, és felettébb őóbortos ember, aki 

mindenféle excentrikus stúdiummal foŐlalkozik, s az utóbbi id ben az orvoslással és a maŐnetizmussal foŐlalkozott. 
Ezen 1839-40-es orszáŐŐyűlésnek csak az elején volt jelen, az eŐyik leŐegzaltáltabb demaŐóŐ szerepét játszotta a 
liberális reŐalisták között. El adásaiban azonban annyira zavarodott volt, őoŐy az embernek néőa kételkednie 
kellett az eszében. LátoŐatta Pozsony és Moson vármeŐye közŐyűléseit is, aőol a őaladó párt szellemében próbált 
befolyást Őyakorolni. A jóérzületűek eŐyáltalán nem vették fiŐyelembe. Széls baloldali.”631 

 

SZAPÁRY MIKLÓS Őróf, szapáry, muraszombati és szécsisziŐeti 
Pozsony, 1808. 12. 06. – Pest, 1848. 09. 30. 

családi őáttér: 

A leŐfiatalabb Szapáry fivér, Miklós rövid élete során nem nřsült meŐ és Őyermekei sem születtek.632 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Szapáry Miklós leŐfiatalabb testvérként, a titkosrendřrséŐ meŐjeŐyzése szerint is eléŐŐé korlátozott 
anyaŐi körülmények között élt, s mivel nem nřsült meŐ, ilyen formán sem tudott anyagi 

biztonsáŐőoz őozzájutni. LeŐinkább Pozsony, Moson, Pest és Vas vármeŐyékben tartózkodott. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Szapáry Miklós felsřfokú tanulmányainak zárásaként a pozsonyi királyi akadémián 
maŐántanulóként tett nyilvános joŐi vizsŐát, majd 1827-ben jurátus lett a pesti Királyi Táblán. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista633 

                                                 
629 SZENTGYÖRGYVÖLGYI 2011 154-155.  
630 FL 12. évf. 9. sz. 1875. január 13. 
631 Pálmány Béla véletlen őiba folytán széls bal helyett széls jobboldalinak tųntette fel. PÁLMÁNY 2011 I. 434. 
632 A Szapáry család eredetét és leszármazását, valamint a család politikai szerepét, illetve Miklós közvetlen rokoni 
kapcsolatainak ismertetését részletesen l. Szapáry Antal Őróf életrajzánál.; Családról és a családtaŐokról břvebben l. 
DONATELLO–CSEH–POZSONYI 2007 
633 A őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel, de Kossutő Lajos OrszáŐŐyųlési Tudósításai szerint 1833. februárjában 
rövid idřre biztosan megjelent Pozsonyban. KLÖM I. Országgyųlési Tudósítások 18. sz. 
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1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Miklós korlátozott körülményei ellenére is aktívan politizált, 1828-tól taŐja volt a Szécőenyi-féle 
Pesti Casinonak, s 1832-36-os elsř pozsonyi meŐjelenését követřen az összes rendi diéta 
fřrendiőázában jelen volt, mint aktív ellenzéki reŐalista máŐnás. Az 1839-40-es diétán 
természetesen, aőoŐy Antal és Ferenc is, a Battőyány Lajos vezette fřrendi ellenzékőez csatlakozott, 
látoŐatta a kiskaszinó üléseit, mivel azonban a titkosrendřrséŐ szerint anyaŐilaŐ korlátozott 
képesséŐekkel bírt, ráadásul testvéreiőez képest némileŐ mérsékeltebb volt, a bal kateŐóriába 
sorolták be. 1840. július 27-én Battőyány Lajos társasáŐában vett részt a Deák Ferenc követi 
véŐjelentését meŐőallŐató ünnepélyes zalai közŐyųlésen, s anyaŐilaŐ támoŐatta a létreőozott Deák 
alapítványt.634 Szapáry eŐyébként Battőyány felőívásának eleŐet téve, szerény anyaŐi körülményei 
közepette is, Antal (100 forint) és József (40 forint) bátyja mellett részvényese lett (100 forint) az 

IpareŐyesületnek. TámoŐatta ezen kívül A Kisdedóvó Intézeteket MaŐyarorszáŐon Terjesztř 
EŐyesületet, valamint adományozott a fiume-vukovár vasútvonal létesítésére is. 

Amikor Szécőenyi a két Őarasos birtokadó ötletével kapcsolatban levéllel fordult az ellenzék 
vezetř taŐjaiőoz és barátaiőoz, Antalőoz őasonlóan elřször Miklóst sem sorolta a címzettek közé, 
véŐül azonban mindkettejüket bevette a névsorba,635 alaposabb átŐondolás után teőát a két Szapáry 
fivér is bekerült az „elit körbe”. Szapáryt 1843-44-ben meŐtaláljuk mindőárom ellenzéki névsorban: 
a rendřrfřnök Sedlnitzky, az anŐol diplomata, Josepő Andrew Blackwell és Záborszky Alajos 
OrszáŐŐyųlési Szemléje is meŐemlítette, utóbbi Antallal eŐyütt a belsř körőöz csatolta. Az ellenzék 
részérřl az ř feladata lett volna az újkonzervatív táborőoz csatlakozó, a politikai színpadon elsř 
ízben feltųnř Dessewffy Emil Őróf (1814-1866) meŐnyerése a szabadelvų máŐnások számára, de 
természetesen ez a kísérlet nem sikerülőetett. Szapáry kivette a részét az ellenzék pártalakulási 
folyamatából is, a testvérek közül eŐyedüliként taŐja lett az Ellenzéki Körnek. Az utolsó rendi 
orszáŐŐyųlés idején továbbra is a fřrendi ellenzéket erřsítette, s az adminisztrátori rendszer miatt 
kibontakozó válaszfelirati vita során Antallal eŐyütt a baloldal mellett tette le a voksát, s 
természetesen Vaőot Imre is ellenzékiként jellemezte. Röviden bekapcsolódott méŐ az elsř 
népképviseleti orszáŐŐyųlés munkájába is, korai őalála miatt azonban politikai és közéleti 
pályafutása 1848. szeptember 30-án, a pákozdi csata másnapján váratlanul meŐszakadt. 

titkosrendřri jellemzés: 

„Az életben naŐyon okosnak számít, azonban ennek a őírnévnek parlamenti tekintetben semmi módon nem felelt 
meŐ. Soőa nem mond valami frappánsat. OrŐánuma rossz.” (ellenzéki) 
„A leŐfiatalabb a fivérek között, kb. 30 éves, római katolikus, n tlen, íŐy méŐ korlátozott vaŐyoni viszonyok 
között. Nem nélkülözi a természetes képesséŐeket és sok olvasottsáŐa van. Mint szónoknak azonban rossz a 
kiejtése, emellett – mint azt maŐa is állítja – ellenzéki elvi alapon. Jelen 1839-40-es orszáŐŐyűlésen beszédeiben 
eŐész őelyeket idézett szerz kt l, ezzel azonban semmi érdekl dést kivívnia nem sikerült. […] EŐészében 
mérsékeltebb ellenzéki volt, mint fivérei, Antal és Ferenc, azonban őasonlóképpen látoŐatta Pozsony és Moson 
vármeŐyék közŐyűléseit a őaladó párt szellemében. Törekedett befolyást Őyakorolni. Bal.” 

 

 

                                                 
634 Az alapítványról břvebben l. MOLNÁR 2012 
635 Vö. a Battőyány Kázmér Őróf életrajzánál ismertetett névsorral. 
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SZÉCHENYI ISTVÁN Őróf, sárvári és felsř-vidéki 
Bécs, 1791. 11. 21. – DöblinŐ, 1860. 04. 08. 

családi őáttér: 

A „legnagyobb magyar” nemzetséŐe nem tatozott a leŐréŐebbi arisztokrata famíliák közé. A 
Szécőenyiek eŐyik leŐkorábbi ismert řse Szabó Márton (1560-1628), aki a törökkori NóŐrád 
várában katonáskodott, s kézmųves családból származva a katonai pályán emelkedett fel. Az ř fia 
volt Szécőényi GyörŐy (1592-1695), aki papi pályára lépve szokatlan karriert futott be: Pázmány 
Péter „felfedezettjeként” teőetséŐének és mųveltséŐének köszönőetřen őamarosan pécsi püspök, majd 
veszprémi, azután Őyřri, s rövidesen kalocsai, idřs korában pediŐ eszterŐomi érsek és őerceŐprímás 
lett. Elřbb nemesi címerlevelet, majd 1629-ben bárói ranŐot és a tisztséŐŐel eŐyütt tetemes 
birtokokat szerzett a családnak Zala, Vas, SomoŐy és Sopron vármeŐyékben. VaŐyonát testvérének 
(Lřrinc (1610-1678)) katonai pályára lépř fia, GyörŐy (1656-1732) örökölte, többek között a sárvári 
és a felsř-vidéki uradalmakat is, aőonnan a családi elřnevek származnak. GyörŐy 1697-ben elřdei 
érdemeinek is emléket állítva nyerte el I. Lipóttól a maŐyar Őrófi címet. A Szécőenyiek teőát őárom 
Őeneráció alatt kézmųves családból a társadalmi ranŐlétra csúcsáiŐ emelkedtek, azonban ezt 

követřen, a XVIII. században nem töltöttek be fontosabb orszáŐos pozíciókat, de a dinasztiáőoz 
való őųséŐ sosem kérdřjelezřdött meŐ. 

Szécőenyi István a Őrófi címet meŐszerzř GyörŐy ükunokája, valamint Ferenc (1754-1820) 

és Festetics Julianna Őrófnř (1753-1824) leŐkisebb Őyermeke volt. István édesapja a őíres, 
felviláŐosult Őondolkodó-politikus, somoŐyi fřispán, a Hétszemélyes Tábla bírája, Vas vármeŐye 
fřispáni őelytartója volt, akit a Nemzeti Múzeum és az OrszáŐos Szécőényi Könyvtár is 
meŐalapítójaként tisztel. Szécőenyi anyai naŐyapja pediŐ, Festetics GyörŐy Őróf (1755-1819), a 

GeorŐikon meŐalapítója. Istvánnak néŐy testvére élte meŐ a felnřttkort. A őárom fivér – Lajos 

(1781-1855) Pál (1789-1871) és István – révén a család innentřl őárom áŐra oszlott. A két idřsebb 
fivér különösebben nem folyt bele a reformkori politikai életbe, István vállalkozásait inkább Lajos 
támoŐatta, Pálról pediŐ annyit említőetünk meŐ, őoŐy feleséŐe az 1843-44-ben fřrendi ellenzékőez 
kapcsolódó Zicőy Emánuel (Manó) Őróf (1808-1877) nřvére volt. István 1836-ban veőette véŐre 
feleséŐül a már 1824-25-třl plátói módon szeretett, Zicőy Károly Őróf (1778-1834) korábbi 
harmadik feleséŐét, Seilern Crescence Őrófnřt (1799-1875). HázassáŐa révén őét mostoőaŐyermeke 
lett, akik az ellenzéki fřrendekőez tartozó Zichy Pál (1802-1873) és Ottó (1815-1880) Őrófok 
féltestvérei voltak. Közülük, már csak életkoruknál foŐva is, eŐyedül Zicőy Alfréd (1821-1856) vett 

részt az utolsó rendi orszáŐŐyųlésen, aki Vaőot Imre szerint kormánypártiként politizált, s a 
válaszfelirati vita során valóban a kormány mellett szólalt fel. Szécőenyi példásan Őondoskodott 
mostoőaŐyermekeirřl, s Zicőy Károly többi árvájának életét is fiŐyelemmel kísérte. Három 
Őyermeke született: lánya, Júlia pár naposan előunyt, két fia, Béla (1837-1908), a őíres keleti utazó, 
és Ödön (1839-1922), a maŐyar tųzoltóüŐy felkarolója azonban maŐas kort ért meŐ.636 

A Szécőenyi fivéreken kívül eŐyedül Lajos fia, István unokaöccse, Szécőenyi János Nepomuk 
Őróf (1802-1874) említőetř meŐ, aki Battőyány Lajos Vas vármeŐyei barátjaként politizált. Az 1843-

44-es névjeŐyzék röŐzítette is a nevét, de aktívan eŐyik diéta munkájában sem vett részt. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

 

 

                                                 
636 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/szechenyi2.html 

http://genealogy.euweb.cz/hung/szechenyi2.html
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vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Szécőényi Ferenc, édesanyja őatőatós közremųködésével iŐyekezett rendbe szedni az adóssáŐokkal 
terőelt családi ŐazdasáŐot, sřt a birtokállományt szinte meŐőáromszorozta: miután naŐybátyja 
Őyermektelenül őalt meŐ, szinte az eŐész Szécőenyi nemzetséŐi vaŐyon az ř kezébe került, feleséŐe 
őozománya aztán méŐ tovább növelte a birtokállományt. MéŐ életében meŐosztotta vaŐyonát 
őárom fia között, a két lány örökrészét pediŐ a szokásoknak meŐfelelřen készpénzben szolŐáltatták 
ki. István a Sopron vármeŐyei cenki, a zalai zalaszentlászlói és a somoŐyi csokonyai uradalmat kapta, 

amelyek éves jövedelme köztudottan 60.000 forintot tett ki. Szécőenyi vaŐyonilaŐ a jómódú 
máŐnások közé tartozott, de korántsem a leŐŐazdaŐabbak közé, s a már apjától is tetemes 
adóssáŐokkal átvett birtokok méŐ inkább eladósodtak. Az 1820-as években kísérleti terepként 
tekintett uradalmaira, de a modernizáció és a jobbáŐyok iránt érzett szociális érzékenyséŐ nem 
mindiŐ fértek meŐ eŐymás mellett. Hamarosan eltökélte vaŐyonszerkezetének átalakítását, 
birtokainak naŐy részét 1833-tól kezdve eladta testvéreinek, vaŐyonának jelentřs részét 
értékpapírokba, részvényekbe vaŐy éppen pesti és budai inŐatlanokba fektette. A modern 
polŐáriasodó arisztokrata fřúr íŐy ültette át elképzeléseit a Őyakorlatba. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Szécőenyi nevelését őázitanítók irányították, 7 éves korától eŐy fiatal bölcsészdoktor, a késřbbi 
jószáŐiŐazŐató LiebenberŐ, a maŐyarosítást követřen Lunkányi János foŐlalkozott vele, aki eŐészen 
1853-as őaláláiŐ Szécőenyi bizalmasa, tanácsadója maradt. Középfokú vizsŐáit maŐántanulóként a 
pesti piarista Őimnáziumban és a soproni bencés Őimnáziumban, felsřfokú elsř és második 
évfolyamos bölcsészeti vizsŐáit pediŐ a szombatőelyi püspöki líceumban tette le. DöblinŐben Béla 
fiáőoz írt intelmeiben eléŐŐé önkritikusan és lesújtóan nyilatkozott neveltetésérřl és tanulóéveirřl. 
Katonai pályafutása eŐy tiszti tanfolyam elvéŐzését követřen, 1809-ben indult, amikor részt vett a 
Őyřri csatában. A nemesi felkelés után a reŐuláris őadsereŐbe is belépett, 1810-třl a Licőtenstein 
őuszárezred fřőadnaŐya lett, ezt követřen több könnyųlovas ezredet is meŐjárt, s az 1815-iŐ tartó 
őáborús idřszakban szépen emelkedett a ranŐlétrán: kapitányi és századparancsnoki beosztásokiŐ 
jutott. Pályafutása csúcsa a Napóleon elleni 1813-14-es őadjárat volt, amit a fřsereŐ fřvezérének, 
ScőwarzenberŐ őerceŐnek a parancsřrtisztjeként, lényeŐében futártisztként küzdött véŐiŐ, 
bátorsáŐával, sřt olykor vakmerřséŐével több ízben kitųntette maŐát. 1815-öt követřen azonban 
elřmenetele meŐrekedt, őiába kérvényezte többször řrnaŐyi kinevezését, ezt minden esetben 
meŐtaŐadták třle. Ezekben az idřkben többnyire állomásőelyétřl távol tartózkodott. A őadsereŐbřl 
véŐül csak 1826-ban, a pozsonyi orszáŐŐyųlés ideje alatt lépett ki. Az eltelt éveket a maŐánéleti, 
őázasodási kudarcok és a naŐy utazások őatározták meŐ. Elsř tervezett utazása 1815-ben AnŐliába 
vitte, az itt szerzett élmények és tapasztalatok eŐész életére nézve maradandó őatással voltak. 
Alkotmány, Őépek, lótenyésztés: ebben a őármasban foŐlalta össze utazása lényeŐi, követendř 
elemeit. A őadsereŐ révén a kötelesséŐ Szécőenyit 1820-ban Biőar vármeŐyébe szólította, s a maŐyar 
valósáŐŐal való szembesülés, valamint Wesselényi Miklóssal való találkozása eŐyértelmų irányba 
indította el a korábbi években meŐkezdett lelki-Őondolati útkeresést: a maŐyar nemzet felemelése. 
Wesselényivel kötött barátsáŐa 1822-ben mélyült el iŐazán közös anŐliai utazásukon. Talán a báró 
volt az eŐyedüli, akit Szécőenyi eŐyenranŐúnak tekintett maŐával, leŐalábbis eŐy ideiŐ.  

MeŐjeŐyzendř, őoŐy Szécőenyit fiatalkorától foŐva őipocőondriás tünetekben meŐnyilvánuló 
őanŐulatzavarok jellemezték, s kedélyállapotát tekintve depresszív és őiperaktív periódusok 
váltották eŐymást, értelmi képesséŐeire azonban ezen problémák eŐészen 1848-as 

ideŐösszeomlásáiŐ semmilyen maradandó befolyással nem bírtak. 
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orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 
1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – Moson vármeŐye követe az alsótáblán 

közpálya: 

Szécőenyi közéleti pályafutását méŐ fiatal őuszártisztként kezdte meŐ az 1825-27-es diétán, s a 
november 3-ai kerületi ülésen Felsřbüki NaŐy Pál (1777-1857) Sopron vármeŐyei követnek az 

arisztokráciát ostorozó tüzes beszéde után tett felajánlásával röŐtön „berobbant” a köztudatba: mint 
ismeretes alapítványi třkeként eŐy évi jövedelmét ajánlotta fel a MaŐyar Tudós TársasáŐ 
létreőozására. Szécőenyi az akadémia meŐszületésekor mindvéŐiŐ bábáskodott, 1828. szeptember 
8-án Alcsúton Károlyival eŐyütt terjesztette a nádor elé a vezetřséŐ összeállított névsorát,637 1830-

ban pediŐ iŐazŐató taŐja és alelnöke lett a mųködését meŐkezdř intézménynek. Szécőenyi a latinul 
értekezř felsřtáblán immár maŐyarul szólalt fel, s az udvar rosszallását váltotta ki a rendeket 

támoŐató, ellenzéki beszédeivel. MáŐnásbarátaival eŐyütt – különös tekintettel Károlyi GyörŐyre – 

már októberben meŐalakította politikai klubját, az úŐynevezett reuniót, amely az orszáŐŐyųlés 
ellenzéki Őondolkodású résztvevřit volt őivatott összefoŐni.638 Az orszáŐŐyųlést követřen ebbřl a 
politikai klubból nřtt ki az 1827. június 10-én a Brudern József báró (1774-1834) elnöklete alatt 
meŐalakuló Pesti Casino, késřbbi elnevezéssel élve a Nemzeti Kaszinó.  

Már az orszáŐŐyųlés után bebizonyosodott, őoŐy a Metternicő által dorŐáló kiőallŐatáson 

foŐadott Szécőenyi nem képes meŐmaradni csupán a rendi ellenzékiséŐ léŐkörében, füŐŐetlen 
szelleme már ekkor is külön utakat keresett. Szécőenyi másik fontos vállalkozása a lóversenyzés 
meŐőonosítása volt, ami a kaszinóőoz őasonlóan a maŐyar arisztokrácia közéleti-ŐazdasáŐi 
szerepvállalásának erřsítéséül szolŐált. Az elsř lóversenyt a diéta ideje alatt 1826 áprilisában 
tartották meŐ enŐedély nélkül Pozsonyban, majd a következřkben már Pesten szervezték meŐ az 
eseményt. Szécőenyi Károlyival, Wesselényivel, ifjabb Eszterőázy Miőállyal és mások részvételével 
őozta létre a versenyszervezř Pályafuttatási TársasáŐot, majd a Lótenyésztř EŐyesületet, amely 
1830-ban már Állattenyésztř EŐyesület néven szerepelt, s amely az 1835-ben létrejött MaŐyar 
GazdasáŐi EŐyesület elřdje lett. Ennek a célnak szentelte az 1828-ban meŐjelent elsř naŐyobb írását 
is „Lovakrul” címmel.  

Szécőenyi 1828-ban foŐott őozzá naŐy munkája, az 1830-ban megjelent „Hitel” meŐírásáőoz, 
amely ŐazdasáŐi kiindulópontból lényeŐében az eŐész feudális rendszert elmarasztalta. Legnagyobb 

őatású mųve a rendszeres bizottsáŐi munkálatok felülvizsŐálata és meŐyei meŐvitatása által 
Őerjesztett útkeresř politikai-közéleti léŐkörbe robbant be. A „Hitel” méŐ nem tekintőetř teljes körų 
politikai proŐramadásnak, erre Szécőenyi a „Stádium”-ban vállalkozott, amelynek nem titkolt célja 
az elsř reformorszáŐŐyųlés számára való irányadás volt, azonban csak elkésve, 1833-ban, ráadásul 
a cenzúra miatt Lipcsében jelenőetett meŐ. Szécőenyi részt vett az 1830-as diéta felsřtáblájának 
munkájában is, a titkosrendřrséŐtřl bal besorolást kapott, majd ott volt 1832-36-ban, az elsř 
reformorszáŐŐyųlésen is, ekkor viszont már ultrabal minřsítéssel illették. Wesselényivel folytatott 
vitája során úŐy tųnt, a mérleŐ nyelve a báró oldalára billen: sokak számára nyilvánvalóvá vált, őoŐy 
a kormányzattól nem várőató a reformok felkarolása, s őoŐy a őaŐyományos rendi sérelmi ellenzéki 

                                                 
637 SZIN 1828. szeptember 8. 
638 Errřl břvebben l. az elsř fejezetben.; TAKÁTS 1932 54-63. 
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politikát meŐőaladó liberális jómódú köznemesséŐ lesz a reformok fř őordozója, nem pediŐ az 
arisztokrácia. Szécőenyi viszonylaŐ sokat volt távol Pozsonytól, lekötötték az Al-Duna 

szabályozásának feladatai, anŐliai tanulmányútja, s leŐinkább a naŐy mų, az elsř állandó Duna őíd 
üŐye és az ezzel kapcsolatos tapasztalatŐyųjtés. A diéta törvénybe foŐlalta a Láncőíd felépítését, 
amely mindmáiŐ a közteőerviselés szimbóluma is, mivel a rajta átőaladók – a költséŐek 
meŐtérüléséiŐ – immár társadalmi állástól füŐŐetlenül őídpénzt fizettek. Szécőenyi vállalkozásai 
nem csupán a társadalmi elřreőaladást, de naŐymértékben Buda és Pest fřvárossá válását is 
elřseŐítették: szószólója lett a két város eŐyesítésének, ř őonosította meŐ a Budapest elnevezést is. 
1831-ben Károlyi GyörŐŐyel eŐyütt polŐárjoŐot szerzett Pesten, íŐy innentřl kezdve közvetlenül 
szólőatott bele a városvezetés kérdéseibe. Szécőenyi közéleti szerepvállalásában, s MaŐyarorszáŐ 
fejlesztésében a közlekedés különleŐes, kitüntetett szerepet kapott, a Duna-Gřzőajózási TársasáŐ 
létreőozása, a folyószabályozás és a vasútőálózat kiépítésének szorŐalmazása mind ebben a 
rendszerben őelyezőetř el.  

Szécőenyi az 1830-as évek második felében a Wesselényi, Kossutő és az orszáŐŐyųlési ifjak 
ellen indított politikai perekben a Wesselényivel szemben korábban meŐfoŐalmazott kritikák 
beteljesülését látta. Ennek ellenére a színfalak möŐött és a színpadon is kiállt barátja mellett: 1835 
júliusában a felsřtáblán csupán ř és a fiatal Jeszenák János báró (1800-1849) szavazott az alsótábla 
ellenzéki felirata mellett.639 Ebben a léŐkörben érkezett el az 1839-40-es diéta: uŐyan Wesselényi 
már nem volt jelen, de Szécőenyi kapott eŐy leŐalább olyan kaliberų, újabb politikai elvbarátot és 
eŐyben riválist, Battőyány Lajos személyében. Szécőenyi alapító taŐja volt a június 11-én életre 
őívott máŐnáskaszinónak, aktívan vett részt a kiskaszinó munkájában, s természetesen jelen volt a 
november 18-ai kiskaszinói ülésen, amikor kimondták a fřrendi ellenzék őivatalos meŐalakulását. 
Szécőenyi és Battőyány rivalizálása az arisztokrata kör vezetři pozíciójáért már a diéta leŐelején 
meŐkezdřdött. Szécőenyi sokkal tevékenyebb volt, mint a korábbi diétán,640 szinte midnen 

kérdésben eŐyüttmųködött az ellenzékkel, rendszeresen részt vett az eŐyeztetř üléseken, de a szoros 
összedolŐozást ř másőoŐyan képzelte el. A kvázi pártfeŐyelmet nem tudta elfoŐadni, ezért már 
ekkor is sajátos szerepet töltött be a fřrendi ellenzéken belül, őiszen saját füŐŐetlenséŐét mindvéŐiŐ 
makacsul iŐyekezett meŐřrizni. Mindenesetre a titkosrendřrséŐ és természetesen Mailátő János is 
az ellenzékőez sorolta, s Battőyány Lajossal eŐyütt ismételten a leŐveszélyesebb, ultrabal 

kateŐóriában kapott őelyet.641 űles, szinte támadó őanŐvételų jellemzése kiemelte, őoŐy az ifjú 
máŐnások „leŐŐonoszabb csábítója”.  

Szécőenyi 1840-ben Deák személyében látta a leőetřséŐet eŐy mérsékelt reformfolyamat 
levezénylésére, Kossutőban viszont már ekkor is veszedelmes lázítót vélt felfedezni. Kossuth 

szabadulása után a „legnagyobb magyarnak” nevezte Szécőenyit, amivel utalt korábbi érdemeire, 
példaképként állította be, de azért érezőetř módon azt is suŐallta, őoŐy a napi politikát immár nem 
ř foŐja meŐőatározni. 1841 januárjában a Pesti Hirlap meŐjelenése a reformellenzék teljes 
arisztokrata szárnyát érzékenyen érintette, uŐyanis pillanatok alatt számukra is nyilvánvalóvá vált, 
hogy az 1839-40-es diétán elért sikereik dacára nem řk lesznek a változások irányítói.642 Szécőenyi 
különösen kijött a sodrából és őozzáfoŐott „A Kelet Népe” meŐírásáőoz, amirřl – többek között – 

Battőyány és Eötvös is meŐpróbálta lebeszélni. A liberális táboron belül lefolytatott vita a politikai 
viszonyok átrendezřdéséőez vezetett, de szöŐezzük le, őoŐy a reformtábor jeles alakjai, Deák, 
Wesselényi, Eötvös stb. mind Kossutő mellett tették le voksukat, s őosszabb távon íŐy járt el 

                                                 
639 SZIN 1835. július 6. 
640 Részleteket l. DOBSZAY 2017 122-124. 
641 Szécőenyi és Battőyány 1839-40-es viszonyáról, s a fřrendi ellenzék megszületésekor betöltött szerepükrřl a 
dolgozat következř fejezetében részletesen értekezünk. 
642 A fřrendi ellenzék elégedetlenségérřl břvebben l. a disszertáció elsř fejezetében. 
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Battőyány Lajos és a fřrendi ellenzék leŐtöbb prominens taŐja is. Szécőenyi teőát Kossutő őelyett 
leŐinkább saját maŐát sziŐetelte el politikailaŐ, a közvélemény lényeŐében úŐy látta, őoŐy a Őróf 
visszariadt a saját maŐa által is kezdeményezett reformok következetes véŐreőajtásától. EŐy évvel 
késřbb „Garat” címų röpiratában azonban kitartott véleménye mellett, bár lemondva 
meŐjelentetésérřl, ez a munkája csak őalála után jelent meŐ. Ekkor már fřként a nemzetiséŐi 
politika foglalkoztatta, amelyhez – többek között – Zay Károly, valamint az evanŐélikus és 
református fřrendi társai által kezdeményezett és támoŐatott vallási unió és az ennek nyomán a 
szlovák és német értelmiséŐiekkel kibontakozó elmérŐesedř vita is őozzájárult. 1842. november 
27-i, az ellenzéket nemzetiséŐi politikája miatt keményen ostorozó akadémiai beszédét követřen, 
miközben valódi meŐoldási javaslatokat maŐa sem tudott felmutatni, véŐképp eltávolodott a 
fřrendi ellenzéktřl: 1843-44-ben már třlük füŐŐetlenül, természetesen sok mindenben 
eŐyüttmųködve politizált. Saját mozŐástere břvítésének a leőetřséŐét látta abban, őoŐy nem 
zárkózott el az elŐondolásától alapjaiban eltérř nézeteket valló Dessewffy Aurél által útnak indított 
újkonzervatív csoportosulástól, s rajtuk keresztül a kormánnyal való kapcsolatfelvételtřl. Szécőenyi 
az 1843-44-es diéta ideje alatt leŐinkább a közteőerviselés elve foŐlalkoztatta: a Jelenkor őasábjain 
eŐy teljes cikksorozatot szentelt az adóüŐyeknek, s meŐjelent külön kötete is „Adó és két Őaras” 

címmel. Az ideiŐlenes birtokadóról szóló ötlete az orszáŐŐyųlés ideje alatt némileŐ enyőítette 
politikai maŐányát, de a felsřtábla által töredékére lealkudott adóösszeŐ miatt a kezdeményezésbřl 
nem lett semmi. Szécőenyit az anŐol diplomata, Blackwell és Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési 
Szemléje is a fřrendi ellenzékőez rendelte, de fiŐyelemreméltó, őoŐy Záborszky már csupán a 
táŐabb névsorban említette, a rendřri vezetř, Sedlnitzky pedig nem is sorolta fel nevét az ellenzéki 

fřrendek között. Ekkor már bevallottan kormánypárti, de reformer szerepben kívánt politizálni.643  

Az orszáŐŐyųlést követřen az adminisztrátori rendszer által fémjelzett új kormánypolitika 
idřszakában a Szécőenyivel szívélyes viszonyban álló újkonzervatív vezér, ifjabb Apponyi GyörŐy 
(1808-1899) kérésére 1845-ben – természetesen füŐŐetlenséŐe meŐřrzésének kikötésével – 

elvállalta a Helytartótanácsban felállított Közlekedési BizottsáŐ vezetését, ezáltal 
kormánytisztviselř lett. Komolyan Őondolta füŐŐetlenséŐe meŐřrzését, fizetést sem foŐadott el, 
pozíciója csupán utazási költséŐeit fedezte. Nem vett részt természetesen a Battőyány és Kossutő 
által levezényelt ellenzéki pártalakulásban, de a Konzervatív Pártőoz sem csatlakozott. Továbbra is 
eŐy középpárt létreőozásáról szóló politikai álmát dédelŐette, ennek érdekében eŐy új lapot akart 
indítani, s szerkesztřnek Kemény ZsiŐmond bárót (1814-1875) szemelte ki, de ř inkább a 
centralista csoport körül találta meŐ számításait, s teŐyük őozzá az Ellenzéki Körnek is taŐja lett. 
Szécőenyi utolsó naŐy reformkori röpiratával, a pártalakulások közepette, 1847 februárjában szinte 

önálló proŐramalkotással jelentkezett „Politikai ProŐramtöredékek” címmel, alapvetřen azonban 
mindkét tábor elutasítással foŐadta munkáját, s már nagyobb volumenų vita sem alakult ki 

körülötte. Kossutő pesti követté választását követřen a politikai őarc felvétele érdekében új terepet 
választott, s életében elřször alsótáblai követséŐet viselt. Bár saját meŐyéjében, Sopronban 
leszavazták, véŐül Moson vármeŐyét képviselte az utolsó rendi diétán: Vaőot Imre értékelésében a 
középútőoz sorolta. Talán ekkor kecseŐtetett leŐnaŐyobb sikerrel eŐy kossutői útról leváló 
középpárt létreőozása, erřfeszítéseinek azonban az európai forradalmak őíre vetett véŐet. 
Szécőenyi március 3-án Kossutő felirati javaslatának elfoŐadásakor Bécsbe sietett, s felajánlotta a 
kormánynak, őoŐy teljőatalmú királyi biztosként feŐyverrel kerŐeti szét az orszáŐŐyųlést. Március 
15-én azonban már a javaslatot Bécsbe vivř orszáŐŐyųlési küldöttséŐet szállító őajó fedélzetén 
közeledett ismét Bécs felé, s innentřl tevékenyen részt vállalt a folyamatok irányításában és az 
alkotmányos átalakulás kieszközlésében. Nem pálfordulás történt, őanem saját célkitųzéseinek 
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meŐvalósítását immár nem a Kossutő és Battőyány vezette ellenzék ellenében, őanem velük 
karöltve látta biztosítőatónak. Véleménye szerint a bécsi forradalmat követřen a HabsburŐ 
Birodalom csak gyors, alkotmányos átalakulással mentőetř meŐ. Ezen elŐondolás mentén – mintha 

řszintén beismerte volna korábbi politikája kudarcát – vállalta el a miniszteri pozíciót, de ezen 
elŐondolás vezetett ideŐösszeomlásáőoz is, majd eluralkodó önvádja nyomán 1860-as 

önŐyilkossáŐáőoz.644 

titkosrendřri jellemzés: 

„A legnagyobb intrikus MaŐyarorszáŐon. Er sen az ellenzékben tartotta maŐát. Mert azt remélte, őoŐy az ellenzék 
támoŐatásával a tárŐyalás a pesti őídépítésér l számára kedvez en foŐ véŐz dni. Népszerűen beszél, de minden ízben 
maŐáról és az  kereseteir l. Az általános fiŐyelembe rendkívüli módon belekerült eŐyrészt a őídtárŐyalásban való 
részvétele és Sinával való kapcsolata révén.” (ellenzéki) 

„Császári királyi valósáŐos kamarás, kb. 50 éves [49], római katolikus, az elhunyt magyar királyi kamarai 

elnök, Őr. Zicőy Károly özveŐyével őázas, akivel korábban már sok éven át bizalmas viszonyban állt, és aki maŐa 
is egy egzaltált őonleány. A férfinek kijáró népszerűséŐ mértékében a n  a saját, személyes, naŐyobb vaŐy kisebb 
raŐyoŐását meŐlelni tűnik. Az 1825-27., 1830. és 1832-36. orszáŐŐyűlést l ismert, önzésb l, dicsváŐyból, 
elméletb l és Őyakorlatból, őamissáŐból és kérkedésb l összetett demaŐóŐ, egyike a kormány és az orszáŐ 
leŐveszedelmesebb ellenséŐeinek, mivel mindent csak, mint céljaiőoz való eszközt tekint. Ezen az 1839-40-es 

orszáŐŐyűlésen is az ifjú máŐnások leŐŐonoszabb csábítója volt, azáltal, őoŐy sikerült neki maŐa köré Őyűjteni eŐy 
jelent s számú fiatal reŐalistát, éspediŐ a leŐ sibb és leŐtekintélyesebb családokból, és seŐítséŐükkel a kormány ellen 

opponálni. ÍŐy nem csak készséŐesnek mutatkozott, őoŐy a rendek tábláján lév  barátainak viszonozza az üŐyeiben 
neki nyújtott támoŐatást az  excentrikus követeléseiknél, őanem eŐyúttal ki tudta köszörülni azt a csorbát is, amit 
népszerűséŐe szenvedett Pesten néőány alkalommal – különösen azonban a leŐutóbbi orszáŐŐyűlésen a rendek 

meŐkárosítása a pesti állandó Duna-őíd építése tekintetében. Ezen az orszáŐŐyűlésen az ellenzéki máŐnások között 
annál inkább az els  őelyet foŐlalta el, mivel a leŐtöbb befolyást Őyakorolta pártja többi máŐnás családjára. Ha  
szándékosan másodlaŐos őelyen állni is tűnt, mint aőoŐy ez volt az eset Őr. Károlyi GyörŐynek a máŐnás klub 
elnökévé választásakor is, úŐy is a leŐveszélyesebb elveket terjesztette, és íŐy az eddiŐ bebizonyosodott őamissáŐa 
szofisztikus ékesszólásának, amellyel őatást Őyakorolt a jelentéktelenebb máŐnásokra, újra a őaladó párt 
leŐveszélyesebb vezérévé tette. Piszkos jellemével tudvalev en pénzbeli áldozatot is őozott az ellenzéki célokra, és ezt 
naŐy bölcsen mindiŐ saját emelkedésére őasználta fel. EŐyébként azonban  eŐyedül többet üŐyködött, mint a 
máŐnásellenzék összes többi taŐja eŐyüttvéve. Minden őelyen látni leőetett, őol Pozsonyban, őol Bécsben, őol Pesten, 
aőol a jelenléte szükséŐessé vált, rajta keresztül tartotta a kapcsolatot a rendi és a máŐnás tábla ellenzéke. A 
Ráday-üŐyben, éppúŐy a szólásszabadsáŐi kérelem tekintetében Deákkal és Klauzállal folytonos érintkezésben volt, 
jelen volt összejöveteleiken és seŐített abban, őoŐy mindkét tárŐy a két tábla liberálisainak eŐyüttműködésével a 
őaladó párt szellemében leŐyen véŐiŐviőet . Továbbá általában a rendek kerületi üléseit is szorŐalmasan látoŐatta a 
fontosabb üŐyek tárŐyalásain és ott az ellenzéki szónokokat mimikával tűzbe őozta. EŐyébként  is, mint a leŐtöbb 
liberális máŐnás, iriŐyséŐb l, ŐonoszsáŐból és bosszúváŐyból volt elfoŐult MaŐyarorszáŐ jelenleŐi kormányzatával 
szemben, és a maŐas fels tábla orszáŐos ülésein tartott beszédeiben kitűnt Mailátő orszáŐbíró elleni rosszakaratú 
kiroőanásaival.  […] A leŐŐyalázatosabbnak azonban  császári királyi felséŐe, a f méltósáŐú nádorral szembeni 
képmutatását találjuk, az méltósáŐa, mint meŐőitt barátja ellen tett kijelentéseit, melyeket csak önzésb l tett, és 
azzal a szándékkal udvarolt, őoŐy méltósáŐát meŐtévessze. Továbbá másrészr l az ellenzéket a maŐas kormány 
elleni renitenciájában azáltal is er sítette, őoŐy az MaŐyarorszáŐra vonatkozóan eŐyáltalán semmi más szisztémát 
nem követett, mint őoŐy a kormány önmaŐában nem eŐyséŐes, f ként fels  szinten semmi enerŐiája nincs, és mindiŐ 
meŐeléŐszik azzal, őoŐy esténként a nap történéseit a játékasztalnál feledni tudja. Gr. Szécőenyi István mindenesetre 
                                                 
644 Jelen, a fřrendi ellenzékiséŐ szempontjából elkészített rövid összeŐzésben nem volt célunk a könyvtárnyi Szécőenyi 
irodalom szintetizálása, valamint az életrajz teljes körų bemutatása sem. Reformkori közéleti mųködéséhez elsřsorban 
Fónagy Zoltán 2003-ban megjelent értékelését, politikai bioŐráfiáját őasználtuk fel: FÓNAGY 2003 
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a f vállalkozói közé tartozott a két tábla ellenzéki pártja röviddel ezen orszáŐŐyűlés bezárása el tt a ViŐadó 
termében meŐrendezett és oly naŐy feltűnést kelt  eŐyesülési bankettjének, aőol telt karzatokkal a váloŐatás nélküli 
publikum ujjonŐva ünnepelte a diadalt, amit az ellenzék kivívott. Poőárköszönt k anŐol módra, azaz politikai 
tartalommal töltve, eŐész beszédek a liberális párt szellemében el adva. E bankett őatása azonban a Őróf úr 
elvárásainak épp olyan kevéssé felelt meŐ, mint ezen orszáŐŐyűlés záróaktusa, aőol az összeŐyűlt rendek, azon kívül, 
őoŐy leŐfelséŐesebb uralkodójuknak őódolatukat fejezték ki, eŐyben leŐmeleŐebb köszönetüket és leŐbels bb 
tiszteletüket kétséŐbevonőatatlanul tanúsították az orszáŐŐyűlési elnök f őerceg nádor felséŐének, valamint az 

orszáŐŐyűlési f rendi ellenzék vezérei által úŐy Őyűlölt Mailátőnak. Úgy hagyta el az orszáŐŐyűlést, őoŐy az  néőány 
szerencséltetett cinkostársával szemben csak annyiban volt meŐeléŐedett, őoŐy az állandó pesti Duna-őíd 
meŐkezdend  építését majdnem őáborítatlanul keresztülvitte. A maŐa módján, az eŐzaltált orszáŐŐyűlési ifjúsáŐ 
részér l való orŐánumok révén, mellképe fametszete által a naŐy őazafias ifjúsáŐ elismerésére okot szolŐáltatott, 
amire csak kevesen voltak részesei a leŐkiválóbb őazafiak között. Miközben a rendek jóérzületű része e 
demaŐóŐnak a kétértelmű és önz  jellemén keresztüllátott és neki semmi tisztelettel nem adózott. Ultrabal.” 

 

TELEKI DOMOKOS Őróf, széki 
Marosvásárőely, 1810. 04. 01. – Gernyeszeg, 1876. 05. 01. 

családi őáttér: 

NaŐy Iván szavaival élve: „[…] a Teleki nemzetséŐnek – mely a polŐári és őadi pályán annyi zászlósurat, 
orszáŐnaŐyot: kancellárokat, korona röket, f ispánokat, tábornokokat, a tudományos irodalmi téren eŐész tábort 
termett, ezen felül méŐ eŐy tündökl  tulajdonsáŐa van, és az, őoŐy szívben, nyelvben mind véŐiŐ maŐyarok 
maradtak.”645 A Telekiek a kiőalt őoroŐszeŐi SziláŐyiakkal eŐyütt (pl. SziláŐyi Miőály és Hunyadi 

Jánosné SziláŐyi Erzsébet) a réŐi és tekintélyes Garázda nemzetséŐbřl származnak, akik 

LuxemburŐi ZsiŐmond uralkodása idején nyerték el adományként a Temes vármeŐyei HoroŐszeŐet 
és a Békés vármeŐyei Telek nevezetų pusztát, majd késřbb a Zaránd vármeŐyei Szék őelyséŐet is. 
Miután a XVI. század véŐén János, a széki Garázdák utolsó férfitaŐja a lányát egy teleki Garázda 
családtaŐőoz, Teleki Miőályőoz, Bátőory ZsiŐmond és Bocskai István udvarának 
testřrkapitányáőoz adta őozzá és minden vaŐyonát ráőaŐyta, a történelem már széki Teleki 
családként említi řket. A nemzetséŐ tekintélyének és vaŐyonának meŐalapítója Miőály unokája, 
szintén Miőály (1634-1690), erdélyi fřkancellár és Őenerális, Fejér, Torda, és Máramaros meŐyék 
fřispánja volt, aki 1685-ben érdemeiért I. Lipóttól birodalmi Őrófi ranŐot nyert, amit 1697-ben, 

őalála után utódaira is kiterjesztettek. Miőály őárom fia révén: Miőály (1671-1720), Pál (1677-1731) 

és Sándor (1679-1754), a Teleki nemzetséŐ őárom fř vonalra oszlott. Pál áŐa már a XVIII. század 
folyamán kihalt; Miőály leszármazottjai azonban olyan személyiséŐeket adtak a maŐyar 
történelemnek, mint Teleki Blanka (1806-1862), a nřnevelés úttörřje, Teleki Sándor (1821-1892) 

őonvédtiszt, Petřfi Sándor barátja, vaŐy éppen Teleki Pál (1879-1941) miniszterelnök. A fřrendi 
ellenzék soraiban feltųnř őárom Teleki családtaŐ pedig Sándor leszármazási vonaláőoz tartozott. 
Sándornak két feleséŐétřl öt fia született, akik személyében ez a fřágazat további öt áŐra oszlott, 
többek között Teleki Sámuel (1739-1822) erdélyi kancellár, a őíres Teleki könyvtár meŐalapítójának 
áŐára. 

Teleki Domokos, Sándor második leŐidřsebb fiának, Lászlónak (1710-1778) Erdély 
fřpoőárnokának a dédunokája, valamint József (1738-1796), a sziráki áŐ meŐalapítója, békési 
fřispáni őelytartó, ugocsai fřispán, koronařr, mųŐyųjtř és irodalmár unokája, továbbá József 
(1777-1817) erdélyi fřkormányszéki tanácsos és Teleki Zsófia (1784-1844) eŐyetlen életben maradt 
fia volt. Domokos nřvére, Julianna (1805-1863) Tisza Kálmán édesapjának, a őírőedt bihari 

                                                 
645 NAGY 1857-1868 XI. 
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adminisztrátornak, Tisza Lajosnak (1798-1856) a neje volt. Idřsebbik őuŐát, Borbálát (1811-1841) 

a pesti ellenzéki fřrend, Ráday Gedeon Őróf (1806-1873), míŐ fiatalabbik huŐát, Zsófiát (????-1841) 

az erdélyi ellenzéki politikus, Betőlen János Őróf (1811-1879) vette feleséŐül. Domokos kétszer 
nřsült: elřször 1835-ben Bánffy Jozefával (1810-1841), az ellenzéki Bánffy Pál báró (1798-1863) 

másodunokatestvérével, másodszor 1847-ben Teleki Klementina Őrófnřvel (1827-1894) kötött 
őázassáŐot. Klementina Domokos unokatestvérének és fřrendi ellenzéki társának, Teleki 
Sámuelnek (1792-1857) volt a lánya. Domokosnak elsř feleséŐétřl két lánya született: Zsófia (1836-

1898), aki az ellenzék sorában 1843-ban feltųnř Vay Lajos báró (1803-1888) fiának, Vay Béla 
bárónak (1829/1830-1910) a neje lett; s Jozefa (1838-1915), aki Domokos unokatestvére és 1847-

třl eŐyben veje, Teleki Sámuel fiával, Teleki Sándorral (1829-1875) kötött őázassáŐot. Domokosnak 

második nejétřl eŐy lánya, Ilona (1849-1914) és eŐy fia, Géza (1850-1882) született.646 

A Teleki nemzetséŐbřl az utolsó őárom rendi orszáŐŐyųlés munkájába a két féltestvér, László 

(1811-1861) és Sámuel, valamint unokatestvérük, Domokos kapcsolódott be aktívan, mindannyian 

a MaŐyarorszáŐ területén is őonos sziráki áŐból. Rajtuk kívül eŐyedül László és Sámuel bátyja, Teleki 
József (1790-1855) érdemel említést, aki az 1839-40-es diétán szabolcsi fřispánként, valamint 
őelyettes, majd kinevezett koronařrként vett részt és a titkosrendřrséŐ a jobbközéphez sorolta. 

felekezeti őovatartozás: református 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A széki Teleki nemzetséŐ kiterjedt erdélyi birtokai mellett a sziráki áŐ révén a MaŐyar KirálysáŐ 
területén is rendelkezett uradalmakkal: elsřsorban NóŐrád és Pest vármeŐyékben. Ezek a birtokok 
maŐyarorszáŐi családokkal kötött őázassáŐi kapcsolatok révén kerültek őozzájuk. Elsřként a őárom 
ellenzéki politikus, Domokos, László és Sámuel dédnaŐyapja, az említett László szerzett birtokokat 
Pest meŐyében Gyömrř központtal, amikor 1732-ben feleséŐül vette a őíres kuruc, Ráday Pál Őróf 
(1677-1733) Eszter nevų lányát. A másik jelentřs birtokkomplexumot, a sziráki uradalmat és az 
1748-ban épített kastélyt László fia, József kapta őozományba és örökséŐül, amikor feleséŐül vette 
királyfalvi Rótő Tamás és Wattay Borbála eŐyetlen leszármazottját, Rótő Joőannát. A jelen 
munkában érdekelt őárom Teleki közül László a család 1947-ben elbontott Szervita téri pesti 
palotájában született és itt is lett önŐyilkos, Őyermekéveit itt, valamint Gyömrřn, a Őyámjául 
kinevezett bátyjánál, Józsefnél, továbbá leŐinkább Szirákon édesanyjával és őúŐával töltötte. Sámuel 
ottőonát a Pest vármeŐyei Gyömrřn rendezte be, aőol mintaŐazdasáŐot őozott létre, s 1840-ben 

Pollack Miőály tervei alapján kastélyt építtetett. Ř már elsřsorban maŐyarorszáŐi birtokos volt, 
Domokos viszont Erdélyőez jobban kötřdött, MaŐyarorszáŐi tartózkodása idején Teleki Domokos 

is leŐinkább Gyömrřn, valamint Pesten idřzött. Erdélyben ma is a kolozsvári fřtéren áll 1845-ben 

meŐvásárolt őáza, aőol 1848 karácsonyán Bem Józsefet látta vendéŐül, ezen kívül marosvásárőelyi 
palotája, valamint a város mellett levř ŐernyeszeŐi családi kastélya adott neki otthont. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Teleki Domokos fiatal korában veszítette el édesapját, íŐy a teőetséŐes ifjút özveŐy édesanyja 
neveltette. TizeneŐy éves korában, 1821-ben a református naŐyenyedi Betőlen kolléŐium diákja lett, 

s itt folytatta tanulmányait eŐészen 1829-ig. Tanárai közül Szász Károly (1798-1853) naŐy őatással 
volt rá, hamarosan elvbarátok, barátok lettek. Az iskolás évekrřl – Deák Farkas (1832-1888) 1881-

es emlékbeszédének tolmácsolásában – a következřképpen emlékezett: „A közoktatás őiányait 
maŐánszorŐalommal pótoltam, de már ekkor érezőet  volt szemeim ŐyenŐeséŐe, mi az éjszakázást nem iŐen enŐedte. 
E őiányon úŐy seŐítettem, őoŐy a nappalt annál szorŐalmasabban felőasználtam. És őa mindemellett sok 

                                                 
646 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/teleki3.html 
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fáradsáŐommal is kevesebb ismeretet Őyűjtőettem, mint talán maŐánnevelés mellett teőettem volna, b ven kárpótolva 
érzem maŐamat az által, őoŐy korán meŐszoktam az emberi társasáŐ polŐára lenni s annak jóllétébe, felviráŐzásába 

és becsületébe őelyezni leŐf bb örömemet, jóllétemet, becsületemet. És miként kortársaim naŐy részét és pediŐ 
különböz  sors és őelyzetbelieket korán meŐismertem, meŐtanultam velök szorosabb összeköttetésben lenni, azok 
érdekeit a maŐaméi – az enyémeket az övéik közé sz ni. Anélkül, őoŐy az  el nyük által iriŐyséŐre, a maŐaméi 
által túlbizakodásra raŐadtattam volna, anélkül, őoŐy akár ket maŐamnak önz leŐ alárendelni kívántam volna, 

akár füŐŐetlenséŐemet, maŐasabb meŐŐy z déseimet kelletén túl korlátozni kénytelen lettem volna.”647 Iskolái 
befejeztével a marosvásárőelyi Királyi Táblánál lett Őyakornok, majd 1830-31-ben a pesti királyi 
egyetemen fejezte be felsřfokú joŐi tanulmányait, s jurátus lett a pesti Királyi Táblánál a személynök 
oldalán, s méŐ 1831-ben kiváló minřsítésų üŐyvédi vizsŐát tett. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – özveŐy édesanyja, Teleki Zsófia képviselřje az alsótáblán 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, regalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Teleki Domokos közéleti pályafutása648 mindkét maŐyar őazára, Erdélyre és a MaŐyar KirálysáŐra 
is kiterjedt. Szereplése unokatestvéréőez, Lászlóőoz őasonlóan az 1830-as pozsonyi koronázó 
orszáŐŐyųlésen vette kezdetét, ekkor özveŐy édesanyját képviselte az alsótáblán. Ezt követřen a 
kor szokásainak meŐfelelřen külföldi tanulmányútra indult volna: „[…] de Pest ez id tájban szebb és 
tanulsáŐosabb volt, őoŐysem átszökőettem volna.”649 A pesti királyi eŐyetemen folytatta teőát jogi 

tanulmányait, majd Pest vármeŐyében tiszteletbeli jeŐyzř lett, s a meŐbízatással járó teendřket 
eŐészen 1834-iŐ ellátta. Pest 1832-es követválasztó közŐyųlésén elsř közszerepléseként tiltakozott 

azon Őyakorlat ellen, miszerint a vármeŐye fřispánja, József nádor az általa támoŐatott, 
meŐválasztatni szándékozott követeket a „kandidáció” szóval jelölte ki, s szavazatát nem a kijelölt 
személyekre adta le. Miután voksát a szavazatszedř bizottmány mellřzte, a nádor jelenlétében 
panaszt emelt a szabad választás korlátozása ellen. Telekire nagy őatással volt az eŐyre élénkebb 
pesti politikai és irodalmi élet, s ezidřtájt ismerkedett meŐ Szécőenyivel is: „Ily viszonyok között töltött 
két év, MaŐyarorszáŐ leŐbecsületesebb államférfiainak társasáŐa, kik közül Szécőenyi, el merem mondani, 
pártfoŐására, szívesséŐére, s t bizalmára is méltatott, bizonyára a leŐdönt bb őatással voltak eŐész életemre. 
Különben a tétlenséŐt l ideŐenkedve, őiőet  közőivatali pályára adtam volna maŐamat, de ez id  alatt Őy z dtem 
meŐ, őoŐy füŐŐetlen állásban is szolŐálőatom őazámat s talán méŐ jobban, mint amúgy.”650 Teleki rendkívüli 
módon tisztelte Szécőenyit,651 1831-ben tagja lett a Pesti Casinonak, 1835-ben pedig arról tudósította 
a Őrófot, őoŐy az iŐazŐatósáŐa alatt álló marosvásárőelyi kaszinó tiszteletbeli taŐjává választotta 

řt.652 

Teleki az 1811 után elsř ízben összeőívandó, 1834-es erdélyi orszáŐŐyųlés közeledtével 
visszatért Erdélybe, s csatlakozott a Wesselényi Miklós, Kemény Dénes (1803-1849), Szász Károly, 
Zeyk József (1805-1852) és Károly (1810-1885), Pálffy János (1804-1857), Veér Farkas (1801-

                                                 
647 DEÁK 1881 7. 
648 Teleki Domokos közéleti pályafutása során szerencsésebb őelyzetben vaŐyunk, mivel a Deák Farkas által 1881. 
február 28-án tartott, nyomtatásban is meŐjelent akadémiai emlékbeszéd összefoŐlalta és ismertette életrajzát és 
politikai szerepvállalását, s többször idézte a fřszereplř visszaemlékezéseit is. 
649 DEÁK 1881 8. 
650 Uo. 8. 
651 Halála után Kolozsváron emlékbeszédet tartott felette. 
652 SZIL 1835. auŐusztus 22., Pest. Gróf Teleki Domokosőoz 
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1867), valamint sóŐora és barátja, Betőlen János fémjelezte ellenzékőez. Emlékbeszédet tartott az 
ez évben előunyt, a kolozsvári kaszinót meŐalapító politikus, Kendeffy Ádám (1795-1834) 

temetésén, s nyomtatásban is meŐjelent beszédében saját maŐa számára is kijelölte a követendř 
politikai utat: „  inkább tettel beszél , mint beszéddel cselekv  férfiú, olyannak látszott, amilyen volt, lelke helyes, 

épp, józan felfoŐású, szíve bátor s minden szépért és naŐyért buzŐó, amelyben mindennek volt helye, csak a rossznak 

nem,  maŐát az életpályáján a merészséŐ iskolájában nevelte; akarata tántorítőatatlan, mely csak a törvénynek és 
okossáŐnak őódolt, melyet a teőer emelt, az akadály er sített; eŐyenes és sziŐorú volt, aki a kevélyséŐet meŐalázta, 
az iriŐyséŐet lefeŐyverezte. Barátja volt  minden jónak, de aőol a szándék rosszasáŐát látta, vagy ahol a tiszta 

eŐyenesséŐŐel eŐybe nem fér  mellékcélokat vett észre, mint az iŐazsáŐ bosszuló anŐyala, leŐottan tűzzel-vassal jelent 

meŐ s ett l sem a személynek küls  méltósáŐa, sem semmi tekintet el nem tartóztatta. Ez szerezte meŐ neki a jók 
közszeretetét s bámulásiŐ terjed  becsülését. A rosszak tartottak t le s azzal viŐasztalták maŐokat, őoŐy kitöréseit 
személyeskedésnek, Őáncsoskodásnak s önőittséŐnek Őúnyolják, pediŐ az  ítéletei az er s lélek meleŐ kiömlései 
voltak, melyek maŐukon mindiŐ erkölcsi nemes bosszankodásnak őordották eleven képeit. Felemelt f vel, férfias 
elszántsáŐŐal vívott  folyvást, méŐ akkor is, mid n Őúnyolták amaz üŐyért, melynek iŐazsáŐát őitte, a kötelesséŐ 
teljesítésében keresvén egyetlen jutalmát s meŐ volt Őy z dve, őoŐy az iŐazsáŐ maŐvait az önkény bármely irtó szerei 
mellett is a jövend  kikeleti s Őyümölcsöztetni fogja. SzolŐált őivatal nélkül, őasznált jutalom-, munkás volt fény 
nélkül. A törvények mellett rendítőetetlen bátorsáŐŐal szólott mindenkor és mindenütt; akkor is és ott is, őol a nem 
bátor hallgatott, aőol a Őyáva reszketett.”653 Az 1834-es, botrányosan feloszlatott kolozsvári és az 1837-

38-as naŐyszebeni sérelmi orszáŐŐyųlésen is Küküllř vármeŐye választott követeként vett részt: az 

ellenzéket támoŐatta, pártolta az unió kérdését és tiltakozott a bécsi kormányzat törvénytelen 
politikája ellen. Deák Farkas szerint nem tartozott a leŐjobb szónokok közé, de „mert mindannyiszor 

mélyen meŐ volt Őy z dve állítása iŐazsáŐáról, őatásosan beszélt, néőa Őúnyolódó, s t olykor keserű is volt, de aztán 
visszatért az érzelmesséŐ és iŐazsáŐ érzete nemes pátoszára, a vitatkozásokban dönt  befolyást Őyakorolt s 
felszólalásainak nyoma az orszáŐŐyűlési iratokban mindenütt fellelőet . Véleményét mindannyiszor eŐyenesen 
leplezetlenül mondotta ki s őabár, mint mondám, olykor a nevetséŐessé tétel és Őúny feŐyvereit is őasználta a 
konzervatív párt f bb emberei ellen, mégis az orszáŐŐyűlés minden taŐja el tt tekintélyben és kedveltséŐiben állott, 
mit különösen azáltal ért el eŐyfel l, őoŐy mindiŐ a közjó érdekeit tartván szem el tt, mellékcéloknak soőa eŐyetlen 
szavával sem szolŐált eszközül s másfel l, őoŐy a közvitatkozások élesséŐét a társaséletbe soőa sem vitte át.”654  

Az erdélyi orszáŐŐyųlést követřen elsř ízben 1839-40-ben jelent meg a magyar rendi 

orszáŐŐyųlésben, elřször az alsótáblán, mint a partiumi Zaránd vármeŐye követe, majd lemondását 
követřen, 1840 januárjától maŐyarorszáŐi birtokainak köszönőetřen a felsřtáblán, mint regalista 

máŐnás: miután meŐérkezett Pozsonyba, Teleki Lászlóval és Sámuellel eŐyütt a Battőyány Lajos 
vezette fřrendi ellenzékőez csatlakozott. Lászlóőoz őasonlóan a titkosrendřrséŐ a második 
leŐveszélyesebb kateŐóriába, a széls baloldali csoportba sorolta, s természetesen Mailátő János is 
ellenzékiként jellemezte. A pozsonyi orszáŐŐyųlést követřen Telekit ismét meŐválasztották Küküllř 
vármeŐye követének az 1841-43-as erdélyi orszáŐŐyųlésre, de mivel királyi meŐőívót is kapott, íŐy 
immár Erdélyben is füŐŐetlen személyiséŐként vett részt az eŐykamarás rendi diétán, aőol Teleki 
Lászlóval eŐyütt taŐja lett a jeŐyzřkönyvbíráló bizottsáŐnak, továbbá beválasztották az úrbéri 
választmányba is.655 Szereplésére MaŐyarorszáŐon is felfiŐyeltek, a Pesti Hirlap az „úrbér bajnoka”-

ként emleŐette.656 A róla meŐemlékezř írások általában ezt az idřpontot jelölik meg, amikor is a 

sérelmi ellenzékiséŐ talajáról kiindulva véŐérvényesen a szabadelvųséŐ és a reformellenzék mellett 

tette le a voksát. 1841-třl taŐja lett az IpareŐyesületnek és řt kérték fel, őoŐy Erdélyben is szerezzen 

                                                 
653 DEÁK 1881 10. 
654 Uo. 11. 
655 Politikai szerepérřl břvebben l. PH 1. évf. 97. sz. 1841 december 4.; 2. évf. 118. sz. 1842. február 17.; 2. évf. 163. 
sz. 1842. július. 24.; 2. évf. 169. sz. 1842. auŐusztus 14. 
656 Uo. 2. évf. 200. sz. 1842. december 1. 
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támoŐatókat az eŐyesület számára.657 1843-44-ben csak a diéta elején tartózkodott Pozsonyban, 

1844-ben ugyanis korábbi tanárával és barátjával, Szász Károllyal külföldi tanulmányútra indult 

NémetorszáŐba, valamint AnŐliába társadalmi, oktatásüŐyi és büntetřjoŐi kérdések tanulmányozása 
céljából. A fřrendi napló tanúsáŐa szerint csak az október 28-a és november 16-a közötti 
idřszakban szólalt fel. ValószínųleŐ rövid orszáŐŐyųlési szereplésének köszönőetř, őoŐy a fřrendi 
ellenzék névsorát összeállító őárom rendelkezésünkre álló forrásunk közül sem Záborszky Alajos 

OrszáŐŐyųlési Szemléje, sem az angol diplomata, Blackwell tudósítása nem említette, csupán a 

rendřri vezetř, Sedlnitzky összefoŐlaló jellemzéseiben találjuk meŐ, amelybřl kitųnik, őoŐy a 
titkosrendřrséŐ mind anyagi, mind szellemi és politikai tekintetben továbbra is a veszélyes elemek 
között tartotta számon. 

A Tudományos Akadémia által már 1836-ban levelezř taŐŐá választott Teleki 1845 véŐén 
ismételten AnŐliába és Hollandiába, majd FranciaorszáŐba utazott. Az irodalom iránt is érdeklřdést 
mutatott, már az 1830-as években is írt őazafias őanŐvételų verseket, a 40-es években aztán a 
politikai publicisztika felé fordult: a Kossuth-féle Pesti Hirlapban cikksorozata jelent meg a Magyar 

KirálysáŐ és Erdély közötti unió és az úrbéri kérdés tárŐyában „Testvérőoni párőuzamok” címmel.658 

Kossutő Lajos is többször őivatkozott Telekire, például két részes „Erdély és Unió, eŐyséŐ a maŐyarnak” 

címet viselř vezércikkét is a következřképpen indította: „Erdélyr l érdekes dolŐokat adnak olvasmányul 
mai lapjaink. Ott van többek között Erdély lelkes fiai eŐyikének, Őróf Teleki Domokosnak, ki a őont oly munkás 
szeretettel szereti, »testvérőoni párőuzama«! EŐy tartalomdús el szó az érdekőatalmas kérdésőez, hogy a magyar 

egy nemzet legyen.”659 A centralista befolyás alá kerülř Pesti Hirlap körül is tevékenykedett, majd eŐyre 
inkább az Erdélyi Híradó felé fordult, amit Deák Farkas szerint eŐy általa alapított részvénytársasáŐ 
seŐítséŐével kívánt megvásárolni, mivel azonban a részvényesek között szinte csak ellenzékiek 
szerepeltek, tervét a kormány meŐőiúsította. Ekkor saját költséŐén megvette a lapot és 1845. január 
1-jétřl szintén saját költséŐén liberális ellenzéki őanŐnemben mųködtette, s szerkesztřként számos 

vezércikket jelentetett meŐ az úrbéri kérdés, a taŐosítás, az unió vaŐy éppen a közlekedési viszonyok 
témájában.  

Az 1845-ben tetřzř, az ellenzéken belül zajló centralista-municipalista vármeŐyevitába is 
bekapcsolódott. 1845. március 11-i „Átalakulásunk” címų cikkében kifejtette, őoŐy a centralistáknak 
és a meŐyerendszert védelmezř ellenzékieknek szorosan eŐyütt kellene mųködniük. Teleki uŐyan 
korábban a vármeŐyepártiak oldalán tette le a voksát, de most azt őanŐsúlyozta, őoŐy mindkét fél 
érdeke közös, s az álláspontokat közelíteni szükséŐes eŐymásőoz. Eötvös József, mint a centralisták 
vezére, elismerte, őoŐy a szándékok közösek, de a meŐbékélés eŐyelřre nem került közelebb, 
ráadásul Teleki elsřsorban az erdélyi ellenzék nevében nyújtott baráti kezet, ami nem őozta maŐával 
automatikusan a Kossuth-féle csoport közeledését. Teleki Eötvös József 1845. július 29-ei 

„ÜŐyünkben” címų cikksorozatára auŐusztus 1-jén publikált „Központosítás és önvédelem” elnevezésų 

két részes cikkében kijelentette, őoŐy mivel a centralisták a közeledési kísérletük ellenére sem 
enŐednek elveikbřl, uŐyanúŐy ellenséŐnek tekintik řket, mint a konzervatívokat, a Pesti Hirlapot 

uŐyanúŐy, mint Budapesti Hiradót. Utóbbi lap éppen Eötvös cikke nyomán indított sajtótámadást 
az Erdélyi Híradóval szemben. Az 1845. novemberi ellenzéki konferencia tárŐyalásain a résztvevřk 
többséŐe amellett foŐlalt állást, őoŐy az ellenzék erřit jobban össze kell foŐni, és ennek érdekében 
a centralisták kezén levř Pesti Hirlapnak az ellenzék közös lapjává kell válnia. A konferencia 
eltiltotta a lapot a centralista eszmék őirdetésétřl, Eötvös József és Trefort ÁŐoston pediŐ 
meŐfoŐadta, őoŐy eŐyelřre nem írnak a folyóiratba. A Pesti Hirlap akkori szerkesztřje, CsenŐery 
                                                 
657 Uo. 1. évf. 37. sz. 1841. május 8.  
658 Uo. 1. évf. 30 sz. 1841. április 14.; 1. évf. 63. sz. 1841. auŐusztus 7.; 1 évf. 65. sz. 1841. auŐusztus 14.; 1. évf. 71. sz. 
1841. szeptember 4.; 1. évf. 72. sz. 1841. szeptember 8. 
659 Uo. 1. évf. 30 sz. 1841. április 14. 
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Antal az 1846-os újévi számban közös ellenzéki proŐramot tett közzé, és vállalta, őoŐy a fontosabb 
kérdésekben konzultál az ellenzék vezetřivel, a municipalisták pediŐ az 1846. februári konferencián 
felmentették adott szavuk alól Eötvöst és Trefortot. Az eseményeket követřen Teleki és az Erdélyi 
Híradó is meŐbékélt a centralistákkal.660 

Teleki 1846-47-ben szintén az erdélyi orszáŐŐyųlésen vett részt, aőol azonban az úrbéri ügy 

rendezése kapcsán a kormányzat által támoŐatva eŐy konzervatív színezetų törvényt őoztak, aminek 

őatására az ellenzék nevében Teleki Domokos tiltakozott: „Naponként meŐvívtunk az eszmék mellett, 
amelyeket nem csak iŐazsáŐosaknak, őanem őasznosaknak is tartottunk, de mintőoŐy törekvéseink sikertelenek 
maradtak az orszáŐŐyűlés úrbéri munkálatainak befejezésekor, beadtuk az általam szerkesztett óvást, melyet 

kés bb, a kifejezéseket kissé szelídítve, az állam legmagasabban álló férfiaiőoz is beadtam s ezzel az orszáŐŐyűlést 
egy id re én is odaőaŐytam.”661 1847-ben Pestre érkezett, unokatestvéreivel, Teleki Lászlóval és 
Sámuellel eŐyütt taŐja lett az Ellenzéki Körnek, s ott lovaŐolt 1847. október 17-én Battőyány Lajos 
és Kázmér (1807-1854), Ráday Gedeon (1806-1873), Podmaniczky Frigyes (1824-1907) mellett 

Kossutő Lajos választási kortesmenetének elsř soraiban. Részt vett az utolsó rendi orszáŐŐyųlés 
fřrendiőázi tárŐyalásain is, s az adminisztrátori rendszer következtében kialakuló válaszfelirati vita 
során kétszer nyilvánított őatározott véleményt, természetesen az ellenzék oldalán. Ezt követřen 
Kolozsvárra utazott a május 29-én összeülř utolsó erdélyi rendi orszáŐŐyųlésre, amely kimondta a 

jobbáŐyfelszabadítást és a MaŐyar KirálysáŐ, valamint Erdély unióját. „Az oláő nemzet míveltebbjeiőez” 

címmel cikket közölt az Erdélyi Híradóban, őoŐy a román értelmiséŐet meŐŐyřzze: az elnyert 

szabadsáŐ mindenki szabadsáŐa, a románoké is. Kérte řket, ne enŐedjék népüket letérni a béke 
ösvényérřl. Az elsř közös népképviseleti orszáŐŐyųlésre Alsó-Feőér és Küküllř vármeŐye is 
képviselřvé választotta, „melyek közül ez utóbbinak oly sokszor bennem őelyezett bizalmát foŐadtam el.”662 

Többször felszólalt a pesti képviselřőázban és taŐja lett az Unió bizottsáŐnak is.663 November 16-

án azonban orszáŐŐyųlési jóváőaŐyással, eŐészséŐüŐyi okokra őivatkozva ŐernyeszeŐi birtokára 
távozott, s innen már nem tért vissza. űrdekes, hogy neve a kultuszminiszteri tárca kapcsán ennek 

ellenére is felmerült Kossutő és Szemere november 19-e és 27-e között lefolytatott tárŐyalásain.664 

Teleki azonban Debrecenbe nem követte az orszáŐŐyųlést, s amikor iŐazolásra szólították fel, azt 
sóŐora és barátja, Betőlen János tette meŐ eŐy pesti professzor által kiállított iŐazoló bizonyítvány 

seŐítséŐével, amelyet az iŐazoló bizottsáŐ el is foŐadott. Teleki eŐy idřre teőát visszavonult a 

közélettřl, amit – a Deák Farkas által közült jegyzetek szerint – nem teljes mértékben csak 
eŐészséŐüŐyi állapota, őanem elvi okok is vezéreltek: „Ez év véŐén eŐészséŐem teljes meŐbomlása és 
idegrendszerem elŐyenŐülése visszavonulásra kényszerített. A vérözönnel járó forradalomban nem találtam 
örömömet.”665 Hosszú ideiŐ a tudománynak és a Őazdálkodásnak élt – már jóval korábban taŐja lett a 
GazdasáŐi EŐyesületnek. 1861-třl azután ismét a közüŐyek felé fordult, az alkotmányossáŐ mellett 
kötelezte el magát, majd 1866-tól eŐészen 1875-iŐ Marosszék képviseletét látta el a pesti 
képviselřőázban. 

Teleki Domokost titkára és jószáŐiŐazŐatója, Gálfy Sándor köztiszteletben álló kenyéradóját 
a következřképpen jellemezte: „[…] iŐazsáŐos jellemű férfi volt, mint eŐy Aristides. EŐyenes lelkülete nem 
tűrt semmi facsarossáŐot, méŐ leŐközelebbi rokonától sem. Azt tartotta, őoŐy becsületesnek lenni nem érdem, őanem 
kötelesséŐ. Rendtartó volt a pedánssáŐiŐ, a rendszeretet csaknem vérévé vált. NaŐylelkű ember volt s mint vaŐyonos 

                                                 
660 A vitáról břvebben l. GÁBORI KOVÁCS 2012  
661 DEÁK 1881 14. 
662 Uo. 14. 
663 Břvebben l. PÁLMÁNY 2002 894-896. (Teleki Domokos Őróf életrajza EŐyed Ákos munkája.) 
664 KLÖM XIII. 323. Kossutő tárŐyalásai Szemerével a Honvédelmi Bizottmány átszervezésérřl és az új kormány 
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665 DEÁK 1881 14. 
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úrnak, zsebe eléŐŐé iŐénybe is volt véve. Az elesettek, árvák, özveŐyek, éŐettek, szeŐény iskolák, eŐyőázak, jótékony 
célra kéreŐet k őosszú sereŐe folytonosan szivattyúzta pénztárát és soőasem bocsátott el senkit valamely adomány 
nélkül. ÚŐy Őondolkozott, őoŐy a jóltevés az embernek leŐszebb kötelesséŐe.”666 Teleki politikai szerepvállalása 
mellett családi őaŐyományból fakadóan a protestáns eŐyőázak iránt is elkötelezett volt. Vezetř 
pozíciót töltött be az erdélyi református eŐyőázban: az eŐyőázi fřtanács, majd az eŐyőázkerület 
törvényőozó testületének taŐja, véŐül az eŐyőázkerület fřŐondnoka lett. A marosvásárőelyi és a 
székelyudvarőelyi református kolléŐiumokat alapítványi összeŐekkel támoŐatta. Szépírói és 
őírlapírói munkássáŐa mellett történetíróként is maradandót alkotott: két fř mųve, „A Hóra támadás 
története” 1865-ben, „A székely őatár rséŐ története” őalála után 1877-ben posztumusz kötetként jelent 

meg. További jelentřs őozzájárulása volt, hogy a marosvásárőelyi Teleki könyvtár kéziratait 
kivonatolta és reŐesztálta. Az akadémiának 1836-tól levelezř, 1855-třl iŐazŐatósáŐi, 1861-třl pedig 

tiszteleti tagja volt. 

Teleki Domokos közéleti pályájáról a Vasárnapi UjsáŐ méŐ jóval őalála elřtt, 1859-ben egy 

összefoŐlaló cikket közölt, amelyet az alábbi meŐállapítással zárt le: „E tények leŐjobban jellemzik Őr. 
Teleki Domokost s oly őazafit mutatnak fel, ki teőetséŐét és őelyzetét minden körülmény közt a közjóra őasználta. 
Vajha sok ilyen máŐnásunk volna! – Mennyire er södnék azon kötelék, mely a maŐyar nemzet különböz  
osztályait eŐymásőoz csatolja, s melynek táŐulását nemzeti csapásnak kellene tekintenünk.”667 A folyóirat 
természetesen őalálát követřen is őosszabb írással tisztelŐett emléke elřtt: „De özveŐye s Őyermekei és 
unokái mély Őyászába eŐy eŐész orszáŐ fájdalma veŐyül, s a családi bú könnyei mellett, melyeket a keŐyelem 
napsuŐára s a jóltev  id  felszántőatnak, az  nemes jellemének elévülőetlen Őyémántja raŐyoŐ a koszorún, melyet 
sírjára a őaza tesz föl emlékül!”668 Halálát valóban orszáŐos Őyász követte: „A ŐyászloboŐó, melyet a Teleki-
palotára kitűztek, minden jó maŐyarnak fájdalmas veszteséŐet őirdetett. Neőéz szívvel Őondol mindenki arra, őoŐy 
az unió eŐyik leŐlelkesebb bajnoka és vezérférfia elköltözött e földr l. Tudta uŐyan mindenki már őetek el tt, őoŐy 
napjai meŐ vannak számlálva, mert ereje eŐyre foŐyott, méŐis a Őyászőír iŐen lever leŐ őatott.” – írta a Fřvárosi 
Lapok.669 Telekirřl az Akadémia – mint már említettük – 1881-ben Deák Farkas révén emlékezett 
meg.670 

titkosrendřri jellemzés: 

„Erdélyi. IŐen sokat beszél. EŐy ülésen őuzsonkét alkalommal szólalt fel. Nincs őíján az értelemnek, de el adása 
rossz.” (ellenzéki) 
„Jelen 1839-40-es orszáŐŐyűlés kezdetén Zaránd vármeŐye követe volt és az eŐzaltált radikálisokőoz tartozott, de 
július véŐén reŐalistaként a fels tábláőoz ment át [a fels táblán csak 1840 janurájában jelent meŐ!], hogy az ottani 

ellenzéket Őyarapítsa, a vezet k között ugyan nem, de a leŐtevékenyebb tagok között számon lehetett tartani, mint 

aki a rendi ellenzékkel való kapcsolatot különösen ápolta. MaŐánvéleményét sokkal meŐfelel bbnek tartotta [a 

meŐye véleményénél], amikor a kormány nem túlzottan kedvezett a protestáns panaszoknak, és nem eŐyszerre 
kívánta azokat rendezni, miközben eŐyébként a mostani protestáns ellenzékiek közül sokan átpártoltak az 
aulikusokhoz; amit l nem kell tovább tartani, őa a protestáns sérelmek elintézése apránként meŐtörténik. DadoŐó 
el adásmódja miatt és mivel eŐy kicsit naŐyot is őall, szónokként a fels táblán csak keveset leőetett őallani, de 
különben testileŐ és lelkileŐ is radiális ellenzéki volt. Széls bal.” 

 

                                                 
666 Uo. 24. 
667 VU 6. évf. 18. sz. 1859. május 1. 
668 Uo. 23. évf. 20. sz. 1876. május 14. 
669 FL 13. évf. 102. sz. 1876. május 4.; Gyászünnepélyérřl: FL 13. évf. 210. sz. 1876. szeptember 14., VU 23. évf. 38. 
sz. 1876. szeptember 17. 
670 Az emlékbeszédet követřen Szász Károly bírálatában arra kérte Deák Farkast, hogy az érintett történetírói 
tevékenységét břvebben fejtse ki. FL 18. évf. 49. sz. 1881. március 2., Szász Károly nyílt levele: FL 18. évf. 50. sz. 1881. 
március 3. 
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TELEKI LÁSZLÓ Őróf, széki 
Pest, 1811. 11. 11. – Pest, 1861. 05. 05. 

családi őáttér: 

Teleki László, Teleki Domokos unokatestvére, László (1764-1821) SomoŐy meŐye fřispáni 
helytartója, őétszemélynök és második feleséŐe, Mészáros Joőanna bárónř (1784-1844) gyermeke 

volt. Féltestvérei közül leŐidřsebb bátyja, Ádám (1789-1851) tábornok, 1848-ban a Dráva menti 
sereŐ leváltott parancsnoka volt. Fiatalabbik bátyja, József (1790-1855) szabolcsi fřispán, koronařr, 
majd 1842-třl 1848-iŐ erdélyi fřkormányzó, a MaŐyar Tudós TársasáŐ szervezřbizottsáŐának 
elnöke, az iŐazŐatótanács taŐja, majd 1830-tól 1855-ös őaláláiŐ az Akadémia elsř elnöke, valamint 

testvéreivel eŐyütt az Akadémia könyvtárának meŐalapítója volt. LeŐfiatalabbik bátyja, Sámuel 
(1892-1857) pediŐ fřrendi ellenzéki társa és a dunamelléki református eŐyőázkerület fřŐondnoka 

volt. EŐy édestestvére született, Auguszta (1813-1876) nevų őúga személyében. László nem 
őázasodott meŐ, szerelme eŐy férjes asszony, Orczy Istvánné Liptőay AuŐuszta bárónř (1818-1902) 

volt. Orczy István, aki az 1839-40-es fřrendi ellenzék sorában feltųnř Orczy Lajos (1804-1855) 

testvére volt 1848 decemberében a délvidéki Perlasz ostrománál őalt őřsi őalált.671 

felekezeti őovatartozás: református 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: [l. Teleki Domokos Őróf életrajzánál] 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Teleki Lászlóval elsřként őázitanítók foŐlalkoztak, elsř nevelřje MedŐyessy Pál református lelkész 
volt, majd řt Erřss Sándor váltotta, akinek külföldi tanulmányútját László édesapja finanszírozta. 
Az ifjú már 1821-ben elveszítette apját, törvényes Őyámja féltestvére, József lett, de taníttatása az 
apa elřírása szerint édesanyja felüŐyeletével történt. 1828-ban pesti tanárával, Petrovics FriŐyessel 
Sárospatakra ment, s felsřfokú képzése befejezéseként az 1828-1829-es tanévben a sárospataki 
református kolléŐium diákja lett. Zemplén vármeŐye már 1830-ban táblabírájává választotta 
Sárospatakon. Jurátusi éveit a pesti Királyi Táblánál idřsebb Bartal GyörŐy (1785-1865) mellett 

töltötte, kiváló minřsítésų üŐyvédi vizsŐáját 1830 júniusában tette le. Ezután kezdte meŐ közéleti 
szerepvállalását, amit eŐy őároméves Nyugat-Európai tanulmányút szakított meŐ. Irodalmi 
érdeklřdése és mųveltséŐe is korán meŐmutatkozott, már 1826-ban néŐyfelvonásos drámát 
tervezett „A moőácsi vész” címmel. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – édesanyja, Teleki László gróf özveŐye, született Mészáros Joőanna bárónř; féltestvére, 
Teleki Sámuel Őróf; valamint a távolabbi rokon, Teleki Sámuel Őróf özveŐye, született Serényi 
Franciska Őrófnř képviselřje az alsótáblán 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Teleki László közéleti szerepvállalása unokatestvéréőez, Teleki Domokosőoz őasonlóan az 1830-

as pozsonyi koronázó orszáŐŐyųléssel indult, amikor is – többek között – özveŐy édesanyját és 
féltestvérét, Sámuelt képviselte az alsótáblán, s a ceremónián, mint „pálcás” udvari apród vett részt. 
                                                 
671 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/teleki3.html; A Teleki család eredetét és leszármazását, valamint a 
család politikai szerepét részletesen l. Teleki Domokos Őróf életrajzánál. 

http://genealogy.euweb.cz/hung/teleki3.html
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1831-ben Pesten vállalt őivatalt, majd a bécsi Udvari Magyar Kancelláriáőoz került, aőová Őyámja 
vitte maŐával, amikor kancelláriai királyi tanácsossá nevezték ki. 1832-ben folyamodványa révén 

foŐalmazó-Őyakornoki kinevezést kapott. Bécsben azonban nem találta a őelyét és 1833. augusztus 

19-én édesanyja enŐedélyével nyugat-európai tanulmányútra indult: szeptember 25-én érkezett meŐ 
Weimarba, aőol felkereste Goetőe, Scőiller, Wieland és Herder emlékőelyeit. MéŐ 1833-ban 

Berlinbe érkezett, aőol majdnem eŐy évet töltött, s közben bemutatták a porosz királyi udvarban is. 
A berlini eŐyetemen SaviŐny, Eduard Gans és Leopold Ranke elřadásait látoŐatta rendszeresen. 
1836 áprilisának véŐén tért vissza MaŐyarorszáŐra, Bécsben a kancellárián tiszteletbeli udvari 
fogalmazóként tevékenykedett, s méŐ ebben az évben a MaŐyar Tudományos Akadémia levelezř 
taŐjai közé választotta. 1837-ben szakított a őivatali pályával és bekapcsolódott a politikai életbe: 

elřször az 1834-es törvénytelenül feloszlatott erdélyi orszáŐŐyųlést követřen összeőívott, 1837-38-

as naŐyszebeni sérelmi diétán vett részt FoŐaras város követeként. Ekkor mondta el elsř 
orszáŐŐyųlési beszédét is, amely a nyomtatásban meŐjelenř, rendszeresen vezetett orszáŐŐyųlési 
naplók meŐindítását követelte. 1837 elején Pálffy Fidél Őróf (1788-1864) fřkancellár méŐ úŐy 
nyilatkozott, őoŐy reményteljes őivatali pálya áll a Teleki József befolyása alatt álló, csendes és 
szerény fiatal László elřtt, az orszáŐŐyųlést követřen azonban ez a kép pillanatok alatt apró 
darabokra tört, s a bécsi kormányzat reakciója ellen fellépř Telekire Őyámja sem tudott mérséklřleŐ 
hatni: inkább találta meŐ a őelyét Széchenyi és a perbe foŐott Wesselényi, valamint az erdélyi 
ellenzék tekintélyes taŐja, unokatestvére, Domokos, továbbá Pest vármeŐye ellenzéki protestáns 
fřura, Sámuel féltestvére mellett. Ebben az idřszakban mélyebben is meŐismerkedett Erdély 
viszonyaival és bekapcsolódott az ellenzék szervezkedésébe, miközben 1838-ban az Akadémia 
rendes taŐjává választotta. Az eltökélt fiatal politikus ezt követřen a visszacsatolt partiumi 

vármeŐye, Közép-Szolnok követeként kívánt fellépni az 1839-40-es pozsonyi diéta alsótábláján, a 
fřispán azonban meŐakadályozta meŐválasztását, s így, miután 1840-ben királyi meŐőívót kapott az 

orszáŐŐyųlés felsřtáblájára, a Battőyány Lajos körül formálódó fřrendi ellenzékőez csatlakozott. 
IŐényes maŐyar nyelvtudásának, szónoki teőetséŐének és fiatal, veőemens fellépésének 
köszönőetřen a máŐnásellenzék eŐyik leŐaktívabb taŐja, rövidesen vezérszónoka, továbbá 
Battőyány Lajos és Kázmér (1807-1854) mellett leŐprominensebb személyiséŐe lett. A 

titkosrendřrséŐ természetesen a radikálisabb taŐok közé sorolta: széls baloldali besorolást kapott, 
Mailátő János pedig csak annyit jeŐyzett meŐ róla, őoŐy eŐy arcátlan ifjú. 

Teleki Szécőenyiőez fųzřdř viszonya naŐyon őullámzó volt. Szécőenyi naplójában csak 

Teleki Józsiként emleŐetett Őyámján keresztül bizonyosan korán megismerkedtek, s 1837-ben a Pesti 

Casinohoz csatlakozott fiatal Telekire naŐy őatással leőetett a Őróf személyiséŐe és politikája. Az 

1839-40-es diétán méŐ közvetlenebb viszonyban voltak eŐymással, Teleki 1840-ben támoŐatta a 

Szécőenyi fémjelezte budapesti Hajós-EŐyletet, s a fiatal politikus irodalmi téren az 1841. február 
véŐén, Heckenast Gusztáv kiadásában Pesten meŐjelent „A kegyencz” címų drámája révén kivívta a 
Őróf elismerését. Már március 7-én a következřt jeŐyezte fel naplójába: „Teleki L[aci] 

KEGYENCZét olvasom véŐtelen ŐyönyörűséŐŐel. MeŐ vaŐyok lepve.”672 Teleki drámája a Római 
Birodalomban játszódott, de leŐalább annyira szólt a korabeli maŐyar viszonyokról: „A kegyenc 

(1841), a őanyatló római birodalom viláŐába vezet el; Petronius Maximusnak, eŐy el kel  f ranŐúnak III. 
Valentinianus császáron, neje meŐŐyalázóján véŐreőajtott keŐyetlen (szándéka ellenére saját családját is őalálba 
kerŐet ) bosszúját vitte színpadra. A mű irodalmunk eŐyik leŐvitatottabb alkotása; Vörösmartytól Illyés GyuláiŐ 
– aki át is dolŐozta – úŐyszólván valamennyi jelent sebb drámaírónkat, kritikusunkat, irodalomtörténészünket 
foŐlalkoztatta. Nem eŐy közülük a Bánk bán mellé őelyezte, ez azonban túlzás. […] Viszont kétséŐtelen, őoŐy 
A keŐyencben a franciás színpadi romantika motívumai költ i törekvésekkel párosulnak; az er teljes korrajz, 

                                                 
672 SZIN 1841. március 7. 
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eŐyéni sors és közéleti viszonyok dialektikájának sikerült ábrázolása, az eŐész darabon véŐiŐvonuló s f leŐ a 
dikcióban érvényesül  traŐikus pátosz naŐyszabású koncepcióban eŐyesül. Teleki az 1839-40. évi pozsonyi diéta 
politikai küzdelmeinek és tanulsáŐainak őatása alatt írta művét, antifeudális célzattal, mindenfajta önkényuralom 
elleni tiltakozásul; az ideŐen téma a maŐyar közélet feszültséŐeit tükrözi, burkolt célzások eŐész sora bírálja a bécsi 
kormány politikáját, s Palladiusnak, Maximus fiának törvényellenes elfoŐatása Kossutő és Lovassyék esetével 
mutat feltűn  eŐyezést.”673 Teleki a késř császárkor erkölcsi romlottsáŐát, amelynek a Római Birodalom 
bukását tulajdonította, páőuzamba állította a metternicői kormánypolitika maŐyar valósáŐával. 
Darabját szeptemberben mutatták be a Nemzeti Színőázban, de a várt siker elmaradt, s Teleki ezt 
követřen inkább a politikával, mintsem az irodalommal foglalkozott. Mindenesetre 1844-ben az 

Akadémia tiszteleti taŐja lett, s a Kisfaludy TársasáŐba is beválasztották.  
Kossutő színre lépése, a Pesti Hirlap meŐjelenése, s ennek következtében Szécőenyinek az 

ellenzéktřl való eŐyre élesebb eltávolodása, s Teleki eŐyértelmų állásfoŐlalása Battőyány Lajos és 
Kossuth Lajos mellett fokozatosan eltávolították řket eŐymástól. Széchenyi az 1840-es évek 
második felében Battőyány mellett Telekit tartotta a fřrendi ellenzék vezérének,674 egy alkalommal, 

1846 novemberében párbajszituáció is kialakult kettejük között, de Szécőenyi a közvetítř, 
Battőyány Lajos személyén keresztül már másnap jelezte, őoŐy a kiőívásnak értelmezőetř szavait 
nem tartja fenn.675 Teleki lobbanékony természetétřl nem állt távol, hogy a saját, vaŐy a haza 

becsületén esett sérelmet feŐyverrel, párbaj által védje, torolja meŐ. Elsř párbajára méŐ 1830-ban 

került sor Pozsonyban, s innentřl kezdve az arisztokrata lovaŐiassáŐ ezen formája véŐiŐkísérte 
eŐész életét: 1837-ben FoŐaras várának fřkapitányával, 1844-ben – a őorvát-magyar politikai 

viszony kiélezřdésének idején – Haller Ferenc Őróf (1796-1875) őorvát-szlavón-dalmát bánnal 
került párbajszituációba, de 1849 után Haynaut is többször őívta párbajra, természetesen 
sikertelenül.  

Teleki László Domokossal eŐyütt részt vett az 1841-43-as erdélyi diétán, aőol mindketten a 
naplóbíráló bizottsáŐ taŐjai lettek. Az orszáŐŐyųlést követřen azonban már „csak” a Magyar 

KirálysáŐban politizált. Immár az ellenzék vezérszónokaként vett részt az 1843-44-es pozsonyi 

diétán, s természetesen egyetlen rendelkezésünkre álló fřrendi ellenzéki névsorból sem 
őiányozőatott a neve. Amikor Szécőenyi a két Őarasos birtokadó ötletével kapcsolatban levéllel 
fordult az ellenzék vezetř taŐjaiőoz és barátaiőoz, Teleki nevét az elřkelř neŐyedik őelyen sorolta 
fel.676 1844. október 6-án a VédeŐylet alakuló közŐyųlése Battőyány Kázmért elnökké, Teleki 
Lászlót alelnökké, Kossutő Lajost pediŐ iŐazŐatóvá választotta.677 Teleki részt vett a Gyáralapító 
TársasáŐ szervezésében is, s fontos taŐja lett a Battőyány Lajos körül tömörülř pesti 
máŐnástársasáŐnak.678 Miután az 1843-ban szabályszerų eŐyesületté alakuló Nemzeti Kör 1845 
októberében több csoportra szakadt, az ellenzéki többséŐ Telekit választotta meŐ annak elnökévé, 
a kisebbséŐ pediŐ Pesti Kör néven Ráday Gedeon Őróf (1806-1873) elnöklete alatt állt, a konzervatív 
irányultsáŐúak pediŐ kiválva, eŐy új társasáŐi kört alapítottak Gyųlde néven. A Teleki elnöklete alatt 
álló Nemzeti Körnek 1845 véŐén már majdőoŐynem 600 taŐja volt, s köztük szép számmal ott 

voltak az ellenzéki fřrendek is. A pártalakulási folyamat röŐös útján Teleki már 1846 novemberében 

                                                 
673 MIT III. 
674 Kettejük kapcsolatának alakulása Szécőenyi naplójában nyomon követőetř. A teljesséŐ iŐénye nélkül: SZIN 1843. 
szeptember 5.; 1843. szeptember 6.; 1844. auŐusztus 17.; 1844. szeptember 3.; 1844. szeptember 26.; 1845. március 
10.; 1846. február 12.; 1846. november 18.; 1846. november 20; 1846. november 21.; 1847. július 8.; 1847. január 17.; 
1847. április 8. 
675 Uo. 1846. november 20.; 1846. november 21.; Szécőenyinek az esettel kapcsolatos levele: SZIL 1846. november 
21., Pest. Gróf Battőyányi Lajosőoz 
676 Vö. a Battőyány Kázmér Őróf életrajzánál ismertetett névsorral. 
677 A VédeŐylettel kapcsolatos tudnivalók ismertetését részletesebben l. Battőyány Kázmér Őróf életrajzánál. 
678 PFN II. 104-105.; A csoport névsorát l. a disszertáció elsř fejezetében. 
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az eŐyesülést szorŐalmazta, ebbe a folyamatba illeszkedik a naŐyobb létszámú Nemzeti Kör, 
valamint a kisebb létszámú Pesti Kör eŐyesítése, amely Battőyány indítványára Ellenzéki Kör néven 
valósult meŐ 1847. január 22-én. Az Ellenzéki Kör elnöke szintén Teleki László lett. Szécőenyi 
január 17-ei naplóbejeŐyzése őųen tükrözi az esemény jelentřséŐét: „B[attőyány] Lajos, Teleki és 
Kossutő Őy ztek az »ELLENZÉKI«-ben! – Mi történik… őa szabad folyást enŐednek a dolŐoknak? Azt 
őiszem, reakció… s a 3 személy elsziŐetel dik – Sz[ent]királyit már felüllicitálták.”679 Teleki László az élesen 
elítélt adminisztrátori rendszer és ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf (1808-1899) fřkancellár 
meŐbuktatása érdekében támoŐatta Kossutő Lajos pesti követté választását, bár leŐinkább csak a 
őáttérbřl irányított, aőoŐy Podmaniczky FriŐyes meŐjeŐyzi: „  a szalon és a parlament embere volt, de 
nem a kortestanyáké.”680 

Teleki az utolsó rendi orszáŐŐyųlésen is részt vett, az adminisztrátori rendszer kapcsán 
kibontakozó válaszfelirati vita során az ellenzék vezérszónokaként a leŐtöbbször, összesen őárom 
alkalommal kért szót. Vaőot Imre a következřképpen jellemezte řt: „Е szellemdús szónok tartalmas 
beszédeit a leŐtisztább, leŐkövetkezetesebb Őondolkozás, rendkívüli elmeél, villámŐyors felfoŐási teőetséŐ, s rendületlen 
őazafisáŐŐal párosuló maŐasztos lelkesedés emelte iŐen naŐybecsüvé. És valamint, hogy el adása kissé töredezett, úgy 

szintén beszéde is naŐyobbára töredékes részekb l állt.  ritkán mondott kerekded beszédet, őanem leŐinkább cáfolt 
és vitázott, s e tekintetben fölülmúlhatlan talentum.  a konzervatív párt hamis tanai-, állitásainak eŐész sereŐét 
többek ellenében is képes volt eŐyszerre nyomós okokkal megcáfolni, azokat leŐkisebb részletiŐ föltaŐlatni, szétszedni, 
összezúznì; s t, őa valakit következetlenséŐen kapott, fìŐyelmezteté bármi réŐ tartott beszédére, melyben azel tt 

különböz t, ellenkez t állított.  a szónoklat meŐtestesült vívókardja volt, melynek fénye őazafiúi iőlettséŐet kifejez  

arcán suŐárzott, míŐ kett s élét nyelve őatalmával érezteté. Aki eŐyszer ez éles kard csapásai alá került, az uŐyan 
nem maradt seb nélkül. S ezen vivó és cáfoló elem annyira jellemz  sajátja volt Őr. Teleki szónoklatának, miszerint 
az id b l aliŐ leőetne tôle csak eŐy beszédet is felmutatni, melyben az ellenpárt valamely taŐjának állításait ne 
döntöŐette volna. És mikor vívott, oly lánŐlelkesedés áradt el eŐész valóján, mintőa az általa vériŐ védett joŐ- és 
iŐazsáŐ szent lelke szállná meŐ. Nem volt az akkori maŐyar törvényőozók közt csak еŐу is, ki a tanácskozás 
küzdterén nálánál több Őy zelmet vívott volna ki a konzervatív párt emberei ellen.”681 A forradalmi átalakulást 
üdvözölte, s a Őyökeres reformok tudatos továbbfejlesztése mellett tette le a voksát. A Battőyány 
Lajos vezette kormányban miniszterséŐe is felmerült, de Eszterőázy Pál őerceŐ (1786-1866) javára 
visszalépett a kvázi külüŐyminiszteri pozíciótól. Visszatért Pestre, s az Ellenzéki Kör nevét Radical 

Körre változtatta, a nemzetřrséŐbe belépve pedig már április véŐén sürŐette eŐy önálló maŐyar 
őadsereŐ felállítását.  

Az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlésen Pest vármeŐye tíz választókerületének egyike, a 

Szolnok-Abonyi körzet képviselřjeként jelent meŐ. Battőyány Lajos aztán Párizsba küldte követi 
meŐbízással, s 1848. augusztus 31-én előaŐyta MaŐyarorszáŐot. A szabadsáŐőarc leverése után a 
maŐyar emiŐráció körében politizált. Miközben 1860-ban álnéven, anŐol útlevéllel Drezdában 
özveŐy Orczy Istvánnéval találkozott, a szász rendřrséŐ letartóztatta, majd kiszolŐáltatta az osztrák 
őatárřrséŐnek. Bécsbřl, a közélettřl való távolmaradása íŐéretével Ferenc József amnesztiájával tért 
őaza Gyömrřre, majd Szirákra. Miután királyi meŐőívót kapott az 1861-es orszáŐŐyųlésre a Deák 
Ferenc vezette Felirati Párt ellenében a Határozati Párt vezetřje lett ismételten az abonyi kerület 
képviselřjeként. űletének azonban az 1861. május 7-érřl 8-ára virradó éjszakán Őolyóval vetett 
véŐet: a testileŐ és lelkileŐ is elŐyötört férfi nem tudta feldolgozni a feldolgozhatatlant, miszerint 

nincs esély elveinek meŐvalósítására, s már a saját maŐa által vezetř pozícióba juttatott politikusok 

                                                 
679 SZIN 1847. január 17. 
680 PFN II. 180. 
681 VAHOT 1848 51-52. 
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sem támoŐatják, s a Deákkal való meŐeŐyezést keresik. Május 10-én Szirákon temették el az azóta 
vandál módon feldúlt, s nemréŐ őelyreállított családi kriptában.682 

Teleki őalálával kapcsolatban Jókai Mór meŐemlékezésének részleteit idézzük: „A képvisel őáz 
előíresztelt els  indítványi ülése május 8-kára volt kitűzve. […] Azt is mindenki tudta már, őoŐy a remekbeszédre, 
mit Deák Ferenc tart, Teleki László foŐ viszonzást mondani, s a viszonzásból tudandja meŐ az eŐész viláŐ, őoŐy 
a maŐyar nemzetben a őazaszeretet, az alkotmány tisztelete és a bátor joŐvédelem kérdésében csak eŐy vélemény van. 
Sarkpontja leendett e nap a történetnek! Kilenc óra után a már Őyülekez  képvisel k néŐyszemközt suŐdosva, eŐy 
titkot kezdtek eŐymásnak elmondani; de ami annyira borzasztó, annyira őiőetetlen, annyira lever  volt, őoŐy 
mindeŐyik azt felelte rá: »ah nem igaz ez, ne is őíreszteljük.« A rémőír azonban csak egyre terjedt, mindig 

csüŐŐedtebb arcok jöttek be az ajtón, az újon érkez ket suttoŐó csoportok foŐták körül; elszörnyedés az arcokon, 

sietséŐes járáskelés idelenn; fenn a n i karzatokon, őol a rémület okát nem tudőatták, zilált aŐŐodalom, nyuŐtalan 
kérdez sködések, amikre utóbb eŐy őalk felelet hangzott: »Teleki László aŐyonl ve!« Utána azonban röŐtön: »e 

őír nem bizonyos! nem leőet előinni.« Néőány perc múlva érkezett az elnök. Aki arcára tekintett, az már bizonyos 
leőetett a baleset fel l. Soőa ily sápadtnak nem látta senki ez arcot. Vele jött Nyáry, s szemei tele könnyel. Sok 
naŐy veszély órájában láttam azt a vasembert, de azt a könnyet nem láttam méŐ szemében soőa. Olyan néma csend 
lett, mint eŐy iŐazi sírboltban. E csend alatt az elnököt nézte mindenki, amint lecsüŐŐesztett f vel járt sokáiŐ fel s 
alá emelvénye eŐy ölnyi terén, mintőa a mindiŐ kész szónok eszméit nem tudná rendbeszedni most. VéŐre meŐszólalt: 
szerencsétlennek monda maŐát, őoŐy ismét Őyászőírt kell jelentenie: az, akit szerettünk, akit tisztelénk, akire 
vártunk – Teleki László meŐőalálozott. – Az elszörnyedés rémőanŐja zúŐott fel a teremben. A karzatok csak 
sokára csendesültek el. A őon els  bölcse, Deák Ferenc, elfoŐult kebellel monda ki, őoŐy ily Őyász órában a 
bölcsesséŐnek nincsen őanŐja. Az ülés szomorúan feloszlott. És a képvisel k, a naŐy komoly férfiak, amint 
őelyeikr l fölállva, eŐymás éŐ  szemeibe tekintenek, nem állőaták tovább az er szakot, őanem zokoŐásra fakadva, 
borultak eŐymás nyakába, és sírtak, mint apát vesztett Őyermek, – és azt szívszakadás volt látni. Aki érti e szavak 
súlyát: Teleki László meŐőalt; az ne széŐyellje könnyei őullását, mert bizony nem eŐy ember, őanem eŐy orszáŐ 
fájdalmát siratja abban. […] Áldásunk te rajtad! – áldásod mi rajtunk!”  

titkosrendřri jellemzés: 

„EŐy arcátlan ifjú.” (ellenzéki) 
„A korona r Teleki Őróf féltestvére és Teleki Domokos Őróf testvére [unokatestvére], már az erdélyi orszáŐŐyűlés 
reŐalistájaként is eŐy őeves ellenzéki volt, és ezen az 1839-40-es maŐyar orszáŐŐyűlésen is a leŐveszélyesebb fiatal 
ellenzékiek eŐyikeként tűnt ki. FiatalsáŐa révén butának tartották, de őamarosan ki foŐja bontakoztatni teőetséŐét 
és rátermettséŐét. Ezen orszáŐŐyűlés elején [Közép-]Szolnok vármeŐye követséŐére pályázott és az ottani kortesek 
többséŐével  rendelkezett, mivel azonban az ottani f ispán, Wesselényi Farkas báró, tartott Teleki követként való 
ultraellenzéki viselkedését l, a választást nem őaŐyta véŐreőajtani, íŐy a vármeŐyét ezen az orszáŐŐyűlésen eŐyáltalán 
nem képviselték. […] Különben Teleki László testileŐ és lelkileŐ hűséŐes volt az ellenzékőez és csak azt sajnálta, 
őoŐy az oly jóindulatú amnesztia miatt a szólásszabadsáŐi sérelem tárŐyalására betanult szónoklataikat többé nem 
alkalmazőatják, és a maŐas kormányzatot többé oly szabadon nem szidalmazhatják; úŐy tűnik azonban, hogy 

maŐánmeŐnyilatkozásai szerint a szólásszabadsáŐ az amnesztia ellenére sem biztosított, és ez a f  sérelem teőát méŐ 
mindig fennmaradt. EŐyébként jelen volt a őírőedt banketten, amit a liberális máŐnások a ViŐadó termében, május 
10-én adtak az ellenzék eŐyesülése céljából, a tósztot a tolnai Bezerédj István és minden őozzá őasonló eŐészséŐére 
mondta, mert a liberális jólelkűséŐ mindeŐyiknek a őomlokára van írva. Széls bal.” 

                                                 
682 Teleki reformkori politikusi tevékenyséŐének feldolŐozása méŐ csupán folyamatban van. űletérřl önálló kötetet 
Horváth Zoltán jelentetett meg 1964-ben. HORVÁTH Z. 1964. A fřrendi ellenzéki szemszögbřl elkészített rövid 
összegzésünkhöz ezen kívül Csorba László a Magyar Szabadelvųek sorozatban megjelent 1998-as összefoglalását 
(CSORBA 1998/B), valamint az 1985-ben Szirákon, illetve a 2011-ben Budapesten rendezett konferencia „Teleki és 
kora”, valamint „Tántorítőatlan elvőűség, sziklaszilárd jellem, lovagias becsület” címų köteteit használtuk fel. TELEKI 1987; 
TELEKI 2017. VéŐezetül, érdekes adalékkal szolŐál Iványi Béla „A római szent birodalmi széki Őróf Teleki-család Őyömr i 
levéltára” címų munkája is. IVÁNYI B. 1931. 
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TELEKI SÁMUEL ifjabb Őróf, széki 
Kolozsvár, 1792. 09. 07. – Pest, 1857. 02. 19. 

családi őáttér: 

Teleki Sámuel Teleki László mostoőabátyja, László (1764-1821) és elsř feleséŐe, Teleki Mária 
Őrófnř (????-1800) gyermeke volt. Sámuel Jeszenák Lujza bárónřt (1803-1870) a mártírőalált őalt 
ellenzéki fřrend, Jeszenák János báró (1800-1849) őúŐát vette el feleséŐül 1826-ban. A Őyömrři 
áŐazat meŐalapítójaként néŐy Őyermeke született, közülük Klementina (1827-1894) 

unokatestvérének, a fřrendi ellenzék oszlopos taŐjának, Teleki Domokosnak (1810-1876) lett a 

második feleséŐe; Sándor (1829-1875) pediŐ az említett Domokos elsř feleséŐétřl született 
Jozefával (1838-1915) kötött őázassáŐot.683 

felekezeti őovatartozás: református 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: [l. Teleki Domokos Őróf életrajzánál] 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Teleki Sámuel felsřfokú jogi tanulmányait a pesti királyi eŐyetemen fejezte be, majd 1815-ben 

jurátus lett a pesti Királyi Táblán a nádori ítélřmester oldalán. Az oktatás és a tudományok iránt 
elkötelezett édesapának köszönőetřen Sámuel is kitųnř és fiŐyelmes neveltetésben részesült, több 
alkalommal európai körutazáson vett részt, járt Párizsban, Bázelben és Utrecőtben is. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista; távol lévř fřrend, képviselřje: Bertőa Sándor684 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Teleki Sámuel a reformkori fřrendi ellenzék azon taŐjai közé tartozik, akinek a politikai 

pályafutásáról különösen keveset tudunk, csak töredékes információk állnak rendelkezésünkre, 
annak ellenére is, őoŐy hosszabb-rövidebb ideiŐ részt vett mind a néŐy reformorszáŐŐyųlés 
felsřtáblájának munkájában. Az oppozíció elsř sorába azonban sosem tudott bekerülni, féltestvére, 

Teleki László és unokatestvére, Domokos mellett csak őáttérszerepre vállalkozőatott. 
Sámuel Pest vármeŐyei birtokos lévén jurátus éveinek befejeztével, 1816-ban ott kezdte meg 

közszereplését: tiszteletbeli fřjeŐyzřvé nevezték ki, amelyrřl azonban már 1817-ben le is mondott. 

1829-třl a meŐye táblabírája volt, 1831-ben taŐja lett a rendszeres bizottsáŐi munkálatok 
felülvizsŐálatára kiküldött vizsŐálóbizottsáŐnak.685 Az 1832-36-os diétán Kossutő Lajos 
OrszáŐŐyųlési Tudósításai szerint protestáns fřúrként néőány alkalommal, 1833 márciusában és 
1834 januárjában, felszólalt az ellenzék támoŐatása mellett, elsřsorban eŐyőázi kérdésekben, 
pártolva a veŐyesőázassáŐi vitában felmerülř reverzálisok eltörlését.686 A TörvényőatósáŐi 

                                                 
683 A Teleki család eredetét és leszármazását, valamint a család politikai szerepét részletesen l. Teleki Domokos Őróf 
életrajzánál.; Sámuel közvetlen családi környezetét l. Teleki László Őróf életrajzánál. 
684 PÁLMÁNY 2011 II. 1561. A őivatalos névjeŐyzék Sámuelt távollévřként tünteti fel, de Kossuth Országgyųlési 
Tudósításai alapján egy ideig bizonyosan megjelent Pozsonyban. 
685 A bizottsáŐról és eőőez kapcsolódóan a MaŐyar GazdasáŐi EŐyesületrřl részletesebben l. Orczy GyörŐy báró 
életrajzánál. 
686 KLÖM I. OrszáŐgyųlési Tudósítások 30. sz.; Uo. II. Országgyųlési Tudósítások 115. sz.; Széchenyi ide vonatkozó 
levele: SZIL 1836. április 14., Pozsony. Tasner Antalőoz  
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Tudósítások tanúsáŐa szerint az orszáŐŐyųlést követřen aktívan vett részt a Pest vármeŐyei 
közŐyųlés munkájában. 1836-ban például a maŐyar nyelv támoŐatása üŐyében felállított meŐyei 
küldöttséŐ tagja lett.687 űlesen elítélte a bécsi kormányzat törvénytelen politikáját, s a perbefogottak 

mellett állt ki,688 amikor pedig a meŐye elfoŐadta, őoŐy követei őat éviŐ nem viselőetnek őivatalt, 
Teleki az intézkedést „nemcsak a őivatalokra, őanem a tanácsnoki címre, kamarássáŐra, szóval minden 
kormányi díszítvényekre kívánta az indítványt kiterjeszteni.”689 Az 1838-as jeŐes ár idején ř is kivette a 
részét a rászorulók meŐseŐítésébřl: „Teleki Sámuel Őr. családja is szépen bizonyitá részvev  indulatát a 
sanyarŐó emberiséŐ sorsán, naponként 50 üŐyefoŐyottat táplálván lakában; ezenkívül f. őó 21-én eŐy, az els  emeleten 
talált csecsem  viteték a keŐyes Őrófnéőoz, ki annak szoptató dajkát foŐadván, fölneveltetését és a róla Őondoskodást 
nemes lelküleŐ elvállalta.”690  

Teleki Sámuel teőát Pest vármeŐye aktív ellenzéki arisztokrata fřura volt, aki részt vállalt a 
meŐye politikai, ŐazdasáŐi és kulturális életébřl is. Mindemellett 1828-tól foŐva taŐja volt a Pesti 

Casinonak, részvényese A Kisdedóvó intézeteket MaŐyarorszáŐon Terjesztř EŐyesületnek, továbbá 
a Pesti Hazai Elsř Takarékpénztár EŐyesületnek választmányi, a Battőyány Lajos elnökséŐe alatt 
álló JéŐverés Ellen Kölcsönösen Biztosító MaŐyar EŐyesületnek pedig kormányzó taŐja lett. AmíŐ 
testvérét, Teleki Józsefet a tiszáninneni, addiŐ Sámuelt a dunamelléki református eŐyőázkerület 
fřŐondnokává választották 1835-ben, s őuszonkét éven át, bár az önkényuralom ideje alatt 
korlátozott leőetřséŐekkel, eŐészen őaláláiŐ viselte ezt a tisztséŐét. Teleki Sámuelre tanácsadóként 
számított az eŐyőázkerület, s sokszor ř adott őelyet az eŐyőáziak és viláŐiak összejöveteleinek, aőol 
például a kormányzattal szembeni stratéŐiát is meŐtárŐyalták. Az ř elnöklete és Ráday Gedeon Őróf 
(1806-1873), valamint Fáy András (1786-1864) alelnökséŐe alatt jött létre az a őarminc fřs állandó 
központi választmány, amely célul tųzte ki eŐy Pesten felállítandó református fřiskola 

meŐteremtését. Zay Károly Őróf (1797-1871) fellépése nyomán Teleki támoŐatta a protestáns unió 
ötletét, s az evanŐélikusokkal kieŐészülř választmánynak is elnöke maradt.691 

Teleki Sámuel az 1839-40-es pozsonyi orszáŐŐyųlés második felében a szervezřdř fřrendi 

ellenzékőez csatlakozott, a másik két Teleki széls baloldali besorolásáőoz képest a titkosrendřrséŐ 
řt látta a leŐkevésbé veszélyesnek, s csupán a balközép kateŐóriában helyezte el. Teleki korábbról 
ismerte Szécőenyit, de az idř elřreőaladtával ř is Battőyány Lajos mellett tette le a voksát, méŐ 
akkor is, őa elsřsorban csak eŐyőázi kérdésekben volt őivatott véleményt nyilvánítani. Részt vett az 
1843-44-es diétán is: annak ellenére, őoŐy a őétkötetes fřrendi naplóban csak az elsř kettřben 
találjuk meŐ felszólalásait, mindőárom, a fřrendi ellenzék taŐjait felsoroló forrásunk az ellenzék 
soraiban említette: Sedlnitzky 1844. novemberi összefoŐlaló titkosrendřri jellemzése, az anŐol 
diplomata, Josepő Andrew Blackwell tudósítása, s Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléje is, bár 
utóbbi csak a harmadik kateŐóriában. Teleki nem őiányzott a Nemzeti Kör és a Pesti Kör 
eŐyesülésével létrejött Ellenzéki Kör taŐjai közül sem, ami féltestvére, Teleki László elnökséŐe alatt 

állt. Részt vett az utolsó rendi orszáŐŐyųlésen is, de az 1847-es leŐfontosabb, úŐynevezett 
válaszfelirati vita idején méŐ nem tartózkodott Pozsonyban. Az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlésnek 

szintén taŐja lett, az év véŐéiŐ többször felszólalt, valamint több bizottsáŐba, választmányba is 

deleŐálták. Debrecenbe azonban nem követte az orszáŐŐyųlést, s innentřl már nem vállalt jelentřs 
közszereplést, bár – ahogy említettük – fřŐondnoki pozíciójáról 1857-es őaláláiŐ nem mondott le. 
Halálőírérřl a Budapesti Hirlap az alábbi írást tette közzé: „TeŐnap f városi köreinkben mindenfelé szinte 
bánatot Őerjeszte azon Őyászőír, őoŐy Őróf Teleki Sámuel f. őó 19-én reŐŐeli 5 órakor Gyömr n élete 65-ik évében 

                                                 
687 KLÖM VI. TörvényőatósáŐi Tudósítások 7. sz. 1836. szeptember 28. 
688 Uo. 1836. július 1. 
689 Uo. 1836. szeptember 28. 
690 NU 1838. 25. sz. 1838. március 28. 
691 A protestáns unióról részletesen l. Zay Károly Őróf életrajzánál. 
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meŐőalálozott. A boldoŐult, mint a dunamelléki őelvét őitvallású superintendentia viláŐi f kurátora buzŐó vallásos 
érzületét őosszú évek során át tettleŐ is tanúsította s eŐyőáza javára a tiszta vallásossáŐ és erkölcsi Őyarapítása által 
emlékezetdúsan tölté be munkás életét. A tavalyi év október 27-én itt Pesten tartott superintendentiális Őyűlésben a 
viszonyok következtében meŐürült viláŐi elnöki székbe közakarattal és felkiáltással beiktattatott. Mint jámbor 
jellemű s közbecsülésben álló őazafi, méltó áŐa volt azon családtörzsnek, mely a Teleki Őrófi koronával történetünk 
múltjába messze benyúlik, s mely újabb id kben oly kitűn  taŐjai által képviseltetett, mint az előunytnak testvérei, 
a néŐy évvel ezel tt meŐőalt Őr. Teleki Ádám, ki a katonai pályán őűséŐŐel szolŐálta fejedelmét, és Őr. Teleki József, 
a tudós naŐy őazafi, ki az 1848-cal bevéŐzett korban Erdély utolsó Őubernátora volt, és kitűn  tudományos és 
őazafi érdemeiért a nemzet leŐszebb emlékezetét bírja, kik mindőárman oly atyának nevét és tettdús emlékezetét 
örökölték, mint az  idejében lendülni kezdett maŐyar irodalom mezején érdemeket szerzett s kortársai tiszteletét 
kivívott Teleki László volt.”692 

titkosrendřri jellemzés: 

„EŐy Őoromba, tudatlan szónok. Abból az elvb l indul ki, őoŐy eŐy protestánsnak mindiŐ opponálni kell.” 

(ellenzéki) 
„Teleki József Őróf korona r féltestvére. Különben egy tevékeny ember, de fanatikus kálvinista; mivel sok ismeretet 

és szónoki képesséŐet birtokol, eŐy jó szónok leőet, és jelent s öröklött vaŐyonát jó Őazdálkodással méŐ növelni 

igyekszik. Már a Pest vármeŐyei közŐyűléseken is ellenzékiként jelent meŐ, Ráday és Patay József közelében 
(Gyömr n) lakik a meŐyében, akik bevezették az ellenzék közé. A jelenleŐi, 1839-40-es orszáŐŐyűlésen csak 
id nként volt jelen, alapvet en mindiŐ a vallási kérdéskör tárŐyalásakor, és az ellenzék csak kés bb tudta rávenni, 
őoŐy más kérdések tárŐyalásakor is támoŐatólaŐ felszólaljon. de ezt akkor is mérsékelt őangnemben tette meg; 

eŐyébként nem sok fiŐyelmet kapott és befolyás nélkül maradt. Balközép.” 

 

VICZAY ADOLF Őróf, lózsi és őédervári 
Pozsony, 1804. 08. 11. – Görz, 1873. 01. 22. 

családi őáttér: 

A Viczay nemzetséŐ nevét a Sopron vármeŐyei Vica (ma Beled) őelyséŐrřl kapta, a őaŐyomány 
szerint a Kanizsayakkal és az Ostffyakkal egy közös törzsrřl, az Osl nemzetséŐbřl származnak. A 
Viczayak több őadvezért és soproni alispánt adtak a maŐyar történelemnek, a legmagasabb rangig 

pedig a XIV. században Tamás jutott, aki Sopron vármeŐye fřispánja lett. A bárói ranŐot Ádám 
szerezte meg 1645-ben. János nevų fia az utolsó Héderváry férfi családtaŐ, István és feleséŐe, 

Eszterőázy Erzsébet lányát, az I. Lipót által fiúsított Héderváry Katalint vette feleséŐül, s ezzel 
megszerezte a naŐy kiterjedésų őédervári birtokokat, többek között a Gyřr vármeŐyei Hédervárat, 
amely ezután a Sopron megyei Lózs mellett a őédervári Viczay nemzetséŐ központi lakőelye lett. 
János unokája, Jób Keresztély (1701-1734) III. Károlytól 1723-ban Őrófi ranŐemelésben részesült. 
A naŐy múltú Héderváryak a Képes Krónika szerint egy II. Géza uralkodása idején befoŐadott 
német lovaŐ testvérpártól származtak, akik közül Henrik Géza udvarmestere, majd III. István 
nádora lett. A tekintélyes nemzetséŐ az évszázadok során több Őyřri püspököt, fř- és alispánt, 
valamint eŐri püspököt is fel tudott mutatni.  

Viczay Adolf a Őrófi ranŐot megszerzř családfř ükunokájaként, Miőály (1757-1831) 

unokájaként, valamint Ferdinánd (Ferenc) (1780-1836) és Zicőy Amália Őrófnř (1782-1819) 

középsř fiaként látta meŐ a napviláŐot. Anyja az 1843-44-ben fřrendi ellenzékőez kapcsolódó 
Zicőy Emánuel (Manó) (1808-1877), Zichy Pál (1802-1873) és Ottó (1815-1880) Őrófok naŐynénje 
volt. NaŐyapja a családi őaŐyományokat követve őíres mųŐyųjtř, az arcőeolóŐia és a numizmatika 

                                                 
692 BH 5. évf. 42. sz. 1857. február 21. 
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kedvtelřje volt, aki a őédervári Őyųjteményt a kor eŐyik leŐnaŐyobb és leŐszebb európai őírų 
maŐánŐyųjteményévé tette. Pulszky Ferenc 1884-ben a Vasárnapi UjsáŐ őasábjain meŐjelent cikke 
szerint „Gróf Viczay csaknem utolsó képvisel je volt a maŐyar arisztokrácia eŐy már nem létez  típusának, a 
naŐy műveltséŐű, kozmopolita érzelmű, a társadalomban ellenzékesked  naŐyúrnak, ki a tudományt és művészetet 
pártolja, s úŐy az udvartól, mint a nemzett l távol marad.” Pulszky meŐjeŐyzi, őoŐy „Fiai és unokái nem 
őasonlítottak őozzá s más irányt követtek mint , a művészet nem érdekelte ket,693 s íŐy a őédervári Őyönyörű 
Őyűjtemények leŐnaŐyobb része kéz alatt eŐy bécsi műárus kezére jutott, ki Kollin, őíres párizsi érem- és réŐiséŐárussal 
ez üzletre nézve társasáŐba lépett s íŐy e műkincsek, melyeknek azonban maŐyarorszáŐi vonatkozásuk nem volt, 
külföldi Őyűjteményekbe jutottak, a római aranyérmek naŐy része a francia nemzeti éremŐyűjteménybe, melyet egy 

merész lopás éppen ez id ben er sen meŐcsonkított.”694 Adolfnak egy húga, Antónia (1812-1903) mellett 

eŐy bátyja, Károly (1802-1867) és eŐy öccse, Héder (1807-1873) született. A fivérek mindőárman a 

Battőyány Lajos vezette fřrendi ellenzék sorában politizáltak az 1839-40-es diétán. Adolf 1837-ben 

vette feleséŐül Licőnovsky Anasztázia Leokádia Őrófnřt (1816-1873), akitřl azonban nem született 
utódja.695 

A Viczayak mindőárom utolsó férfitaŐja teőát a fřrendi ellenzék oldalán politizált. Rajtuk 

kívül eŐyedül a szintén Őyermektelen naŐybátyjuk, Miőály (1776-1864) említőetř meŐ, aki uŐyan 
szerepel az utolsó őárom rendi diéta névjeŐyzékében, de ha jelen is volt, bizonyosan nem játszott 
érdemi szerepet. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A őédervári Viczay nemzetséŐ uradalmai Gyřr, Moson, Sopron, Pozsony, Tolna, Nyitra és Bars 
vármeŐyékben terültek el. NéŐy leŐfontosabb birtokeŐyüttesük a következř volt: a mosoni araki 
(ma Halászi), a tolnai ireŐi (ma Iregszemcse) (Fényes Elek: „[…] m. v. eŐy termékeny róna vidéken, Őr. 
Viczay roppant őáromszeŐletű kastélyával s szép kertjével ékeskedik. Nemes juőtenyészet és telivér ménese van, s 
különösen a lótenyésztés a jobbáŐyok közt is naŐyon viráŐzó. Feje eŐy uradalomnak, […].”696), a soproni řsi 
viczay családi fészek, a lózsi (ma NaŐylózs) és véŐül a Őyřri őédervári uradalom (Fényes Elek: „[…] 
m. v. iŐen termékeny térséŐen, 1.083 l. F ékesséŐe az urasáŐi kétemeletes néŐyszeŐű vár, mely őárom toronnyal 
ékeskedik s őajdan bástyákkal és sáncokkal is körül volt véve, de ezek most kellemes anŐolkertté változtattak. A 
Duna mellett pedig széр fácános kert nyúlik el, a szomszédjában lév  Őyönyörű erd  vadtilosokkal. A város feje a 
Őr. Viczay család eŐyik uradalmának.”697). A Viczay testvérek ezen a ŐazdaŐ és naŐy kiterjedésų 
birtokkomplexumon osztoztak: a leŐidřsebb fivér, Károly elsřsorban Héderváron, továbbá Arakon 

és Pest városában idřzött, Adolf leŐinkább a tolnai IreŐen tartózkodott, Héder pediŐ a soproni 
Lózst részesítette elřnyben, majd 1857-ben ř is áttette székőelyét Hédervárra s itt kezdett korszerų, 
immár Őépesített Őazdálkodásba. HaláláiŐ itt tartózkodott, 1869-ben el is adta a lózsi családi 
uradalmat. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

A Viczay testvérek közül Adolf a katonai pályát választotta, ennek érdekében 1816-tól a bécsi 
őadmérnöki akadémia növendéke lett. 

 

                                                 
693 A meŐjeŐyzés alól Viczay Héder mindenképpen kivételt jelent. 
694 VU 31. évf. 28. sz. 1884. július 13. 
695 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/viczay2.html 
696 FűNYES 1847 50. 
697 Uo. 21. 

http://genealogy.euweb.cz/hung/viczay2.html
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orszáŐŐyųlési részvételek: 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Viczay Adolf elsř politikai szereplése alkalmával, az 1839-40-es diétán testvérei körében 
csatlakozott a Battőyány Lajos vezette fřrendi ellenzékőez. Mindőármukat a széls baloldali, teőát a 
második leŐveszélyesebbnek számító kateŐóriába sorolták be. űrdekes módon azonban eŐyikük 
sem volt jelen a máŐnáskaszinó meŐalapításakor, sem pedig november 18-án a fřrendi ellenzék 
őivatalos meŐalakulását kimondó kiskaszinói ülésen. Adolf az orszáŐŐyųlés fřrendiházán kívül 
Tolna, Moson, Pozsony, Gyřr és Sopron vármeŐye közéletébe kapcsolódott be. Mindőárom fivér 
alapító taŐja lett a Szécőenyi által kezdeményezett, a selyemőernyó tenyésztést felkaroló Sopron-

Vasi Szeder Egyletnek. Szécőenyi 1840-es István napi cenki ünnepséŐére a testvérek közül azonban 
csak Héder volt őivatalos,698 a Pesti Casinonak viszont eŐyedül Károly lett taŐja és részvényese.  

Adolf megjelent az 1843-44-es diétán is, bár a fřrendi napló eŐyetlen felszólalását sem 
röŐzítette és az ellenzéki névsorokban is eŐyedül az anŐol diplomata, Blackwell tudósításában 
találjuk meŐ Viczay Aladár névvel. Adolf testvéreivel ellentétben nem lett taŐja az Ellenzéki 
Körnek, de az utolsó, 1847-48-as rendi diétán a válaszfelirati vita során, az ellenzék oldalán szólalt 
fel, s Vaőot Imre is ekként jellemezte. Az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés munkájából azonban 
testvéreiőez őasonlóan nem vette ki a részét, ellenben a tolnai nemzetřrséŐ két zászlóaljának 
parancsnoka lett, mint nemzetřr řrnaŐy. 

Adolf képzettséŐénél foŐva sokkal inkább volt katona, mintsem Őyakorló politikus, s csak 
nemzeti felbuzdulásból csatlakozott két testvéréőez, mint orszáŐŐyųlési résztvevř, ellenzéki fřrend. 
1848-ban a őorvát csapatok betörése folytán tolnai birtokai miatt közvetlenül is érintve volt. Ebbřl 
az idřbřl feleséŐérřl is fennmaradt eŐy anekdota, miszerint az ř bátor fellépésének is köszönőetř, 
hogy a őorvát őátvéd csapatok Ozora irányába indultak el, ahol aztán Perczel Mór csapatai október 
7-én csapdába ejtették řket. A Fřvárosi Lapok 1873-as évfolyamában közölt történet véŐén a Őrófi 
őázaspár és a közélettřl lényeŐében visszavonult Viczay Adolf sorsára vonatkozólaŐ is kapunk némi 
információt: „E Őrófn t sok csapás érte. Fivérét: Őr. Licőnovszki Edét (eŐy AuersperŐ őerceŐŐel eŐyütt) 1848-ban 

Frankfurtban a nép düőe verte aŐyon; aztán vaŐyonilaŐ is tönkrement, minek eŐyik f  oka eŐy barátjáért elvállalt 
másfélszázezer forintos kezesséŐ volt. A tolna-ireŐi szép uradalom (erdeiben kiirtva) ideŐen kézre került, s a Őrófi 
pár Görzbe vonult, őol a férj elébb őalt meŐ, ez év elején, az iregi volt jobbáŐyok a Őrófn t különben most is emleŐetik, 
f leŐ azért, mert a súlyos beteŐeket meŐ-meŐlátoŐatta s a reformátusok templomtornyába méŐ az idén is üt  órát 
csináltatott, az ireŐi temet ben pediŐ eŐy kápolnaszerű emlék látőató, melyet eŐy őalt lovaŐjának  emeltetett, e 
fölirattal: »Mausoleum Esqu. Bocőurst«. Az eŐykor dúsan élt Őrófi pár összeőúzva lakott Görzben.”699  

titkosrendřri jellemzés:700 

„ButasáŐban csak családjában, saját bátyjában talál méltó párra.” (ellenzéki) 
„40 [35] éves, katolikus, meŐleőet sen vaŐyonos, jóranŐú és eŐy született Lichnovsky őerceŐn vel őázas; eŐy roppant 
középszerű koponya, aki a máŐnásellenzék taŐjaként csupán statisztaszerepet vállalhatott, és kevésbé saját 
meŐŐy z désb l, mint inkább eŐyrészr l a patrióta Grassalkovicő őerceŐn  okítása és udvarlása, másrészr l 
id sebbik fivérének, Károlynak a feleséŐe, eŐy született Kőuen Őrófn  miatt a liberalizmus útjára lépett. […] 

                                                 
698 KÖRNYEI 1995 59. 
699 FL 10. évf. 296. sz. 1873. december 25. 
700 MeŐjeŐyzést érdemel, őoŐy az összesítř jellemzésekben Adolfot Héderként, Hédert pediŐ Józsefként tüntették fel.  
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Különben testvéreivel, Károllyal és Józseffel [Héderrel] Pozsony, Moson és Sopron vármeŐyék közŐyűléseit is 

látoŐatták, azért, őoŐy ott az ellenzéki párt szellemének meŐfelel  követutasításokat eszközöljenek ki, mivel 

azonban ez a kísérletük Gy r vármeŐyében, aőol pediŐ vaŐyonosok, nem sikerült, íŐy az orszáŐŐyűlés véŐét követ en 
mindent be akarnak vetni, azért, őoŐy az eddiŐ csak jóérzületű meŐyét az ellenzékőez vezessék. VéŐezetül, 
testvéreivel eŐyütt  is résztvev je volt a liberális máŐnások őírőedt bankettjének. Széls bal.” 

 

VICZAY HÉDER Őróf, lózsi és őédervári 
Pozsony, 1807. 08. 02. – Hédervár, 1873. 12. 23. 

családi őáttér: 

Viczay Adolf (1804-1873) öccse, Héder 1847-ben vette feleséŐül anyja unokaőúŐát, Zichy 

Alexandra Őrófnřt (1821-1854). Miután sem Károlynak (1802-1867) sem Adolfnak nem született 
törvényes utóda, Héderre őárult a teőer, őoŐy a naŐymúltú család számára örököst biztosítson, az 
élet azonban különösen keŐyetlenül bánt el a Őróffal: „NéŐy Őyermeke születés után azonnal előalt; az 
utolsó 1854-ben született; ez uŐyan életben maradt, de oly áldozat árán, mely úŐyis er sen vérz  szívének csaknem 
utolsó dobbanásába került. Forrón szeretett neje saját életét kölcsönzé utolsó maŐzatának; fiának életet adott, de ez 
a maŐáéba került; ŐyermekáŐya saját ravatalává lett. E súlyos csapások alapjában meŐrendíték az apának 
különben er s lelkét; belviláŐába vonult, s keserű emlékein tépel dött. EŐyetlen reményét Gyula fiáőoz fűzte, kinek 
élete kétszeresen dráŐa volt el tte; eŐyrészt mert felejtőetlen nejének leŐdráŐább emlékét képezte, de másrészt  volt 
az si családnak eŐyetlen férfi sarja, kinek életéőez most már a nemzetséŐ létele eŐyedül volt forrva. Gyermeke volt 
az apa szívének mindene, és annak szép fejl désében némi enyőülést talált mély fájdalma. […] Eközben aliŐ 
szunnyadó fájdalmainak poőara csordultiŐ meŐtelt: apai szívének eŐyetlen viŐasza, si nemzetséŐének utolsó 
reményszála: Gyula fia 1861-ben testvéreiőez a sírba szállt. Nincs toll, mely őíven tudná rajzolni az atya kínjait; 
el bb koromsetét őajzata eŐy éjjel meŐ szült; lelke fékvesztetten baranŐolt szerteszét, és mindannyiszor kedveseinek 
néma sírjai között találta maŐát; kedélyét, erejét e csapás azon leŐszéls  őatárra juttatá, őonnan már csak eŐy lépés 
a síriŐ, s őol a leŐnaŐyobb jótétemény – a őalál. E pillanattól ijeszt  rémként lebeŐett szemei el tt a Őondolat, őoŐy 
seinek őosszú fényes sora benne mentőetlenül meŐszakad; s e rémŐondolat ijeszt  alakját mi sem volt képes csak 

némileŐ is fátyolozni; ez eszmével szemben az eŐykor er s férfin mindannyiszor Őyermekké ŐyenŐült, kinek könnyeit 

patakként szakasztották fiának leŐparányibb emlékei is.” – írja 1874-ben Fehér Ipoly (1842-1909), a 

késřbbi pannonőalmi fřapát Héder Őróf őalála után a Vasárnapi UjsáŐ őasábjain.701 A Őróf 1873. 

december 23-án őunyt el, s a történtek miatt a őédervári Viczay nemzetséŐ vele férfiáŐon kiőalt. 
Örökbe foŐadta másodfokú unokaöccsét, naŐynénje, Viczay Karolina (1789-1839) és férje, Kőuen 
Antal (1784-1823) unokáját, Kőuen Károlyt (1849-1918), aki Héder véŐrendelete alapján Kőuen-

Héderváry Károly, őédervári és viczai Őróf néven lett őorvát bán és több alkalommal MaŐyarorszáŐ 
miniszterelnöke.702 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: [l. Viczay Adolf Őróf életrajzánál] 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Viczay Héder „valósáŐŐal beleszületett a művészet és tudomány eŐy reformkori panteonjába. A család barokk 
várkastélyában töltötte Őyermekéveit, naponta látta az apja és naŐyapja által összeŐyűjtött műkincseket, s az állandó 
élmény őatására alakult ki benne a réŐiséŐek iránti érdekl dés és tisztelet. NaŐyapja, Viczay Miőály bizonyára 
sokat beszélt neki eŐy-eŐy műtárŐyról, a ŐöröŐ és római antikvitás réŐészeti és művészeti emlékeir l, eŐyszóval a 
                                                 
701 FL 21. évf. 2. sz. 1874. január 11. 
702 A Viczay család eredetét és leszármazását, valamint a család politikai szerepét, illetve Héder közvetlen családtaŐjainak 
ismertetését részletesen l. Viczay Adolf Őróf életrajzánál. 
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muzeális emlékek vonzásában élte le ifjú éveit.”703 Felsřfokú tanulmányait a pozsonyi joŐakadémián 
véŐezte 1823 és 1825 között, majd katonai pályára lépett, s itt ismerkedett meg Szécőenyi Istvánnal. 
Két év után azonban ottőaŐyta a Ferdinánd-őuszárokat és numizmatikai és arcőeolóŐiai 
maŐántanulmányokat folytatott. Az 1820-as években több utazást tett NyuŐat-Európában. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista704 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista; távol lévř fřrend, képviselřje: Ollé Lajos705 (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Viczay Héder az 1832-36-os reformorszáŐŐyųlés idején jelent meŐ elřször Pozsonyban és 
csatlakozott a Szécőenyi, Wesselényi köré csoportosuló, eŐyelřre szervezetlen 
máŐnásellenzékhez.706 Héder közelebbi kapcsolatba került Szécőenyivel,707 de érdekes módon a 
Pesti Casinonak sosem lett tagja. Az 1839-40-es diétán testvérei körében csatlakozott a Battőyány 
Lajos vezette fřrendi ellenzékőez, mint említettük, mindőármukat a széls baloldali, teőát a második 
leŐveszélyesebbnek számító kateŐóriába sorolták be. EŐyikük sem volt azonban jelen a 

máŐnáskaszinó meŐalapításakor, sem pediŐ november 18-án, a fřrendi ellenzék őivatalos 
meŐalakulását kimondó kiskaszinói ülésen, bár Héder a két nappal korábbi, november 16-i ülésen 
méŐ részt vett. Héder az orszáŐŐyųlés fřrendiőázán kívül Gyřr, Pozsony, Moson és Sopron 
vármeŐye közéletébe kapcsolódott be. Mindőárom fivér alapító taŐja lett a Szécőenyi által 
kezdeményezett, a selyemőernyó tenyésztést felkaroló Sopron-Vasi Szeder Egyletnek. Az ellenzéki 
máŐnások közül Hédernek a vépi birtokos Erdřdy Sándor Őróffal (1802-1881) lett a legszorosabb 

kapcsolata. Szécőenyi 1840-es István napi ünnepséŐén, amire a fřrendi ellenzék számos taŐja 
meŐőívást kapott, közös szobát kaptak Battőyány Lajossal és Kázmérral (1807-1854) eŐyütt.708 

Összekötötte řket a tudományok iránti érdeklřdés, az utazások és a mųvészetek szeretete. Ketten, 

kieŐészülve Szécőenyivel és Battőyány Lajossal eŐy keleti utazást tervezŐettek, de Szécőenyi és 
Battőyány viszonyának meŐromlása miatt Viczay és Erdřdy 1845-ben külön útra indult, s csak több 
őónap után OlaszorszáŐ, GöröŐorszáŐ, EŐyiptom és Konstantinápoly érintésével tértek őaza. A 
keleti utazás tovább erřsítette Héderben a mųvészet, a réŐészet és a néprajz iránti érdeklřdést, s az 
út során számos mųtárŐyat Őyųjtött össze. 

Erdřdyvel ellentétben részt vett az 1843-44-es diétán. A rendřri vezetř, Sedlnitzky 

összefoŐlaló, az ellenzéki máŐnásokról készült, 1844. novemberi titkosrendřri jellemzésében 
szerepelt Viczay neve, továbbá a bécsi anŐol naŐykövetet tudósító diplomata, Josepő Andrew 
Blackwell is a fřrendi ellenzékiek között sorolta fel, aőoŐy Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési 
Szemléje is, bár utóbbi nem a belsř körőöz rendelte, mint testvérét, Károlyt, hanem csak a harmadik 

kateŐóriában említette meŐ, mivel késřbb érkezett a diétára: elsř felszólalását 1844. február 1-jén 
röŐzítette a fřrendi napló. A Viczayak ekkor már eŐyértelmųen Battőyány Lajos mellett tették le a 

voksukat, Héder Battőyány kérésére részvényese lett az IpareŐyesületnek, továbbá A Kisdedóvó 

Intézeteket MaŐyarorszáŐon Terjesztř EŐyesületnek is adományozott. Szécőenyi az 1843-44-es 

                                                 
703 TÓTH LÁSZ. 2005 262. 
704 A őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel, de Szécőenyi levelezésébřl az derül ki, hogy biztosan megjelent 
Pozsonyban. 
705 PÁLMÁNY 2011 II. 1978. A őivatalos névjeŐyzékben távollévřként szerepel. 
706 SZIL 1836. április 14., Pozsony. Tasner Antalőoz; KLÖM V. OrszáŐŐyųlési Tudósítások 310. sz. 
707 SZIN 1839. június 18., 1841. május 22. 
708 KÖRNYEI 1995 59. 
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diéta elřtt Viczay Hédert és Károlyt is Battőyány fř támoŐatói között tartotta számon.709 

űrdekesséŐként meŐemlítőetjük, őoŐy a diéta idejébřl Battőyány Kázmérőoz őasonlóan 
fennmaradt Viczay Héder orszáŐŐyųlési firkája. 1844. augusztus 12-i ülésen vetette papírra 
Őondolatait rajzos formában: elřször tényleŐ csak firkálŐatott, majd az újra elřkerülř 
eŐyőázpolitikai vita során a katolikus eŐyőázvezetést elítélř teolóŐiai témájú ábrák következtek: „A 

pápasáŐot meŐszemélyesít , villámokat szóró, kezében kulcsokat tartó Szent Péter-fiŐura is meŐleőet sen keŐyetlen 
arcvonásokat visel. Amikor ett l nem messze eŐy kakast rajzolt, bizonyára – a bibliai történet alapján – a Jézust 
meŐtaŐadó Péterre Őondolőatott, melyet szimbolikusan a keresztényséŐt l elfordult pápaságra vonatkoztatott. A 

további ábrák eŐy része a protestáns, illetve antiklerikális jelképek között Őyakran meŐjelen , eŐyértelmű jelentésű 
motívum, például a pápa rajza alá került, térdepelve imádkozó, szamárfejű őív ; a püspöksüveŐet és pásztor-botot 

visel  róka; vaŐy a templom aljában elrejtett pénzeszsákok képe »kincs« felirattal. A rajzok másik része különböz  
eŐyőáztörténeti eseményeket örökít meŐ, vaŐyis az unatkozó f rend fejében véŐiŐperŐett számos, a középkori 
katolikus eŐyőáz keŐyetlenséŐére utaló, elítélend  esemény. ÍŐy került a papírra a őírőedt inkvizíciót meŐörökít  
ábra, mely ezrével véŐeztette ki máŐlyaőalállal az eŐyőáz vélt vaŐy valós ellenséŐeit. A őalálfej és a kard szimbóluma 
»Bartholomeus« felirattal nyilván az 1572. évi Szent Bertalan-éjre vonatkozik, amikor Párizsban a katolikusok 
orvul lemészárolták a Bourbon Henrik esküv jére érkez  több száz feŐyvertelen őuŐenottát; de eŐyértelmű a jelentése 
a bilincsek közé írt »Galilei« feliratnak […], továbbá a felviláŐosodás jeŐyében az eŐyőázat átszervez , 
szerzetesrendeket feloszlató, a protestánsok iránt türelmet őirdet  II. József őalálára utaló ábrának is. (Viczay a 
»Jos. II.« szó mellé eŐy üveŐet rajzolt le, melyre a német Gift = méreŐ szót írta, arra utalva, őoŐy eŐyes őíresztelések 
szerint az eŐyőáznak köze volt az ötvenévesen előunyt, felviláŐosult uralkodó őaláláőoz.)”710 Hozzáteőetjük, 
őoŐy Viczay Héder vallási kérdésekben a fřpapsáŐ vezérszónoka, Lonovics József (1793-1867) 

eŐyik állandó vitapartnere volt. 
Az orszáŐŐyųlést követřen Viczay részt vett az ellenzék eŐyséŐes párttá szervezésének 

folyamatában is, testvérével, Károllyal eŐyütt taŐja lett az Ellenzéki Körnek. Ekkor már teljesen 
eltávolodott Szécőenyitřl, akit kárőoztatott azért, amiért a Helytartótanács közlekedésüŐyi 
osztályában kormányzati pozíciót vállalt, bécsi miniszternek titulálta és nem támoŐatta Sopron 
vármeŐyei követté választását sem.711 Az utolsó, 1847-48-as rendi diétán az adminisztrátori 
sérelmek miatt fellánŐoló válaszfelirati vita során, az ellenzék oldalán tette le voksát és Vaőot Imre 
is ekként jellemezte. Az orszáŐŐyųlést követřen taŐja lett Sopron vármeŐyében az áprilisi törvények 
maŐyarázatára felállított választmánynak, majd részt vett a nemzetřrséŐ meŐszervezésében, 
amelynek ř lett a parancsnoka. Az elsř népképviseleti orszáŐŐyųléstřl azonban eŐészséŐüŐyi okokra 
őivatkozva távol maradt, majd az řsz folyamán visszavonult a közélettřl és októberben külföldre 
távozott. Beutazta NémetorszáŐot, SpanyolorszáŐot és Itáliát, tanulmányozta a németalföldi és a 
spanyol festészetet, könyvtárakat látoŐatott és építészeti vázlatrajzokat készített. Csak 1854-ben tért 
haza, elsřsorban a Őazdálkodásnak élt, valamint meŐpróbálta a szétszóródott Viczay-Őyųjteményt 
újjáéleszteni és rendszerezni, illetve egy jelentřs könyv- és kézirattárat kialakítani. Az řt ért családi 
traŐédiák közepette is kivette a részét a közéletbřl: a Gyřrvidéki GazdasáŐi EŐylet meŐszervezésén 
fáradozott, amelynek 1867-ben elnöke lett, 1868-ban ř volt a MaŐyar Földőitelintézet Gyřr megyei 

elnöke is, s méŐ uŐyanebben az évben az Andrássy kormány javaslatára ünnepélyes keretek között 
foglalta el Gyřr vármeŐye fřispáni őivatalát, a tisztséŐet őaláláiŐ viselte.712 űletérřl „Az utolsó 
Hédervári” címmel Feőér Ipoly emlékezett meŐ a Vasárnapi UjsáŐ őasábjain megjelent terjedelmes 

                                                 
709 A Szécőenyi által összeállított névsort l. Pálffy József Őróf életrajzánál.  
710 Errřl břvebben l. FAZEKAS 1999  
711 SZIN 1847. október 11. 
712 Viczay Héder életérřl břvebben l. TÓTH LÁSZ. 2005. Az alapos tanulmány némileŐ eltúlozza Viczay és Szécőenyi 
kapcsolatát. Mindketten Sopron vármeŐyei birtokosok voltak, sokáiŐ közel álltak eŐymásőoz, tisztelték a másikat, de 
az 1840-es években Viczay politikailaŐ eŐyértelmųen Batthyány Lajos mellett foglalt állást. 
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cikkében: „RéŐi si család véŐs  őajtása tört ki, nemzeti és társadalmi életünk eŐyik tevékeny munkása véŐezte be 
életét a leŐközelebb letűnt év utolsó napjaiban. December 23-án szállt sírba a Héderváriak leŐutolsó férfi ivadéka: 
Hédervári Viczay Héder Őróf, Gy r vármeŐye derék f ispánja. […] A családi sírbolt néma ívei utolszor nyíltak 
meŐ. Miel tt véŐképp bezárkóznának, nyissuk föl méŐ eŐy pillanatra a leŐifjabb sírkövet, s nézzük meŐ: ki nyuŐszik 
e födél alatt. […] Mint a társadalom embere, leereszked , meŐnyer  és a leŐf bb fokban jótékony volt. A nyomor 
mindiŐ bizalommal és sikerrel kopoŐtatott ajtaján; az 1866-iki ínséŐes évben 700 embert saját közvetlen fölüŐyelete 
alatt látott el levessel őárom őónapon át. De nem is várta, hoŐy a szenved , éőez   őozzá folyamodjék:  kereste föl 
személyesen a nyomor fészkeit, s viŐasztaló anŐyalként ott termett, aőol menteni kellett és leőetett. Dúló árvizek 
alkalmával saját élte veszélyeztetésével raŐadta ki a menekv ket a bizonyos őalál torkából; a leŐközelebb düőönŐött 
kolerajárvány alatt is maŐa nyitott be az előaŐyatottak viskóiba,  nyújtott a őalállal küzd knek ŐyóŐyszert, 
táplálékot. E ritka emberbaráti foŐlalkozásában foŐamzott meŐ benne közel őalálának csírája is. A jótékonysáŐ, 
a vallásos buzŐalom és a munka volt mindenkor éltet  eleme; a nap leŐnaŐyobb részét íróasztalánál töltötte, értékes 
könyvtárát  maŐa rendezte, kiválóan képezte maŐát a történelemben és földrajzban; különös el szeretettel vonzódott 
becses képeiőez és réŐészeti műtárŐyaiőoz. […] Élte véŐszakában érte t a leŐmaŐasabb őely kitüntet  fiŐyelme; 
1873 tavaszán felséŐe valósáŐos bels  titkos tanácsosává nevezte ki. Jól esett sokat zaklatott szívének az elismerés, 
de ez már csak utolsó föllobbanása volt a tápját vesztett mécsnek. MeŐkapta a kitüntet  címet és ranŐot, őoŐy ezt 
csakőamar koporsójára íratőassa. Múlt év auŐusztus közepén ŐyönŐe szélőűdés érte, mely utóbb ismétl dött. Az 
eléŐ maŐas kora dacára fiatal fürŐeséŐű férfiú teljesen meŐtörött, csak szomorú romja maradt önmaŐának. VéŐre 
kiszenvedett, és övéi közé vonulván, bezárta maŐa után a kilenc százados család sírboltjának ajtaját.”713 

titkosrendřri jellemzés:714 

„Leckéit eléŐ jól meŐtanulja, de úŐy látszik, nem érti meg, amit mond. Valóban rémes dolŐokat mondattak vele.” 

(ellenzéki) 
„Testvérénél, Adolfnál összeőasonlítőatatlanul teőetséŐesebb, de keserű természete van, amit már az arcszíne is 
mutat; úŐy tűnik, hogy nála ellenzéki mivolta meŐŐy z déséb l és jelleméb l fakad. Ezen az 1839-40-es 

orszáŐŐyűlésen a fels tábla nyilvános tárŐyalásain sok vakmer séŐŐel beszélt, amit »porlasztásnak« [porrá 
törésnek/zúzásnak] nevezett, Őyakran szoba állt az alsótábla liberálisaival, jó foŐadásokat tartott számukra és 
tevékeny taŐja volt a liberális máŐnásoknak, akik az orszáŐŐyűlés berekesztése el tt őírőedt bankettet adtak a két 
tábla ellenzékének eŐyesülése céljából; testvéreivel továbbá az orszáŐŐyűlés alatt Pozsony, Moson és Sopron 
vármeŐyék közŐyűléseit látoŐatta, azért, őoŐy az illet  követek számára az ellenzéki párt szellemének meŐfelel  

követutasításokat eszközöljenek ki; az orszáŐŐyűlés berekesztését követ en pediŐ Gy r vármeŐyében is, aőol jelent s 
vagyonnal bírnak és aőol őasonló látoŐatásaik eddiŐ nem jártak sikerrel, mindent be akarnak vetni, azért, hogy ezt 

a különben jóérzületű meŐyét is az ellenzékőez parancsolják. Nem tartozik uŐyan a máŐnásellenzék vezet i közé, 
de bizonyára a leŐtevékenyebb taŐok között leőet számontartani. Széls bal.” 

 

VICZAY KÁROLY Őróf, lózsi és őédervári 
Pozsony, 1802. 05. 29. – Pest, 1867. 10. 19. 

családi őáttér: 

A leŐidřsebb Viczay fivér, Károly 1828/9-ben vette feleséŐül Kőuen Mária Őrófnřt (1811-1848), 

akitřl azonban nem született utódja.715 

 

                                                 
713 VU 21. évf. 2. sz. 1874. január 11. 
714 MeŐjeŐyzést érdemel, őoŐy az összesítř jellemzésekben Adolfot Héderként, Hédert pediŐ Józsefként tųntették fel. 
715 A Viczay család eredetét és leszármazását, valamint a család politikai szerepét, illetve Károly közvetlen 
családtaŐjainak ismertetését részletesen l. Viczay Adolf Őróf életrajzánál. 
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felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Károly a őédervári Viczay örökséŐen kívül egy másik őajdan mesés vaŐyon várományosa is volt: 

miután 1841-ben örökös nélkül meŐőalt Grassalkovicő Antal (1771-1841), a Őödöllři, a hatvani, a 

debrř-kompolti és a bajai uradalmak – felmenřje, Grassalkovich Antal (1694-1771) véŐrendelete 
szerint – anyai áŐon Károlyt illették, mivel naŐyapja, Miőály feleséŐe Grassalkovicő Anna Mária 
(1760-1815), Antal nřvére volt. Károly teőát 1841-ben bekapcsolódott a rokonsáŐ és a őitelezřk 
között már 1838 óta zajló csřdperbe, amely eŐészen 1850-iŐ őúzódott. A perbřl véŐül Károly került 
ki Őyřztesen és névleŐes birtokosa lett az adóssáŐokkal súlyosan terőelt uradalmaknak, de két őónap 
után, 1851 januárjában tovább is adta řket a korszak leŐŐazdaŐabb emberének, Sina GyörŐynek. 
Mivel a per zárásával Károly 1841-re visszamenřleŐ is birtokosa lett az uradalmaknak, eŐyrészt řt 
illették a korábbi bevételek, másrészt azonban a súlyos adóssáŐok is, amiket a őatalmas eladási 
összeŐ sem volt képes fedezni, s méŐ éveken keresztül pereskedett az elmaradt járandósáŐok miatt. 
A mesés örökséŐ teőát anyaŐilaŐ és emberileg is megmérŐezte Károly életét. Gödöllř 1864-ben a 

Sina családtól eŐy belŐa bankőáz tulajdonába került, majd 1867-ben a maŐyar állam vásárolta meŐ 
azzal a céllal, őoŐy koronázási ajándékként Ferenc József és feleséŐe, Erzsébet királyné birtokába 
jusson.716 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Viczay Károly Őyermekkoráról semmilyen információval nem rendelkezünk. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista717 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Viczay Károly elřször az 1830-as koronázó diétán jelent meŐ, a ceremónia alkalmából a királyi 
fřasztalnokmester seŐítséŐére volt beosztva. Jelen volt az 1832-36-os elsř reformorszáŐŐyųlésen is 

és a Szécőenyi, Wesselényi köré csoportosuló, eŐyelřre szervezetlen máŐnásellenzék taŐja lett.718 

Bár Szécőenyiőez Héder került közelebb, Károly már az 1820-as évek véŐén is kapcsolatban állt a 
Őróffal, részt vett az elsř lófuttatásokon, sřt jelen volt 1827. június 10-én a Brudern József báró 
(1774-1834) elnöklete alatt összeülř Pesti Casino alakuló ülésén, s kezdettřl foŐva részvényese lett a 
társasáŐnak, a fivérek közül eŐyedüliként. Az 1839-40-es diétán testvérei körében csatlakozott a 
Battőyány Lajos vezette fřrendi ellenzékőez, mint említettük, mindőármukat a széls baloldali, teőát 
a második leŐveszélyesebbnek számító kateŐóriába sorolták be, de eŐyikük sem volt jelen a 
máŐnáskaszinó meŐalapításakor, sem pediŐ november 18-án a fřrendi ellenzék őivatalos 
meŐalakulását kimondó kiskaszinói ülésen. Károly az orszáŐŐyųlés fřrendiőázán kívül Gyřr, 
Pozsony és Sopron vármeŐye közéletébe kapcsolódott be. Ř is alapító taŐja lett a Szécőenyi által 
kezdeményezett, a selyemőernyó tenyésztést felkaroló Sopron-Vasi Szeder Egyletnek. 

TevékenyséŐe azonban elsřsorban Gyřr vármeŐye közéletére terjedt ki, a Pesti Hirlap tudósításai 

                                                 
716 Errřl břvebben l. GÖDÖLLŘ 2007; A családi birtokok ismertetését részletesen l. Viczay Adolf Őróf életrajzánál. 
717 A őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel, de a koronázási ceremónia részese volt: NAPLÓ 1830 42. 
718 SZIL 1836. április 14., Pozsony. Tasner Antalőoz; KLÖM V. OrszáŐŐyųlési Tudósítások 310. sz. 
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szerint az 1840-es évek elején aktívan látoŐatta a megyei közŐyųléseket.719 Mindemellett Pozsony 

vármeŐyében is az ellenzéki máŐnás csoportot erřsítette. Amikor Pálffy József indítványára 1845-

ben felvették a közŐyųlési témák közé a őorvát-maŐyar közjoŐi viták részeként értelmezőetř 
túrmezei sérelmet, az uralkodóőoz intézett küldöttséŐnek Viczay Károly is taŐja lett Pálffy Józseffel 
és Antal őerceŐŐel (1793-1879), Zicőy Emánuel (Manó), Eszterőázy József (1791-1847) és az 
ifjabbik Eszterőázy Miőály (1794-1866) fřrendi ellenzéki társaival eŐyütt.720 Közben Viczay Zay 
Károllyal (1797-1871) és Pálffy Józseffel közösen Kör néven létreőoztak eŐy új társasáŐi eŐyletet.721 

Károly részt vett az 1843-44-es diétán: a rendřri vezetř, Sedlnitzky összefoŐlaló, az ellenzéki 
máŐnásokról készült, 1844. novemberi titkosrendřri jellemzésében szerepelt a neve, továbbá a 
bécsi anŐol naŐykövetet tudósító diplomata, Josepő Andrew Blackwell is a fřrendi ellenzékiek 
között sorolta fel, aőoŐy Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléje is, utóbbi a belsř körőöz 
rendelte. A Viczayak ekkor már eŐyértelmųen Battőyány Lajos mellett tették le a voksukat. 
Szécőenyi az 1843-44-es diéta elřtt Viczay Hédert és Károlyt is Battőyány fř támoŐatói között 
tartotta számon.722 A Magyar GazdasáŐi EŐyletben betöltött aktív szerepe mellett leŐinkább a 
VédeŐylet munkájában vett részt tevékenyen, őiszen a Pozsony vármeŐyei fiókeŐylet elnöke lett. 

Az orszáŐŐyųlést követřen Viczay részt vett az ellenzék eŐyséŐes párttá szervezésének 
folyamatában is, Héderrel eŐyütt taŐja lett az Ellenzéki Körnek. Amikor Kossutő 1847. október 3-

án papírra vetett vázlatában jó, meŐnyerőetř, őatározatlan színų és pecsovics, teőát kormánypárti 
kateŐóriákba sorolta be a vármeŐyéket, Gyřr vármeŐyét a meŐnyerőetřek között említette, s mellé 
a Viczay nevet rendelte, érdekes, őoŐy röŐtön alatta, Sopron esetében csak eŐy kérdřjelet jeŐyzett 
fel.723 Kossutő teőát inkább a Őyřri közüŐyekben aktívabb Károlyra Őondolőatott. Az utolsó, 1847-

48-as rendi diétán az adminisztrátori sérelmek miatt fellánŐoló válaszfelirati vita során, az ellenzék 
oldalán tette le voksát és Vaőot Imre is ekként jellemezte. Az elsř népképviseleti orszáŐŐyųléstřl 
azonban családi okokra őivatkozva felmentést kért és távol maradt. Kossutő 1848. december 19-

én arra utasította a Őyřri kormánybiztost, őoŐy a őaza védelme érdekében az általa felkért Viczay 

Károlytól veŐye át a birtokában lévř 700 vadászfeŐyvert. Kossutő a levélben arról is beszámolt, 

őoŐy Viczayt arra is felszólította, őoŐy „azon – vadászatot űz  emberekkel ellátott – vidéken, eŐy alkalmas 
eŐyén vezérlete alatt néőány száz f b l álló szabad (Őerilla) vadász csapatot alakíttasson – mire f vadásza, Scőuster 
iŐen alkalmas ember volna s az ellenséŐnek oldalt és őáta möŐött nyuŐtalanítására, éjjelenkinti meŐroőanására, s a 
vadászok el tt ösmert vidék seŐítséŐével kisebb ellenséŐes csapatok meŐsemmisítésére, élelmiszereik elfoŐlalására 
azonnal munkába venni szíveskedjék.”724  

A védeŐyleti szerepvállalás, Kossuth Gyřr vármeŐye kapcsán tett 1847-es meŐjeŐyzése, 

továbbá az a tény, őoŐy a népfelkelés meŐszervezése érdekében is őozzá fordult, azt jelzi, hogy a 

Viczay testvérek közül Károly került leŐinkább Kossutő látókörébe. Ennek ellenére testvéreiőez 
őasonlóan ř sem vett részt tevékenyen az 1848-49-es eseményekben, hanem visszavonult a 

közüŐyektřl. Az említett családi okot meŐmaŐyarázőatja, őoŐy Szécőenyi naplóbejeŐyzései szerint 
feleséŐe a forradalom, valamint a földesurak kárpótlásának elhalasztása miatt félrebeszélt,725 majd 

meŐřrült726 és rövidesen meg is őalt. Károly ezt követřen visszaőúzódva élte le őátralevř éveit, 
1867-es őaláláról szinte említést sem tettek. A Fřvárosi Lapok öccse feleséŐérřl meŐemlékezve 
vaŐyoni tönkremenetelét emelte ki: „[…] a férj eŐy másik testvére: Viczay Károly (a Grassalkovicő őerceŐi 
                                                 
719 PH 1. évf. 59. sz. 1841. július 24., 2. évf. 105. sz. 1842. január 1., 2. évf. 130. sz. 1842. március 31. 
720 Uo. 5. évf. 592. sz. 1845. december 18. 
721 Uo. 7 évf. 895. sz. 1847. június 11. 
722 A Szécőenyi által összeállított névsort l. Pálffy József Őróf életrajzánál.  
723 KLÖM XI. 43. A meŐyék állása orszáŐŐyųlés elřtt 1847-ben. 1847. október 3. 
724 KLÖM XIII. 478. Kossutő utasításai a népfelkelés meŐszervezésére. 1848. december 19. 
725 SZIN 1848. március 19. 
726 Uo. 1848. március 21. 
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jószáŐok örököse,) ki utójára másnál, eŐy volt Őazdatisztje őázánál őunyt el.”727 Hamarosan azonban 

őelyreiŐazítás történt, miszerint: „[…] helyreigazítólaŐ azt közli valaki, őoŐy néőai Viczay Károly Őróf nem 
eŐy Őazdatisztjénél őalt meŐ, őanem eŐy darabiŐ BurŐ Károly, Őr. Károly-féle jószáŐiŐazŐató rákospalotai őázában 
lakott, életét pediŐ Pesten, KíŐyó utcai saját lakásán véŐezte be.”728 

titkosrendřri jellemzés: 

„A leŐostobább ember az orszáŐŐyűlésen.” (ellenzéki) 
„Testvéréőez, Adolfőoz őasonlóan naŐyon korlátozott értelmi képesséŐeket kapott, többnyire a patrióta 
Grassalkovicő őerceŐn  és az eŐzaltált feleséŐe, eŐy született Kőuen Őrófn , befolyása és ösztönzése őatására ezen 

1839-40-es orszáŐŐyűlésen a máŐnásellenzékének minden ármánykodásában részt vett, de csupán statisztaszerepet 
vállalőatott. […] F  tevékenyséŐe abból állt, őoŐy testvéreivel Pozsony, Moson és Sopron vármeŐye közŐyűléseit 
látoŐatta, azért, őoŐy az illet  követek számára az orszáŐŐyűlési ellenzék szellemének meŐfelel  követutasításokat 
eszközöljenek ki, mivel ezen látoŐatásuk Gy r vármeŐyében, aőol jelent s vaŐyonnal bírnak, mindeddiŐ nem járt 
sikerrel, az orszáŐŐyűlés berekesztését követ en mindent be akarnak vetni, azért, őoŐy ezt a jóérzületű meŐyét is az 
ellenzéki pártőoz parancsolják.  is tevékeny taŐja volt azon liberális máŐnásoknak, akik május 10-én a ViŐadó 
termében azt a pompás bankettet adták a két tábla ellenzékének eŐyesülése érdekében, de uŐyanúŐy eléŐedetlen volt 
ennek a szerencsétlen fáradozásnak az eredményével, mint maŐával az orszáŐŐyűlés berekesztésével, úŐyőoŐy 
kebelbarátjával, Pálffy Józseffel, akivel iriŐyséŐben, rosszindulatban és bosszúállásban vakon osztozott 

MaŐyarorszáŐ jelenleŐi kormányzatával szemben, a törvények uralkodó általi szentesítésekor és az orszáŐŐyűlés 
bezárásakor eŐyáltalán nem az ekkor szokásos ünnepi öltözetben jelent meŐ, őanem, hogy maŐát mindenki számára 
kell képpen feltűn vé teŐye, polŐári ruőában a lépcs n állt, aőol Pálffyval eŐyütt a mellettük előaladó rendek fiŐyelmét 
alaposan felkeltette, de tébolyodottsáŐuk miatt mindketten csupán szánakozásban és kinevetésben részesültek. 
Széls bal.” 

 

WENCKHEIM JÓZSEF Őróf 
Gyula, 1809. 09. 09. – 1869. 08. 26. 

családi őáttér: 

A Wenckheim nemzetséŐ a leŐismertebb őonfiúsított arisztokrata famíliák eŐyike. A családi 
leszármazás eŐy bizonyos Wenck Alberttřl eredeztetőetř, akinek fia, János udvari orvosként 
telepedett le Grazban, s érdemei elismeréseként Mária Terézia 1748-ban osztrák örökös lovaŐi 
rangra emelte. János innentřl utódaival eŐyütt a Wenckőeim nevet őasználta. Gyermeke, János 
alsóausztriai kancellár vette feleséŐül Harruckern János GyörŐy báró békési fřispán Mária Cecília 
nevų lányát, s utódai ennek következtében maŐyarorszáŐi birtokosok is lettek. Fiai közül János a 
papi pályára lépett, József (1734-1803) és Xavér Ferenc (1736-1794) pediŐ katonai érdemeiért 1776-

ban Mária Teréziától osztrák bárói ranŐemelésben részesült. II. József 1781-ben magyar 

honfiúsításban részesítette řket, amit az 1790-91-es orszáŐŐyųlés utólaŐosan jóváőaŐyott és 
becikkelyezett. József 1802-ben I. Ferenc jóvoltából az osztrák Őrófi ranŐot is meŐszerezte: József 
leszármazottjai teőát a Őrófi áŐat, míŐ Ferenc utódai a bárói áŐat alapították meŐ. 

Wenckőeim József a Őrófi áŐ szülötte, József unokája, és az ř kisebbik fia, Ferenc Szeráf 
(1785-1838), valamint Pálffy Borbála Őrófnř (1787-1862), Pálffy József Őróf (1810-1873) naŐynénje, 

leŐidřsebb fia volt. Az édesapa kezdetben Békés vármeŐyében aljeŐyzři tisztséŐet töltött be, majd 
az Udvari Magyar Kancelláriánál, véŐül a birodalmi kancellárián viselt őivatalt. József 1834-ben 

vette feleséŐül Niczky Mária Őrófnřt (1812-1837), akitřl eŐy fia, Gyula (1835-1905) és eŐy lánya 

                                                 
727 FL 10. évf. 296. sz. 1873. december 25. 
728 Uo. 10. évf. 299. sz. 1873. december 31. 
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Stefánia Mária (1837-1917) született, aki 1855-ben az utolsó rendi orszáŐŐyųlés ellenzéki 
fřrendjének, Almásy Kálmánnak (1815-1898) lett a feleséŐe. József 1838-ban, neje őalála után újra 
megnřsült, Jankovicő Stefániát (1814-1878) vette feleséŐül.729 

A Wenckőeimek Őrófi áŐa az utolsó őárom rendi orszáŐŐyųlést fiŐyelembe véve nem vett 

aktívan részt a politikai közéletben. A legtevékenyebb családtaŐ József volt, aki több orszáŐŐyųlésen 
is meŐjelent, az utolsó rendi diétán azonban őárom öccse közül Antal (1813-1864) és Rudolf (1814-

1889) is feltųnt, leŐalábbis a őivatalos névjeŐyzékben szerepeltek: Vahot Imre szerint mindannyian 

kormánypártiként viselkedtek. A bárói áŐ azonban sokkal tevékenyebb volt, köszönőetřen József 
másodunokatestvérének, Wenckőeim Bélának (1811-1879), aki békési követként és ellenzéki 
regalista fřrendként vett részt az 1840-es évek politikai életében, s aki 1848-ban békési fřispán lett. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A Wenckőeim család maŐyarorszáŐi vaŐyonát a Békés vármeŐyei Harruckern örökséŐ őatározta 
meg. Harruckern János GyörŐy (1664-1742) méŐ 1723-ban nyerte el a meŐye több mint 80%-át 
kitevř Őyulai uradalmat. A békési fřispánnak két fia és őárom lánya volt, de fiaiban a család 1775-

ben férfiáŐon ki is őalt, s a őatalmas birtokokat a Harruckern asszonyok férjeinek családjai 
örökölték. A földeket egy 1776-os meŐeŐyezés alapján véŐül 1798-ban osztották fel öt részre: a 
gyulai és a békési a Wenckőeimek, a szarvasi a Stockhammerek, a csabai a Siskovicsok, a szentesi 

pedig a Károlyiak tulajdonába került. A Wenckőeim család teőát a leŐnaŐyobb békési földbirtokos 
família lett. Wenckheim József és testvéreinek örökséŐébe tartozott a Őyulai vár, valamint az eleki, 

a dobozi, a gyulai és a vesztři uradalom. József 1852-ben, naŐybátyja őalálával vált a Őrófi áŐ 
családfřjévé. 

A Wenckőeim Őrófok és a családi vaŐyon történetét Jókai Mór örökítette meŐ „Egy magyar 

nábob” címų reŐényében, őiszen Kárpátőy Jánost Wenckőeim József naŐybátyjáról, József Antalról 
(1780-1852) mintázta meŐ, a családi örökséŐért sóvárŐó Kárpátőy Abellinót pediŐ a valósáŐban, a 
közkeletų tévedéssel ellentétben, nem József Antal öccse, őanem unokaöccse, József testvére, 
Károly személyesíti meŐ. 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Wenckőeim József felsřfokú tanulmányait a pozsonyi joŐakadémián véŐezte, bölcsészetbřl itt, 
joŐból pediŐ a pesti királyi eŐyetemen tett nyilvános vizsŐát. JoŐŐyakorlatát Pozsony vármeŐye 
alispáni őivatalánál töltötte, s 1831-ben lett jurátus a pesti Királyi Táblán a személynök, idřsebb 
Mailátő GyörŐy (1786-1861) oldalán. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista; apja és Csáky Antal Őróf képviselřje az alsótáblán 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – távol lévř fřrend, képviselřje az alsótáblán: Kucsera Antal730 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Wenckőeim József kezdetben apja példáját követve őivatali pályára készült: Pozsony vármeŐye 
jeŐyzřjévé választotta, majd 1832-ben Békés vármeŐye is táblabírájává nevezte ki, 1834 és 1839 
között pedig a dunántúli (křszeŐi) kerületi Királyi Tábla közbírája volt. Mindeközben részt vett az 
                                                 
729 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/wenckheim.html 
730 PÁLMÁNY 2011 II. 1884. 

http://genealogy.euweb.cz/hung/wenckheim.html
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1830-as koronázó orszáŐŐyųlésen, majd az 1839-40-es diétán ismét tiszteletét tette Pozsonyban, 

bár Mailátő János szerint csak az elsř idřszakban volt jelen. A titkosrendřrséŐ az ellenzéki oldalon, 
a bal kateŐóriában őelyezte el. Szécőenyi naplója szerint eŐy Wenckőeim nevų személy részt vett a 
máŐnáskaszinó 1839. június 11-i meŐalakulásakor, akit Viszota Gyula Wenckőeim Bélával 
azonosított.731 Szécőenyi naplójában több Wenckőeim családtaŐ jelenik meŐ, de Wenckőeim Bélát 
általában „Wenckheim B.”-ként említette meŐ, továbbá naplójában 1838. november 26-án szintén 
csak eŐy „Wenckheim”, majd pedig eŐy „gr. Wenckheim” bejeŐyzés találőató, akit Viszota is 

Wenckőeim József Őróffal azonosított, aki méŐ mint közbíró lépett kapcsolatba Szécőenyivel.732 

Döntř érvként pediŐ felőozőatjuk, őoŐy Wenckőeim József a diéta elsř ülésein több alkalommal 
az ellenzék oldalán szólalt fel,733 íŐy bizonyosra veőetjük, őoŐy a máŐnáskaszinó alakuló ülésén 
méŐsem az alsótáblán békési követként őelyet foŐlaló Béla, őanem az orszáŐŐyųlés elején jelen lévř 
József vett részt.  

Az orszáŐŐyųlést követřen az 1840. novemberi békési tisztújításon a fřispáni őelytartó jelölte 
az elsř alispánsáŐra, de csupán tizenöt szavazatot kapott, viszont uŐyanezen a tisztújításon 
meŐválasztották a meŐye másodalispánjává. Wenckőeim azonban őivatali ideje lejárta elřtt, már 
1842 júliusában „családi körülmények szülte okai nyomóssáŐánál foŐva” lemondott tisztséŐérřl, 
előatározását a közŐyųlés munkájának további ellátására való felszólítása sem inŐatta meŐ, s ezt 

Károlyi GyörŐy (1802-1877) fřispánnak is meŐerřsítette.734 József visszavonult a közéleti-politikai 

tevékenyséŐtřl és a családi birtokok irányításával foŐlalatoskodott. Bár az utolsó rendi 
orszáŐŐyųlésen testvéreivel eŐyütt rövid idřre meŐjelenőetett, Vaőot Imre mindeŐyiküket 
kormánypártiként jellemezte és a válaszfelirati vitában eŐyikük nevét sem találjuk meŐ.  

Az 1848-49-es események során nemzetřrként is szolŐált, valamint támoŐatta az önvédelmi 
őáborút és a szabadsáŐőarcot: „Az aradi önkéntesek áŐyújáőoz lovat ajándékozott, készpénzt ajánlott fel, a 
lovardát l szerraktárnak alakította át, a őadifoŐlyok számára is külön épületet biztosított. HármasfoŐatával 
fuvarozásokat bonyolított le, íŐy könnyítve a maŐyar tábor élelmezését. 1849 áprilisában 1.200 forint adót 
el leŐezett meŐ a őonvédek felszerelésére.”735 1849. április 14-én a füŐŐetlenséŐet kimondó, református 
nagytemplomi népŐyųlés estéjén Gyuláról Debrecenbe indult. Miután az Aradon lévř maŐyar 
őaderř auŐusztus 13-án ViláŐosnál meŐadta maŐát az orosz csapatoknak, a foŐsáŐba esett maŐyar 
tisztikart és a leŐényséŐet elřször Sarkadra vitték, majd a kolera miatt augusztus 20-21-én Gyulára 
kísérték řket. A kétszáz foŐlyot és az orosz tiszteket Wenckőeim József a családi kastélyában látta 
vendéŐül. Az oroszok meŐpróbálták elodázni a őonvédtisztek kiadatását, de Haynau Montenuovo 

és Reiscőacő vezérřrnaŐyokat küldte Gyulára eŐy dandárral, amely auŐusztus 22-én vonult be a 
városba. Montenuovo csodálkozva jelentette, őoŐy méŐ valamennyi magyar tiszt feŐyvert visel és 
az oroszok csak fiŐyelmeztetésére feŐyverezték le řket. A szablyák átadásának őelyszíne a 
Wenckheim-kastély eŐyik földszinti szobája volt, amelynek ablakán a őonvédtisztek kívülrřl 
őajiŐálták be szablyáikat. Wenckőeim Józsefnek 1850-ben maŐyarázkodnia kellett cselekedeteiért, 
de véŐül komolyabb retorzióban nem részesült. 1869-es őaláláról a Fřvárosi Lapok szųkszavúan 
tudósított: „Gr. Wenckőeim Józsefet naŐy pompával temet k el Gyulán, a meŐyei tisztvisel k és városi céőek 
jelenlétében.”736 

 

                                                 
731 SZIN 1839. június 11. 
732 Uo. 1838. november 26. 
733 Errřl břvebben l. a disszertáció őarmadik fejezetét. 
734 Břvebben l. HűJJA 2009 515. 
735 Uo. 515. 
736 FL 6. évf. 201. sz. 1869. szeptember 3. 
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titkosrendřri jellemzés: 

„Gyenge, csak az orszáŐŐyűlés els  napjaiban volt jelen.” (ellenzéki) 
„EŐy ŐyenŐe, de vakmer  koponya, aki önként csatlakozott az ellenzékőez és utánzási viszketeŐséŐb l ebben a 
szellemben is nyilatkozott, kevés fiŐyelmet kapott, ugyan, amikor egy bécsi kirándulásáról visszatért, őoŐy jópontokat 
szerezzen, úŐy tűnt, őoŐy a kormánypárt szellemében foŐ tevékenykedni, de őűséŐes maradt az ellenzékőez. A 

jelenlegi, 1839-40-es orszáŐŐyűlésen való ott-tartózkodása idején általában az alsótáblai ellenzék ultraradikális 
embereinek őatása alá keveredett, mivel a békési követ, Wenckőeim Béla unokafivére [másodunokafivére] volt, s 
amennyire képesséŐei enŐedték az  őatásuk alatt tevékenykedett. Csak egyszer, […] szólalt fel az ellenzéki 
máŐnásokkal eŐyütt, eŐy naŐyon rövid és siet s beszéddel. AuŐusztusban azonban véŐleŐ előaŐyta az orszáŐŐyűlést 
és ezután Békés vármeŐye közŐyűlésein méŐ jobban iŐyekezett a liberális követutasítások őozatalára őatást 
gyakorolni. Bal.” 

 

ZAY KÁROLY Őróf, csömöri és zay-uŐróczi 
Sopron, 1797. 02. 12. – Bucsány, 1871. 10. 08. 

családi őáttér: 

A Zayok a leŐréŐebbi fřúri nemzetséŐek közé tartoznak, családfájuk eŐészen a XIII. századiŐ 
őitelesen visszavezetőetř: elsř biztos řsük a Loja nemzetséŐbeli Ruzboid. A família řsi fészke az 
eŐykori Valkó vármeŐyében (a őárom szlavón vármeŐye – Szerém, PozseŐa, Verřce – eŐy részét 
foŐlalta maŐában) feküdt, de a XIV. században már a Pest vármeŐyei Csömör őelyséŐ is őozzájuk 
tartozott, aőonnan a családi elřnevet kapták. A Zayokat Ferenc (1498–1570) emelte az elřkelřk 
közé, aki királyi udvarnok, kiváló diplomata, Kassa és FelsřmaŐyarorszáŐ fřkapitánya volt, s 
szolŐálataiért I. Ferdinánd 1560-ban bárói ranŐemelésben részesítette. 1538-ban vette feleséŐül a 
Garai család utolsó képviselřjét, Garai Borbálát, s íŐy a Garaiak összes őatalmas kiterjedésų 
uradalma a Zay családra szállt: I. Ferdinand 1559-ben kelt adománylevele szerint jószáŐaik 
őuszonőárom meŐyére terjedtek ki. MéŐ Ferenc tért át a protestáns vallásra, s a Zayok innentřl 
kezdve mindvéŐiŐ meŐtartották a lutheri hitet. A nemzetséŐ két taŐja, András 1681-ben és Imre 
1741-ben nádorjelöltek voltak. 

Zay Károly a nemzetséŐ felemelřjének, Ferencnek eŐyenes áŐi leszármazottja volt. űdesapja, 

Imre (1765-1831) őuszártisztként őarcolt a törökök ellen, majd részt vett a napóleoni őáborúkban, 
1797-ben a nemesi felkelř sereŐ alezredese és Turóc meŐye nemesi seregeinek vezére volt. 1796-

ban vette feleséŐül Károly anyját, Calisus Mária bárónřt (1779-1842), 1798-ban kamarás lett, majd 

1830. november 12-én utódaival eŐyütt Őrófi ranŐemelésben részesült. Károly eŐyetlen Őyermeke 
volt szüleinek. Elsř feleséŐével, Prónay Karolina bárónřvel (1803-1852) 1820-ban kötött 
őázassáŐot, kitřl őat Őyermeke született: közülük öten érték meŐ a felnřttkort. Karolina az 

ellenzékkel szimpatizáló evanŐélikus fřúr, a késřbbi pesti adminisztrátor Prónay Albert (1801-

1867) őúŐa volt. Károly leŐidřsebb fia, Lajos (1821-1888) apja oldalán, a fřrendi ellenzék soraiban 
részt vett az 1847-48-as utolsó rendi diétán. Károly őatvanévesen, 1857-ben másodszor is 
meŐnřsült, a több mint őarminc évvel fiatalabb Berényi Alojzia Őrófnřt (1831-1913) vette el, akitřl 
gyermeke már nem született.737 

A Zayokat a reformkori politikai életben az eŐyetlen felnřttkorú családtaŐ, Károly képviselte, 
majd az utolsó rendi diétán leŐidřsebb fia is csatlakozott őozzá. 

felekezeti őovatartozás: evanŐélikus 

                                                 
737 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/zay2.html 

http://genealogy.euweb.cz/hung/zay2.html
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vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Zay Károly birtokai leŐnaŐyobbrészt Nyitra, Trencsén és Pozsony vármeŐyék területén 
helyezkedtek el. Sokat tartózkodott pozsonyi lakőelyén, valamint a Nyitra megyei, 

NaŐyszombatőoz közeli Bucsányban, aőol mintaŐazdasáŐot őozott létre, továbbá a családi 
központban, Zay-UŐróczon Trencsén meŐyében, aőol a családi kastély is állt és ahol posztóŐyárat, 
késřbb eŐy üveŐ- és két cukorŐyárat alapított. „Zay-UŐrócz csinos falu 1015 l., kik többnyire 
evanŐélikusok. ÉkesséŐére szolŐál a Őr. Zay család réŐi őáromemeletes kastélya, nézésre méltó könyv- és feŐyvertárral 
eŐyütt; továbbá a szép urasáŐi Őyümölcsös s viráŐos kert, leŐinkább pediŐ az újonnan felállított naŐyszerű posztóŐyár, 
mely minden tekintetben a Őácsival vetekedik. Lakosai iŐen szorŐalmas s vaŐyonos emberek, jó közönséŐes posztót 
sz nek, cserépedényeket csinálnak, és sok Őyümölcsöt termesztenek.”738 Fényes Elek szerint a posztóŐyár 
1847-ben „már 70 eŐynéőány szöv széken, jó közönséŐes s iŐen finom posztót készít, s e tekintetben a leŐels  
maŐyar posztóŐyárral, a Őácsival vetekedik”.739  

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Zay Károly Őyermekkorától kezdve mindiŐ nyilvános iskolába járt, középfokú képzést Sopronban, 

valószínųleŐ az evanŐélikus líceumban kapott, felsřfokú joŐi tanulmányait pedig 1817-ben fejezte 

be a pozsonyi joŐakadémián. Pozsony vármeŐye alispánjánál, a késřbbi orszáŐbíró, idřsebb Mailátő 

GyörŐy (1786-1861) mellett és a tiszáninneni Kerületi Táblánál Őyakornokoskodott. 1818-ban pedig 

a pesti Királyi Táblánál lett jurátus a személynök, legidřsebb Mailátő GyörŐy (1752-1821) oldalán. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1825/1827 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1830 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Zay Károly tanulmányai befejezte után néőány éviŐ Őazdálkodással foŐlalatoskodott, közéleti 
szerepvállalása az 1825-27-es orszáŐŐyųléssel indult. KeŐlevicő Jánosné Zicőy Adél Őrófnř 
naplójában 1826. január 11-én a két leŐfontosabb személyiséŐ, Illésőázy István (1762-1838), az 

ellenzék „királya” és Szécőenyi István, az ellenzék „generalisszimusza” mellett tizenkét opponáló 
fřrendet sorol fel, köztük Zay Károlyt is.740 ValószínųleŐ Szécőenyi politikai klubjának, a reuniónak 
is tagja lett, a MaŐyar Tudós TársasáŐ számára pediŐ 2.000 forintot ajánlott fel. Bár 1827 nyarán a 
Pesti Casino alakuló ülésén nem vett részt, nevét már az 1828-as taŐnévsorban meŐtaláljuk. 

Zay idřközben a törvénykezési pályán vállalt hivatalt, 1826-ban, teőát méŐ a diéta ideje alatt 

a dunáninneni (naŐyszombati) Kerületi Tábla ülnöke, közbírája lett, s ezen feladatát eŐészen 1835-

ig ellátta. Felteőetřen nem véletlen, őoŐy éppen 1835-ben hagyott fel őivatali teendřivel, hiszen 

innentřl vált a kormánypolitika aŐresszívebbé és a politikai perek következtében sok esetben 

törvénytelenné. Mindeközben részt vett az 1830-as diétán is, V. Ferdinánd koronázási ceremóniáján 
Viczay Károly Őróffal (1802-1867) együtt a királyi fřasztalnokmester seŐítséŐére volt beosztva. 
Protestáns fřúrként az elsř reformorszáŐŐyųlés fřrendi vitái során elsřsorban a vallásüŐyi sérelmek 
foŐlalkoztatták, de tevékenyséŐét a titkosrendřrséŐ íŐy is széls bal besorolással „jutalmazta”. Az 

                                                 
738 FűNYES 1847 II. 143. 
739 Uo. II. 149.; A posztóŐyárról részletesen l. VU 5. évf. 43. sz. 1858. október 24. 
740 KJZAN II. 285-286. 
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1839-40-es diétán aztán csatlakozott a Battőyány Lajos által meŐszervezett fřrendi ellenzékőez: 

június 11-én alapító taŐja lett a máŐnáskaszinónak, továbbá a késřbb létreőozott kiskaszinónak is 
aktív részese lett, s jelen volt november 18-án a fřrendi ellenzék őivatalos meŐalakulását kimondó 
ülésen is. A titkosrendřrséŐ szerint az 1839 véŐén felerřsödř Battőyány, Szécőenyi és talán Károlyi 
GyörŐy (1802-1877) között kialakuló pozícióőarcba is bekapcsolódott, mint a máŐnásellenzék 
vezetésére aspiráló személyiséŐ. Ezen ténybřl kifolyólaŐ különösen érdekes, hogy 1840-es 

jellemzésében „csak” a őarmadik leŐveszélyesebb, bal csoportba sorolták be. 
A Jeszenákok, a Prónayak és a Podmaniczkyek mellett a kor eŐyik leŐőíresebb evanŐélikus 

arisztokrata családjából származó Zay Károly már 1837-ben ellátta a dunáninneni eŐyőázkerület 
viláŐi felüŐyelřséŐével járó feladatait, majd naŐyapja nyomdokaiba lépve 1840-ben, feleséŐe előunyt 
naŐybátyját, Prónay Sándort (1760-1839) követve, meŐválasztották az evanŐélikus eŐyőáz 
eŐyetemes viláŐi fřfelüŐyelřjévé, s ezt a pozíciót eŐészen 1850-ig ř töltötte be. A meŐközelítřleŐ 
kétmillió őívet számláló evanŐélikus felekezet követřinek túlnyomó többséŐét német és szlovák 
nemzetiséŐų őívřk alkották, VarŐa János szerint azonban az eŐyőáz viláŐi vezetésében arányukat 
messze fölülmúló mértékben érvényesült a maŐyar vaŐy leŐalábbis a maŐyar érzelmų nemesséŐ 
súlya, nekik köszönőetř Zay meŐválasztása is. Vezetésével az evanŐélikus eŐyőáz – fontos 

pozíciókat birtokló – maŐyar szárnya a maŐyar nemzeti mozŐalomtól eltérř, vaŐy azt keresztezř 
tendenciák visszaszorítása mellett tette le a voksát, s a maŐyarosodásőoz kötötte a kulturális 
mųveltséŐ, a protestantizmus, az alkotmányossáŐ és a liberalizmus eszméjét is: „mivel mind a haza 

szabadsáŐának, mind a protestantizmusnak a maŐyar nyelv a leŐállőatatosabb védelmez je, a maŐyarosodás Őátlása, 
illet leŐ más nyelvek terjesztése az értelmesséŐ, az alkotmányossáŐ, s t a protestantizmus életereinek elfojtása.” – 

szöŐezte le Zay székfoŐlaló beszédében. Ezen elŐondolás mentén betiltott, valamint sziŐorú 
felüŐyelet alá őelyeztetett néőány diáktársulatot az eperjesi, a lřcsei és a pozsonyi evanŐélikus 
líceumokban, amelyek őivatalosan a szlovák nyelv mųvelése érdekében jöttek létre: 
tevékenyséŐüket nemzetellenesnek nyilvánították, mivel az indoklás szerint szláv és pánszláv 
eszmék számára enŐednek teret. Zay a néŐy evanŐélikus szuperintendensőez intézett körlevelében 
leszöŐezte, őoŐy a szlávokat nem akarják erřszakkal anyanyelvük előaŐyására kényszeríteni, de 
elvárják třlük, őoŐy tanuljanak meŐ maŐyarul, s ezáltal verjen bennük Őyökeret a nemzetőez való 
raŐaszkodás, annak érdekében, őoŐy utódaik immár saját meŐŐyřzřdésükbřl és saját érdekükbřl 
váljanak maŐyarokká. Ennek részeként 1841-ben, majd 1845-ben zay-uŐróczi várkastélyában 
eŐyetemes tanítói Őyųléseket őívott össze, amelyeken valamennyi evanŐélikus fřiskola képviseltette 
maŐát: itt dolŐozták ki az úŐynevezett zay-uŐróczi iskolai tanterveket, amelyek átalános 
tannyelvként természetesen a maŐyar nyelvet irányozták elř. Miután a dunamelléki református 
eŐyőázkerületi fřfelüŐyelř, Teleki Sámuel Őróf (1792-1857) elnöklete és Ráday Gedeon Őróf (1806-

1873), valamint Fáy András (1786-1864) alelnökséŐe alatt életre őívott őarminc fřs állandó 
központi választmány 1841. február 15-én a Pesti Hirlap őasábjain eŐy őivatalos felőívást intézett 
MaŐyarorszáŐ és Erdély lakosaiőoz eŐy Pesten felállítandó református fřiskola meŐteremtése 
érdekében,741 s miután Pest és másik negyven vármeŐye is pártfoŐásába vette a tervet, Zay Károly 
azt indítványozta, őoŐy a fřiskola sikeres felállítása érdekében a két naŐy protestáns felekezet 
eŐyüttes erřvel őívja életre az intézményt, amely őosszabb távon természetesen a protestáns uniót, 
a két felekezet eŐyesülését is maŐában foŐlalta volna. A fúzió nem titkolt szándékkal nemzetiséŐi, 
asszimilációs célokat is szolŐált volna az evanŐélikus és a református, „magyar” eŐyőáz 
összeolvadásával. Az eŐyesült protestáns eŐyőázban a maŐyarsáŐ számbeli fölénye, s ezáltal 
eŐyőázkormányzati túlsúlya is elvitatőatatlan lett volna, továbbá az elŐondolás szerint a protestáns 
felekezetek érdekeit sértř, katolikus HabsburŐ kormányzattal szemben is eredményesebben leőetett 

                                                 
741 PH 1. évf. 18. sz. 1841. március 3. 
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volna fellépni. Az ötletet Zay elřször a Társalkodó 1841. február 24-ei számában tette közzé 

„Néőány szó a’ Pesten felállitandó ref. f iskola üŐyében” címmel.742 A református és a maŐyar vezetésų 
evanŐélikus eŐyőázkerületek, esperesséŐek és Őyülekezetek sorra őozták pártoló őatározataikat, s a 
református iskola felállítására kiküldött választmány reakciója is pozitív volt: válaszukat március 13-

án szintén a Társalkodóban jelentették meŐ „Viszhang” címmel.743 Zay a többi arisztokrata vezetř 
személyiséŐŐel ellentétben már kezdetekkor sem ideŐenkedett az evanŐélikus Kossutő politikájától, 
aki a protestáns unió eŐyik leŐfřbb népszerųsítřje lett.744 A Pesti Hirlap a református választmány 

pozitív válaszával eŐyütt már március 13-án közölte Zay Társalkodóban meŐjelent cikkét. Kossutő 
eŐy protestáns lap meŐindítását is javasolta, íŐy jött létre 1842-ben a Protestáns EŐyőázi és Iskolai 
Lap, közismertebb nevén a PEIL, Zay Károly 4.000 forintos adományának köszönőetřen. A 

szlovák- és németajkú evanŐélikus papsáŐ és értelmiséŐ természetesen nem lelkesedett a felvetésért, 
a külföldi lapokban és a cenzúrát meŐkerülř röplapokon őazai és ideŐen szerzřk panaszolták, őoŐy 
a maŐyarsáŐ vaŐy a maŐyar nemesséŐ keŐyetlenül elnyomja a nemzetiséŐeket, fřképp a szlávokat, 
sřt néőány vélemény azt állította, őoŐy eŐyenesen a szlávok kiirtása a véŐcél. Az össztųz 
természetesen a protestáns unió szellemi atyja, Zay ellen irányult. Az 1841 řszén meŐrendezett 
evanŐélikus konvent után látszólaŐ enyőült a léŐkör, de 1842-ben minteŐy kétszáz szlovák pap és 
értelmiséŐi által aláírt petíciót juttattak el az uralkodóőoz, amelyben a maŐyarosító törekvések ellen 
tiltakoztak. V. Ferdinánd nem foŐlalkozott a panaszok kivizsŐálásával, csupán tudomásul vette a 
beadványt, a maŐyar fél felőáborodását fejezte ki az eset kapcsán.745  

1843-ban a személyében meŐtámadott Zay Károly az ellenzék és maŐa Kossutő Lajos 
támoŐatásával a őáta möŐött készült az új diétára: „UŐyan mi leőet célja azon ráŐalmaknak, melyek az 
áŐost. hitv. maŐyarorszáŐi evanŐélikusok f nökének tisztelt személye ellen annyiszor, annyiféleképp s annyi düővel 
szóratnak? – Mi azt őisszük, eŐyik célja az: őoŐy miután békében élni csakuŐyan ezerszer kellemesb doloŐ, mint 
örökös ráŐalmaknak kitéve lenni: reménylik bécsi küldöttséŐes tót pap uraimék et consortes, őoŐy a nemes Őróffal 
fontos őivatalát meŐunatják, s mivel t attól meŐfosztani nem képesek, önkéntes lemondásba belé ráŐalmazandják. 
De Őróf Zay Károlyban a őon sokkal szilárdabb jellemet tanult tisztelni, mintsem e csinos taktikácska sükerét l 
tartanunk leőetne. A nemes Őróf bizonnyal érezni foŐja, őoŐy  reá a polcon, melyre őitsorsosainak bizodalma emelé, 
nem csak nekiek, őanem a őonnak is szükséŐe van; a nemes Őróf érezte mindiŐ, érezni foŐja jövend ben is, miként 

a kötelesséŐek őosszú lajstromában a »polŐár« szó sok eŐyebeknek el tte áll; s a nemtelenül útjába szórt tövisek 
bökdözéseit ellensúlyozva találandja azon nyuŐtató öntudat által, őoŐy nemes kötelesséŐét nemesen teljesíté; s őoŐy 
férfiasan tapodott pályáján, kormányzottjai naŐy többséŐének őelyesl  szavával s a őon őálájával találkozandik 
minduntalan.”746 

Miután Szécőenyinek az 1842. november 27-i, az ellenzéket nemzetiséŐi politikája miatt 
kárőoztató akadémiai beszédének őatására Battőyány Lajossal is véŐérvényesen meŐromlott a 
viszonya, Zayt a kialakult őelyzet eŐyik fř felelřsének tartotta és természetszerųleŐ Battőyány 
köréőez sorolta a jövendř orszáŐŐyųlés tekintetében.747 Az 1843-44-es diétán Zay nevét meŐtaláljuk 
mindőárom ellenzéki névsorban: Sedlnitzky, az anŐol diplomata, Josepő Andrew Blackwell és 
Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléje is meŐemlítette, s a belsř körőöz sorolta. Amikor 

Szécőenyi a két Őarasos birtokadó ötletével kapcsolatban levéllel fordult az ellenzék vezetř taŐjaiőoz 
és barátaiőoz, azt is eŐyértelmųvé tette, őoŐy Kossutő Lajos mellett kiket nem akar meŐtisztelni: 
                                                 
742 TÁRS 10. évf. 16. sz. 1841. február 24. 
743 Uo. 10. évf. 21. sz. 1841. március 13. 
744 Néőány unióval kapcsolatos vezércikk: PH 1. évf. 56. sz. 1841. július 14.: Akarjunk, int az id !; Uo. 1. évf. 57. sz. 
1841. július 17.: EŐyetemes convent és unio.; Uo. 1. évf. 73. sz. 1841. szeptember 11.: Unio.; Uo. 2. évf. 206. sz. 1842. 
december 22.: A’ szláv mozŐalmak uj stadiuma 
745 Errřl részletesen l. VARGA 1982/B; KOSÁRY 1943 
746 PH 2. évf. 206. sz. 1842. december 22.  
747 A Szécőenyi által összeállított névsort l. Pálffy József Őróf életrajzánál.  

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/KossuthHirlapok-kossuth-hirlapiroi-munkassaga-1/pesti-hirlap-2/1842-25DE/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJNVSI6IFsiTkZPX0tPTllfS29zc3V0aEhpcmxhcG9rXzEiXX0sICJxdWVyeSI6ICJcIlpheSBLXHUwMGUxcm9seVwiIn0
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Battőyány Kázmér (1807-1854) mellett név szerint Zay Károlyt emelte ki.748 Szécőenyi és Zay több 
alkalommal összekülönbözött, amelyek közül a leŐőírőedtebb az 1844. október 3-i eset volt, amikor 

Szécőenyi elájult a fřrendi ülésteremben.749  

Zay az orszáŐŐyųlést követřen is őarcos nemzetvédř politikát folytatott, pozsonyi ellenzéki 
társaival, Viczay Károllyal és Pálffy Józseffel (1810-1873) közösen Kör néven létreőoztak eŐy új 
társasáŐi eŐyletet.750 Zay a VédeŐylet lelkes támoŐatójaként eŐyrészt taŐja lett a központi 
iŐazŐatósáŐi választmánynak, másrészt a Trencsén meŐyei Zay-UŐróczon fiókeŐyletet őozott létre, 
továbbá a Pozsony vármeŐyei naŐyszombati fiókeŐyletnek is ř lett az elnöke. Kossutő már 1841-

ben felkérte řt, őoŐy az IpareŐyesület létreőozása érdekében Pozsony vármeŐyében aláírásokat 

gyųjtsön, s a késřbbiekben maŐa is pénzüŐyileŐ támoŐatta az eŐyesületet. Híres posztóŐyára az 
eŐyesület szervezésében meŐvalósuló iparmųkiállításon kitųntetésben, kis arany emlékéremben 
részesült. Mindemellett a MaŐyar GazdasáŐi EŐyesületnek is aktív taŐja volt. 

Pályafutását fiŐyelembe véve, érdekes módon neve nem szerepel az Ellenzéki Kör 
taŐnyílvántartásában, az utolsó rendi diétán ennek ellenére természetesen a fřrendi ellenzék oldalán 
politizált, s az adminisztrátori sérelmek kapcsán kibontakozó válaszfelirati vita során is az ellenzéki 
oldal mellett tette le a voksát. István fřőerceŐ nádorrá választása elřtt állítólaŐ a nádorjelöltek 
között merült fel a neve. Vahot Imre az alábbiakat jeŐyezte meŐ róla: „A fels táblai ellenzék els rendű 

bajnokai közt foŐlalt őelyet. Alapos, korszerű műveltséŐe, találékony esze, olykor raŐyoŐó elmésséŐe, nyílt szabad 

beszéde, s férfias őatározottsáŐot kifejez  meleg el adása által tűnteté ki maŐát leŐinkább.”751 Az áprilisi 
törvények szentesítése után, 1848. április 14-én szlovákra és németre is lefordított körlevelet 
bocsátott ki az evanŐélikus eŐyőáz számára, amit közölt a PEIL és a kerületi püspökök is meŐkapták 
azzal a kéréssel, őoŐy a lelkészek a szószékrřl felolvassák és megmaŐyarázzák saját 
Őyülekezeteiknek. Zay eŐyértelmųen az áprilisi törvényekben kivívott polŐári vívmányok mellett 
foglalt állást, leszöŐezte, őoŐy az eŐyőáz minden őíve őálával tartozik az elért eredmények 
meŐszületését elřseŐítř liberális nemesséŐnek, legfontosabb feladatként a sikerek megvédését 
jelölte meŐ, továbbá felszólított a nyuŐalom meŐřrzésére.752 1848-ban Nyitra vármeŐyei fřispánsáŐa 
is felmerült, de ezt nem vállalta el, őelyette Jeszenák János (1800-1849) töltötte be ezt a pozíciót. 
TaŐja volt az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés felsřtáblájának. 1861-ben jelen lévř, 1865 és 1868 
között felmentett, 1871-třl pediŐ meŐőívott fřrendi taŐ volt. Zay Károlyról már életében 
terjedelmes, portréval ellátott méltató cikket közölt a Vasárnapi UjsáŐ: „[…] a szabadsáŐ, nemzetiséŐ 
és őaladás üŐyét meleŐen véd , eŐyik leŐtüzesebb el adású szónoka és taŐja volt a múlt id kben a maŐyar f rendi 
táblának.”753 1871-es őaláláról azonban meŐleőetřsen szųkszavúan emlékeztek meg: „Csömöri Őróf 
Zay Károly 8-án rövid beteŐséŐ után 74 éves korában előunyt s 10-én temették el a bucsányi sírkertben,  a réŐi 
diéták fels tábláin nevezetes szabadelvű férfi volt. Sokat buzŐott az új eszmék, a két protestáns felekezet eŐyesítése 
mellett. Írt a lapokba történeti és politikai cikkeket, továbbá röpiratokat az elnyomatás idején is. Az áŐostaiaknak 
eŐyetemes felüŐyel je s lélekben-testben iŐaz maŐyar f úr volt.”754 

titkosrendřri jellemzés: 

„EŐy naŐyon középszerű szónok. Csak azért van az ellenzékkel, mert a kormány nem léptette el . Amennyiben 

alkalmazott lesz, abszolutistává válik.” (ellenzéki) 

                                                 
748 Vö. a Battőyány Kázmér Őróf életrajzánál ismertetett névsorral. 
749 Az eset részletes leírását l. Pálffy József Őróf életrajzánál. 
750 PH 7. évf. 895. sz. 1847. június 11. 
751 VAHOT 1848 52. 
752 Errřl břvebben l. KERTűSZ 2002 
753 VU 6. évf. 50. sz. 1859. december 11. 
754 Uo. 18. évf. 42. sz. 1871. október 15.; FL 8. évf. 235. sz. 1871. október 13. 
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„Császári királyi kamarás, 40 [43] éves, eŐy Prónay bárón vel őázas és több Őyermeke van, akiket naŐyon liberális 
szellemben neveltet, meŐleőet sen jóranŐú. TeőetséŐes és meŐleőet sen jólképzett, maŐatartásában azonban kell  
önuralom és illem nélküli. Politikai Őondolataiban arisztokratikus és általában a kormányzat és a monarchikus 

kormányforma barátja, abban reménykedett, őoŐy valamelyik vármeŐye adminisztrátora leőet, de csalódott és a joŐos 
eléŐedetlen szerepét játszotta. Az 1832-36-os orszáŐŐyűlésen csupán a vallási sérelmek tárŐyalásakor beszélt, ahol 

eŐy düőös és türelmetlen protestánsként mutatkozott és durva meŐnyilatkozásokra raŐadtatta maŐát. A jelenlegi, 

1839-40-es orszáŐŐyűlésen ismét keveredett benne a konzervatívizmus és a liberalizmus, teőetséŐet és bátorsáŐot 
mutatott, de továbbra is ŐyenŐe szónok maradt, mivel rossz memóriája miatt a leŐjelentéktelenebb el adásait is 

papírból kellett felolvasnia. Ez alkalommal is opponált, mivel méŐ mindiŐ reménykedett benne, őoŐy vármeŐyei 
adminisztrátor leőet, miközben másrészr l mindenkinek azt állította, őoŐy nem törekszik semmilyen kitüntetésért. 
[…] Mint eŐy őitét védelmez , eŐzaltált protestáns a vallási kérdés további tárŐyalásainál őeves ellenzéki volt; 
kiváltképpen a katolikus klérus ellen őarcolt […]. Különben kevés fiŐyelmet kapott és befolyás nélkül maradt. 
Bal.” 

 

ZICHY EDMUND Őróf, zicsi és vázsonykři 
Bécs, 1811. 06. 19. – Bécs, 1894. 01. 27. 

családi őáttér: 

A Zicőyek leŐelsř, oklevelekkel alátámasztőató řse eŐy bizonyos, a XIII. század második felében 
élt Gál, aki a Zala vármeŐyei Zajk őelyséŐrřl vette elřnevét. A nemzetséŐ csak a XIV. század óta 
nevezi maŐát Zicőynek a SomoŐy vármeŐyei Zics falu után. Az řsi birtokokra Zicőy Rafael 1548-

ban kapta meŐ a meŐerřsítř királyi jóváőaŐyást. Unokája, Pál, a veszprémi fřkapitány szerezte meŐ 
a Zicőyek Veszprém, Komárom és Fejér vármeŐyei uradalmait. István (1616-1693) nevų fia, 

Veszprém és Vázsony várának parancsnoka, a maŐyar kamara elnöke, véŐvári kapitány, koronařr, 
mosoni fřispán, fřajtónállómester, s véŐül tárnokmester 1649-ben vette birtokba a család másik 
elřnevét adó, a mai NaŐyvázsonyőoz tartozó vázsonykři uradalmat. István szolŐálataiért fiaival 

eŐyütt I. Lipóttól 1655-ben maŐyar bárói, majd 1679-ben maŐyar Őrófi ranŐemelésben részesült. A 

Őrófi áŐ István két dédunokája révén két fřvonalra oszlott. János (1710-1764) és őárom Őyermeke 

az idřsebbik, palotai fřvonalat alapította: János (1738-1778) a lánŐi, ZsiŐmond (1741-1802) az 

adonyi, Miklós (1750-1826) a palotai áŐat örökítette tovább. A fiatalabb, oroszvári fřvonal pediŐ 
Istvántól (1715-1769) származik, akinek őárom fia révén szintén őárom áŐazat élt tovább: Ferenc 

(1749-1812) a vedrřdit, Károly (1753-1826) a vázsonyit, István (1757-1841) a csicsóit alapította 
meg. 

Mind az öt Zicőy (Edmund (1811-1894), József (1814-1897), Károly (1785-1876), Károly 

(1817-????), Ödön (1809-1848)), akit az 1839-40-es diétán ellenzéki reŐalistaként jellemeztek, a 

család fiatalabbik, oroszvári fřvonalában, azon belül is az idřsebbik, vedrřdi áŐban született. Zicőy 
Edmund az áŐalapító Ferenc és második feleséŐe, Lodron-Laterano und Castelromano Mária 
Dominika Őrófnř (1789-1847) leŐfiatalabb fiaként látta meŐ a napviláŐot. Az édesapa 1777-ben 

Békés vármeŐye, majd 1784-ben Pest vármeŐye adminisztrátora, 1790-třl Zemplén vármeŐye, 
1792-třl pediŐ Veszprém vármeŐye fřispánja, valósáŐos belsř titkos tanácsos és fřpoőárnokmester 
volt, aki a magyar katonai akadémiára, a Ludovikára 12.000 forintot adományozott. Edmundnak 

édesapja elsř, Kolowrat-Krakowsky Mária Anna Őrófnřvel (1753-1805) kötött őázassáŐából öt 
nřvére és két bátyja született: Ferenc (1774-1861) udvari tanácsos, fřlovászmester, majd 
fřajtónállómester, Biőar vármeŐye fřispánja, a sereŐélyesi áŐ meŐalapítója; Károly (1785-1876) 

Odescalcői ÁŐoston herceg (1808-1848) (feleséŐe: Zicőy Anna), Battőyány Lajos (feleséŐe: Zichy 

Antónia) és Károlyi GyörŐy Őróf (1802-1877) (feleséŐe: Zicőy Karolina) apósa, József (Pepi) (1814-
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1897) és Károly (1817-????)755 édesapja, Vas vármeŐye adminisztrátora, a cifferi áŐ meŐalapítója. 

Nřvérei közül Anna (1780-1866) idřsebb Apponyi GyörŐy gróf (1780-1849) feleséŐe lett. 

Edmundnak két édestestvére volt: Domokos (1808-1879), a őírőedt veszprémi püspök és Ödön 
(Eugén) (1809-1848). Zichy Edmund a szentmiőályi áŐ meŐalapítójaként Odescalcői ÁŐoston 
lányát, Odescalcői Paulina őerceŐnřt (1810-1866) vette feleséŐül 1832-ben, akitřl őárom 

felnřttkort meŐért Őyermeke született: Edmund (1834-1910), Jenř (1837-1906), a őíres Ázsia kutató 
és Lívia (1840-1913).756 

A fřrendi ellenzék soraiban 1839-40-ben teőát öt Zicőy tųnt fel: Edmund és bátyja Ödön, 
valamint féltestvérük, Károly, továbbá az ř két fia, József és Károly. Mailátő János méŐ 
meŐemlítette Zicőy Jánost (1804-1863) is, de csak az inŐadozók közé sorolta: ř az idřsebbik, palotai 

fřvonal lánŐi áŐazatát képviselte. Ezen a diétán a kormánypártot az idřsebb Károly bátyja, Zicőy 
Ferenc fřajtónállómester és a fiatalabbik, oroszvári fřvonal vázsonyi áŐának a libényszentmiklósi 
áŐazatából származó reŐalista, Zichy Henrik (1812-1892) támoŐatta. VéŐezetül említsük méŐ meg 

az alsótábláról Henrik öccsét, a balközépőez sorolt mosoni követet, Zicőy Hermannt (1814-1880), 

valamint Edmund és Ödön testvérét, Domokost, aki a Őyřri káptalan kormánypárti követe volt. Az 
1843-44-es diétán jelentřsen megváltozott a felvázolt politikai kép. Az ellenzék oldalán a korábbi 
résztvevřk közül eŐyedül Józsefet találjuk meŐ, viszont Battőyány Lajos köréőez csatlakozott 

Henrik és Hermann testvére, Ottó (1815-1880), valamint az ř féltestvére, Pál (1802-1873), továbbá 
kettejük unokatestvére, az oroszvári áŐazatból származó Emánuel (Manó) (1808-1877). Továbbra 

is a kormánypárti oldalt erřsítette a fřajtónállómester, Ferenc, a reŐalista máŐnás, Henrik és az 
idřközben veszprémi püspökké kinevezett Domokos. Hozzájuk csatlakozott Ferenc fia, az ifjabbik 

Ferenc (1811-1900), valamint Emánuel (Manó) öccse, Félix (BódoŐ) (1810-1885) és a fiatalabbik, 

oroszvári fřvonal csicsói áŐazatában született veszprémi fřispán, István (1780-1853). Az angol 

diplomata, Blackwell értékítélete szerint a korábbi ellenzéki Ödön és Edmund ekkor már a őaladó 
konzervatívok táborát erřsítette, mint aőoŐy Henrik, Hermann és Ottó féltestvére, Szécőenyi 
mostohaŐyermeke, Alfréd (1821-1856) is. Az utolsó rendi orszáŐŐyųlést fiŐyelembe véve József, 
Emánuel (Manó), Ottó és Pál kitartott az ellenzék oldalán, s Vaőot Imre ide sorolta méŐ az 1839-

40-ben inŐadozóként jellemzett Jánost, valamint öccsét, Aladárt (1816-1877), továbbá a veszprémi 
fřispánsáŐ alól felmentett Istvánt, s véŐül egy másik Pált, aki felteőetřen az idřsebbik Ferenc fia, 
Pál Albert (1808-1850) volt. A kormánypárti oldalt Ferenc fřajtónállómester, Domokos veszprémi 
püspök, Henrik, immár, mint mosoni fřispán, valamint Alfréd, Edmund, Félix (BódoŐ), Ödön és 
az idřsebbik Károly, továbbá új szereplřként az idřsebbik fřvonal palotai áŐazatából származó 
Miklós (1800-1875) képviselte. A számok alapján úŐy tųnik, őoŐy nyolc a kilencőez arányban a 

kormánypárti nemzetséŐtagok kerültek fölénybe, ugyanakkor a minden eddiŐinél naŐyobb 
volumenų válaszfelirati vita során a kormánypárt oldalán Henrik, Félix és Miklós, az ellenzék 
oldalán pediŐ Emánuel (Manó), Ottó, Aladár757 és a két Pál tette le a voksát. 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Említettük már, őoŐy a Zicőy nemzetséŐ Őrófi áŐának vaŐyonát Pál veszprémi fřkapitány alapozta 
meŐ, aki Veszprém, Komárom és Fejér meŐyékben szerzett jelentřs birtokokat, továbbá ř nyert 
királyi adománylevelet a mosoni lébényszentmiklósi (ma Mosonszentmiklós) uradalomra is. Fia, 

                                                 
755 A rendřri jellemzés Károly fiaként írja le az ifjabbik Károlyt, de a genealóŐiai összesítések szerint ř már 1832-ben 
meghalt. Břvebben l. alább ifj. Zichy Károly életrajzánál. 
756 Leszármazás: http://genealogy.euweb.cz/hung/zichy4.html 
757 A fřrendi napló tévesen Zichy Alfrédot említ, az ülésrřl tudósító Pesti Hirlap az ellenzéki felszólalást azonban 
helyesen Aladárnak tulajdonítja. PH 7. évf. 1000. sz. 1847. december 12. 

http://genealogy.euweb.cz/hung/zichy4.html
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István 1646-ban szerezte meŐ a Pozsony vármeŐyei oroszvári, 1649-ben a Veszprém vármeŐyei 
vázsonykři (ma NaŐyvázsony), a Fejér vármeŐyei adonyi, 1650-ben pediŐ a Veszprém vármeŐyei 
palotai (ma Várpalota) uradalmat. 1656-ban járfalui (Pozsony) (ma Horvátjárfalu) birtokára, 1639-

ban az addig záloŐjoŐon bírt Komárom meŐyei közséŐekre, majd 1686-ban Divény (NóŐrád) 
uradalmára kapott adománylevelet. Miután a nemzetséŐ két fřvonalra oszlott, János például a 
palotai, István pediŐ – többek között – az oroszvári, a lébényszentmiklósi, és a naŐyvázsonyi 
uradalmakat vehette birtokba. Zicőy Edmund az oroszvári fřvonal vedrřdi áŐában született, a 
szerteáŐazó családi leszármazásnak köszönőetřen a birtoktestek eŐyre aprózódtak, de Edmund és 
testvérei méŐ íŐy is tekintélyes vaŐyonnal rendelkeztek. Zichy Ferenc a Pozsony vármeŐyei vedrřdi 
és a Biőar vármeŐyei diószeŐi uradalom birtokosa elsřsorban a Fejér meŐyei SereŐélyesen élt, s ott 

1821-ben hatalmas klasszicista kastélyt építtetett. Károly Pozsony meŐyében Ciffer központtal 
Őazdálkodott, míŐ Ödön és Edmund szintén Fejér meŐyében, a kálozi és a szentmiőályi (ma 

Sárszentmiőály) uradalomban rendezkedett be. Edmund emellett méŐ SomoŐy meŐyében is 

jelentřs földterületekkel bírt, a szabadsáŐőarc leverése után a kivéŐzett bátyjáőoz tartozó birtokok 
naŐy része is Edmund kezelésébe került, majd 1879-ben, Domokos őalála után vaŐyona tovább 
gyarapodott, s élete véŐén tekintélyes vaŐyont őaŐyott őátra őárom Őyermeke számára: „Nagy 

örökséŐ. A Bécsben közelébb előunyt Őróf Zicőy Ödön [Edmund] után roppant vaŐyon maradt, melynek örökösei 
őárom Őyermeke: ifj. Zicőy Ödön, Jen  és Lívia, férjezett Zicőy Nándorné. A véŐrendelet szerint Ödön örökli a 
fels -maŐyarorszáŐi 8.000 és az erdélyi 40.000 őoldat, de nem meŐy át közvetlen birtokába, őanem Ödön és László 
fia, továbbá AŐlaja leánya öröklik és t csak e birtokoknak őaszonélvezeti joŐa illeti. E birtokokra van 
eŐyszersmind betáblázva az az összeŐ is, melyet az öreŐ Őróf tíz évvel ezel tt Ödön részére ennek vaŐyoni 
viszonyainak rendezése céljából felvett. A véŐrendelet szerint a 16 milliót ér  őaŐyaték eŐyetemleŐes örököse a 
második fiú, Jen  Őróf, kit az öreŐ Őróf iŐen szeretett. Lívia leánya örökli az összes készpénzt, mely több kétmillió 
forintnál. A véŐrendelet, a joŐászok véleménye szerint, nem felel meŐ a maŐyar törvényeknek és azt valószínűleŐ meŐ 
is foŐja támadni Ödön Őróf.”758  

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

A őárom Zicőy édestestvér, Domokos, Ödön és Edmund, apjuk 1812-es őalála miatt korán árván 
maradt, Fiátő Ferenc (1815-1885) visszaemlékezése szerint Kolossváry Miklós lett a Őyermekek 
gondnoka.759 Kolossváry, aki a késřbbiekben a kálozi uradalom prefektusa lett, Gyřr vármeŐye 
követeként részt vett az 1825-27-es orszáŐŐyųlésen, s a titkosrendřrséŐ szerint mérsékelt ellenzéki 
módjára viselkedett. A őárom fiú 1820 és 1822/1823 között a bécsi Theresianum növendéke volt. 
Ezután Domokos és Ödön a tatai piarista Őimnáziumot látoŐatta. Edmund kezdetben a katonai 
pálya felé kacsinŐatott, Domokos pediŐ az eŐyőázi őivatást választotta, s a pesti királyi eŐyetemen 
doktori fokozatot is szerzett. Ödön és Edmund a pozsonyi joŐakadémiára járt: Ödön joŐi 
Őyakorlatát Fejér vármeŐyénél töltötte, mint tiszteletbeli aljeŐyzř; Edmund 1826 és 1829 között 
véŐezte el felsřfokú bölcseleti és joŐi tanulmányait, majd sikeres üŐyvédi vizsŐát tett. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista760 (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

                                                 
758 VU 41. évf. 7. sz. 1894. február 18. 
759 FIÁTH 1878 I. 106.; MeŐjeŐyzendř, hogy Fiáth visszaemlékezésében mindvégig Edmundot őívja Ödönnek, akivel 
fiatalkoruktól foŐva, eŐészen a dualizmus idřszakáig jó viszonyban maradtak, és Eugént Jenřnek. Bár néhol ř is 
összekeveri kettejüket és rosszul emlékszik. 
760 A őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel a neve, de a őétkötetes fřrendi napló elsř kötete rögzíti két rövid 
felszólalását, tehát az országgyųlés kezdetén bizonyosan jelen volt. 
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közpálya: 

Mielřtt rátérnénk Zicőy Edmund közéleti pályafutásának ismertetésére, szükséŐes meŐjeŐyezni, 
őoŐy testvére, Ödön EuŐénnek, teőát meŐfelelř fordításban Jenřnek, míŐ ř Edmundnak, azaz 
Ödönnek született. Mivel azonban EuŐén mindvéŐiŐ Ödönnek őívatta maŐát, s ez az elnevezés a 
közvélemény részérřl is rajta raŐadt, íŐy testvérét leŐinkább csak Edmundként emleŐették. Minden 
valószínųséŐ szerint ez a névzavar adott iőletet Jókai Mórnak a Baradlay fivérek őíres, és eŐyben 
véŐzetes történetéőez.761 

Edmund Ödönőöz őasonlóan az 1830-as évek elején kezdte meŐ politikai pályafutását, s 
eŐyütt vetették bele maŐukat a fiatal, ŐazdaŐ máŐnás élet mindennapjaiba, s már az 1832-36-os 

orszáŐŐyųlés idején is Pozsonyban tartózkodtak.762 A őivatalos orszáŐŐyųlési névjeŐyzékben 
szerepel is Ödön neve, de aktívan méŐ nem vett részt a fřrendiőáz munkájában. Mindkettřjük 

birtokközpontja eŐyaránt Fejér meŐyében volt, s hamarosan közösen kapcsolódtak be a megyei 

politizálás közeŐébe is. 1836-ban, az orszáŐŐyųlés véŐeztével Fejér meŐyében a – rövid idř alatt 
orszáŐos őírnevet szerzř – két Madarász fivér, László (1811-1909) és József (1814-1915) agilis, 

radikális fellépésével indult el a őaladópárti ellenzék meŐszervezése. Az elsř áttörést az 1836. 

október 25-ei közŐyųlésen érték el, amikor sikerült Cziráky Antal (1772-1852) fřispán (1828 és 
1839 között orszáŐbíró) indítványát leszavaztatniuk. Madarász József visszaemlékezésében 
örömmel Őondolt vissza erre a sikerre, s az emlékiratból az is kiderül, őoŐy az este folyamán az 
uŐyanebben az évben a táblabírói tisztséŐet szerzř Zicőy Edmunddal tárŐyalták meŐ a tisztválasztás 
részleteit, többek között, őoŐy kiket támoŐassanak.763 A novemberi alispánválasztásról pedig a 

következřket olvasőatjuk: „A naŐyobb birtokosok, Őrófok, bárók stb. többnyire távol maradtak a naŐy 
közönséŐŐel való érintkezést l, csakis üŐyvédeik, tisztjeik által folytak be és rendesen a f ispán óőajtásának 
érvényesítésére. A lezajlott tisztválasztáson kivételképp Zichy Edmund és Battőyány István Őrófok pártunk őívei 
voltak.”764 1837 márciusában már elsřsorban a perbe foŐott orszáŐŐyųlési ifjak üŐye tartotta lázban 
Fejér vármeŐye közŐyųlését, küldöttséŐet intéztek Bécsbe a királyőoz a perek meŐszųntetése, a 
őamis vádlók és bírák meŐbüntetése, a fřkancellár elmozdítása, és eŐy olyan orszáŐŐyųlés 
összeőívása érdekében, amely a felséŐsértés eseteire viláŐos törvényt őoz. A küldöttséŐ elnökséŐét 
Zicőy Edmund vállalta el, aki „el őozta, őoŐy több oldalról rosszallták azt, miként  mint császári királyi 
aranykulcsos, elvállalta a küldöttséŐ vezetését. Nyilvánította, őoŐy őa őelyeseljük,  a kamarási kulcsot köszönettel 
leteendi. Mi azt ajánlottuk, őoŐy ezt ne teŐye; mert őíven szolŐálván őazáját és nemzetét, ezáltal teljesíti fejedelme 
iránti őűséŐét is.”765 Zichy Edmund hamarosan az 1838-ban megalakult székesfeőérvári Casino 

TársasáŐ iŐazŐatósáŐát is elvállalta. 
Az említett küldöttséŐ bécsi tartózkodása idején tért vissza amerikai útjáról Edmund bátyja, 

Ödön, akit ř mutatott be a Madarász fivéreknek, s az 1839-40-es orszáŐŐyųlésre készülve röŐtön ř 
lett a Madarászok vezette ellenzéki tábor eŐyik követjelöltje. A választást azonban nem az ellenzék 

nyerte meg, s íŐy a meŐyei kudarcot követřen, az 1839-40-es orszáŐŐyųlésen Edmund és Ödön a 
felsřtáblán foŐlalt őelyet a reŐalista máŐnások csoportjában. Edmund a titkosrendřrséŐtřl a 

szélsřséŐesen ellenzéki, azaz széls baloldali, teőát a második leŐveszélyesebbnek számító besorolást 
szerezte meŐ. Jellemzésében uŐyan kiemelték, őoŐy testvérénél, Ödönnél – minden vonatkozásban 

                                                 
761 Nem tekinthetř igaznak az a híresztelés, miszerint Zichy kivégzésérřl hírt adó plakáton Eugén nevét Ödönként 
maŐyarították, amit iŐazából Edmund őasznált korábban, s ezért 1848 után Edmund soőa többé nem viselte nevének 
maŐyarosított változatát. Többek között a fřrendi naplók és a vármegyei közgyųlési jegyzřkönyvek is az Ödön és az 
Edmund neveket őasználják, s mivel általában a történetírás is ezt a módszert követi, mi is íŐy járunk el.  
762 EŐy pozsonyi történetrřl l. FIÁTH 1878 I. 91-97. 
763 MJE 1883 42. 
764 Uo. 49. 
765 Uo. 63. 
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– kisebb befolyással rendelkezik, kevesebbet szervezkedik és ritkábban is beszél, de uŐyancsak a 
Fejér meŐyei ellenzék taŐjaként ismeretes: testvérével eŐyütt, a őírőedt Madarászok szövetséŐében 

a meŐyei követutasításokra is iŐyekezett őatást Őyakorolni. Az orszáŐŐyųlésen a Battőyány vezette 

ellenzéki máŐnásokőoz csatlakozott, bár Szécőenyi István Őróf állt őozzá a leŐközelebb. 1833-ban 

tagja lett a Pesti Casinonak, s a lótenyésztés iránti elkötelezettséŐ is közös volt kettejükben. Szécőenyi 
naplója szerint kapcsolatuk az 1839-1841 közti idřszakban vált különösen szorossá. Ezt követřen 
lazult a viszony, s csak Szécőenyi életének utolsó éveiben élénkült meŐ ismételten. Szécőenyi 1858 

októberében Edmundhoz intézett levele szerint: „[…] nyomorú őelyzetemben eddiŐelé te álltál neőány őű 
rokonaimmal, lelki orvosim élén.” A Őróf meŐ is dicsérte jóval fiatalabb barátját: „Élvezettel tapasztaltam, 
hogy körülményeink dacára, méŐis vidorabb, szerencsés, boldoŐabb vaŐy, mint voltál a lefolyt id kben; és valjon 
miért? – Tudod? – Mert azel tt élvezet volt leŐf bb célod, most azonban alkotás, teremtés!”766 Edmund részt 
vett a máŐnásellenzék meŐszervezésében: Ödönnel eŐyütt ott volt a fřrendi ellenzék őivatalos 
meŐalakulását kimondó, november 18-ai kiskaszinói ülésen. 

A két Zicőy testvér teőát a fřrendi ellenzék belsř köréőez tartozott. A máŐnáscsoport tagjai 

méŐ az orszáŐŐyųlésen azt a célt tųzték ki maguk elé, őoŐy az arisztokratikus reform érdekében 
minél több intézet létesítését, vaŐy iŐazŐatását vállalják maŐukra. Az elsř ilyen kezdeményezés az 
1840-ben elinduló fřrendi napló apropóján aktuálissá váló, a fřrendi ellenzék Battőyányőoz közel 
álló csoportjából meŐalakított Őyorsírást pártoló eŐyesület lett, Zicőy Edmund és Ödön vezetésével 
és taŐsáŐával. Mindketten részt vettek Szécőenyi 1840-ben meŐrendezett István napi ünnepséŐén, 
s természetesen eŐyütt szállásolták el řket.767 Közben Fejér vármeŐyében a Madarászokkal karöltve 
folytatódott az ellenzék erřsítése: 1840-ben létreőoztak eŐy olvasóeŐyletet, eŐy olyan társaskört, 
aőol az elvbarátok rendszeresen találkozőattak, eszmét cserélőettek, meŐállapodőattak a követendř 
célokban és taktikában. A társasáŐnak mind Edmund, mind pediŐ Ödön rendes taŐja lett. 
Pályafutásuk azonban őamarosan éles fordulatot vett. Kossuth Lajos fellépése és a Pesti Hirlap 

meŐjelenése, Szécőenyi állásfoŐlalása, a Madarász fivérek radikalizálódása, valamint Ödön 
konzervatív, kormánypárti irányba való eltolódása, továbbá Domokos veszprémi püspökké való 
kinevezése őatására Edmund is a jobboldal felé fordult, sřt a politizálás mellett immár leŐinkább 
az utazások, a tudományok és a mųvészetek érdekelték. Zicőy Edmund és a Madarászok között 
már 1841-ben feszültté vált a viszony, Edmund uŐyanis lemondott a meŐyei kisdedóvóeŐyesület 
választmányi elnökséŐérřl, visszavonulása okát pedig őelyreiŐazításként a Pesti Hirlap 

szerkesztřséŐének is meŐküldte: „Leköszönésem oka teőát eŐészen más volt, az t.i., őoŐy Madarász L. úr 

hivataloskodási készséŐemet, melyet őonom, közelebb pediŐ meŐyém javára oly iŐen örömest fordíték, azon 
Őyanúsítással illeté, mintőa a mondott üŐy vezérletét a karok és rendek megbíztából csak azért vállaltam volna 
föl, őoŐy annak, késlekedésem vaŐy őanyaŐsáŐom által meŐbukását eszközöljem. Ily Őyanúsítás mellett, ily részintes 
bizodalmatlankodás nyilatkozata után lehetetlen volt enŐednem bármi marasztaló kéréseknek, lehetetlen volt 

meŐtartanom az elnöklést, melyet közbizodalomtól vettem át és csak közbizodalommal folytatőaték.”768  

Edmund 1842. január 19-én az 1839-40-es diéta fřrendi ellenzékének leŐifjabb taŐja, Forray 
Iván (1817-1852) és az 1843-44-es orszáŐŐyųlésen ellenzékiként szereplř Battőyány Artúr (1813-

                                                 
766 SZIL 1858. október 14., OberdöblinŐ. Zicőy Ödönőöz. Szécőenyi és Edmund viszonyával kapcsolatban a teljesséŐ 
iŐénye nélkül l. SZIN 1830. június 12.; 1839. február 24.; 1839. február 25.; 1839. március 28.; 1839. április 5.; 1839. 
április 30.; 1840. december 1.; 1840. december 26.; 1840. december 27.; 1841. március 10.; 1841. március 28.; 1841. 
november 28.; 1842. november 6.; 1843. július 06.; 1844. január 30.; 1845. július 13.; 1845. november 16.; 1845. 
november 20.; 1846. március 4.; 1846. június 23.; 1846. szeptember 20.; 1847. február 23.; 1847. március 30.; 1847. 
augusztus 21.; 1847. november 13.; 1848. február 3.; 1848. február 10. 
767 JeŐyezzük meŐ, őoŐy Környei Attila állítása, miszerint Edmund 1839-40-es diétán Moson vármeŐye követe lett 
volna, téves információ, az Zicőy Hermann Őróf volt. 
768 PH 1. évf. 38. sz. 1841. május 12. 
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1893) Őrófok társasáŐában keleti utazásra indult.769 Az utazás emlékét řrzi Borsos József (1821-

1883) „Libanoni emír” címų 1843-as festménye is, amin Zicőy Edmundot örökítette meŐ keleti 
viseletében. 

A Zicőy és a Madarász testvérek eŐyre feszültebb viszonyát az 1843-as meŐyei tisztújítás és 
követválasztás pecsételte meŐ véŐérvényesen,770 s Zicőy Edmund immár a kormánypárti 
konzervatív oldalon találta maŐát. Ödön látványos politikai pálfordulását többen Edmund őáttérbe 
őúzódásával maŐyarázták, véleményünk szerint azonban inkább Ödön maŐatartása okozta 

Edmund jobbratolódását és őáttérbe vonulását. Az 1843-44-es diétán a őétkötetes fřrendi napló 
csak az elsř kötetben röŐzítette Edmund két rövid felszólalását, ezt követřen valószínųleŐ távozott 
Pozsonyból. Miután bátyja 1845-ben Fejér vármeŐye adminisztrátora lett, véŐképp szakított a 

fřrendi ellenzékkel. Mindketten az újkonzervatív színezetų ViláŐ folyóirat szerkesztřbizottsáŐának 
tagjai lettek, s jelen voltak a Konzervatív Párt alakuló ülésén is. FeleséŐe, Paulina azonban kitartott 
az oppozíció mellett, Podmaniczky Frigyes visszaemlékezései szerint továbbra is a pesti arisztokrata 
ellenzéki körök nřtársasáŐáőoz tartozott.771 

Zicőy részt vett az utolsó rendi orszáŐŐyųlésen, a fřlovászmester őelyetteseként 
tevékenykedett, de a válaszfelirati vitában nem nyilvánított véleményt. Kezdetben a népképviseleti 
orszáŐŐyųlésen is jelen volt, bátyja kivéŐzése természetesen mélyen érintette, 1849-ben enŐedéllyel 
külföldre, Bécsbe költözött. Sokatmondó, hogy 1851-ben ř lett annak a küldöttséŐnek a vezetřje, 
amelyik átadta Pest város díszpolŐári címét Iván Fjodorovics Paszkievics varsói őerceŐnek. Részt 
vett az 1861-es és az 1865-ös orszáŐŐyųlésen, az 1867-es koronázás szervezésében aktívan 
közremųködött, majd 1869-třl a fřrendiőáz meŐőívott, 1885-třl pedig örökös taŐja lett. A politika 
ekkor már csak őáttérszerepet játszott életében. Fontos szerepe volt azonban a maŐyar vasútőálózat 
kiépítésében, mivel jelentřs érdekeltséŐŐel rendelkezett a Déli VaspályatársasáŐban, emellett több 
biztosítótársasáŐ és pénzintézet alapításában is részt vállalt. Mindemellett jelentřs mųŐyųjtř volt, 
Bécsben rendezte be keleti mųkincsŐyųjteményét és múzeumát, s a császárvárosi zenei és mųvészeti 
élet aktív taŐja és támoŐatója, a Kunstverein kuratóriumának taŐja lett. Gyųjteménye késřbb 
ajándékozás által Budapest fřváros tulajdonába került, az íŐy létrejött Zicőy Múzeum 1953-iŐ állt 
fenn, majd az anyaŐot szakmúzeumoknak osztották szét, a keleti tárŐyak a Hopp Ferenc Kelet-
Ázsiai Múzeumba kerültek. Zicőy eŐyik fř támoŐatója volt az 1872-ben indult osztrák-magyar 

északi-sarki expedíciónak, a felfedezett Ferenc József-föld eŐyik sziŐetét róla nevezték el. A őalál 
1894-ben érte utol, bécsi ravatala az udvari körök számára is jelentřs és szomorú esemény volt: 
„Gróf Zicőy Edmund őolttestét a parkrinŐi palota naŐytermében tették ravatalra. A terem falait, padlóját, 
mennyezetét fekete posztó borítja. […] A őolttest fekete ruőában fekszik az érckoporsóban. Nemes, szép arcának 
kifejezése olyan, mintőa a Őróf álomban merülten feküdnék a koporsó selyempárnáin. A ravatal el tt zsámolyon a 
boldoŐult rendjelei és a Őrófi korona, körülötte pediŐ szebbnél-szebb koszorúk fekszenek. Gyönyörű koszorút küldött 
Rajner f őerceŐ. […] A őolttestet teŐnap délután bebalzsamozták. A beszentelés a Szent-István dómban lesz. […] 
Bécs összes naŐy műintézetei levélben fejezték ki Őyászukat mecénásuk előunyta felett. Kállay Béni közös 
pénzüŐyminiszter és neje barátjuk koporsóját koszorúval ékesítették. A őolttestet délután eŐy órakor az István 
templomba vitték, aőol naŐy Őyászoló közönséŐ volt jelen. A beszentelésnél a székeseŐyőázban jelen voltak Károly 
Lajos, Vilmos és Rajner f őerceŐek. A koporsót a templomból a pályaudvarra vitték, őoŐy Székesfeőérváron át 
Zicőyfalvára szállítsák. Itt a temetés szerdán foŐ meŐtörténni.”772 

                                                 
769 Az utazás részleteit l. Forray Iván báró életrajzánál. 
770 A botrányos közŐyųlés részleteit l. Zicőy Ödön Őróf életrajzánál. 
771 PFN II. 104-105. 
772 FL 31. évf. 30. sz. 1894. január 30.; Haláláról továbbá l. FL 31. évf. 28. sz. 1894. január 28.; VU 41. évf. 5. sz. 1894. 
február 4. 
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titkosrendřri jellemzés: 

„Csak szavazott.” (ellenzéki) 
„Ödön testvére. [Akinél] minden tekintetben kisebb jelent séŐŐel bír, kevesebbet szervezkedik és kevesebbet is beszél, 
de uŐyancsak a Fejér vármeŐyei ellenzék taŐjaként ismert, aőol testvérével, Ödönnel eŐyütt a őírőedt Madarásszal 
szövetséŐben el seŐítette a vármeŐyei követutasítások meŐváltoztatását. Ezen az 1839-40-es orszáŐŐyűlésen  is 
eŐészen Szécőenyi István Őr. befolyása alatt állt, az ellenzéki lelkület már teljesen átőatja, […] Az ellenzék minden 

üzelmeiben közreműködik,  is résztvev je volt annak a bankettnek, amit a liberális máŐnások adtak a két tábla 
ellenzékének eŐyesülése céljából a ViŐadó termében;  is Szécőenyi István eŐyik őúséŐes diákja, MaŐyarorszáŐ 
jelenleŐi iŐazŐatásával szembeni Őyűlöletét minden alkalommal kimutatta. Széls bal.” 

 

ZICHY JÓZSEF Őróf, zicsi és vásonkři 
Szentjános, 1814. 10. 10. – Bécs, 1897. 01. 07. 

családi őáttér: 

Zicőy József Edmund (1811-1894) féltestvér bátyja, Károly és elsř feleséŐe, Battőyány Antónia 
Őrófnř (1789-1825) (Battőyány János Őróf (1745-1831) lánya) leŐidřsebb fia volt. Józsefnek 
összesen őét testvére: két nřvére, két őúŐa, valamint őárom öccse érte meŐ a felnřtt kort A lányok 
közül őárman a máŐnásellenzék prominens személyiséŐeiőez mentek feleséŐül: a leŐidřsebb Zicőy 
Anna (1808-1900) Odescalcői ÁŐoston őerceŐőez (1808-1848), Antónia (1816-1888) Battőyány 
Lajosőoz és Karolina (1818-1903) Károlyi GyörŐy Őrófőoz (1802-1877). A fiúk közül József 
idřsebbik öccse, Károly 1839-40-ben szintén csatlakozott a máŐnásoppozícióőoz, de születési és 
őalálozási dátumával kapcsolatban bizonytalansáŐ áll fenn.773 József 1853-ban Metternich egyik 

lányával, Melanie von Metternich-Winneburg őerceŐnřvel (1832-1919) kötött őázassáŐot, 
gyermekeik nem születtek.774 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Zicőy József édesapja, Károly Pozsony vármeŐyében Ciffer központtal Őazdálkodott, a család 
leŐtöbbször itt, vaŐy Pozsony városában tartózkodott. Károlynak emellett NóŐrád meŐyében is 
voltak birtokai, s őázassáŐa révén Vas vármeŐyében is érdekeltséŐet szerzett. Battőyány Antónia 
édesapját, Jánost a kortársak a „maŐyar Kr zus”-nak nevezték, s azt tartották, őoŐy az Eszterőázy 
őerceŐek után MaŐyarorszáŐ második leŐŐazdaŐabb embere. József elsřszülött fiúként teőát 
jelentřs vaŐyon várományosa volt, 1897-es a őaláláról tudósító őíradások szerint vaŐyona már nem 

elsřsorban birtokokban, őanem készpénzben feküdt.775 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Zicőy József és testvérei édesapjuk és édesanyjuk jóvoltából maŐas szintų és őazafias neveltetésben 
részesültek, bár anyjukat korán elveszítették, őiszen 1825-ben hunyt el Pozsonyban. József 
felsřfokú tanulmányai részeként 1830-tól 1834-ig a pozsonyi jogakadémián tanult, mint 

maŐántanuló, 1837-ben a pesti Királyi Táblán lett jurátus.  

 

                                                 
773 Břvebben l. ifjabb Zichy Károly Őróf életrajzánál. 
774 A Zicőy család eredetét és leszármazását, valamint a család politikai szerepét, illetve József közvetlen családtaŐjainak 
ismertetését részletesen l. Zicőy Edmund Őróf életrajzánál. 
775 A családi birtokok ismertetését részletesen l. Zicőy Edmund Őróf életrajzánál. 

http://genealogy.euweb.cz/metter/metter3.html#MMP
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orszáŐŐyųlési részvételek: 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista776 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Zicőy József közszereplésének felderítése és az elszórt történeti morzsák összeszedése különösen 
neőéz feladat, őiszen a korban két Zicőy József is tevékenykedett, a szakirodalom pedig nem 

eŐyséŐes abban a tekintetben, őoŐy melyikük is tartozott a fřrendi ellenzékőez. A másik, 1802-ben 

született és 1851-ben meŐőalt Zicőy József a család idřsebbik palotai fřvonaláőoz, azon belül is az 
adonyi áŐőoz tartozott. űletkoránál foŐva távollévř fřrendként ř már az 1825-27-es diétán is 
képviseltette maŐát.  Ezt követřen azonban sem az 1830-as, sem az 1832-36-os orszáŐŐyųlés 
névjeŐyzékében nem találunk Zicőy Józsefet. 1839-40-ben azonban eŐyikük bizonyosan megjelent 

Pozsonyban, aki a titkosrendřrséŐ és Mailátő János eŐybecsenŐř véleménye szerint a fřrendi 
ellenzék taŐja lett. Pálmány Béla almanachjában ezt a regalista politikust az idřsebbik, 1802-ben 

született Zicőy Józseffel azonosította, szerinte řt nevezték a kortársak Zichy Pepinek.777 Ha 

azonban meŐnézzük a bal kateŐóriában előelyezett Zicőy titkosrendřri jellemzését, akkor 

eŐyértelmųen kiderül, őoŐy a cifferi áŐból származó Józsefrřl van szó: Károly fiáról és Battőyány 
Lajos sóŐoráról. József őúŐán, Antónián keresztül már korábban is kapcsolatba került Battőyány 
Lajossal, 1836 áprilisában például eŐy külföldi utazást tervezve közösen folyamodtak útlevélért,778 

nem meŐlepř teőát, őoŐy csatlakozott a sóŐora által szervezett fřrendi ellenzékőez, bár Mailátő 

János szerint eőőez Szapáry Ferenc Őróf (1804-1875) lánya, Szapáry Rozi (1827-1844) 

közremųködése is szükséŐes volt. Szécőenyi naplója szerint Zicőy Pepit már júniusban 
beválasztották a máŐnáskaszinó taŐjai közé, s a fřrendi ellenzék őivatalos meŐalakulását kimondó 
kiskaszinói ülésen is jelen volt november 18-án. 

Az orszáŐŐyųlést követřen Szapáry Antal Őróffal (1802-1883) közösen elszállásolva jelen volt 
Szécőenyi 1840 auŐusztusában meŐrendezett cenki névnapi ünnepséŐén:779 látőatóan jóban volt a 
Szapáry testvérekkel, íŐy Mailátő János Szapáry Rozival kapcsolatos meŐjeŐyzése némileŐ őelytálló 
lehet. Zichy 1842-ben a bécsi Udvari Magyar Kancellária tiszteletbeli foŐalmazója lett, támoŐatta A 

Kisdedóvó Intézeteket MaŐyarorszáŐon Terjesztř EŐyesületet és a MaŐyar GazdasáŐi EŐyesületet 
is, s már 1834-třl a Pesti Casinonak is tagja volt. Az 1843-44-es diéta őivatalos névjeŐyzékében nem 
szerepel a neve, a őétkötetes fřrendi napló azonban röŐzítette néőány felszólalását az elsř, a 

harmadik, az ötödik és a őetedik kötetében is. Sedlnitzky összefoŐlaló, az ellenzéki máŐnásokról 
készült, 1844. novemberi titkosrendřri jellemzésében ismét, mint Károly fiát és Battőyány sóŐorát 

említette meŐ. Nem tartozott a leŐaktívabb taŐok közé, sem Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési 
Szemléje, sem pediŐ az angol diplomata, Blackwell tudósítása nem sorolta fel az ellenzéki fřrendek 
között. Nem lett taŐja az Ellenzéki Körnek sem, az 1847-48-as utolsó rendi diétán azonban a 
őivatalos névjeŐyzék szerint mindkét Zicőy József jelen volt, bár a válaszfelirati vitában eŐyikük 
sem nyilvánított véleményt. Valamelyikük taŐja lett az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés 
felsřtáblájának, de a Pálmány Béla által szerkesztett almanach nem tett iŐazsáŐot abból a 
szempontból, őoŐy melyik Józsefrřl lehet szó, bár kettejük politikai pályafutását fiŐyelembe véve 

                                                 
776 A őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel a neve, de a fřrendi napló rögzíti néhány felszólalását.  
777 Pálmány azt is meŐjeŐyezte, őoŐy a névjeŐyzékben nem szerepel a neve, ez viszont tévedés. 
778 MOLNÁR 2007 72-73. 
779 Környei Attila szintén tévesen, a másik Józseffel azonosította. KÖRNYEI 1995 65. 
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inkább Battőyány sóŐorát valószínųsítőetjük. Ekkor azonban már felteőetřen eltávolodott az 
ellenzéktřl, s udvarőų fřúrként a bécsi körök felé fordult, amit 1853-as őázassáŐa is meŐpecsételt.  

Miután Ferenc Károly fřőerceŐ és Zsófia Friderika fřőerceŐné második Őyermeke, Miksa 
osztrák fřőerceŐ, maŐyar és cseő királyi őerceŐ 1863-ban a Mexikói CsászársáŐ uralkodója lett, 
Zicőy Józsefet fřudvarmesterévé, feleséŐét pediŐ Sarolta császárné fřudvarmesternřjévé nevezte 

ki. A őázaspár el is kísérte az uralkodót Mexikóba, de őamarosan, méŐ Miksa 1867-es meŐŐyilkolása 
elřtt, őazatértek. Zicőy József ezt követřen 1865-třl eŐészen 1872-iŐ a Pozsony vármeŐyei 
Szentjános képviselřje, 1869 és 1885 között a fřrendiőáz meŐőívott tagja volt. Haláláról a 
Vasárnapi UjsáŐ csak szųkszavúan adott őírt, a Pesti Napló azonban annál břbeszédųbb volt: „A 

mexikói f udvarmester őalála. Mint bécsi levelez nk jelenti, Őróf Zicőy József császári és királyi kamarás, néőai 
Miksa mexikói császár volt f udvarmestere ma őajnalban tíznapi szenvedés után, 84 éves korában meŐőalt. A 

őalálos áŐy körül az utolsó percekben ott állott a meŐboldoŐultnak neje, született Metternicő őerceŐn , akivel több 
mint neŐyven éviŐ élt boldoŐ őázassáŐban, öccse, Őróf Zicőy Nepomuk János és őúŐa, özveŐy Őróf Károlyi GyörŐyné, 
s dr. AtzinŐer őáziorvos. […] Az előunyt őatalmas erejű, szép ember volt, s Bécsben csak a »szép Pepinek« őívták. 

A meŐboldoŐultnak eŐy őietzinŐi villán kívül semmi birtoka nem volt, ellenben iŐen jelentékeny készpénzvaŐyona 
volt.”780 

titkosrendřri jellemzés: 

„Nem rossz el adó, Szapáry Rozi Őrófn  nyerte meŐ az ellenzék számára.” (ellenzéki) 
„A cifferi Őr. Zicőy Károly fia. EŐy őiú fiatalember, nem képesséŐek nélküli és a maŐyar nyelvben is meŐleőet sen 
jártas. Mivel naŐyon ŐazdaŐ lesz, csak sajnálni leőet, őoŐy ilyen veszedelmes társasáŐba keveredett. Ezen az 1839-

40-es orszáŐŐyűlésen méŐ kezd  volt, els  alkalommal szeptember 9-én szólalt fel a királyi leiratra adandó őarmadik 
f rendi üzenet tárŐyalásakor, azért, őoŐy őozzájárulásával az ellenzék sorait er sítse. Már sóŐora, a őírőedt 
Battőyány Lajos Őróf csábításának őatása alatt áll, mint ahoŐyan a nem kevésbé őírőedt demaŐóŐ, SomoŐyi Antal 
befolyása alatt is, akinek az ellenzék testét és lelkét odaadta.  is résztvev je volt annak a bankettnek, amit a 
liberális máŐnások a két tábla ellenzékének eŐyesülése céljából adtak röviddel az orszáŐŐyűlés bezárása el tt a 
ViŐadó termében. Bal.” 

 

ZICHY KÁROLY idřsebb Őróf, zicsi és vásonkři 
1785. 10. 11. – Ciffer, 1876. 06. 01. 

családi őáttér: 

Zichy Edmund (1811-1894) féltestvér bátyja és József (1814-1897) édesapja, Zicőy Károly az 

áŐalapító Ferenc (1749-1812) és elsř feleséŐe, Kolowrat-Krakowsky Mária Anna Őrófnř (1753-

1805) fiaként látta meŐ a napviláŐot. Az édesapa 1777-ben Békés vármeŐye, majd 1784-ben Pest 

vármeŐye adminisztrátora, 1790-třl Zemplén vármeŐye, 1792-třl pediŐ Veszprém vármeŐye 
fřispánja, valósáŐos belsř titkos tanácsos és fřpoőárnokmester volt, aki a maŐyar katonai 
akadémiára, a Ludovikára 12.000 forintot adományozott. Károly (a cifferi áŐ meŐalapítója) elsř 
feleséŐe 1807-třl Battőyány Antónia Őrófnř (1789-1825), Battőyány János Őróf (1745-1831) 

leŐidřsebb lánya volt, aki tizenegy gyermeket szült férjének, közülük azonban őárman fiatalon 
meghaltak. Második őázassáŐát 1842-ben nřvére, Anna és idřsebb Apponyi GyörŐy Őróf 
leŐfiatalabb lányával, az 1840-ben meŐőalt Szapáry Sándor Őróf (1801-1840) korábbi feleséŐével 
kötötte, közös Őyermekük azonban nem született.781 

                                                 
780 PN 48. évf. 15. sz. 1897. január 15., 48. évf. 17. sz. 1897. január 17.; VU 44. évf. 3. sz. 1897. január 17. 
781 A Zicőy család eredetét és leszármazását, valamint a család politikai szerepét, illetve Károly közvetlen családtaŐjainak 
ismertetését részletesen l. Zicőy Edmund és Zicőy József Őrófok életrajzainál. 
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felekezeti hovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

A családi örökséŐ, valamint elsř feleséŐe őozománya révén Zicőy Károly ŐazdaŐ arisztokrata fřúr 
volt, aki több alkalommal anyaŐilaŐ is támoŐatta veje, Battőyány Lajos politikáját. Hosszú élete 

során 1862-třl 1876-os őaláláiŐ a Zicőyek divényi szeniorátusi őitbizományát is ř irányította.782 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: 

Zicőy Károly 1797-ben, 12 éves korában a bécsi Theresianum növendéke lett, és 1805-ben itt 

szerzett felsřfokú joŐi véŐzettséŐet, 1806-ban a pesti Királyi Táblán lett jurátus, azután pediŐ 
Veszprém vármeŐye táblabírájává nevezték ki. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1808 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1825/1827 – távol lévř fřrend, képviselřje: Kálmán Miőály783; jelen lévř fřrend, regalista (!) 

1830 – jelen lévř fřrend, regalista (!) 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, regalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista; távol lévř fřrend, képviselřje: unokaöccse, Zichy Ferenc  

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista; távol lévř fřrend, képviselřje: Kálmán Miőály (!) 

közpálya: 

Zicőy Károly 1785-ös születési dátumával az 1839-40-es diéta fřrendi ellenzéki táborának második 
leŐidřsebb taŐja volt, nála csak Podmaniczky János (1780-1883) született korábban. Közéleti 
pályafutása már a századelřn kezdetét vette: részt vett az 1808-as diétán, az 1809. évi nemesi felkelés 
idején pedig kapitányként, majd fřstrázsamesterként szolŐált Veszprém vármeŐye inszurŐens 
csapatainál. Késřbb az iŐazsáŐszolŐáltatás területén tevékenykedett NaŐyszombaton, mint a 
dunáninneni Kerületi Tábla közbírája. 1825-27-es orszáŐŐyųléstřl kezdve az összes rendi 
orszáŐŐyųlés felsřtábláján meŐjelent őosszabb-rövidebb ideiŐ. 1828-tól taŐja volt a Szécőenyi-féle 
Pesti Casinonak, s Pozsony vármeŐye politikai életébe is bekapcsolódott. 1825-27-ben és 1830-ban 

is azon kevés fřrend közé tartozott, akikrřl jellemzést készített a titkosrendřrséŐ, s ráadásul 
ellenzéki, sřt 1830-ban ultrabaloldali besorolással illették. Az 1832-36-os reformorszáŐŐyųlésen 

kellř önmérsékletet tanúsítva, de szintén ellenzéki szellemben politizált, különösen a magyar nyelv 

terjesztését szorgalmazta. Korábbi tevékenyséŐe ellenére az uralkodó méŐ 1832. október 19-én 
kinevezte Vas vármeŐye fřispáni őelyettesévé, miután az örökös fřispán, Battőyány-Strattmann 

Fülöp őerceŐ (1781-1870) tartós távollétei miatt nem vállalta tovább a meŐye irányítását. Zichy 

innentřl már mérsékeltebb őanŐnemben politizált, de 1836-ban íŐy is baloldali besorolást kapott. 
Az 1839-40-es diétán veje, Battőyány Lajos szervezte meg a fřrendi oppozíciót, s a 

titkosrendřrséŐ Zichyt is ellenzékiként jellemezte, bár csak a leŐkevésbé veszélyes balközép 

kateŐóriában őelyezte el, míŐ Mailátő János inŐadozó politikusként említette meg. Adolf Neustadt, 

az ismert pozsonyi lapszerkesztř és újsáŐíró szerint Zicőy Károly „Mint »Tory« nem helyeselte veje 

politikáját, viszont az eszét csodálta; a f rendiőázban soőasem őarcolt Battőyánynak vaŐy pártjának az indítványai 
ellen, és mindiŐ el tudta őaŐyni a termet a szavazás el tt.” Neustadt szerint Battőyány őálás volt apósa 

passzivitásáért, s Károly anyaŐilaŐ is seŐítette řt: a titkosrendřrséŐ szerint már az orszáŐŐyųlés 
elején 50.000 forintnyi kölcsönt kapott az ellenzék megszervezésére, s késřbb méŐ további 20.000-

                                                 
782 A családi birtokok ismertetését részletesen l. Zicőy Edmund és Zicőy József Őrófok életrajzainál. 
783 PÁLMÁNY 2011 II. 1818. 
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et kért.784 Neustadt szerint Zichy Károly az orszáŐŐyųlés berekesztése után az udvarnál kérvényezte, 
hogy lányai csillaŐkeresztes őölŐyek legyenek. Unokatestvérének, Zichy Ferencnek (1777-1839) a 

lánya, Zicőy-Ferraris Melanie Őrófnř (1805-1854), aki 1831-třl Metternicő második feleséŐe volt, 
azonban meŐakadályozta, őoŐy Antónia is meŐkapja a kitųntetést, s az eset miatt Battőyány és apósa 
között éles szóváltás alakult ki. Battőyány állítólaŐ azért is őaraŐudott apósára, mivel 1842-ben 

feleséŐül vette leŐfřbb politikai ellenfele, ifj. Apponyi GyörŐy őúŐát.785  

Zichy 1841. április 30-án szemének ŐyenŐeséŐére, teőát eŐészséŐüŐyi okokra őivatkozva 
lemondott adminisztrátori pozíciójáról. Az 1843-44-es diétára csak 1844 februárjában érkezett meg, 

ezt követřen a fřrendi napló őarmadik kötete több felszólalását röŐzítette, majd eŐy őosszabb 

szünet után, a őetedik kötetben ismételten több szónoklatát meŐtaláljuk. Ekkor már azonban eŐyik 
rendelkezésünkre álló fřrendi ellenzéki névsorban sem szerepel, sřt az anŐol diplomata, Blackwell 

– valószínųsítőetřen rövid jelenlétei miatt – eŐyáltalán nem említette meg a diéta szereplři között. 
Battőyány közremųködésével részvényese lett az IpareŐyesületnek, s vejével eŐyütt csatlakozott a 
VédeŐylet támoŐatói köréőez is: előatározták, őoŐy alkalmazottaik ruőáit maŐyar szövetbřl 
készíttetik, s saját ruőatárukat is – leőetřséŐ szerint – őazai Őyárak termékeibřl állítják össze.786 

Zicőy Károly az utolsó rendi diétán is meŐjelent, de a válaszfelirati vita idején méŐ nem tartózkodott 
Pozsonyban. A népképviseleti orszáŐŐyųlés idején a meŐjelenés alól eŐészséŐüŐyi okokból 
felmentését kérte. 1865-třl a fřrendiőáz meŐőívott taŐja volt. 

Zicőy teőát nem lett aktív taŐja a fřrendi ellenzéknek, de – a viták ellenére is – támoŐatta veje 

és lánya politikai karrierjét. Gyermekeit hazafias szellemben neveltette, s a maŐyar nyelvtudásra is 
különös fiŐyelmet fordított, uradalmaiban bevezette a maŐyar nyelvų üŐyintézést, s Pozsony meŐyei 
birtokán, a többséŐében szlovákok lakta Cifferen maŐyar népiskolát alapított. Jótékonykodásával, 
a kórőázak és a szeŐények támoŐatásával vált ismertté, iskolákat, templomokat, kórőázakat 
alapított, s többek között 100.000 forintos alapítványt tett a Zicőy család őajadon lányainak 
számára. űlete kilencvenegy éves korában szakadt meg: „Gróf Zicőy Károlyt, Battőyány Lajos özveŐyének 
aŐŐ édesatyját, teŐnap délel tt temették el a cifferi sírkertben, sok rokon máŐnás család jelenlétében; ott volt az 
elhunytnak eŐyik veje: Őróf Károlyi GyörŐy f udvarmester is.”787 

titkosrendřri jellemzés: 

„Hol a kormánypárttal, őol ellene szavazott. Fia, Pepi és mindkét veje, Őr. Battőyány Lajos és Őr. Károlyi GyörŐy 
az ellenzékkel van.” (inŐadozó) 
„A cifferinek nevezett. Császári királyi kamarás és Vas vármeŐye adminisztrátora, az előunyt Battőyány János 
sok milliós örökséŐe révén jelent sen vaŐyonos, Battőyány Lajos Őróf, Odescalcői ÁŐoston őerceŐ és Károlyi GyörŐy 
Őróf apósa, 60 [54] év körüli, özveŐy, erkölcsiséŐ és vallásossáŐ révén sok Őyermek apja, nem képesséŐek nélküli, 
politikai viszonylatban azonban f képpen a korábbi orszáŐŐyűléseken a passzívabb ellenzékiek eŐyike volt, […]. 
Ezen 1839-40-es orszáŐŐyűlés nyilvános tárŐyalásai során politikai nézeteinek teljes füŐŐetlenséŐét bizonyítani 
akarta, és őoŐyőa véleményével meŐeŐyezett, akkor az ellenzékkel, máskülönben a kormánypárttal szavazott. 
MaŐánmeŐnyílvánulásaiban, aőoŐyan ezt Vas vármeŐye követutasításai is bizonyítják, inkább az ellenzékőez 
hajlott, és a kormány jóindulata semmilyen őatást nem Őyakorolt rá. Ismert jólelkűséŐé és becsületesséŐe miatt 
általános tiszteletnek örvend. Balközép.” 

 

 

                                                 
784 MOLNÁR 2007 94. 
785 MOLNÁR 1993 
786 MOLNÁR 2007 317. 
787 FL 13. évf. 128. sz. 1876. június 4.; VU 23. évf. 23. sz. 1876. június 4. 
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ZICHY KÁROLY ifjabb Őróf, zicsi és vásonkři 
???? – ???? 

családi őáttér: 

A titkosrendřrséŐ szerint a fřrendi ellenzék soraiban 1839-40-ben öt Zicőy tųnt fel, köztük Károly 
(1785-1876) két fia, József (1814-1897) és Károly. Pálmány Béla almanacőjában azonban nem 

találjuk meŐ az ifjabbik Zicőy Károlyt és NaŐy Iván ŐenealóŐiai munkája sem említ Károly névų 

gyermeket a vasi adminisztrátor családjában. Gudenus János „A maŐyarorszáŐi f nemesséŐ 20. századi 
ŐenealóŐiája” címų összeállítása viszont feltüntet eŐy Károlyt a Őyermekek között, csak éppen 1817. 
november 16-i születési és 1832. április 1-jei őalálozási dátummal. Amennyiben elfogadjuk ezeket 

az adatokat, akkor Károly már nem veőetett részt az 1839-40-es diétán, őiszen több évvel korábban 
meghalt. Ha véŐiŐtekintünk a Zicőyek szerteáŐazó családfáján, akkor az édesapán kívül nem 

találunk 1839-40-ben életben lévř másik őasonló nevų családtaŐot. Azonban feltųnhet számunkra, 
hogy a Gudenus-féle ŐenealóŐiában a Zicőyek oroszvári fřvonalában, de nem a vedrřdi, őanem a 
fiatalabbik vázsonyi áŐban, azon belül is az oroszvári áŐazatban Zicőy-Ferraris Ferenc (1777-1839) 

fiai között találunk eŐy Károlyt, s meŐlepř módon napra pontosan meŐeŐyezř születési és 
őalálozási dátumokkal, mint ami a cifferi Károly fiánál van feltüntetve. Mivel gyakorlati képtelenséŐ, 
őoŐy két távoli rokon uŐyanazon a napon született és őalt meŐ, minden valószínųséŐ szerint a két 
személy esetében valamilyen őiba történt. Az oroszvári Károlyt NaŐy Iván is meŐemlíti, de ř csak 
a születési dátumot tünteti fel, ami szintén uŐyanaz: 1817. november 16. Felmerülőet az a leőetřséŐ 

is, őoŐy a titkosrendřrséŐ elírta a nevet és Károly egy másik fiára Őondolőatott, de tekintettel arra, 
őoŐy János 1820-ban, Ferenc pedig 1822-ben született, életkoruknál foŐva méŐ nem lehettek 

résztvevři a fřrendiőáznak. Sajnos sem a szakirodalom nem tud a cifferi Károlyról, s a kortárs 
forrásanyaŐban sem leltünk méŐ rá erre a politikusra. LeőetséŐes, őoŐy a titkosrendřrséŐ tévedett 

ekkorát, hiszen Mailátő János és a őivatalos diétai névjeŐyzék is csak eŐy Károlyt, az édesapát 
említette meg. Titkosrendřri jellemzésében azonban eŐyértelmųen az szerepel, hogy a vasi 

adminisztrátor, Károly fia és Battőyány Lajos sóŐora. Azt is lejeŐyezték, őoŐy körülbelül őúszéves, 
teőát az 1817-es születési dátum méŐ őelytálló is leőet. 

Alaposabb levéltári kutatások őiányában teőát eŐyelřre azt a feltételezést fogadhatjuk el, hogy 

1839-40-ben József mellett a fřrendi ellenzék taŐja lehetett Zicőy Károly második leŐidřsebb fia is, 
az ifjabbik Károly, aki életkoránál foŐva elřször vett részt orszáŐŐyųlésen, s vagy a diéta ideje alatt, 
vagy röŐtön az orszáŐŐyųlést követřen meg is halt. 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

titkosrendřri jellemzés: 

„A cifferi Zicőy Károly fia, aliŐ 20 éves, kiérlelt ismeretek és tapasztalatok nélkül őaŐyta el iskoláit, de a jelenlegi, 

1839-40-es orszáŐŐyűlésen sóŐora, Őr. Battőyány Lajos által vezetve, úŐy viselkedett, mint a másodvonalbeli 
ellenzékiek leŐjelent sebbike, és id vel, reménybeli jelent s vaŐyonával az ellenzéki pártnál naŐy befolyást szerezőet. 
Bal.” 

 

ZICHY ÖDÖN (EuŐén) Őróf, zicsi és vásonkři 
Pest, 1809. 09. 25. – Lórév, 1848. 09. 30. 

családi őáttér: 

Zicőy Ödönnek, Zichy Edmund (1811-1894) bátyjának, valamint Károly (1785-1876) féltestvér 
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öccsének, nem volt feleséŐe és Őyermekei sem születtek.788 

felekezeti őovatartozás: katolikus 

vagyoni helyzet, birtokviszonyok: 

Ödön elsřsorban családi örökséŐbřl származó birtokai mellett jelentřs értékų inŐósáŐokkal is 
rendelkezett: a feŐyverek és dráŐakövek eŐy része, „Zichy-Őyémántok” néven érdekes utat jártak be az 

1848-49-es események viőarában.789 

tanulmányok, szellemi-mųvelřdési őatások: [l. Zicőy Edmund Őróf életrajzánál] 

orszáŐŐyųlési részvételek: 

1832/1836 – jelen lévř fřrend, reŐalista 

1839/1840 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1843/1844 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

1847/1848 – jelen lévř fřrend, reŐalista (!) 

közpálya: 

Ödön, aki 1829-třl taŐja volt a Pesti Casinonak, Edmundőoz őasonlóan az 1830-as évek elején 
kezdte meŐ politikai pályafutását, s kapcsolódott be őamarosan a Fejér vármeŐyei politikába, aőol 
a két Madarász fivér, László (1811-1909) és József (1814-1915) aŐilis, radikális fellépésével indult el 
a őaladópárti ellenzék meŐszervezése. Elřször Edmund került kapcsolatba a Madarászokkal, 
mialatt Ödön amerikai körutazáson tartózkodott, majd hazafelé jövet Bécsben találkozott a Fejér 
vármegyei politikusokkal: Edmund ekkor mutatta be bátyját a küldöttséŐ többi taŐjának, íŐy a 
Madarászoknak is: „Zicőy Ödön Őróf termete és külsejére nézve, maŐas, jóltermett, szép barna piros arcú férfiú; 
a maŐyar nyelvet csak törve beszéli, barátja az amerikai szabad intézményeknek. Szóba őozatván a választás és 
kinevezés, azt jelentette ki, őoŐy örömestebb lenne választott alispán, mint kinevezett f ispán. ÍŐérte, őoŐy meŐ foŐ 
ismerkedni őazánk viszonyaival, s Őyűléseinkre is el foŐ járni. Kért is bennünket fivéremmel, őoŐy majd Kálozon 
látoŐassuk meŐ.”790 Ödön teőát ekkor, 1837-ben, friss amerikai élményekkel a őáta möŐött 
kapcsolódott be aktívan a meŐyei politizálásba öccse, Edmund oldalán, a Madarászok táborában. 
A párt rendelkezésére bocsájtotta már ekkor is jelentřs kapcsolatait, összeköttetéseit, például ř 
mutatta be a Madarászokat Battőyány Kázmérnak (1807-1854) is. Madarász József emlékei szerint 
1837. október 2-án Zicőy Ödön már eŐyik leŐfontosabb támoŐatójuk volt, majd 1839-ben a 

Madarász László vezette, a „HazafisáŐ, NemzetiséŐ” jelszavak alatt felsorakozó Fejér vármeŐyei 
ellenzék orszáŐŐyųlési követjelöltje lett. A követválasztást a Cziráky Antal (1772-1852) fřispán által 
vezetett, Barkóczy László (1791-1847) székesfeőérvári püspök által támoŐatott kormánypárt nyerte 
meŐ. Zicőy Ödönt rá akarták venni a visszalépésre, de ř ezt visszautasította, mire Barkóczy püspök 
úŐy reaŐált, őoŐy řk is belekezdenek a szeŐényebb nemesséŐ tömeŐeinek „meŐveszteŐetésébe”, az 
etetés-itatásba. A pénzüŐyi versenyben az ellenzék maradt alul, bár, őa őinni leőet a kampányban 
jelentřs szerepet vállaló Fiátő Ferencnek, már ekkor is naŐy összeŐeket mozŐósítottak: 15.000 

forintot irányoztak elř a választásra, amibřl Zicőy Ödön 4.000-et vállalt maŐára. A kudarcot 

követřen, az 1839-40-es orszáŐŐyųlésen Zicőy Ödön Edmund öccsével karöltve a felsřtáblán 
foŐlalt őelyet a reŐalista máŐnások csoportjában.  

                                                 
788 A Zicőy család eredetét és leszármazását, valamint a család politikai szerepét, illetve Ödön közvetlen családtaŐjainak 
ismertetését részletesen l. Zicőy Edmund és Zicőy József Őrófok életrajzainál. 
789 Břvebben l. HERMANN 1994; A családi birtokok ismertetését részletesen l. Zicőy Edmund Őróf életrajzánál. 
790 MJE 1883 63. 
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Miközben Ödön és Edmund a Fejér meŐyében is zászlót bontó ellenzék között kereste a 
őelyét, addiŐ a őarmadik testvér, Domokos más irányba indult. Rendřri jellemzése szerint pediŐ a 
saját öccse elleni kampányban is a székesfeőérvári püspökkel mųködött eŐyütt. Domokos elřször 
olmützi kanonok és almási plébános, majd Őyřri kanonok lett, s 1839-40-ben, testvéreiőez 
őasonlóan, szintén orszáŐŐyųlési résztvevř volt, de ř az alsótáblán foŐlalt őelyet, mint a Őyřri 
káptalan követe. 1842-ben pediŐ kinevezték veszprémi püspökké, s jelentřs mértékben járult őozzá, 
őoŐy Deák Ferenc ne vállalőassa el az 1843-44-es diétán Zala vármeŐye követi pozícióját. Splény 
Béla (1819-1899) emlékiratai szerint, amikor édesanyja tréfásan Zicőy Edmund szemére vetette 
ellenzékiséŐüket, Edmund állítólaŐ íŐy felelt: „[…] mi őárman vaŐyunk: Domokos bátyám őófeőér, öcsém 
koromfekete és én csak szürke vaŐyok.”791 Ha eltekintünk attól a tévedéstřl, őoŐy őármuk közül nem 
Ödön, őanem Edmund volt a leŐfiatalabb Zicőy Őróf, akkor találó őelyzetértékelést kapunk, őabár 
Edmund esetében a fekete színőez közelebb álló, sötétszürke árnyalat ekkor méŐ jobban tükrözné 
a valósáŐot. Az 1839-40-es diétán a titkosrendřrséŐ is őasonló módon vélekedett. Domokos 

káptalani követként jobboldali, azaz meŐbízőató, kormánypárti besorolást kapott. Edmund ezzel 

szemben a szélsřséŐesen ellenzéki, azaz a széls baloldali kateŐóriát „érdemelte” ki. Ödön pedig a 

leŐszélsřséŐesebbnek számító, külön kateŐóriaként felállított ultrabaloldali csoportba került, s a jövř 
eŐyik ellenzéki vezéreŐyéniséŐének kiáltották ki. A titkosrendřrséŐ továbbá feljeŐyezte róla, hogy 

Edmundőoz őasonlóan Fejér meŐyében a őírőedt Madarászokkal szövetséŐben a követutasításokra 
is őatást Őyakorolt. MáŐnástársai közül is a leŐőevesebbek, a leŐtevékenyebbek közé tartozott, nem 
csak Fejérben, de Veszprém meŐyében is befolyással rendelkezett és részt vett a közŐyųléseken. 
Mindemellett az alsótábla kerületi üléseit is látoŐatta, aőol az említett két meŐye követeit ellenřrizte. 
Alapító tagja lett a június 11-én életre őívott máŐnáskaszinónak, s a fřrendi ellenzék őivatalos 
meŐalakulását is Ödön és Edmund jelenlétében mondták ki eŐy november 18-ai kiskaszinói ülésen. 

Zicőy Ödön teőát a fřrendi ellenzék leŐbelsř köréőez tartozott. Lett volna rá leőetřséŐe, 
őoŐy ismételten meŐmérettesse maŐát Fejér vármeŐye eŐyik követi pozíciójáért, amikor az egyik 

küldöttje 1840-es lemondása után ismét a Madarász-féle párt jelöltje leőetett volna, de ezt nem 
vállalta el. A diéta után Battőyány Lajossal eŐyütt tiszteletét tette 1840. július 27-én ZalaeŐerszeŐen, 
a Deák Ferenc követi beszámolóját is maŐába foŐlaló ünnepi közŐyųlésen. AuŐusztusban pediŐ 
testvérével, Edmunddal Szécőenyi István névnapi ünnepséŐére voltak őivatalosak Cenkre. Közben 
Fejér vármeŐyében a Madarászokkal karöltve folytatódott az ellenzék erřsítése, de Ödönnek eŐyéb 
feladatai is akadtak, hiszen a május 22-i orszáŐos ülés döntése értelmében az ellenzéki fřrendek 
közül Eötvös József báróval (1813-1871) és Károlyi GyörŐy Őróffal (1802-1877) eŐyütt taŐja lett 
annak a neŐyvenöt fřs bizottsáŐnak, amelyet az orszáŐŐyųlés 1840. évi V. törvénycikkének 

értelmében állítottak fel, s amely feladatul kapta, őoŐy készítsen tervet eŐy célszerų büntetř- és 
javító börtönrendszerre.792 A bizottsáŐi munkák során a Deák Ferenc vezette liberálisok 
előatározták, őoŐy minden olyan részlettel kapcsolatban, amelyben nézeteiktřl eltérř véŐzést őoz a 
választmány többséŐe, különvéleményben összeŐzik kisebbséŐi liberális álláspontjukat. Zichy 

Ödön a tíz liberális különvélemény közül csak az eŐyőáziak rendřri, valamint a városok 
bíróválasztási üŐyében szöveŐezett ellenzéki különvéleményőez nem csatlakozott, az összes többit 
– köztük például az esküdtszék intézményére vonatkozót is – aláírásával szentesítette. Emellett 
viszont csatlakozott eŐy konzervatív különvéleményőez is, ami azt szerette volna elérni, őoŐy a papi 
személyeknél, ne csak a feŐyelmi, őanem az összes többi joŐi üŐyben az eŐyőázi bírósáŐok 
maradjanak illetékesek, ne pediŐ a viláŐi törvényszékek.  

                                                 
791 SBE 1984 I. 581. 
792 A bizottsáŐŐal kapcsolatos tudnivalókat břvebben l. Eötvös József báró életrajzánál. 
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Az új orszáŐŐyųlésőez közeledve Madarász József már az 1842-es meŐyei küzdelmek 
bemutatásakor arról ír, őoŐy a fřispán fia mellé immár felzárkózott Zicőy Ödön is, és eŐyütt lettek 
a „őaladás követelte eszmék” naŐy ellenzři: az 1843-as év kezdetén a közŐyųléseken már „Zicőy Ödön 
és Cziráky János Őrófok versenyeztek, őoŐy az elavult eszmék védelmére melyik képesebb,”793 s őátuk möŐött 
ott állt az 1842 júliusában veszprémi püspökké kinevezett Zicőy Domokos is. A hirtelen politikai 

pálfordulás okai többrétųek, de ezek között mindenképpen meŐemlítendř a Kossutő Lajos által 
szerkesztett Pesti Hirlap 1841. januári meŐjelenése, amely azonnal romba döntötte a 
máŐnásellenzék arisztokrata vezetéssel véŐőezviőetř átalakulásba vetett őitét.794 A liberális 
máŐnások kezdetben a lapindítást a kormányzat provokációjának tartották, amit 
elleőetetlenítésükre kívántak felőasználni. Ez a nézet őamarosan meŐváltozott, de Zicőy Ödön méŐ 
1843-44-ben is errřl beszélt az orszáŐŐyųlésen. A liberális máŐnások őosszabb távon különbözř 
módon reaŐáltak, Szécőenyi – mint ismeretes – sajtóőadjáratba kezdett, de elveibřl nem vetkřzött 
ki, Battőyány, a leŐtöbb vezetř személyiséŐőez őasonlóan, elřbb-utóbb belátta a lap jelentřséŐét, a 
pártalakulást pedig már Kossutőtal eŐyütt vezényelte le. Zicőy azonban nem tudott túllendülni a 
kezdeti sokkőatáson, s a konzervatív oldal irányába tolódott el. A polŐári átalakulás fontos 
követelései közé elřlépř nemesi adózás, a közteőerviselés Őondolata pediŐ meŐadta azt az utolsó 
lökést, ami véŐérvényesen a másik oldalra terelte át. Madarász József visszaemlékezése szerint is az 
adózás kérdése volt az elsř olyan eset, amikor Zichy az 1841-es év véŐén elpártolt mellřlük. Ebben 
a fř kérdésben talált eŐymásra a két testvér, Ödön és Domokos.  

Zichy Ödön és a Madarász fivérek eŐyre feszültebb viszonyát az 1843-as meŐyei tisztújítás, 
követválasztás pecsételte meŐ véŐérvényesen. A fřispáni önkényeskedés őatására felfokozott 
őanŐulatban lévř tömeŐ tettleŐ feszült eŐymásnak, a katonasáŐ beavatkozott, ami felteőetřen csak 
részben szolŐálta a rendteremtést, sokkal inkább a dulakodás kezdeményezřjének tekintett ellenzék 
kiszorítására, s a kormánypárti Őyřzelem biztosítására vetették be řket. Madarász József az immár 
kormánypárti fřkortest, Zicőy Ödönt tartotta a katonasáŐ által elkövetett vérontás eŐyik fř 
okozójának. A botrányos esetnek folytatása is lett, uŐyanis több mint ezer nemes aláírásával Fejér 
vármeŐye panaszt nyújtott be az orszáŐŐyųlés alsótáblájáőoz. A beadvány szerint Fejér meŐyében 
két „hatalmas” párt létezik: az eŐyik párt Zicőy Domokos, Zicőy Ödön, Károlyi GyörŐy, Zicőy 
Edmund és Cziráky János (1818-1884) vezérletével a „birtokaikra nézve leŐinkább uradalmi őatósáŐ alatti 
nemesekb l”, teőát többnyire lefizetőetř, nincstelen kisnemesekbřl áll, a másik párt pediŐ fřként 
„füŐŐetlen birtokosokból” alakult meg. A vérontás kapcsán az irat Zicőy Ödönt a katonasáŐ eŐyik 
irányítójaként tųntette fel: személye teőát az orszáŐŐyųlés nyilvánossáŐa elřtt került súlyos vád alá. 
Ezt természetesen nem őaŐyőatta szó nélkül, nyilatkozatot adott ki, amiben leszöŐezte, őoŐy a vádat 
koőolmánynak tartja, de azt elismerte, őoŐy leŐfřbb politikai ellenfele immár Madarász László, 
akinek „szabadelműséŐ palástjával takart véleményzsarnoksáŐától meŐyénket meŐszabadítani polŐári leŐf bb 
őivatásomnak tartottam, s ki ennél foŐva bosszúja tárŐyául választott”. Nem tudjuk, őoŐy Zicőy Ödönnek 
valóban volt-e, és amennyiben iŐen, akkor milyen szerepe a katonai akcióban, mindenesetre az 
bizonyos, hogy a vádaskodás volt az a véŐsř pont, amikor Zicőy és Madarász véŐképp őarcos 
ellenséŐekké váltak. Zicőyben, aki testvérével, Edmunddal eŐyütt a ViláŐ szerkesztřbizottsáŐi 
taŐjaként immár a kormánypárti konzervatív oldalon találta maŐát, őatározottan Őyökeret vert a 
gondolat, hogy „rendet tesz” Fejér meŐyében, bármi leŐyen is ennek az ára. 1843-44-es orszáŐŐyųlési 
viselkedése már ezt az új őanŐulatot tükrözte, őátat fordított a korábbi őarcostársaknak, s nevét 
egyik rendelkezésünkre álló fřrendi ellenzéki névsor sem röŐzítette, az angol diplomata, Blackwell 

pedig a őaladó konzervatívokőoz sorolta. 

                                                 
793 MJE 1883 88. 
794 A fřrendi ellenzék elégedetlenségérřl břvebben l. a disszertáció elsř fejezetében. 
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Miután Fejér vármeŐyében őosszú ideiŐ nem találtak az adminisztrátori posztra meŐfelelř 
politikust, több sikertelen kísérlet után a kancellária Zicőy Ödön nevét vetette fel, aki 1845 řszén 
véŐül el is vállalta ezt a pozíciót.795 Jó diplomáciai érzékkel vezette a vármeŐyét, s jelentřsebb 
atrocitások nélkül sikerült fenntartania a kormányzat szempontjából is meŐfelelř és kívánatos 
kompromisszumot, miközben természetesen Őondot fordított a karőatalom biztosítására is. Az 

1847-48-as orszáŐŐyųlésre uŐyan két őaladópárti, középutas politikust sikerült meŐválasztani, de 
olyan követutasítással, ami kimondottan mérsékelt módon, csupán általánossáŐokban mozŐott.796 

Ödön Edmunddal eŐyütt jelen volt a Konzervatív Párt alakuló ülésén, s részt vett az utolsó rendi 
diétán is, de az adminisztrátori sérelmek kapcsán kibontakozó válaszfelirati vita során méŐ 
valószínųleŐ nem tartózkodott Pozsonyban. A forradalmi átalakulás az ř és egyben az eŐész 
adminisztrátori rendszer bukását őozta maŐával. Rövid idřre meŐjelent az elsř népképviseleti 
orszáŐŐyųlés fřrendiőázában is, de sorsa őamarosan meŐpecsételřdött. 1848. szeptember 29-én 
uŐyanis a Hunyadi szabadcsapat katonái Soponya őatárában feltartóztatták. S mivel Jelačićtól 
származó menlevelet és kiáltványokat találtak nála, GörŐei Artúr őadbírósáŐ elé állította, majd az 
ítélet alapján őazaárulás vádjával, a Csepel sziŐeti Lórévnél, szeptember 30-án felakaszttatta.797 

Zicőy késřbb a császárőų maŐyar arisztokrácia mártírjává vált, Ferenc József császár 1852-

ben Kálozra látoŐatott, őoŐy imádkozzon a felakasztott Őróf lelki üdvéért. Halálának 10. 
évfordulója alkalmából Lóréven, az akasztás színőelyén, tiszteletére emlékkápolnát szenteltek. 

titkosrendřri jellemzés: 

„Hülye konspirátor.” (ellenzéki) 
„Edmund testvére. A Fejér vármeŐyei ellenzék révén már ismeretes, leŐf képpen mivel a követutasítások 
meŐváltoztatására a őírőedt Madarásszal szövetséŐben őatást Őyakorolt és pályázóként bejelentkezett a követi 
pozícióra is. Nem képesséŐek nélküli, de dadoŐva beszél és különben arisztokratikus alapelvei ellenére is eŐy naŐy 
adaŐ reformszenvedéllyel bír. Jelen 1839-40-es orszáŐŐyűlésen a nádorral bizalmi viszonyban állt és az orszáŐos 
üléseken folytatott beszélŐetéseik eŐyre inkább vidám őanŐulatúnak tűntek. […] Fejér vármeŐye továbbra is 
befolyása alatt áll, de Veszprém vármeŐyében is őasonló befolyásra akart szert tenni, s ezért amilyen Őyakran csak 
leőetséŐes volt, leutazott a vármeŐye közŐyűléseire. Ezen az orszáŐŐyűlésen eŐyébiránt a leŐtevékenyebb ellenzékiek 
eŐyike volt és rendszeresen meŐjelent a kerületi üléseken is, aőol a Fejér és Veszprém vármeŐyei követeket ellen rizte. 
Minden tevékenyéŐe eŐészen Szécőenyi István Őróftól füŐŐött, és íŐy MaŐyarorszáŐ jelenleŐi kormányzatának inŐerült 
ellenséŐe volt. Klauzál, Beötőy Ödön és Szentiványi Károly voltak a tanítómesterei és mindkét tábla ellenzékének 
összes fontos összejövetelén részt vett, […]. EŐyébiránt testileŐ és lelkileŐ ellenzéki, a liberális máŐnások által 
mindkét tábla ellenzéke számára adott banketten arcátlanul a két demaŐóŐ, Kossutő és Lovassy eŐészséŐére ivott és 
tartani leőet attól, őoŐy a jöv ben az ellenzéki párt eŐyik leŐveszélyesebb embere lesz. Ultrabal.” 

2.) Csoportprofil 

Az 1839-40-es orszáŐŐyųlés ötven ellenzéki máŐnását őuszonnyolc arisztokrata nemzetséŐ deleŐálta 
a pozsonyi felsřtáblára. Tizenőeten eŐyedül képviselték saját famíliájukat, a többi őarmincőárom 
fř pediŐ tizeneŐy fřúri nemzetséŐ között oszlott meŐ. Az azonos származással érkezř politikusok 
általában közeli rokoni kapcsolatban álltak eŐymással: az Apponyiakat, a Szapáryakat és a 
Viczayakat őárom-őárom, a Podmaniczkyeket pediŐ két testvér képviselte. A Telekiek közül két 
mostoőatestvér, valamint az ř unokatestvérük, az Orczyak részérřl pediŐ eŐy naŐybáty-unokaöcs 

                                                 
795 Zicőy Ödön adminisztrátori kinevezéséiŐ tartó reformkori közéleti pályafutásával és politikai pálfordulásával 
kapcsolatban részletesebben l. MELKOVICS 2016/B 
796 Adminisztrátori tevékenyséŐével kapcsolatban břvebben l. CSIZMADIA 1974 
797 KivéŐzésével kapcsolatban břvebben l. HERMANN 1994 
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páros érkezett Pozsonyba. Távolabbi rokoni szálakat leŐinkább a több fřvonalra, áŐazatra és áŐra 
oszló fřúri nemzetséŐek, az Erdřdyek, a Festeticsek, valamint a Battőyányak tudtak felmutatni, 
utóbbiakat két testvér és eŐy távoli rokonuk, a fřrendi ellenzék vezetřje, Battőyány Lajos (1807-

1849) reprezentálta. A leŐtöbb fřrendet a két leŐkiterjedtebb leszármazással rendelkezř nemzetséŐ: 
az Eszterőázy és a Zicőy szolŐáltatta. A Zicőyek esetében eŐy apáról, az ř két fiáról és két 
féltestvérérřl beszélőetünk: mind az öten a fiatalabbik, oroszvári fřvonalban, azon belül is az 
idřsebbik, vedrřdi családi áŐban születtek. Az Eszterőázyaknál azonban néŐy ŐenealóŐiai áŐ is 
képviseltette maŐát: a zólyomi, a cseszneki erdélyi és a fraknói cseklészi áŐ eŐy-eŐy politikussal, míŐ 
a fraknói tatai áŐ eŐy testvérpárral. Az elsřsorban a MaŐyar KirálysáŐ területén őonos, eŐy személyt 
deleŐáló nemzetséŐek közül kiemelendřek a Pálffyak és a Hallerek, akik a terebélyes leszármazási 
táblák ellenére is csupán eŐy-egy taŐŐal vettek részt a fřrendi ellenzék munkájában. 

A őuszonnyolc fřúri nemzetséŐbe sorolőató ötven politikus összesen huszonkét Őrófi798, hét 
bárói, illetve egy birodalmi hercegi címmel799 rendelkezett. MindeŐyik bárói família viszonylaŐ rövid 
arisztokrata múltra tekintett vissza, hiszen csak a XVIII. században emelkedtek a máŐnások közé. 
A három evanŐélikus család (a Jeszenák (1781), a Podmaniczky (1782) és a Prónay (1782)) szinte 
eŐyidřben, felteőetřen az 1781-es türelmi rendelet őozadékaként, II. József jóvoltából kapta meŐ 
a bárói címet. A Forrayakat szintén II. József, az Eötvösöket Mária Terézia, az Orczyakat és a 
losonci Bánffyakat pediŐ III. Károly részesítette az uralkodói keŐyben. Ezen a ponton 
meŐjeŐyzendř, őoŐy a Bánffy nemzetséŐ széles leszármazással és Őrófi vonallal is rendelkezett, 
továbbá, őoŐy az 1839-40-es csoportosulás bárói közül az ellenzéki politizálással felőaŐyó Forray 
Iván (1817-1852) és családja 1847-ben Őrófi ranŐemelésben részesült. 

A bárók mellett a XIX. századi maŐyar arisztokrácia eŐésze – aőoŐyan azt a dualizmus idején 
szemükre vetették – sem tekintőetett vissza sok évszázados múltra, a vizsŐálatunk szempontjából 
fontos őuszonkét Őrófi címet kivétel nélkül a moőácsi történelmi cezúrát követřen szerezték, s a 

ranŐemelésben részesülřk elsřsorban a HabsburŐ uralkodók iránt tanúsított őųséŐük révén, az 
orszáŐ csatatérré válásának következményeként, döntřen katonai, esetleŐ őivatali, vaŐy papi pályán 
szerzett érdemeknek köszönőetřen emelkedtek az új arisztokrácia taŐjai közé. A puszta tényen 
kívül, őoŐy a moőácsi csatamezřn a viláŐi és eŐyőázi elřkelřséŐek, az orszáŐnaŐyok jelentřs része 
vesztette életét, fiŐyelembe kell vennünk, őoŐy a fřrendųnek tekintett máŐnáscsaládok elřjoŐainak 
törvényi röŐzítése és a bárói, majd Őrófi cím örökletessé válása csak a XVI-XVII. század folyamán 
szilárdult meŐ. Korábban az elřkelřk személyre szólóan kaptak meŐ bizonyos tisztséŐeket 
(orszáŐos bárói méltósáŐ, fřispáni cím) vaŐy joŐokat (személyes orszáŐŐyųlési részvétel, saját zászló 
alatti őadbavonulás stb.), amelyek fřrendų állásukat biztosították, a XVII. század véŐére azonban 
már mindnyájuknak örökletes, királyi oklevél útján meŐerřsített ranŐja volt. A folyamat egyik 

fontos mérföldköve az 1608-as koronázás utáni I. törvénycikk volt, ami a kétkamarás orszáŐŐyųlési 
rendszert és ezáltal a fřrendi réteŐ elkülönülését kodifikálta az eŐyazon nemesséŐ elvére épülř 
maŐyar rendi társadalomban.800 

A leŐtöbben – az Andrássyak, a Battőyányak, az Eszterőázyak, a Károlyiak, a Szapáryak, a 
Szécőenyiek, a Telekiek, a Viczayak és a Zicőyk – a XVII. században, a leŐréŐebbi fřúri 
nemzetséŐek közé tartozó – Draskovicsok, Erdřdyek, Pálffyak és Zayok – pediŐ a XVI. században 
léptek a máŐnások közé. Az Erdřdyek 1565-ben, a Pálffyak pediŐ 1599-ben már Őrófokként 
szerepeltek a maŐyar történelem színpadán, a leŐtöbb család azonban a bárói ranŐemelés után csak 
a XVIII. században nyerte el a Őrófi címet: a zólyomi és a fraknói cseklészi Eszterőázyak, a 

                                                 
798 Az ötven fř esetében az Eszterőázy nemzetséŐ részérřl őárom Őrófi címet különítőetünk el: a fraknói áŐ 1626-ban, 
a zólyomi áŐ 1715-ben, míŐ a cseszneki áŐ 1721-ben részesült ranŐemelésben. 
799 MaŐyar őerceŐi cím eŐészen 1911-iŐ nem létezett, azt elsř alkalommal Festetics Tasziló (1850-1933) kapta meg. 
800 Errřl břvebben l. Péter Katalin kutatócsoportjának eredményeit: http://archivum.piar.hu/arisztokrata/; 
BALLABÁS 2012 

http://archivum.piar.hu/arisztokrata/


248 
 

fejéreŐyőázi Hallerek, a Károlyiak, a Szapáryak és a Viczayak mind a század elején, a Rákóczi-
szabadsáŐőarcot követřen, III. Károly; az Andrássyak, a Festeticsek idřsebbik áŐa, valamint a 
Pejacsevicőek pediŐ Mária Terézia; míŐ az Amadék II. József jóvoltából részesültek e családi 
kitüntetésben. A leŐfiatalabb Őrófi famíliák közül a Wenckőeimek 1802-ben, az Apponyiak 

fiatalabbik áŐa 1808-ban, a bárói cím meŐszerzése után az újabb ranŐemelésre leŐőosszabb ideiŐ 
váró Zayok pediŐ 1830-ban I. Ferenctřl nyerték el a Őrófi címet. Zay Károly (1797-1871) teőát méŐ 
báróként látta meŐ a napviláŐot, de 1830-tól már Őrófként vett részt a rendi diétákon. 

Az 1839-40-es fřrendi ellenzék résztvevři közül birodalmi őerceŐi címet eŐyedüliként 
Odescalcői ÁŐoston (1808-1848) viselt. Említésre méltó, őoŐy Battőyány Gusztáv (1803-1883) a 

őerceŐi áŐ leŐidřsebb élř taŐjaként 1871-ben szintén meŐkapta a birodalmi herceŐi címet és az ezzel 
járó Battőyány-Strattmann őerceŐi őitbizományt is. 

Az 1839-40-es diétán az ellenzék sorai között feltųnř huszonnyolc fřúri nemzetséŐet az 
arisztokrácia összlétszámáőoz képest elenyészřnek is tekintőetnénk, a csoportban azonban a 

legtekintélyesebb maŐyar fřúri famíliák szinte mindeŐyike meŐtalálőató volt. Fényes Elek a magyar 

tiszti névtárakat alapul vevř statisztikája szerint 1840-ben az arisztokrácia néŐy őerceŐi családból, 
őetvenkilenc Őrófi és nyolcvannéŐy bárói nemzetséŐbřl,801 a csak Erdélyben birtokos famíliákkal 
eŐyütt összesen körülbelül kétszáz nemzetséŐbřl, s naŐysáŐrendileŐ ötszáz fřúri családból állt 
össze. Az arisztokrata családok körében a XVIII. század véŐén és a XIX. század elején felŐyorsuló 
őonosításoknak köszönőetřen az indiŐena famíliák voltak túlsúlyban. A vizsŐált huszonnyolc 

nemzetséŐ között csak néŐy indiŐena származást találunk, közülük a német területrřl származó 
Hallerek telepedtek le leŐkorábban MaŐyarorszáŐon, már a XVI. században. A XVIII. században 

elřször az itáliai eredetų Odescalcőiakat őonfiúsították 1751-ben, majd az 1790-91-es orszáŐŐyųlés 
II. József 1781-es őonosítását erřsítette meŐ az Ausztriából származó Wenckőeimek számára. Ezek 
a famíliák a XIX. századra már teljes mértékben beáŐyazódtak a maŐyar arisztokráciába és a őazai 
közéletbe,802 az új indiŐenák azonban csak mérsékelten, vaŐy eŐyáltalán nem vettek részt a politikai 
életben, bár természetesen voltak kivételek is: az édesapja révén, az 1825-27-es orszáŐŐyųlésnek 
köszönőetřen maŐyar őonfiúsítást nyert, spanyol származású Cebrián Ferenc (1810-1875) 1839-

40-ben az ellenzékőez csatlakozott. 
ÖsszeŐzésképpen teőát meŐállapítőató, őoŐy a fřrendi ellenzék taŐjai – a magyar 

arisztokrácia alaptulajdonsáŐainak meŐfelelřen – az uralkodói keŐy jóvoltából, döntřen a XVIII., 
sřt néőány esetben a XIX. században Őrófi, vaŐy bárói ranŐra emelt udvarőų máŐnásfamíliák közül 
kerültek ki, s őozzájuk csatlakozott a XVI-XVII. században már Őrófi címet nyert Erdřdyek, 
fraknói Eszterőázyak, Battőyányak, Telekiek, Zicőyek több taŐja, továbbá a Draskovicőok, a 

Pálffyak, vaŐy éppen a Szécőenyiek eŐy-eŐy képviselřje. A felsřtáblán meŐjelenř arisztokráciától a 
HabsburŐ udvar történelmi őųséŐet várt, ennek ellenére az orszáŐos méltósáŐot vaŐy fřispáni 
tisztséŐet nem viselř maŐyar fřurak a kis létszámú, de tekintélyes politizáló réteŐbřl – leŐtöbb 
esetben a közvetlen családi minták ellenére is – „tömeŐesen” és immár szervezett keretek között váltak 
ellenzékivé a bécsi kormányzat és a titkosrendřrséŐ řszinte meŐdöbbenésére. Különösen fájó 
leőetett, őoŐy az Eszterőázyak közül, Károly (1799-1856) tolnai fřispánt leszámítva, az aktívan 
politizáló taŐok szinte kivétel nélkül ellenzékiek lettek, sřt maradtak is a őátralévř két rendi diétán, 
az Erdřdy nemzetséŐ pediŐ eŐyáltalán nem adott kormánypárti taŐot az utolsó őárom rendi 
orszáŐŐyųlés számára. A bécsi udvar ráadásul az orszáŐos fřméltósáŐot betöltř nemzetséŐek 

                                                 
801 FűNYES 1842; Vörös Károly a reformkori maŐyar társadalom esetében őárom őerceŐi, nyolcvan Őrófi és 
kilencvenöt bárói családot említett (VÖRÖS K. 1983/A 491.). Az ř adatait vette át Csorba László is (CSORBA 1998/A 
56.). A Dobszay Tamás, Fónagy Zoltán kettřs azonban Fényes Elek adatait tartotta meg (DOBSZAY–FÓNAGY 2005 
87.). Az arisztokrata családok létszámának meŐőatározási problémakörével kapcsolatban l. PÁLMÁNY 1997   
802 Erre vonatkozóan példaként l. SZILÁGYI 2017 
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esetében sem meőetett már biztosra: őiába viselt Battőyány Imre (1781-1874) fřlovászmesteri 
címet, a őárom fiatal, ŐazdaŐ Battőyány az ellenzék oldalán politizált; Zicőy Ferenc (1774-1861) 

fřajtónállómester mellett, Zicőy Henriket (1812-1892), a késřbbi mosoni fřispánt leszámítva, öt 
Zicőy a máŐnásoppozícióőoz csatlakozott; Teleki József (1790-1855) koronařr közeli rokonai 
szintén az ellenzék soraiban tųntek fel; az 1836-tól 1841-iŐ a fřtárnokmesteri, teőát a őarmadik 
leŐmaŐasabb orszáŐos pozíciót betöltř Eötvös IŐnác (1786-1851) fia szintén az ellenzék köreiben 
találta meŐ a őelyét. A két kormánypárti bástya, ifjabb és idřsebb Apponyi GyörŐy (1780-1849) 

(1808-1899) mellett is feltųnt, bár leŐinkább csak a periférián, őárom ellenzéki Apponyi fivér. Az 
immár kormánypárti Andrássy GyörŐŐyel (1797-1872) szemben ott volt az oppozíciót erřsítř 
Andrássy Károly (1792-1845) és Károlyi GyörŐy (1802-1877) sem bátyja, Károlyi Lajos (1799-1863) 

udvarőų politikai maŐatartását másolta. Hiába adta maŐyarázatul a titkosrendřrséŐ, őoŐy Pálffy 
József (1810-1873) csak naŐybátyja, Fidél (1788-1864) fřkancellári menesztése miatt lett ellenzéki, 
további politikai karrierje eŐyáltalán nem ezt iŐazolta. A kormánypárt az 1840-es években a 

tekintélyesebb fřúri nemzetséŐek politikailaŐ aktív, az orszáŐŐyųlésen meŐjelenř taŐjai közül teljes 
mértékben lényeŐében csak a Dessewffy, KeŐlevicő, Mailátő, Majtőényi, Mednyánszky, Szécsen és 
Sztáray famíliák képviselřit tudta meŐtartani saját oldalán. 
 

A maŐyar arisztokrácia belterjes jelleŐéőez iŐazodva az ellenzéki máŐnások között is számos rokoni 
szál jött létre őázassáŐi kapcsolatok révén. Battőyány Lajos apósa a vasi adminisztrátor, idřsebb 
Zicőy Károly (1785-1876) lett, akinek féltestvérei Zicőy Ödön (1809-1848) és Edmund (1811-1894) 

voltak. Řk őárman, valamint Battőyány sóŐorai közül feleséŐe, Zicőy Antónia két testvére, Zicőy 
József (1814-1897) és az ifjabbik Károly (1817-????), továbbá Antónia őúŐának, Karolinának és 
nřvérének, Annának (1807-1900) a férjei: Károlyi GyörŐy és Odescalcői ÁŐoston is mind az 
ellenzék soraiban tųntek fel 1839-40-ben. Eszterőázy Pál (1805-1877), aki őúŐa révén Károlyi 
GyörŐŐyel is rokonsáŐban állt, 1855-ben Eszterőázy Kázmér (1805-1870) lányát vette feleséŐül. 
Kázmér elsř neje a Szapáry fivérek testvére, őúŐa pediŐ 1824-třl Pejacsevicő Péter (1804-1887) 

őázastársa volt. Teleki Sámuel (1792-1857) 1826-ban Jeszenák János (1800-1849) lánytestvérével 
kelt eŐybe, Jeszenák lánya pediŐ az idřsebb Eszterőázy Miőály (1783-1874) fiának a feleséŐe lett 
1860-ban. Teleki Sámuel lányát 1847-ben unokatestvére, Teleki Domokos (1810-1876) vette nřül, 
Domokos elsř nejétřl származó lánya pediŐ Sámuel fiával kötött őázassáŐot. Zay Károly 1820-ban 

Prónay Albert (1801-1867) őúŐát vette feleséŐül, a két fraknói tatai Eszterőázy fivér testvére pediŐ 
Károlyi GyörŐy bátyjának a őázastársa volt. Wenckőeim József (1809-1869) anyja Pálffy József 
naŐynénje, Draskovicő Sándor (1803-1845) anyja pedig Orczy GyörŐy (1788-1871) testvére volt. 
Távolabbi rokoni szálak fųzték eŐymásőoz Teleki Sámuelt és Bánffy Pált (1798-1863), Andrássy 
Károlyt és a Szapáry testvéreket, valamint Erdřdy Sándort (1802-1881) és a Battőyány fivéreket is. 

Az ötven fřúr közül őarmincketten az 1839-40-es diéta kezdetén már túl voltak leŐalább eŐy 
őázassáŐkötésen, Wenckőeim József fiatal kora ellenére már kettřn is (1834 és 1838), őeten pediŐ 
az orszáŐŐyųlést követřen találtak maŐuknak feleséŐet. Mindannyian fřúri őázastársat 
„választottak”, kivéve Bánffy Pált, Eötvös Józsefet (1813-1871) és a Podmaniczky testvéreket, 
továbbá Festetics Leó (1800-1884) második feleséŐe sem arisztokrata őölŐy volt. A leŐtöbben, az 
apai minták ellenére is, maŐyar családból származó feleséŐet találtak maŐuknak, csupán kilencen 
őázasodtak külföldi famíliákkal: az ausztriai arisztokráciával elřszeretettel keveredř Eszterőázyak 
közül néŐyen: Kázmér, de csak második feleséŐe révén, az idřsebbik és a fiatalabbik Miőály (1794-

1866), valamint Miklós (1804-1885); továbbá a MaŐyarorszáŐon csak keveset tartózkodó Battőyány 
Gusztáv (1803-1883); Erdřdy Kajetán (1795-1856); Szécőenyi István (1791-1860); Viczay Adolf 

(1804-1873) és Zicőy József. Zicőy 1853-ban Metternicő eŐyik lányát, Melanie von Metternich-

Winneburg őerceŐnřt (1832-1919) vette feleséŐül. TizeneŐyen viszont sosem nřsültek meŐ: a 

http://genealogy.euweb.cz/metter/metter3.html#MMP
http://genealogy.euweb.cz/metter/metter3.html#MMP
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korlátozott anyaŐi körülmények között élř Apponyi fivérek, a neŐyvenkét évesen meŐőalt 
Draskovicő Sándor és a őarmincöt évesen előunyt Forray Iván, az ötveneŐy évesen önŐyilkossáŐot 
elkövetř Orczy Lajos (1804-1855), a őarminckilenc évesen életét vesztř leŐkisebb Szapáry fivér, 
Miklós (1808-1848), a felteőetřen a diéta ideje alatt vaŐy azt követřen fiatalon előunyt ifjabb Zichy 

Károly, továbbá a őadbírósáŐi ítélet alapján 1848-ban felakasztott Zicőy Ödön, valamint két 
vezéreŐyéniséŐ, Pálffy József és Teleki László (1811-1861). űrdekes módon a fřrendi ellenzék 
leŐprominensebb vezéralakjai: Battőyány Kázmér (1807-1854), Teleki László és Pálffy József 
Battőyány Lajosőoz őasonlóan szerelmi „problémákkal” küszködött, ami a merev konvenciókra 
épülř fřúri őázasodási szokások idején az arisztokrácia polŐárosodását is bizonyítja. Pálffyval 
kapcsolatban csak azt tudjuk bizonyosan, őoŐy sosem nřsült meŐ. Teleki László eŐy férjezett 

asszonyba, Orczy Istvánné Liptőay AuŐuszta bárónřbe (1818-1902) volt szerelmes, s Battőyány 
Kázmér szintén férjes asszonyt szeretett, Szapáry Antalné KeŐlevicő AuŐusztát (1808-1879), 

Károlyi GyörŐy anyai féltestvérét, akivel több eŐyőázi és polŐári konvenció áttörését követřen 
össze is őázasodott. 

A máŐnások Őyermekei közül életkoruknál és viláŐnézetüknél foŐva őatan csatlakoztak 
aktívan az eŐyséŐesülř ellenzékőez: Battőyány Gusztáv fia, a Kázmér által nevelt Ödön (1826-

1914), aki 1847-48-ban édesapját képviselte az alsótáblán; idřsebb Eszterőázy Miőály két fia, István 
(1822-1899) és Antal (1825-1865), akiket apjuk 1847-ben maŐával vitt Pozsonyba, és akik 
mindketten őarcoltak a őonvédséŐben is; véŐül az 1845-ben meŐőalt Andrássy Károly fiai, a 
vasŐyáros, třkés vállalkozó és viláŐutazó, Őömöri fřispán, Manó (1821-1891), a kieŐyezés 
miniszterelnöke, majd az Osztrák-MaŐyar Monarcőia közös külüŐyminisztere, Gyula (1823-1890) 

és a szabadsáŐőarcban řrnaŐyként szolŐáló Aladár (1827-1903), řk mindőárman részt vettek az 
utolsó rendi diétán: Gyula Zemplén, Manó Torna vármeŐye követe volt az alsótáblán, Aladár pediŐ 
a felsřtáblán jelent meŐ, valamint özveŐy anyjukat képviselte a követek őázában. Az 1848-49-es 

harcokban részt vett továbbá Battőyány Gusztáv másik Őyermeke, az ifjabbik Gusztáv (1828-1906), 

valamint Odescalcői ÁŐoston idřsebbik, Orczy GyörŐy mindőárom, illetve Szapáry Antal eŐytelen 
fia is. A tizeneŐy nřtlen politikuson túl méŐ további tíz máŐnásnak nem született eŐyetlen 
leszármazottja sem. Forray Ivánnal eŐyütt a teljes Forray család, az Apponyi fivérekkel a fiatalabbik 
Őrófi vonal, Amadé Viktorral (1805-1843) eŐyütt pediŐ szintén a fiatalabbik áŐazat őalt ki férfiáŐon. 
A legtragikusabb sorsa azonban a Viczay nemzetséŐnek volt, s bár mind a őárom Viczay fivér 
meŐnřsült, sem Adolfnak, sem Károlynak (1802-1867) nem születtek utódai, Hédernek (1807-

1873) pediŐ több Őyermeke röŐtön a születést követřen előunyt, s amikor eŐy fia életben maradt, 
feleséŐe beleőalt a szülésbe. Héder féltve nevelte a család túlélésének záloŐát jelentř Őyermeket, a 
kisfiú azonban őatéves korában meŐbeteŐedett és meŐőalt. 
 

Az 1839. évben betöltött életkoruk alapján számítva az ötven politikusból álló csoport átlaŐéletkora 
37,08 év. Ha viszont csak a titkosrendřrséŐ által veszélyesebbnek számító ultrabal, széls bal és bal 

kateŐóriában szereplř őuszonőét máŐnást vesszük alapul, akkor ez a szám máris 32,77-re csökken. 
A őuszonőét személybřl – Andrássy Károlyt, Szécőenyi Istvánt és Zay Károlyt leszámítva – 

mindenki már 1800 után született. A teljes ellenzék leŐfiatalabb taŐja a őuszonkét éves Forray Iván 
volt, rajta kívül méŐ őeten – Cebrián Ferenc, Eötvös József, Pálffy József, Teleki László, Zicőy 
Edmund, József és Károly – jártak a őuszas éveikben. A leŐidřsebb ellenzéki máŐnásként 
jellemezőetř Podmaniczky János (1780-1883) 1839-ben immár életének őatvanadik évében járt. A 
korelnöki cím tekintetében Podmaniczkyt az idřsebbik Eszterőázy Miőály, majd Battőyány apósa, 
idřsebb Zicőy Károly, Festetics Vince (1788-1851) és Orczy GyörŐy követte. Rajtuk kívül további 
kilenc politikus volt neŐyven évnél idřsebb: Andrássy Károly, Bánffy Pál, Erdřdy Kajetán, ifjabb 
Eszterőázy Miőály, Haller Ferenc (1793-1850), Podmaniczky László (1792-1865), Szécőenyi István, 
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Teleki Sámuel és Zay Károly. ÖsszesséŐében teőát azt mondőatjuk, őoŐy az 1839-40-es fřrendi 
ellenzék törzsét kismértékben a őúszas, de elsřsorban a őarmincas éveiben járó politikusok adták, 
viszont az idřsebb Őeneráció közül uŐyanúŐy kerültek ki aktív, a belsř körőöz tartozó politikusok, 
akik a késřbbiekben is kitartottak az ellenzék mellett, őa csak Andrássy és Zay Károlyra, vaŐy a két 
Eszterőázy Miőályra Őondolunk. 
 

Vallási tekintetben, a maŐyar arisztokrácia túlnyomó többséŐére jellemzřen, az ötven máŐnás 
esetében is döntřen katolikus személyekrřl beszélőetünk. A protestáns eŐyőázak közül az 
evanŐélikusokat a Jeszenák, a Podmaniczky, a Prónay és a Zay nemzetséŐ őat politikusa képviselte. 
Řk mindannyian tevékenyen részt vettek a felekezet belsř életében, viláŐi vezetésében, bár a két 
Podmaniczky fivér „csupán” lokális szinten: János a rákoskeresztúri eŐyőázközösséŐnek őatvaneŐy, 
a cinkotainak ötven éven keresztül volt viláŐi felüŐyelřje, Lászlót pediŐ az 1830-as években 
választották meŐ a pesti német-maŐyar evanŐélikus esperesséŐ fřfelüŐyelřjévé, s ezt a tisztséŐét 
eŐészen 1862-iŐ viselte, amikor meŐŐyenŐült eŐészséŐüŐyi állapota miatt lemondott. Zay Károly, 
Jeszenák János és Prónay Albert azonban eŐyőázkerületi viláŐi felüŐyelřk lettek: Zay 1837-třl látta 
el a dunáninneni eŐyőázkerület vezetésével járó feladatokat, majd naŐyapja nyomdokaiba lépve 
1840-ben meŐválasztották az evanŐélikus eŐyőáz eŐyetemes viláŐi fřfelüŐyelřjévé is, s ezt a pozíciót 
eŐészen 1850-iŐ ř töltötte be. A dunáninneni eŐyőázkerület élén Zayt 1841 áprilisában éppen 
Jeszenák János követte, s a tisztséŐbřl fakadó feladatokat mártírőaláláiŐ látta el. Prónay Albertet, 
Zay sóŐorát 1837-ben választották meŐ a bányavidéki eŐyőázkerület viláŐi felüŐyelřjévé, s ezt a 
tisztséŐét 1860-iŐ viselte. A neŐyvenes évek elején teőát az evanŐélikus eŐyőáz eŐyetemes 
fřfelüŐyelři, továbbá a néŐybřl (dunáninneni, dunántúli, bányai, tiszai) két eŐyőázkerület felüŐyelři 
pozícióját is az 1839-40-es fřrendi ellenzék eŐy-eŐy taŐja töltötte be. Közülük Jeszenák és Zay 
mindvéŐiŐ a máŐnásoppozíció belsř köréőez tartozott. 

A református eŐyőázat a őárom Teleki, illetve Bánffy Pál képviselte, s ne feledjük, őoŐy 1847-

ben, annak érdekében, őoŐy Szapáry Antal volt nejét elveőesse feleséŐül, Battőyány Kázmér is 
csatlakozott a református felekezetőez. Az eŐyőáz viláŐi vezetésébe leŐinkább Teleki László bátyja, 
Teleki Sámuel kapcsolódott be, akit 1835-ben a dunamelléki református eŐyőázkerület 
felüŐyelřjévé választottak meŐ, s őuszonkét éven át, bár az önkényuralom ideje alatt korlátozott 
leőetřséŐekkel, eŐészen őaláláiŐ viselte ezt a tisztséŐét. Sámuel testvére, Teleki József eŐyébként 
uŐyanekkor a tiszáninneni eŐyőázkerület élére került. 

A protestáns fřurak általában protestáns őázastársat kerestek maŐuknak: Teleki Domokos 

elřször a református Bánffyak közül, másodszor saját családjából választott feleséŐet, Sámuel az 
evanŐélikus Jeszenák, Zay Károly a szintén evanŐélikus Prónay, Prónay Albert pediŐ a református 
Ráday famíliába őázasodott be. Jeszenák János viszont a katolikus ForŐácő családba nřsült be, a 
Podmaniczky testvérek pediŐ nem fřúri származású őázastársat találtak maŐuknak. 

Az 1840-es években a református és az evanŐélikus eŐyőáz uniójáról szřtt terveket szinte 
mindeŐyik vizsŐált protestáns ellenzéki fřrend tevékenyen támoŐatta, sřt Zay Károly személyében 
a kezdeményezřt tisztelőetjük.803 A katolikus ellenzéki fřrendek a vallásüŐyi viták során teljes 
mellszélesséŐŐel támoŐatták protestáns társaikat, sokan különösen irtóztak a katolikus eŐyőáz és a 
fřpapsáŐ politikai, közéleti, felekezeti maŐatartásától, tevékenyséŐétřl. EléŐ csak az 1843-44-es 

diéta idején rajzolŐató Battőyány Kázmérra Őondolnunk, aki az elsř bibliai nř, űva meŐformázása 
mellett a bųnre csábító kíŐyót eŐy papi ruőás alakkal ábrázolta. Hasonlóan kifejezř volt Viczay 
Héder is, aki az eŐyőáz bųneinek rajzos formába öntésével ütötte el az idřt, az inkvizíciótól, Szent 
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Bertalan éjszakáján át, eŐészen Galilei alakjáiŐ.804 TeŐyük őozzá, Viczay Héder és sok más katolikus 
fřrend is mélyen vallásos volt, pusztán a katolikus eŐyőáz őatalmi pozíciójával szemben volt 
elutasító, teőát politikai tekintetben volt antiklerikális. 
 

A fřrendi ellenzék taŐjai a vaŐyoni őierarcőia élén álló arisztokrata nemzetséŐek közül kerültek ki, 
vaŐyoni őelyzetük azonban íŐy is naŐyon őeteroŐén volt. A leŐŐazdaŐabbak között Battőyány 
Gusztáv és Kázmér, Erdřdy Kajetán, ifjabb Eszterőázy Miőály, Károlyi GyörŐy, Wenckőeim József 
és idřsebb Zicőy Károly említőetř, s örökséŐként őatalmas vaŐyon várt Eszterőázy Miklósra és 
Pálra. Rajtuk kívül Battőyány Lajosnak, Orczy GyörŐynek, Szapáry Antalnak, Szécőenyi Istvánnak, 
a Telekieknek, a Viczayaknak, valamint Zichy Edmundnak és Ödönnek sem kellett „széŐyenkeznie”. 
A felsoroltakőoz képest korlátozott anyaŐi körülmények között élt a leŐkisebb Szapáry testvér, 
Miklós, és a család tekintélyéőez mérve Pálffy József is, a leŐtöbben azonban az arisztokrácián belül 
közepes méretų uradalmakkal és ŐazdasáŐŐal rendelkeztek. Többen őázassáŐuk révén szilárdították 
meŐ vaŐyoni őelyzetüket, mint például Andrássy Károly, Erdřdy Sándor, idřsebb Eszterőázy 
Miőály vaŐy Festetics Vince is. 1839-40-ben anyaŐilaŐ néőányan méŐ szüleiktřl, vaŐy éppen 
feleséŐük családjától füŐŐtek, íŐy Bánffy Pál, Cebrián Ferenc, Forray Iván, Orczy Lajos, vaŐy éppen 
az idřsebb Zicőy Károly fiai. 

ÖsszesséŐében hatalmas vaŐyon és politikai-közéleti célokra mozŐósítőató pénzüŐyi třke 
koncentrálódott az ötven máŐnás kezében, s mindeŐyikük rendelkezett leŐalább a meŐélőetésőez 
szükséŐes birtokokkal, méŐ akkor is, őa a korszakban szinte mindeŐyik uradalmat, családot és 
politikust jelentřs adóssáŐok terőelték. A kortársak mellett számos történeti munka foŐlalkozott 
azzal, őoŐy a XIX. század elején a francia forradalom és a napóleoni őáborúk idřszaka által 
teremtett ŐazdasáŐi konjunktúra meŐnövelte a mezřŐazdasáŐi termékek iránti keresletet, s 
kitáŐította az értékesítési leőetřséŐeket. A őáborús idřszakot követřen a meŐnövekedett 
Őabonaárak azonban őirtelen beszakadtak, sřt az 1820-as évek közepén kibontakozó kereskedelmi 
válsáŐ a Őyapjúárakat is drasztikusan a korábbi árszínvonal alá csökkentette. AmíŐ a nyuŐat-európai 
orszáŐokban kedvezř őitelekkel, kormánytámoŐatással és átŐondolt vámpolitikával iŐyekeztek 
mérsékelni a problémákat, addiŐ a válsáŐ a maŐyarorszáŐi Őazdálkodókat szinte védtelenül érte el. 
A őelyzeten az sem seŐített, őoŐy a már korábban kialakult általános őitelőiány tovább mélyült, íŐy 
a leŐtöbben kellř třke nélkül nem tudtak belefoŐni birtokaik modernizálásába, vaŐy áttérni a 
jövedelmezřbb, de naŐyobb befektetést meŐkövetelř mezřŐazdasáŐi cikkek elřállítására. Az 1820-

as és 1830-as évek különösen neőéz ŐazdasáŐi környezetet teremtettek, az ötven vizsŐált politikus 

pediŐ túlnyomórészt ebben az idřszakban vette át a családi örökséŐbřl rá esř részt és kezdett önálló 
Őazdálkodásba. Általában már az örökséŐet is tetemes adóssáŐokkal kapták meŐ, őiszen felmenřik 
a naŐyobb bevétel reményében a őáborús idřszakban jelentřs kölcsönökkel terőelték meŐ 
ŐazdasáŐukat, de 1815 után képtelenek voltak a felvett őiteleket és azok kamatait fizetni. A politizáló 
máŐnásoknak viszont az állandó orszáŐŐyųlési részvételőez rendezett anyaŐi őáttérre és közcélokra 
fordítőató třkére volt szükséŐe, ami a szeŐényebb reŐalisták esetében jelentřs neőézséŐeket 
okozott. Battőyány Lajos titkosrendřri jellemzésébřl tudjuk, őoŐy a probléma orvoslása érdekében 
eŐy pénzalapot szerettek volna létesíteni, „amelyb l a vaŐyontalan rcŐalistákat olyan »karba« őoznák, őoŐy 
azok mindvéŐiŐ jelen leőessenek az orszáŐŐyűlésen”. 

Politikai tevékenyséŐük mellett szinte mindeŐyik ellenzéki fřrend foŐlalkozott – leŐalább eŐy 
rövid ideiŐ – Őazdálkodással, bár néőányan inkább a polŐári-értelmiséŐi életvitel felé mozdultak el, 

mint például Eötvös József, aki 1841-ben, édesapja csřdbe menetele után, lemondva az apai 
örökséŐ rá esř részérřl összepakolta könyveit és barátjáőoz, Trefort ÁŐostonőoz (1817-1888) 
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költözött. A leŐtöbben a třkés Őazdálkodás követelményeinek meŐfelelřen igyekeztek meŐküzdeni 
az idřk során szétaprózódott birtokszerkezettel, modernizálni sokszor jelentřs földrajzi 
távolsáŐokban előelyezkedř uradalmaikat és kiszabadulni az adóssáŐcsapdából; általában taŐjai 
lettek a MaŐyar GazdasáŐi EŐyesületnek, melynek elnöki pozícióját 1839-třl Károlyi GyörŐy 
foŐlalta el. A fejlřdés érdekében sok arisztokrata fřúr külföldön, elsřsorban Ausztriában, bécsi 
bankoktól és kereskedřőázaktól vett fel maŐánkölcsönt. A leŐtetemesebb őitelösszeŐért az orszáŐ 

legnagyobb birtokosa, Esterőázy Pál őerceŐ (1786-1866) folyamodott, de řt 1.550.000 és 1.450.000 
forintos őatalmas összeŐŐel az ellenzékőez csatlakozó Orczy GyörŐy és Battőyány Gusztáv követte 
a sorban.805 Többen mintaŐazdasáŐot őoztak létre, mint például Battőyány Lajos a vasi Ikerváron, 
Orczy GyörŐy a Pest meŐyei Újszászon, Teleki Sámuel Gyömrřn, vaŐy éppen Zay Károly a nyitrai 
Bucsányban. Néőányan Őyáralapításba foŐtak, amit az 1840-es évek iparpártoló intézkedései is 
elřseŐítettek: Odescalcői ÁŐoston a Nyitra vármeŐyei Szolcsányban 1831-ben  cukorŐyárat 
alapított, amely abban az idřben az eŐész orszáŐ leŐnaŐyobb cukorüzeme volt; Haller Ferenc 
feleséŐe a sárosi Alsó-Sebesen neves ruőaipari „Őyárat” mųködtetett; Zay Károly Zay-UŐróczon 
Trencsén meŐyében, őíres posztóŐyárat, késřbb üveŐ- és két cukorŐyárat őozott létre; Battőyány 
Kázmér uradalmain szintén korszerų üzemeket alapított: üveŐŐyárat, cukorŐyárat, kředényŐyárat, 
stb. Battőyány Lajos Ikerváron szintén cukorŐyárat létesített. Birtokaik révén néőányan a 
křszénbányászatban és a vastermelésben is érdekeltek voltak, mint például Prónay Albert és a 
családi őaŐyományokat követř „vasŐróf”, Andrássy Károly. 

Az eŐyik leŐtanulsáŐosabb eset, miszerint eŐy tekintélyes örökséŐ nem mindiŐ járt a 
várakozásoknak meŐfelelř anyaŐi elřnyökkel, Viczay Károly története, aki a őédervári Viczay 
birtokokon kívül a őajdan mesés Grassalkovich vaŐyon várományosa is volt, de az örökséŐért vívott 
harc anyaŐilaŐ és emberileŐ is meŐmérŐezte Károly életét.806 

Bár a vizsŐált máŐnások naŐy része számos meŐyében rendelkezett kisebb-nagyobb 

birtokokkal, sok esetben pediŐ pesti, pozsonyi, vaŐy éppen bécsi inŐatlanjaikban éltek, legfontosabb 

uradalmaik alapján területileŐ elkülönítőetřk, csoportosítőatók. A leŐtöbb vaŐyonos, katolikus 
ellenzéki máŐnás, szám szerint tizenkilencen, elsřsorban a naŐybirtok túlsúlya által jellemezőetř, a 
dunántúli kerületet adó tizeneŐy nyuŐat-maŐyarorszáŐi meŐyéőez kötřdött. Battőyány Lajos 
leŐfontosabb uradalmai Vas vármeŐyében őelyezkedtek el Ikervár, Dobra (ma Vasdobra) és 
Tótmarác (ma Alsómarác) központtal. SomoŐyi és baranyai uradalmai mellett fontos vasi birtokos 

volt méŐ a őerceŐi áŐból származó Battőyány Gusztáv, továbbá Erdřdy Sándor Vép, valamint 
Szapáry Antal Muraszombat centrumokkal. Szapárynak Fejérben is voltak fontos uradalmai, illetve 
itt rendezte be központját Battőyány két sóŐora: Zicőy Ödön Kálózon, Edmund a mai 
Sárszentmiőályon. Ezen felül a bicskei uradalom Battőyány Gusztáv öccse, Kázmér tulajdonában 
volt, akinek Baranyában és Komáromban is voltak Őazdálkodásra alkalmas jelentřs területei Siklós 
és Kisbér központokkal. Komárom vármeŐye leŐnaŐyobb földesura a tatai és a Őesztesi uradalom 
révén Eszterőázy Miklós és Pál édesapja, az 1843-44-ben ellenzékiként jellemzett idřsebbik Miklós 
(1775-1856) volt, s őozzá tartozott a Fejér vármeŐyei csákvári és a Veszprém vármeŐyei pápai, 
uŐodi és devecseri uradalom is. A két fivérre teőát mesés vaŐyon várt, íŐy az ellenzék soraiban való 
feltųnésük különösen meŐdöbbentette a titkosrendřrséŐet. Apjuk 1856-os őaláláiŐ a két testvér 
Veszprém vármeŐyében Réde és Mezřlak központokkal rendezkedett be. Veszprémi birtokos volt 
továbbá Festetics Leó is, aki 1843-ban a család Tolna vármeŐyei birtokairól a veszprémi Dákára 
költözött. A Vasban is birtokos, tekintélyes vaŐyonnal rendelkezř Erdřdy Kajetán szintén a 
Veszprém vármeŐyei Dobáőoz tartozó Somlóvár dombján rendezte be ottőonát, s az erdélyi 
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származású idřsebb Eszterőázy Miőály a cseszneki uradalom révén Csetény központtal szintén 
Veszprémben Őazdálkodott, de őázassáŐának köszönőetřen a békési szarvasi uradalomban is 
érdekelt volt. Szintén feleséŐe révén szerzett Mezřberény központtal békési területeket a Sopron 
vármeŐyében élř Festetics Vince. A zalai és somoŐyi uradalmakkal rendelkezř Szécőenyi István is 
a soproni Cenken (ma NaŐycenk) rendezte be ottőonát, továbbá itt őelyezkedett el a Viczay 
testvérek családi birtoka is, a lózsi (ma NaŐylózs) uradalom. A fivérek közül elsřsorban Héder 
tartózkodott Sopron vármeŐyében, Adolf viszont a tolnai Iregen (ma Iregszemcse), Károly pediŐ a 
mosoni Arakon (ma Halászi), és a Őyřri Héderváron lakott, 1857-ben azonban Héder is Hédervárra 
tette át központját. Amadé Viktor leŐfontosabb birtokai Gyřr és Veszprém vármeŐyék őatárán 
voltak Új- és Ómalomsok központokkal, míŐ Mosonban Eszterőázy Kázmér Őátai uradalma 
érdemel említést. 

A vizsŐált máŐnások második leŐnaŐyobb csoportja a tizenőárom, elsřsorban az 
északnyuŐat-maŐyarorszáŐi meŐyét kitevř dunáninneni kerületőez kötřdött. Bár őázassáŐa révén 
Vasban, továbbá NóŐrádban is voltak birtokai, idřsebb Zicőy Károly elsřdleŐesen Pozsony 
vármeŐyében Őazdálkodott Ciffer központtal, s jelentřs vaŐyona révén fiaira is szép örökséŐ várt. 
Pozsony vármeŐyében Tallóson rendezte be ottőonát az ifjabbik Eszterőázy Miőály, Pálffy 
Józsefnek pediŐ a vöröskři uradalomban, valamint Nyitra vármeŐyében voltak érdekeltséŐei. 
Jeszenák János a pozsonyi és trencséni birtokai mellett a nyitrai Szenicen kezdett Őazdálkodni. Az 
Apponyi fivérek a nyitrai Jabloncán (ma Jablánc) tevékenykedtek, Zay Károly uradalmai pediŐ 
Bucsányban, valamint a Trencsén vármeŐyei Zay-UŐróczon és Pozsony vármeŐyében őelyezkedtek 
el. Cebrián Ferenc a nyitrai apai birtokok mellett a NóŐrád meŐyei Füleken rendezkedett be, Teleki 
Lászlónak pediŐ a sziráki családi uradalom révén voltak nóŐrádi érdekeltséŐei. Habár földrajzilaŐ 
elkülönült a másik tizenkét meŐyétřl, őivatalosan a dunáninneni kerületőez tartozott Pest-Pilis-Solt 

vármeŐye is. Pesti birtokos volt Orczy GyörŐy Újszász, Teleki Sámuel Gyömrř, Szapáry Ferenc 
(1804-1875) Alberti, Podmaniczky János Rákoskeresztúr, Podmaniczky László VerseŐ, Prónay 
Albert Tóalmás és Harta központtal. Prónaynak és a Podmaniczky testvéreknek a meŐyén kívül 
NóŐrádban is voltak jelentřs ŐazdasáŐi területei, Szapáry Ferenc pediŐ Pozsony vármeŐyében is 
rendelkezett birtokokkal. Tizenkettř máŐnás teőát elsřsorban a Pozsony, Nyitra, Trencsén, NóŐrád 
vármeŐyék által őatárolt területőez kötřdött, továbbá őatan mindenekelřtt Pest meŐyei birtokosok 
voltak. A szépen lassan politikai központtá váló Pest városa azonban több fřrendi ellenzékit is 
maŐáőoz vonzott, a leŐtöbben rendelkeztek itt őázzal, vaŐy éppen palotával. Ideje naŐy részében 
itt tartózkodott Károlyi GyörŐy és Eötvös József, az 1840-es évek második felében pediŐ Battőyány 
Lajos, Battőyány Kázmér és Teleki László is ide tette át a központját. 

A tiszáninneni tíz vármeŐyéőez már kevesebb politikus kötőetř. Andrássy Károly birtokai 
Gömör és Zemplén meŐyékben terültek el. Haller Ferenc Alsó-Sebes központtal Sárosban 
Őazdálkodott. Bánffy Pál őázassáŐa révén elsřsorban Heves és Zemplén vármeŐyékben 
tartózkodott, illetve Orczy Lajosra is őevesi családi birtokok vártak örökséŐül, de mindketten 
elsřsorban Pesten tartózkodtak. Eötvös Józsefet rövid ideiŐ tartó, Őazdálkodással töltött évei az 
apai birtokok miatt Borsod vármeŐyéőez kötötték. 

A Tiszántúli tizenöt vármeŐye birtokosait elsřsorban Wenckőeim József, mint a leŐnaŐyobb 
Békés vármeŐyei birtokos nemzetséŐ taŐja, az aradi Forray Iván, valamint a Szatmárban, 
Szabolcsban, Biőarban és Békésben birtokos Károlyi GyörŐy képviselte, bár ř Fejérben is 
rendelkezett érdekeltséŐŐel és elsřsorban Pesten tartózkodott. 

A MaŐyar KirálysáŐ neŐyvenőat vármeŐyéjén túl Teleki Domokos, annak ellenére, őoŐy sokat 
tartózkodott Pesten és a Őyömrři családi uradalomból is részesedéssel bírt, elsřsorban erdélyi 
naŐybirtokos volt, családi kastélya a Marosvásárőely melletti GernyeszeŐen állt. Az Erdélyőez 
kötřdř máŐnások közül Bánffy Pál, idřsebb Eszterőázy Miőály és Teleki Sámuel már elsřsorban 
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maŐyarorszáŐi birtokos volt, itt rendezte be ottőonát és itt is politizált. Erdélyi állandó lakőellyel 
eŐyedül Teleki Domokos rendelkezett, s a másik maŐyar őaza politikai életébe is elsřsorban ř, 
valamint unokatestvére, Teleki László kapcsolódott be. Odescalcői ÁŐostont családi birtokai 
naŐyrészt a szlavóniai Szerém vármeŐyéőez kötötték, de őázassáŐi kapcsolatok révén Bars, Pozsony 

és Nyitra vármeŐyékben is sokat tartózkodott. Draskovicő Sándor maŐyarorszáŐi birtokai mellett 
elsřsorban ZáŐráb vármeŐyei birtokos volt, Pejacsevicő Péter pediŐ verřcei és torontáli uradalmai 
mellett mindenekelřtt a Szerém vármeŐyei Ruma mezřvárosban rendezte be családi központját. 
Utóbbi két politikus adta az 1839-40-es fřrendi ellenzék őorvát-szlavón szárnyát. 

ÖsszeŐzésképpen két fř meŐállapítást teőetünk. EŐyrészt, őoŐy az ötven vizsŐált személy 
családi birtokaik révén elsřsorban a dunántúli, azon belül is az észak-dunántúli meŐyékőez – Vas, 

Sopron, Gyřr, Veszprém, Fejér, Komárom – kötřdtek. S őabár a maŐyar máŐnás családok ezen a 
területen birtokos csoportját a történeti szakirodalom általában a birodalmi arisztokráciáőoz és a 
bécsi udvarőoz politikailaŐ is jobban kötřdř maŐatartásformákkal jellemezte,807 méŐis ez a réteŐ 
adta a fřrendi ellenzék Őerincét, kieŐészülve eŐy ŐazdasáŐilaŐ elsřsorban Pozsony, Nyitra, Trencsén 
és NóŐrád, valamint Pest vármeŐyei érdekeltséŐŐel rendelkezř széles csoportosulással, illetve 

néőány tiszántúli és tiszáninneni tekintélyes naŐybirtokossal, mint például Andrássy Károllyal és 
Károlyi GyörŐŐyel, továbbá két őorvát-szlavón területrřl érkezř politikussal és a részben erdélyi 
Teleki Domokossal. Mivel ez a struktúra arányait tekintve lényeŐében meŐfelel a teljes maŐyar 
arisztokrácia földrajzi meŐoszlásának, a naŐybirtokok lokális előelyezkedésének, kijelentőetř, őoŐy 
az ellenzékké válást, vaŐy a kormánypárt melletti állásfoŐlalást alapvetřen nem territoriális 
csoportspecifikus érvek befolyásolták. Maximum annyiban, őoŐy a diétai politikai aktivitás mértéke 
az orszáŐŐyųlés őelyszínétřl távolodva eŐyre inkább csökkent. Mint már említettük számos máŐnás 
eŐész eŐyszerųen nem enŐedőette meŐ maŐának, őoŐy őosszabb ideiŐ Pozsonyban tartózkodjon, 
vaŐy pusztán nem kívánt őuzamosabban birtokaitól jelentřs földrajzi távolsáŐban idřzni. 

Másrészt, a vaŐyonilaŐ őeteroŐén és szinte kivétel nélkül kisebb-naŐyobb adóssáŐokkal 
terőelt, de összesséŐében méŐis tekintélyes anyaŐi súlyt képezř naŐybirtokos ellenzéki csoport 
példáján keresztül az az állítás sem iŐazolőató, miszerint a polŐári átalakulás iránti elkötelezettséŐet 
és ezzel összefüŐŐésben a máŐnásoppozíció irányában való elkötelezřdést elsřsorban a családi 
ŐazdasáŐ modernizációja indokolta volna. De méŐ a polŐári vállakozói attitųd sem, jó példa erre az 
1840-es években már konzervatív Andrássy GyörŐy életpályája.808 A Csorba László által 
meŐfoŐalmazott véleménnyel értőetünk eŐyet, miszerint az arisztokrata családok eŐyes taŐjai 
elsřsorban nem anyaŐi meŐfontolások alapján váltak ellenzékivé, vaŐy maradtak a feudális 
társadalmi rend védelmezři: a naŐybirtokok ŐazdasáŐi korszerųsítése fontos volt, de nem éŐetřen 
sürŐetř, ráadásul a robotŐazdálkodásról a třkés árutermelésre való áttérés közepette továbbra is a 
leŐvaŐyonosabb társadalmi réteŐ volt a leŐkedvezřbb őelyzetben. Az ellenzékivé válást sokkal 

inkább „a személyiséŐ individuális őajlamai” és az eŐyéni élettörténet csak ritkán meŐfoŐőató és 
kimutatőató eŐyes mozzanatai őatározták meŐ.809 Csorba szerint, őa létezett eŐy közös 
csoportspecifikus társadalmi-politikai stratéŐia a XIX. századi maŐyar arisztokrácia körében, akkor 
az arra irányult, őoŐy az elkerülőetetlen társadalmi reform okozta átmenetet és meŐrázkódtatást a 
ŐazdasáŐi-politikai-társadalmi vezetř, uralkodó szerep meŐřrzésével eŐyütt vészeljék át. Ezen 
meŐállapítást eddiŐi kutatásaink és ismereteink alapján annyiban árnyalőatjuk, őoŐy ezt a 
maŐatartásformát elsřsorban a politikailaŐ apatikus többséŐ képviselte, a közéleti szempontból 
aktív réteŐ véleményünk szerint naŐy százalékban – s különösen iŐaz ez a nem őivatalviselř 
                                                 
807 Errřl részletesen l. a őistorioŐráfiai fejezetben leírtakat: VÖRÖS 1883 491-492.; CSORBA 1998/A 56-57.; VELIKY 
1999 45-46. 
808 L. BRIGOVÁCZ 2011 
809 CSORBA 1998/A 57. 
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máŐnásokra – lett meŐŐyřzřdésbřl elkötelezett ellenzéki, sřt a polŐári átalakulás řszinte őíve, 
liberális politikus, bár errřl maŐabiztosabban akkor nyilatkozőatunk, őa a fřrendi ellenzéki kör 
1839-40-es részletes elemzése mellett az 1843-44-es és 1847-48-as csoport alapos vizsŐálatával is 
elkészülünk, ez azonban nem eŐy, a jelen disszertáció keretei között meŐoldőató feladat. 
 

Az ötven személy neveltetésérřl viszonylaŐ keveset tudunk, de általánossáŐban a maŐyar 
arisztokráciára jellemzř utat járták be. Képzésük már kisŐyermekként elkezdřdött, öt-őat éves 
korukiŐ sok esetben külföldi anyanyelvų dajka, vaŐy nevelř foŐlalkozott velük, már csak abból a 
ténybřl fakadóan is, őoŐy az orszáŐban nem volt nevelřnři képzést biztosító intézet. Fřként a 
nyugat-maŐyarorszáŐi családok taŐjaira jellemzř, őoŐy a német-franciaajkú környezet őatására saját 
őazájuk nyelvét csak felnřttkorban sajátították el, s 1839-40-ben méŐ erřteljesen küszködtek 
maŐyar nyelvų felszólalásaikkal. A felsřtáblán a „szavazat leadásáőoz” uŐyanis, akár eŐy mondat 

erejéiŐ, de véleményt kellett nyilvánítani. sok esetben a mások által maŐyarra fordított, eredetileŐ 
német nyelvų szöveŐeiket tanulták be.  

Az iskoláskort elérve a szülřk általában, sok estben különös körültekintéssel, akár ismerřsök 
seŐítséŐét is kikérve,810 őázitanítót, nevelřt választottak Őyermekük mellé, meŐőatározott idřre és 
elřre meŐállapított fizetséŐ fejében. Az 1790-es évek oktatásüŐyi, tanulmányi operátuma 
indítványozta, őoŐy a középszíntų és felsřfokú tanulmányokat már mindenki nyilvános iskolában 
folytassa, vaŐy leŐalább maŐántanulóként teŐyen ott vizsŐát. Ennek a kritériumnak az általunk 
vizsŐált leŐtöbb máŐnás eleŐet is tett, vaŐy valamelyik közintézmény falai között véŐezték el a 
középszintų őárom Őrammatikai és két őumántudományi osztályt, valamint a felsřfokú kétéves 
bölcsészeti és szintén kétéves joŐi stúdiumokat, vaŐy pediŐ őázitanítók, nevelřk készítették fel řket 
a nyilvánosan letett vizsŐákra. A középfokú képzés részeként néőányan méŐ a XVIII. század 
második felében bejáratott, 1746-ban alapított, a Ratio Educationis tanrendjére épülř bécsi 
Theresianumban nevelřdtek: Festetics Vince, eŐy rövid ideiŐ Festetics Leó, Pejacsevicő Péter, az 
1785-ös születésų Zicőy Károly és két féltestvére, Edmund és Ödön. A leŐtöbben azonban a bécsi 
eŐyetem Őimnáziumában folytattak tanulmányokat, mint Battőyány Gusztáv, Kázmér és Lajos, 
Cebrián Ferenc, Festetics Leó és Odescalcői ÁŐoston. Szécőenyi a soproni bencés, valamint, aőoŐy 
Károlyi GyörŐy is, a pesti piarista, Zicőy Ödön a tatai piarista Őimnáziumban tette le vizsŐáit. 
Eötvös József pediŐ a budai Őimnáziumban töltötte diákéveit. Az evanŐélikus fřurak közül 
Jeszenák János és Podmaniczky László a pozsonyi, Podmaniczky János a lřcsei, Zay Károly a 
soproni, Prónay Albert részben a pozsonyi, részben az eperjesi evanŐélikus líceumban tanult. A 
református Teleki Domokos pediŐ a naŐyenyedi református kolléŐiumot látoŐatta. 

A felsřfokú tanulmányok kapcsán a vizsŐált máŐnások, szinte vallási őovatartozástól 
füŐŐetlenül, túlnyomó többséŐben a pozsonyi joŐakadémia növendékei voltak vaŐy ott tettek 
nyilvános vizsŐát: Amadé Viktor, Cebrián Ferenc, Erdřdy Sándor, Eszterőázy Pál, Festetics Vince, 
Jeszenák János, Pálffy József, Pejacsevicő Péter, Prónay Albert, Szapáry Miklós, Viczay Héder, 

Wenckőeim József, Zay Károly, Zicőy Edmund, József és Ödön. A második leŐnépszerųbb 
intézmény a pesti királyi eŐyetem volt, ide kötőetř Draskovicő Sándor, Eötvös József, Festetics 
Leó, Forray Iván, Károlyi GyörŐy, Orczy GyörŐy, Szapáry Ferenc, Teleki Domokos és Wenckőeim 
József is. Ketten, Battőyány Lajos és Draskovicő Sándor a záŐrábi joŐakadémián tették le vizsŐáikat. 
Az ötvenbřl csupán két olyan személyrřl van tudomásunk, aki a bécsi eŐyetemet látoŐatta: ifjabbik 
Eszterőázy Miőály és Andrássy Károly, utóbbi azonban tanulmányait a Theresianumban kezdte, és 
a pesti eŐyetemen fejezte be. A felsřfokú képzés esetén teőát a bécsi orientáció immár a nyuŐat-

                                                 
810 Odescalcői ÁŐoston például Szécőenyiőez fordult, őoŐy seŐítsen fia számára meŐfelelř nevelřt találni. SZIL 1835. 
október 15., Pozsony. Tasner Antalhoz 
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maŐyarorszáŐi katolikus máŐnáscsaládokat sem jellemezte. A Tőeresianum falai között eŐyedül 
idřsebb Zicőy Károly szerzett felsřszintų véŐzettséŐet. Az eddiŐ említetteken kívül Szécőenyi a 
szombatőelyi püspöki, az erdélyi származású Eszterőázy Miőály pediŐ a kolozsvári líceumban 
vizsŐázott le. A protestáns máŐnások közül Teleki László és a Podmaniczky fivérek jogi 

véŐzettséŐüket a sárospataki református kolléŐiumban szerezték meŐ. 
A sikeres vizsŐákat követřen számos fřrend jurátusként joŐi Őyakorlaton vett részt a pesti 

Királyi Táblánál: Andrássy Károly (1810), Draskovicő Sándor (1822), Festetics Leó (1821) és Vince 

(1810), Jeszenák János (1817), Orczy GyörŐy (1806), Pálffy József (1831), Podmaniczky László 
(1814), Prónay Albert (1821), Szapáry Ferenc (1823) és Miklós (1827), Teleki Domokos (1831) és 
László (1830), valamint Sámuel (1815), Wenckőeim József (1831), Zay Károly (1818), Zicőy József 
(1837) és apja, Károly (1806). Řk üŐyvédi vizsŐát tettek és íŐy a családi ŐazdasáŐ mellett a őivatali 
pálya is kitárult elfřttük. Többen azonban katonai pályára léptek és tisztként a reŐuláris őadsereŐben 
szolŐáltak: Battőyány Gusztáv és Lajos (1826-1831), Eszterőázy Kázmér (1823-1830) és az ifjabbik 
Miőály (????-1826), valamint Pál (1828-1838), Haller Ferenc, Károlyi GyörŐy (1820-1823), Szapáry 
Antal (1821-1826), Szécőenyi István (1810-1826), Viczay Héder (1825-1827) és Zichy Edmund. 

Közülük Eszterőázy Kázmér és Viczay Adolf a bécsi őadmérnöki akadémián véŐezte katonai 
tanulmányait. 

Az arisztokrata neveltetés őaŐyományos zárása eŐy külföldi tanulmányút volt, ami anyaŐi 
leőetřséŐektřl füŐŐřen tartőatott őosszabb és rövidebb ideig, vezethetett kisebb vagy nagyobb 

távolsáŐokra, esetleŐ külföldi eŐyetemi stúdiumokra is. A leŐtöbben komolyan is vették ezt a 
kiváltsáŐot, az utat szakszerųen dokumentálták, politikai, ŐazdasáŐi, ipari, tecőnikai, mųvészeti, 
építészeti tapasztalatokat és ismereteket Őyųjtöttek. A leŐaktívabb utazóknak Andrássy Károly, 
Battőyány Gusztáv, Kázmér és Lajos, Erdřdy Sándor, az Eszterőázyak, Forray Iván, Jeszenák 
János, Károlyi GyörŐy, Szécőenyi István, Teleki László és Sámuel, Viczay Héder, valamint Zicőy 

Edmund és Ödön számítottak. Řk általában nyuŐat-európai körutakon vettek részt: AnŐliába, 
FranciaorszáŐba, Svájcba, német területekre és Németalföldre látoŐattak el, emellett népszerų volt 
az itáliai, illetve a ŐöröŐ térséŐ, esetleŐ a Konstantinápoly érintésével meŐszervezett keleti utazás is: 
Battőyány Lajosnak, valamint Erdřdy Sándornak és Viczay Hédernek, továbbá Forray Ivánnak és 
Zicőy Edmundnak is volt szerencséje meŐismerni az eŐzotikus tájakat. Sokan amerikai utat is 
tervezŐettek, de jelen tudásunk szerint ez a leőetřséŐ eŐyedül Zicőy Ödönnek adatott meŐ.811 

ÖsszeŐzésképpen teőát, a vizsŐálatunk látókörében lévř ötven máŐnást kisŐyermekkorban 
naŐyrészt külföldi nevelřk, őázitanítók képezték, középfokú tanulmányaik során általában 
maŐántanulóként tettek vizsŐát, leŐtöbben a bécsi eŐyetem Őimnáziumában. A felsřfokú 
stúdiumokat is csak kisebb részük folytatta nyilvános közintézményben, de leŐalább a 
kollokviumok letételéőez a döntř többséŐ a pozsonyi joŐakadémiát, vaŐy a pesti eŐyetemet 
választotta. Sokan ezt követřen külföldi tanulmányútra indultak, vaŐy éppen őazájuktól távol 
állomásoztak a császári és királyi őadsereŐ eŐyik tisztjeként. Az ellenzéki máŐnások titkosrendřri 
jellemzéseinek eŐyik fontos meŐállapítása volt, őoŐy általában tudatlanok, nem rendelkeznek 

meŐfelelř képzettséŐŐel, vaŐy a maŐyar viszonyokra vonatkozó ismeretekkel, uŐyanakkor 
arroŐánsak, arcátlanok és durvák. Battőyány Lajos és Szécőenyi István mellett pozitívan csak 
néőányukról nyilatkoztak: Andrássy Károlyról meŐjeŐyezték, őoŐy sok esze van, viszont magyarul 

nem tud jól és elřadása is neőézkes; Battőyány Kázmérról azt írták, őoŐy képesséŐei nem 
jelentéktelenek, bár nem is kiképzettek, ráadásul testvérével eŐyütt eŐyáltalán nem beszél maŐyarul; 
Eötvös József esetében kiemelték, őoŐy teőetséŐes, kitųnř szónok és a maŐyar nyelv tökéletes ura; 
Erdřdy Sándorral kapcsolatban feltüntették, őoŐy van bátorsáŐa beszédeket tartani; Jeszenák 

                                                 
811 A korszak arisztokratáinak neveltetésérřl břvebben l. VIRÁG 2007 
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Jánosról lejeŐyezték, őoŐy sokoldalúan képzett, viszont szertelen maŐatartású; Pálffy Józseffel 
kapcsolatban pediŐ meŐemlítették, őoŐy a tekintélyes családban ř tud a leŐjobban maŐyarul, sřt 
több társát is betanítja az általa elkészített beszédekre; Prónay Albertrřl azt írták, őoŐy uŐyan nem 
eŐy született zseni, de vannak képesséŐei és őivatalánál foŐva kellř gyakorlattal is rendelkezik; 

Szapáry Antal esetében arról értekeztek, őoŐy bár semmilyen képesítése nincs, de leŐalább van 
természetes esze és felfoŐókészséŐe; Szapáry Miklósról teőetséŐes és naŐy olvasottsáŐú 
politikusként nyilatkoztak; Teleki Sámuelt jó szónoki képesséŐekkel meŐáldott, tevékeny 
emberként jellemezték; Viczay Hédert pediŐ teőetséŐes, de keserų embernek tartották; véŐezetül 
Zay Károly esetében kiemelték, őoŐy jólképzett, teőetséŐes és bátor, viszont ŐyenŐe memóriája 
miatt csupán ŐyenŐe szónok. Az említetteken kívųl méŐ Zicőy Józsefrřl, az erdélyi származású, 
protestáns Bánffy Pálról, valamint az indiŐena Cebrián Ferencrřl jeŐyezték meŐ, őoŐy jól tud 
maŐyarul. Természetes, őoŐy a titkosrendřrséŐ, amely szervezet fiŐyelmét mindeddiŐ elsřsorban 

az alsótábla sokoldalúan képzett, eŐy táŐabb körbřl kiválasztott, tökéletes maŐyar nyelvtudással 
rendelkezř résztvevřire fordította, más körülményekőez, mondőatjuk, színvonalőoz volt 
őozzászokva, de a leŐtöbb ellenzéki fřrend íŐy is rendelkezett felsřfokú véŐzettséŐŐel, többen a 
pesti Királyi Táblánál jurátusi Őyakorlaton vettek részt, sřt tapasztalataikat sokan utazásokkal 
ŐazdaŐították. Néőányan aktív publicisztikai tevékenyséŐet is folytattak, mint például Andrássy 
Károly, Eötvös József, Szécőenyi István, Teleki László és Domokos, sřt Eötvös és Teleki László 
politikai töltetų szépirodalmi tevékenyséŐŐel is foŐlalatoskodott. A MaŐyar Tudós TársasáŐ 
születésekor bábáskodó Szécőenyin és Károlyi GyörŐyön kívül Eötvös József 1839-ben rendes; 

Prónay Albert 1840-ben iŐazŐatósáŐi; Teleki Domokos 1836-ban levelezř, 1855-ben iŐazŐatósáŐi, 
1861-třl pediŐ tiszteleti; Teleki László 1836-ban levelezř, 1837-ben rendes, továbbá 1844-ben 

tiszteleti taŐja lett az Akadémiának, s 1877-ben Erdřdy Sándort is beválasztották az iŐazŐatósáŐi 
taŐok közé. Az 1825-27-es diétától kezdve ismételten felerřsödtek az arisztokráciával kapcsolatos 
kritikák, közéleti passzivitásukat leŐinkább neveltetésbeli őiányossáŐokkal maŐyarázták. 
KétséŐtelen, őoŐy sokan németajkú környezetben, ideŐen szellemben nřttek fel, maŐyar nemzeti 
neveltetésben leŐinkább csak az erdélyi származású, valamint a protestáns fřurak részesültek, míŐ 
Andrássy Károly, Amadé Viktor, Battőyány Gusztáv, Kázmér és Lajos, Eszterőázy Kázmér, az 
ifjabbik Miőály, továbbá Miklós és Pál, vaŐy éppen Odescalcői ÁŐoston aliŐ tudtak maŐyarul. Az 
1839-40-es diéta ellenzéki fřrendjei esetében a Őyermekkori nemzeti léŐkör őiánya méŐ inkább 
felértékeli a maŐyar közéletben betöltött aktív és pozitív szereplésüket, őiszen nekik tudatosan 

képezni kellett saját maŐukat, őoŐy a nyelvi és szellemi kompetenciáknak meŐfeleljenek. Řk szinte 

mindannyian maŐyarokká váltak, és az orszáŐ érdekében tevékenykedtek személyes őabitusuktól, 
tekintélyüktřl, képesséŐeiktřl és vaŐyoni őelyzetüktřl füŐŐř mértékben, méŐ akkor is, őa eŐy részük 
a diéta után visszavonult a politikától vaŐy éppen a kormánypárti, konzervatív oldalra került át. 
 

A történész szakma leŐinkább azt a Tótő Lřrinc 1893-as visszemlékezésében megfogalmazott 

állítást foŐadja el, miszerint az 1839-40-ben elsř alkalommal szervezett keretek között meŐjelenř 
fřrendi ellenzék soraiban tapasztalt politikusok csak naŐyon ritkán fordultak elř, őelyettük új 
szereplřk csoportosulásáról kell beszélnünk: „Az 1839-40-iki orszáŐŐyűlésen Őróf Battőyány Lajos 
szervezett tekintélyes ellenzéket a f rendi táblánál, melyőez a réŐibb elemekben csak iŐen ŐyönŐe alapot talált. 
Büszkén loboŐó zászlaja alatt teőetséŐes és lelkes újoncok rsereŐe csoportosult, mely a tábla naŐy többséŐénél el bb 
mutatkozó s NaŐy Pál dörŐ  szava s éles Őúnynyilai, s t a bölcs és mérsékelt Deák Ferenc komoly meŐrovásaival is 
meŐbélyeŐzett őunyászkodó alázatossáŐ s az udvar keŐyeit les  szolŐaisáŐ után, föltűnt akkoriŐ szokatlan 
merészséŐével.”812 Ha azonban részletesen feltérképezzük és összeŐezzük az ötven máŐnás 

                                                 
812 TÓTH LŘR. 1893 335.; Idézi többek között: MOLNÁR 2007 83-84.; VÖLGYESI 2006 13. 
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orszáŐŐyųlési részvételeit, akkor ez a meŐállapítás némileŐ átértékelésre szorul. Az ötven fřbřl 
mindösszesen tizenketten jelentek meŐ 1839-ben Pozsonyban mindenféle korábbi tapasztalat 
nélkül: Apponyi Gusztáv (1804-1896) és Lipót (1803-1850), Battőyány Gusztáv és Kázmér, illetve 
Lajos, Cebrián Ferenc, Forray Iván, Orczy Lajos, Viczay Adolf, Zicőy Edmund, valamint József és 
az ifjabbik Károly. KétséŐtelen, őoŐy a felsoroltak között szerepel a fřrendi ellenzék vezére és 
meŐszervezřje, Battőyány Lajos, illetve távoli rokona, eŐy másik vezéreŐyéniséŐ, Battőyány 
Kázmér. Řket a titkosrendřrséŐ az ultrabal, illetve a széls bal kateŐóriában őelyezte el, továbbá 
széls baloldali besorolást kapott Zicőy Edmund és Viczay Adolf is. A baloldali csoportot Forray 
Iván és Battőyány apósának két fia, Zicőy József és Károly képviseli, az Apponyi fivéreket 
eŐyáltalán nem említette a rendřrséŐ, a többiek pediŐ balközép politikai jellemzést kaptak.  

Harmincnyolc fř viszont már a korábbi orszáŐŐyųléseken is részt vett őosszabb, de inkább 
rövidebb ideiŐ, íŐy nem teljesen „zöldfülű” politikusként jelent meŐ 1839-40-ben. Az ultrabal 

kateŐóriából Andrássy Károly és Szécőenyi István már az 1825-27-es diétán is a felsřtábla ellenzéki 
máŐnásai közé tartozott, és mindketten ott voltak az elsř reformorszáŐŐyųlésen is, 1830-ban 

Andrássy viszont távollévř fřrendként képviseltette maŐát. Pálffy József Pozsony vármeŐyei 
birtokosként szintén jelen volt 1832-36-ban, sřt már az 1830-as koronázó orszáŐŐyųlésen is 
tiszteletét tette, bár mindkét alkalommal az alsótáblán, távollévř fřrendek és özveŐy 
máŐnásasszonyok képviselřjeként szerepelt. Zicőy Ödönt uŐyan felsorolta az 1832-36-os 

orszáŐŐyųlés őivatalos fřrendiőázi névjeŐyzéke és biztosan tudjuk, őoŐy ez idř alatt testvérével 
eŐyütt Pozsonyban tartózkodott, de aktívan bizonyosan nem vett részt a felsřtábla ülésein, 
tevékenyen csak 1839-40-ben lépett elř. 

A széls bal kateŐória taŐjai közül Eszterőázy Kázmér már az 1825-27-es diéta névjeŐyzékében 
is szerepelt, s részt vett az 1830-as koronázási ceremónián is, de aktívabb politikai tevékenyséŐet 
csak az 1832-36-os orszáŐŐyųlésen fejtett ki, miután 1830-ban kilépett a katonasáŐtól. Eötvös 
József sem tapasztalatlanul érkezett 1839-40-ben Pozsonyba, őiszen az elřzř orszáŐŐyųlésen is 
jelen volt, iŐaz Pálffyőoz őasonlóan távollévř fřrendek és eŐy özveŐy máŐnásasszony 
képviselřjeként az alsótáblán foŐlalt őelyet. Odescalcői ÁŐoston, Szapáry Antal és Ferenc, valamint 
Viczay Károly is részese volt az 1830-as koronázási ceremóniának, továbbá mindőárman az elsř 
reformorszáŐŐyųlés felsřtáblájának a munkájából is kivették a részüket, őiszen a Wesselényi és 
Szécőenyi körül csoportosuló ellenzéki kör taŐjai lettek, mint aőoŐy Viczay Héder is, aki 1832-36-

ban elsř alkalommal tette tiszteletét a pozsonyi diétán. Teleki László és unokatestvére, Domokos 
jelen volt már az 1830-as koronázáson is: Domokos özveŐy édesanyja, László pediŐ szintén 
édesanyja, továbbá féltestvére, Sámuel képviseletét látta el az alsótáblán. Domokos ráadásul már 
népszerų erdélyi politikusként érkezett 1840-ben Pozsonyba, hiszen az 1834-es és 1837-38-as 

erdélyi orszáŐŐyųlésen is az ellenzék tevékeny taŐja volt, s a külföldi útja után őazaérkezř Teleki 
László is csatlakozott őozzá 1837-38-ban. 

A bal kateŐóriából Károlyi GyörŐy és Zay Károly már az 1825-27-es diéta óta aktív részese 
volt a maŐyar politikának, uŐyanis mindketten bekapcsolódtak a következř két orszáŐŐyųlés 
munkájába is, annyi különbséŐŐel, őoŐy Károlyi 1830-ban Szatmár vármeŐyét képviselte az 
alsótáblán. Battőyány Vas vármeŐyei barátja, Erdřdy Sándor szintén Pozsonyban volt már 1825-

27-ben is, eŐyrészt a felsřtáblán, másrészt özveŐy édesanyja küldötteként az alsótáblán, a következř 
két diétán azonban távollévř fřrendként képviseltette maŐát. Amadé Viktor részese volt az 1830-

as koronázási ceremóniának és az elsř reformorszáŐŐyųlés névjeŐyzéke is röŐzítette a nevét. 
Wenckőeim József 1839-40-es szerepvállalása elřtt szintén meŐjelent V. Ferdinánd koronázásán és 
Szapáry Miklósról is tudjuk, őoŐy rövid ideiŐ biztosan jelen volt az elsř reformorszáŐŐyųlésen, 
annak ellenére, őoŐy neve a őivatalos névjeŐyzékben nem szerepel. 



260 
 

A leŐkevésbé veszélyes balközép csoportból ifjabb Eszterőázy Miőály és Jeszenák János 1825-

třl kezdve minden diétán tevékeny taŐja volt a fřrendek táblájának, a őivatalos névjeŐyzék szerint 
Erdřdy Kajetán és Festetics Vince is mindőárom orszáŐŐyųlésen meŐjelent, bár Erdřdy mindvéŐiŐ 
csupán a őáttérben maradt. Orczy GyörŐy szintén ott volt a reŐalisták között 1825-27-ben és 1830-

ban is, de az elsř reformorszáŐŐyųlés idején nem tartózkodott Pozsonyban. A fiatal Eszterőázy 
Miklós testvérével, Pállal eŐyütt részt vett a koronázáson és mindketten szerepelnek az 1832-36-os 

névjeŐyzékben is, bár aktívan csak 1839-40-ben tųntek fel. Haller Ferenc és Apponyi Lajos (1801-

1875) jelen volt az 1825-27-es diéta felsřtábláján, Apponyi továbbá – többek között – apját is 
képviselte az alsótáblán, ezt követřen viszont csak 1839-ben jelentek meŐ ismételten Pozsonyban. 
Bánffy Pál, Prónay Albert és Teleki Sámuel elsř alkalommal az 1832-36-os orszáŐŐyųlésen 
politizált, mindőárman elsřsorban a vallásüŐyi viták során nyilvánítottak véleményt, mint aőoŐyan 
Podmaniczky László is, aki 1825-27-ben és 1830-ban is a reŐalisták között tevékenykedett. Bátyja, 
Podmaniczky János fřként távollévř fřrendként képviseltette maŐát, de ř már a századelřn, 1808-

ban is részt vett eŐy diétán, amikor özveŐy édesanyját képviselte a követek őázában. Rajta kívül méŐ 
Zicőy Károly vett részt a napóleoni őáborúk korának orszáŐŐyųlésein, jelesül szintén 1808-ban, sřt 
ezt követřen 1825-27-ben, 1830-ban és 1832-36-ban is megjelent Pozsonyban.  

A titkosrendřrséŐ által nem említett, Mailátő János adatai alapján az ellenzékőez sorolt 
idřsebb Eszterőázy Miőály 1825-třl kezdve minden diétán ott volt őosszabb-rövidebb ideiŐ, 
Festetics Leó 1825-27-ben és 1832-36-ban, Pejacsevicő Péter 1830-ban és rövid ideiŐ 1832-36-ban, 

Draskovicő Sándor pediŐ 1830-ban tett eleŐet a személyes királyi meŐőívásnak, Draskovicő 
továbbá 1825-27-ben távollévř fřrendeket képviselt az alsótáblán. 

A őosszú idř után összeőívott 1825-27-es diétán a leŐaktívabb őazafias fřrendek a Szécőenyi 
és Károlyi GyörŐy körül szervezřdř, úŐynevezett reunióőoz csatlakoztak, a vizsŐált személyek 
közül íŐy tett Andrássy Károly, ifjabb Eszterőázy Miőály, Haller Ferenc és Jeszenák János. 
KeŐlevicő Jánosné Zicőy Adél az ellenzékőez sorolta továbbá Zay Károlyt, valamint idřsebb 
Eszterőázy Miőályt is meŐemlítette.813 A titkosrendřrséŐ Andrássy Károlyról, ifjabb és idřsebb 
Eszterőázy Miőályról, Festetics Vincérřl, Haller Ferencrřl, Károlyi GyörŐyrřl, Szécőenyi Istvánról 
és idřsebb Zicőy Károlyról készített néőány esetben meŐleőetřsen terjedelmes (ifjabb Eszterőázy 
Miőály, Szécőenyi), de általában rövid, sřt olykor pár szavas jellemzést. A többiekkel ellentétben 
Andrássyt, Festeticset és az idřsebbik Eszterőázy Miőályt méŐ nem sorolták az ellenzékőez. 

Többen támoŐatták a MaŐyar Tudós TársasáŐ felállítását, Szécőenyi 60.000, Károlyi GyörŐy 
40.000, ifjabb Eszterőázy Miőály 10.000, Zay Károly pediŐ 2.000 forintot ajánlott fel erre a célra. 
A diéta ideje alatt mųködř politikai klubból nřtt ki Pesti Casino néven a késřbbi Nemzeti Kaszinó, 
amely 1827. június 10-én Brudern József báró (1774-1834) elnöklete alatt tartotta alakuló ülését. A 
résztvevřk között ott volt Andrássy Károly, Erdřdy Sándor, Festetics Leó, Haller Ferenc, Károlyi 
GyörŐy, Pejacsevicő Péter, Viczay Károly és természetesen Szécőenyi István. Bár az alapítók 
névsorából kimaradt ifjabb Eszterőázy Miőály, de Szécőenyitřl tudjuk, őoŐy a kaszinó körül 
felmerülř szervezési munkákból tevékenyen kivette a részét.814 Az 1828-as taŐnévsorban már 
Battőyány Gusztáv és Kázmér, Erdřdy Kajetán, Festetics Vince, Jeszenák János, Odescalcői 
ÁŐoston, Orczy GyörŐy, Szapáry Miklós, Teleki Sámuel, Zay Károly és idřsebb Zicőy Károly is 
szerepelt. 1829-ben pediŐ tovább břvült a sor Apponyi Lajos, Bánffy Pál, Draskovicő Sándor, 
idřsebb Eszterőázy Miőály, valamint Miklós és Pál, továbbá Orczy Lajos, Prónay Albert, Szapáry 
Antal és Ferenc, illetve Zicőy Ödön nevével. Az ötven máŐnás közül teőát őarminceŐyen már 1830 
elřtt, történetének elsř pár évében taŐjai lettek a Pesti Casinonak, s közülük valamilyen szinten 

                                                 
813 KJZAN II. 285., 279. 
814 SZIL 1828. október 26., Cenk. Esterőázy Károlyőoz 
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mindenki kapcsolatba került Szécőenyivel, Károlyi GyörŐy és ifjabb Eszterőázy Miőály pedig 

szoros barátsáŐot ápolt a fřszervezř Őróffal. A felsoroltakon kívül tizeneŐyen 1838-iŐ bezárólaŐ 
szintén csatlakoztak a kaszinóőoz, mindösszesen nyolc máŐnást nem találunk meŐ eŐyáltalán a 
taŐnévsorban. Közülük őatan csupán a fřrendi ellenzék perifériáján tųntek fel: Apponyi Lipót és 
Gusztáv, Podmaniczky János, ifjabb Zicőy Károly és Wenckőeim József; őárman viszont: Viczay 
Adolf és Héder, valamint Pálffy József az ellenzék belsř köréőez tartoztak, s Héder őosszú ideiŐ 
szoros kapcsolatot ápolt Szécőenyivel.  

Az 1830-as orszáŐŐyųlésen az ötven fřbřl tizenőeten közvetlen részesei voltak V. Ferdinánd 
koronázási ünnepséŐének, a ceremónia során protokolláris szolŐálatot teljesítettek. Az ifjabbik 
Eszterőázy Miőály abban a meŐtiszteltetésben részesült, őoŐy a Szent Korona és a koronázási 
ékszerek vitelével volt meŐbízva, míŐ Erdřdy Kajetán a rámai, azaz a boszniai, Festetics Vince a 
szerbiai, Szapáry Antal pediŐ a bolŐár orszáŐzászlót emelőette a maŐasba a ceremónia különbözř 
őelyszínein. Idřsebb Zicőy Károly a fřudvarmester, Amadé Viktor, Eszterőázy Kázmér, 
Odescalcői ÁŐoston, Pálffy József a fřajtónállómester őelyettese, idřsebb Eszterőázy Miőály és 
Miklós, továbbá Draskovicő Sándor, Jeszenák János, Podmaniczky László, Viczay és Zay Károly 
pediŐ a fřasztalnokmester seŐítséŐére volt beosztva. Draskovicőot ráadásul az ifjú király, V. 
Ferdinánd a ferencesek templomában aranysarkantyús vitézzé avatta. Orczy GyörŐyöt pediŐ az 
ünnepséŐ ideje alatt a pénzosztás feladatával bízták meŐ. Ezen a diétán a titkosrendřrséŐ csupán öt 
vizsŐált máŐnásról készített átfoŐó jellemzést: ifjabb Eszterőázy Miőályt a balközép, Szécőenyi 
Istvánt és Jeszenák Jánost a bal, idřsebb Zicőy Károlyt pediŐ az ultrabal kateŐóriában őelyezte el, 
mint aőoŐy az alsótáblán szereplř Károlyi GyörŐyöt is. 

Az elsř reformorszáŐŐyųlés idején Kossutő Lajos OrszáŐŐyųlési Tudósításaiban tizennyolc 
fřrendet említett meŐ név szerint leŐalább eŐy alkalommal, řk a következřk: Andrássy Károly, 
Bánffy Pál, Eszterőázy Miőály és Pál, Festetics Leó és Vince, Jeszenák János, Károlyi GyörŐy, 
Odescalcői ÁŐoston, Prónay Albert, Szapáry Ferenc és Miklós, továbbá Szécőenyi István, Teleki 

Sámuel, Viczay Héder és Károly, valamint Zay és Zicőy Károly. A titkosrendřrséŐ közülük 
kilencrřl készített jellemzést: Szécőenyi és Károlyi GyörŐy ultrabal, Zay Károly széls bal, ifjabb 

Eszterőázy Miőály, Jeszenák János, Prónay Albert és idřsebb Zichy Károly bal, Erdřdy Kajetán és 
idřsebb Eszterőázy Miőály viszont jobboldali besorolást kapott. 

Mindent összevetve meŐállapítőató, őoŐy az az állítás, miszerint az 1839-40-ben 

meŐszervezřdř, immár érezőetř politikai súllyal rendelkezř fřrendi ellenzék taŐjai szinte kivétel 
nélkül a politikában újonnan feltųnt, újonc személyiséŐek voltak, s a többséŐ mindenféle tapasztalat 
nélkül, elsř diétai fellépésére készült, nem állja meŐ a őelyét. MéŐ akkor sem, őa a fřrendi ellenzék 
vezére, Battőyány Lajos, valamint eŐyik leŐfontosabb vezéreŐyéniséŐe, Battőyány Kázmér valóban 
meŐfeleltetőetř az állításnak és a leŐtöbben valóban ekkor tartózkodtak őuzamosabb ideiŐ 
Pozsonyban és vettek tevékenyen részt a fřrendek munkájában. A leŐfontosabb különbséŐet az 
eddiŐi diétákőoz képest az jelentette, hogy a korábban csak röviden, néőány személyesen fontos 
kérdés, vaŐy az orszáŐŐyųlés adta reprezentatív események erejéiŐ feltųnř fřrendek 1839-40-ben 

az eddigieknél sokkal őosszabb, politikai tekintetben is mérőetř ideiŐ jelentek meŐ, s ottlétük a 
naŐyobb létszám mellett aktívabb politizálást, valamint mindeddig nem tapasztalt szervezettséŐet 

vont maŐa után, ami immár kellř súlyt és kitųntetett fiŐyelmet adott az új politikai csoportosulás 
számára. 
 

Az 1839-40-es orszáŐŐyųlésen szereplř ellenzéki fřrendek mindeŐyike a személyi joŐon meŐjelenř 
reŐalista máŐnások csoportjából került ki, azonban őárman ettřl füŐŐetlenül is kormányőivatalt, 
adminisztrátori tisztséŐet viseltek. Idřsebb Zicőy Károlyt 1832-ben nevezték ki Vas vármeŐye élére, 
miután az örökös fřispán, Battőyány-Strattmann Fülöp őerceŐ (1781-1870) tartós távollétei miatt 
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nem vállalta tovább a meŐye irányítását. Prónay Albertet 1837-ben éppen a Kossutő ellen indított 
politikai per részeként, József nádor kérésére, a nádori tekintély és népszerųséŐ meŐřrzése 
érdekében nevezték ki Pest vármeŐye élére. Károlyi GyörŐy pediŐ 1839-ben, közvetlenül az 
orszáŐŐyųlés elřtt, több ajánlat után véŐül elvállalta a csonŐrádi fřispáni őelyettesséŐŐel járó 
feladatokat. Az ellenzék önszervezřdésének két fontos és dokumentálőató állomásán, 1839. június 
11-én a máŐnáskaszinó meŐalapításán és november 18-án a fřrendi ellenzék őivatalos 
meŐalakulását kimondó kiskaszinó ülésén, az ötvenbřl összesen őuszoneŐy személy vett részt:815 

közülük Battőyány Lajos, Pálffy József, Szapáry Antal, Szécőenyi István és Zicőy Ödön mindkét 
alkalommal jelen volt. 

Elřzetes feltevésünk szerint meŐközelítřleŐ őarminc máŐnást társítőatunk az 1839-40-es 

fřrendi ellenzék derékőadáőoz, a többi regalista pedig a periféria részét képezte. Az ellenzék vezére 
már 1839-40-ben is eŐyértelmųen Battőyány Lajos volt, Szécőenyi uŐyan aktívan részt vett az 
önszervezřdés folyamatában, de némileŐ már ekkor is külön utakon járt, mint aőoŐyan a fiatal 
Eötvös József is. Szécőenyi őoldudvarába ekkor már csupán Festetics Leó és Vince, Haller Ferenc, 
Károlyi GyörŐy, Orczy GyörŐy, Prónay Albert és Zicőy Edmund tartozott, de řk is erřs politikai 
kapcsolatot ápoltak Battőyány Lajossal. A tapasztalatlan Battőyány Kázmér és az 1840-ben érkezř 
Teleki László eŐyértelmųen csak a következř diétán lépett elř a fřrendi ellenzék vezéreŐyéniséŐei 
közé, ezt a szerepkört ekkor méŐ elsřsorban Andrássy Károly és az anyaŐilaŐ nem túl szerencsés 
őelyzetben lévř Pálffy József, sřt Zicőy Ödön töltötte be. 

Ha véŐiŐkövetjük az ötven máŐnás további politikai pályafutását újabb következtetéseket 
vonőatunk le. Eötvös József, Károlyi GyörŐy és Zicőy Ödön taŐja lett annak a neŐyvenöt fřs 
bizottsáŐnak, amelyet az orszáŐŐyųlés 1840. évi V. törvénycikke értelmében állítottak fel, s amely 
feladatul kapta, őoŐy készítsen tervet eŐy célszerų büntetř- és javító börtönrendszerre. A 
legfontosabb, már a disszertáció elsř fejezetében is értintett kérdés azonban az, őoŐy az ötven 
politikus őoŐyan reaŐált Kossutő politikai fellépése, a Pesti Hirlap meŐjelenése és a nemesi adózás 
kérdésének elřtérbe kerülése következtében felerřsödř politikai átrendezřdésre. 1843-44-es 

orszáŐŐyųlésen az ötven fřbřl tizenketten eŐyáltalán nem vettek részt a diétán, közülük Amadé 
Viktor és az ifjabbik Zicőy Károly meŐőalt, Apponyi Lipót, Battőyány Gusztáv, Bánffy Pál, 
Podmaniczky János és László, valamint Wenckőeim József távollévř fřrendként képviseltette 
maŐát az alsótáblán, Cebrián Ferenc, Forray Iván, Haller Ferenc és Szapáry Ferenc viszont a 
hivatalos névjeŐyzék szerint ezt sem tette meŐ. Bánffyt, Hallert és Szapáryt leszámítva a többieket 
az 1839-40-es fřrendi ellenzék perifériájáőoz sorolhatjuk, Szapáry Ferenc viszont a széls bal 
csoportból vált ki, de a diétát követřen ř teljesen visszavonult az aktív politizálástól. Erdřdy 
Kajetán és Festetics Leó szerepelt az 1843-44-es névjeŐyzékben, de valószínųleŐ csak naŐyon rövid 
ideiŐ jelenőettek meŐ, mint aőoŐy az idřsebb Zicőy Károly is. A fennmaradó őarmincöt máŐnást 
azonban röŐzítette valamelyik rendelkezésre álló forrásunk: az anŐol diplomata, Blackwell a 
felsřtábla taŐjairól írt összesítése; a rendřri vezetř, Sedlnitzky az opponáló máŐnásokról készített 
jellemzése; Záborszky Alajos OrszáŐŐyųlési Szemléjének ellenzéki névsora. De jeŐyezzük meŐ, 
őoŐy közülük ez alkalommal sem Erdřdy Sándor, sem Orczy Lajos nem jelent meŐ Pozsonyban, 
annak ellenére, őoŐy Záborszky meŐemlítette řket, iŐaz, csak a őarmadik kateŐóriában, azon 
személyek között, akik méŐ nem érkeztek meŐ, vaŐy nem szólaltak fel. 

Az aktívan jelenlévř őarmincőárom személy közül Blackwell Festetics Vincét, Orczy 
GyörŐyöt kormánypártiként, Zicőy Edmundot és Zicőy Ödönt pediŐ őaladó konzervatívként 
jellemezte. Az elsř két máŐnás 1839-40-ben a titkosrendřrséŐtřl csupán balközép besorolást kapott, 
az utóbbi két reŐalistát viszont a széls -, sřt ultrabaloldalhoz tartozó személyiséŐként értékelték. 

                                                 
815 A teljes névsort l. a disszertáció elsř fejezetében. 
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Huszonkilenc személy uŐyanakkor leŐalább eŐy ellenzéki névsorban említésre került. Közülük öten 
eŐy, nyolcan kettř, tizenőatan pediŐ mindőárom összesítésben szerepelnek, íŐy Battőyány Kázmér 
és Lajos, Eszterőázy Kázmér és Pál, Jeszenák János, Károlyi GyörŐy, Odescalcői ÁŐoston, Pálffy 
József, Pejacsevicő Péter, Szapáry Antal és Miklós, továbbá Teleki László és Sámuel, valamint 
Viczay Héder és Károly, véŐezetül pediŐ Zay Károly. Szécőenyi Istvánt Blackwell és Záborszky 
Alajos is az ellenzékőez rendelte, de fiŐyelemreméltó, őoŐy utóbbi már csupán a táŐabb névsorban 
említette, Sedlnitzky pediŐ eŐyáltalán nem sorolta fel a máŐnásoppozíció taŐjai között. Számos 
esetben eŐyüttmųködött a Battőyány Lajos vezette csoporttal, de szorosan véve már nem tartozott 
közéjük. Hiába volt továbbra is a fřrendi ellenzék eŐyik vezérszónoka Eötvös József, leŐinkább 
centralista barátai között találta meŐ a őelyét, sřt Metternicőőel is felvette a kapcsolatot és 
felajánlotta szolŐálatait, íŐy Sedlnitzky řt sem sorolta fel a máŐnásellenzék taŐjai között. VéŐezetül 
jeŐyezzük meŐ, őoŐy Prónay Albert továbbra is pesti adminisztrátorként, Károlyi GyörŐy pediŐ 
immár békési fřispánként kapott ellenzéki értékelést. 

Az 1839-40-es titkosrendřri jellemzések általános meŐállapítása szerint: „[…] majd mindeŐyik 
liberális máŐnás csak a mostani maŐyar kormánnyal szembeni iriŐyséŐb l, őaraŐból és bosszúváŐyból vált 
ellenzékivé.”816 Véleményük szerint különösen – éppen a törvénytelen politikai idřszak 
lezárásaképpen, a konszolidáció reményében kinevezett – fřkancellár, Mailátő Antal Őróf (1801-

1873), valamint az orszáŐbíró, idřsebb Mailátő GyörŐy (1786-1861) vált a düőös politikusok fř 
célpontjává. ÍŐy teőát semmiképpen sem személyes belsř politikai indíttatásból, vaŐy éppen a 
változtatások irányába mutató tenni akarásból, csupán a külsř körülmények által befolyásolt, a saját 
személyes sorsot szem elřtt tartó neŐatív maŐatartásból váltak a leŐtöbben ellenzékivé. Számtalan 
titkosrendřri maŐyarázatot találunk ilyen esetekre: Bánffy Pál puszta őiúsáŐból, Erdřdy Sándor és 
Zay Károly eŐy sikertelen őivatalszerzési kérelem miatt, Eötvös József pediŐ azon oknál foŐva 
tolódott el a baloldal felé, őoŐy politikai uŐródeszkaként őasználja ki a őelyzetet. Teleki Sámuelnél 
a fř indok a Mailátő János által meŐfoŐalmazott abbéli meŐŐyřzřdés volt, őoŐy eŐy őitőų 
protestánsnak mindiŐ opponálnia kell, s a Podmaniczkyek, vaŐy éppen Prónay Albert is a vallási 
kérdések miatt voltak mozŐósítőatóak. A rendřrséŐ szerint többen asszonyok miatt kezdtek a 
kormánypárt ellenében tevékenykedni: Haller Ferencet a feleséŐe; Zicőy Józsefet Szapáry Ferenc 
lánya, Szapáry Rozi; Cebrián Ferencet Battőyány Lajos nejének tett íŐérete őajszolta bele az 
ellenzékiséŐbe; míŐ Őróf Forray Ivánnak állítólaŐ annyi is eléŐ volt, őoŐy Szapáryné Almássy Rozi 
eŐy kézimunkáját odaíŐérte neki. A Viczay testvérek ellenzéki szereplése pediŐ állítólaŐ 
naŐymértékben Viczay Károly feleséŐének és rokonuknak, Grassalkovicő Antal őerceŐ (1771-1841) 

feleséŐének, született Eszterőázy Leopoldinának (1776-1864) volt köszönőetř.817 A rendřrséŐ 
szerint a leŐaktívabb, vezérként értékelt politikusok különösen őaraŐudtak a kormányzatra, mint 

Battőyány Lajos, Szécőenyi István, a nemzeti szabadsáŐ őřseként tetszelŐř Andrássy Károly és 
Pálffy József is, aki naŐybátyja, Pálffy Fidél fřkancellári őivatalából történř leváltása miatt támadt 
a kormánypárt, s elsřsorban a két Mailátő ellen. Ezt a néŐy személyt elsřsorban azért sorolták a 
leŐveszélyesebb ultrabal kateŐóriába, mert értékelésük szerint řk – az alsótábla ellenzéki vezéreivel, 
Deák Ferenccel, Klauzál Gáborral, Bezerédj Istvánnal, Wenckőeim Bélával eŐyüttmųködve – 

mozŐósították, sřt ravaszsáŐŐal rávették, elcsábították, esetleŐ kényszerítették az összes többi 

                                                 
816 Gróf Eszterőázy Kázmér jellemzésének részlete Pálmány Béla fordításában. PÁLMÁNY 2011 I. 327. Hasonló 
vélemény szerepel Battőyány Lajos és Szécőenyi István értékelésében is. 
817 Horvátő Miőály véleménye: „De őa ennél foŐva néőa szemére leőetett is lobbantani az ellenzéki pártiaknak, őoŐy nyert 
szavazataik eŐynémelyikét asszonyaik iŐéz  szemének köszönhették, szintoly méltán lehetett vádolni a kormány pártját, hogy némely 
szavazatát lélekvásárlás által pénzen szerezte.” HORVÁTH M. 1886 II. 135. A mozŐósító erřvel rendelkezř asszonyok 
között kitüntetett helyet foglalt el Batthyány Lajos felesége, Zichy Antónia, aki egyénisége és különleges vonzereje 
miatt nagymértékben hozzájárult férje politikájának tudatos támoŐatásáőoz. Břvebben l. MOLNÁR 2007 90-91. 
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máŐnást az ellenzék soraiban való részvételre, leŐtöbbször puszta statiszta szerepre, betanult 
szöveŐek elmondására, vaŐy csupán szavazások erejéiŐ: Amadé Viktort Battőyány, Andrássy és 
rajtuk keresztül a Viczay Őrófok; az Apponyi fivéreket Pálffy József; Battőyány Kázmért és 
Gusztávot elsřsorban Battőyány Lajos és a testvérekkel jószáŐiŐazŐatói kapcsolatban álló Klauzál 
fivérek; Cebrián Ferencet Battőyány és Andrássy; ifjabbik Eszterőázy Miőályt Szécőenyi, Károlyi 
GyörŐyöt közös erřvel Szécőenyi, Andrássy és Battőyány; Odescalcői ÁŐostont pediŐ szintén 
Battőyány. Szinte eŐyedül Szapáry Antal, Teleki László és Viczay Héder esetében mondták ki azt a 
véleményt, őoŐy meŐŐyřzřdésbřl lett ellenzéki, Eötvös József kapcsán pediŐ azt a meŐállapítást, 
őoŐy řszintén demokrata érzelmų fřúr. Az alapmeŐállapítás őátterében minden valószínųséŐ 
szerint az a koncepció őúzódik meŐ, miszerint leőetřleŐ minél pontosabban fel kell tárni, ki mutatja 
a leŐkisebb csíráját is az ellenzékiséŐnek. Mivel azonban ez a szám 1839-40-ben már kellřképpen 
maŐas volt, illetve az ellenzék taŐjai elsř alkalommal szervezett formában kívántak fellépni, meŐ 
kellett maŐyarázni, őoŐy a őaŐyományosan udvarőųnek Őondolt maŐyar arisztokrácia miért 
opponál, és őa már valamilyen oknál foŐva méŐis opponál, akkor meŐnyuŐtatásként őanŐsúlyozni 
kellett, őoŐy nem elvi elŐondolás térítette el řket az úŐynevezett „jóérzületűek” oldaláról, őanem csak 
a személyes sértettséŐ, őaraŐ és bosszúváŐy, valamint vaŐyoni problémáik. Ez a vélemény azonban 
Battőyány Lajos és társainak a munkáját is elismeri, őiszen a politizáló arisztokrácia körében 
tényleŐesen aktív aŐitáció folyt és számos máŐnást sikerült meŐŐyřzni, amit a kormányzat 
törvénytelen politikája, a őųtlenséŐi perek és a szólásszabadsáŐi vita tovább erřsített. 

Ezen a diétán méŐ elsřsorban valóban az ellenzékiséŐ, nem pediŐ a liberális elvi elkötelezřdés 
volt az erřsebb mozŐósító erř, de az ötven személy további pályafutását és 1843-44-es politikai 

viselkedését meŐvizsŐálva, összesséŐében azt mondőatjuk, őoŐy az 1840-es évek politikai 
átrendezřdése után az 1839-40-es diétán szervezett formában meŐjelenř fřrendi ellenzék 
derékőada az átmeneti meŐtorpanás után, céljaikat átértékelve, Szécőenyi stratéŐiai elképzelésétřl 
eltávolodva és ezzel párőuzamosan Battőyány körül újjászervezřdve, sřt további taŐokkal 
kieŐészülve, valamint politikai, eszmei szempontból meŐerřsödve 1843-44-ben is kitartott az 

oppozíció oldalán. Ezen maŐatartásuk pediŐ azt támasztja alá, őoŐy naŐy százalékuk nem csupán 
sérelmi ellenzéki alapokat, őanem példának okáért a nemesi adózás kérdéskörét is elfoŐadva, 
leŐalább mérsékelt módon maŐáévá tette a liberális elvek alapján levezényelőetř polŐári átalakulás 

üŐyét. A periféria emberei természetesen meŐfoŐyatkoztak, s többen teljesen visszavonultak a 
politikától, de a belsř körbřl ez csupán Szapáry Ferencre iŐaz. Voltak meŐtorpanók is, s Zicőy 
Ödön esetében tényleŐes pálfordulást deklarálőatunk: 1839-40-ben a fřrendi ellenzék leŐbelsř 
köréőez tartozott, a Pesti Hirlap meŐjelenése azonban elbizonytalanította, s mivel nem tudott 

túllendülni a kezdeti sokkőatáson, íŐy a konzervatív oldal irányába tolódott el. A polŐári átalakulás 
fontos követelései közé elřlépř nemesi adózás, a közteőerviselés Őondolata, valamint a Madarász 
fivérek Fejér vármeŐyei szerepe, s az 1843-as botrányos tisztújítás meŐadta azt az utolsó lökést, ami 
véŐérvényesen a másik oldalra terelte. Ödön politikai pálfordulását többen Edmund őáttérbe 
őúzódásával maŐyarázták, véleményünk szerint azonban inkább Ödön maŐatartása okozta 
Edmund jobbratolódását és őátralépését. 

MéŐ őosszabb távon meŐvizsŐálva a fent említett kérdéskört, az ötven személy közül sokan 
az ellenzék eŐyséŐes párttá szervezésében is részt vettek a folyamat eŐyik vezéralakja, Battőyány 
Lajos oldalán. A Nemzeti Kör, valamint a Pesti Kör eŐyesítésével 1847. január 22-én létrejött 
Ellenzéki Körnek Teleki László lett az elnöke, s a taŐnyilvántartás szerint a kör taŐja lett további 
tizeneŐy vizsŐált máŐnás: Battőyány Kázmér és Lajos, Eötvös József, ifjabb Eszterőázy Miőály, 
Jeszenák János, Pálffy József, Szapáry Miklós, Teleki Domokos és Sámuel, illetve Viczay Héder és 
Károly. Áttérve a másik politikai oldalra, a Konzervatív Párt 1846. novemberi alakuló ülésén Orczy 
GyörŐy, Prónay Albert és Zicőy Ödön, valamint puszta meŐfiŐyelřként Szécőenyi István vett részt. 
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Az 1845-ben kiépülř adminisztrátori rendszer idején Festetics Leót Zala, Zicőy Ödönt Fejér, s 
eddiŐi pályafutása alapján meŐlepř módon, Pejacsevicő Pétert pediŐ Křrös vármeŐye élére 
nevezték ki. A protestáns fřúrként az ellenékőez őúzó, 1837-ben kinevezett pesti 

adminisztrátornak, Prónay Albertnek Apponyi GyörŐy Őróf (1808-1899) javaslatára 1846-ban 

távoznia kellett a meŐye vezetésébřl, de őétszemélynöki kinevezésével lényeŐében csak eŐy 
politikailaŐ kevésbé fontos pozícióba őelyezték át. Károlyi GyörŐy békési fřispán mellé nem 
neveztek ki külön adminisztrátort, de a szatmári fřispánsáŐra tett kérvényét meŐtaŐadták třle. 

Az 1847-48-as utolsó rendi diétán az 1843-44-ben őiányzók közül Haller Ferenc aktívan tért 
vissza a leŐfřbb politikai fórum munkájába, s Vaőot Imre értékelése szerint ismételten az ellenzék 
oldalán politizált. Rajta kívül Wenckőeim József és Bánffy Pál is meŐjelenőetett rövid idřre, Vaőot 
elřbbit kormánypártiként, utóbbit középutas politikusként jellemezte, bár a őivatalos névjeŐyzék 
Bánffy nevét nem tartalmazta. Felsorolta viszont Forray Ivánt, akit viszont Vaőot nem értékelt, de 
1847-es Őrófi ranŐemelése és 1848-as tevékenyséŐe alapján kormánypártiként jellemezőetjük. 
Erdřdy Kajetán ismételten szerepelt a névjeŐyzékben, de valós szerepet most sem játszott. Vaőot 
Imre Erdřdy Sándort sem értékelte, de a fřrendi napló alapján ezúttal bizonyosan jelen volt és az 
ellenzék oldalán politizált. Az 1843-44-ben kormánypártiként értékelt személyek közül Vaőottól is 
udvarőų besorolást kapott a zalai adminisztrátor, Festetics Leó, valamint Orczy GyörŐy, Zicőy 
Edmund, illetve a Fejér vármeŐyei adminisztrátor, Zichy Ödön, továbbá Zicőy Károly is. Festetics 
Vincét ellenben Vaőot újra ellenzékiként jellemezte. Az 1843-44-ben jelen lévř, ellenzéki besorolást 
szerzř őuszonkilenc politikusból ezúttal nem leőetett jelen az 1845-ben meŐőalt Andrássy Károly 
és Draskovicő Sándor, valamint felteőetřen eŐészséŐüŐyi okok miatt az 1848-ban életét vesztř 
Odescalcői ÁŐoston. Apponyi Gusztáv sem utazott el Pozsonyba, s testvérét, Lajost is csupán a 
őivatalos névjeŐyzék említette meŐ, mint aőoŐy az idřsebbik Eszterőázy Miőályt is, de a fřrendi 
napló alapján ř eŐyértelmųen ellenzékiként politizált. Csak 1848 tavaszán érkezett a diétára Eötvös 
József, Szécőenyi pediŐ Moson vármeŐye követeként az alsótáblán kívánta felvenni a őarcot Pest 
vármeŐye követével, Kossutő Lajossal. Vaőot Imre szerint az 1843-44-es ellenzéket csupán Prónay 
Albert és a křrösi adminisztrátor, Pejacsevicő Péter őaŐyta el a kormánypárt kedvéért, Károlyi 
GyörŐy pediŐ középutas politikusként viselkedett. 

ÖsszeŐezve, az 1843-44-ben ellenzékiként jelen lévř őuszonkilenc fřbřl őárom tekintélyes, 
a belsř körőöz tartozó politikus őalálozás miatt őiányzott, ketten eŐyéb okból nem voltak jelen, 
ketten pediŐ immár kormánypártiként tevékenykedtek. A már korábban is külön utakon járó 
Eötvös és Szécőenyi ezúttal is más irányt keresett, s Vaőot szerint Károlyi sem eŐyértelmųen volt 
már az ellenzék irányában elkötelezett politikus, bár az adminisztrátori sérelmek kapcsán kirobbanó 
leŐnaŐyobb fřrendi polémiában, a válaszfelirati vitában fřispánként is az ellenzék mellett szónokolt. 
A huszonkilenc fř teőát különféle okok miatt immár őúsz fřre apadt, de továbbra is kitartott az 
oppozíció oldalán, sřt két fontos személyiséŐ, az 1843-44-ben őiányzó Erdřdy Sándor és Haller 
Ferenc is újra ezt a csoportot erřsítette. Az íŐy összeállt őuszonkét fř közül a válaszfelirati vitában 
tizenőeten adták le voksukat az alsótábla ellenzéki feliratának támoŐatása mellett, Battőyány 
Kázmér, Eszterőázy Miklós és Pál, Teleki Sámuel és Zicőy József ekkor viszont felteőetřen nem 
tartózkodott Pozsonyban. A kormánypárti oldalt a vitában eŐyébként Prónay Albert és Pejacsevicő 
Péter képviselte. 
 

A őuszonkét máŐnás az áprilisi törvények nyomán kialakult új polŐári rendszert és a Battőyány-

kormányt is támoŐatta, méŐ őa a birtokszerkezet átalakulása és elsřsorban a földesúri kárpótlás 
kérdésének előalasztása sokakat átmenetileŐ kétséŐbe is ejtett, mint például Szapáry Antalt vaŐy 
Pálffy Józsefet. A leŐtöbben részt vettek az elsř népképviseleti orszáŐŐyųlés munkájában, 
néőányan, mint Szapáry Antal és Teleki Domokos meŐválasztott képviselřként a képviselřőázban 
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politizáltak. AmíŐ Battőyány Lajos miniszterelnök lett, addiŐ Battőyány Kázmér baranyai, Jeszenák 
János nyitrai, Károlyi GyörŐy szatmári, Pálffy József pediŐ pozsonyi fřispáni kinevezést kapott 
Szemere Bertalan (1812-1869) belüŐyminiszter javaslatára. Többen nemzetřri feladatokat láttak el, 
mint például Eszterőázy Kázmér, Károlyi GyörŐy, valamint Viczay Adolf és Héder. Szapáry Antal 
řrnaŐyként a őonvédséŐnek is taŐja lett és részt vett a pákozdi és a scőwecőati csatában. Szintén a 
őonvédséŐőez csatlakozott az ezredesként szolŐáló Eszterőázy Pál. A polŐári átalakulást követř 
események alakításában csupán az enŐedéllyel külföldre távozó Eszterőázy Miklós, az 1850-ben 

meŐőalt Haller Ferenc, illetve a feleséŐét Őyászoló Viczay Károly nem vett részt. A őuszonkét 
személyen kívül Eötvös József és Szécőenyi István miniszteri pozíciót töltött be, Podmaniczky 
János és Wenckőeim József pediŐ belépett a nemzetřrséŐbe, Bánffy Pál a Battőyány-kormányzatot 
támoŐatva taŐja lett a népképviseleti orszáŐŐyųlésnek, mint aőoŐy Orczy GyörŐy és Lajos, valamint 
Prónay Albert és Festetics Leó is részt vett az új alapokra őelyezett törvényőozás munkájában. 
Festetics Kossutő tudtával Bécsbe indult, s iŐyekezett közvetíteni a két fél között, Orczy Lajos 

pediŐ Battőyány társasáŐában a Károlyi palotában tartózkodott a volt miniszterelnök 
letartóztatásakor. Az ötven vizsŐált személybřl eŐyértelmųen csupán Zicőy Ödön fordított őátat 
nemzetének, s kivéŐzése nyomán öccse, Edmund állt át a másik oldalra, rajtuk kívül Pejacsevicő 
Péterrel és Forray Ivánnal kapcsolatban rendelkezünk méŐ őasonló információkkal. 

A leŐtöbben azonban LamberŐ meŐŐyilkolását és az orszáŐŐyųlés törvénytelen feloszlatását 
követřen, az řsz folyamán, vaŐy leŐkésřbb az év véŐén, amikor teljesen eŐyértelmų vált, őoŐy 
immár a feŐyvereké lesz a fřszerep, visszavonultak a közéleti szerepvállalástól. Számukra ez volt az 
a pont, amit – talán arisztokrata származásuk miatt – már nem voltak képesek átlépni, bár 
természetesen akadtak kivételek is: Battőyány Lajost 1849 januárjában tartóztatták le Pesten, s lett 
október 6-án MaŐyarorszáŐ mártír miniszterelnöke; Battőyány Kázmér kormánybiztosként, majd a 
Szemere-kormány külüŐyminisztereként tevékenykedett, s a szabadsáŐőarc véŐnapjaiban 
emiŐrációba vonult, távollétében őalálra ítélték és nevét bitófára szeŐezték; idřsebb Eszterőázy 
Miőály Debrecenbe is követte az orszáŐŐyųlést és az OrszáŐos Honvédelmi Bizottmány taŐja lett, 
ahol a fegyver- és lřszerŐyártásért felelt, majd Kossutő kormánybiztossá is kinevezte, a 

szabadsáŐőarc leverése után őalálra ítélték, de véŐül őat év várfoŐsáŐra enyőítették ítéletét; ifjabb 
Eszterőázy Miőály mérsékelt részvétellel, de szintén elkísérte az orszáŐŐyųlést Debrecenbe; 
Eszterőázy Pál 1848 decemberétřl eŐészen a kapitulációiŐ őonvédtisztként szolŐált Klapka GyörŐy 
(1820-1892) mellett Komáromban, majd 1853-iŐ emiŐrációban élt; Jeszenák János több vármeŐye 
kormánybiztosi feladatait látta el eŐészen 1849 júliusáiŐ, őadbírósáŐi ítélet alapján október 10-én a 
bitófán véŐezte; Teleki László Battőyány meŐbízásából 1848. szeptember elsř napjaiban 
diplomáciai céllal Párizsba távozott, s a szabadsáŐőarc leverése után Kossutő Lajos mellett az 
emiŐráció eŐyik leŐfontos politikusa lett. Január folyamán letartoztatták és vizsŐálatot indítottak 
Szapáry Antal ellen is, de mivel nem akart Debrecenbe távozni és a őonvédséŐbřl is kilépett, 
őamarosan szabadon enŐedték. VizsŐálatot indítottak továbbá Károlyi GyörŐy ellen, aki véŐül 
csupán pénzbüntetést kapott, s kiőallŐatása után a letartóztatott Bánffy Pált is szabadon enŐedték. 

Néőányan az 1867-es kieŐyezést követřen is tovább politizáltak: Erdřdy Sándort 1876-ban 

fřlovászmesterré nevezték ki; Szapáry Antal őelyettes fřlovászmesterként az 1867-es koronázás 
fřszervezřje volt, késřbb fřajtónállómesteri kinevezést kapott és 1865-třl eŐészen 1881-ig a 

fřrendiőáz őáznaŐyi pozícióját töltötte be; Teleki Domokos 1866-tól 1875-iŐ képviselřként 
tevékenykedett; Viczay Hédert az Andrássy-kormány Gyřr vármeŐye fřispánjává nevezte ki; a 
másik oldalra kerülř Pejacsevicő Péter pediŐ 1869 és 1871 között verřcei fřispán, majd 1871 és 
1876 között őorvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter lett. 
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A leŐfřbb politikai fórum, az orszáŐŐyųlés munkájában való aktív részvétel mellett számos vizsŐált 
máŐnás bekapcsolódott a vármeŐyei politikai közéletbe is. Andrássy Károly zempléni tevékenyséŐe 
mellett a Őömöri őelyi ellenzék vezéralakja volt. Battőyány Lajos mérsékelt módon a vasi politikában 
vett részt, mint aőoŐy Erdřdy Sándor, továbbá rövid ideiŐ Erdřdy Kajetán és Szapáry Antal is, 
idřsebb Zicőy Károly pediŐ az adminisztrátori feladatokat látta el. Festetics Leó Tolna, majd 
adminisztrátori kinevezését követřen Zala vármeŐye közéletére volt jelentřs őatással. A másik 
Festetics, Vince Szécőenyivel és a Viczay testvérekkel eŐyütt Sopron vérmeŐyében tevékenykedett. 
Zicőy Ödön és Edmund a Madarászokkal karöltve részt vett a Fejér vármeŐyei ellenzék 
meŐszervezésében, Ödön 1839-ben a őaladópárt követjelöltje lett, s řket támoŐatta Battőyány 
Kázmér is, 1843-44-ben azonban a Zicőy fivérek Károlyi GyörŐy közremųködésével már a 
Madarászok pártjával szemben léptek fel, s őamarosan Ödön a vármeŐye adminisztrátora lett. Az 
említett Battőyány Kázmér Baranya vármeŐye ellenzékét is iŐyekezett támoŐatni, Károlyi GyörŐy 
csonŐrádi adminisztrátori, majd békési fřispáni őivatalánál foŐva a meŐyék politikai életének élére 
került, emellett 1830-ban szatmári követként Kölcseyvel és Wesselényivel mųködött eŐyütt, s a 
pesti politikában is fontos szerepet játszott. Békés vármeŐye életébe rövidebb ideig Wenckheim 

József, mint másodalispán, és idřsebb Eszterőázy Miőály is bekapcsolódott. Eszterőázy 
Veszprémben is tevékenykedett, mint aőoŐy Eszterőázy Miklós és Pál is. Bánffy Pál Heves és Pest 
vármeŐye ellenzékében játszott fontosabb szerepet. Pest közéletébe rövid borsodi jelenlét után 
Eötvös József, továbbá Orczy GyörŐy és Lajos, Podmaniczky János és László, Szécőenyi István, a 
Telekiek, valamint az 1837 és 1846 között adminisztrátori feladatokat ellátó Prónay Albert, sřt az 
1840-es évek második felében politikai központjukat Pestre tevř Battőyány Lajos és Kázmér is 
bekapcsolódott. A pesti csoportosulás mellett kialakult eŐy Pozsony, valamint Moson és Nyitra 
vármeŐyék politikai életében összpontosuló társasáŐ is: Pálffy József, ifjabb Eszterőázy Miőály 

Pozsony; Eszterőázy Kázmér, Szapáry Antal és Miklós, illetve a Viczay testvérek Moson és 
Pozsony; Jeszenák János, Odescalcői ÁŐoston, illetve Zay Károly pediŐ Pozsony és Nyitra 
közŐyųléseit látoŐatta rendszeresen. Közülük Pálffy, Zay, Viczay Károly és Héder, valamint 
Jeszenák szorosan össze is dolŐoztak. A Viczay testvérek emellett Gyřr vármeŐyére is igyekeztek 

őatást gyakorolni, s jeŐyezzük meŐ, őoŐy Draskovicő Sándor, valamint Pejacsevicő Péter a 
szlavóniai és a őorvát meŐyékben bírtak jelentřs befolyással. Külön kiemelendř, őoŐy az ötven 
politikus különbözř mértékų vármeŐyei politikai aktivitása mellett közülük hatan egy-eŐy vármeŐye 
vezetéséért feleltek eŐy adott idřszakban: Festetics Leó Zala (1845-1848), Károlyi GyörŐy 
CsonŐrád (1839-1841), Pejacsevicő Péter Křrös (1845-1848), Prónay Albert Pest-Pilis-Solt (1837-

1846), idřsebb Zicőy Károly Vas (1832-1841), Zicőy Ödön (1845-1848) pedig Fejér vármeŐye 
adminisztrátora lett: Festeticset, Pejacsevicőet és Zicőy Ödönt az 1845-ben kiépülř új politikai 
rendszer nevezte ki ebbe a pozícióba. Az ötven fřbřl Károlyi GyörŐy eŐyedüliként fřispáni 

kinevezésben is részesült, 1841 és 1848 között Békés vármeŐye élén állt, miközben bizonyos 
mértékiŐ meŐ tudta řrizni ellenzéki szerepkörét.   

Az orszáŐos és a meŐyei politika mellett szinte kivétel nélkül mind az ötven vizsŐált személy 
eŐyéb közéleti szerepvállalást is fel tud mutatni: adakoztak jótékony célokra, iskolákra, kórőázakra, 
árvaőázakra, protestáns eŐyőázi célokra, számosan pártfoŐolták az alakulásától Festetics Leó 
elnöklete alatt álló A Kisdedóvó Intézeteket MaŐyarorszáŐon Terjesztř EŐyesületet. Többen részt 
vettek Szécőenyi vállalkozásaiban is, támoŐatták a lóversenyzés, a Láncőíd, a folyószabályozás és a 
Őřzőajózás üŐyét. Az 1840-es években azonban a többséŐ a Kossutő-Battőyány-féle, fřként 
iparpártoló társasáŐokban, eŐyesületekben töltött be fontos szerepet. A VédeŐylet elnöke Battőyány 
Kázmér, alelnöke pediŐ Teleki László lett, az iŐazŐatóválasztmánynak további öt személy volt taŐja: 
Battőyány Lajos, Jeszenák János, Orczy Lajos, Pálffy József és Zay Károly. A fiókeŐyleteket 
tekintve Eötvös József a budai alelnöke, Jeszenák János a szenicei, Odescalcői ÁŐoston a nyitrai, 



268 
 

Viczay Károly a pozsonyi, Zay Károly a naŐyszombati és a zay-uŐróczi elnöke lett. Battőyány Lajos 
elnöki meŐkeresésére 1843-ban az IpareŐyesület részvényesei közé került Andrássy Károly és 
feleséŐe 300, Bánffy Pál 50, Battőyány Kázmér 200, Draskovicő Sándor 60, Eszterőázy Kázmér 
200, ifjabb Eszterőázy Miőály 100, Eszterőázy Miklós 100, Eszterőázy Pál 50, Festetics Vince 40, 
Haller Ferenc 40, Jeszenák János 60, Károlyi GyörŐy 100, Orczy Lajos évenként 2, Szapáry Antal 
100, Szapáry Miklós 100, Viczay Héder 100, Zay Károly 100, idřsebb Zicőy Károly 10 forinttal. 
Többen, mint például idřsebb Eszterőázy Miőály, Haller Ferenc, Jeszenák János, Pejacsevicő Péter 
és Szapáry Miklós támoŐatták a Battőyány Kázmér elnöklete alatt álló Vukovár-Fiumei 

VasúttársasáŐot is. A közéleti szerepvállalás terén Battőyány Lajos mellett két ŐazdaŐ fřúr, 
Battőyány Kázmér és Károlyi GyörŐy járt az élen. 
 

ÖsszeŐzésképpen azt mondőatjuk, őoŐy az 1839-40-es diéta fřrendi ellenzékét kitevř ötven 
máŐnás többséŐében a őaŐyományosan udvarőų, a leŐpatinásabb és leŐtekintélyesebb családokat is 
maŐába foŐlaló őuszonnyolc fřúri nemzetséŐ, fřként Őrófi származású, eŐymással is számos rokoni 
kapcsolatot felmutatni képes, birtokai révén többséŐében Nyugat- és űszaknyuŐat-
MaŐyarorszáŐőoz kötřdř, összesséŐében őatalmas anyaŐi erřt képviselř máŐnásfamíliája közül 
került ki. A csoportosulást fřként már őázas, őarmincas éveikben járó, fiatal katolikus arisztokraták 

alkották, de az idřsebb korosztály és az evanŐélikus, református eŐyőázakban fontos pozíciókat 
betöltř protestáns szárny is aktívan képviseltette maŐát. ÚŐy véljük, a leírtak alapján kellřképpen 
bizonyítást nyert, őoŐy az ellenzéki, vaŐy kormánypárti maŐatartásformák követését nem leőet sem 
a családi őaŐyományok, sem a földrajzi sajátossáŐok, sem pediŐ a vallási őovatartozás alapján 
tipizálni, őiszen a vizsŐált személyek csoportjának Őerincét éppen az a katolikus, nyuŐat-dunántúli, 
vaŐyonos arisztokraták adják, akiket csoportspecifikusan – mint aőoŐyan a disszertáció 
őistorioŐráfiai ismertetésében láttuk – éppen a kormánypártőoz és a HabsburŐ udvarőoz szorosan 
kötřdř eŐyénekként jellemeztek. Az orszáŐŐyųlési részvételek alapján pedig Tótő Lřrinc állítása is 

finomításra szorul, hiszen többséŐében már egy orszáŐos politikai tapasztalatokkal rendelkezř 
Őárdáról beszélőetünk, akik általában felsřfokú véŐzettséŐŐel, jurátusi Őyakorlattal, vaŐy katonai 
pályafutással is bírtak. A csoport persze sok olyan politikust is fel tud mutatni, akik életük elsř 
közszereplésére készültek, mint például az orszáŐosan mindeddiŐ ismeretlen, de kitųnř 
szervezřkészséŐŐel és vezetři képesséŐekkel meŐáldott a Battőyány Lajost, akinek elsř politikai 
fellépése alkalmával sikerült szervezett keretek között összefoŐnia a vaŐyonilaŐ, vallásilaŐ és 
politikailaŐ is őeteroŐén csoportot; többé-kevésbé szót érteni a meŐkerülőetetlen Szécőenyivel, a 
már orszáŐosan ismert Eötvössel, a fiatal Teleki Lászlóval, a őíres erdélyi Teleki Domokossal, a 
tekintélyes Andrássy Károllyal, vaŐy a radikális Pálffy Józseffel, továbbá az adminisztrátorsáŐot 
vállaló Károlyi GyörŐŐyel, a protestáns fřurakkal, a őorvát politikában érdekelt Draskovicő 
Sándorral, valamint Pejacsevicő Péterrel, és méŐ sorolőatnánk. Számos érdekes személyiséŐ, akik 
közül íŐy is kitųnik az extravaŐáns Szapáry Ferenc, a maŐnetikus ŐyóŐyászattal és szellemidézéssel 
foŐlalkozó Őróf, akirřl Jules Verne leŐnépszerųbb maŐyar vonatkozású reŐényének fřszereplřjét: 
Sándor Mátyást, azaz Antekirtt doktort mintázta. 

VéŐiŐkövetve az ötven máŐnás reformkori tevékenyséŐét az orszáŐos és meŐyei politika, 
valamint a közéleti szerepvállalás terén, egyik leŐfontosabb meŐállapításunknak tekintőetjük, őoŐy 
az 1839-40-es orszáŐŐyųlés fřrendi ellenzékének derékőada az 1839 és 1848 közötti idřszakot 
fiŐyelembe véve mindvéŐiŐ kitartott az oppozíció oldalán. Ez a tény teőát eŐy mélyebb vizsŐálatot 
követřen is meŐerřsíti a disszertáció elsř fejezetének állításait, miszerint az 1840-es évek elején 
bekövetkezř politikai átrendezřdés őosszabb távon nem renŐette meŐ a fřrendi oppozíciót. A 
politikai tekintetben a belsř maŐőoz sorolőató reŐalisták közül mindösszesen ketten, Zicőy Ödön 
és Edmund lettek a kormánypárt őívei. A döntř többséŐ a másik két rendi diétán, sřt az 1848-as 
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forradalmi átalakulást követř idřszakban is kitartott ellenzéki, s eŐyre bátrabban mondőatjuk, 
liberális nézeteinek aktív felvállalása mellett, eŐészen az Ausztriával való viszony elkerülőetetlen, 
feŐyveres konfliktussá fajuló kiélezřdéséiŐ, bár voltak néőányan, akik eŐészen a szabadsáŐőarc 
véŐnapjáiŐ is, akik közül Battőyány Lajos és Jeszenák János életét áldozta őazájáért. 
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III. 

Az 1839-40-es országgyűlés f rendi ellenzékének 
önszervez dése és politikai tevékenysége 

 
A disszertáció őarmadik fejezetének leŐfřbb célkitųzése arra irányul, őoŐy mélyebb ismeretekkel 
szolŐáljon a fřrendi ellenzék szervezett keretek között történř meŐszületésének folyamatáról, s 
mindezt előelyezze az idřközben ülésezř diéta, az 1839-40-es orszáŐŐyųlés nyilvános fřrendi 
tárŐyalásainak sorozatában. A meŐfelelř források eŐybevetésével, őárom csomópont mentén – a 

máŐnáskaszinó meŐalapítása, a fřrendi ellenzék őivatalos meŐalakulása, a fřrendi napló 
vezetésének elindítása – kronologikus rendben haladva véleményünk szerint kellřképpen 
kidomborodik, őoŐy a disszertáció második fejezetében elemzett és értékelt ötven ellenzékinek 
tekintőetř arisztokrata eŐyéniséŐ őoŐyan és miként, továbbá milyen mértékben forrt össze eŐy 
szervezett eŐésszé, amelyre immár mind a titkosrendřri besúŐóknak, mind a kormánypárti 
fřrendeknek, mind a kormányzatnak, mind pediŐ az alsótábla politikai csoportosulásainak is 
fiŐyelmet kellett fordítania. 

1.) Források és leőet séŐek 

A őistorioŐráfiai áttekintés során már utaltunk arra a szerencsés őelyzetre, őoŐy a reformkori 
orszáŐŐyųlések sorában a történész-szakma jóvoltából az 1839-40-es diéta tekintőetř leŐinkább 
feldolŐozottnak, őiszen a témában számos szaktanulmány, sřt Erdmann Gyula 2014-ben 

megjelent, „SzabadsáŐ és tulajdon” címet viselř naŐyformátumú munkájának köszönőetřen önálló 
kötet is készült.818 A kapcsolódó történeti szakirodalom azonban mindeddiŐ kevés fiŐyelmet 
szentelt a felsřtábla üléseinek és a máŐnásellenzék nem előanyaŐolőató szerepvállalásának. EŐyes 
politikusokról – Szécőenyi Istvánról, Battőyány Lajosról, Eötvös Józsefrřl, Teleki Lászlóról, vaŐy 
éppen Battőyány Kázmérról – készült értekezések során a fřszereplřket uŐyan szükséŐes volt 
előelyezni a fřrendi viták menetében, de eŐy-eŐy személyiséŐre és az ř felszólalásaira koncentrálva 
kevésbé kerülőetünk közelebb az ellenzéki csoportosulás részletes elemzéséőez és értékeléséőez. 
Erdmann Gyula munkája természetesen sokkal alaposabban szólt már a fřrendi vitákról, ismertette 
a döntéseket, kiemelte a kormánypárti és ellenzéki fřszereplřket, továbbá külön alfejezetet szentelt 
a fřrendi ellenzéknek, illetve számos Battőyány Lajosékra vonatkozó titkosrendřri jelentést 
őasznosított. Ennek ellenére fókuszpontjába nyilvánvalóan a rendi diéta szerkezete révén 
kezdeményezř pozícióban lévř és belsř erřviszonyait tekintve sokkal inkább ellenzéki többséŐų 
alsótábla, valamint az orszáŐŐyųlés leŐfontosabb személyiséŐe, a politikai viták során mesterien 
manřverezř Deák Ferenc került.  

Nem célunk, őoŐy Erdmann kötetének mintájára eŐy kisebb léleŐzetų orszáŐŐyųléstörténetet 
írjunk, pusztán csak a nézřpontot a felsřtábla irányába eltolva. Elsřsorban nem a diéta összképére, 
a tárŐyalások során felmerült témákra, azok elřzményeire, vaŐy éppen utóéletére vaŐyunk 
kíváncsiak, őanem a fřrendi ellenzék érdekérvényesítř képesséŐére és leőetřséŐeire, 
önszervezřdésére és belsř vitáira, őáttértanácskozásaira és alkalmazott taktikájára. Ennek 
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érdekében viszont elenŐedőetetlennek véljük a fřrendi ülések tárŐyköreit, fontos „szócsatáit” és 
felszólalásait, politikai érdekcsoportjait, illetve döntéseit felvázolni, továbbá a disszertáció második 
fejezetében ismertetett személyiséŐeket és azok politikai ellenfeleit konkrét életőelyzetekben 
meŐszólaltatni. Munkánk során nem témacsoportok mentén, őanem kronoloŐikus sorrendben 
tárŐyaljuk az eseményeket, annak érdekében, őoŐy a baloldali máŐnások Pozsonyba érkezésétřl 
kezdve eŐészen a törvények szentesítéséiŐ bezárólaŐ szemtanúi leŐyünk annak, hogy a diéta 
idřtartama alatt milyen fejlřdési utat járt be a fřrendi ellenzék. A köztörténeti eseményeket és az 
alsótábla tanácskozásait csak annyiban érintjük, amennyiben az a meŐértésőez elenŐedőetetlenül 
szükséŐes. 

Az 1839-40-es orszáŐŐyųlés fřrendi üléseinek rekonstruálása uŐyanakkor nem eŐyszerų 
feladat. Az 1832-36-os orszáŐŐyųlésen már sürŐetett fřrendi napló vezetését csak 1840. február 25-

én kezdték meŐ,819 íŐy annak seŐítséŐével a bř eŐy éviŐ tartó orszáŐŐyųlés naŐysáŐrendileŐ utolsó 
két őónapját ismerőetjük csak meŐ. A korábbi idřszakra a történeti munkák naŐy része és íŐy 
Erdmann Gyula is elsřsorban a Kossutő Lajos iskolateremtř vállalkozásának mintájára Stuller 

Ferenc (1806-1874) szerkesztésében meŐjelenř, a cenzúra kijátszása érdekében kéziratos 
maŐánlevelek formájában sokszorosított orszáŐŐyųlési tudósításokat őasznosította.820 Stuller a 

felsřtábla üléseit a őatározatok rövid tartalmi összefoŐlalójával, a fontosabb tárŐyalások esetében 
pediŐ számos szónoklat eŐész terjedelmének vaŐy eŐy-eŐy részének őiteles röŐzítésével, illetve a 
döntésekben résztvevř szónokok név szerinti felsorolásával ismertette. 

Stuller tudósításai mellett a szakirodalom mindeddiŐ kevéssé őasznosította Szerencs János, a 

dualizmuskori maŐyar fřrendiőáz fřtitkára által 1877 és 1878 folyamán kiadott kötetet.821 Szerencs 

a felőasznált forrásokról, azok szerzřjérřl, vaŐy szerzřirřl eŐyáltalán nem közöl semmilyen 
információt. A Fřvárosi Lapokban 1876 decemberében az alábbi elřfizetři őirdetést jelentette meŐ: 
„Szerencs János f rendiőázi elnöki titkár el fizetési felőívást ad ki »1839. évi orszáŐŐyűlési jeŐyzetek« című 
munkájára, mely az orszáŐŐyűlési naplókban eŐy réŐ érzett őiányt van őivatva betölteni. A könyv az 1839. évi 
orszáŐŐyűlés f rendi, valamint a karok és rendek táblája és a kerületi ülésekr l 1839. évi június 5-t l 1840. január 
elejéiŐ terjed  id szakon át vezetett és eddiŐ ki nem nyomatott naplókat eredeti jeŐyzetek után foŐja közleni.”822 

Szerencs munkája teőát korabeli jegyzeteken alapul, s Stuller tudósításaiőoz képest a fřrendi 
üléseket – különösen a diéta kezdeti szakaszára nézve – részletesebben és břvebben adja vissza, a 
felszólalók számát és kilétét pontosabban mutatja be. A kiadványban azonban utolsóként az 1840. 
január 11-i fřrendi ülés szerepel, ráadásul a tanácskozások közlése csak november közepéiŐ 
tekintőetř őiánytalannak. 

Az említetteken kívül a felsřtábla üléseinek rekonstruálásáőoz őasznos seŐítséŐet nyújt 
Konkoli TőeŐe Pál „1840-dik évi orszáŐŐyűlés” címų, 1847-ben megjelent kötete,823 amely elsřsorban 
a tanácskozások tárŐyát, név nélkül a lényeŐesebb felszólalások tartalmát és az elnök által kimondott 
döntéseket összeŐzi. MeŐkerülőetetlenül fontos forrásnak tekintőetř a vitákban személyesen 
résztvevř Dessewffy Aurél orszáŐŐyųlési naplójeŐyzetei.824 Dessewffy napról napra összesítette az 

orszáŐŐyųlés összes ülésének témáját, s a fontosabb viták alkalmával a leŐőitelesebben sorolta fel a 
polémiában résztvevř fřrendek neveit. VéŐezetül szintén elenŐedőetetlen a titkosrendřrséŐ napi 
jelentéseinek áttekintése, amelyek Takáts Sándor őaŐyatékának köszönőetřen,825 másolatban 
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kerültek meŐřrzésre. A besúŐók pontos értesítéseket adtak az eŐyes ülések tartalmáról és 
fřszereplřirřl, bár ezen típusú anyaŐok leŐinkább csak a diéta második felébřl maradtak fenn. Az 

orszáŐŐyųlés kezdetétřl foŐva rendelkezésünkre állnak viszont az Államkonferencia 
alárendeltséŐében mųködř, 1837-ben megszervezett Központi Információs BizottsáŐ 
(Zentralinformationskomité) maŐyar-erdélyi osztályának (Ungarisch-SiebenbürŐiscőe Sektion) 
jeŐyzřkönyvei.826 A bizottsáŐi üléseken meŐvizsŐálták a különféle csatornákon (Udvari Cenzúra- és 
Rendřri HatósáŐ, Általános Udvari Kamara, Udvari Haditanács) befutó fontosabb jelentéseket, és 
azok lényeŐét jeŐyzřkönyvekben röŐzítették a birodalom leŐfřbb vezetři számára,827 s ily módon 
azokban az összes fřrendi ülés tartalmi kivonata meŐtalálőató, sok esetben a felszólalók névsorának 
röŐzítésével eŐyütt. 

A napi rendszeresséŐŐel készült besúŐójelentések és az Információs BizottsáŐ 
jeŐyzřkönyveinek anyaŐa nem csupán a fřrendi ülések menetébe, őanem az ülésterem falain kívül 
zajló tanácskozások, őáttértárŐyalások, taktikai meŐbeszélések részleteibe is bepillantást nyújt. A 
besúŐók sok esetben saját véleményüket is kifejtették, de eŐy-eŐy kerinŐř pletykát sem őaŐytak 
fiŐyelmen kívül, ráadásul több alkalommal jellemezték a fřszereplřket, s ismertették azok vélt vaŐy 
valós szándékait. EnnélfoŐva fontos adalékokkal szolŐálnak a fřrendi ellenzék politikai 
viselkedésének, követett taktikájának meŐértéséőez és az önszervezřdés folyamatának 
meŐismeréséőez. 

Jelen tudásunk szerint az 1839-40-es orszáŐŐyųlés ellenzéki máŐnásai közül – Szécőenyit 
leszámítva – senki sem őaŐyott őátra naplót, vaŐy a diéta idejére vonatkozó visszaemlékezést. Az 
egyes személyekre vonatkozó levéltári anyaŐok között a késřbbi kutatások során minden bizonnyal 
fellelőetünk őasznosítőató iratokat, maŐánleveleket vaŐy eŐyéb dokumentumokat, de jelen 
disszertáció számára ez belátőatatlan idřveszteséŐŐel, és alapos Őyanúnk szerint annál kevesebb 
eredménnyel járt volna. ÍŐy teőát közvetlen szem- és fültanúként elsřsorban Szécőenyi Istvánt 
őívőatjuk seŐítséŐül, aki nem csupán a fřrendi ülésekre tett bizonyos utalásokat, őanem a 
máŐnáskaszinó és a kiskaszinó üléseinek témáira, résztvevřire és vitáira is. 

ÚŐy véljük teőát, őoŐy az ismertetett alapforrásaink szisztematikus összevetésével őitelesen 
tudjuk rekonstruálni a felsřtábla nyilvános üléseit és a fřrendi ellenzék tárŐyalótermen belüli és 
azon kívüli politikai tevékenyséŐét. 

2.) A máŐnáskaszinó meŐalapítása és a f rendi ellenzék els  er próbái 

Június leŐelsř napjaiban a meŐyei követekkel, a városi küldöttekkel és a többi orszáŐŐyųlési 
résztvevřvel eŐyütt a fřrendek is meŐérkeztek a meŐszokott őétköznapi életőez képest felbolydult 
Pozsony városába, elfoŐlalták szállásaikat és tiszteletüket tették József nádornál, június 5-én alakuló 
ülésükön meŐőallŐatták a fřőerceŐ és az eszterŐomi érsek latin nyelvų beszédét, foŐadták a rendi 
tábla küldöttséŐét, majd řk is deleŐációt választottak az alsótábla résztvevřinek köszöntésére. 

Másnap a két tábla eleŐyes ülését követřen a prímási palotában meŐőallŐatták az uralkodó, V. 
Ferdinánd üdvözlř szavait, a következř nap pediŐ többek között Mailátő Antal Őróf (1801-1873) 

fřkancellár közremųködésével bemutatták řket a királynak.828 

Az orszáŐŐyųlés meŐnyitását az 1834-ben bekövetkezett politikai irányváltás, Pajkossy Gábor 
Deák Ferenctřl kölcsönzött kifejezésével élve a „kormányzati terrorizmus”829 idřszakának súlyos 
törvénysértései árnyékolták be. Az ellenzék vezérét, Wesselényi Miklós bárót az erdélyi 
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orszáŐŐyųlési naplók cenzúrát meŐkerülř kinyomtatásáért, továbbá a kormányzatot az örökváltsáŐ 
elbuktatásáért bíráló szatmári beszédéért őųtlenséŐi perbe foŐták. Letartóztatták a diétai ifjúsáŐ 
vezetřjét, Lovassy Lászlót (1815-1892) és őárom társát a radikális szellemiséŐų, pozsonyi 

Társalkodó EŐyletükben kifejtett aktív közremųködésük miatt. Nem sokkal ezután, 1837 
májusában Kossutő Lajost is perbe foŐták a TörvényőatósáŐi Tudósítások terjesztéséért. A 
kormányzati törvénysértések miatt őeves őanŐvételų meŐyei közŐyųléseken előanŐzó éles kritikák 
következtében pediŐ minteŐy őarminc felszólaló ellen indítottak eljárást. A diéta központi kérdése 
teőát az úŐynevezett szólásszabadsáŐi sérelem lett. Az ellenzék a meŐyei követválasztások során 
arra törekedett, őoŐy a politikai perek vádlottjaiból minél többet követté válasszanak. VéŐül eŐyedül 
Ráday Gedeon Őrófnak (1806-1873) sikerült többséŐet szereznie, s a Pest vármeŐyei közŐyųlés a 
királyi intés ellenére kitartott Ráday mellett, azonban kinyilvánította, őoŐy az erřszaknak enŐedve 
Ráday Gedeont nem küldik fel Pozsonyba, íŐy teőát az orszáŐŐyųlés Pest vármeŐye sérelmével, a 
Ráday-üŐŐyel vette kezdetét.830 A neŐatív elřjelek ellenére a kezdřceremóniák méŐ nem mutatták 
élesen a színfalak möŐötti roppant feszült őanŐulatot, bár már az is vitákat Őerjesztett, őoŐy az 
uralkodó milyen nyelven köszöntse az orszáŐŐyųlést, véŐül azonban a fřrendek és a nádor őatőatós 
közremųködésével mindenki meŐeléŐedésére a maŐyar nyelvų beszéd került enŐedélyezésre. 

A Őyülekezř máŐnások létszáma kormányzati szempontból méŐ nem feltétlen adott okot az 
aŐŐodalomra, őiszen a kezdřceremóniák után számosan a meŐszokott módon távoztak is 
Pozsonyból, a titkosrendřrséŐ viszont már sejtette, őoŐy ezúttal a fřrendek őázának belsř 
szerkezete más képet foŐ mutatni: június 4-én azt írták, őoŐy jelentřs létszámú, de tudatlan ellenzék 
foŐ kifejlřdni a felsřtáblán is, akik összejöveteleiket Battőyány Lajos (1807-1849) és Zicőy Ödön 
(1809-1848) Őrófok szállásain foŐják tartani. Ekkor méŐ úŐy Őondolták, őoŐy a csoportosulásnak 
nem lesz jól látőató, deklarált fřnöke, őanem néőány résztvevř eŐyüttes erřvel foŐja irányítani a 
csoportot: Szécőenyi István (1791-1860), Battőyány Lajos és a sárosi követ, Pulszky Ferenc (1814-

1897).831 Szécőenyi és Battőyány nevének említése nem leőet meŐlepř számunkra, csupán az a tény 
fiŐyelemreméltó, őoŐy a rendřrséŐ már néőány nap után viláŐosan látta Battőyány jövřbeli 
meŐőatározó szerepvállalását. Pulszky beemelése azonban érdekes fejlemény: meŐjeŐyezték róla, 
őoŐy jó kapcsolatot ápol a fřrendekkel, valamint őoŐy ř vállalkozik arra a feladatra, őoŐy elkészítse, 
formába öntse, vaŐy éppen kijavítsa maŐyar nyelvų beszédeiket.832 Pulszky – akinek őatőatós 
közremųködésével bukott meŐ a sárosi követválasztáson, véŐül a fřrendi reŐalisták között 
meŐjelenř újkonzervatív vezetř, Dessewffy Aurél Őróf (1808-1842)833 – visszaemlékezéseiben nincs 
nyoma annak, őoŐy szoros kapcsolatban állt volna a fřrendi ellenzék vezetřivel. 1832-36-os 

pozsonyi látoŐatására visszaemlékezve a felsřtábláról a következřképpen nyilatkozott: „Pozsonyban 

két napra állapodtunk meŐ, őoŐy az orszáŐŐyűlést látőassam; elmentem a f rendi ülésbe, őol a száraz deák dikciók 
nem tudtak meŐtetszeni, átláttam, őoŐy Szinyey László Sáros vármeŐye volt képvisel jének iŐazsáŐa van, ki nekem 
méŐ Sárosban elmondta, őoŐy a f rendi tábla eddiŐi dönt  szerepét soká fel nem tartőatja s el bb-utóbb a követi 
tábla uszályőordozójává válik, nemcsak mivel a kor kívánalmaival eŐyenes ellentétbe őelyezte maŐát, őanem f képp 
azért, mert kezdeményezési joŐa nincsen, e szerint őatalmát csak az által mutatőatja, őoŐy az alsótábla őatározatait 
meŐakasztja s fölterjesztésöket meŐ nem enŐedi, pusztán neŐatív állás pediŐ fenn nem tartőatja maŐát soká, aki 
folyvást védelmezi maŐát anélkül, őoŐy támadőasson, mindiŐ meŐ lesz verve.”834 Az 1839-40-es fřrendi 
ellenzékrřl pediŐ az alábbiakat jeŐyezte fel: „Az er s akaratú, szenvedélyes s e mellett eléŐ tapintatos Őróf 

                                                 
830 Az orszáŐŐyųlés elřzményeirřl részletesen l. Erdmann Gyula összefoŐlalóját: ERDMANN 2014 37-125. 
831 JELENTűSEK 63. 8866., vö. KIBjkv 1839. június 7. 40. ülés. 21. 
832 Uo.; Ezt az elképzelést a titkosrendřrséŐ június 16-i jelentésében is meŐerřsítette, miszerint Pulszky elřbb-utóbb 
„örökbe foŐadja” a máŐnásoppozíciót: JELENTűSEK 63. 8873. 
833 Az esetet Pulszky elřadásában l. PULSZKY 1884 I. 109-115. 
834 Uo. 1884 I. 37. 



274 
 

Battőyány Lajos szervezett itt is eŐy tekintélyes ellenzéket, mely merészséŐe által feltűnt, köztük f leŐ őerceŐ 
Odescalcőy ÁŐost, Pálffy József, Battőyány Kázmér, Zicőy Ödön [Edmund] és Jen  [Ödön], Eszterőázy József és 
Miklós, néŐy Őróf Szapáry. Mindnyájan rosszul beszélt maŐyarul, sem a loŐika, sem a Őrammatika szabályaival 
nem Őondolt, de föllépesök méŐis naŐy föltűnést okozott az orszáŐban, mert a nemzet aliŐ tudta fölfoŐni, őoŐy leőessen 
f úr, ki szembe merjen szállni az udvarral.”835 LeőetséŐes, őoŐy Pulszky valóban bábáskodott eŐyes 
fřrendi felszólalások meŐszületésénél,836 szerepét azonban a titkosrendřrséŐ bizonyosan eltúlozta. 
A módszer viszont bevett Őyakorlat volt a baloldali máŐnások részérřl, a rendřrséŐ napi 
jelentéseiben és – mint láttuk – az összefoŐlaló jellemzésekben is vissza-visszatérř módon kiemelte 
ŐyenŐeséŐüket és őiányossáŐukat, miszerint nem iŐazán tudnak jól sem maŐyarul, sem latinul aőőoz, 
őoŐy őatásos szónoklatokat tartsanak. A csoport kieléŐítř maŐyar nyelvtudással bíró 
vezérszónokainak eŐy június 16-i jelentés alapján a méŐ távollévř Teleki László Őrófot (1811-1861), 

valamint Zay Károly (1797-1871) Őrófot, illetve Jeszenák János bárót (1800-1849) vélelmezték. 
Rajtuk kívül Battőyányék naŐy reményeket fųztek Perényi Zsigmond (1783-1849) és Eötvös József 
(1813-1871) bárókőoz, akiknek – a besúŐó Őúnyos véleménye alapján – több tudása volt, mint a 
jelenlévřknek eŐyüttvéve.837 

A fřrendi tábla eŐyelřre várta, őoŐy az alsótábla „tennivalót” szolŐáltasson számára, az elsř 
tényleŐes ülésre lényeŐében csak két őetet követřen, június 20-án került sor. A fřrendi ellenzék 
ekkorra már túl volt az önszervezřdési folyamat elsř mérföldkövén, őiszen – aőoŐyan az elsř 
fejezetben már szóltunk róla – június 11-én létreőozták a máŐnáskaszinót.838 A szervezkedés már 
minden bizonnyal a leŐelsř informális meŐbeszéléseken meŐindulőatott, őiszen amikor Szécőenyi 
június 9-én délután Pozsonyba érkezett, röŐtön másnap a kaszinó üŐyében Odescalcői ÁŐoston 
herceghez (1808-1848) volt hivatalos, aki Battőyányőoz őasonlóan szintén több alkalommal adott 
őelyet az ellenzéki összejöveteleknek. Szécőenyi naplójában röŐzített „feltételei” mentén a fřrendi 
csoportosulás céljait az alábbiakban foŐlalőatjuk össze: szükséŐes lefektetni olyan általánosan 
elfogadható alapelveket, azaz eŐy olyan politikai minimumot, amelyőez mindenki tartja maŐát; 
annak érdekében, őoŐy a reŐalisták ne széledjenek szét az idř múlásával, mint a korábbi diétákon, 
el kell érni, őoŐy sorsdöntř szavazások idejére az éppen távollévř taŐok is mozŐósítőatóak 
leŐyenek, teőát állandó és markáns jelenlétre van szükséŐ; véŐezetül a fřrendi ülések elött meŐ kell 
próbálni közös véleményt kialakítani, s ilyen formán a kvázi pártfeŐyelmet meŐteremteni. Szécőenyi 
ezekkel az elképzelésekkel kapcsolatban ki is jelentette: „[…] az akaratom mindiŐ szabad marad, 
semminek sem kötelezem el maŐam. […] őa nem vaŐyok itt küldőetnek uŐyan utánam stafétát, mit ki is fizetek, 
de ezért méŐ nem kötelesséŐem jönni is. […] Őyűléseinken nyíltan szólok, őa másképpen vélekedem, és a maŐam 
útját akarom járni, őoŐy a többséŐet ne meŐlepetésszerűen szerezzem meŐ.”839 Másnap, folytatva a tanácskozást, 
az elsř fejezetben ismertetett tizenöt taŐ840 jelenlétében meŐeŐyeztek azzal kapcsolatban, őoŐyan 

                                                 
835 Uo. 1884 I. 123.; A máŐnások termének politikai csoportjait és azok fizikai értelemben való elkülönülését íŐy 
ismertette: „[…] a tábla jobb oldalán ült a püspöki kar, balról az orszáŐnaŐyok, a püspökök alatt az ellenzéki máŐnások, az 
orszáŐnaŐyok alatt és möŐött Őróf Dessewffy Aurél barátai, s veŐyesen köztük aőova férőettek azon máŐnások, kik, őa nevezetes szavazás 
készült, különösen fölőívattak arra, őoŐy az ellenzéket bármily kérdésben leszavazzák, mert azon kényelmes id  nem kerülőetett többé 
vissza, mid n a nádor a kisebbséŐ voksa szerint is mondőatta ki a őatározatot, azon meŐjeŐyzéssel, őoŐy vota non numerantur, sed 
ponderantur, (a voksok nem számíttatnak, őanem mérleŐeltetnek).” PULSZKY 1884 I. 124. 
836 A fřrendi ellenzék közül számosan, íŐy Battőyány Lajos is németül írta meŐ beszédeit, majd titkárai azt maŐyarra 
fordították, amely szöveŐeket aztán a Őróf meŐtanult. Vö. MOLNÁR 2007 95-96. 
837 JELENTűSEK 63. 8873. 
838 Az alsótábla ellenzékéőez kötőetř rendi kaszinó csak 1839 szeptemberében jött létre. Az üléseket váltott őelyszínen 
tartották, eleinte leŐinkább a Nádor foŐadóban, majd 1840 márciusában már a Feőér Hattyúban tanácskoztak. 
MeŐjeŐyzésre méltó, őoŐy Szécőenyi István ennek a kaszinónak is taŐja lett. Részleteket l. ERDMANN 2014 161. 
839 SZIN 1839. június 10. 
840 Amadé Viktor (1805-1843), Andrássy Károly (1792-1845), Apponyi Lajos (1801-1875), Battőyány Lajos, Draskovicő 
Sándor (1803-1845), Erdřdy Sándor (1802-1881), Eszterőázy Kázmér (1805-1870), Odescalcői ÁŐoston, Pálffy József 
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leőet bekerülni a kaszinóba: csak azt a személyt leőet javasolni, aki az orszáŐŐyųlés taŐja; 
meŐválasztásáőoz minimum tizeneŐy jelenlévř taŐ iŐenlř szavazata szükséŐeltetik; s az elutasító 
voksok számának öt alatt kell maradnia. MéŐ aznap röŐtön meŐ is választottak néŐy új személyt,841 

a névsor pediŐ jól mutatja, őoŐy a nyilvános ülések kezdete elřtt méŐ csupán kevésbé markáns 
módon váltak el eŐymástól a politikai arcvonalak és a személyes ismertséŐ sok esetben felülírta az 
elvi nézetkülönbséŐeket: ily módon a kaszinó, ellenzéki színezete ellenére is, a máŐnások széles 
réteŐei elřtt nyitva állt. A Szécőenyi Istvánőoz közel álló, ellenzéki ifjabb Eszterőázy Miőály Őróf 
(1794-1866) és Battőyány Lajos sóŐora, a szintén baloldali érzelmų Zicőy József Őróf (1814-1897) 

meŐválasztásában nincs semmi meŐlepř, s méŐ az orszáŐosan ismert és elismert, Szécőenyiőez 
szintén szorosan kötřdř, de immár jobbra tolódó, késřbbi sárosi fřispán, Andrássy GyörŐy Őróf 
(1797-1872) személye is elfoŐadőató,842 de az 1832-36-os orszáŐŐyųlésen Gömör vármeŐye 
követeként fellépř, eŐyértelmųen kormánypárti, konzervatív elkötelezřdésų De la Motte Károly 
Őróf (1780-1852) beválasztása már csak ebben a miliřben értelmezőetř, őiszen a lefektetett 
szabályok szerint a tizenöt ellenzéki taŐból leŐalább tizeneŐyen a felvétele mellett szavaztak, s 

Szécőenyi naplója szerint De la Motte június 16-án meŐ is jelent a Battőyánynál tartott 
tanácskozáson,843 mint aőoŐyan június 21-én Andrássy GyörŐy is meŐtette ezt, Károlyi GyörŐy Őróf 
(1802-1877) társasáŐában.844 

A formális kereteket jelzi, őoŐy a máŐnáskaszinó számára elnököt is választottak, ami azt is 
feltételezi, őoŐy a tanácskozás elřre meŐőatározott napirendi pontok mentén folyt, elsřsorban az 
orszáŐŐyųlési témákőoz kapcsolódva, azonban általában méŐ csupán eŐymás maŐánszállásain, a 
fřúri szalonviláŐ miliřjében Őyųltek össze, bár júliusban már arról is értesülünk a titkosrendřrséŐtřl, 
őoŐy a Feőér Hattyú foŐadóban szintén tartottak üléseket.845 A őelyszíneket uŐyanis ekkor méŐ a 
besúŐók meŐtévesztése céljából idřrřl idřre változtatták, ennek ellenére Battőyány kifejezte abbéli 
nemtetszését, őoŐy a titkosrendřrséŐ révén a kormánypárt elřre ismeri az ellenzék taktikáját, míŐ 
fordítva, a jobboldal lépéseirřl eŐyáltalán nem értesülnek, ezért állítólaŐ eŐyfajta ellenrendřrséŐ 
felállítását javasolta:846 ezen vélemény arra is utalőat, őoŐy a kezdeti nyitottsáŐ idřvel kezdett 
terőessé válni. 

Az alsótábla kerületi ülésein június 10-én és 11-én kezdték meŐ a Ráday-üŐy tárŐyalását, s a 
kulcsfontossáŐú vita természetesen a máŐnáskaszinót is foŐlalkoztatta. Június 19-én Szécőenyi már 
azt jeŐyezte fel naplójába, őoŐy „Összejövetel csaknem mindennap Battőyány Lajosnál.” – majd Őúnyosan 
megjegyezte – „Semmire se fog vinni.” – véŐül pediŐ őozzátette – „EŐészen előalványulóban vaŐyok.”847 

Szécőenyi és Battőyány kapcsolata a kezdetektřl foŐva feszültséŐŐel volt terőes. AőoŐyan kettejük 
kapcsolatának eŐyik leŐmélyebb ismerřje, Velkey Ferenc meŐjeŐyzi: „Hiszen a reformkori közszerepl k 
közül eŐyedül Battőyányt viszonyította(/őatta) Széchenyi mindiŐ és minden szinten önmaŐáőoz. Köznapi értelmében 
is vetélkedett vele (a máŐnásellenzék vezetésében; abban a tekintetben, őoŐy ki tudja elfoŐlalni a reformpolitika 
orszáŐos inteŐrációs pontját), de azon a szinten is, amelyre általában Kossutőot emelte föl; a nemzetlét mitikus 
maŐassáŐában/mélyséŐében: az »élet vaŐy őalál« princípiumaiőoz kapcsolódó ön- és ellenséŐképében (démon, ördöŐ). 
Kossutőot azonban a politikai mindennapokban nem tekintette eŐyenranŐú partnernek, s bármennyire is méltányolta 

                                                 
(1810-1873), Pejacsevicő Péter (1804-1887), Szapáry Antal (1802-1883), Szécőenyi István, Wenckőeim József (1809-
1869), Zay Károly, Zicőy Ödön 
841 SZIN 1839. június 11. 
842 Szécőenyi és Andrássy kapcsolatáról részletesebben l. BRIGOVÁCZ 2012 
843 SZIN 1839. június 16. 
844 Uo. 1839. június 21. 
845 JELENTűSEK 63. 8900. 
846 Uo. 63. 8890.; Vö. Battőyány Lajos Őróf életrajzánál idézett összefoŐlaló jellemzésével. 
847 SZIN 1839. június 19.; Majd július 6-án őasonlóképpen nyilatkozott: „Nem vaŐyok eŐészen jól. TeljesséŐŐel elsziŐeteltnek 
találom maŐam. Én támasztottam a mozŐást – – – nem foŐom őát lecsendesíteni! Ez a szerep másnak való.” Uo. 1839. július 6. 
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Deák tekintélyét, lelki értelemben sosem foŐta föl riválisának, nem vele küzdött meŐ, őanem inkább érte, amikor 
eŐy mérsékelt és lojális centrum vezet jének akarta meŐtenni. Battőyányt és önmaŐát viszont már politikai 
kapcsolatuk els  őónapjai után mérk zésben látta a f rendi ellenzék vezetése, illetve politikai irányának 
meŐőatározása üŐyében.”848 Nyugat-Dunántúli birtokosokként már az 1830-as évek elején 
meŐismerkedtek eŐymással, de ez eŐyelřre nem terjedt tovább az arisztokrata földesurak társadalmi 
kötelezettséŐén, s az 1839-40-es orszáŐŐyųlés kezdetéiŐ csupán néőány alkalommal találkoztak. Az 
intenzív kapcsolat Battőyány politikai színrelépésével vette kezdetét, s mivel eŐyértelmųen autonóm 
személyiséŐként, konkrét elképzelésekkel, valamint a máŐnásellenzék meŐszervezésének és 
vezetésének eltökélt céljával érkezett Pozsonyba, a jelen disszertáció szempontjából is lényeŐes 
vetélkedés is ekkor öltött testet, amely a máŐnásellenzék vezetéséért, vaŐy leŐalábbis a szellemi 
irányadó pozíciójáért folyt.849 Június 16-án eŐy rendřri jelentés már eŐyértelmųen Battőyány Lajost 
tartotta a őarmincnéŐy reŐalista taŐból álló fřrendi oppozíció vezérének,850 s ez a tény többek között 
azt is eŐyértelmųsíti, őoŐy a tömörülés taŐjainak naŐyobbik része Battőyányőoz és íŐy a markáns 
ellenzéki, kormánykritikus politikát felvállaló nézetőez állt közelebb. LeszöŐezőetjük: a közös 
irányban, de jelentřsen eltérř módszerekben Őondolkodó két Őróf  – a mindeddiŐ eŐyértelmųen a 
leŐnaŐyobb tekintélyų ellenzéki arisztokrataként elismert Szécőenyi és az elsř diétáján szereplř 
Battőyány – vitái és nézetkülönbséŐei uŐyan véŐiŐkísérték az orszáŐŐyųlés teljes idřtartamát,851 de 

ez a konfrontáció valójában nem a csoport vezetéséért zajlott, őiszen ez a kérdés pusztán pár nap 
alatt eldřlt: „Battőyány aktív, ambiciózus diétai fellépésével arra a szerepre lett tökéletes jelölt, amelyet Szécőenyi 
korábban nem tudott s nem is akart iŐazán betölteni. Volt az id sebb Őrófnak is tekintélye az ellenzéki máŐnások 
körében, de az  elitteremt  tevékenyséŐe nem eŐy politikai intézmény felé őatott, őanem sokkal inkább eŐy 
társadalmi-közéleti centrum felé, amit id szakosan »füŐŐetlen felekezetnek« nevezett. Ezzel szemben Battőyány a 
f rendi ellenzék szervez jeként a őatékony politizálás feltételeit teremtette meŐ.”852 Ebben a témakörben Velkey 
Ferenc véleménye mellett érdemes Molnár András értékelését is felidézni: „[…] Szécőenyi István nem 
iŐazán volt őajlandó konfrontálódni az udvarral, illetve nem volt eleve elfoŐult sem a kormány, sem az ellenzék 
törekvéseivel szemben: mindiŐ eŐyedileŐ mérleŐelte ket, és saját belátása szerint döntött a támoŐatásukról vaŐy 
elutasításukról. E maŐatartásával azonban, miközben az udvar változatlanul veszélyes ellenfélnek tekintette, és 
nem őitt szinteséŐében, elveszítette az ellenzék bizalmát is. Battőyány Szécőenyivel ellentétben nem volt teoretikus, 
ám rendelkezett mindazon tulajdonsáŐokkal, amelyeket a f rendi ellenzék elvárt vezet jét l. JellemszilárdsáŐa, 
rendkívüli őatározottsáŐa, merész szókimondása, nem utolsósorban pediŐ a möŐötte álló anyaŐi biztonsáŐ 
meŐszerezte számára a ő n áőított elismerést.”853 EŐy Takáts Sándor tolmácsolásában fennmaradt rendřri 
jelentés szerint már a kaszinó meŐszervezésének kezdetén sem csupán Szécőenyinek voltak 
aŐŐályai, őanem a többséŐ részérřl is komolyan felmerült a kérdés, eŐyáltalán beveŐyék-e a Őrófot 
a kaszinó alapítói közé. A besúŐok szerint a többséŐ elutasító volt, de véŐül Szécőenyi „betolakodott” 
közéjük. A Őrófnak a fřrendi ellenzéken belül ezen a diétán – mint látni foŐjuk – különösen 
Andrássy Károllyal volt feszült viszonya, íŐy nem meŐlepř, őoŐy ekkor is Andrássy volt a 

                                                 
848 VELKEY 2007 559-560. 
849 Velkey Ferenc szerint a diéta bř eŐy éves idřtartama alatt Szécőenyi naplójában több mint őetvenszer fordul elř 
Battőyány neve, s ennek naŐy része a novemberi és az áprilisi őónapok közötti idřszakra esik. VELKEY 2009 60. 
850 JELENTűSEK 63. 8873.; A kézírással lemásolt jelentésben a reŐalista őelyett tévesen royalista szerepel. Ezt a 
jelentést az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztálya a június 21-i ülésen tárŐyalta, a jeŐyzřkönyv szöveŐe némileŐ 
módosítva őarmincnéŐy-őarmincőat fřt röŐzített: KIBjkv 1839. június 21. 44. ülés 14., június 14-én pediŐ neŐyven fřs 
létszámot adtak meŐ: Uo. 1839. június 14. 42. ülés 21. 
851 Szécőenyi szerint az alapkérdésekben eŐyetértettek, de a módszer már más kérdés volt: „LovaŐolok s sétálok Battőyány 
Lajossal. Az »iŐen vaŐy nem« fel l tisztában vaŐyunk, a miképpen fel l: »Koncentráció, – maŐyar és alkotmányos érzületet kiterjeszteni 
– divatba őozni«.” SZIN 1839. augusztus 29. 
852 VELKEY 2009 67., vö. SZIL 1840. március 1., Pozsony. Battőyány Lajosnéőoz.; Szécőenyi és Battőyány további 
kapcsolatáról břvebben l. VELKEY 2009 
853 MOLNÁR 2007 118-119. 
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Szécőenyi-ellenes fř szószóló. Szerinte uŐyan a Őróf kijelentette, őoŐy naŐy beszédeket kíván tartani 
Ráday mellett, de ez csupán szemfényvesztés, és csak foŐyatkozó népszerųséŐét igyekszik 

visszaszerezni: „Miköztünk nem foŐ sok prozelitát [áttér t] nevelni, arra Őondom lesz. Olyan őíŐeszű embert, 
mint Károlyi GyörŐy, könnyen beőálózőat, de mi majd őelytállunk maŐunkért.”854 

A fřrendi ellenzék elsř erřpróbájára teőát június 20-án került sor. A rendek a június 18-i 

orszáŐos ülésen elfoŐadott döntésük értelmében az orszáŐŐyųlés leŐelsř feliratában a Ráday-

sérelmet kívánták az uralkodó elé terjeszteni, s bár a törvényőozó munka teljes felfüŐŐesztését 
elvetették, de abban meŐeŐyeztek, őoŐy joŐorvoslat őiányában eŐyelřre csupán a többi sérelemre 
vonatkozó üzeneteiket foŐják a fřrendekőez felterjeszteni.855 A őatalmas érdeklřdés közepette 
meŐnyílt ülés kezdetén a nádor röŐvest jelezte a követendř módon elvárt kormánypárti irányt, s 
taktikát, miszerint a rendek üzenetét és felirati javaslatát a június 17-i személynöki érveléssel 
meŐeŐyezřen a „törvényesséŐ”, pontosabban az 1791. évi XIII. törvénycikk értelmében utasítják 
vissza, mivel a paraŐrafusok „viláŐosan azt tartalmazzák, őoŐy mindenek el tt a királyi el adások vétessenek 
tárŐyalás alá, s az el bbi orszáŐŐyűléseken is mindiŐ ezen ösvényeken jártunk.”856 Az ominózus törvényt ezt 
követřen Tajnay János (1797-1840) árvai fřispán értelmezte a kormánypárt szemüveŐén keresztül, 
érvelését a latin nyelvų szöveŐ nyelvtani szerkezetére, a törvény eredetére és annak eŐyértelmų 
Őyakorlati alkalmazására alapozta, majd az elřzetes konferencián eŐyeztetett álláspontnak 
meŐfelelřen azt indítványozta, őoŐy a rendeket szólítsák fel „törvényes ösvényen maradva” a királyi 
elřterjesztések tárŐyalásának meŐkezdésére.857 Tajnay indítványa mellett további őét püspök, a 
zászlósurak részérřl az orszáŐbíró és a tárnokmester, valamint két udvari méltósáŐ, illetve tizeneŐy 
fřispán és Fiume és a MaŐyar TenŐermellék kormányzója [a továbbiakban: fiumei kormányzó], 
valamint őat reŐalista és HorvátorszáŐ felsřtáblai követe állt ki.858 A kormánypárt eŐyik fontos 
szónoka már ekkor is Dessewffy Aurél Őróf volt, aki őosszasan fejteŐette az 1791-es törvény által 
kijelölt követendř út eŐyértelmųséŐét. Beszédét követřen azonban a nádor Szécőenyi naplója 
szerint felkérte a felszólalókat, őoŐy nézeteiket csupán röviden fejtsék ki.859 

Az ellenzéki szónokok részérřl Szécőenyi István kétséŐbe vonta a kormánypárti érvelést, 
majd viláŐosan kinyilvánította, őoŐy Ráday Gedeon sem vármeŐyei, sem az orszáŐos közélet ellen 

                                                 
854 TAKÁTS 1930 192-193.; Takáts Sándor eŐy június 18-i jelentésre őivatkozik. 
855 Az alsótábla döntésérřl részletesebben l. ERDMANN 2014 136-139. 
856 SZERENCS 1877-1878 54.; Vö. a törvény szöveŐével: „  királyi felséŐe őárom évenkint, vaŐy az orszáŐ közőaszna és 
szükséŐe kívánván, őamarabb is, az e tárŐyban alkotott orszáŐos törvények, jelesül az e őelyen meŐújított 1655. XLIX. tc., 1715. XIV. 
tc. és 1723. VII. törvénycikk rendelései szerint, orszáŐŐyűlést foŐ eŐybeőívni, melyen a karok és rendek minden akadály félretételével 
meŐjelennek, és az orszáŐŐyűlési üŐyeket törvényes szabadsáŐŐal tárŐyalandják. HoŐy pediŐ a királyi javaslatok kell  módon lett tárŐyalása 
után az orszáŐ eŐyetemes karainak és rendeinek összes iŐazsáŐos sérelmei minden orszáŐŐyűlésen valósáŐŐal és múlőatatlanul 
orvosoltassanak, és az eŐy-eŐy orszáŐŐyűlésen alkotandó törvények pontosan véŐreőajtassanak és foŐanatba vétessenek: arról  királyi 
felséŐe jövend re is minden körülmények közt, királyi tisztéőez képest, Őondoskodni foŐ.” 
857 SZERENCS 1877-1878 48-49. 
858 Barkóczy László báró (1792-1847), Belánszky József (1769-1843), Haulik GyörŐy (1786-1869), Kovács Miklós, 
(1769-1852) Lonovics József (1793-1867), Ossegovich Imre (1775-1869), Sztankovits János (1781-1848); ifjabb Eötvös 
IŐnác báró (1786-1851), KeŐlevicő János Nepomuk Őróf (1786-1856), idřsebb Mailátő GyörŐy (1786-1861), idřsebb 
Zicőy Ferenc Őróf (1774-1861); idřsebb Almásy József (1774-1858), Gyürky Pál (1782-1859), Hertelendy IŐnác (1789-
1856), Maricő Dávid (1779-1866), ifjabb Nádasdy Lipót Őróf (1802-1873), Szécsen Miklós Őróf (1782-1871), Tihanyi 
Ferenc (1790-1859), Vay Ábraőám Őróf (1789-1855), Vécsey Miklós báró (1789-1854), Zdenczay Miklós (1775-1854), 
Zicőy Ferraris Ferenc Őróf (1777-1839) és Kiss Pál (1799-1863); Almásy Móric Őróf (1808-1881), Ambrózy Lajos báró 
(1803-1890), Andrássy GyörŐy Őróf, De la Motte Károly Őróf, Dessewffy Aurél Őróf (1808-1842), Károlyi GyörŐy Őróf 
és Markovicő András (1766-1853). MeŐjeŐyzendř, őoŐy Stuller Ferenc tudósításaiban Almásy Móric, Szerencs János 
kiadványában Ambrózy Lajos és Zdenczay fřispán, az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának 
jeŐyzřkönyvében pediŐ csak Zdenczay nem kerül említésre, Dessewffy Aurél naplója viszont a teljes névsort 
tartalmazza, de Barkóczyt Károlyi GyörŐyőöz őasonlóan köztes véleményformálóként jelölte meŐ. Andrássy GyörŐy 
esetében meŐjeŐyzést érdemel, őoŐy uŐyan Tajnay indítványa mellett szavazott, de Ráday Gedeon üŐyében mind a 
kormányzatot, mind pediŐ Pest vármeŐyét elítélte és eljárásukat törvénytelennek minřsítette. 
859 SZIN 1839. június 20. 
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nem vétett, ennélfoŐva a rendek üzenetét teljes eŐészében támoŐatja. Szécőenyinél sokkal 
radikálisabb volt Zay Károly, aki loŐikai szempontból azzal őárította el a kormánypárti 
fejteŐetéseket, őoŐy mivel a sérelmek felterjesztése a királyi elřterjesztéseknek is része, ezért 
lényeŐében a Ráday-sérelem és a propozíciók felvétele összeeŐyeztetőetř eŐymással. Majd a rendek 
üzenetének tartalmával eŐyetértřleŐ őanŐsúlyozta, őoŐy Ráday perbe foŐásának célja – ne feledjük, 
őoŐy saját sóŐoráról volt szó – éppen követséŐének meŐakadályozására irányult: „[…] sértve van a 
szabad szólási és választási joŐ, sértve az orszáŐŐyűlési füŐŐetlenséŐ és sarkalatos kiváltsáŐunk, őa ez íŐy meŐy, úŐy 
itt minden szabadabban vaŐy bátrabban szólónak őelyzete veszélyeztetve lesz.”860 Szécőenyi és Zay mellett a 
rendek üzenetének elfoŐadása mellett kardoskodott Erdřdy Sándor, Pálffy József, Battőyány Lajos, 
Zicőy Ödön, ifjabb Eszterőázy Miőály, Wenckőeim József, Szapáry Antal és Miklós (1808-1848), 

továbbá Viczay Adolf (1804-1873), Héder (1807-1873) és Károly (1802-1867), illetve Odescalchi 

ÁŐoston.861 VéŐül jeŐyezzük meŐ, őoŐy Károlyi GyörŐy uŐyan a kormánypárti többséŐŐel eŐyütt a 
királyi elřterjesztések felvételére szavazott, de leszöŐezte, őoŐy a Ráday-üŐyet a többi sérelemmel 
eŐyütt fel kell terjeszteni. Összesítve teőát a kormánypárt mellett az indítványozóval és Károlyi 
GyörŐy szavazatával eŐyütt őarminc, az ellenzék és íŐy a rendi üzenet támoŐatása érdekében pedig 

tizennéŐy felszólalás őanŐzott el, teőát meŐközelítřleŐ kétőarmad-eŐyőarmad arányról 
beszélőetünk. A forŐatókönyv eŐyértelmų volt: a kormánypárti indítványt tevř vezérszónok, Tajnay 
az ülésen elnöklř nádor nyomatékosításával jelezte, őoŐy érdemben tanácskozni sem őajlandóak az 
üŐyrřl, őiszen a törvény szerint a rendeknek a királyi elřterjesztésekkel kell foŐlalkoznia, a többiek 
felszólalásaikban eőőez a véleményőez iŐazodtak, eŐyedül az újkonzervatív vezér, Dessewffy Aurél 
próbált meŐ saját elŐondolása szerinti érveit önállóan elřadni, jelezvén eŐy kormánypárton belüli, 
de méŐis új „politikai irányzat” színrelépését. A Battőyány vezette ellenzék vezérszónoka a június 
16-i jelentéssel eŐybecsenŐřen Zay Károly volt, akinek okfejtését elsřk között Erdřdy és Pálffy 
iŐyekezett nyomatékosítani: nemcsak a kormánypárti loŐikát tartották tévesnek, őanem 
eŐyértelmųen jelezték: a Ráday-üŐyben számos joŐsérelem érte az orszáŐot. Szécőenyi az ellenzéken 
belül némiképpen „puőább” elképzelést vázolt fel, uŐyan nem tért el saját „pártoldalától”, viszont a 
füŐŐetlenséŐére érzékeny Őróf önálló elŐondolását adta elř, s ilyenformán már röŐtön az elsř ülés 
alkalmával elkülönítette maŐát a szintén felszólaló Battőyány éŐisze alatt csoportosuló ellenzéki 
máŐnásoktól. A korábban ellenzéki, de idřközben adminisztrátorrá kinevezett Károlyi GyörŐy 
viszont felszólalásában baloldali érvek köntösébe csomaŐolva a kormánypárt mellett szavazott. 
VéŐeredményben a nádor a többséŐre őivatkozva kiőirdette a őatározatot, miszerint nem 
foglalkoznak az üzenettel, a rendek pediŐ miőamarabb veŐyék tárŐyalás alá a királyi 
elřterjesztéseket, s sokatmondóan azt is eŐyértelmųen jelezte, őoŐy amikor majd „az izenet érdeméőez 
kell szólni, meŐ foŐ mutattatni, miként, őa van a fennforŐó esetben sérelem, az nem a kormány, őanem Pest vármeŐye 
ellen van”.862 A fřrendi döntést követřen másnap, június 21-én a Királyi Tábla nádori ítélřmestere 
felolvasta a meŐszerkesztett viszontüzenetet, a jelenlévřk őitelesítették azt, majd átküldték az 
alsótáblának. 

Az ellenzéki névsort véŐiŐnézve, nem látunk különösebb meŐlepetést, őiszen a felsoroltakból 
tízen június 11-én ott voltak a máŐnáskaszinó meŐalapításakor, ifjabb Eszterőázy Miőályt éppen 
aznap választották be a taŐok közé, a Battőyány köréőez tartozó Szapáry Miklós, és a Viczay fivérek 
                                                 
860 SZERENCS 1877-1878 50.  
861 MeŐjeŐyzendř, őoŐy Szerencs János kiadványában Szapáry Miklós őelyett bátyja, Szapáry Ferenc (1804-1875) 
szerepel, de Stuller Ferenc, az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának jeŐyzřkönyve és Dessewffy Aurél 
naplójeŐyzetei alapján eŐyértelmųen Miklós szólt őozzá a témáőoz. 
862 SZERENCS 1877-1878 50.; A június 20-i fřrendi ülésrřl l. STULLER 41., KONKOLI THEGE 1847 59-63., DAN 
1839. június 20-21., KIBjkv 1839. június 21. 44. ülés 6-13.; Vö. SZIN 1839. június 20.: „Ma ülés nálunk is. Ráday üŐye; 
zsúfolásiŐ tele. Tajnay beszélt els nek királyi szellemben. Zay ellene. Én tűrőet en beszéltem – álláspontommal összőanŐban. Beszédem 
kellemetlen benyomást tett Majlátő GyörŐyre. Des[sewffy] Aurél jól beszélt, de sokat. A F őerceŐ minteŐy rendreutasította.” 
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pediŐ minden valószínųséŐ szerint őamarosan szintén a kaszinó részesei lettek. MeŐjeŐyzendř, 
őoŐy De la Motte és Andrássy GyörŐy is a jobboldalon foŐlalt állást. 

Miközben az alsótáblán folytatódott a Ráday-üŐy tárŐyalása, a őáttérben a fřrendi 
konferenciák is tovább zajlottak, s június 25-én Szécőenyi már azt jeŐyezte fel naplójába, őoŐy a 
vita nem visz elřbbre, s néőányan túl erřszakosak.863 Miután a rendek a kerületi döntés értelmében, 
az orszáŐos ülésükön meŐerřsítve a fřrendeknek küldött második üzenetükben változatlan 
formában kiálltak a korábbi felirati javaslatuk tartalma mellett,864 a nádor július 2-ára őívta össze az 
újabb tanácskozást, aőol a tizenkét nappal korábbi vita tovább folytatódott. A felszólalók sorát 
ezúttal eŐy reŐalista, jelesül Almásy Móric nyitotta, aki a kormánypárti álláspontőoz és a fřrendek 
korábbi viszontüzenetéőez raŐaszkodva ismételten a rendi üzenet elutasítása mellett érvelt, s íŐy 
tett továbbá eŐy püspök, a korábbi ülésen is felszólaló néŐy zászlósúr mindegyike, illetve őat fřispán 
és a fiumei kormányzó, valamint ezúttal kilenc reŐalista.865 Az ellenzék részérřl ismételten Zay 
Károly és Pálffy József volt a két „vezérszónok”, utóbbi kijelentette: „[…] olyan sérelem foroŐ fenn, mely 
alkotmányunkat alapjaiban rendíti meŐ, mid n képvisel i rendszerünk – mely nélkül törvényőozás nem leőet – 

királyi parancsolat által céloztatik korlátozni […]”.866 A nádor eŐyértelmųvé téve, őoŐy érdemi változás 
nem lesz, őamarosan jelezte, őoŐy a felszólalásokat szorítsák rövidre: az eljárás miatt Zicőy Ödön 
és Szapáry Ferenc Őróf is tiltakozott.867 Az említetteken kívül ezúttal Battőyány Lajos, Erdřdy 
Sándor, Szapáry Antal és Miklós, Wenckőeim József, Viczay Héder és Károly, Eszterőázy Kázmér 
és Pál, valamint Draskovicő Sándor nyilatkozott a rendek üzenetének elfoŐadása mellett, illetve az 
a Szécőenyi, aki az 1839-es eseményeket az 1825-ös év történéseivel őasonlította össze, majd 
naplóbejeŐyzését idézve, maŐát meŐ nem őazudtolva, „amolyan őitvallást” tett,868 miszerint: „Én teőát 
véŐre is csak rendet, méŐ pediŐ oly új rendet kívánok, mely mind az abszolutizmustól, mind az anarcőiától meŐóvjon 
bennünket.”869 Összesítve teőát ezúttal őuszonkettř kormánypárti felszólalásra tizenöt ellenzéki 
szónok jutott. Az álláspontok között érdemi elmozdulás nem történt, lényeŐében mindkét oldal 
saját Őondolatait ismételte meŐ némileŐ új köntösbe csomaŐolva.870 Az ellenzéki névsorban a június 
                                                 
863 SZIN 1839. június 25. 
864 Az alsótábla üléseirřl és vitáiról l. ERDMANN 2014 139-142. 
865 Scitovszky János (1785-1854); ifjabb Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő János Nepomuk Őróf, idřsebb Mailátő GyörŐy, 
idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; Almásy József, Gyürky Pál, Hertelendy IŐnác, Maricő Dávid, ifjabb Nádasdy Lipót Őróf, 
Szécsen Miklós Őróf és Kiss Pál; Andrássy GyörŐy Őróf, Betőlen Domokos Őróf (1804-1866), De la Motte Károly Őróf, 
Dessewffy Aurél Őróf, Jósika Sámuel báró (1805-1860), Károlyi Lajos Őróf (1799-1863), idřsebb Majtőényi László báró 
(1797-1881), Perényi László báró (1793-1855), Redl Gyula báró (1796-1870). Szerencs János kiadványa Betőlent nem 
említette, Perényi László őelyett viszont felteőetřen tévesen Berényi Lajos Őrófot (1798-1871) tüntette fel, az 
Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztálya jeŐyzřkönyvében pediŐ teljes mértékben őibásan Perényi ZsiŐmond 
olvasőató. Stuller Ferenc tudósításaiban szintén Berényi Lajos szerepel, emellett nem került felsorolásra Zicőy Ferenc. 
Dessewffy Aurél naplójeŐyzeteiben csupán a másik őárom forrásban eŐyöntetųen őelyet kapó KeŐlevicőet nem tüntette 
fel. VéŐül említést érdemel, őoŐy Betőlent a bizottsáŐi jeŐyzřkönyv uŐyan felsorolta, de az ellenzék oldalára őelyezte, 
azonban ez őibás eljárás, mivel řt összefoŐlaló jellemzéscsomaŐjában Mailátő János eŐyértelmųen a kormánypárt 
oldalán őelyezte el. Stuller Ferenc eŐyébiránt idřsebb Mailátő GyörŐy orszáŐbíró beszéde kapcsán meŐjeŐyezte, őoŐy 
némileŐ enŐedékenyebb őanŐot ütött meŐ, mivel őajlandósáŐot mutatott arra, őoŐy a Ráday-sérelem felterjesztésére 
leŐalább a többi sérelemmel eŐyütt leőetřséŐ nyíljon. 
866 SZERENCS 1877-1878 66. 
867 Uo. 67., vö. SZIN 1839. július 2. 
868 Uo. 1839. július 2. 
869 SZERENCS 1877-1878 69.; SzükséŐes feljeŐyezni, őoŐy Szerencs János kiadványában Szapáry Miklós, Eszterőázy 
Kázmér és Pál; Stuller Ferenc tudósításaiban Viczay Héder és Szapáry Ferenc; az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi 
osztályának jeŐyzřkönyvében pediŐ Eszterőázy Kázmér, Szapáry Miklós, illetve Viczay Héder és Károly nem szerepel. 
Emellett a Szerencs-féle ismertetés eŐyedüliként felsorolta ifjabb Eszterőázy Miőályt és Viczay Adolfot is. Az általunk 
elfoŐadott névsorőoz Dessewffy Aurél jeŐyzeteit vettük alapul. 
870 A július 2-i fřrendi ülésrřl l. SZERENCS 1877-1878 66-69., STULLER 72-73., KONKOLI THEGE 1847 86-90., 
DAN 1839. július 2., KIBjkv 1839. július 2. 47. ülés 5-11.; Vö. SZIN 1839. július 2.: „Ülés a máŐnásoknál. Zicőy Jen  
[Ödön] és Szapáry Ferenc fennakadnak a f őerceŐ ama kijelentésén, miszerint csak eŐyszer leőet beszélni. – Én beszélek, amolyan 
őitvallást teszek.” 
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20-i ülésőez képest új felszólalóként csupán a máŐnáskaszinó alapításában is résztvevř Draskovicő 
Sándort, valamint a szintén alapító Eszterőázy Kázmért, illetve Eszterőázy Pál Őrófot (1805-1877), 

továbbá Antal és Miklós fivérét, Szapáry Ferencet említőetjük meŐ. 
Az üŐy természetesen a válaszüzenet másnapi őitelesítését követřen sem volt méŐ lezárva, 

hosszas csatározások után a rendek őarmadik üzenetükben is a már két ízben visszautasított felírás 
mellett maradtak,871 amit július 15-én vettek napirendre a fřrendek, miután méŐ július 11-én eleŐyes 
ülésben meŐőallŐatták az uralkodó – a július 3-án és 4-én tartott orszáŐos üléseken előanŐzott, a 
bírói fórumokat és a bírákat ért éles őanŐú bírálatok miatt – az alsótáblát meŐdorŐáló leiratát. A 
korábbi két ülés merev állásai továbbra sem enyőültek, immár – senki se törekedett rá, őoŐy naŐy 
ívų szónoklatokban fejteŐesse nézeteit, lényeŐében meŐismételték korábbi szavazatukat. A 
kormánypárt részérřl ezúttal öt püspök, az orszáŐbíró és a tárnokmester, eŐy udvari méltósáŐ és 
eŐy koronařr, továbbá öt fřispán és a fiumei kormányzó, valamint őat reŐalista és a őorvát követ 
nyílvánított véleményt.872 Az ellenzékiek közül immár meŐszokott módon Zay Károly nyitotta a 
felszólalók sorát, s vele tartott Pálffy József, Erdřdy Sándor, Viczay Héder és Károly és a őárom 
Szapáry testvér, valamint Odescalcői ÁŐoston és Wenckőeim József.873 A titkosrendřrséŐ szerint 
az oppozíció „jelentéktelen” létszáma annak volt köszönőetř, őoŐy a vezetřk közül többen: 
Battőyány Lajos, Andrássy Károly, illetve Zicőy Ödön nem tartózkodtak Pozsonyban.874 Némi 
izŐalmat eŐyedül Szapáry Ferenc felszólalása okozott, aki azt fejteŐette, őoŐy a két tábla azért nem 
képes meŐeŐyezni, mivel az alsótábla a közvéleményt, a felsřtábla viszont csak eŐyesek véleményét 
képviseli.875 A nádor minderre Őúnyosan csak annyit jeŐyzett meŐ, őoŐy eŐyik jeles észak-amerikai 

történeíró szerint az amerikai politikai rendszer leŐfřbb őibája, őoŐy nem a „a józan ész, őanem a 
sokasáŐ őatároz.”876 ÍŐy teőát a rendi üzenetet őarmadszorra is visszautasították őuszonkettř 
kormánypárti és tíz ellenzéki felszólalással, másnap pediŐ a szokott módon őitelesítették a fřrendi 
viszontüzenetet.877 

Szinte minimális többséŐŐel, de az alsótábla Deák vezette ellenzéke továbbra is kiállt korábbi 
álláspontja mellett,878 s ilyen formán a fřrendek július 24-én neŐyedszerre is nekifutottak a felirati 
javaslat vitájának, s a korábbi ülésen tapasztalt reziŐnáltsáŐból kilépve ismételten élénk polémia 
bontakozott ki, sřt immár mindkét fél a másik oldalt őibáztatta a másfél őónapos „semmittevés” 
miatt. A kormánypárt részérřl Almásy Móric ki is jelentette: „[…] őa van valami, ami  az orszáŐos 
tanácskozásokat őátráltatja, az nem más, mint a rendek záradéka.”879 Idřsebb Mailátő GyörŐy orszáŐbíró 

                                                 
871 Az alsótáblai vitákról břvebben l. ERDMANN 2014 142-144. 
872 Barkóczy László báró, Bémer László báró (1791-1862), Haulik GyörŐy, Lonovics József, Sztankovits János; ifjabb 
Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő János Nepomuk Őróf, idřsebb Mailátő GyörŐy, Teleki József Őróf; idřsebb Almásy 
József, Mednyánszky Alajos báró (1784-1844), ifjabb Nádasdy Lipót Őróf, Szécsen Miklós Őróf, Tajnay János és Kiss 
Pál; Almásy Móric Őróf, Ambrózy Lajos báró, ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf (1808-1899), Berényi Lajos Őróf, Dessewffy 
Aurél Őróf, Kulmer Ferenc báró (1806-1853) és Markovicő András.; Szerencs János kiadványa a többi forrással 
ellentétben Barkóczy, Bémer és Sztankovits püspököket nem említette, Dessewffy Aurél pediŐ ezúttal csak a felszólalók 
létszámát őatározta meŐ, méŐőozzá őuszonkét fřben. 
873 MeŐjeŐyzendř, őoŐy Szerencs János kiadványában a többi forrással ellentétben Wenckőeim József őelyett Viczay 
Adolf neve szerepel. Stuller Ferenc pediŐ Viczay Héder őelyett tévesen naŐybátyját, Viczay Miőály Őrófot (1776-1864) 
említette meŐ. 
874 JELENTűSEK 63. 8902. és 8900.; Felszólalás őiányában Andrássy Károly valószínųleŐ a korábbi üléseken sem 
jelent meg. 
875 Szerencs János kiadványa ezt a felszólalást Miklósnak tulajdonítja, de Szécőenyi naplójában eŐyértelmųen a különc 
Őróf, Szapáry Ferenc neve szerepel, akirřl csak annyit jeŐyzett fel, őoŐy a tébolyda szellemében beszélt: SZIN 1839. 
július 16. 
876 SZERENCS 1877-1878 96. 
877 A július 16-i fřrendi ülésrřl l. SZERENCS 1877-1878 96., STULLER 105-106., KONKOLI THEGE 1847 133-
137., DAN 1839. július 16., KIBjkv 1839. július 16. 51. ülés 25-27.; Vö. SZIN 1839. július 16. 
878 Részleteket l. ERDMANN 2014 144-145. 
879 SZERENCS 1877-1878 105. 
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pediŐ őosszas beszédben érvelt a fřrendi többséŐ iŐaza mellett, visszautasítva a rendek mind a néŐy 
üzenetét, amelyekben „csak vádakat és szemreőányást” fedezett fel, majd elszántan kijelentette: „[…] 
törjék meŐ inkább ezen kérdésen az orszáŐŐyűlés, mintsem őoŐy arra reá álljak, őoŐy a felírás azon formában, 
melyben az a rendek által ide küldetett, fennálló törvényeink meŐtapodásával felmenjen felséŐéőez, […]”.880 

ZáróŐondolatát zajos visszatetszés és zúŐás követte, míŐ véŐül a nádornak kellett rendre utasítania 
a őallŐatósáŐot és mindkét fél véleményének meŐőallŐatására intenie a jelenlévřket. 

Az ellenzék, s köztük Battőyány Lajos ellenben a kormánypárti többséŐet tartotta felelřsnek 
a kialakult őelyzetért: „A rendek ezen lépés által az orszáŐ s a kormány között meŐŐyenŐült bizodalmat 
őelyreállítani kívánják, a f rendek táblája ezen kívánat eleibe merészen ezen törvénycikket [1791. évi XIII.] 
állítja.”881 Battőyány mellett többen méŐ élesebben foŐalmaztak a kormányzattal kapcsolatban: 
Pálffy József például arra kívánta emlékeztetni a fřrendeket, őoŐy 1790-třl foŐva „a kormány a nemzet 
seŐedelmét eŐész készséŐŐel elfoŐadta, sérelmeit pediŐ soőasem orvosolta.”882 A nádor erre – a szólásszabadsáŐi 
sérelem vitájában elřszeretettel alkalmazott kormánypárti érvelés mentén – kijelentette, hogy az 

alkotmány és a törvények alapján: „[…] mid n a kormány tetteir l van a szó, nem tétetik különbséŐ a 
fejedelem és a kormány között […]”. Véleménye szerint ez a szokás csak az utóbbi idřben kezdett 
divatba jönni, de mint az alábbi eset is bizonyítja, nem vált őasznára a őazának. A nádor 
véleményére leŐkonkrétabban Zicőy Ödön reaŐált, szerinte a nádor azon fiŐyelmeztetése, „hogy 

kormány és fejedelem eŐy […] az alkotmányos orszáŐban fel nem állőató elv, azért, mert eŐyrészr l a fejedelem 
személye szent, melyet szóval is illetni nem szabad, de másrészr l az iŐazŐatósáŐ ellen alkotmányos polŐárnak nem 
csak joŐa, őanem sokszor kötelesséŐe felszóllalni, őa teőát különbséŐet nem leőet a kett  közt tenni, méltóztassék 
F őerceŐséŐed és a méltósáŐos f rendek valami más oly szót találni, mely a szólót az iránt biztosítsa, őoŐy mid n az 
iŐazŐatási mód ellen felszóllalnak, a fejedelem személyét nem foŐják sérteni.”883 A korábbi ülésen nem, most 
viszont ismételten őosszú érveléssel szólalt fel Szécőenyi is, aki beszédét lényeŐében a mérsékeltek 
eŐyfajta jelmondatával zárta: „[…] őa a kormány törvények szerint atyailaŐ alkotmányunk szellemében teszi 
királyi el adásait: akkor a rendek, valamint Őróf Szécőenyi István is röŐtön a királyi el adásokba foŐ menni és íŐy 
udvari ember leend, de őa a kormány, bár emberi ŐyarlósáŐból, a konstitúciónak ösvényéb l kilép, őa új sérelmek 
által őazánk alkotmányos rendszerét Őyökeréb l kimozdítja, akkor a őiőet séŐ úŐy áll, őoŐy a rendek nem a királyi 
el adásokba, őanem a sérelmek ŐyóŐyításába foŐnak menni és akkor Őróf Szécőenyi István, őa él, mindiŐ az 
oppozícióval foŐ tartani; de méŐis mindiŐ azzal a résszel, amelyen a törvény áll.”884 Mivel az orszáŐbíróval 
vitába keveredett, Szécőenyi aznap kétszer is felszólalt, sřt őarmadik szónoklatát csak a nádor 
akadályozta meŐ az ülés bezárásával, a következř nap viszont, miközben őitelesítés céljából 
felolvasták a rendeknek küldendř neŐyedik válaszüzenet szöveŐét, meŐtartőatta elmaradt 
beszédét.885 VéŐeredményben a kormánypárt részérřl őárom püspök és elsř alkalommal az 
eszterŐomi érsek, továbbá az orszáŐbíró, a tárnokmester és két udvari méltósáŐ, valamint tíz fřispán 
és a fiumei kormányzó, illetve tíz reŐalista és a őorvát követ vállalt őosszabb-rövidebb felszólalást.886 

                                                 
880 Uo. 108-109. 
881 Uo. 106. 
882 Uo. 106. 
883 Uo. 111. 
884 Uo. 107. 
885 Vö. SZIN 1839. július 24. 
886 Haulik GyörŐy, Kopácsy József (1775-1847), Scitovszky János, Sztankovits János; ifjabb Eötvös IŐnác báró, 
KeŐlevicő János Nepomuk Őróf, idřsebb Mailátő GyörŐy, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; idřsebb Almásy József Őróf, 
Gyürky Pál, Hertelendy IŐnác, Maricő Dávid, Mednyánszky Alajos báró, Szécsen Miklós Őróf, Tajnay János, Tihanyi 
Ferenc, Zdenczay Miklós, Zicőy-Ferraris Ferenc Őróf és Kiss Pál; Almásy Móric Őróf, Ambrózy Lajos báró, Andrássy 
GyörŐy Őróf, ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf, Dessewffy Aurél Őróf, Jósika Sámuel báró, Károlyi Lajos Őróf, Perényi 
László báró, Redl Gyula báró (1796-1870), idřsebb Saőlőausen Lipót báró (1789-1851) és Markovicő András. Tiőanyi 
fřispánt és Zicőy Ferencet csak az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának jeŐyzřkönyve röŐzítette, Haulik 
püspököt viszont nem említette. 
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Az ellenzék részérřl többé-kevésbé a szokásos névsort állítőatjuk össze: Pálffy József, Zay Károly, 
Battőyány Lajos, Szécőenyi István, Viczay Héder, Eszterőázy Kázmér, Pál és az ifjabbik Miőály, 
Erdřdy Sándor, Draskovicő Sándor, Andrássy Károly, Zicőy Ödön, Wenckőeim József, Szapáry 
Antal és Miklós, Odescalcői ÁŐoston; viszont elřször kapcsolódott be a fřrendi vitákba Jeszenák 
János báró (1800-1849) és az idřközben szintén Pozsonyba érkezř Battőyány Kázmér Őróf (1807-

1854) is.887 Ez alkalommal teőát őarminc kormánypárti felszólalásra minden eddiŐinél több, 
összesen tizennyolc ellenzéki szónoklat jutott, bár a kormánypárti többséŐ méŐ íŐy sem forŐott 
veszélyben. VéŐezetül meŐjeŐyzendř, őoŐy Károlyi GyörŐy ismételten köztes véleménye mellett 
tartott ki, de ezzel lényeŐében továbbra is a kormánypárti fřrendeket erřsítette.888 

A fřrendi ellenzék teőát a leŐelsř vitás kérdésben, a szólásszabadsáŐi sérelemőez szorosan 
kötřdř Ráday-üŐyben mindvéŐiŐ konzekvensen támoŐatta a Deák vezette alsótáblai ellenzék 
álláspontját. Annak ellenére, őoŐy a máŐnáskaszinó csupán lazább politikai csoporttudatot sejtetett, 
a máŐnásoppozíció teljes mértékben összezárt, a politikai erřviszonyok már a leŐelsř érdemi üléstřl 
kezdve meŐmerevedtek, eŐyedül Károlyi GyörŐy próbált a két oldal között eŐyensúlyozni, 
eŐyrészrřl kedvezni az ellenzéknek, másrészrřl méŐis a kormánypártot támoŐatni. Az erřteljes 
fellépés jelzi, őoŐy az ellenzéki fřrendek eŐymás között a máŐnáskaszinón túl is eŐyeztettek, s 
minden valószínųséŐ szerint az alsótábla ellenzékével is tartották a kapcsolatot. Például tudjuk, hogy 

június 25-én Szécőenyi, Battőyány és Zicőy Ödön eŐyütt ebédelt Deákkal, Klauzál Gáborral (1804-

1866) és Palóczy Lászlóval (1783-1861), íŐy teőát az alsó- és felsřtáblai ellenzék őárom-őárom 
prominens, vezetř személyiséŐe találkozott.889 Az ellenzéki fřrendek az orszáŐŐyųlés nyújtotta 
kereteken túl is iŐyekeztek az alsótábla joŐvédř őarcát támoŐatni, mivel a vármeŐyékben őeves 
küzdelem folyt a Ráday-üŐyben küldendř pótutasítások körül, s a rendi ellenzék őadállásai 
folyamatosan ŐyenŐültek: a titkosrendřrséŐtřl értesülünk arról, őoŐy július közepén és véŐén Zicőy 
Ödön Fejér vármeŐyébe utazott őaza;890 szintén július véŐén Battőyány Erdřdy Sándorral eŐyütt 
Vas vármeŐye közŐyųlésén jelent meŐ,891 de például Andrássy Károly Zemplén,892 Eszterőázy 
Kázmér, a Viczay és a Szapáry testvérek pediŐ Moson vármeŐyére kívántak számukra kedvezř 
őatást Őyakorolni.893 Közben saját állásaikat is iŐyekeztek stabilizálni, sřt erřsíteni: a titkosrendřrséŐ 
tudni vélte, őoŐy Szécőenyi Pestre utazásának is az volt a leŐfřbb célja, őoŐy további ellenzéki 
máŐnásokat toborozzon.894 

A néŐy ülésen csupán elřre meŐőatározott érvek mentén zajló értelmezési vita folyt, hiszen 

az alsótábla által felküldött üzenet lényeŐi tartalmát eŐyáltalán nem tárŐyalták meŐ a fřrendek, bár 
az ellenzék eŐyértelmųen őanŐsúlyozta, őoŐy Ráday Gedeon üŐye kapcsán súlyos sérelem történt, 
a kormánypárti többséŐ pediŐ – őacsak félmondatokkal is, de – jelezte, őoŐy szerintük nem leőet 

                                                 
887 Szerencs János kiadványában a többi forrással ellentétben Szapáry Miklós őelyett ismételten fivére, Ferenc szerepel. 
888 Az információsbizottsáŐ jeŐyzřkönyve alapján őozzá őasonlóan nyilatkozott Almásy Móric, Andrássy GyörŐy, 
Dessewffy Aurél és Szécsen Miklós fřispán is.; A július 24-25-i fřrendi ülésekrřl l. SZERENCS 1877-1878 105-111., 
STULLER 124-126. és 126-134., KONKOLI THEGE 1847 162-165., DAN 1839. július 24-25., KIBjkv 1839. július 
23. 52. ülés 23-30.; Vö. SZIN 1839. július 24-25.: „F fájás… Szóljak-e avagy nem. Hosszan és tűrőet en beszéltem. Majlátő 
GyörŐy cáfol. Válaszolni akarok; a F őerceŐ félbeszakít – Őyűlés feloszlik. – Nálunk, naŐy izŐalom – – ’A véŐs kiŐ akarják vinni’ – 
– F őerceŐ – FEJEDELEM ÉS KORMÁNY EGY. ÉN: A beszéd folyamán: ÉN NEM VESZEM EGYNEK. – Kés bb 
Zicőy Ödön: sarokba szorítja a F őerceŐet – – FEJEDELEM INVIOLABILIS [sértőetetlen], A TANÁCSADÓKAT PEDIG 
FELELETRE BÍRHATNI etc. A F őerceŐ nem válaszol semmit!”; „Felolvassák a f rendek neŐyedik üzenetét. – – – én el adom a 
tiltakozásomat és a cáfolatomat – – diadalmasan.” 
889 Uo. 1839. július 25. 
890 JELENTűSEK 63. 8900., vö. KIBjkv 1839. július 19. 52. ülés 34-35., 1839. auŐusztus 13. 57. ülés 28-30. 
891 JELENTűSEK 63. 8910., KIBjkv 1839. július 26. 54. ülés 32.; JELENTűSEK 63. 8912. 
892 KIBjkv 1839. július 16. 51. ülés 6. 
893 Uo. 1839. július 26. 54. ülés 31-32. 
894 JELENTűSEK 63. 8902., vö. SZIN 1839. július 7-14.; Mindeközben Zay Károly auŐusztus elején az evanŐélikus 
konventen elnökölt: KIBjkv 1839. auŐusztus 2. 55. ülés 38-39. 
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joŐsértésrřl beszélni. A néŐy ülés alkalmával a máŐnásellenzék két vezérszónoka eŐyértelmųen a 
maŐyarul jól beszélř Zay Károly és Pálffy József volt, de mind a néŐy alkalommal kinyilvánította 
véleményét Erdřdy Sándor, Szapáry Antal és Miklós, valamint Viczay Héder is. A maŐyar nyelvvel 
méŐ küszködř Battőyány és Zicőy Ödön őárom ülésen emelt szót a rendek üzenete mellett, mint 
aőoŐyan az ellenzéken belül különutas maŐatartást vállaló Szécőenyi is. EddiŐ a pontiŐ összesen 
őuszoneŐy ellenzéki felszólalót röŐzítőetünk, a június 11-i alapítók közül eŐyedül Amadé Viktor, 
Apponyi Lajos és Pejacsevicő Péter nem kért eŐyszer sem szót. EŐy július 15-i titkosrendřri jelentés 
összesítette a baloldali máŐnásokat, s közel uŐyanez a őuszoneŐy név került felsorolásra, bár érdekes 
módon Draskovicő Sándor, Szapáry Ferenc, Wenckőeim József, sřt Zay Károly és Zicőy Ödön is 
kimaradt a listából. Az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának jeŐyzřkönyvében 
azonban Draskovicő kivételével korriŐálták a őiányossáŐokat, rajta kívül eŐyedül a méŐ távollévř 
Battőyány Kázmér maradt ki. A felszólalók mellett ismertették a őáttéremberek körét is: itt kapott 
őelyet Amadé Viktor, Festetics Vince Őróf (1788-1851) és Orczy Lajos báró (1804-1855) is, továbbá 
az orszáŐŐyųlésen aktív szerepet bizonyosan nem vállaló, sem az összesítř jellemzésekben, sem 
Mailátő János Őróf (1786-1855) értékelésében nem szereplř Szécőenyi Lajos Őróf (1781-1855), 

Szécőenyi István testvére, ForŐácő Lajos Őróf (1809-1852),895 továbbá Csáky Imre Őróf (1802-

1876), Nákó Sándor Őróf (1785-1848) és Nyáry Ferenc Őróf (1802-1843). VéŐezetül öt olyan 
személyt is feltüntettek, akik pozsonyi meŐjelenésére a késřbbiekben méŐ számított az ellenzék: 
Eötvös József, Perényi ZsiŐmond, illetve Sándor Móric Őróf (1805-1878), Vay Miklós báró (1802-

1894) és Zicőy Edmund Őróf (1811-1890).896 

A Ráday-üŐy azonban méŐ korántsem zárult le: július 28-án ismételten királyi leirat érkezett 
az orszáŐŐyųlésőez, ami sürŐette a királyi elřterjesztések tárŐyalás alá vételét, valamint békülékeny 
őanŐnemben leszöŐezte, őoŐy az uralkodó sosem kívánta a meŐyéket törvényes joŐaikban 
korlátozni. A következř napokban őeves és kemény viták zajlottak az alsótábla ülésein, véŐül 
azonban enŐedtek a korábbi felirati javaslatból, s az elřterjesztések elsř és őarmadik pontja (katonai 
szükséŐletek: újoncozás, Duna szabályozása) kapcsán eŐy tudakozó felirat felküldése mellett 
döntöttek, de eőőez csatolták a Ráday és a szólásszabadsáŐi sérelmet is, továbbá eŐy záradékban 
leszöŐezték, őoŐy az udvarnak oly fontos adó- és újoncmeŐajánlás kapcsán érdemi feliratra csak a 
teljes joŐorvoslatot követřen számítőatnak. Deákék teőát enŐedni kényszerültek, de jól tudták, 
őoŐy a felsřtábla kormánypárti többséŐének ez a meŐoldás is elfoŐadőatatlan lesz, íŐy idřt 
nyerhetnek.897 A rendek üzenetét auŐusztus 12-én vette tárŐyalás alá a fřrendi tábla, a kormánypárt 
részérřl elsřként ezúttal Lonovics József csanádi püspök mondta ki az elutasítást, miszerint – 

továbbra is az 1791. évi XIII. törvénycikkre őivatkozva – „a pesti választáson és a szólásszabadsáŐon 
állítólaŐ ejtett sérelmek”898 csatolását nem foŐadőatják el, mivel elřször a királyi elřterjesztéseket kell 
meŐtárŐyalni. Indítványozta az alsótábla felszólítását, őoŐy a követek a csatolt záradékokról 
mondjanak le, továbbá szemükre vetette, őoŐy Őátolják az újoncozást: „Mid n a keleti bonyolódások 
miatt Európa őatalmassáŐai szárazon, vízen feŐyverkeznek, akkor eŐyes teoretikus kérdések miatt az orszáŐot 
védelem nélkül hagyni nem lehet.”899 A kormánypárti felszólalók – többek között – az orszáŐbíró 

                                                 
895 Szécőenyi testvére eŐyik rendi diétán sem vett részt aktívan, ForŐácő Lajos pediŐ érdemben csak 1843-44-ben 
csatlakozott az ellenzékőez. 
896 Zicőy Edmundot tévesen Eduárdként említette a jelentés, a bizottsáŐ jeŐyzřkönyvében azonban már őelyesen, 
Edmundként szerepelt. Ř meŐérkezett Pozsonyba és csatlakozott az ellenzékőez, mint aőoŐyan Eötvös József is, 
Perényi ZsiŐmond viszont csak 1843-44-ben erřsítette az oppozíciót, Vay Miklósra 1839-40-ben csak az eŐyőázi 
kérdések tárŐyalása során számítőatott a fřrendi ellenzék, Sándor Móric pediŐ eŐyáltalán nem vett részt érdemben a 
rendi diétákon.; JELENTűSEK 63. 8902., vö. KIBjkv 1839. július 16. 51. ülés 42-44. 
897 A részleteket az alsótábla üléseirřl l. ERDMANN 2014 146-148.  
898 STULLER 170. 
899 SZERENCS 1877-1878 128. 
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meŐerřsítř szónoklatával felsorakoztak Lonovics möŐé: őárom püspök, őárom zászlósúr, kilenc 
fřispán és a fiumei kormányzó, továbbá őat reŐalista és a őorvát követ.900 Mailátő János 

provokatívan kinyilvánította, őoŐy a kilencmillió jobbáŐy bizonyosan a királyi elřterjesztéseket 
tárŐyalná meŐ, nem pediŐ vélt sérelmekkel foŐlalkozna. Az ellenzék részérřl Andrássy Károly és 
Battőyány Lajos reaŐált erre a kijelentésre, s meŐkérték a fřrendeket, őoŐy támoŐassák az alsótábla 
üzenetét. Rajtuk kívül íŐy tett méŐ Szécőenyi István,901 Pálffy József, Erdřdy Sándor, Zay Károly, 
Szapáry Miklós és Antal, Eszterőázy Kázmér és Pál, Viczay Héder és Károly, Battőyány Kázmér, 
Zicőy Ödön, valamint Jeszenák János, Wenckőeim József és Pejacsevicő Péter.902 Közülük többen 
az alsótáblát is elmarasztalták, miszerint feladták a meŐinŐatőatatlan joŐvédř őarcot. Pálffy József 
és Zay Károly is sajnálatát fejezte ki az új rendi üzenet miatt és kijelentette, őoŐy a királyi leiratot 
sem a múltra, sem a jelenre nézve nem tartja meŐnyuŐtatónak, s a fřrendi ellenzék uŐyan kitart 
korábbi nézetei mellett, de aőoŐyan Erdřdy Sándor foŐalmazott, kénytelenek „a rendek el bbi 
üzenetének romjaiőoz” ragaszkodni.903 Eszterőázy Kázmér jelezte, őoŐy a rendek az üzenetben csupán 
utasításaiknak feleltek meŐ, „mik ket sokszor arra kényszerítették, őoŐy önmeŐŐy z désöket feláldozzák 
nézeteiknek,” majd őozzátette, őoŐy a fřrendek ebbřl a szempontból szerencsésebbek: „nekünk más 
utasításunk nincs, mint lelkiesméret és a meŐŐy z dés, küld nk pediŐ a honszeretet.”904 Az ellenzék taktikája 
teőát eŐyértelmų volt, szónoklataikban kiálltak a rendek által is képviselt korábbi radikális 
joŐvédelem mellett, de mindemellett támoŐatták az új felirati javaslatot.905 VéŐeredményben teőát 
őuszonöt kormánypárti felszólalásra ezúttal tizenőét ellenzéki szavazat jutott, a válaszüzenet 
másnap, auŐusztus 13-án került őitelesítésre. 

A fřrendi ellenzékiek közül a leŐszorosabb kapcsolatot ezidřtájt Szécőenyi tartotta az 

alsótáblai ellenzék vezetřivel: a titkosrendřrséŐ szerint szorŐalmasan adta számukra a különféle 
foŐadásokat és vacsorákat, miközben iŐyekezett őatást Őyakorolni rájuk.906 Augusztus 5-én, a rendek 
új, némileŐ mérsékeltebb felirati javaslatáról döntř orszáŐos ülést követřen a csalódott és inŐerült 
Battőyány össze is szólalkozott Szécőenyivel, mivel a közeledési szándékban vélőetřen az ř őatását 
is tudni vélte, a fejéőez váŐta: „Nos, sikerült eliŐazítanotok, őoŐy Ráday ne jöjjön etc.”, majd eŐy 
köpönyeŐforŐató anŐol politikusőoz őasonlította. Természetesen Szécőenyit sem kellett félteni, 
„meŐfontolatlan izŐatónak” nevezte Battőyányt. Ez volt kettejük elsř naŐyobb konfliktusa, s nem 
mellesleŐ ekkor szólalt meŐ Battőyány elřször Szécőenyi naplójában. Az esetet hamarosan a 

„kimaŐyarázkodás” fázisa követte, majd röviddel ezután meŐszületett a politikai meŐbékélés is.907 

Battőyány utalása Szécőenyi auŐusztus 6-i naplóbejeŐyzésében nyer értelmet, eszerint: „[…] Deák, 
                                                 
900 Haulik GyörŐy, Scitovszky János, Sztankovits János; ifjabb Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő János Nepomuk Őróf, 
idřsebb Mailátő GyörŐy, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; idřsebb Almásy József, Gyürky Pál, Hertelendy IŐnác, Lányi Imre 
(1776-1858), Maricő Dávid, ifjabb Nádasdy Lipót Őróf, Szécsen Miklós Őróf, Tiőanyi Ferenc, ifjabb Vécsey Miklós báró 
(1789-1854) és Kiss Pál; Almásy Móric Őróf, Ambrózy Lajos báró, De la Motte Károly Őróf, Mailátő János Őróf, Perényi 
László báró, Szapáry Sándor Őróf (1801-1840) és Markovicő András. MeŐjeŐyzendř, őoŐy Stuller Ferenc tudósítása és 
Szerencs János kiadványa Szapáry Sándort tévesen az ellenzékőez sorolta; Dessewffy Aurél névsorából a többi forrással 
ellentétben kimaradt Maricő és Szécsen fřispán; Stuller Ferenc néőány nevet tévesen jeŐyzett fel: Perényi őelyett 
Berényit, Eötvös IŐnác őelyett Eötvös Károlyt tüntetett fel. A kormánypárti álláspontot vö. JELENTűSEK 63. 8919. 
901 Naplójában röŐzített meŐjeŐyzése szerint nem akart felszólalni, de az orszáŐbíró provokációja miatt kénytelen volt. 
SZIN 1839. augusztus 12. 
902 Wenckőeimet és Pejacsevicőet csak az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának jeŐyzřkönyve említette 
meŐ az ellenzéki felszólalók között. MeŐjeŐyzendř továbbá, őoŐy Károlyi GyörŐy különvéleményével eŐyik tábort sem 
erřsítette. 
903 SZERENCS 1877-1878 128. 
904 STULLER 171. 
905 Az augusztus 12-i fřrendi ülésrřl l. SZERENCS 1877-1878 128-130., STULLER 168., 169-176., KONKOLI 
THEGE 1847 202-211., DAN 1839. augusztus 12., KIBjkv 1839. auŐusztus 13. 57. ülés 13-18.; Vö. SZIN 1839. 
augusztus 12. 
906 KIBjkv 1839. auŐusztus 2. 55. ülés 32. 
907 SZIN 1839. auŐusztus 5.; Vö. VELKEY 2009 64-65. 
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Pázmándy, Somssicő, Klauzál, Wenckőeim Béla, Palóczy és én le akarjuk mondatni Rádayt.” UŐyanezen a 
napon Szécőenyi a nádorral is tárŐyalt: „Rá akarom bírni a f őerceŐet arra a Őondolatra, őoŐy az ellenzéket 
ne neŐliŐálják teljesen, s ily módon az újra befolyásra teŐyen szert.”908 Talán éppen kettejük vitájának őatására 
Szécőenyi és Battőyány az auŐusztus 12-i fřrendi ülést követřen, 13-án közösen eŐyeztetett 
Deákkal, majd a 14-i kerületi ülés napján délután a máŐnáskaszinó Battőyánynál tartott ülést,909 s a 

következř napokban is eŐymást érték az ellenzéki és kormánypárti konferenciák. A kormánypárti 
reŐalisták általában Sztáray Albert Őrófnál (1785-1843) tanácskoztak, aőova több alkalommal 
Szécőenyi is őivatalos volt, de például az auŐusztus 19-i konferenciájukon az ellenzéki máŐnások 
vezérkarából Zicőy Ödön is meŐjelent.910 

Az alsótábla augusztus 22-i orszáŐos ülésén Deákéknak ismételten enŐedniük kellett, a 
többséŐ uŐyanis a mellett őatározott, őoŐy elkezdik a királyi elřterjesztések második pontjának (a 
jobbáŐyokat sújtó katonatartás: beszállásolás, élelmezés, fuvarozás) meŐtárŐyalását, a tudakoló 
feliratból pediŐ kikerül a korábban elfoŐadott záradék, miszerint törvényjavaslatokat csak a 
joŐorvoslatot követřen őajlandóak felterjeszteni, a két fř sérelem eŐyüttes felküldésétřl viszont 
nem álltak el, s az enŐedményekért cserébe a fřrendektřl azt várták, őoŐy kezdjék meŐ a sérelmek 
tárŐyalását.911 Ez a rendi őatározat teljesen új őelyzetet teremtett, ami nemcsak az ellenzéket, de a 
fřrendi kormánypárti többséŐet is meŐosztotta: auŐusztus 23-án őarminckét fř részvételével 
Mednyánszky Alajosnál tanácskoztak, Ambrózy Lajos azt javasolta, őoŐy řk is teŐyenek eŐy 
Őesztust az alsótábla felé és kezdjék meŐ a sérelmek tárŐyalását, a többséŐ azonban nem támoŐatta 
nézetét.912 A nádor viszont a mérsékeltek pártjára állt: a 23-i fřrendi ülést röŐtön az üzenet 
felolvasását követřen elnapolta, arra őivatkozva, őoŐy a őosszú rendi vélemény alapos 
áttanulmányozást iŐényel, valójában azonban – aőoŐyan ezen szándékát Szécőenyinek méŐ aznap 
jelezte – idřre volt szükséŐe a merev álláspontot képviselřk meŐŐyřzésére.913 A titkosrendřrséŐ 
szerint eŐy újabb konferenciát őívott össze, s íŐy a kormánypárti fřrendek 25-én ismételten 
összeŐyųltek Mednyánszkynál. A besúŐók szerint azonban a többséŐ elvesztette a nádor iránt 
tanúsított korlátlan bizalmát, mivel szerintük a fřőerceŐ olyan meŐeŐyezést kívánt keresztülvinni, 
ami vaŐy a kormányt, vaŐy a felsřtáblát kompromittálta volna.914 VéŐeredményben a fřrendek 
néőány nap idřt nyertek a stratéŐia kialakítására, s a vitába csak 26-án kezdtek bele. 

A felszólalók sorát az újkonzervatív Jósika Sámuel nyitotta, aki röŐtön odaszúrt eŐyet az 
alsótábla ellenzékének, miszerint új álláspontjuk bizonyítja, „őoŐy a rendek által is elismertetik a 
törvénynek azon maŐyarázata, melynek annak elejét l foŐva a f rendek adtak;” majd leszöŐezte: „[…] de mid n 
a rendek ebbéli készséŐének őelyeslését kimondom, akkor eŐyszersmind azon szándékban, őoŐy a tudakoló felírással 
eŐyütt más tárŐyak is felterjeszttetőessenek, meŐ nem eŐyezem.”915 Jósika beszédére elsřként Szécőenyi 
válaszolt, eŐyrészt köszönetet mondott a rendeknek, amiért mérsékletet tanúsítottak, másrészt 
őanŐsúlyozta, őoŐy ez a Őesztus a fřrendektřl viszonzást érdemel, de sajnálattal tapasztalja, őoŐy 
Jósika beszéde nem ezt a őanŐulatot sejteti, pediŐ „a f rendi tábla a sérelmek röŐtöni felvételét, őa törvényes 
kötelesséŐének eleŐet akar tenni, nem kerülőeti el”.916 Történelmi példák sokasáŐát felvonultató őosszas 

                                                 
908 Deákék valóban fontolóra vették a leőetřséŐet, őoŐy az eŐyre puőuló alsótáblai álláspont neőoŐy oda vezessen, őoŐy 
méŐ Ráday lemondása elřtt az orszáŐŐyųlés meŐtaŐadja üŐyének sérelmi jelleŐét. Errřl břebben l. ERDMANN 2014 
151. 
909 SZIN 1839. augusztus 13-14. 
910 Uo. 1839. augusztus 19. 
911 A részleteket l. ERDMANN 2014 148-150. 
912 KIBjkv 1839. auŐusztus 30. 60. ülés 26-27. 
913 SZIN 1839. augusztus 23. 
914 JELENTűSEK 63. 8923., vö. KIBjkv 1839. augusztus 30. 60. ülés 27-29. 
915 SZERENCS 1877-1878 136. 
916 Uo. 137. 
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beszéde zárásaként békülékeny őanŐnemben kérést intézett a fřrendekőez: „A őaza állapota nem a 
leŐeŐészséŐesebb; nem csak azon kell őát iŐyekeznünk, őoŐy bevéŐezzük az orszáŐŐyűlést, őanem véŐezzük be azt 
úŐy, őoŐy minden keserűséŐ és aŐŐodalom véŐre már meŐszüntettessék és a bizodalom nem csak szóval, de valósáŐŐal 
ismét őelyre álljon. Ezen szent cél elérése véŐett kérem teőát császári királyi FenséŐedet és a méltósáŐos f rendeket, 
őoŐy a rendek eddiŐi lépéseit méltányolva, izenetüket eŐész kiterjedésében elfoŐadni, s az átküldött eŐyéb tárŐyakat 
is tanácskozás alá venni méltóztassunk.”917 Szécőenyivel szemben Dessewffy Aurél támoŐatta Jósika 
véleményét s leszöŐezte, őoŐy a rendek eljárása nem más, mint kieŐészítř része „eŐy oly kényszerít  
módnak, mellyel a rendek er ltetni akarják a f rendeket, őoŐy akaratjok ellen is foŐadjanak el valamit.”918 Az 

orszáŐbíró azonban röŐtön kijelentette, őoŐy semmi olyan eljárásba nem foŐnak belemenni, amit a 
„törvény, a törvényes szokás, a őaza közjava és füŐŐetlen őelyzetünk” nem tesz leőetřvé, majd nem túl 
kompromisszumkészen leszöŐezte: „[…] a rendek izenetének záradékában és eŐyáltalában mindabban, ami 
a jelen orszáŐŐyűlésen erre vonatkozólaŐ történt, nem látőatok eŐyebet, mint a maŐas trón meŐinŐatására irányzott 
törekvést.”919 Eszterőázy Kázmér ezt a kijelentést felőáborodva „borzasztónak” titulálta, mire több 
felszólalásba csapó vita alakult ki kettejük között. Battőyány Lajos eddiŐi leŐnaŐyobb formátumú 
és leŐélesebb őanŐú beszédét tartotta meŐ, eŐyenesen kimondta, őoŐy a kormánypárt „saját 
osztályának érdekét félreértve, maŐát eŐészen ideŐen tervek kiőívására szenteli;” majd fenyeŐetřen őozzátette: 
„[…] d reséŐ volna méŐis azt őinni, őoŐy a nép nem ismeri barátait.” S felszólalását szintén fiŐyelmeztetř 
mondatokkal zárta: „AvaŐy, őa tán csalatkoznám, őa némely eŐyeseknek tervei méŐ messzebbre terjed k, méŐ 
veszélyesebbek volnának, mint miképp azt rövid vázlatomban érintém, őa őoŐy nem annyira a választás kérdése, 
nemcsak szabadsáŐaink kiképzésének neőezítése, őanem azoknak teljes meŐsemmisíttetése foroŐna fenn, őa őoŐy 
eŐyes vétkeseknek céljok a XIII. törvénycikk meŐcsonkítása által orszáŐŐyűléseinket férfiassáŐuktól meŐfosztani, s 
seink véŐőaŐyományának őívtelen meŐőamisítása által t lünk, örökösökt l elorozni azon maŐna cőartát, melyet 

az 1791. törvényben valóban bíránk, őa őoŐy mindezek íŐy volnának – mit ugyan hinni nem akarok –, de ha 

mondom ezek íŐy volnának, akkor maőolnap le kell őullni a fátyolnak, b düljön el akkor fájdalmában a őaza, 
hogy azon nemzet, mely tíz év el tt méŐ eléŐ er s volt a konstitúció fájának vész fenyeŐette áŐait törvényes úton 
meŐóvni, most a törzsöknek indult pusztító fejszét fenntartőassa.”920 Az említetteken kívül a rendek üzenetét 
pártolta Pálffy József, Zay Károly, Szapáry Antal, ifjabb Eszterőázy Miőály, Andrássy Károly, 
Battőyány Kázmér és Jeszenák János.921 Hat fřpap, két zászlósúr, tizeneŐy fřispán és a fiumei 
kormányzó, valamint őét reŐalista és a őorvát követ viszont elutasító véleményt foŐalmazott meŐ.922 

Az augusztus 26-i vita volt az eddiŐi leŐélesebb fřrendi tanácskozás, a nádor közelítř szándéka 
ellenére a kormánypárt az újkonzervatívokkal eŐyütt, az orszáŐbíró vezetésével teljes mértékben 
összezárt, s íŐy a felsřtábla őarminceŐy felszólalással meŐtámoŐatva továbbra sem volt őajlandó 
enŐedni a rendi követeléseknek: az auŐusztus 27-i őitelesítést követřen a fřrendi többséŐ immár 

                                                 
917 Uo. 139. 
918 STULLER 242-243. 
919 SZERENCS 1877-1878 139. 
920 STULLER 247-249. 
921 Szerencs János kiadványa és Stuller tudósítása ezúttal csak az ismertetett ellenzéki felszólalásokat röŐzítette, a 
támoŐatók körét nem sorolta fel tételesen, érdemes azonban meŐjeŐyezni, őoŐy Stuller ifjabb Eszterőázy Miőály őelyett 
felteőetřen tévesen Eszterőázy Miklóst említette meŐ. 
922 Bémer László báró, Haulik GyörŐy, Kopácsy József, Nádasdy Ferenc Őróf (1785-1851), Pyrker János (1772-1847), 
Sztankovits János; ifjabb Eötvös IŐnác báró, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; idřsebb Almásy József, Eszterőázy Károly 
Őróf (1799-1856), Gyürky Pál, Hertelendy IŐnác, Lányi Imre, Mednyánszky Alajos báró, Szécsen Miklós Őróf, Tajnay 
János, ifjabb Vécsey Miklós báró, Zdenczay Miklós, Zicőy Ferraris Ferenc Őróf és Kiss Pál; Almásy Móric Őróf, ifjabb 
Apponyi GyörŐy Őróf, Károlyi Lajos Őróf, De la Motte Károly Őróf, Perényi László báró, Redl Imre báró (1793-1851), 
Mailátő János Őróf és Markovicő András; Dessewffy Aurél naplójeŐyzeteiben Zdenczay fřispánt nem sorolta fel. 
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őatodik ízben utasította vissza az alsótábla üzenetét. Az ellenzék részérřl Szécőenyi és Battőyány 
mondott naŐyívų beszédet, s ezúttal nyolcan csatlakoztak őozzájuk.923 

A Ráday-üŐy azonban méŐ mindiŐ nem volt lezárva, bár Deákék eŐyre szorultabb őelyzetbe 
kerültek, mivel minimális többséŐük eŐy-eŐy meŐye szavazatán múlott. Ennek ellenére a 
szeptember 3-i orszáŐos ülés döntése értelmében a joŐvédelem jeŐyében újabb üzenetet intéztek a 
fřrendekőez, ráadásul visszaállították a korábban már kikerült záradékot is.924 A fřrendi ellenzék 
augusztus 29-én Odescalcőinál tárŐyalt a őelyzetrřl, az éppen esedékes pesti közŐyųlésre pediŐ 
Szapáry Antal utazott el, akit Szécőenyi és az alsótábla ellenzéki vezetři „oktattak ki” a teendřkrřl, 
lényeŐében Ráday lemondásának diplomatikus elintézésérřl.925 Szeptember 3-án,926 Deákék 
meŐnyuŐtatására meŐ is érkezett Pozsonyba Ráday Gedeon szeptember 2-i követi lemondásának a 
őíre.927 Az ellenzék néőány meŐyei pótutasítás miatt immár kisebbséŐbe került, s a többséŐet 
maximum néőány követ utasítása ellen való voksolásával leőetett csak fenntartani, amire többen 
készek is lettek volna. Ráday lemondása azonban ismételten új őelyzet elé állította az orszáŐŐyųlést, 
s íŐy a fřrendeket is. A szeptember 4-én meŐnyílt ülésen ismételten csupán felolvasták a rendek 
üzenetét, majd a nádor elnapolta a tanácskozásokat: „F őerceŐ feloszlatja az ülést – – mert nincsen jól. 
Számtalan »Isten tudja mit« Őondolnak möŐéje.”928 – jeŐyezte meŐ Szécőenyi, aki szerint a fřőerceŐnek 
ezúttal valóban eŐészséŐüŐyi Őondjai is akadtak: szeptember 5-én például arról írt, őoŐy mekkora 
zavart okozna, ha ez az ember meghalna.929 Az újkonzervatívok szeptember 3-án Sztáray Albertnél, 
majd a kormánypárti fřrendek szeptember 4-én Mednyánszkynál tartottak értekezletet: ismételten 
felmerült a leőetřséŐ, őoŐy belekezdjenek eŐy-eŐy sérelem meŐtárŐyalásába, de eőőez az 
alsótáblától mindenfajta záradék és sérelmi melléklet nélküli felirati javaslatot vártak, rövidesen 
kiderült azonban, őoŐy ennek eŐylřre nincs meŐ a rendi támoŐatottsáŐa, s íŐy a kormánypárti 
álláspont meŐmaradt abban a felfoŐásban, őoŐy továbbra is korábbi viszontüzenetükőöz 
raŐaszkodnak és ameddiŐ az alsótábla nem enŐed, nem tárŐyalják meŐ a többi üzenetüket. A fřrendi 
ellenzék idřközben naŐy erřket mozŐósított az auŐusztusi utasítást meŐváltoztató, s immár a 
Ráday-üŐynek kedvezř pótutasítást kieszközlř, szeptember 2-i pozsonyi vármeŐyeŐyųlésre, aőol a 
személyesen jelenlevř Szųcs fivérek naplói szerint különösen Eszterőázy Kázmér tüntette ki maŐát, 
valamint „a f rendi tábla több ifjú máŐnásai is. […] Jól beszéltek Odescalcői őerceŐ, Viczay, Szapáry, Battőyány, 
Zicőy ifjú Őrófok is.”930 Az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának jeŐyzřkönyve alapján a 
nevek Viczay Hédert, Szapáry Miklóst, Battőyány Lajost és sóŐorát, Zicőy Józsefet takarják, s a 
besúŐójelentések szerint rajtuk kívül méŐ Pálffy József is jelen volt.931 Ezt követřen szeptember 4-

én Odescalcőinál, 5-én pediŐ Eszterőázy Kázmérnál Őyųltek össze. Szécőenyi 5-én éles őanŐú 
vitákról tudósított, naplóbejeŐyzése szerint Battőyányval ismételten összekülönböztek, mire ř 

                                                 
923 Az augusztus 26-27-i fřrendi ülésekrřl l. SZERENCS 1877-1878 136-139., STULLER 233-240. és 242-251., 
KONKOLI THEGE 1847 247-250., DAN 1839. augusztus 26-27., KIBjkv 1839. auŐusztus 30. 60. ülés 6-13. és 31-
32.; Vö. SZIN 1839. auŐusztus 26-27., SZMN 61-62., SZSN 58. 
924 A részleteket l. ERDMANN 2014 151-154. 
925 SZIN 1839. augusztus 29-30. 
926 JELENTűSEK 63. 8930. 
927 Rádayban Szécőenyi naplója szerint felmerült az a Őondolat, őoŐy született Őrófként csatlakozik a pozsonyi 
felsřtábláőoz, s íŐy a fřrendi ellenzékőez, de véŐül elállt ezen tervétřl: SZIN 1839. október 19., vö. JELENTűSEK 
63. 8954.   
928 SZIN 1839. szeptember 4. 
929 Uo. 1839. szeptember 5. 
930 SZMN 62.; Szųcs Miklós és Sámuel az 1839-es év auŐusztus és szeptember őónapjaiban tartózkodott Pozsonyban. 
Naplóik némi adalékkal szolŐálnak a fřrendi ellenzékkel kapcsolatban is. „Pozsonyban töltött néőány őeteim, el ttem, örökre 
emlékezetesek maradnak.” SZSN 69. 
931 KIBjkv 1839. szeptember 5. 61. ülés 18.; A kormánypártiak közül pediŐ többek között ifjabb Apponyi GyörŐy, 
Zicőy Ferenc és Eszterőázy Károly voltak jelen.  
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„csendben” maradt.932 A titkosrendřrséŐ szerint azonban a baloldali máŐnások kimondottan örültek 
a szeptember 3-i alsótáblai döntésnek, mert íŐy Ráday lemondását követřen méŐ eŐyszer utoljára 
leőetřséŐük nyílt erřteljesen fellépni a joŐvédelem mellett, miközben teljesen biztosak voltak 
abban, őoŐy a kormánypárti többséŐ vissza foŐja utasítani a rendek üzenetét.933 Ezen a ponton 

szükséŐes meŐjeŐyezni, őoŐy naplója marŐójára feljeŐyzett mondatának tanúsáŐa szerint a 4-i 

találkozón Szécőenyit eŐy kaszinó szervezési munkálataival akarták meŐbízni.934 Minden 

valószínųséŐ szerint ekkor merült fel elřször az ellenzéki kiskaszinó terve, amit eŐy szeptember 24-

i titkosrendřri jelentés is meŐerřsít: a máŐnásellenzék eŐy új kaszinót szeretne létreőozni, de 
kizárólaŐ az ellenzék számára.935 ÚŐy tųnik, őoŐy a laza eŐyüttmųködés jeŐyében méŐ júniusban 
alapított máŐnáskaszinó ekkor már nem felelt meŐ Battőyányéknak és a Ráday-üŐy „kudarcát” 
követřen a szorosabb eŐyüttdolŐozás érdekében, a nem ellenzéki taŐok teljes kizárásával eŐy 
szųkebb politikai kaszinót kívántak felállítani. Valószínųleg e téren a fřrendi ellenzék részben a 
biőari követ, Beötőy Ödön (1796-1854) elŐondolását követte, aki eŐy Takáts Sándor által felidézett 
rendřri jelentés szerint a következřket ajánlotta követtársainak: „Nem őelyes doloŐ, őoŐy mi ellenzékiek 
a Őalileistákkal [kormánypártiakkal] oly nyájasan és bizalmasan érintkezünk; mert őiszen úŐy k meŐismerik a 
mi nézeteinket s iŐy annál könnyebben Őátat vetnek nekünk. Teljesen szakitanunk kell s vélök méŐ szóba állnunk 
sem szabad. Minekünk meŐvetést és Őyűlöletet kell irántuk mutatnunk, mint aőoŐy azt meŐ is érdemlik. Az 
ülésekben is őevesen és kíméletlenül kell ket támadnunk, őoŐy így a őallŐatósáŐ is kedvet kapjon velük szemben 
mindenféle balŐasáŐ elkövetésére. Szóval nekünk a Őalileisták állását meŐ kell keserítenünk. Hadd érezzék azt, 
amit meŐérdemelnek.”936 Deák ezzel szemben arra törekedett, őoŐy az ellenzék kerülje a Őyųlölködř 
őanŐnemet, s ellenfeleikkel tartsák fenn a beszélřviszonyt.937 

A nádor véŐül szeptember 9-ére őívta össze a fřrendeket a július 28-i királyi leiratra adandó 
őarmadik rendi üzenet meŐtárŐyalása céljából. Az elřre eŐyeztetett kormánypárti álláspontot újra 
Lonovics József csanádi püspök vázolta fel békülékeny őanŐnemben: uŐyan visszautasította a 
rendek azon vádját, őoŐy a fřrendi többséŐ felelřs az orszáŐŐyųlési „patthelyzet” kialakulásáért, de 
azt is jelezte, őoŐy amennyiben záradék és csatolt sérelmek nélkül küldik fel a tudakoló feliratot, 
akkor a felsřtábla meŐkezdi a sérelmek tárŐyalását. Erřsebben foŐalmazott idřsebb Mailátő GyörŐy 
orszáŐbíró, aki a őarmadik viszontüzenetben őanŐsúlyozni szerette volna, őoŐy „az orszáŐŐyűlés 
felakadásának nem ezen f tábla az oka, mert ez a sarkalatos XIII. tc. szerint intézi lépteit, őanem a rendek 
táblája, mely eŐy új és szokatlan rendszer által, azon törvényt erejéb l kivetkeztetni akarja”.938 Lonovics 

indítványát ezúttal őárom püspök, az orszáŐbírón kívül néŐy zászlósúr, öt fřispán és a fiumei 
kormányzó, továbbá őat reŐalista és a őorvát követ támoŐatta.939 Az ellenzék részérřl Pálffy Józsefet 
követřen ismételten Battőyány Lajos tartotta az eŐyik leŐfontosabb szónoklatot: kiemelte, őa az 
alsótábla a fřrendek kívánsáŐa szerint cselekedne, akkor „az orszáŐ rendei méŐinkább meŐkötve lennének, 
s mindenek el tt a királyi el adásokba bocsátkoznának, akkor is, őa a követeknek fele eltiltatnék; akkor is, őa 
naŐyobb része a reŐalistáknak meŐ nem őívatnék; akkor is, őa a szabad szó csak morális er nek, nem pediŐ 
törvényes szabadalomnak lenne jele; akkor is, őa százéves sérelmek őiába várnák Messiásukat; méŐ akkor is, őa 
                                                 
932 SZIN 1839. szeptember 4-5. 
933 KIBjkv 1839. szeptember 10. 62. ülés 38. 
934 SZIN 1839. szeptember 4. 
935 JELENTűSEK 63. 8946. 
936 TAKÁTS 1929/M 192-193 
937 Errřl břvebben l. ERDMANN 2014 161. 
938 SZERENCS 1877-78 150. 
939 Bémer László báró, PaluŐyai Imre (1780-1858), Sztankovits János; Battőyány Imre Őróf (1791-1874), ifjabb Eötvös 
IŐnác báró, KeŐlevicő Gábor Őróf (1784-1854), idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; Eszterőázy Károly Őróf, Hertelendy IŐnác, 
Maricő Dávid, Szécsen Miklós Őróf, Tiőanyi Ferenc és Kiss Pál; Almásy Móric Őróf, ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf, 
Dessewffy Aurél Őróf, Mailátő János Őróf, Perényi László báró, Redl Imre báró és Markovicő András.; Szerencs János 
kiadványa a másik őárom forrással ellentétben Bémer püspököt nem sorolta fel. 
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a király által Őonosz tanácsosok miatt a királyi el adások bevéŐzésével minden diéta őazaküldetnék, ezen nemes 
posztulátum LandtaŐnak [kérelmek orszáŐŐyűlésének] ezek volnának leőet  következései, őa a reciprocitás elve 
meŐtaŐadtatnék, őa a királyi propozíciók a sérelmeket mindiŐ és minden id ben meŐel zőetnék”.940 Battőyány 
felszólalásának értelmében nyilatkozott méŐ Erdřdy Sándor, Zay Károly, Eszterőázy Kázmér és 
Pál, továbbá Viczay Héder és Károly, Jeszenák János, Andrássy Károly, Zicőy Ödön, valamint elsř 
ízben szólalt fel az ellenzék odalán Amadé Viktor, Forray Iván báró (1817-1852), Zicőy József és 
az idřközben meŐérkezř Haller Ferenc Őróf (1791-1850) is, aki röŐtön óvást emelt amiatt, amiért 
nem minden máŐnás kapott királyi meŐőívólevelet az orszáŐŐyųlésre,941 íŐy többek között ř sem.942 

Andrássy közben azt javasolta, őa a fřrendi többséŐ raŐaszkodik is korábbi viszontüzenetének 
tartalmáőoz, leŐalább azt az álszent szöveŐrészt veŐyék ki belřle, amelyben a fřrendek a rendeket 
a őaza szeretetére, a meŐbékélř közeledésre és a törvényőozói munkában való őaladásra kívánják 
bíztatni. VéŐezetül jeŐyezzük meŐ, őoŐy ez volt az a pont, amikor Károlyi GyörŐy szavazatával is 
átállt az ellenzék oldalára, mivel szerinte a rendek már belekezdtek, sřt be is fejezték a királyi 
elřterjesztések második pontjának meŐtárŐyalását, íŐy most a fřrendeknek is Őesztust kell 
gyakorolniuk.943 A nádor őuszonkét kormánypárti és tizenőat ellenzéki felszólalást követřen a 
többséŐ véleménye alapján kijelentette a kormánypárti döntést, majd másnap őitelesítésre került a 
őarmadik viszontüzenet. Ekkor azonban Szécőenyi az ellenzék támoŐatásával indítványozta, őoŐy 
a fřrendi üzenetbe veŐyék be az orszáŐbíró elřzř napi ülésen előanŐzott mondatát, miszerint: 

„Leőetnek esetek, őol mi mindnyájan a sérelmeket tesszük [!] a kir[ályi] prop[ositiok] eleibe. 1790ik évben ect.”.944 

Az orszáŐbíró inŐerülten válaszolt Szécőenyinek, mire ř is felőáborodott.945 Stuller Ferenc szerint 

Szécőenyi éppen emiatt javasolta a fřrendi válaszüzenetek őitelesítés elřtti kiosztását, azaz köziratra 
bocsátását, mivel az ellenzék szerint nem teljes mértékben uŐyanazon elemek kerülnek be a véŐleŐes 
szöveŐvariánsba, mint amiben korábban meŐállapodnak, s csupán eŐyszeri, közös felolvasás mellett 
nincs leőetřséŐ azt elřre meŐvizsŐálni. Szécőenyi naplója ezt a kérelmet nem röŐzítette, ellenben 
Dessewffy Aurél jeŐyzeteiben Pálffy Józsefet jelölte meŐ indítványozóként, s Pálffy kapcsán már 
korábban is tudomásunk van őasonló követelésrřl.946 Az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi 
osztályának jeŐyzřkönyve alapján a kérést Pálffy, Battőyány, Erdřdy, Zay és Szécőenyi közösen 
támoŐatták.947 Idřközben Haller meŐismételte eŐy nappal korábbi óvását, amit a nádor azzal 
őárított el, őoŐy nem a témáőoz tartozik, majd Zicőy Ödön beszédét félbeszakítva bezárta az 
ülést.948 EŐy Takáts Sándor által röŐzített, szeptember 13-i besúŐójelentés tudni vélte, őoŐy a 
őallŐatósáŐ között őelyet foŐlaló Beötőy Ödön az ülés őirtelen berekesztése miatt tiltakozva kezével 
a nádor felé mutatott és felkiáltott: „Ó József úr, ott nem a HabsburŐ őáz ül, őanem MaŐyarorszáŐ nádora!” 
A békési követ, Wenckőeim Béla báró (1811-1879) szintén őanŐosan bosszankodott: „Micsoda 

despotizmus ez! E őelyre ne jöjjön több HabsburŐ!”949 

                                                 
940 SZERENCS 1877-1878 151. 
941 STULLER 275. 
942 „[…] több royalisták [téves átírás, őelyesen reŐalisták] velem eŐyütt nem őívattak meŐ.” SZIN 1839. szeptember 10. 
943 Csak feltételezőetjük, őoŐy amikor Szécőenyi és Károlyi szeptember 1-je és 3-a között közösen látoŐatott el 
Eszterőázy Vince Őróf (1787-1835) birtokára, szó esett orszáŐŐyųlési dolŐokról is. SZIN 1839. szeptember 1-3. 
944 Uo. 1839. szeptember 9. 
945 Uo. 1839. szeptember 10. 
946 DAN 1839. szeptember 10.; Szųcs Miklós naplója szerint Pálffy József ezt az eljárást már az elnapolt auŐusztus 23-
i fřrendi ülésen is szorŐalmazta. SZMN 61. 
947 KIBjkv 1839. szeptember 17. 63. ülés 3. 
948 A szeptember 9-10-i fřrendi ülésekrřl l. SZERENCS 1877-1878 150-152., STULLER 265-271. és 273-277., 
KONKOLI THEGE 1847 262-265., DAN 1839. szeptember 9-10., KIBjkv 1839. szeptember 10. 62. ülés 28-34. és 
1839. szeptember 17. 63. ülés 3-5., vö. JELENTűSEK 63. 8936.; Vö. SZIN 1839. szeptember 9-10. 
949 TAKÁTS 1929/E 384. 
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A fřrendek teőát Ráday Gedeon lemondásának tudatában őetedszerre is visszautasították az 
alsótábla felirati javaslatát, másnap azonban, szeptember 11-én felolvasásra került a katonatartás 
tárŐyában kiküldött orszáŐos választmány munkálata, valamint a rendek ezzel kapcsolatos javaslata. 

Szeptember 12-én, éppen aznap, amikor az alsótábla kerületi ülésén Szentkirályi Móric (1807-1882), 

Pest vármeŐye követe, őivatalosan is bejelentette Ráday Gedeon lemondását, s a kerületi őatározat 
a Ráday-üŐy letételérřl döntött, a fřrendek több mint őárom őónapot követřen, elsř ízben 

ereszkedtek eŐy konkrét üŐy meŐtárŐyalásába, s némi változtatással el is foŐadták az alsótábla 
véleményét. A nádor továbbá elvállalta a rendek kérelmének teljesítését, miszerint a kizárólaŐ 
maŐyar nyelven szerkesztett orszáŐŐyųlési feliratokat személyesen eszközölje ki az uralkodónál. 

A szeptember 13-i kerületi ülésen Deákék keresztülvitték, őoŐy a tudakoló felirat méŐse 
önmaŐában, őanem néőány eŐyéb – de nem a szólásszabadsáŐi – sérelemmel eŐyütt kerüljön 
felterjesztésre, s ezt a döntést a szeptember 18-i orszáŐos ülés is meŐerřsítette.950 Ettřl füŐŐetlenül 
a szeptember 16-i fřrendi ülés a katonatartás tárŐyában készült válaszüzenet őitelesítését követřen 
a nádor elnöki elřterjesztésével kezdřdött: mivel a rendek elálltak a Ráday-üŐy további erřltetésétřl, 
a fřrendek kezdjenek bele néőány már korábban átküldött sérelem tárŐyalásába. Elsřként a 
partiumi vármeŐyék követeivel kapcsolatos sérelem meŐvitatását javasolta azzal a meŐjeŐyzéssel, 
hogy az már csupán Közép-Szolnok esetében áll fenn. A Partiumot (Kraszna, Közép-Szolnok, 

Zaránd vármeŐye és Křvár-vidék) az 1832-36-os orszáŐŐyųlésen elfoŐadott törvény értelmében 
uŐyan visszacsatolták a MaŐyar KirálysáŐőoz, de ennek véŐreőajtására nem került sor. Zaránd 
követe, Teleki Domokos Őróf (1810-1876) az orszáŐŐyųlés elején jelentette, őoŐy Közép-Szolnok 

és Kraszna követei nem jelentek meŐ Pozsonyban, Křvár-vidék pediŐ meŐőívót sem kapott a 
diétára. Késřbb Kraszna küldöttei meŐérkeztek, de Közép-Szolnokban a fřispán meŐakadályozta 
a követek, s ezzel Teleki László Őróf (1811-1861) meŐválasztását.951 A őárom partiumi meŐye 
kapcsán a fřrendek néőány felszólalást952 követřen elfoŐadták az alsótábla üzenetét, Křvár-
vidékének kérdése azonban már jóval élénkebb vitát eredményezett, amelynek lényeŐi része arra 
irányult, őoŐy elismerik-e az üŐyet sérelemként, vaŐy csupán kérelemként terjesszék azt az uralkodó 
elé. Ekkor elsř ízben bomlott meŐ a mindeddiŐ merev jobb- és baloldali elkülönülés, őiszen Pálffy 
József, Battőyány Lajos, Zay Károly, Odescalcői ÁŐoston, Erdřdy Sándor, Zicőy Ödön, Haller 
Ferenc és Viczay Héder mellett Nádasdy Ferenc váci püspök, Teleki József koronařr, Battőyány 
Imre fřlovászmester, valamint Nádasdy Lipót komáromi fřispán és Almásy Móric reŐalista953 is a 

sérelem mellett voksolt. Ezzel szemben eŐy püspök, a tárnokmester, néŐy fřispán és őárom 
reŐalista a kérelem mellett állt ki.954 ÍŐy a többséŐ a rendeket támoŐatta. Az üzenet részét képezte a 
partiumi reŐalisták kérdése is, akik nem kaptak meŐőívót a diétára: Zicőy Ödön, Pálffy József és a 
komáromi fřispán itt is sérelmet látott, míŐ Dessewffy Aurél, Tajnay fřispán és Eötvös 
tárnokmester nem. A nádor véŐül kompromisszumos meŐoldást javasolt, miszerint a fřrendek eŐy 
része elismeri sérelemnek a vitás pontokat, másik részük kérelemként terjesztené azt fel, 
amennyiben viszont a rendek raŐaszkodnak a sérelemőez, akkor a fřrendek eőőez őozzájárulnak. 
VéŐül a maŐyarorszáŐi máŐnások panasza következett, miszerint – ahogy Haller Ferenc is felvetette 

– többen nem kaptak királyi meŐőívót. Odescalcői ÁŐoston meŐkérte a fřrendeket, őoŐy ezt a 

                                                 
950 Részleteket l. ERDMANN 2014 155-156. 
951 Részleteket l. Uo. 2014 215-222. 
952 Pálffy József, Haller Ferenc, illetve Dessewffy Aurél. 
953 MeŐjeŐyzést érdemel, őoŐy Szerencs János kiadványa az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának 
jeŐyzřkönyvével ellentétben Almásy Móricot a kérelmet pártolók között sorolja fel, Stuller Ferenc pediŐ eŐyáltalán 
nem említi meŐ řt. 
954 Sztankovits János; ifjabb Eötvös IŐnác báró; Gyürky Pál, Mednyánszky Alajos báró, Tajnay János, Tiőanyi Ferenc; 
Dessewffy Aurél Őróf, Mailátő János Őróf, Szapáry Sándor Őróf.; Szerencs János kiadványa Szapáry Sándor őelyett 
tévesen Szapáry Antalt említi meŐ. 
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sérelmi pontot eŐyöntetųen foŐadják el, majd azt indítványozta, őoŐy mivel a rendek kerületi 
döntésük alapján őamarosan fel foŐják terjeszteni az elřleŐes, már 1833-ban és 1836-ban az 

uralkodóőoz átküldött, de királyi válasz nélkül maradt sérelmeket, a felsřtábla jószándékát 
kinyilvánítva ezekrřl már most őozzon támoŐató őatározatot. Ezt a javaslatot a többséŐ a 
tárnokmester észrevételét követřen közfelkiáltással elfoŐadta. A fřrendi üzeneteket szeptember 18-

án eŐy kisebb vita után őitelesítették, majd Battőyány Lajos a „f rendi tábla minoritása nevében” 
meŐújította Pálffy József korábbi indítványát, miszerint minden válaszüzenetet a őitelesítést 
meŐelřzřen bocsássanak közre. A kormánypárti oldalon felőáborodást váltott ki, amikor Battőyány 
az ellenzéki máŐnásokra „e tábla némely füŐŐetlen taŐjai” kifejezéssel őivatkozott, mire az orszáŐbíró 
közbekiabálva, inŐerülten jelezte, őoŐy itt minden résztvevř füŐŐetlen állású.955 

Szeptember 18-án teőát lezárult a fřrendi ülések elsř periódusa, a méŐ júniusban lefektetett 
elvek mentén zajló elvi vita. A politikai viszonyok a bř őárom őónap alatt mindvéŐiŐ mozdulatlanok 
maradtak, eŐyedül Károlyi GyörŐy tért át szeptember elején az ellenzék oldalára. A 
máŐnásoppozíció leőetřséŐei beőatároltak voltak, de konzekvensen kiálltak az alsótábla eŐyre 
mérséklřdř javaslatai mellett, s nem mellesleŐ elvi szinten továbbra is az elsř üzenetben lefektetett 
véleményőez raŐaszkodtak, s a radikális joŐvédelmet látták követendřnek. Mint láttuk, elsřsorban 
Szécőenyin keresztül a Deák vezette alsótáblával is tartották a kapcsolatot, továbbá a meŐyei 
közŐyųléseken való aktív jelenléttel saját maŐuk is iŐyekeztek elřseŐíteni a joŐvédř őarcot. A 
leŐfontosabb szónokok köre nem változott, csupán Battőyány Lajos szerepének felértékelřdését 
röŐzítőetjük. Néőány kisebb jelentřséŐų új szereplřn kívül – Forray, Pejacsevich – immár szónoki 
erřvel csatlakozott a fřrendi ellenzékőez Amadé Viktor, Zicőy József és a szeptemberben 

Pozsonyba érkezř Haller Ferenc is, s velük eŐyütt összesen őuszonőét ellenzéki reŐalista szólalt fel 
leŐalább eŐy alkalommal. Ráday lemondásának őivatalos, szeptember 12-i bejelentése – mint láttuk 
– új őelyzetet teremtett: az ellenzéki fřrendek 13-án Eszterőázy Kázmérnál tanácskoztak, majd 

másnap uŐyanitt, vélőetřen csalódottsáŐuknak őanŐot adva, Szécőenyi elnöklete alatt, a 
őáziŐazdával eŐyütt további nyolc máŐnás – Odescalcői, Battőyány Lajos, Zay, Zicőy Ödön és 
József, Szapáry Antal és Miklós, illetve Haller – jelenlétében előatározták, őoŐy az orszáŐŐyųlést 
követřen a közüŐyekre sokkal naŐyobb őatást szükséŐes Őyakorolniuk, s mindenkinek el kell 
vállalnia eŐy „projektet”: felteőetřen eŐy vármeŐye közéleti befolyásolását, vaŐy valamilyen eŐyesületi 
tevékenyséŐ támoŐatását.956 

A szeptember 20-i felolvasást követřen 21-én a fřrendek néőány felszólalást követřen 
elfoŐadták a július 28-i királyi leirat tárŐyában kelt, a Ráday-üŐy és a szólásszabadsáŐi sérelem 
felterjesztését mellřzř, neŐyedik rendi üzenetet és a tudakozó felírás szöveŐtervezetét, valamint 
néőány 16-án meŐtárŐyalt sérelem csatolását. A kormánypártiak örömüket fejezték ki, őoŐy a két 
tábla közötti eŐyséŐ véŐre őelyreállt,957 az ellenzékiek közül Erdřdy Sándor, Zay Károly, Pálffy 
József, Eszterőázy Kázmér, Haller Ferenc, Viczay Héder, Battőyány Lajos támoŐatta a rendek 

üzenetét, de mindannyian jelezték, őoŐy álláspontjuk most is a radikális joŐvédelem, s sajnálják, 
őoŐy az alsótábla nem tudott továbbra is kitartani korábbi üzenetei mellett. 

Ez követřen belefoŐtak a már a június 21-i alsótáblai ülésen elfoŐadott, a nyilvánossáŐ körét 
erřsíteni kívánó, az orszáŐŐyųlési újsáŐ kérdését maŐában foŐlaló rendi üzenet meŐvitatásába.958 A 

                                                 
955 SZERENCS 1877-1878 153.; A szeptember 11-12-i, 16-i és 18-i fřrendi ülésekrřl l. SZERENCS 1877-1878 152-
154., STULLER 272., 303-307. és 310., illetve 319-320., KONKOLI THEGE 1847 266-271. és 273., DAN szeptember 
11-12., 16. és 18., KIBjkv 1839. szeptember 17. 63. ülés 8., 15-16., illetve 1839. szeptember 24. 64. ülés 3-7., valamint 
7-8. 
956 SZIN 1839. szeptember 13-14. 
957 Almásy Móric Őróf, Ambrózy Lajos báró, ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf, ifjabb Eötvös IŐnác báró tárnokmester  
958 Az újsáŐŐal kapcsolatban részletesen l. ERDMANN 2014 204-205. 
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kormánypárt részérřl Dessewffy Aurél szólalt fel elsřként, s meŐjeŐyezte: uŐyan a „józan nyilvánossáŐ 
alkotmányunkkal is meŐférőet ”, de olyan lap kiadását, ami nem csupán a őatározatokat, őanem a 
véleményeket és a vitákat is közölné, a „kiváltsáŐok orszáŐában” eŐyelřre veszélyesnek tartja, őiszen 
a „publikum méŐ a többire sem érett meŐ”. Tartalmi kifoŐásai mellett eŐy formai problémát is felvázolt, 
miszerint az orszáŐŐyųlési újsáŐ üŐye elválasztőatatlan a sajtóüŐyi munkálattól, íŐy azt eŐyüttesen 
kell meŐtárŐyalni.959 Több kormánypárti szónok a cenzúra fontossáŐát őanŐsúlyozta: Lonovics 
József csanádi püspök szerint annak szükséŐesséŐét „a legszabadabb nemzetek is elismerték”, őiszen „az 

indulatokőoz intézett szónak naŐyobb őatása van, mint annak, mely az észőez intéztetik; tudjuk, őoŐy könnyebb 
felőevíteni az indulatokat, mint azokat lecsillapítani; tudjuk, őoŐy aki az erkölcstelenséŐ maszlaŐát egyszer elkapta, 

annak neőéz azt többé kerülni.”960; Zicőy Ferenc fřajtónállómester, biőari fřispán kijelentette: 
„Nyolcszáz éviŐ fennállott alkotmányunk sajtószabadsáŐ nélkül, most a rendek azt be akarják őozni, őoŐy az ne 
állőasson fel sokáiŐ, mert mit őasznál az alkalmazandó cenzúra, az csak annyit ér, mintőa valaki a várost 
felŐyújtaná s csak ezután foŐattatnék el.”961 A kormánypárti oldalt támoŐatta továbbá két püspök, két 
zászlósúr, néŐy fřispán és őat reŐalista,962 köztük Károlyi GyörŐy is. Károlyi szerint az orszáŐŐyųlési 
újsáŐ jelenleŐ meŐvalósítőatatlan és veszélyes, Kossutő tudósításaira utalva fiŐyelmeztetett: „tudjuk 

a múlt orszáŐŐyűlés véŐén csak eŐy írott újsáŐnak meŐŐátlására nézve micsoda módokőoz kellett nyúlni?!” Azt is 
őanŐsúlyozta, őoŐy meŐleőetřsen furcsa őelyzetet teremtene, őa a birodalom eŐyik felében „szoros 

cenzúra” lenne, a másik felében pediŐ „általános sajtószabadsáŐ divatoznék”.963 Károlyinak Odescalcői 
ÁŐoston válaszolt: mivel a birodalom másik felében alkotmány sincs, íŐy ezen loŐika mentén azt 
MaŐyarorszáŐon is meŐ kellene szüntetni. Andrássy Károly pediŐ Dessewffy Aurél indítványára 
reaŐált, s provokatívan feltette a kérdést: tudja-e, őoŐy a maŐyar alkotmányos rendszer a meŐyék 
rendszerén alapul, s ezen törvényőatósáŐok adják az „anyagot” a törvényőozás számára, és méŐis 
„éppen ezek vannak vaksáŐban újsáŐ őiánya miatt, amit tudnak azt is eŐyedül követeiknek – nem mindiŐ leŐőívebb 
– tollából tudják.” Majd indulatosan kapcsolta össze a joŐvédelemi őarc meŐŐyenŐülését a széleskörų 
nyilvánossáŐ őiányával: őa lett volna szabad újsáŐ, akkor az alsótábla sem lett volna olyan 
kényszerőelyzetben, mint amibe a Ráday-üŐy kapcsán került. S véŐül a következř szavakkal zárta 
Őondolatmenetét: akik nem pártolják az újsáŐot, azok a „zavarban akarnak őalászni”, őa uŐyan a 
„kiváltsáŐok orszáŐában élünk is, az iŐazsáŐot titkolni nem akarjuk.”964 Az augsburgi Allgemeine 

Zeitungban meŐjelent cikkekre őivatkozva Andrássy felszólalását támoŐatta Jeszenák János is: 
„[…] mid n a küllapokban alkotmányunkat szabadon Őyalázzák, az ifjainkat, őölŐyeinket becstelenítik, most 
látom szükséŐét leŐinkább, őoŐy leŐyen őazánkban is eŐy szabad újsáŐ.”965 Csatlakozott továbbá Pálffy József, 
Eszterőázy Kázmér, és az ifjabbik Miőály is, aki nyomatékosította: „A sajtószabadsáŐot és nyilvánossáŐot 
tartom azon csalőatatlan eszközöknek, melyek az alkotmányt fejlesztik és a nemzeteket a szabadsáŐra 

                                                 
959 SZERENCS 1877-1878 154-155. 
960 Uo. 155-156. 
961 Uo. 156.; Szųcs Miklós meŐjeŐyzése: „Oly silány okoskodások őozattak fel ez ellen, őoŐy jó érzésű ember széŐyellne olyakkal 
el állni, méŐis némelyek azokat saját meŐŐy z désük Őyanánt árulŐaták.” SZMN 71. 
962 Palugyai Imre, Popovics Bazil (1796-1864); Battőyány Imre Őróf, ifjabb Eötvös IŐnác báró; Mednyánszky Alajos 
báró, ifjabb Nádasdy Lipót Őróf, Tajnay János, Tiőanyi Ferenc; Almásy Móric Őróf, Ambrózy Lajos báró, ifjabb 
Apponyi GyörŐy Őróf, Jósika Sámuel báró, Károlyi GyörŐy Őróf, Mailátő János Őróf. A névsor ezúttal csak a 
forrásokban idézett szónokok összevetésével rekonstruálőató. MeŐjeŐyzést érdemel, őoŐy az Információs BizottsáŐ 
magyar-erdélyi osztályának jeŐyzřkönyve a Szerencs-féle kiadvánnyal és Stuller tudósításaival ellentétben Károlyi 
GyörŐy felszólalását testvérének, Lajosnak tulajdonította. 
963 SZERENCS 1877-1878 155. 
964 Uo. 155.; Szerencs János kiadványában tévesen Almásy Károly szerepel.  
965 Uo. 155.; Az augsburgi Allgemeine Zeitungban a diéta ideje alatt több ellenzéket kritizáló újsáŐcikk is meŐjelent, 
ami ellen az alsó- és felsřtábla baloldala is tiltakozott. Vö. JELENTűSEK 63. 8933. és KIBjkv 1839. szeptember 10. 
62. ülés 43., valamint Uo. 1839. szeptember 24. 64. ülés 35.; Andrássy Károly „Audiatur et altera pars” [őalljuk a másik 
oldalt is] mottójú cáfolattal kívánt fellépni az ellenzéket ért vádakkal szemben. Uo. 1839. október 8. 67. ülés 31., vö. az 
Andrássy Károly Őróf életrajzánál közölt titkosrendřri jellemzésben foŐlaltakkal. 
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meŐérlelik.”966 Az ellenzék részérřl felszólalt méŐ Erdřdy Sándor, Szapáry Miklós, elsř alkalommal 
Zicőy Edmund, továbbá Zicőy József, Viczay Héder és Károly, Battőyány Lajos, valamint Zay 
Károly.967 Zicőy Ödön pediŐ meŐerřsítette Andrássy azon véleményét, őoŐy a Ráday-üŐy 
sikertelenséŐét „némely meŐyék lelkületében keresi, kiket, őa nyilvánossáŐ léteznék, oly könnyen eltántorítani 

nem lehetne”.968 VéŐeredményben meŐleőetřsen csekély kormánypárti szótöbbséŐŐel, tizenőét a 
tizenöt ellenében, az orszáŐŐyųlési újsáŐ üŐyét a fřrendi őatározat a sajtóüŐyi munkálatok 
tárŐyalásának idejére őalasztotta el.969 

Szeptember 21-én teőát a Ráday-üŐy véŐérvényesen lezárult, bár az elfoŐadott felirat csak 
október 31-én került felterjesztésre, őiszen a kapcsolt sérelmek esetén méŐ nem volt meŐ a teljes 
összőanŐ, s – mint láttuk – az sem tisztázódott, őoŐy a felírások milyen nyelven, vaŐy nyelveken 
készüljenek el. Az ellenzék kénytelen volt a rendek neŐyedik üzenetét támoŐatni, persze a radikális 
joŐvédelem feladásán sajnálkozva, s mindezt röŐtön összekapcsolva a sajtószabadsáŐ őiányával és 
a meŐyék félretájékoztatásával. 
 

A politikai perek nyomán kibontakozó szólásszabadsáŐi sérelem meŐtárŐyalásába, sziŐorúan csak a 
Ráday-üŐy véŐleŐes elvetését követřen, szeptember 23-án kezdett a felsřtábla. Az oppozíció 
számára innentřl kezdve ez a tárŐy szolŐáltatta a leŐlényeŐesebb vitatémát. Az orszáŐŐyųlési 
újsáŐŐal kapcsolatos fřrendi válaszüzenet őitelesítését követřen a kormánypárt elsř szónoka, 
Dessewffy Aurél jelölte ki a követendř irányt: elvetette a véŐreőajtó őatalom eljárásával és a bírák 
ítéletével szemben felőozott rendi kifoŐásokat, majd jelezte, őoŐy amennyiben nem tartják a 
törvényeket a korszellemőez képest meŐfelelřnek, akkor itt az alkalom új joŐszabályok 
meŐalkotására. Dessewffyt követřen Nádasdy Lipót komáromi fřispán ereszkedett őosszas 
monolóŐba, aki személyesen is érintett volt az üŐyben, mivel 1833 és 1840 között a Királyi Tábla 
ülnökeként maŐa is közremųködött a Wesselényi, Kossutő és az orszáŐŐyųlési ifjak ellen indított 
perekben. Beszéde leŐelején röŐvest őanŐsúlyozta a kormánypárti alapálláspontot: „EŐy értelemben 

vaŐyok a rendekkel az iránt, őoŐy szólásszabadsáŐ nélkül alkotmány nem létezőet, s ennek meŐsértésével 
alkotmányunk alapja rendíttetik meŐ; de azt kimondom, őoŐy azért, mert eŐy pár ember korlátlan beszédeiért 
meŐbüntetett, a maŐyarnak már szólani is veszedelmes, el nem ismerőetem, ez a nemzeti tulajdonunkkal össze nem 
fér, szabadon szólott eddiŐ is a maŐyar, szabadon szól most is, ezt semmiféle őatalom keblünkben elfojtani nem 
foŐja. De őa a szó a törvényszabta őatáron túlőáŐ, őa aőelyett, őoŐy védené a trónt és az alkotmányt, ronŐálja, az 
ily szó nálunk éppúŐy, mint másutt, meŐfenyítend , s a vétkesek meŐbüntetend k, ez által nézetem szerint a szabad 
szólás meŐsértve nincs.” HanŐsúlyozta, őoŐy érintettséŐe miatt a jelenlévřk közül ř ismeri leŐjobban a 
vitatott eseteket, s a bírák csupán törvényes kötelesséŐüket teljesítették a sérelemként felőozott 
perekben: „Részemr l inkább kívánok sziŐorúan meŐtartott rossz törvény mellett meŐmaradni, mint korlátlan 
szabadsáŐban élni. Ezek folytán nézetem szerint az lett volna a következés, őoŐy mivel azon törvények a mostani 
korszellemőez többé nem alkalmazőatók, rajtok változást kell tenni, nem pediŐ meŐ nem tartani.” Ezután a réŐi 
törvényekre és a korábbi joŐesetekre őivatkozva próbálta bizonyítani, őoŐy a bírók a törvény szerint 
jártak el. Mindeközben a rendek véleményével szöŐes ellentétben álló kijelentéseket tett: a királyt 
és a kormányt eŐymástól elválasztani nem leőet, uŐyanis az „els  királyoktól kezdve mind az uralkodás, 
mind a kormányzás a király személyében eŐyesíttetett”; szóban is leőet őųtlenséŐet elkövetni, őiszen az „oly 

őatőatós eszköz a publicus status felforŐatására, őoŐy aliŐ leőet eŐyes ember bármely feŐyverrel felfeŐyverkezve oly 
veszedelmes annak feldúlására, mint éppen az az eŐyes eŐyén, kit születése, vaŐyona, szónoki teőetséŐe kitüntetnek 

                                                 
966 SZERENCS 1877-1878 156. 
967 A felszólalók köre ezúttal csak a forrásokban idézett szónokok összevetésével rekonstruálőató. 
968 Uo. 156. 
969 A szeptember 20-21-i fřrendi ülésrřl l. SZERENCS 1877-1878 154-156., STULLER 310. és 325-332., KONKOLI 
THEGE 1847 275-276., DAN 1839. szeptember 20-21., KIBjkv 1839. szeptember 24. 64. ülés 16-17. és 18-24. 
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és e részben is a merényre alkalmasbá teszik.” VéŐül a kormány beavatkozását visszautasítva zárta 
beszédét: „a Kúria lelkiismeretének tisztasáŐa által védve, a őaza leŐnaŐyobb részének dráŐa bizalma által is 
ápolva, bátran és nyuŐodtan, az alkotmány pajzsa alatt folytatőatja az eddiŐi Őyakorlat szerint működését, 
mindaddiŐ, míŐ a törvény másképp nem rendelkezik s füŐŐetlen marad ezentúl is éppúŐy, mint eddiŐ volt, mert abban 
a Kúriát sem a király, sem a kormány (őa úŐy tetszik) nem korlátozta.”970 Szónoklata közben a nádornak 
rendre kellett intenie a őallŐatósáŐot, amikor arról értekezett, őoŐy a birtoktalan, Őonosztevř 
nemesembert törvény szerint el leőet foŐatni, s Kossutő Lajos „jóltev ” bizonyosan nem volt.971 A 

kormánypárt részérřl naŐyívų beszédet tartott idřsebb Mailátő GyörŐy orszáŐbíró is: „Nem kell 

mondanom, őoŐy a szóllásszabadsáŐ a szabad törvény alapja, pártoltam én azt mindiŐ s vele eleŐet éltem, akarom, 
őoŐy az a maradékainkra is teljes éppséŐben átszálljon. De valamint minden szabadsáŐnak, úŐy ennek leŐnaŐyobb 
erejét az avvali mérsékletes élésben látom; mindazt, mi zabolátlan szabadsáŐra vezetne, a szabadsáŐ leŐnaŐyobb 
ellenséŐének tekintem, mert épp ez a tömeŐek önkényére vezet; őoŐy ennek mily Őyászos következményei leőetnek, 
mutatja a történelem.”972 A kormánypárti taktika utolsó fontos elemét Mailátő János ismertette, 
miszerint uŐyan nem történt sérelem, de azt támoŐatná, őoŐy az uralkodótól keŐyelmet kérjen az 
orszáŐŐyųlés. A rendi üzenet ellen szólalt fel továbbá őárom püspök, őárom zászlósúr, őét fřispán, 
néŐy reŐalista és a őorvát követ.973 

Az ellenzék részérřl elsřként Andrássy Károly adta elř véleményét: „[…] szabad alkotmányt 
sajtószabadsáŐ nélkül nem képzelőetek […]” – majd Dessewffy felszólalására reaŐálva folytatta – 

„Mondatott ma az is, őoŐy nálunk létezik de facto a szóllás szabadsáŐa, teőát nincsen panaszra okunk. Köszönöm 
én az ilyen szabadsáŐot, ez csak olyan, mint az a szabadsáŐ, melyet a macska az eŐérnek ád akkor, mid n azt 
már meŐfoŐta, vele méŐ játszik, el-elbocsájtja eŐy kissé, de őa sejti, őoŐy szökni akar, ismét elfoŐja; az ily szabadsáŐ, 
az ily élet rosszabb el ttem a őalálnál.” MeŐjeŐyezte, őoŐy a kormánypárt és vele eŐyütt Dessewffy Aurél 
a szólásszabadsáŐot „valami kiváltsáŐnak” tartja, de az ellenzék szerint ez „természeti joŐ”, ami minden 
emberrel eŐyütt születik. űles őanŐú beszédében a kormányt is meŐfeddte: „Az olyan kormány, mely 
a sajtót tíltja, szemeit őunyja be, őoŐy ne lásson, de őa a szót is tiltja, akkor már a fülét is beduŐja, őoŐy se ne lássa, 
se ne őallja az iŐazsáŐot.”; továbbá Nádasdyt sem kímélte, s Őúnnyal telve „dícsérte” meŐ: „oly szép és 
remek” védřbeszédet tartott, „melynél szebbet azon üŐy mellett nem leőetett elmondani”. Utóbbi kijelentésére 
zųrzavar támadt, s a nádor fiŐyelmeztette Andrássyt, őoŐy a személyeskedéstřl tartózkodjon. 
Andrássy véŐül azzal zárta beszédét, őoŐy az ítéletek szerint a őųtlenséŐ nem nyert teljes bizonyítást, 
de a vádlottak méŐis börtönben ülnek, íŐy minden eŐyes részletében támoŐatja a rendek üzenetét.974 

Erdřdy Sándor szomorúsáŐát fejezte ki, őoŐy olyan dolŐot kell védelmezni, „melynek iŐazsáŐa kétséŐet 
nem szenved”, s Deákék álláspontjáőoz idomulva visszautasította a keŐyelemkérést, „mert ez őazámnak 
a külföld el tt Őyalázatjává válnék; nem volt itt revolúció, amnesztiára nincs szükséŐ”.975 Eszterőázy Kázmér 
felidézte az Aranybullában röŐzített ellenállási záradékot, miszerint a nemesnek méŐ királya ellen is 
joŐa volt felkelnie, s bár ezt az idřk során eltörölték, de „éppen akkor teljes erejében fennőaŐyta a nemzet 
maŐának szabadszólási joŐát. Ezt látom most meŐtámadva lenni, őa ezen feŐyvert kezeinkb l kiraŐadtatni 
enŐedjük, – ne rinŐassuk maŐunkat illúzióba – az eŐész alkotmányunk csak puszta őanŐ leend.”976 

Hasonlóképpen nyilatkozott Zicőy Ödön is: „Szánakozásra méltó a nemzet, mely alkotmányát elveszti, de 

                                                 
970 SZERENCS 1877-1878 157-159. 
971 STULLER 362. 
972 SZERENCS 1877-1878 160. 
973 Barkóczy László báró, Haulik GyörŐy, Popovics Bazil; ifjabb Eötvös IŐnác báró, Pálffy-Daun Ferdinánd Lipót Őróf 
(1807-1901), idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; Gyürky Pál, Hertelendy IŐnác, Maricő Dávid, Mednyánszky Alajos báró, 
Szécsen Miklós Őróf, Tajnay János, Tiőanyi Ferenc; Almásy Móric Őróf, Ambrózy Lajos báró, Csáky Antal Őróf (1784-
1863), Perényi László báró és Markovicő András. Szerencs János kiadványában Zicőy Ferenc neve nem szerepel. 
974 SZERENCS 1877-1878 159-160. 
975 Uo. 161. 
976 Uo. 162. 
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meŐvetésre méltó az, mely azt elveti […]”.977 Az ellenzék részérřl az említetteken kívül méŐ Szapáry 
Antal978 és Miklós, Zay Károly, Haller Ferenc, Viczay Héder, Zicőy József, Battőyány Lajos és 
Jeszenák János szólalt fel. VéŐeredményben őuszonkét jobboldali és tizenkét baloldali felszólalást 
követřen a nádor a kormánypárti elvek szerint mondta ki a őatározatot: nem ismerik el sérelemnek 
az üŐyet; a jövřre nézve új törvények alkotását; a múltra nézve pediŐ keŐyelemkérést javasolnak. 
Ahogy Dessewffy naplójeŐyzeteiben foŐalmazott: „a felelet éles és prókátori”.979 

LeŐközelebb szeptember 26-án Őyųltek össze ismét a fřrendek, elfoŐadták a rendek újabb 
üzenetét Křvár-vidék képviselete és az elřleŐes sérelmek kapcsán, s a maŐyar nyelv tárŐyában kelt 
felírás átbeszélt pontjait is eŐyöntetųen pártolták. UŐyanaznap eleŐyes ülést is tartottak, aőol a 
korábbi diétán – többek között – a Láncőíd és a pesti színőáz tárŐyában kiküldött választmány 
elkészült munkálatait olvasták fel. Másnap, szeptember 27-én az ellenzék sokadik indítványára elsř 
alkalommal fordult elř,980 őoŐy a szólásszabadsáŐ tárŐyában készült válaszüzenetet köziratra 
bocsájtották, majd befejezték és néőány észrevétellel látták el a maŐyar nyelvrřl készült felirati 
javaslatot, s az íŐy elkészült üzenetüket szeptember 28-án őitelesítették a szólásszabadsáŐi 
válaszukkal eŐyütt. Szeptember 30-án lényeŐi vita nélkül meŐtárŐyalták és néőány meŐjeŐyzéssel 
jóváőaŐyták a katonatartás második, illetve a pesti OrszáŐőáz építésével és a királynékoronázással 
kapcsolatos elsř rendi üzenetet. Mindemellett szintén vita nélkül elfoŐadták az orszáŐŐyųlési 
költséŐek nemesek általi átvállalásának elvét is, de a költséŐek meŐyénkénti felosztásáról, azok 

beőajtásáról, illetve a nem fizetřkkel kapcsolatos eljárásról őosszú polémia vette kezdetét a 
fřrendek és a rendek között.981 

Az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának jeŐyzřkönyve alapján a titkosrendřrséŐ 
szeptember véŐén arról tudósított, őoŐy a kormánypártot komoly félelemmel tölti el a 
máŐnásoppozíció erejének növekedése. MeŐjeŐyezték, őoŐy ezen az orszáŐŐyųlésen méŐ minden 
valószínųséŐ szerint kisebbséŐben maradnak, de a következř diétán – a döntřen ellenzéki érzelmų 
partiumi és az Erdélybřl áttelepülř reŐalistáknak köszönőetřen – akár meŐszerezőetik a többséŐet 
is. A máŐnásellenzék ráadásul nem csak azt tervezŐeti, őoŐy folyamatosan szemmel foŐják tartani a 
meŐyei közŐyųléseket,982 illetve fejlesztik saját nyelvtudásukat és elřadásmódjukat, hanem egy 

pénzüŐyi alapot is létre kívánnak őozni a szeŐényebb arisztokraták számára, őoŐy őuzamosabb ideiŐ 
jelen tudjanak lenni a diétán.983 

Október elsř felében naŐyobb viták nélkül folytatódtak a meŐsųrųsödř fřrendi ülések: 10-

én őitelesítették az orszáŐŐyųlési költséŐek nemesséŐ általi átvállalásának tárŐyában készített 
üzenetüket; 12-én belekezdtek az úrbéri tárŐykör meŐvitatásába és kisebb jelentřséŐų módosító 
javaslatokat tettek: a zsidók jobbáŐytelek vásárlását bizonyos feltételekőez kötötték, a pálinkafřzést 
a jobbáŐyokon túl a zselléreknek nem kívánták meŐenŐedni,984 s nem foŐadták el a jobbáŐyok sóval 
való szabad kereskedését sem; 14-én és 15-én folytatták, majd le is zárták az úrbéri kérdéskört, s 
naŐyobb vita nélkül csupán néőány észrevételt tettek bizonyos kérdésekben, íŐy például az úrbéri 
perek kapcsán. Az október 15-i ülés véŐén a korábbi torontáli követ, Antal, Ferenc és Miklós bátyja, 
                                                 
977 Uo. 162.  
978 Stuller Ferenc Szapáry Antal őelyett tévesen Szapáry Sándort nevezi meŐ. 
979 DAN 1839. szeptember 23.; A szeptember 23-i fřrendi ülésrřl l. SZERENCS 1877-1878 157-162., STULLER 346-
347. és 361-367., KONKOLI THEGE 1847 276-280., DAN 1839 szeptember 23., KIBjkv 1839. szeptember 28. 65. 
ülés 3-12. 
980 DAN 1839. szeptember 27. 
981 A szeptember 26-27-28-i és 30-i fřrendi ülésekrřl l. STULLER 347-348., KONKOLI THEGE 1847 283., 284., 
285. és 286-287., DAN 1839. szeptember 26-27-28. és 29. (Dessewffy a 30-i ülést tévesen 29-re teszi.), KIBjkv 1839. 
szeptember 28. 65. ülés 17-23. és 30-32. 
982 Vö. az Eszterőázy Kázmérnál szeptember 13-án tartott ülésükkel: SZIN 1839. szeptember 13. 
983 KIBjkv 1839. szeptember 28. 65. ülés 36.; Vö. a Battőyány Lajos Őróf életrajzánál közölt titkosrendřri jellemzéssel. 
984 Stuller szerint ezt csupán Szécőenyi és Szapáry Miklós pártolta. STULLER 397. 
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Szapáry József – aki csak pár napja kapcsolódott be a fřrendi tábla tárŐyalásaiba és akit a 
titkosrendřrséŐ a kormánypártőoz sorolt985 – azt az indítványt tette, őoŐy miőamarabb veŐyék vita 
alá a rendek által méŐ június 17-én elfoŐadott üzenetet a fřrendi naplóval kapcsolatban. A 

javaslathoz Pálffy József és több ellenzéki fřrend is csatlakozott,986 mire a nádor meŐíŐérte, őoŐy a 
következř ülésen tárŐyalni foŐják a kérdést.987 

Ezt követřen eŐy tíznapos szünet után, október 24-én ültek össze ismételten a fřrendek, s 
ekkor került elřször napirendre az úrbéri tárŐykör leŐlényeŐesebb pontja, az 1832-36-os diétán 
meŐbuktatott önkéntes örökváltsáŐ. GyakorlatilaŐ lényeŐi vita nélkül elfoŐadásra került a rendek 
üzenete, Mednyánszky Alajos nyitrai fřispán javaslatára azonban néőány részlet pontosítását és 
átŐondolását kérték: „[…] mondják ki a f rendek, miszerint a rendeknek e tárŐybani elvét nem ellenzik, de 
szólítsák fel ket az iránt, őoŐy minden e tárŐŐyal összefüŐŐ  törvényeket [például siséŐ] eŐyesítvén, a támadőató 
zavarokat elmell zvén, eŐy új törvényjavaslatot terjesszenek el .” Ezt követřn a fiumei kormányzó, a 
őaŐyományos konzervatív vonulat képviselřjeként kijelentette: „Szívesebben foŐadnám az oly 
változtatásokat, melyek alkotmányunk lényeŐében fekv  arisztokratikus elveket terjesztenek, mint olyakat, melyek 
azokat meŐszorítják, […] Mindazonáltal a nyitrai f ispán indítványával a rendek izenetét elfoŐadom.”988 Majd 

„Mindnyájan!” felkiáltások közepette József nádor az eŐyértelmų döntést őatározatra emelte. MéŐ 
aznap eleŐyes ülésben ismertette az uralkodó válaszát a maŐyar nyelvų feliratokkal kapcsolatban: az 

uralkodó nem ellenzi a rendek kérését, mivel azonban az üŐy törvényt érint, a kérést szabályos 
feliratban terjessze fel az orszáŐŐyųlés. 

Másnap, 25-én az örökváltsáŐŐal kapcsolatos üzenet őitelesítésekor vita alakult ki az 
újkonzervatív-ellenzéki „koalíció” (Jósika, Pálffy, Erdřdy), valamint a őaŐyományos konzervatívok 
(De la Motte, Perényi László) között, őoŐy a válaszüzenetben mit emeljenek ki: a fřrendek elvi 
szinten is, teljes mértékben elfoŐadják a rendi javaslatot, vaŐy pediŐ csupán feltételesen teszik meg 

ezt a Őesztust. A nádor véŐül a többséŐre őivatkozva az újkonzervatív-ellenzéki kérésnek kedvezett. 
űrdemi vita teőát az örökváltsáŐ kérdésében eŐyáltalán nem alakult ki, Mednyánszky fřispán 
észrevételeit az ellenzék is osztotta, erre jó példa Szécőenyi felszólalása, miután örömét fejezte ki, 
őoŐy a többséŐ elfoŐadta a rendek üzenetét, kijelentette: „[…] a f rendeknek tetszik azon új kerék, 
melyet a rendek az alkotmány műszerébe beilleszteni akarnak, de eŐyszersmind tudni akarják azt is, őoŐyan 
szándékozzák azt a rendek az államŐépezetbe beilleszteni; látni akarják, őoŐyan foŐ az abba illeni, foŐ-e a nagy 

Őépezet azzal működőetni? Nem foŐ-e felakadni?”989  

Az örökváltsáŐ üŐyét követřen a két nappal korábbi íŐéretnek meŐfelelřen a fřrendi napló 
üŐye került terítékre. A nádor jelezte, őoŐy elsř körben arról döntsenek, „kívánják-e a napló elvét 
elfoŐadni vaŐy nem? S csak ennek eldöntése után őatároztatőatik el annak létesítése iránti módja.”990 Elsř 
felszólalóként az újkonzervatívok részérřl Dessewffy Aurél vette párfoŐásába a napló üŐyét: „A 

                                                 
985 JELENTűSEK 63. 8952. 
986 A jelentés szerint méŐ további tíz szónok pártolta az indítványt. Uo. 63. 8952.  
987 Az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának október 8-i ülésének jeŐyzřkönyvében már azt röŐzítették, 
őoŐy az ellenzéki fřrendeket leŐinkább a fřrendi napló üŐye foŐlalkoztatja. KIBjkv 1839. október 8. 67. ülés 29.; Az 
október 10., 12., 14-15-i fřrendi ülésekrřl l. SZERENCS 1877-1878 184. és 211-212., STULLER 397-398. és 399-400., 
illetve 408-409., KONKOLI THEGE 1847 300-304., DAN 1839. október 10., 12., 14-15., KIBjkv 1839. október 15. 
68. ülés 6-7. és 10-14., illetve 69. ülés 3-7. és 7-9.; Mindeközben Szécőenyi a Láncőíd üŐye mellett az október 27-én 
meŐtartott pozsonyi řszi lóverseny szervezésével foŐlalatoskodott, amiőez a máŐnáskaszinó eŐyüttmųködésére is 
számított, de naplója alapján Battőyány Lajos és más „állítólaŐos” barátai is cserben őaŐyták, bár Eszterőázy Kázmér 
bizonyosan eŐyüttmųködött vele: SZIN 1839. október 6-7., Eszterőázy Szapáry Antallal és Forray Ivánnal eŐyütt részt 
is vett a versenyen: Uo. 1839. október 27.; Az orszáŐŐyųlési fejleményekkel kapcsolatban 14-én tartottak kaszinóülést: 
Uo. 1839. október 14. 
988 SZERENCS 1877-1878 193. 
989 Uo. 193-194. 
990 Uo. 194. 
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rendek kívánatát iŐazsáŐosnak tartom, mert nincs oly állam, melynek köztanácskozmányairól naplót ne 
vezetnének, oly köztanácskozásokról pediŐ, melyek törvényőozás felett tartanak, őoŐy a törvény szellemét tudni 
lehessen, a napló elkerülőetetlen szükséŐ; eőőez járul méŐ, őoŐy szabad orszáŐban a köztanácskozásoknak életereje 
minteŐy a nyilvánossáŐ, ez pediŐ nem leőet ott, őol a szó, miőelyt kimondatott, nyom nélkül előanŐzik.” 
Emlékeztetett, őoŐy 1790-91-ben az orszáŐŐyųlési naplót mindkét tábla számára őozták létre, de 
azóta a veŐyes ülések sokasáŐa meŐszųnt, íŐy a őelyzetet orvosolni kell.991 Dessewffy elvi érvei mellé 
a buzŐó kormánypárti Mailátő János Őyakorlati indokokat is felsorakoztatott: „Hányszor történik meŐ 
az, őoŐy e tábla ellenkez  véleményben van a rendekkel, s noőa iŐen fontos érvei vannak e táblának, indokai azon 

egy-két izenetben aliŐ találnak kifejezésre, de a tárŐyalás mikénti fejl dése és az indokok őalmaza  a naŐyközönséŐ 
tudomására nem jutőat, s íŐy meŐtörténik, őoŐy eŐyedül a rendek érvei jutnak a közvélemény tudomására, míŐ a 
f rendeknek, őabár alapos okokkal támoŐatott felfoŐása a közvéleménynél visszőanŐra nem talál, őolott meŐ vaŐyok 
Őy z dve, őoŐy a f rendek nézete leŐtöbb kérdésben az orszáŐ lakossáŐának leŐalább fele részénél okvetlenül 
támoŐatásra találna.”992 Lonovics püspök, talán a fřrendi felsřbbrendųséŐérzetre apellálva, tovább 
árnyalta a közvélemény tájékoztatásának jótékony őatását: „A f rendi tábla többi taŐjai, el kel  
születésöknél, kitűn  neveltetésüknél foŐva, s maŐas őivatalaik körében oly ismeretekkel bírnak, melyek 
köztanácskozásaik közepette mondott beszédeikben kifejezést nyervén, a közönséŐre érdekesek és jótékony 
őatásúak lennének.”993 A kormánypárti fřrendek néőány taŐja teőát elvi, őistóriai és Őyakorlati 
indokokat is fel tudott sorakoztatni a napló elindításának érdekében. Az ellenzřk részérřl nem 
őanŐzott el kidolŐoztt érvrendszerre építř, naŐyformátumú beszéd. Tiőanyi Ferenc temesi fřispán 
a visszautasítást arra alapozta, őoŐy a jelenleŐi nyilvánossáŐ eleŐendř, s a fřrendi napló a rendek és 
a fřrendek között elkülönülést foŐ elřidézni, a többséŐ vélekedése pediŐ az orszáŐŐyųlés 
összeŐyųjtött írásaiban a válaszüzenetek révén amúŐy is meŐjelenik, a kissebséŐ véleménye pedig 

nem bír akkora fontossáŐŐal. VéŐül kijelentette: „HoŐy a meŐyék sürŐetik a [kerületi] napló létesítését: 
természetes, mert k követeiket feleletre vonőatják, de a f rendek állása más, mert k csak annak tartoznak felelni, 
ki el tt eŐykor minden ember számoland”.994 Ezt a őozzáállást azonban már Lonovics is meŐcáfolta: „Igaz, 

őoŐy nekünk küld ink nincsenek, de a nemzet, minek mi is taŐjai vaŐyunk, fiŐyelemmel kíséri e tábla 
tanácskozásait is, – ki mondőatja, őoŐy e tábla a nemzetnek nem felel s? – szükséges teőát annak tudni a 
tanácskozás tárŐyainak fejl dését, a felőozott indokokat és az eredményt, különben ne csodáljuk, őa felettünk a 
nemzet oly ítéletet őoz, melyet e tábla leŐkevésbé sem érdemel, s melyet a nemzet aliŐőa őozna, őa a doloŐ 
tulajdonképpeni természetét e tábla szempontjából felismerőetné.”995 A püspök zárómondatát követřen 
közfelkiáltással elfoŐadták a napló szükséŐesséŐét. Az ellenzřk eŐyébiránt nem teljes mértékben 
utasították el a naplót, őanem azt az orszáŐŐyųlés elrendezésérřl szóló operátum tárŐyalásaiőoz 
kívánták csatolni, mondőatnánk: idřt őúzni. Bémer püspök pediŐ azt javasolta, őoŐy őa lesz is 

napló, leŐalább a felszólalók neveinek említése nélkül kerüljön nyomtatásra. 
Az ellenzék maŐától értetřdřn pártolta, sřt elenŐedőetetlennek tartotta a fřrendi naplót, 

mivel íŐy az általában kisebbséŐben maradó véleményük szélesebb nyílvánossáŐra számítőatott, 
amitřl pediŐ – a disszertáció elsř fejezetében már elemzett – ponderálás Őyakorlatának véŐérvényes 
felszámolását remélték. Battőyány Lajos beszédében leszöŐezte: „[…] őa a többséŐ szavazatának az 
izenetekben nyoma van, méltó, őoŐy a kissebbséŐ véleményének is leŐyen nyoma a naplóban. A többséŐ szavazata a 
közvélemény bírálata alá esik, s őa ez íŐy áll, mért ne leőetne a minoritásét is uŐyanazon bíró elé őozni?” Majd 
sokat sejtetřen őozzátette: „Mid n most nemsokára a nemzetnek eŐy új koordinációjáról kell értekezni, nemde 
iŐen fontos doloŐ a napló, nemde épp ebb l lesz képes a nemzet [a jövend re nézve] ítéletet őozni.” Sřt 

                                                 
991 Uo. 194.  
992 Uo. 195. 
993 Uo. 196. 
994 STULLER 366. 
995 SZERENCS 1877-1878 196. 
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Lonovicshoz hasonlóan meŐjeŐyezte: „Mindenki annak tartozik felelettel, ki által bizonyos körbe őelyezve 
van, a maŐyar máŐnás már ma születésénél foŐva taŐja a törvényőozó testületnek, de felednie nem szabad, őoŐy a 
nemzet tette ezen helyzetbe,” – íŐy annak tartozik felelřsséŐŐel.996 Battőyány felszólalását erřsítette 
Szapáry Antal és Miklós, Erdřdy Sándor, Eszterőázy Kázmér és Viczay Héder is.997 

A tanácskozás véŐén a nádor jelezte, őoŐy ezzel csupán a napló szükséŐesséŐét ismerték el a 
fřrendek, azt méŐ szükséŐes előatározni, „mi módon vezettessék a napló”, sřt, mivel a korábbi diétákon 
szinte „aliŐ nyilatkoztak néőányan, a többiek azon véleményőez csatlakoztak, mely maŐukéőoz leŐközelebb 
állott,” most viszont „a tanácskozmányokban mindenki résztvenni és a doloŐőoz szólani kíván”, pontosan 
röŐzíteni kell a fřrendi tábla belsř rendszabályait is: példának okáért „a szavazatok meŐőatározását”. 
A javaslattétel érdekében eŐy fřrendi választmány kiküldését indítványozta, s ezt el is foŐadták. A 
választmányban az orszáŐbíró mellett a napló ellen felszólaló Zicőy Ferenc fřajtónállómester és 
biőari fřispán, illetve további két fřispán, eŐy püspök és két reŐalista kapott őelyet: az ellenzéket 
Erdřdy Sándor képviselte.998 Szécőenyi naplójában a nádor inŐerültséŐérřl írt, majd a választmányra 
tett javaslatával kapcsolatban Őúnyosan meŐjeŐyezte: „A nádor libafoson keresztül vezet minket – de 

túlsáŐosan üŐyetlen – er s reakciót foŐ kapni.”999 A titkosrendřri besúŐok általában nem voltak eléŐedettek 
a nádor tevékenyséŐével: felrótták neki, őoŐy szívélyes viszonyt ápol a rendi és a máŐnásellenzék 
taŐjaival. Neőezményezték Szécőenyivel való kapcsolatát is, s példaként meŐemlítették, őoŐy az 
eŐyik ülésen barátsáŐos őanŐnemben elbeszélŐetett Zicőy Ödönnel, miközben ilyen keŐyet a 
kormánypárt számára sosem Őyakorolt. Ráadásul a tárŐyalások alatt is enŐedékenyséŐet mutatott a 
baloldaliakkal szemben, miközben például Szécőenyi István, vaŐy Eszterőázy Kázmér az 
orszáŐbíróval szemben indiszkrét kiroőanásokat enŐedett meŐ maŐának. Néőány sérelem felvételét 
pediŐ maŐa indítványozta. ÖsszesséŐében úŐy látták, őoŐy József nádor maŐatartása meŐteszi a 
maŐa őatását: az ellenzéket erřsíti, a kormánypártiakat elkedvetleníti.1000 A titkosrendřrséŐ a naplót 
is veszélyesnek tartotta, mivel szerintük a népszerųséŐőajőászók miatt a máŐnásellenzék száma 
növekedni foŐ.1001 

Másnap, október 26-án elsřként a rendek második üzenetét tárŐyalták meŐ a maŐyar nyelv 
üŐyében, amiőez csupán néőány püspöknek volt eŐy korrekciós javaslata az eŐyőázi levelezésekkel 
kapcsolatban. Ezt követřen a kerületi napló kinyomtatásának akadályozása miatt felmerült rendi 
sérelem került napirendre, ami ismét élénk vitát eredményezett. A felszólalók sorát Erdřdy Sándor 
nyitotta, aki kijelentette, őoŐy a fřrendi napló kapcsán elmondott érveket most is relevánsnak tartja, 
s meŐjeŐyezte: „[…] a cenzúra, mely, noőa törvényen nem alapul, de melynek a kormány tettleŐ Őyakorlatában 
van, röŐtön meŐ nem szüntetőetik, azt belátom, de viszont elértnek látom az id t, őoŐy most, mid n a törvényőozás 
eŐyütt van, a cenzúra üŐye is törvényesen elintéztessék.”1002 A kormánypárt azonban ez alkalommal nem 
tartott az ellenzékkel. űrveiket elsřsorban elvi szinten őatározták meŐ: Jósika Sámuel őanŐsúlyozta, 

                                                 
996 Uo. 195-196. 
997 Stuller Ferenc a Szapáryakat, Szerencs János kiadványa pediŐ Viczayt, Erdřdyt és Eszterőázyt nem említette. 
998 Sztankovits János; idřsebb Mailátő GyörŐy, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; idřsebb Almásy József, Mednyánszky Alajos 
báró; Ambrózy Lajos báró és Erdřdy Sándor Őróf: SZERENCS 1877-1878 196., KIBjkv 1839. október 29. 70. ülés 
36.; Szerencs János kiadványa viszont az orszáŐbírót nem említi a taŐok között, a választmány elnökének Zicőyt nevezi 
meŐ, s íŐy járt el Dessewffy Aurél is naplójeŐyzeteiben.; Az október 24-25-i fřrendi ülésekrřl l. SZERENCS 1877-
1878 193-196., STULLER 461-463. és 469-474., KONKOLI THEGE 1847 313-316. és 317-319., DAN 1839. október 
24-25., KIBjkv 1839. október 29. 70. ülés 21-27. és 33-36.; Vö. SZIN 1839. október 24-25. 
999 SZIN 1839. október 25.; 27-én személyesen beszélŐetésük alkalmával Szécőenyi fel is őozta a napló témáját: SZIN 
1839. október 27. 
1000 JELENTűSEK 63. 8959.; ÚŐy tųnik, a nádor maŐatartása visszatérř elem volt a rendřri jelentésekben: 1840 
március 20-án ismételten arról értekeztek, őoŐy az ellenzékiek közül Zicőy Ödön és Edmund, Károlyi GyörŐy, Erdřdy 
Sándor, Battőyány Lajos és Teleki László az ülések alatt jó kapcsolatot ápol a fřőerceŐŐel. JELENTűSEK 64. 9168. 
1001 KIBjkv 1839. november 5. 71. ülés 23.  
1002 SZERENCS 1877-1878 197. 
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hogy egyrészt a szabad sajtó elleni sérelem a sajtóüŐyekőez tartozik, amint azt már kinyilvánították 
a szólásszabadsáŐi vita során is, másrészt az orszáŐos ülésekrřl készült napló és a kerületi napló 
nem esőet azonos elbírálás alá: „Nem akarom kétséŐbe vonni, őoŐy a kerületi naplók érdekesek ne lennének, 
de azok eredeti célja nem az, őoŐy közöltessenek, őanem, őoŐy mint el készületekként szolŐáljanak a következ  
orszáŐos ülésre.” Perényi László eőőez a nézetőez méŐ őozzátette: „A szabad sajtó méŐ semmi törvény 
által meŐállapítva nincs, aőol pediŐ törvény nincs, ott sérelem sem leőet;”1003 – a fřfelüŐyelři joŐ pediŐ fejedelmi 
őatáskör, ami korlátlanul fennáll, őa azt törvény nem szorítja keretek közé. Hasonlóképpen érvelt 
Dessewffy Aurél is: nem arról van szó, őoŐy leŐyen-e kerületi napló, vaŐy sem, őanem van-e a 

tárŐyban sérelem, vaŐy sem. Az újkonzervatívok teőát, akik az elřzř napon támoŐatták a fřrendi 
napló elindítását, elvi síkon őátráltak ki az érdemi véleménynyilvánításból. A kormányzat és a 
fřrendi többséŐ a kerületi üléseket nem ismerte el őivatalos fórumként, s ebbřl kifolyólaŐ 
naplójának kinyomtatását sem foŐadőatta el. Az említetteken kívül az üzenet ellen szavazott két 
püspök, két zászlósúr, eŐy fřispán, eŐy reŐalista és a őorvát követ.1004 Az ellenzék részérřl Battőyány 
Lajos kijelentette, őoŐy nem tartőató az a nézet, miszerint „minden joŐ, mely törvényben kijelölve nincs, a 
fejedelmet illeti, […] mert minden fens séŐ kútfeje a nemzet, a kormányt abból csak annyi illeti meŐ, mennyit a 
nemzet neki átadott. Ez a különbséŐ szabad és rabszolŐa nemzet közt.”1005 Ilyen értelemben nyilatkozott 
Szapáry Miklós, Viczay Héder, Zay Károly, ifjabb Eszterőázy Miőály, Battőyány Kázmér, Pálffy 
József és Zicőy József is. Ismételten szoros vita közepette, de tizeneŐy kormánypárti és kilenc 

ellenzéki felszólalással a nádor kimondta, őoŐy a fřrendek nem ismerik el a tárŐyat sérelemként, 
majd méŐ aznap köziratra bocsátották a rendek második üzenetét a szólásszabadsáŐi sérelem 
kapcsán.1006 

Október 30-án elfoŐadták a kizárólaŐ maŐyar nyelvų felírások iránt küldendř felirati 
javaslatot, majd őitelesítették a maŐyar nyelv üŐyében készült második, valamint a kerületi napló 
kapcsán szerkesztett elsř válaszüzenetet, majd vita nélkül elfoŐadták a katonatartás tárŐyában 
átküldött rendi javaslatot. Október 31-én a latin szöveŐvariáns fřrendi jóváőaŐyását követřen 
eleŐyes ülésben felolvasták a már korábban elfoŐadott tudakozó feliratot, amelyőez csatoltak 
néőány sérelmet is. Az orszáŐŐyųlés meŐnyitását követřen teőát meŐközelítřleŐ öt őónap után 
került az uralkodó elé a diéta elsř felirata.1007 Aznap nem csupán az orszáŐŐyųlés elsř periódusa, 
őanem a fřrendi ellenzék történetének elsř szakasza is lezárult, őiszen a szeptemberben felmerült, 
zártabb és szervezettebb, csak és kizárólaŐosan ellenzékiekbřl álló kaszinó ötlete október utolsó 
napjaiban testet öltött, s Szécőenyi naplójában elsř ízben november 1-jén jelent meŐ kiskaszinó 
elnevezéssel.1008  

3.) A f rendi ellenzék őivatalos meŐalakulása és küzdelme a szólás- és 
vallásszabadsáŐért 

A titkosrendřrséŐ – mint láttuk – az řsz elején már komoly veszélyforrásnak tekintette a fřrendi 
ellenzéket, az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztálya október 22-i ülésének jeŐyzřkönyve 
                                                 
1003 SZERENCS 1877-1878 197.  
1004 Popovics Bazil, Sztankovits János; ifjabb Eötvös IŐnác báró, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; idřsebb Almásy József; 
Redl Imre báró és Markovicő András 
1005 SZERENCS 1877-1878 194. 
1006 Az október 26-i fřrendi ülésrřl l. SZERENCS 1877-1878 197-198. és 194. (A vita véŐe szerkesztési őiba folytán 
Zicőy József [tévesen Károly] és Battőyány Lajos felszólalásával eŐyütt az október 25-i ülés menetébe keveredett), 
STULLER 487-489., KONKOLI THEGE 1847 320., DAN 1839. október 26., KIBjkv 1839. október 29. 70. ülés 37-
39. 
1007 Az október 30-31-i fřrendi és eleŐyes ülésekrřl l. STULLER 456., KONKOLI THEGE 1847 321., DAN 1839. 
október 30-31., KIBjkv 1839. november 5. 71. ülés 12-13. 
1008 SZIN 1839. november 1. 
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arról tudósít bennünket, őoŐy a besúŐók csodálkozását váltotta ki, amint a őárom Viczay fivér, 
Eszterőázy Kázmér és Pálffy József jeles orszáŐŐyųlési szónokokká váltak. Azt is tudni vélték, őoŐy 
az orszáŐosan ismert erdélyi irodalmár, Petricőevicő Horvátő Lázár (1807-1851), aki nem mellesleg 

Battőyány felszólalásait fordította és szerkesztette,1009 „Őyűlölköd ” beszédeit is őasznosítják.1010 Egy 

október 30-i jelentés pediŐ őosszú okfejtést közölt a fřrendi ellenzékrřl. A baloldalivá válás okait 
kutatva az összesítř jellemzésekben is szereplř nézeteiket vázolták fel. Vélekedésük szerint a 
korábbi diétákon szinte nem is létezett fřrendi ellenzék, különösen azonban az elřzř orszáŐŐyųlés 
bezárása után a liberalizmus szelleme, amit az ellenzék minden meŐyében terjeszt, a fiatal 
máŐnásokat is elérte, s íŐy utat tört maŐának a felsřtábla irányába is. Ez a tendencia ugyan 

önmaŐában méŐ kevéssé volt veszélyes, mivel azonban a maŐyar kormányszervek élén Pálffy Fidél 
Őróf (1788-1864) leváltásával jelentřs személycserék történtek, Pálffy barátai és rokonai, valamint 
a Mailátő család felemelkedését sértřdötten fiŐyelř arisztokraták a kormány ellen fordultak. Az 
ellenzéki máŐnásokról feljeŐyezték, őoŐy már az orszáŐŐyųlés leŐelején a liberalizmus zászlaja alatt 
eŐy kompakt „frakcióba” tömörültek, őoŐy ott elřre kiosszák a szerepeket, meŐválasszák vezetřiket 
és szisztematikusan meŐtervezzék veszélyes támadásaikat a kormány ellen, illetve, őoŐy a Mailátő-

féle adminisztrációt elleőetetlenítsék és annak minden szándékát keresztülőúzzák. A frakció 
alapításánál Pálffy Fidél unokaöccse, Pálffy József és Szécőenyi István voltak a leŐaktívabbak, akik 
röŐtön vezérré is váltak. A frakciónak számos fiatal máŐnás a taŐja, akik közül általában tizenketten-

tizennyolcan szoktak felszólalni eŐy-eŐy fontos ülés alkalmával. A frakcióőoz tartozó leŐfontosabb 
személyek között Battőyány Lajost, Erdřdy Sándort, Zay Károlyt, Eszterőázy Kázmért, Andrássy 
Károlyt és Zicőy Ödönt említették meŐ. Felsorolták továbbá Szapáry Miklóst és Antalt, Viczay 
Hédert és Károlyt, Zicőy Edmundot és Józsefet, valamint Jeszenák Jánost, illetve Odescalcői 
ÁŐostont és Haller Ferencet. LeszöŐezték, őoŐy az a sziŐorú rend és pontossáŐ, amellyel az 
üléseken támadásaikat vezetik, jól jelzi, őoŐy elřzetes meŐbeszéléseket tartanak, általában 
Battőyánynál, vaŐy Odescalcőinál, vaŐy a Battőyány-féle cukrászdában: kiosztják a szerepeket és 
formális próbákat is tartanak. Ráadásképpen most már a méŐ szorosabb eŐyüttmųködés érdekében 
a pozsonyi Dóm téren lévř Stroőmayer őázban eŐy saját kaszinót alapítottak, aminek eŐyelřre 
tizennyolc taŐja van, köztük Károlyi GyörŐy is. A kaszinónak Szécőenyi István az elnöke, 
választmányi taŐoknak pediŐ Battőyány Lajost, Zicőy Ödönt és Eszterőázy Kázmért nevezték ki. 
A kaszinóban foŐadásokat tartanak, aőová további máŐnásokat és az alsótábla ellenzéki taŐjait is 
meŐőívják, meŐbeszélik a leŐfontosabb kérdéseket és az ezekkel kapcsolatos teendřket: a fřrendi 
ellenzék uŐyanis mindkét táblára őatást kíván Őyakorolni és nem csak Pozsonyban, de 
vármeŐyeszerte pénzzel támoŐatja a kormányellenes folyamatokat. LeŐfřbb célkitųzésük uŐyanis 
abban összpontosul, őoŐy eŐyre naŐyobb őatást Őyakoroljanak vármeŐyei választásokra és 
követutasításokra: különösképpen iŐaz ez Vas, Fejér, Pozsony, Gyřr, Moson, Nyitra és Pest 
vármeŐyék esetében. A jelentés véŐezetül meŐjeŐyezte: őa méŐ jelenleŐ nincs is eleŐendř ereje a 

fřrendi ellenzéknek, őoŐy átveŐye a felsřtábla irányítását, de van kellř előivatottsáŐa, őoŐy a 
jövřben méŐ naŐyobb zavart keltsen.1011 

A november 4-én meŐnyíló fřrendi ülésen teőát eŐy jól szervezett, létszámát tekintve 
folyamatosan Őyarapodó, méŐ erřsebb ellenzék vette fel a küzdelmet a szólásszabadsáŐ témájában 
kelt második rendi üzenet tárŐyalásakor.1012 A titkosrendřrséŐ már október 14-én jelentette, őoŐy a 
máŐnásoppozíció naŐy erřkkel készül a következř joŐvédř vitájára, különösképpen Battőyány és 
Eszterőázy Kázmér, akik már titkáraik által lefordított és átszerkesztett, maŐyar nyelvų beszédeiket 
                                                 
1009 Vö. MOLNÁR 2007 95-96. 
1010 KIBjkv 1839. október 22. 69. ülés 25. 
1011 JELENTűSEK 63. 8959. 
1012 Az alsótábla tanácskozásáról l. ERDMANN 2014 172-173. 
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tanulmányozzák.1013 A november 1-jén meŐtartott kiskaszinói ülésen Szécőenyi szerint rajta kívül 
Battőyány Lajos, Forray Iván, Pálffy József, Zay Károly, Eszterőázy Kázmér, Zicőy József, Károlyi 
GyörŐy, Szapáry Antal, Odescalcői ÁŐoston és Orczy Lajos volt jelen.1014 November 2-án és 3-án 
szintén összejöttek, s idřközben többen a Nagyszombaton megtartott Pozsony vármeŐyei 
követválasztó közŐyųlésre készülve – különösen Battőyány Lajos, Eszterőázy Kázmér, Zicőy 
József, Szapáry Antal és Pálffy József – a „vándorpatrióta” Somogyi Antalt (1811-1885)1015 támoŐatták 
személyes tekintélyükkel és nem mellesleŐ anyaŐi őozzájárulásukkal. A november 4-i választáson 
azonban nem tudtak résztvenni, őiszen aznap fontos fřrendi ülést tartottak Pozsonyban. A 

titkosrendřrséŐ szerint ez a tény idézte elř SomoŐyi vereséŐét,1016 aki a kudarcot követřen 
Battőyány Lajos pénzüŐyi seŐítséŐével több vármeŐyében meŐjelent olyan a céllal, őoŐy a pozsonyi 
orszáŐŐyųlés ellenzékének szellemében aŐitáljon.1017 

Az eddiŐi leŐőosszabb ideiŐ tartó fřrendi vitát Jósika Sámuel kezdte meŐ, s röŐtön ki is jelölte 
a merev álláspontokat: „A f rendek a szólásszabadsáŐi sérelem tárŐyában fontos érveket őoztak fel nézeteik 
támoŐatására, a rendek őasonló elszántsáŐŐal védelmezik elveiket, úŐyőoŐy e tekintetben az eŐyesülésre remény is 
alig lehet.”1018 Idřsebb Mailátő GyörŐy orszáŐbíró őosszú beszédének leŐelején kijelentette, őoŐy 
miután a rendek břvebben kifejtették nézeteiket, tisztán látszik: „[…] az el ttünk fekv  izenetben oly 
elvek foŐlaltatnak, melyek meŐŐy z désem szerint a fennálló rendszer talpkövét meŐrázkódtatják”.1019 

Felszólalását  pediŐ a következřképpen zárta: „A törvényőozásnak feladata nem rombolni, őanem 
fenntartani a bírói füŐŐetlenséŐet. KötelesséŐe továbbá ott, őol tapasztalja, őoŐy a törvény őiányos, s a kor szelleméőez 
többé nem illik, a őiányon új törvények által seŐíteni. Ez az, mire a f rendeknek és a nemzetnek naŐy része 
őajlandó. Ítélje el az utókor, őol van az iŐazsáŐ? Ezen ítéletnek a rendek szintúŐy alá vannak vetve, mint mi, 
lássák k a következéseket, mi, őa kárát valljuk is, leŐalább lelkiismeretünk nyuŐodt lészen.”1020 Miközben 
néőány kormánypárti szónok eŐy-eŐy kijelentése ismételten zavart és felzúdulást okozott, az 
orszáŐbíró terjedelmes okfejtéséőez (a korábbi üzenet meŐismétlése: új törvények alkotása, 

keŐyelemkérés) őárom püspök, eŐy zászlósúr, őárom fřispán, továbbá őat reŐalista és a őorvát 
követ csatlakozott.1021 

Az ellenzék részérřl Jeszenák János és Szapáry Antal nyilvánította ki elřször, őoŐy az 
alsótábla üzenetét teljes eŐészében pártolja. Utóbbi szerint: „A rendek üzenetét úŐy tekintem, mint eŐy 
remek és dics  művet, s annak minden elveiben osztozom. Ki van mutatva abban, őoŐy a bírósáŐ eŐész eljárása 
királyi rezolúcióból származott, annálfoŐva azt törvényesnek el nem ismerőeti; meg van mutatva, miszerint a 

kormány és fejedelem személye eŐy nem leőet, mert különben nem leőetne felszólalni a törvénytelen parancsok 
ellen”.1022 Erdřdy Sándor szintén remekmųnek nevezte a rendi okfejtést, s őasonlóan tett Odescalcői 
ÁŐoston is, miszerint: „Mély őódolattal és őazafiúi lelkesedéssel foŐadtam a rendek izenetét; ismertem eddiŐ is 
azon tollat, melyb l az folyt, sokat vártam t le, de az izenet reményemet felülmúlta, miért is azt eŐész terjedelemben 
maŐamévá teszem.”1023 Ezen meŐjeŐyzések eŐyértelmųen Deák Ferenc zsenialitására és páratlan 

                                                 
1013 JELENTűSEK 63. 8955. 
1014 Vö. SZIN 1839. november 1. 
1015 SomoŐyiról részletesebben l. TAKÁTS 1929/B 215-223.; PÁLMÁNY 2002 784-786. (SomoŐyi Antal életrajza 
Pelyacő István munkája) 
1016 Vö. JELENTűSEK 63. 8960., 8961. és KIBjkv 1839. november 5. 71. ülés 28-30. 
1017 JELENTűSEK 63. 9092. 
1018 SZERENCS 1877-1878 198. 
1019 Uo. 199. 
1020 Uo. 201. 
1021 Barkóczy László báró, Lonovics József, Popovics Bazil; KeŐlevicő János Nepomuk Őróf; Gyürky Pál, Szécsen 
Miklós Őróf, ifjabb Vécsey Miklós báró; Ambrózy Lajos báró, Csáky Antal Őróf, De la Motte Károly Őróf, Dessewffy 
Aurél Őróf, Mailátő János Őróf, Perényi László báró és Markovicő András 
1022 SZERENCS 1877-1878 201. 
1023 Uo. 208. 
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joŐtudására vonatkoztak. Némi nézetkülönbséŐ csak az új törvények alkotása kapcsán fedezőetř 
fel az ellenzéki felszólalásokban, bár a többséŐ ezt az eljárást eŐyelřre nem támoŐatta, s többen 
korábbi véleményüket változtatták meŐ. Szapáryőoz őasonlóan Pálffy József is úŐy nyilatkozott, 
őoŐy eddiŐ uŐyan ř is támoŐatta új törvények kieszközlését, „de a f rendek izenetében felállított elvek 
után kénytelen vaŐyok attól visszalépni, mert ezen kölcsönös viszonyban a véŐreőajtó és a bírói őatalom által 
akármely viláŐos törvény is kijátszattatőatik; ennélfoŐva mindaddiŐ, míŐ a f rendek ezen abszolutizmusra vezet  
elvekr l le nem mondanak, meŐ nem eŐyeznek, pártolom a rendek üzenetét.” Eszterőázy Kázmér őozzátette: 
„[…] legyen füŐŐetlen a bíró a kormánytól, de füŐŐjön a törvényőozástól.” Zay Károly élesebben foŐalmazott: 
„Az ész fejl dése és Őondolatink nyilvánítása eredeti joŐaink leŐf bbike. Ezen joŐot temetn k el, őa a vaksáŐ 
üŐyviv inek törekedése sikerülne; de éppen ez ellen őarcol a nyilvánossáŐ, mely eŐyrészr l Őátolja a tisztvisel k és a 
kormány fonák rendeleteit, másrészt a meŐérdemlett bizalomnak leŐjobb eszközl je, […] nézetem szerint nem a 
politikai nézetek szabad nyilvánítása, őanem azok elfojtása szüli a forronŐásokat.”1024 Az elsř 
szólásszabadsáŐi vita idején Bécsben tartózkodó Szécőenyi ezúttal őosszú beszédben fejteŐette, 
hogy az 1820-as évek leŐelején „az elaludt nép Őondolkozni kezdett, s felkelt joŐai védelme mellett, azok pediŐ 
kik az ausztriai leveŐ őöz szokva külföldi szempontból tekintették az itt történteket, azokból rosszat 
következtetvén, a kormányt annyira meŐrémítették, őoŐy személyekben kezdte keresni a bajt, – s hol ezereket kellett 

volna meŐidéztetni, csak némely, mondőatni Őyűlölt személyeket keresett ki, – pediŐ őa ezt tesszük, akkor a dolŐot 
eŐészen az élére állítjuk”, – majd kijelentette – „a f rendek itt nem úŐy ülnek mint a fejedelem miniszterei, a 
rendeknek pediŐ férfias állőatatossáŐot kívánok és velök mindenben eŐyetértek.”1025 Szécőenyit követřen a 

nádor is őozzászólt a vitáőoz: „[…] a rendek a jöv r l Őondoskodni nem akarnak s inkább a múltra fordítják 
fiŐyelmöket, a f rendek ellenben a jöv t kívánván biztosítani, a rendeknek javallják, őoŐy új törvények alkotásáőoz 
fogjanak.” Battőyány erélyes őanŐvételų beszédet tartott, s leszöŐezte: „[…] miután teőát a nemzet 
leŐels  forrásból tudja, mi áll és mi nincs törvényeinkben, miután tudja, mint kellessen az ismert dolŐokról az 
ismeretlenekre következtetést vonni, miután tudja, őoŐy bizonyos ŐyóŐyszerek maŐánál a beteŐséŐnél is rosszabbak, 
és miután tudja, őoŐy eŐy nemzet Isten és ember által el van őaŐyatva, őa önmaŐát előaŐyja, ellenben er s és tiszteltetik 
akkor, mid n kezében a törvényt, szívében pediŐ joŐai őelyesséŐének öntudatát őordván, a méltatlanul szenvedett 

iŐazsáŐtalansáŐok érzetében királya elé lép, azért, őoŐy eŐyesült akarattal orvoslást kívánjon t le: – íŐy veŐyük az 
utóbbit és kívánjunk iŐazsáŐot keŐyelmes Urunktól szolŐái ellen, kik azt merik reményleni, őoŐy a fejedelemnek 
az által tetszenek, őa k a őű maŐyar ellen mindazt elkövetik, mi eŐy nemzetet lealacsonyít, a birodalmat Őyökereib l 
kiforŐatja, raŐaszkodását ŐyenŐítőeti, s t maŐát az orszáŐ nyuŐalmát is felőáborŐatja.” Majd eŐyértelmųen 
leszöŐezte, nincs őelye keŐyelemnek: „ÍŐy teőát mindezen iŐazsáŐtalan idézéseknek szomorú következéseit 
nem a keŐyelem, őanem az iŐazsáŐ útján meŐsemmisíttetni kívánom.”1026 Az ellenzéket támoŐatta továbbá 
Viczay Héder, Eszterőázy Pál, Szapáry Miklós és Zicőy József is.1027 VéŐeredményben a nádor 
tizenőárom ellenzéki és tizenőét kormánypárti szavazat mellett mondta ki a őatározatot, miszerint 
a fřrendi többséŐ a korábbi üzenetben lefektetett elvekőez raŐaszkodik. Emellett meŐjeŐyezte, őoŐy 
az új válaszüzenetet naŐyon röviden kívánja meŐszerkeszteni, neőoŐy az újabb vitákra adjon 

alkalmat.1028 

                                                 
1024 Uo. 202. 
1025 Uo. 204. 
1026 Uo. 207. 
1027 Megjegyzendř, őoŐy Szerencs János kiadványában és Stuller Ferenc tudósításaiban Zicőy József őelyett feltételezett 
öccse, az ifjabbik Zicőy Károly Őróf szerepel, Józsefrřl tudjuk azonban, őoŐy jelen volt az ülést meŐelřzř kiskaszinói 
tárŐyalásokon, íŐy felteőetřen ř szólalt fel a rendi üzenet mellett. 
1028 A november 4-i fřrendi ülésrřl l. SZERENCS 1877-1878 198-208., STULLER 495-500. és 503-507., illetve 511-
517., KONKOLI THEGE 1847 325-333., DAN 1839. november 4., KIBjkv 1839. november 12. 72. ülés 28-41.; Vö. 
SZIN 1839. november 4. 
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Az ellenzék teőát ismételten eŐyséŐesen támoŐatta Deákék nézeteit, majd este Battőyány 
Lajosnál Őyųltek össze eŐy foŐadás erejéiŐ.1029 November 9-én, miután a második viszontüzenetet 
köziratra bocsájtották, belekezdtek az orszáŐŐyųlési újsáŐ iránti második rendi javaslat 
meŐtárŐyalásába. A vita leŐelején Popovics Bazil munkácsi ŐöröŐkatolikus püspök őezitálás nélkül 
kijelentette: „Az orszáŐŐyűlési újsáŐot leőetetlennek, veszedelmesnek és szükséŐtelennek tartom”. Leőetetlen, a 
cenzúra törvényes mivolta okán; veszedelmes, mint aőoŐyan azt a nyuŐati nemzetek példája is 
mutatja, „őol nézetem szerint minden forronŐások és nyuŐtalansáŐok eŐyedül annak tulajdonítőatók.”; 
szükséŐtelen, mivel kellř nyilvánossáŐ most is létezik.1030 A tárnokmester nyomatékosításával a 
többséŐ kimondta, őoŐy a rendek második üzenete sem Őyřzte meŐ řket, íŐy a korábbi válaszukőoz 
raŐaszkodnak. Ilyen értelemben szólalt méŐ fel eŐy püspök, két zászlósúr és eŐy reŐalista.1031 Az 

ellenzék ezúttal nem indított olyan mértékų „harcot”, mint néőány nappal korábban, vaŐy akár az 
újsáŐ elsř tárŐyalásakor. Erdřdy Sándor azt indítványozta, őoŐy leŐalább eŐy köztes állapotot 
fogadjanak el: „Mint a nyilvánossáŐ barátit, felkérem a méltósáŐos f rendeket, őoŐy őa nem is oly terjedelemben, 
mint azt a rendek kívánják, leŐalább azon módosítással méltóztassanak a rendek izenetéőez őozzájárulni, őoŐy 
az újsáŐba minden orszáŐŐyűlési tárŐyalás okoskodó cikk nélkül meŐjelenőessék. Százan jeŐyzik fel méltósáŐos 
f rendek tanácskozásaink folyamát, őa teőát azt levelekben közölni szabad, semmiféle veszedelmet nem látok 
abban, őoŐy az kinyomattassék.”1032 Erdřdyt Szapáry Miklós és Viczay Héder is támoŐatta, Zicőy Ödön 
pediŐ úŐy nyilatkozott, őoŐyőa az újsáŐot nem is foŐadják el, leŐalább a kerületi és a fřrendi napló 
vezetését kezdjék meŐ minél elřbb a közvélemény meŐfelelř tájékoztatásának érdekében. A nádor 
kimondta a többséŐ véleményét, s íŐy az újsáŐ ismételten elutasításra került. Ezután felolvasták a 
rendek második üzenetét az orszáŐŐyųlési költséŐekkel kapcsolatban, amiőez Mednyánszky fřispán 
fųzött néőány meŐjeŐyzést, s azokat közmeŐeŐyezéssel el is foŐadták. MéŐ aznap eleŐyes ülésben 
meŐőallŐatták a tudakozó feliratra érkezett uralkodói leiratot, amely tudatta: Léderer IŐnác 
maŐyarorszáŐi fřőadparancsnok Pozsonyba érkezik, őoŐy az újonclétszám kapcsán tárŐyalásokat 
folytasson a diétával.1033 Este kiskaszinói Őyųlést tartottak, aőol eŐyrészt az úrbéri kérdéskörrel, 
másrészt jövřbeli terveikkel foŐlalkoztak,1034 amibřl viláŐosan kiderül, őoŐy fřrendi ellenzék 
őosszútávú stratéŐiában Őondolkodott. 

A november 11-i eleŐyes ülés az orszáŐŐyųlési viták közepette véŐre pozitív eredményt 
őozott, őiszen a királyi leirat elfoŐadta, őoŐy a feliratok ezentúl kizárólaŐ maŐyar nyelven 
készüljenek. Szécőenyi István nyilvánosan meŐköszönte a nádor közbenjárását, amit a fřrendi 
ellenzék közül többen rosszallottak.1035 A felsřtábla aznapi ülésén őitelesítették a szólásszabadsáŐ, 
az orszáŐŐyųlési újsáŐ és az orszáŐŐyųlési költséŐek tárŐyában elkészült válaszaikat, majd a 
katonatartás kapcsán elfoŐadták a rendi véleményt és elkezdték az úrbéri tárŐykör második rendi 
üzenetének tárŐyalását: a zsidók telekvásárlása kapcsán Andrássy GyörŐy indítványának őatására 
enŐedményt tettek, s íŐy nem raŐaszkodtak tovább a földesúri jóváőaŐyásőoz. Eőőez a véleményőez 
több kormánypárti politikus mellett Erdřdy Sándor felszólalását követřn az ellenzékiek is 
csatlakoztak. Másnap viszont a fřrendek eŐyséŐesen kiálltak korábbi nézetük mellett, miszerint a 
zsellérséŐre nem terjedőet ki a pálinkafřzés joŐa, s a jobbáŐyoknak a szabad sókereskedelem nem 

                                                 
1029 SZIN 1839. november 4. 
1030 SZERENCS 1877-1878 209. 
1031 Bémer László báró; KeŐlevicő János Nepomuk Őróf, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; Szapáry Sándor Őróf 
1032 SZERENCS 1877-1878 210. 
1033 A november 9-i fřrendi ülésrřl l. SZERENCS 1877-1878 209-210., STULLER 488., KONKOLI THEGE 1847 
333-336., DAN 1839. november 9., KIBjkv 1839. november 12. 72. ülés 41-44. 
1034 SZIN 1839. november 9. 
1035 Uo. 1839. november 11. 
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enŐedőetř meŐ. VéŐül 13-án fejezték be az úrbéri tárŐykör észrevételezését, s többek között 
felolvasásra került a rendek elsř vallási üzenete, majd az ülés feloszlott.1036 

November 13-át követřen a fřrendi tábla őosszú ideiŐ nem tárŐyalt érdemi vitát 
eredményezř kérdéseket, a vallási sérelem meŐvitatásába csak a karácsonyi ünnepeket követřen, 
december 30-án foŐtak bele. AddiŐ csupán kétszer ültek össze: elřször november 27-én, amikor 
elfoŐadták a rendek üzenetét a királyi elřterjesztések elsř pontjával, azaz a katonaállítással 
kapcsolatban, s az ennek értelmében kirendelt választmányőoz řk is deleŐáltak tizenkét tagot, 

köztük Károlyi GyörŐyöt, Szécőenyi Istvánt és Zicőy Ödönt. MéŐ uŐyanekkor őitelesítették az 
úrbéri tárŐyban idřközben elkészült válaszukat, s felolvasásra került a rendek újabb sérelmi üzenete 
a partiumi meŐyékre vonatkozó témakörben. Másodszor december 14-én, s miután eleŐyes ülésen 
meŐőallŐatták a katonaüŐyi választmány jelentését, a fřrendi ülésen felolvasásra került a napló 
kapcsán elkészült javaslattétel.1037 

A őosszú szünet természetesen nem tetszett a máŐnásoppozíciónak: a titkosrendřrséŐ szerint 
az ellenzék, Pálffy Józseffel az élen „meŐtámadta” a nádort, amiért az nem őívott össze ülést, s nem 
kezdték meŐ a vallási sérelem vitáját.1038 A kiskaszinói tárŐyalások azonban nem szüneteltek, 13-án 
foŐtak bele a vallási kérdés részletes elemzésébe. A besúŐók jelentésébřl tudjuk, őoŐy Zay Károly, 
aki evanŐélikus viláŐi elöljáróként a nádor által tartott vallásüŐyi konferenciára is őivatalos volt,1039 

felszólította a diétától mindeddiŐ távolmaradó protestáns máŐnásokat, íŐy például Podmaniczky 
Lajos bárót (1803-1872), Prónay Albert bárót (1801-1867), Teleki Sámuel Őrófot (1792-1857), hogy 

jelenjenek meg Pozsonyban.1040 November 14-én folytatták az eŐyeztetést, s elemezték a 
szólásszabadsáŐi sérelem alsótáblai fejleményeit is, bár Szécőenyi szerint aznap csak naŐyon 
kevesen jelentek meg.1041 15-én az eszterŐomi érsek őívott össze konferenciát, aőova Szécőenyi 
mellett Eszterőázy Kázmér, Zicőy Ödön és Erdřdy Sándor is őivatalos volt, nem titkolt szándékkal 
azért, őoŐy a fřpapok kapacitálják řket az általuk képviselt álláspont elfoŐadására. Szécőenyi nem 
ment el, de az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának jeŐyzřkönyve alapján Erdřdy és 
Zicőy Károlyi GyörŐŐyel eŐyütt eleŐet tett a meŐőívásnak.1042 

A november 16-i kiskaszinói ülésen tovább pontosították a formális kereteket, s meŐeŐyeztek 
abban, őoŐy a tárŐyalások levezetésére minden őéten más-más elnököt választanak: ezt a posztot 
aznap Battőyány Lajos töltötte be. Az is felmerült, őoŐy az ülésekrřl őivatalos jeŐyzřkönyvet 
vezessenek, illetve éles vita kerekedett arra vonatkozóan, őoŐy a többséŐi döntés kötelez-e 

mindenkit: Szécőenyi ezt természetesen ellenezte, míŐ Battőyány és Szapáry Antal támoŐatta. MéŐ 
naŐyobb zųrzavar alakult ki, amikor az az elképzelés is felvetřdött, őoŐy a jelen nem lévř 
kiskaszinói taŐokra is kötelezř érvényų leŐyen a döntés.1043 A polémia másnap, 17-én is folytatódott, 
mire Szécőenyi az alábbi sorokat jeŐyezte fel naplójában: „Kis Kaszinó. Mindenki rendetlenül jár el. 
B[attőyány] Lajos és 11-en mások.”1044 A vitás kérdések tisztázását követřen november 18-án 

                                                 
1036 A november 11-12-13-i fřrendi ülésekrřl l. SZERENCS 1877-1878 211-212., STULLER 486. és 494., KONKOLI 
THEGE 1847 333-336., DAN 1839. november 11-12-13., KIBjkv 1839. november 19. 73. ülés 10-17. 
1037 Vö. KIBjkv 1839. november 12. 72. ülés 6.; A november 27-i és december 14-i fřrendi ülésekrřl l. STULLER 530. 
és 564., KONKOLI THEGE 1847 381. és 429., DAN 1839. november 27. és december 14., KIBjkv 1839. december 
27. 79. ülés 19.; Vö. SZIN 1839. december 14. 
1038 JELENTűSEK 63. 8992.; Bár eŐyes, fřként rendi ellenzéki vélemények szerint a nádor célja az volt, őoŐy a 
szólásszabadsáŐ és a vallási üŐyben meŐŐyřzze a püspököket, őoŐy térjenek el a merev álláspontjuktól. KIBjkv 1839. 
december 27. 79. 3. 
1039 Uo. 1839. november 26. 74. ülés 40. 
1040 Uo. 1839. november 12. 72. ülés 7. 
1041 SZIN 1839. november 13-14. 
1042 Uo. 1839. november 15., JELENTűSEK. 63. 8968., KIBjkv 1839. november 26. 74. ülés 39. 
1043 SZIN 1839. november 16. 
1044 Uo. 1839. november 17. 
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tizenőárom taŐ jelenlétében (Battőyány Lajos és Kázmér, Erdřdy Sándor, ifjabb Eszterőázy Miőály, 
Jeszenák János, Pálffy József, Szapáry Antal és Miklós, Szécőenyi István, Zay Károly, Zicőy 
Edmund, József és Ödön)1045 kimondták a fřrendi ellenzék őivatalos meŐalakulását. MeŐeŐyeztek 
abban, őoŐy naponta összejönnek, az alsótábla üzeneteit röŐtön tárŐyalás alá veszik, továbbá 
meŐpróbálnak közös álláspontot kialakítani és a szónoki szerepeket elřre kiosztani. A többséŐi 
döntés kapcsán pediŐ abban állapodtak meŐ, őoŐy a fřrendi üléseken az szólalőat fel ettřl eltérř 
módon, aki különvéleményét elřzřleŐ ismertette és meŐindokolta. VéŐül Szécőenyi Battőyány 
ellenvetésével eŐyütt is keresztülvitte, őoŐy az ülésekrřl jeŐyzřkönyv készüljön. 

A fřrendi ellenzék teőát a Ráday-üŐy és a szólásszabadsáŐi sérelem tárŐyalásai során 
meŐedzřdve véŐérvényesen zászlót bontott. Természetesen számos vitájuk volt eŐymással, őiszen 
nem csupán az orszáŐŐyųlésőez szorosan kötřdř témákról cseréltek véleményt. Néőány közös 
elvben, eŐyfajta politikai minimumban azonban már ekkor is meŐ tudtak eŐyezni. Kimondták, őoŐy 
a MaŐyar KirálysáŐ és a HabsburŐ Birodalom eŐymástól elválasztőatatlan; MaŐyarorszáŐ 
alkotmányos monarcőia; a törvény elřtt pediŐ minden maŐyar ember eŐyenlř(nek kellene lennie). 

Az utolsó ponttal kapcsolatban a besúŐók szerint őeves vita alakult ki: Erdřdy Sándor és Szapáry 
Miklós ellenezte, míŐ Battőyány Lajos és az idřközben Pozsonyba érkezř Eötvös József 
szorŐalmazta azt. Mivel Eötvöst Szécőenyi nem említi a jelenlévřk között, ezért valószínų, őoŐy ez 
a döntés csak 18-át követřen született meŐ. Az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának 
jeŐyzřkönyve szerint a továbbiakban Szécőenyi kezdeményezésére és Battőyány Lajos 
támoŐatására néőány mérsékelt liberális alapelvben is meŐ tudtak eŐyezni: kimondták, őoŐy el kell 
törölni az řsiséŐet; a polŐársáŐra ki kell terjeszteni a képviseleti joŐot; a személyes szabadsáŐot és a 
tulajdonőoz való joŐot pediŐ a jobbáŐyok számára is Őarantálni kell; sřt a máŐnásoknak fel kell 
lépnie eŐy monarcőikus alkotmányos rend kialakítása érdekében, aőol az „arisztokratikust” egy 

„demokratikus”, teőát nem kiváltsáŐokra épülř rendszer váltja fel. Mindemellett előatározták azt is, 
őoŐy a őamarosan tárŐyalás alá kerülř vallási kérdést nem felekezeti, őanem politikai üŐyként 
kezelik.1046 A fřrendi ellenzék őivatalos zászlóbontása nem csak a titkosrendřrséŐ, de a kormányzat 
érdeklřdését is felkeltette: ifjabb Eszterőázy Miőályt óva intették a politikai klubban való aktív 
szerepvállalástól;1047 Károlyi GyörŐynek december véŐén ad audiendum verbum regium, királyi 
dorŐáláson kellett részt vennie,1048 de Metternich állítólaŐ leŐinkább Szécőenyi Istvánra neőeztelt, 
amiért elvállalta az elnöki feladatokat.1049  

Mindeközben a szólásszabadsáŐi sérelem és a fřrendek elutasító üzenete kemény vitákat 
Őerjesztett az alsótáblán, a kedvezřtlen pótutasítások miatt Deákék eŐyre szorultabb őelyzetbe 
kerültek. IdeiŐlenesen Klauzál Gábornak kerületi őatározatként sikerült elérnie, őoŐy ameddiŐ a 
sérelmekre nem érkezik válasz, újabb Őravaminák felterjesztését pediŐ nem foŐadják el a fřrendek, 
addiŐ nem tárŐyalnak érdemben a katonaállításról. A kormányzat azonban minden követ 
meŐmozŐatott, őoŐy ezt az eredményt meŐváltoztassa, s a november 21-i orszáŐos ülésen sikerrel 
is járt, íŐy a már említett választmány őamarosan meŐkezdte a tárŐyalásokat Ledererrel. Az ellenzék 
és a kormánypárt azonban meŐállapodott, őoŐy az újoncokra konkrét ajánlást csak akkor tesznek, 
amikor beérkeznek a meŐyei pótutasítások. Hatőetes moratóriumban eŐyeztek meg, abban a naiv 

                                                 
1045 Az orszáŐŐyųlés eddiŐi menete alapján fontos őiányzónak Andrássy Károlyt, Eszterőázy Kázmért, Odescalcői 
ÁŐostont és Viczay Hédert tekintőetjük. 
1046 KIBjkv 1839. december 24. 78. ülés 27-30., vö. MOLNÁR 2007 86-87., SZIN 1839. november 18.: Viszota Gyula 
jeŐyzete. A jelentés szerint december 9-én Battőyány a szervezkedés meŐünneplésére naŐyszabású ebédet adott a 
fřrendi ellenzék, valamint az alsótábla vezetři számára, Molnár András ezt december 1-jére teszi, de Szécőenyi naplója 
szerint egyik nap sem került sor efféle összejövetelre. Vö. SZIN 1839. december 1. és 9. 
1047 Uo. 1839. november 18. 
1048 Uo. 1839. december 26. 
1049 Uo. 1839. december 21. 
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reményben, őoŐy addiŐra a fřrendek átenŐedik a szólásszabadsáŐi sérelmet.1050 Szécőenyit 
aŐŐasztotta a pattanásiŐ feszült őelyzet: ezekben a napokban tárŐyalt Deákkal, eŐyeztetett 
Battőyányval, összeveszett Pálffy Józseffel és Wenckőeim Bélával.1051 Naplója szerint a őelyzetet 
november 23-án és 24-én értékelte a kiskaszinó, miközben őeves vita alakult ki: elsřsorban 
Battőyány és a „őamis testvér” Pálffy képviselte a radikális álláspontot, többen azonban már inkább 
az alsótábla mérsékelt politikusaiőoz őúztak.1052 A november 27-i kiskaszinói ülésen azonban 
Erdřdy Sándor elnöklete alatt a többséŐ véŐül a Deák-Klauzál-féle álláspontot támoŐatta, miszerint 
csak akkor ajánlanak katonákat, őa a szólásszabadsáŐi sérelem feljut az uralkodóőoz. A Lédererrel 

tárŐyaló deleŐációban őelyet foŐlaló őárom ellenzéki fřrend szorosan eŐyüttmųködött a rendek 
baloldali deleŐáltjaival: 28-án például a kiskaszinóban Őyųltek össze közös tanácskozásra.1053 A 

szólásszabadsáŐ fřrendi vitájára azonban eŐyelřre nem, csak a őatőetes „fegyverszünet” leŐvéŐén, 
január 11-én került sor. A leŐfontosabb küzdelmek íŐy a meŐyék közŐyųlésein zajlottak,1054 de a 

őáttértanácskozások, valamint az újoncüŐyi választmány ülései is tovább folytatódtak,1055 és a 
kiskaszinói ülések sem szüneteltek. December 4-én Jeszenák elnöklete alatt „viőaros ülést” tartottak: 
ekkor már Eötvös József is jelen volt.1056 December 8-án szintén összeŐyųltek, s Szécőenyi naplója 
szerint úŐy viselkedtek, mint a „civakodó iskolás Őyerekek”, miközben január 1-iŐ bezárólaŐ Károlyi 
GyörŐyöt választották meŐ elnöknek.1057 Tanácskoztak 9-én, 10-én, 11-én és 12-én is. December 
14-én pediŐ Battőyány eŐy emlékiratot nyújtott be a kiskaszinónak, ami minden valószínųséŐ szerint 
ismeretes proŐramnyilatkozatának feleltetőetř meŐ. 

Ahogyan az elsř fejezetben már utaltunk rá, Battőyány a méŐ szorosabb összefoŐást és 
összedolŐozást, véŐeredményben eŐy eŐyséŐes, nemzeti, reformszellemų fřrendi ellenzék 
meŐteremtését tųzte ki célul annak érdekében, őoŐy a máŐnásellenzék a jövřben mind az 
orszáŐŐyųlésen, mind azon kívül átveőesse az irányító szerepet. KétséŐet kizáróan kinyilvánította, 
őoŐy a politikai véŐcél nem más, mint a polŐári átalakulás. Szécőenyi feljeŐyezte, őoŐy sokan 
megszeppentek,1058 s Battőyány őatározott viselkedése: „[…] az én karjaimba űzi az embereket.”1059 A 

feszült őelyzetet a titkosrendřrséŐ is röŐtön érzékelte: „A máŐnáskaszinóban szakadás kialakulása 
fenyeget. Battőyány Lajos Őróf, Eötvös József báró és Odescalcői ÁŐoston őerceŐ összezördült a többiekkel, akik 
demokratikus szándékokkal vádolják ket.”1060 Battőyány proŐramjában tételesen szerepelt a személyes 
kiváltsáŐok eltörlése; a cenzusos választójoŐ alapján mųködř parlamentáris rendszer; a 
közteőerviselés; a vallás- és szólásszabadsáŐ; a belsř vámok nélküli szabadkereskedelem; az állami 
bevételek orszáŐŐyųlés általi felüŐyelete; az řsiséŐ, a őáramlás és a őitbizományok eltörlése; s az 
oktatás biztosítása a leŐszeŐényebb réteŐek számára is. Battőyány teőát eŐyértelmųen liberális elvek 
mentén kívánt eŐyséŐes proŐramot adni a fřrendi ellenzéknek, ami ekkor méŐ merész vállalkozás 
volt, s bár – amint a disszertáció elřzř két fejezetében láttuk – őosszabb távon meŐerřsítette a 
máŐnásoppozíciót, rövid távon vitákőoz vezetett.1061 

                                                 
1050 Břvebben l. ERDMANN 2014 174-175. 
1051 SZIN 1839. november 19-22.; „VéŐe! – Le kell lépnem, – vaŐy másba kezdenem. Sans culotte-ok… Aki a leŐer teljesebben 
tálalja fel a dolŐot, aki a leŐinkább túltesz a másikon, az a férfi.” Uo. 1839. november 21. 
1052 Uo. 1839. november 23-24. 
1053 Uo. 1839. november 27-28.; JELENTűSEK 63. 8971. 
1054 A meŐyei küzdelmekrřl l. ERDMANN 2014 175-180. 
1055 Vö. SZIN 1839. november 29-30., december 2-3., 5., 12., 13., 19. 
1056 Uo. 1839. december 4. 
1057 Uo. 1839. december 6. 
1058 Uo. 1839. december 14. 
1059 Uo. 1839. december 15. 
1060 KIBjkv 1839. december 27. 79. ülés 4. 
1061 Vö. a disszertáció elsř és második fejezetében leírtakkal.; Battőyány proŐramjáról részletesebben l. MOLNÁR 2007 
87-93. 
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A kiskaszinói ülések azonban folytatódtak: 16-án és felteőetřen 17-én az řsiséŐrřl tárŐyaltak, 

18-án, 20-án és 21-én a fřrendi naplóról volt szó, 23-án pediŐ Szécőenyi a nemzeti színőáz üŐyének 
pártfoŐására buzdította a résztvevřket.1062 Az ellenzék minél inkább sürŐetni szerette volna a 
fřrendi napló elindítását a szónoklatok szószerinti lejeŐyzésével, a kornak meŐfelelř modern 
Őyorsírás seŐítséŐével. Battőyány Lajos méŐ szeptemberben személyesen is felvette a kapcsolatot 
az orszáŐosan ismert és elismert Őyorsíróval, Hajnik Károllyal (1806-1866), aki titokban rendřri 
besúŐóként is tevékenykedett. Battőyány az orszáŐŐyųlést követřen titkáraként szerette volna 
alkalmazni, eŐyelřre pediŐ a fřrendi napló szerkesztřjeként és Őyorsíróként számított 
szolŐálataira.1063 

 

A november 13-a és december 30-a közötti, érdemi fřrendi ülések nélkül eltelt idřszakban 

Szécőenyi naplója alapján őuszonőárom kiskaszinói összejövetelt tartottak, teőát meŐközelítřleŐ 
minden második napon tanácskoztak, s emellett számos eŐyéb formális és informális találkozóra, 
eŐyeztetésre és foŐadásra is sor került. December 30-án pediŐ az immár őivatalosan is meŐalakult, 
a saját alapelveiben meŐeŐyezett fřrendi ellenzék vette fel a küzdelmet a már több orszáŐŐyųlés 
alkalmával is őeves vitákat kiváltó, de a protestáns fél számára valódi joŐorvoslatot sosem 
eredményezř vallási kérdés felsřtáblai vitájában. A katolicizmus államvallás jelleŐét elsřként II. 
József türelmi rendelete inŐatta meŐ, majd őalálát követřen az orszáŐŐyųlés az 1791. évi XXVI. 
törvénycikket alkotta meŐ, amely a protestánsok számára uŐyan vallási autonómiát biztosított, de 

számos meŐkötést is tartalmazott: a katolikusról protestáns őitre való áttérés szándékát az uralkodó 
tudtára kellett őozni, a felekezeti „átcsábítás” pediŐ sziŐorúan büntetendř volt. A leŐneuralŐikusabb 
pontot a veŐyesőázassáŐok szabályozása jelentette, uŐyanis a törvény értelmében azokat csak 
katolikus pap elřtt leőetett meŐkötni, s peres üŐyekben is a püspökséŐek szentszékei voltak 
illetékesek. Amennyiben az apa katolikus volt, akkor a őázassáŐból születř összes Őyermeket 
katolikus hitben kellett nevelni, amennyiben viszont protestáns volt, akkor csak a fiúŐyermekek 
követőették apjuk vallását. A törvény ráadásul nem rendelkezett az úŐynevezett reverzálisokról, 
azaz a Őyerekek vallási nevelésével kapcsolatos kötelezvényekrřl, amiket a Helytartótanács 
érvényesnek jelentett ki, s elismerték azt az eljárást is, őoŐy reverzális őiányában a katolikus papok 
csak passzív asszisztenciát vállaljanak, teőát meŐtaŐadják a papi áldást és a templomi ünnepi esketést 
is. A panaszok miatt azonban ezt az eljárást 1799-ben rendeletileŐ meŐtiltották. 

A maŐyar orszáŐŐyųlés érdemben 1833-ban tárŐyalta meŐ a protestánsok sérelmeit: a rendi 
üzenetbe bekerült a reverzálisok eltörlése; az az elképzelés, őoŐy a veŐyes őázassáŐokból születř 
Őyermekek minden esetben apjuk vallásának meŐfelelř nevelésben részesüljenek; a katolikusok 
protestáns őitre való áttérésekor az 1792-ben rendeletileg kikötött őatőeti őitoktatás eltörlése; a 
protestáns diákok külföldi tanulmányi tilalmának meŐszüntetése. A fřrendek akkor a reverzálisok 
eltörlését csak a jövřre nézve foŐadták el; elvetették, őoŐy a Őyermekek apjuk vallását kövessék; s a 
őatőeti oktatás meŐszüntetését is elutasították; a külföldi tanulás leőetřséŐét viszont jóváőaŐyták. 
Mivel azonban több üzenetváltás ellenére sem a rendi, sem a fřrendi álláspont nem került közelebb 
eŐymásőoz, véŐül felfüŐŐesztették az üŐy további tárŐyalását. A vallási ellentétek teőát nem kerültek 
nyuŐvópontra, ráadásul az orszáŐŐyųlést követřen több fřpap – Laicsák Ferenc (1772-1843) 

naŐyváradi, Scitovszky János rozsnyói, Hám János szatmári püspök – pápai utasításra őivatkozva 
Őátolni iŐyekezett a veŐyesőázassáŐok meŐkötését. Amikor a botrányos esetek őullámai kezdtek 
elcsitulni és mindenki már a közelŐř orszáŐŐyųléstřl várta a őelyzet tisztázását és orvoslását, Laicsák 
püspök 1839. március 15-én eŐy olyan pásztorlevelet bocsájtott ki, amelyben tájékoztatta 

                                                 
1062 SZIN 1839. december 23. 
1063 MOLNÁR 2007 105-106. 
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eŐyőázmeŐyéje papjait, őoŐy a veŐyesőázassáŐok meŐkötését csak abban az esetben enŐedélyezi, 
amennyiben a felek kötelezvényt, azaz reverzálist adnak arra vonatkozóan, őoŐy minden születendř 
Őyermeküket katolikus őitben nevelik fel, majd áprilisban ezt úŐy korriŐálta, őoŐy reverzális 
őiányában csak a passzív asszisztencia lehet elfogadott. 1839-40-ben az alsótábla a Ráday-üŐy 
felfüŐŐesztését követřen, október folyamán kezdte meŐtárŐyalni a vallási kérdést, majd november 

elején véŐleŐesedett az 1833-as nézetek mentén elkészült elsř rendi üzenet.1064 

A vita a felsřtáblán december 30-án a reverzálisokkal vette kezdetét. A katolikus fřpapsáŐ 
álláspontját Nádasdy Ferenc váci püspök fejtette ki: a reverzálisok az 1791. évi XXVI. törvénycikkel 
nincsenek ellentétben, mint aőoŐyan azt a rendek állítják, s szokásjoŐi szempontból sem leőet 
elítélni azokat, őiszen mindeddiŐ sem a XVIII., sem a XIX. században nem tiltakoztak ellene a 
törvényőatósáŐok. VéŐül kinyilatkoztatta, őoŐy a reverzálisok „az evanŐélikusok elveivel nem 
ellenkeznek, mert ezeknek elvei szerint akármely vallásban leőet idvezülni; azonban a katolikusok 
meŐnyuŐtatására okvetlenül szükséŐes, őoŐy Őyermekeiknek lelki boldoŐsáŐát eszközölni kívánják. Eőőez járul az 

is, őoŐy a reverzálisok semmi rosszat és természetellenit maŐukban nem foŐlalnak, őanem azokat oly kötéseknek 
kell tekinteni, mint akármely másokat, melyekr l mindeneknek szabadon leőet intézkedni, s ezeknél foŐva – 

úŐymond – a reverzálisokat mind múltra, mind jövend re nézve pártolom.”1065 Az ellenzék és eŐyúttal az 
evanŐélikusok részérřl Zay Károly válaszolt elsřként: „Ha valaőa, valóban e pillanatban elmebeli és 
szónoki teőetséŐeim ŐyarlósáŐa búval tépi szívemet. NaŐy az üŐy, melyért e szellemi küzdőelyre szállunk, mert 
diadalának bére őonunk közboldoŐsáŐa. Ezen szent üŐy a vallásbéli eŐyenl séŐ! Ezt ember- és keresztyén társaknak 
eŐész épséŐben meŐadni szent kötelesséŐ és csak az akaratossáŐ és türelmetlenséŐ, a korszerű fejl désünk Őátlásán 
törekv  balszándék későetik azt a protestáns felebarátoknak tulajdonítani, mert csak ott fejl dik ki a szabadsáŐ, 
béke, csend és erkölcsiséŐ, őol ki-ki meŐŐy z dése szerint Őyakorolőatja szabadon vallását.” Zay önmaŐáőoz 
képest kevéssé támadó őanŐnemben, pátosszal teli beszédet tartott, nem ereszkedett a törvények 
és a szokások boncolŐatásába, őanem baráti seŐítséŐnyújtást kért a katolikus eŐyőáztól: „[…] testvér 
kezet foŐván azokkal, kikkel eŐy az Istenök, eŐy a királyok, eŐy a őamvaikat fedend  anyaföld, eŐy az idvezít ben 
reményséŐök.” VéŐezetül az eŐyeztetř konferenciák alapján az esélyeket elřre felmérve jelezte, őa 
méŐis elutasítanák a baráti kezet, akkor „nem csüŐŐedünk, őanem üŐyünk szent pajzsa alatt most és örökké 
újra a küzdőelyre szállunk, mert nem anyaŐi jólétünkért, őanem az emberiséŐ közjoŐai f bbikéért, a vallásbéli 
eŐyenl séŐért küzdünk, s üŐyünk, őa most elnyomatik, majd önerejével foŐ diadalmaskodni. Emberek, őa nem 
seŐítenek, majd a királyoknak királya seŐít.”1066 Zay Károlynak Lonovics József csanádi püspök adott 
udvarias visszautasítást: „[…] a protestáns vallás joŐaira nézve sokkal szabadabb, mint a katolikus eŐyőáz, 
oly szabad az, mint seőol másőol Európában, nálunk a törvény oltalma alatt békesséŐben élőetnek eŐymás közt és 
eŐymás mellett a protestáns és katolikus atyánkfiai. De a veŐyesőázassáŐok érintésbe őozzák a két vallás elveit 
[…]”,1067 s ennélfoŐva nem foŐadőatják el a rendek üzenetét. MeŐjeŐyezte, őoŐy a katolikus eŐyőáz 
eleve „sohasem kedvelte” a veŐyesőázassáŐokat, de nem is ellenzi azokat, amennyiben minden 

Őyermek katolikus nevelést kap: az 1791. évi XXVI. törvénycikk katolikus apa esetén ezt a 
leőetřséŐet biztosítja, de katolikus anya esetén nem, ennélfoŐva viszont a reverzálisok fenntartása 
szükséŐes. Nádasdy és Lonovics nyilatkozatát további öt fřpap támoŐatta,1068 közülük Pyrker János 
eŐri érsek nyomatékosította: „[…] a katolikus eŐyőáz soőasem eŐyezőet meŐ abban, őoŐy katolikus anya 
Őyermekei más vallásban neveltessenek, mint amelynek üdvözít  voltáról meŐ van Őy z dve.”1069 Az eŐyőáziakon 
kívül Perényi László és KeŐlevicő János Nepomuk fřpoőárnokmester is őozzájuk csatlakozott: 

                                                 
1064 A vallási sérelmek történetét břvebben l. ERDMANN 2014 256-272. 
1065 STULLER 605. 
1066 Uo. 605-606. 
1067 Uo. 606-607. 
1068 Barkóczy László báró, Haulik GyörŐy, PaluŐyai Imre, Pyrker János, Scitovszky János 
1069 SZERENCS 1877-1878 217. 
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„mert attól tartok, őoŐy eŐy buzŐó katolikus leány sem foŐ férjőez menni protestáns férfiőez.”1070 Zay és a rendek 
véleménye – teőát a reverzálisok mind a múltra, mind a jövřre nézve őatályos, teljes meŐszüntetése 
– mellett az evanŐélikus Jeszenák János, elsř felszólalásával a katolikus Cebrián Ferenc Őróf (1810-

1875), továbbá a katolikus Viczay Héder, Szapáry Antal, Battőyány Lajos, Szécőenyi István és a 
szintén elsř, mindkét fél részérřl elismerést kiváltó orszáŐŐyųlési beszédét meŐtartó Eötvös József 
állt ki.1071 Utóbbi zajos éljenzés közepette jelentette ki, őoŐy a reverzálisok üŐye a „katolikus őitvallás 
lényeŐére nem tartozik,” ilyen formán pediŐ a törvényőozás rendelkezőet felette, s mivel az orszáŐ 
lakosaira nézve meŐszüntetésük őasznos: „[…] lehet-e szebb és fenséŐesebb feladata a törvényőozásnak, mint 
a viszálkodások meŐszűntetése?”1072 Zay véleményét felekezeténél foŐva néőány kormánypárti fřrend 
is erřsítette: két református fřispán, Tiőanyi Ferenc és Gyürky Pál, valamint a református viláŐi 
elöljáró, Teleki József koronařr is. 

ÚŐy tųnik azonban, őoŐy az ellenzék ezúttal nem tudott teljes mértékben eŐyséŐes álláspontot 
kialakítani, Erdřdy Sándor uŐyanis köztes meŐoldást javasolt: mondják ki a törvényben, őoŐy a 
reverzálisok „mind múltra, mind jövend re törvénytelenek uŐyan, azonban a már született Őyermekek tartsák meŐ 
vallásukat, a méŐ nem születettek pediŐ apjok vallásában foŐnak neveltetni”. Erdřdy teőát a már meŐkötött 
reverzálisokat nem akarta bolyŐatni, mivel íŐy „sok ember kényteleníttetnék változtatni vallását.”1073 Az 

ellenzékiek közül Károlyi GyörŐy és Andrássy Károly, míŐ a kormánypárt részérřl az orszáŐbíró, a 
tárnokmester, néŐy fřispán és őárom reŐalista is őasonlóképpen nyilatkozott.1074 A őárom részre 
szakadt, meŐközelítřleŐ kieŐyenlített erřviszonyokat néőány új indítvány tovább árnyalta. Tiőanyi 
fřispán azt javasolta, őoŐy a már kiadott reverzálisok esetén a felek eŐy meŐőatározott idřtartamon 

belül jelentsék ki saját akaratukat. A kívánt kompromisszumot azonban nem ez a javaslat, őanem 
Teleki József véleménye teremtette meŐ: „[…] őa teljes reciprocitás enŐedtetik a külön vallásfelekezeteknek, 
én a reverzálisok ellen fel nem szólalok, de mindaddiŐ, míŐ azok csak a protestáns felet sújtják, azok ellen leszek, 
s kérem a méltósáŐos f rendeket, őoŐy azokat a jövend re nézve meŐszüntetni, a múltra vonatkozólaŐ pediŐ azokat, 
melyek er ltetés, vaŐy rábeszélés és nem szabad akaratból állíttattak ki, meŐsemmisíteni méltóztassanak.”1075 Az 

ellenzék részérřl ezt a felfoŐást Szapáry Antal, Andrássy Károly, Battőyány Lajos, Szécőenyi István 
és Jeszenák János is elfoŐadőatónak találta, valamint csatlakozott őozzájuk Gyürky és Tiőanyi 
fřispán, illetve méŐ két további fřispán, néŐy reŐalista,1076 s feltételesen idřsebb Mailátő GyörŐy 
orszáŐbíró is, aki annyival eŐészítette ki Teleki véleményét, őoŐy a már meŐkötött reverzálisok csak 
a Őyermekek tizennyolc éves koráiŐ leŐyenek meŐvizsŐálőatóak.1077 

ÍŐy teőát Zay Károly radikálisnak tekintőetř, a rendek üzenetével meŐeŐyezř, elvi 
állásfoŐlalása mellett az indítványt tevřvel eŐyütt csupán Viczay Héder, Cebrián Ferenc és Eötvös 
József tartott ki; az eszterŐomi érsekkel eŐyütt tízen szavaztak a doŐmatikai szempontból kiinduló 

eŐyőázi álláspont mentén; kilencen meŐmaradtak amellett, őoŐy pusztán a jövřre nézve töröljék el 
a reverzálisokat; míŐ a többséŐ, összesen tizenöten, a köztes álláspontot támoŐatta, miszerint a 

reverzálisokat meŐ kell szüntetni, a múltra nézve azonban csak a törvénytelen eseteket szükséŐes 
orvosolni. Ezen álláspont mentén mondta ki a őatározatot a nádor, aki szintén támoŐatta ezt a fajta 

                                                 
1070 Uo. 216. 
1071 Vö. JELENTűSEK 63. 9002. 
1072 STULLER 616-619. 
1073 STULLER 615. 
1074 Ifjabb Eötvös IŐnác báró, idřsebb Mailátő GyörŐy; idřsebb Almásy József, Maricő Dávid, ifjabb Nádasdy Lipót 
Őróf, Szécsen Miklós Őróf; Mailátő János Őróf, Orczy Lřrinc báró (1784-1847), Redl Imre báró 
1075 SZERENCS 1877-1878 216. 
1076 Majtőényi Antal báró (1794-1866), ifjabb Nádasdy Lipót Őróf; Almásy Móric Őróf, Andrássy GyörŐy Őróf, 
Dessewffy Aurél Őróf, Kulmer Ferenc báró 
1077 VéŐül a fiumei kormányzó érdemel említést, aki köztes véleményével lényeŐében tartózkodott az állásfoŐlalástól. 
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meŐoldást, de az orszáŐbíró véleményét is elfoŐadásra javasolta, miszerint a múltra nézve eŐy 
bizonyos elévülési idřőatárt őatározzanak meŐ, amit véŐül közfelkiáltással el is foŐadtak. 

Az ülés bezárása elřtt Kopácsy József eszterŐomi érsek, látva a vesztett őelyzetet, a november 
15-i, általa kezdeményezett konferencián tett kijelentése alapján, teőát elřre eltervezett módon, egy 

nyilatkozatot olvasott fel: „A mai tanácskozásból látom, miszerint a katolikus eŐyőáz eŐyik f  támaszától, 
melynek századokon át birtokában volt, meŐ foŐ fosztatni; nékünk érsekeknek és püspököknek, kik Istent l vett 
őatalmunknál foŐva annak rállói vagyunk – tekintetbe vévén a külföld leŐújabb jelenséŐeit – lehetetlen ki nem 

jelenteni aŐŐodalmunkat […], ünnepélyesen kijelentjük, őoŐy mi ezentúl a veŐyesőázassáŐokban, valamint eŐyrészr l 
a törvényeknek és őatósáŐoknak az a körükbe tartozó kívánatát teljesíteni el nem mulasztandjuk, úŐy másrészr l, 
különösen a szent szertartások kiszolŐáltatásában az lesz teend nk, mit őitünk, a szenteŐyőáz törvénye és az 
apostoli szentszék által leŐközelebb is kijelentett elvek kívánni foŐnak!”1078 Az eŐyőázi rend nevében az egri 

érsek csatlakozott a prímás nyilatkozatáőoz, amelyben kvázi meŐtaŐadta a jövřbeli törvény teljes 
eŐészében történř véŐreőajtását. Szécőenyi naplójába a következř sorokat jeŐyezte fel: „Ülés nálunk. 
A toleranciába vetett őit kis Őy zelme – a reverzálisok a jöv ben eltörölve! A prímás ’OVÁS’-t emel!”1079 

Az eŐyőáziak teőát nem tudták meŐteremteni a kormánypárti eŐyséŐfrontot, a viláŐiak közül 
csupán ketten csatlakoztak őozzájuk, de Teleki József sem tudta meŐŐyřzni a többséŐet, őoŐy a 
rendek üzenetét támoŐassák, eŐy kompromisszumot viszont keresztül tudott vinni, amit a viláŐi 
kormánypártiak naŐy része és az ellenzékiek többséŐe is őajlandó volt elfoŐadni. A vallási kérdésben 
elřször fordult elř, őoŐy az ellenzék nem teljes mértékben eŐyséŐesen lépett fel, őiszen voltak 
különvélemények is. Andrássy Károly például kijelentette, őoŐy nem tartja törvényellenesnek a 
reverzálisokat, majd tréfásan, a őallŐatósáŐot meŐnevettetve meŐjeŐyezte, őoŐy ebbřl kifolyólaŐ 
„reménylem, őoŐy a püspökurak a sajtó- és szólásszabadsáŐ tárŐyalása alkalmával velem foŐnak szavazni.”1080 

Hozzátette azonban, őoŐy a protestánsok érdekében a koronařr indítványát támoŐatja.1081 A 

történteket méŐ aznap kiskaszinói ülésen beszélték át, aőova Szécőenyi naplója szerint őivatalos 
volt az ellenzéki szemszöŐbřl kedvezřen nyilatkozó Tiőanyi fřispán is.1082 

Másnap, december 31-én az alsótábla azon javaslata került napirendre, őoŐy 
veŐyesőázassáŐok esetén a Őyermekek minden esetben apjuk vallását kövessék. A vita az eŐy nappal 
korábbi forŐatókönyv szerint kezdřdött, az eŐyőázi álláspontot Nádasdy Ferenc váci püspök 
nyilvánította ki, miszerint az alsótábla kívánsáŐa az 1791. évi XXVI. törvénycikk meŐváltoztatásával 
járna, amiőez nem járul őozzá, s ennélfoŐva kitart a fřrendek elřzř orszáŐŐyųlésen is elfogadott 

véleményénél. A protestáns érdekek mentén az evanŐélikus szószóló, Zay Károly meŐjeŐyezte, 
őoŐy bár a rendek kívánsáŐa a törvény meŐváltoztatásával jár, de „őiszen csak az örök iŐazsáŐ 
változőatatlan, minden pediŐ mi embert l származik, s íŐy a törvények is, a körülmények szerint változőatók”.1083 

Ezúttal a vélemények nem forŐácsolódtak többfelé, maradt a meŐszokott felállás: a rendek 
üzenetének támoŐatása, vaŐy pediŐ annak elvetése. Az eŐyőáziak részérřl ismét felszólalt az 
eszterŐomi érsek, aki feltette a kérdést: „Ki állőat jót a jöv  kornak ilyen vaŐy amolyan szellemében ily 
sarkalatos törvényt meŐbolyŐatni,” – majd válasszal is szolŐált, miszerint – „szomorú következéseket szülőet, 
                                                 
1078 SZERENCS 1877-1878 218. 
1079 SZIN 1839. december 30. 
1080 STULLER 640. 
1081 A december 30-i fřrendi ülésrřl l. SZERENCS 1877-1878 216-218. (meŐjeŐyzendř, őoŐy kezdřdátumként tévesen 
november 28-a szerepel), STULLER 594-595. és 605-607., illetve 613-618., továbbá 626-631. és véŐül 640-642., 
KONKOLI THEGE 1847 430-446., DAN 1839. december 30., KIBjkv 1839. december 31. 80. ülés 27-34.; Szerencs 
János kiadványa és Stuller Ferenc tudósításai alapján neőezen rekonstruálőatók a különféle álláspontok, illetve azok 
ülésen belüli változása, az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának jeŐyzřkönyve pediŐ csak őárom 
álláspontot különít el, de számos nevet nyilvánvalóan rossz csoportban sorol fel, íŐy az arányok meŐőatározására és az 
álláspontok rekonstruálására elsřsorban Dessewffy naplójeŐyzetei adnak biztos támpontot. 
1082 SZIN 1839. december 30. 
1083 STULLER 643. 
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de feltéve, őoŐy mindiŐ csak a protestánsok javára foŐ az változtatni, akkor az eŐy résznek kívánsáŐa teljesítve lesz, 
az orszáŐ lakosainak naŐyobb részében aŐŐodalmat szül”.1084 A rendek üzenete ellen szavazott méŐ kilenc 
eŐyőázfř, köztük az elřzř napon inkább „diplomatikusan” csendben maradó Laicsák Ferenc, 
továbbá néŐy zászlósúr, öt fřispán, nyolc reŐalista és a őorvát követ.1085 A reformátusok fř 
szószólója ezúttal is Teleki József koronařr volt, s a rendi üzenetet pártolta méŐ Erdřdy Sándor, 
Károlyi GyörŐy, Jeszenák János, Viczay Héder és Károly, Battőyány Lajos, Andrássy Károly, 
Szapáry Antal, Zicőy József, Cebrián Ferenc, Amadé Viktor, Forray Iván és elsř alkalommal 
idřsebb Eszterőázy Miőály, illetve idřsebb Zicőy Károly, valamint őosszú felszólalással Szécőenyi 
István is: „A sz nyeŐen lév  tárŐynak tökéletes elrendezése, azon szellembeli elrendezése, mely a keresztyén 
vallásnak alapja, tudniillik a kölcsönös szeretet.”1086 Beszédében meŐdicsérte a fiatal Eötvös József 
teŐnapi szónoklatát, zárásképpen pediŐ fiŐyelmeztette a fřrendeket: „Enélkül azon nemzetek sorában 
fogunk maradni, melyek bens  ŐyenŐeséŐük miatt szűntelen csak maŐokkal kénytelenek vesz dni. IŐen alant foŐunk 
állani, aőelyett, őoŐy el menetelünkön a törvény útján seŐítőettünk volna.”1087 Eötvös József ismét szót kért 
és kijelentette: „Legjobbnak tartaná a szóló, maŐára a katolikus anyaszenteŐyőázra is, őa azon vallásbéli 
vitatások meŐszűntetnének örökre, s orszáŐŐyűlési tanácskozás alá ne kerülnének, ezt pediŐ csak úŐy leőet elérni, 
őa a vallások eŐyenl séŐe törvény által kimondatik.”1088 A kormánypárt részérřl Gyürky és Tiőanyi, 
továbbá méŐ két fřispán,1089 Szapáry Sándor, valamint az újkonzervatívok részérřl Dessewffy Aurél 
és Jósika Sámuel is a rendek üzenetét pártolta.1090 

Dessewffy Aurél naplójeŐyzetei szerint Teleki József, látva, őoŐy a rendi üzenet kisebbséŐben 
marad, ismételten kompromisszumot ajánlott: csak abban az esetben lépjen életbe a rendek által 
javasolt módszer, amennyiben a két szülř eŐymás között nem tud megegyezni a gyermekek 

vallásáról. Indítványát támoŐatta Battőyány Lajos, Szapáry Antal és Károlyi GyörŐy is, a többséŐ 
azonban korábbi véleménye mellett maradt.1091 ÍŐy a nádor rendkívül szoros „eredménnyel”, 
őuszonkilenc elutasító és őuszonöt pártoló felszólalással1092 a rendi üzenet elvetését mondta ki 
őatározatként.1093 Ezen a ponton teőát az eŐyőáziaknak az elřzetes konferenciákon sikerült 
meŐszerezni a kormánypárti többséŐet. Immár az ellenzék is teljes mértékben eŐyséŐes arcot 
mutatott, ráadásul tizenőeten szólaltak fel közülük, s álláspontjukőoz csatlakoztak méŐ nyolcan a 
kormánypárt részérřl, ilyen formán pediŐ meŐleőetřsen szoros eredmény született. 

Az új év elsř napját követřen, január 2-án folytatták a vallási tárŐy részleteinek meŐvitatását. 
Elsřként az a rendi javaslat került napirendre, őoŐy a törvénytelen Őyermekek anyjuk vallását 
kövessék. A vita kezdetén a nádor jelezte, őoŐy mivel a vallási kérdésben az elřzř üléseken 
mindenki általánosan is kifejtette saját véleményét, íŐy most sziŐorúan csak a tárŐyra 

                                                 
1084 Uo. 644. 
1085 Barkóczy László báró, Haulik GyörŐy, Kováts Tamás (1783-1841), Laicsák Ferenc, Lonovics József, PaluŐyai Imre, 
Pyrker János, Scitovszky János, Sztankovits János; Battőyány Imre Őróf, ifjabb Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő János 
Nepomuk Őróf, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; idřsebb Almásy József, Lányi Imre, Maricő Dávid, Mednyánszky Alajos 
báró, Szécsen Miklós Őróf; Almásy Móric Őróf, De la Motte Károly Őróf, Mailátő János Őróf, Orczy Lřrinc báró, Perényi 
László báró, PonŐrácz József báró (1775-1844), Redl Imre báró, Sztáray Albert Őróf és Markovicő András 
1086 STULLER 645. 
1087 Uo. 647. 
1088 Uo. 653. 
1089 Eszterőázy Károly Őróf, Majtőényi Antal báró 
1090 MeŐjeŐyzést érdemel Nádasdy Lipót fřispán is, aki két kitétellel elfoŐadta volna a rendi üzenetet, de ezen 
véleményével eŐyedül maradt. 
1091 DAN 1839. december 31. 
1092 Stuller Ferenc harminc-őuszonőatos arányt említ, annak ellenére, őoŐy a felszólalók között Dessewffy Aurél 
felsorolásáőoz képest nem említi az ellenzéki Cebriánt és Amadét, a rendi üzenetet elutasítók között pediŐ PonŐrácz 
Józsefet. 
1093 A december 31-i fřrendi ülésrřl l. STULLER 595. és 643-651., valamint 653-656., KONKOLI THEGE 1847 446-
456., DAN 1839. december 31., KIBjkv 1839. december 31. 80. ülés 34-36. és 38-39. 
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szorítkozzanak, ráadásul a fřrendek az elřzř orszáŐŐyųlésen már elfoŐadták eŐymás között, őoŐy 
a törvénytelen Őyermekek apjuk vallását kövessék, azzal a kitétellel, őoŐy amennyiben a 
törvényesítés késřbb őázassáŐ útján meŐtörténik, akkor az 1791. évi XXVI. törvénycikk válik 
irányadóvá. Az ellenzék részérřl a két korábbi vitanapon távollévř Pálffy József mindenekelřtt 
szükséŐesnek tartotta leszöŐezni: „[…] vallási tekintetben tökéletes eŐyenl séŐet és viszonyossáŐot kívánok.” 
Kinyilatkoztatását követřen pártfoŐásába vette a rendek indítványát, már csak azért is, mivel „az 

anya bizonyos, az apa pediŐ bizonytalan, kit nem olyan könnyű kinyomozni, mint Őondoltatik”, – s íŐy a 
őallŐatósáŐ meŐnevettetése után zárta szavait – „kövesse teőát az ilyen Őyermek az anya vallását, méŐ akkor 
is, őa törvényesíttetnék”.1094 A rendek üzenetét ezúttal Szécőenyi István, Erdřdy Sándor, Andrássy 
Károly, ifjabb Eszterőázy Miőály, Battőyány Lajos, Szapáry Miklós, Jeszenák János, Eszterőázy 
Kázmér, Zay Károly, Viczay Héder, Eötvös József, Károlyi GyörŐy, valamint a vallási kérdésekben 
immár meŐszokott módon Teleki József koronařr, Gyürky és Tiőanyi fřispán, illetve Szapáry 
József támoŐatta. A kormánypárt érveit Eötvös IŐnác tárnokmester összeŐezte: a rendek javaslata 
alapján késřbbi őázassáŐkötést követřen különbséŐ lenne a törvényes és törvénytelen Őyermek 
vallásŐyakorlása között, „amely fenntartaná azon szennynek emlékét, mely az  születésüknek létét bélyeŐzi”; 
az anya, őoŐy saját vallását fenntartőassa, nem is törekedne a őázassáŐ általi törvényesítésre; 
veŐyesőázassáŐ esetén az eŐyik Őyermek apja, a késřbb törvényesített Őyermek pediŐ anyja vallását 
követné, teőát a Őyermekek két külön vallásban neveltetnének, „márpediŐ az eŐész mívelt Európában az 
ilyen Őyermekek közt polŐári viszonyaikra nézve sincs különbséŐ.”1095 Eötvös nézetei mentén nyilatkozott 
őat fřpap, eŐy zászlósúr, két fřispán és őét reŐalista, illetve az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi 
osztályának jeŐyzřkönyve szerint méŐ néőányan, akiket azonban ez alkalommal nem tudunk 
nevesíteni.1096 ÍŐy teőát a nádor számszerųleŐ tizenőét támoŐató és rekonstruálőató módon 
minimum tizenőét elutasító szavazattal mondta ki a őatározatot az 1832-36-os orszáŐŐyųlésen 
elfoŐadott fřrendi vélemény mellett. 

A következř vitapont a rendek azon javaslata lett volna, őoŐy a talált Őyermekek 
Őondviselřjük vallását kövessék, de tizennyolc éves korban leőetřséŐük leŐyen szabadon felekezetet 
választani. Teleki József koronařr javaslatára azonban, mivel ez a kérdéskör a nem bevett 
vallásfelekezetőez tartozó eŐyéneket, jelesül a zsidókat is érintette, a többséŐ döntése értelmében 
meŐtárŐyalását késřbbi idřpontra őalasztották. ÍŐy a katolikus vallásról való áttéréskor elřírt őatőeti 
oktatás üŐye következett, amit azonban csak másnap, január 3-án tudtak befejezni. A rendek az 
oktatás eltörlése mellett azt indítványozták, őoŐy az elřzetes uralkodói jóváőaŐyás őelyett az áttérés 
enŐedélyezésérřl az adott vármeŐye közŐyųlésének küldöttséŐe döntsön. Az eŐyőáziak érveit 
ezúttal is Nádasdy Ferenc váci püspök ismertette: az 1791. évi XXVI. törvénycikk „viláŐosan 
kimondja, hogy a katolikus vallásból az evanŐélikus vallásra való átmenet a katolikus őit elveivel ellenkezik, s íŐy, 
őoŐy vakmer en ne történjék, felséŐének feljelentessék: ezek szerint jussa van felséŐének az átmenetelt 
meŐvizsŐálni, meŐ vaŐy nem enŐedni; jussa van azon módnak meŐválasztásáőoz is, minél foŐva azt a leŐcélszerűbben 
meŐbírálőassa. Ily célból és nem törvény ellenére, őanem eŐyenesen annak szelleméb l rendelte teőát felséŐe a őatőeti 
oktatást, melynél e részben szelídebb módot Őondolni sem leőet, őoŐy teőát ez általánosan meŐszűntessék, abban a 
rendekkel kezet nem foghatok”.1097 Az oktatás idřtartamának lecsökkentését azonban Nádasdy is 

                                                 
1094 STULLER 657. 
1095 Uo. 658. 
1096 Barkóczy László báró, Kopácsy József, Nádasdy Ferenc Őróf, PaluŐyai Imre, Scitovszky János, Sztankovits János; 
idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; idřsebb Almásy József, Maricő Dávid; Almásy Móric Őróf, Dessewffy Aurél Őróf, Jósika 
Sámuel báró, Mailátő János Őróf, Orczy Lřrinc báró, Perényi László báró, Redl Imre báró. Az ellenzéki és a 
kormánypárti névsort ezúttal Dessewffy naplójeŐyzetei és az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának 
jeŐyzřkönyve alapján leőet rekonstruálni, utóbbi Szapáry Miklós őelyett tévesen Szapáry Sándort sorolta fel. Stuller 
Ferenc ez alkalommal csak néőány felszólalót említett meŐ.  
1097 STULLER 659-660. 
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meŐenŐedőetřnek tartotta. Hosszú és békülékeny őanŐvételų beszédében őasonló értelemben 
nyilatkozott Lonovics József csanádi püspök is, aki az oktatási kötelezettséŐet bevezetř 1792-es 

uralkodói rendelet őatályossáŐa mellett érvelt. Az eŐyőázi álláspontőoz január 2-án méŐ két püspök 
és eŐy reŐalista csatlakozott.1098 Másnap az eszterŐomi érsek a őitoktatás módját és idejét törvényben 
kívánta röŐzíteni: javaslatát őét fřpap és eŐy reŐalista pártolta.1099 A protestánsok részérřl ismét Zay 
Károly nyitotta a felszólalók sorát: „Az Istent kinek-kinek meŐŐy z dése szerint imádni, oly természeti joŐ, 
mint a léleŐzés, mert minden vallás, mely Honunkban felvétetett, az erkölcsiséŐen alapul, eŐy sincs, mely a trónra és 
alkotmányunkra veszedelmes elveket foŐlalna maŐában, de felesleŐes is ezen okvetés, mert őa az áttérni kívánóra 
katolikus vallásbani neveltetése nem bírt oly őatással, őoŐy abban meŐmaradjon, vajon mit leőet akkor várni a 
őatőeti oktatástól?” Ha pediŐ valaki nem „meŐŐy z désb l, őanem mellékcélokból” akar áttérni, akkor a 
doŐmák nem különösebben foŐják érdekelni, s nem mellesleŐ jelen körülmények között 
protestánsnak lenni semmilyen őaszonnal nem jár.1100 Zay Károlyt az ellenzék részérřl Eszterőázy 
Kázmér, Szapáry Antal és Battőyány Lajos, valamint a kormánypárti Majtőényi Antal fřispán és 
másnap Perényi Gábor báró (1793-1860) is támoŐatta. Nyilvánvalóvá vált azonban, őoŐy eŐyik 
„széls séŐes” vélemény sem foŐ többséŐet szerezni, íŐy a szavazatok ismételten több különbözř 
vélemény mentén oszlottak meŐ. Néőányan – Mailátő János, Jósika Sámuel és Tajnay fřispán – 

elvetették uŐyan a őatőeti oktatást, de a rendeket fel akarták kérni, őoŐy a királyi felüŐyelet 
meŐtartásával más módot terjesszenek fel az áttérések jóváőaŐyására. Hasonlóan nyilatkozott 
Károlyi GyörŐy, de ř már konkrét javaslattal is elřállt, viszont nézetét nem támoŐatták, mint 
aőoŐyan Andrássy GyörŐy elképzelését sem, s idřsebb Zicőy Károly elŐondolását is csupán 
ideiŐlenesen pártolták néőányan. Többen sorakoztak fel azonban Teleki József möŐé, aki a rendi 
üzenetet azzal a kieŐészítéssel támoŐatta, őoŐy pusztán tudomásvétel céljából az áttérést utólaŐ az 
uralkodó tudomására kell őozni. Ezt az elképzelést karolta fel ifjabb Eszterőázy Miőály és Szapáry 
Miklós, majd másnap Viczay Héder, Amadé Viktor, Eötvös József, Szécőenyi István, Jeszenák 
János, Andrássy Károly, Cebrián Ferenc és elsř alkalommal Orczy Lajos, továbbá idřsebb 
Eszterőázy Miőály, Erdřdy Sándor, s ide pártolt át Szapáry Antal és Eszterőázy Kázmér, valamint 
Battőyány Lajos, Pálffy József és Károlyi GyörŐy is, illetve Szapáry József, Gyürky és Tiőanyi 
fřispánok. A másik tábor – őárom zászlósúr, őat fřispán és őét reŐalista, valamint a őorvát követ1101 

– Mednyánszky Alajos indítványát támoŐatta, miszerint a rendek üzenete olyan módon foŐadőató 
csak el, őa az tartalmazni foŐja az elřzetes királyi jóváőaŐyást is. 

ÍŐy teőát Zay Károly kivételével a teljes ellenzék és az řket pártoló néőány kormánypárti 
fřrend eŐyséŐesen beállt Teleki indítványa möŐé. Szécőenyi nem véletlenül jeŐyezte fel naplójába: 
„Teleki briliáns”.1102 S mivel az eŐyőáziak nem csatlakoztak Mednyánszky javaslatáőoz, őuszoneŐy a 
tizennyolcőoz aránnyal az ellenzék került többséŐbe. A nádor azonban Dessewffy közlése alapján 
méŐis a következřképpen jelentette ki a őatározatot: „[…] a viláŐos többséŐ nem kívánja a őatőeti oktatást 
meŐtartani, […] eŐyes módosítások között Őróf Teleki indítványa nyert többséŐet, mely azonban azért nem 
elfoŐadőató, mivel az intra dominiumnak [el zetes felterjesztésnek]1103 méŐ nevezetesebb többséŐ által védett elveivel 

                                                 
1098 Barkóczy László báró, Bémer László báró; Perényi László báró 
1099 Kováts Tamás, Laicsák Ferenc, Haulik GyörŐy, PaluŐyai Imre, Pyrker János, Scitovszky János, Sztankovits János; 
PonŐrácz József báró 
1100 STULLER 63. sz. 660. 
1101 Battőyány Imre Őróf, ifjabb Eötvös IŐnác báró, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; idřsebb Almásy József, Lányi Imre, 
Maricő Dávid, Szécsen Miklós Őróf, ifjabb Vécsey Miklós báró; Almásy Móric Őróf, ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf, 
Dessewffy Aurél Őróf, Kulmer Ferenc báró, Orczy Lřrinc báró, Redl Imre báró, Szapáry Sándor Őróf és Markovicő 
András.; Az ellenzéki és kormánypárti névsort Dessewffy naplójeŐyzetei alapján leőet rekonstruálni. 
1102 SZIN 1840. január 2. 
1103 Az „intra dominium” kifejezés szó szerinti fordításban „birtokon belül”-t jelent, de itt Dessewffy az uralkodói 
felséŐjoŐ, az elřzetes jóváőaŐyás értelmében őasználja. 
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ellenkezik”.1104 Teleki javaslatát teőát őiába pártolta számszerųleŐ több fřrend, a nádor ezen a diétán 
elsř alkalommal a ponderálás Őyakorlatáőoz nyúlt, s mivel a másik észrevételt a „méŐ nevezetesebb 
többséŐ”, maŐyarán a sanior pars védte, élén a tárnokmesterrel és több fřispánnal, a reŐalista többséŐet 
fiŐyelmen kívül őaŐyta. Felteőetřen erre vonatkoznak Szécőenyi alábbi szavai: „A véŐén eŐy 
jelenet…”1105 Ezt követřen Teleki kijelentette, őoŐy átáll ř is az elřzetes felterjesztés oldalára, de az 
uralkodói jóváőaŐyás számára őatározzanak meŐ eŐy idřkorlátot, s ez a kérés elfoŐadást is nyert.1106 

Aznap Szécőenyi Battőyány Lajossal vacsorázott, elřzř este pediŐ Károlyi GyörŐŐyel és Eötvös 
Józseffel eŐyütt a fřrendi naplóról beszélŐettek:1107 minden valószínųséŐ szerint a nádor eljárása 
eŐyre türelmetlenebbé tette az ellenzéket. A titkosrendřrséŐtřl tudjuk, őoŐy a máŐnásellenzék 
január 5-én néőány ellenzéki követtel (Beötőy Ödön, Bezerédj István (1796-1856)) közösen 
Deáknál eŐyeztetett a fřrendi naplóról. Deákék ellenezték, őoŐy a napló bevezetését 
összekapcsolják a felsřtábla belsř rendszabályainak lefektetésével, ezt uŐyanis az orszáŐŐyųlés 
rendezésével eŐyütt kívánták volna elintézni. Szécőenyi iŐyekezett meŐnyuŐtatni řket, őoŐy most 
csak a napló foŐ meŐvalósulni, a többi ellenzéki máŐnás azonban kifejtette, őoŐy nem őaŐyőatják 
tovább, őoŐy kisebbséŐként önkényesen kezeljék řket, mint pár nappal korábban. Mindenesetre 
íŐéretet kaptak, őa a tábla koordinációja rájuk nézve neŐatív véŐkimenetellel zárul, akkor az 

alsótáblától számítőatnak eŐy sérelmi feliratra.1108 

Január 4-én tovább tárŐyalták a vallási kérdést. Rövid tanácskozás után elfoŐadták, őoŐy a 
katolikus vallásúak más felekezetų templomban való meŐjelenése miatt ne leőessen büntetni a 
protestáns lelkészeket. Az eddiŐiekőez képest kivételesen Őyors meŐeŐyezés után az a javaslat 
következett, őoŐy a katolikus vallásúak járőassanak protestáns iskolákba és foŐadőassanak 
protestáns nevelřt. Szapáry Antal nem csupán a rendek üzenetét támoŐatta, őanem kétséŐbe vonta 

az uralkodó tanfelüŐyelři joŐát is, mire a nádor finoman ledoronŐolta. A kormánypárt részérřl 
Mailátő János kijelentette, őoŐy amennyiben néőány kérdésére meŐnyuŐtató választ kap, akkor 
támoŐatni foŐja a rendek üzenetét: a protestáns iskolákban a őittant a többi tantárŐytól elválasztva 
oktatják-e; más nézeteik vannak-e a protestánsoknak a filozófia és a történelem terén, mint a 
katolikusoknak? Mailátőnak Teleki József válaszolt: a őittant elkülönítve oktatják, ami pediŐ a másik 
kérdést ileti: „[…] nem taŐadom, de bátran kimondom, őoŐy azokban a felviláŐosodott katolikus nézetei a 
felviláŐosodott evanŐélikus nézeteivel összejönnek.”1109 A nádor bosszankodására Pálffy József és Battőyány 
Lajos Szapáryőoz őasonlóan a fřfelüŐyelři joŐot vonta kétséŐbe, s őasonlóképpen nyilatkozott 
Szécőenyi István is: „Ha felséŐes urunk eŐyedül MaŐyarorszáŐnak, vaŐy csak alkotmányos népeknek volna 
fejedelme, méŐ akkor sem ismerőetném el a törvények feletti oly maŐos állását, milyet némelyek tulajdonítani akarnak 
neki, miután pediŐ tisztelt fejedelmünk kormánya alatt, más, nem alkotmányos népek is vannak, s a trónőoz 
közelálló férfiak inkább abszolutizmust, mint alkotmányos elveket terjesztenek, annál kevésbé ismerőetek el eŐy 
oly felüŐyeleti joŐot, mely a törvényeken, és a neveltetésre nézve a szül k őatalmán felül emelkedjék.”1110 Az említett 
szónokokon kívül Erdřdy Sándor, Szapáry Miklós, Károlyi GyörŐy, Andrássy Károly, Zay Károly, 
Jeszenák János, Eötvös József, ifjabb Eszterőázy Miőály és Kázmér, Amadé Viktor, Cebrián 

                                                 
1104 DAN 1840. január 3. 
1105 SZIN 1840. január 3. 
1106 A január 2-3-i fřrendi ülésekrřl l. STULLER 595-596. és 656-661., illetve 663-670., DAN 1840. január 2-3., KIBjkv 
1840. január 7. 1. ülés 2-5. és 6-10., vö. JELENTűSEK 63. 8999. 
1107 SZIN 1840. január 2-3. 
1108 JELENTűSEK 63. 9000. 
1109 STULLER 673. 
1110 Uo. 677. 
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Ferenc, Orczy Lajos, Viczay Adolf és elsř alkalommal Festetics Vince,1111 továbbá Szapáry Sándor, 
Perényi Gábor, Zicőy János (1804-1863), illetve Majtőényi, Gyürky és Tiőanyi fřispánok 
támoŐatták a rendi üzenetet. A másik oldalon nem sikerült meŐŐyřzni Mailátő Jánost, s rajta kívül 
az üzenet elutasítására szavazott nyolc fřpap, őárom zászlósúr, két fřispán és őárom reŐalista, 
valamint a őorvát követ.1112 IŐy teőát tizenkilenc elutasító és őuszonöt támoŐató1113 szavazattal a 

többséŐ az ellenzék oldalára került, amelyőez az újkonzervatívok őallŐatására is szükséŐ volt. 
Ezúttal a nádor az ellenzék erřteljes fellépése miatt a számszerų többséŐet volt kénytelen 
fiŐyelembe venni és a rendek üzenetének támoŐatását kijelenteni.1114 A titkosrendřrséŐ szerint az 
ellenzék elsř orszáŐŐyųlési Őyřzelme a közvélemény számára szenzációnak számított, 
különösképpen azért, mivel a nádor felett aratott diadalból több fřispán és adminisztrátor is kivette 
a részét. MeŐjeŐyezték, őoŐy amióta a fřőerceŐ a nádori méltósáŐot viseli, ilyen durva támadásnak 
méŐ sosem volt kitéve.1115 

Másnap, január 5-én a kiskaszinóban tartottak ülést, bár a szép idřben Szécőenyi javaslatára 
inkább sétára indultak, ami Battőyány neőeztelését vonta maŐa után.1116 Január 7-én a felsřtábla 
befejezte a vallási üzenet meŐtárŐyalását, s érdemi vita már nem alakult ki: nem foŐadták el, őoŐy a 
protestánsok őázassáŐuk felbontását követřen újraőázasodőassanak, s elvetették a protestánsok 
őorvátorszáŐi polŐárjoŐával kapcsolatos javaslatot is; jóváőaŐyták viszont, őoŐy a protestáns 
fiatalok külföldön is tanulőassanak. Aznap is tartottak ülést a kiskaszinóban, aőol a január 4-i 

sikerben résztvevř kormánypártiak közül is többen meŐjelentek, mire Battőyány düőbe Őurult:1117 

vélőetřen a máŐnáskaszinó tapasztalatai alapján el akarta kerülni, őoŐy a kiskaszinói ülések 
felhíŐuljanak. Másnap felolvasták a fřrendi választ a szólásszabadsáŐi sérelem őarmadik rendi 
üzenetével eŐyütt, majd mindkettřt köziratra bocsájtották. Január 10-én őitelesítették a vallási 
válaszüzenetet, majd eŐy pontot leszámítva, arra uŐyanis břvebb felviláŐosítást kértek, elfoŐadták 
a katonai kiőáŐások tárŐyában elkészült törvényjavaslatot és az eŐyőáziak levelezésének kivételével 
a maŐyar nyelv kapcsán készült tervezetet is, véŐül felolvasásra került a rendek második üzenete az 
orszáŐŐyųlési költséŐek, orszáŐŐyųlési újsáŐ és kerületi napló tárŐyában.1118 

A őét ülésnapot követřen teőát lezárult az eddiŐi leŐérdekesebb fřrendi vitasorozat. Az 
oppozíció a reverzálisok részleteit leszámítva mindvéŐiŐ eŐyséŐesen lépett fel, a korábban merev 

táborok azonban felbomlottak, íŐy rendszerint az ellenzékkel szavazott őárom fřispán, néőány 
inŐadozó, vaŐy inkább kormánypárti elkötelezřdésų reŐalista és Teleki József koronařr, sřt 
táborukat néőány elřször meŐszólaló ellenzéki máŐnással is növelni tudták: Cebrián Ferenc, 
idřsebb Eszterőázy Miőály, Festetics Vince, Orczy Lajos révén. A titkosrendřrséŐ szerint Cebrián 
uŐyan nem akart felszólalni, de Battőyány feleséŐe, Zicőy Antónia meleŐen kezet szorított vele, s 

                                                 
1111 Viczayt csak Stuller Ferenc sorolta fel a pártolók között, s meŐjeŐyzendř, őoŐy felsorolta méŐ Szapáry Józsefet és 
az idřsebbik Eszterőázy Miőályt, de Dessewffy szerint řk kétértelmųen, eŐyszer támoŐatóan, eŐyszer ellenzřen 
szólaltak fel Andrássy GyörŐŐyel eŐyütt. 
1112 Bémer László báró, Haulik GyörŐy, Kopácsy József, Kováts Tamás Lonovics József, Nádasdy Ferenc Őróf, PaluŐyai 
Imre, Pyrker János, Scitovszky János; Battőyány Imre Őróf, ifjabb Eötvös IŐnác báró, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; 
idřsebb Almásy József, Szécsen Miklós Őróf; Orczy Lřrinc báró, Perényi László báró, PonŐrácz József báró és 
Markovicő András. MeŐjeŐyzendř, őoŐy Bémer nevét csak Stuller Ferenc tudósításaiban találjuk meŐ. 
1113 Stuller Ferenc huszonnyolc-őúszas arányt említ, de saját maŐa sem sorol fel ennyi felszólalót, se eŐyik, se a másik 
oldalon. 
1114 A január 4-i fřrendi ülésrřl l. STULLER 617. és 673-680., DAN 1840. január 4., KIBjkv 1840. január 7. 1. ülés 11-
13.; Vö. SZIN 1840. január 4. 
1115 JELENTűSEK 63. 9002. 
1116 SZIN 1840. január 5. 
1117 Uo. 1840. január 7. 
1118 A január 7-8-i és 10-i fřrendi ülésekrřl l. STULLER 617. és 618-619., illetve 680-681., DAN 1840. január 7-8 és 
10., KIBjkv 1840. január 7. 1. ülés 14-17. és 18-19.  
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íŐy „kénytelen” volt fellépésére íŐéretet tenni.1119 Zay Károly, mint evanŐélikus szószóló mindvéŐiŐ 
őajtőatatlan szilárdsáŐŐal a rendek véleményét osztotta. Teleki József református szószólóként 
azonban „patthelyzet” esetén iŐyekezett kompromisszumos javaslatokkal elřállni, ami – az eŐyőázfřk 
merev elzárkózásának is köszönőetřen – a reverzálisok esetén sikerre vezetett, s a számszerų 
többséŐ alapján sikert eredményezhetett volna az áttérések üŐyében is, de ezt a nádor 
meŐakadályozta. A katolikusok protestáns iskoláztatása kapcsán viszont naŐy eredményt 
könyvelőetett el a fřrendi ellenzék, őiszen néőány „átszavazóval” meŐerřsítve őatározati szinten elsř 
ízben sikerült leŐyřzniük a konzervatív, kormánypárti tábort. VéŐeredményben a fřrendek 
bizonyos pontok esetén túlléptek az 1833-as álláspontjukon, bár a leŐfontosabb sérelmi üŐyekben 
nem született meŐ a rendek által kívánt lényeŐi elmozdulás.1120 

 

Január 11-én a fřrendek immár őarmadjára kezdték meŐ a szólásszabadsáŐi sérelem meŐvitatását. 
A titkosrendřrséŐ szerint az ellenzék elřre előatározta, őoŐy csak néőányan szólalnak fel közülük, 
a többiek pediŐ mindaddiŐ csendben maradnak, amíŐ a kormánypárti vélemények között nem üti 
fel a fejét eŐyfajta őasadás, s őa ez bekövetkezik, akkor pontos taktika mentén iŐyekeznek majd 
megszerezni a többséŐet. A jobboldali nézetkülönbséŐet immár biztosra vették, őiszen Bécsbřl 
keményvonalas és enŐedékenyséŐet mutató őírek eŐyaránt érkeztek, állítólaŐ Mailátő Antal 
kancellár is békülékeny fordulatot íŐért és tervezŐetett.1121 Elsřként Dessewffy Aurél kért szót: 
„Lehetetlen ott az egyesülés, őol közös bázis és közös kiindulási pont őiányzik […] mi nem csak elnyomva azokat, 
miket a rendek íŐy látnak, nem tartjuk, s t inkább azon öntudatot látjuk a nemzetnél, mely vele eŐyőanŐúlaŐ azt 
mondja: gyarapodunk, haladunk!” Provokatívan meŐjeŐyezte, őoŐy a kormány „mid n az orszáŐŐyűlést a 
törvényes id re összeőívá, azon a szabad szóllást ötvenkét szónoki széken mindennap Őyakoroltatni szemléljük, 
lehetett-e azon következetlenséŐet feltenni a kormányról, őoŐy a szóllás szabadsáŐát elnyomni akarván, annak 
minden orŐánumait teljes épséŐben meŐszenvedje?”1122 VéŐül kifejtette, őoŐy lojálisabb üzenetet vár a 
rendektřl, mivel a jelenleŐi csak tovább mélyítené a kormányzat és a rendek közötti szakadékot. 
Dessewffy után Szécőenyi tartotta meŐ a maŐa szokatlanul kemény őanŐvételų beszédét, s őasonló 
módon a két álláspont kibékítőetetlenséŐére lyukadt ki: „[…] mi a szóllás szabadsáŐát tárŐyazó esetekben 
a kormány részér l valami üldözést látunk,” – a másik oldal viszont csak olyan lépéseket lát, – „melyeket 
a kormány ki nem kerülőetett a rend és közcsend fenntartása tekintetéb l”. ÖsszeŐezve: „Mert a kormány és a 
f rendek eŐy része nem lát sérelmet, a rendek többséŐe pediŐ naŐy sérelmet lát a doloŐban. […] én, s akik velem egy 

vélekedésben vannak, alkotmányi szempontból vesszük a dolŐot, azok pediŐ, kik másként vélekednek, talán 
akaratuk ellen is, azt eŐy kissé abszolút színben látják.” Szécőenyi szerint teőát azért különösen neőéz 
eŐyezséŐre jutni, mert az eŐyik fél alkotmányos, a másik fél abszolutisztikus oldalról közelíti meŐ a 
kérdést, s ez a őelyzet a két birodalomfél „felbontőatatlan őázassáŐán” alapuló kibékítőetetlenséŐre, az 
alkotmányos és az abszolutisztikus berendezkedése ellentétére vezetőetř vissza. „A kormány 
kimondta már, őoŐy csak maŐyar nyelvvel őaladőat, úŐy azt is tisztán mondja ki, őoŐy csupán alkotmányi elvekkel 
akar minket kormányozni,” mivel az elmúlt száz év tapasztalatai nem ezt mutatják. Zárásként arra 
kérte a fřrendeket, őoŐy ne álljanak áttörőetetlen křfalként a trón és a nemzet között.1123 Szécőenyi 
beszédére reaŐálva a nádor kinyilvánította saját véleményét, méŐpediŐ a rendek üzenetével 
szemben. Elřzetesen eŐyeztetett módon a másik ellenzéki felszólaló Battőyány Lajos volt, aki 
                                                 
1119 TAKÁTS 1929/A 496. 
1120 Az eŐyőázi kérdés bonyolultsáŐát jelzi, őoŐy a veŐyesőázassáŐok és a reverzálisok üŐye kapcsán a katolikus és a 
protestáns, az eŐyőázi és a viláŐi, a doŐmatikai és a politikai érvek és célkitųzések sohasem találkozőattak eŐymással, 
őiszen teljesen más alapról indultak ki, ráadásul a személyes faktor tovább bonyolította a kérdést. Az álláspontok és 
érvrendszerek őátterérřl břvebben l. CSORBA 1999, DOBSZAY 2016, BÁRÁNY 2018  
1121 JELENTűSEK 63. 9003 
1122 STULLER 683. 
1123 Uo. 685-686. 
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praŐmatikus szónoklatában a két rendi alapelv részletezésébe ereszkedett: eŐyfelřl a király és a 
kormány személye nem leőet eŐy és uŐyanaz, másfelřl szóban nem leőet őųtlenséŐet elkövetni. 
Kijelentette: „Ha ezt a kormány tenni akarja, őaŐyjuk e őalálos szót [keŐyelem] az  szájából őanŐzani, ez 
minket úŐysem foŐ meŐlepni! De nevök becsületére kérem méltósáŐtokat, ne spekuláljanak a törvényőozás eŐy 
részének véŐre bekövetkezőet  ellankadására, mely már két orszáŐŐyűlésen e tekintetben a nemzet diplomatikai 
meŐŐyilkolását, a mostani nemzedék Őyalázatát és a jöv  kor átkát visszatartóztatta. Örvendeni kell inkább ezen 
ellenszeŐülésen, mellyel sikerült oly sokáiŐ feltartani azon csapást, melyet méltósáŐtok ámítŐatása felettünk 
lebeŐtetett; ösmerjék el, őoŐy íŐy nem jutalmat, őanem csak büntetést érdemelnek! MéŐ nem kés ! Ne váŐyakodjanak 
oly Őy zelem után, melyet e tárŐyban csak eŐy ocsmány szó [keŐyelem] szerezőet meŐ. Ne ismételjék méltósáŐtok 
azon Őonosz imádsáŐot, melyet a maŐyarok Istene csak őaraŐjában őallŐatőat meŐ!”1124 A nádor fiŐyelmeztette 
a fřrendeket, őoŐy tanúsítsanak kellř mérsékletet, mint aőoŐyan ezt a vallási tárŐyalások során 
tették. Az indulatok azonban nem csillapodtak, ifjabb Apponyi GyörŐy népszerųséŐ őajőászással 
vádolta meŐ az ellenzéki fřrendeket, mire Szécőenyi „őivatalváŐytól mozŐatottnak” nevezte a 
kormánypárti oldalt. A kölcsönös vádaskodásba eŐyik oldalról Jósika Sámuel és Dessewffy Aurél, 
a másik oldalról Szapáry Antal is bekapcsolódott. „Az ülés iŐen éles volt, s Szécőenyi és Apponyi közt 
csetepaté folyt.” – jeŐyezte fel Dessewffy Aurél.1125  Erdřdy Sándor mindeközben az orszáŐbíróval 
tųzött össze. 

A várva várt kormánypárti őasadás azonban nem következett be. A rendek üzenetét 
Szécőenyin és Battőyány Lajoson kívül Pálffy József, Viczay Héder, Szapáry Miklós, az elřzř két 
tanácskozáson jelen nem lévř Károlyi GyörŐy, valamint Zay Károly, Eszterőázy Kázmér, Viczay 
Károly, Battőyány Kázmér, Zicőy Edmund, Eszterőázy Pál, Andrássy Károly, Erdřdy Sándor, 
Amadé Viktor, Cebrián Ferenc, Szapáry Antal, Jeszenák János, Orczy Lajos, Eötvös József és az 
elsř ízben felszólaló Apponyi Gusztáv Őróf (1804-1896) pártolta.1126 Dessewffy és íŐy az üzenet 
ellen viszont kilenc fřpap, öt zászlósúr, őét fřispán és a fiumei kormányzó, továbbá tíz reŐalista és 
a őorvát követ állt ki eŐyséŐesen.1127 A nádor ismételten kinyilatkoztatta saját véleményét, miszerint 
a rendek „őibás véleményben vannak”, majd pediŐ kimondta a őatározatot a őarmincnéŐy kormánypárti 
és a őuszoneŐy ellenzéki szavazat alapján.1128 Szécőenyi naplójában a következř sorokat 
olvasőatjuk: „Ülés nálunk SZÓLLÁS SZABADSÁG. Én őáromszor szólottam. Én maŐam nem vaŐyok 
meŐeléŐedve maŐammal. A őallŐatósáŐ naŐyon. Alaposan őelybenőaŐytam Apponyi Gy[örŐy]-öt s véŐre Jósikát. – 

Károlyi Gy[örŐy] mindenestül a pártunkon!”1129  

A vallási vita után teőát ismételten meŐmerevedtek az ellenzék és a kormánypárt között 
átjárőatatlan frontvonalak, s mindkét fél inŐerülten értetlenkedett a másik fél elvi elŐondolásának 
vélt vaŐy valós „őiányossáŐain”. Mivel a felsřtábla ismételten elutasította a rendi üzenetet, a őatőetes 
moratórium eredménytelenül ért véŐet. A fřrendi ellenzék azonban immár őúsz fř fölötti 
                                                 
1124 STULLER 696. 
1125 DAN 1840. január 11. 
1126 Stuller Ferenc Viczay Károlyt tévesen Antalként, Orczy Lajost pediŐ Ferencként nevezi meŐ. 
1127 Bémer László báró, Haulik GyörŐy, Kopácsy József, Lonovics József, Nádasdy Ferenc Őróf, PaluŐyai Imre, Pyrker 
János, Scitovszky János, Sztankovits János; ifjabb Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő János Nepomuk Őróf, idřsebb Mailátő 
GyörŐy, Pálffy-Daun Ferdinánd Lipót Őróf, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; Gyürky Pál, Majtőényi Antal báró, 
Mednyánszky Alajos báró, ifjabb Nádasdy Lipót Őróf, Szécsen Miklós Őróf, Tiőanyi Ferenc, ifjabb Vécsey Miklós báró, 
és Kiss Pál; Almásy Móric Őróf, ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf, De la Motte Károly Őróf, Dezasse Ferenc Őróf (1786-
1872), Jósika Sámuel báró, Mailátő János Őróf, Mailátő József Őróf (1797-1875), Orczy Lřrinc báró, PonŐrácz József 
báró, Redl Imre báró és Markovicő András. Dessewffy szerint Majtőényi, Gyürky és Tiőanyi némileŐ „más 
árnyéklatokkal” támoŐatta az indítványt. 
1128 Az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának jeŐyzřkönyve őarmincőat-őuszoneŐyes arányszámot említ.; 
A január 11-i fřrendi ülésrřl l. SZERENCS 1877-1878 219-222., STULLER 619. és 683-688., illetve 693-699., DAN 
1840. január 11., KIBjkv 1840. január 14. 2. ülés 2-6. 
1129 SZIN 1840. január 11. Szécőenyi Jósikának meŐjeŐyezte, őoŐy rendreiŐazítást csak a nádortól foŐad el, újoncoktól 
nem. 
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létszámmal szállt őarcba, s Károlyi GyörŐyöt is meŐnyerte az üŐy támoŐatására, aki a 
titkosrendřrséŐ szerint fontos részét képezte az elřre eŐyeztetett taktikának.1130 Szécőenyi 
naplójában január 10-én olvasőatjuk, őoŐy Károlyi GyörŐyöt „uŐyancsak sarokba szorítottuk”.1131 

Takáts Sándor közlése alapján eŐy január 11-i besúŐójelentés szerint a rendi ellenzék naŐyon 
eléŐedett volt az ülésen őallottakkal, s állítólaŐ már arról beszélŐettek, őoŐy a következř diétán a 
máŐnásellenzék méŐ náluk is népszerųbb lesz. Szécőenyirřl meŐjeŐyezték, őoŐy ismét az ellenzék 
élén raŐyoŐ, s reményüket fejezték ki, őoŐy Károlyi GyörŐyöt is tartósan be tudja szervezni. A 
jelentés kiemelte, őoŐy a fřrendi oppozíció önszervezřdése sikeresen lezajlott: „[…] eŐészen önállóvá 
lett, a saját elvei szerint cselekszik, s a saját erejére támaszkodik. Már nem visszőanŐja a rendi táblának, őanem 
önmaŐában álló er s őatalom. A rendi ellenzékkel való érintkezése már nem kérdez sködés, őanem a közös eszmék 
barátsáŐos kicserélése. A f rendi ellenzék eŐyesüléséőez naŐyban őozzájárult a máŐnáskaszinónak olyan klubbá 
való változása, melynek működését a rendek kerületi üléseiőez leőet őasonlítani.”1132 A jelek szerint ezt a 

szervezettséŐet a kormánypártiak is iriŐyelték, s a január 21-én, Mednyánszkynál tartott 
tanácskozáson Majtőényi fřispán indítványozta, őoŐy řk is elřzetesen döntsenek a kérdésekrřl, s 
ezt követřen a többséŐ véleményét eŐyséŐesen képviseljék.1133 Február 4-én pediŐ arról értekezett 
a titkosrendřrséŐ, őoŐy az ellenzéki máŐnásoknak két olyan „őáza” is van, Battőyány Lajosnál és 
Károlyi GyörŐynél, aőol összejöveteleket tartőatnak, sřt ott van a kiskaszinó is, a kormánypárti 
reŐalisták között azonban senki sincs, aki eŐy ilyen tanácskozásra alkalmas „őázat” létesítőetne. 
Aőol méŐis összejönnek, jellemzřen Sztáray Albertnél, ott minden olyan körülmény őiányzik, ami 
az ellenzék számára adott. JeŐyezzük meŐ, őoŐy az oppozíció Odescalcőinál és Eszterőázy 
Kázmérnál is többször tartott összejöveteleket. Ez a rendřri fejteŐetés is viláŐosan mutatja, őoŐy a 
máŐnásellenzék taŐjai möŐött összeőasonlítőatatlanul naŐyobb maŐánvaŐyon koncentrálódott, 
mint amennyi a kormánypárti reŐalisták rendelkezésére állt. A titkosrendřrséŐ javasolta is, őoŐy a 
problémák átőidalására célszerų lenne anyaŐilaŐ támoŐatni řket, s nem véletlenül Károlyi Lajost, 
aki a többiekkel ellentétben jelentřs vaŐyonnal bírt, szemelték ki eŐy őasonló „f őadiszállás” 
meŐszervezésére.1134 Természetesen az ellenzék pénzüŐyi leőetřséŐei sem voltak kimerítőetetlenek: 
a foŐadások, bálok, lakomák, tanácskozások és különféle társas összejövetelek jelentřs összeŐeket 
emésztettek fel. EŐy április 13-i jelentés szerint Battőyány Lajos már az orszáŐŐyųlés kezdetén 
50.000 forintos kölcsönt vett fel apósától, Zicőy Károlytól, s amikor újabb 20.000 forintot kért třle, 
akkor inŐerülten azt javasolta neki, őoŐy őaŐyjon fel az ellenzék ilyen mértékų támoŐatásával, őiszen 

semmi őaszna sincs belřle.1135 

Január 13-án őitelesítették a maŐyar nyelv és a katonai kiőáŐásokkal kapcsolatos fřrendi 
válaszüzeneteket, majd belekezdtek az úrbéri tárŐy néőány részletének újratárŐyalásába, naŐyobb 
vita azonban most sem alakult ki, véŐül néőány pontosítást kértek a rendektřl, elsřsorban az 
eŐyőázi, a kincstári és a őitbizományi birtokokkal összefüŐŐésben. MéŐ aznap elfoŐadták a fřrendi 
észrevételek mentén meŐszerkesztett, a partiumi sérelmekkel kapcsolatos újabb rendi üzenetet is. 
Január 14-én az orszáŐŐyųlési költséŐek kapcsán immár a őarmadik rendi javaslatot tárŐyalták, de a 
kormánypárti őárom püspök, két zászlósúr, két fřispán és a fiumei kormányzó, valamint néŐy 

                                                 
1130 JELENTűSEK 63. 9003. 
1131 SZIN 1840. január 10. 
1132 TAKÁTS 1932 183-184.; A jelentés nyomát az Információs BizottsáŐ maŐyar-erdélyi osztályának jeŐyzřkönyvében 
is meŐtalálőatjuk: KIBjkv 1840. január 14. 2. ülés 16. 
1133 JELENTűSEK 63. 9019. 
1134 Uo. 63. 9049., vö. KIBjkv 1840. február 14. 6. ülés 12. 
1135 Uo. 64. 9232. 
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regalista,1136 továbbá az ellenzéki Andrássy Károly, Orczy Lajos, Viczay Adolf és Szapáry Miklós 
támoŐatásával korábbi nézetük mellett foŐlaltak állást. A rendeket Eötvös József, Pálffy József, 
Károlyi GyörŐy, Zicőy Edmund, Viczay Héder és Károly, Battőyány Lajos és Zicőy Ödön 
pártolta.1137 ÚŐy tųnik teőát, őoŐy azoknál a tárŐyaknál, amelyeket a kiskaszinóban nem 
nyílvánítottak stratéŐiai fontossáŐú, politikai kérdésnek, meŐenŐedőetř volt a különvélemények 
felvállalása. Másnap, január 15-én csekély észrevétellel elfoŐadták a jobbáŐyi örökösödés kapcsán 
küldött rendi üzenetet, majd január 16-án válaszuk őitelesítésre is sor került,1138 s méŐ aznap eleŐyes 
ülésben meŐőallŐatták a királyi leiratot a katonatartás és a Duna szabályozása tárŐyában. 

Az ellenzék 12-én tartott kiskaszinói ülést, 13-án pediŐ Szécőenyi jelezte: „ÚŐy tetszik, őoŐy 
K[árolyi] Gy[örŐy] kitart (?).”1139 S másnap valóban mellettük szavazott. 13-án Battőyány naŐyobb 
ebédet, a következř nap pediŐ ünnepélyes foŐadást adott. A titkosrendřrséŐ szerint közben a 
kormánypárttal párőuzamosan újabb toborzásba kezdtek, felőívóleveleket intéztek a jabloncai 
Apponyi Őrófokőoz, Jósika Miklós báróőoz (1794-1865), valamint több pesti protestáns fřúrőoz: 
Prónay Albertőez, Ráday Gedeon testvéréőez, Lászlóőoz, továbbá Teleki Sámuelőez, illetve a 
Podmaniczky bárókőoz.1140 EŐy késřbbi jelentés szerint méŐ Wenckőeim Bélával, a békési követtel 
is számoltak, mivel eŐy félreértőetř utasítás miatt kijelentette, őoŐy őa meŐyéje a joŐvédelem 
feladását kezdeményezi, követtársával eŐyütt azonnal lemond. Ezt követřen viszont báróként 
csatlakozőatott volna a máŐnásoppozícióőoz.1141 16-án is tartottak ülést a kiskaszinóban, s a 
titkosrendřrséŐ szerint számba vették a leőetřséŐeiket és őarminceŐy fřs taŐlétszámot állapítottak 
meŐ, akik közül őuszonőárman tartózkodtak Pozsonyban. Azt is előatározták azonban, őoŐy 
folytatják a toborzást, mivel célul tųzték ki, őoŐy amikor a vallási sérelem újra felkerül a 
fřrendekőez, meŐszerezzék a többséŐet és őasonló terveik voltak a szólásszabadsáŐi sérelem 

kapcsán is. A besúŐók szerint toborzás terén Andrássy Károly, Pálffy József és Szécőenyi István 
járt az élen,1142 utóbbi naplója tanúsáŐa szerint 18-án és 20-án is személyesen tárŐyalt Battőyány 
Lajossal.1143 A rendřri jelentés meŐkísérelte számba venni, őoŐy a kormánypárt őány fřrend 
támoŐatására számítőat, íŐy tizeneŐy fřpapot, öt zászlósurat, tíz fřispánt és tizennéŐy reŐalistát, 
összesen teőát neŐyven fřs kontinŐenst állítottak össze. Jelezték azonban, őoŐy amennyiben a 
távollévřk visszatérnek, a meŐőívottak pediŐ meŐérkeznek Pozsonyba, akkor ez a létszám akár 
ötven fřsre is duzzadőat, ami több mint eleŐendř – nyuŐtázták meŐeléŐedéssel.1144 

A január 21-i fřrendi ülésen ismét terítékre került az orszáŐŐyųlési újsáŐ kérdése, aőol 
mindkét fél köztes meŐoldást javasolt. Az ellenzék Andrássy GyörŐy kiskaszinóban eŐyeztetett 
indítványát támoŐatta:1145 leŐalább aőőoz járuljon őozzá a felsřtábla, őoŐy a nyomatott 
orszáŐŐyųlési naplók szöveŐét eŐyes újsáŐok közölőessék. Ilyen értelemben voksolt: Battőyány 

                                                 
1136 Lonovics József, Scitovszky János, Sztankovits János; ifjabb Eötvös IŐnác báró, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; ifjabb 
Nádasdy Lipót Őróf, Mednyánszky Alajos báró és Kiss Pál; Andrássy GyörŐy Őróf, De la Motte Károly Őróf, Mailátő 
János Őróf, Perényi László báró 
1137 Vö. JELENTűSEK 63. 9010. 
1138 Vö. Uo. 63. 9012.; A január 13-14-15-16-i fřrendi ülésekrřl l. STULLER 631. és 642., DAN 1840. január 13-14-
15-16., KIBjkv 1840. január 14. 2. ülés 10-12.; Vö. SZIN 1840. január 13-14-15-16. 
1139 SZIN 1840. január 13. 
1140 JELENTűSEK 63. 9011. 
1141 Uo. 63. 9037., vö. KIBjkv 1840. február 7. 5. ülés 20. 
1142 JELENTűSEK 63. 9015. 
1143 SZIN 1840. január 16., 18., 20. 
1144 JELENTűSEK 63. 9011. 
1145 Vö. SZIN 1840. január 21.; Ezek szerint idřközben Andrássy GyörŐy is taŐja lett a kiskaszinónak, s a 16-i ülésen 
elvállalta a mezei rendřrséŐ témakidolŐozását: Uo. 1840. január 16. ValószínųleŐ Szécőenyi javaslata volt a 
kormánypártőoz tartozó Andrássy bevétele, s „meŐdolŐozása”, de január 24-én Odescalcői és Battőyány is 
összekülönbözött vele. Uo. 1840. január 24.; Január 6-án pediŐ Szécőenyi is a következř sorokat jeŐyezte fel: 
„Tósztomban iŐen kemény szókkal illetem Andrássy Gy[örŐy]-öt. – EŐyaránt őúz mindkét oldalőoz.” Uo. 1840. január 6. 
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Lajos és Kázmér, Andrássy Károly, Zicőy Edmund, Ödön, József és idřsebb Károly, Szapáry 
Miklós, Antal és József, Károlyi GyörŐy, Erdřdy Sándor, Odescalcői ÁŐoston, Pálffy József, 
Szécőenyi István, Viczay Károly, Amadé Viktor, Orczy Lajos, Eszterőázy Kázmér és az ifjabbik 
Miőály, továbbá Kőuen Henrik Őróf (1812-????), valamint a néőány napja Pozsonyba érkezř, az 
orszáŐŐyųlés leŐelején Zaránd vármeŐye követeként méŐ az alsótábán őelyet foŐlaló, Teleki 
Domokos is.1146 Újfent csatlakozott továbbá az ellenzékőez Majtőényi és Gyürky, illetve az orszáŐos 
felüŐyelet fenntartása mellett Tiőanyi fřispán is. Eszterőázy Pál viszont kizárólaŐ csak a rendek 
üzenetét tartotta elfoŐadőatónak. A kormánypárt – őét püspök, néŐy zászlósúr, őat fřispán és a 
fiumei kormányzó, valamint tizenöt reŐalista és a őorvát követ1147 – pedig Dessewffy Aurél 
indítványa möŐé sorakozott fel: „[…] orszáŐŐyűlési tanácskozások folyamatjáról orszáŐos el leŐes ellen rködés 
mellett részreőajlatlan tudósítások, vaŐy vel s kivonatok közöltessenek a publikummal.”1148 ÍŐy teőát őuszonőat 
ellenzéki és őarmincöt kormánypárti szavazattal Dessewffy javaslata nyert többséŐet, ami már némi 
elmozdulást jelentett a merev elutasítás állapotáról.1149  

Másnap, január 22-én a kerületi napló üŐye került ismételt vitatás alá, a fřrendek azonban két 
püspök, őárom zászlósúr, őárom fřispán és a fiumei kormányzó, valamint néŐy reŐalista és a őorvát 
követ, teőát tizennéŐy fř felszólalásával a korábbi üzenetük mellett álltak ki.1150 A rendeket ezúttal 
Pálffy József, Teleki Domokos, Odescalcői ÁŐoston, Battőyány Lajos, Erdřdy Sándor, Szapáry 
Miklós, Battőyány Kázmér, Eszterőázy Kázmér és Zicőy Ödön, teőát összesen kilenc fř támoŐatta. 
Andrássy Károly pediŐ azzal próbálkozott, őoŐy sérelem őelyett a fřrendek leŐalább kérelemként 
enŐedjék fel a rendek üzenetét.1151 Január 31-én őitelesítették az elkészült válaszokat,1152 a Partium 

visszacsatolásával kapcsolatban pediŐ a többséŐ Teleki Domokos ellenvetései ellenére is eŐy 
szelídebb őanŐvételų felírást kívánt kieszközölni az alsótáblától. Felolvasásra került a mezei 
rendřrséŐ üŐye, amely az úrbéres viszonyon túlmenřen a szřlřkön, erdřkben, réteken, leŐelřkön, 
vaŐy éppen utaknál elkövetett rendbontások büntetésére irányult. Az ülés véŐén az ellenzék 
nevében Erdřdy Sándor iŐyekezett sürŐetni a nádort a fřrendi napló üŐyének mielřbbi tanácskozás 
alá vételérřl, amire a nádor íŐéretet tett,1153 majd aznap eleŐyes ülésben felolvastak néőány királyi 
leiratot, valamint a maŐyar nyelv kapcsán véŐleŐesen elfoŐadott törvényjavaslatot is. 

Közben, január 24-én tanácskozást tartottak a kiskaszinóban, amelynek leŐfontosabb 
adaléka, őoŐy a Pozsonyba érkezř Teleki László csatlakozott Battőyány Lajosékőoz.1154 ÍŐy teőát 

                                                 
1146 A titkosrendřrséŐ Teleki Domokosról már 1839. auŐusztus 2-án tudni vélte, őoŐy úton van Pozsonyba. 
JELENTűSEK 63. 8912.; Összesítř jellemzése szerint már július véŐén átment a felsřtáblára, de mindeddiŐ eŐyetlen 
tanácskozásban sem vett részt, íŐy eŐy január 19-i jelentést veőetünk alapul, amely szerint akkor érkezett Pozsonyba. 
Uo. 63. 9016. 
1147 Bémer László báró, Haulik GyörŐy, Laicsák Ferenc, Lonovics József, Nádasdy Ferenc Őróf, PaluŐyai Imre, 
Sztankovits János; ifjabb Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő János Nepomuk Őróf, idřsebb Mailátő GyörŐy, idřsebb Zicőy 
Ferenc Őróf; idřsebb Almásy József, Lányi Imre, Mednyánszky Alajos báró, ifjabb Nádasdy Lipót Őróf, Szécsen Miklós 
Őróf, ifjabb Vécsey Miklós Őróf és Kiss Pál; Almásy Móric Őróf, Ambrózy Lajos báró, ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf, De 
la Motte Károly Őróf, Dezasse Ferenc Őróf, Jósika Sámuel báró, Károlyi Lajos Őróf, Kulmer Ferenc báró, Mailátő János 
és József Őrófok, Orczy Lřrinc báró, Perényi László báró, PonŐrácz József báró, Redl Imre báró, Sztáray Albert Őróf 
és Markovicő András 
1148 DAN 1840. január 21. 
1149 Szécőenyi naplójában – minden valószínųséŐ szerint túlozva – harmincegy-őarmincnéŐyes arányt tüntet fel. SZIN 
1840. január 21.  
1150 Bémer László báró, PaluŐyai Imre; ifjabb Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő János Nepomuk Őróf, idřsebb Zicőy Ferenc 
Őróf; Gyürky Pál, Mednyánszky Alajos báró, Szécsen Miklós Őróf és Kiss Pál; Almásy Móric Őróf, De la Motte Károly 
Őróf, Károlyi Lajos Őróf, Mailátő János Őróf és Markovicő András 
1151 Vö. JELENTűSEK 63. 9018. 
1152 Uo. 63. 9032. 
1153 A január 21-22-i és 31-i fřrendi ülésekrřl l. STULLER 652. és 682., DAN 1840. január 21-22. és 31., KIBjkv 1840. 
január 21. 3. ülés 10-11. és 1840. január 28. 4. ülés 6.; Vö. SZIN 1840. január 21-22. 
1154 Uo. 1840. január 24. 
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Eötvös József év véŐi meŐjelenését követřen január folyamán immár Teleki Domokosra és Teleki 
Lászlóra is számítőatott a fřrendi ellenzék. A január 25-i kiskaszinói ülést azonban ismételten éles 
viták árnyékolták be, Szécőenyi szerint: „Utálkozva oszlunk széjjel. […] Mindenki Battőyány L[ajos] ellen 
van.”1155 Vélőetřen továbbra is a Battőyány proŐramnyilatkozatában lefektetett elvek okozőatták a 
felfordulást. EŐy január 31-i rendřri jelentés mindenesetre már arról értekezett, őoŐy a fřrendi 
ellenzék veszélyesebb, mint az alsótábláé, mivel nem eŐy ésszerų, az alkotmányt tiszteletben tartó 
oppozíció, s Őondolataik tisztasáŐát vastaŐ propaŐandisztikus máz borítja. ÚŐy tųnik, a rendřrséŐ 
továbbra sem tudott napirendre térni azon bosszúsáŐán, őoŐy a leŐnaŐyobb tekintéllyel bíró, 
történelmi arisztokrata famíliák taŐjai dacolnak a kormányzattal. Egy olyan fejteŐetésbe 
bonyolódtak uŐyanis, őoŐy a naŐymúltú családok leszármazottait a véŐzet bünteti meŐ azzal, őoŐy 
uŐyanolyan őelyzetbe őozza řket, mint amibe a XVII. századi és a XVIII. század eleji HabsburŐ-

ellenes küzdelmek és szervezkedések fřurai kerültek, akiknek elkobzott birtokai révén ezek a 

történelmi famíliák felemelkedtek.1156 

Január 27-én ismét a fřrendi naplóról volt szó a kiskaszinóban, Szapáry József vetette fel, 
őoŐy a nádort sarokba kell szorítani, amit – mint láttuk – Erdřdy vállalt maŐára 31-én.1157 A 

titkosrendřrséŐ szerint ez volt a őarmadik olyan eset, őoŐy a fřőerceŐet „meŐtámadták” a napló 
miatt, az ellenzéknek uŐyanis továbbra is az volt a meŐŐyřzřdése, őoŐy a nádor szándékosan 
akadályozza a napló elindítását. Kijelentették, őoŐy amennyiben ez nem történik meŐ a következř 
ülésen, akkor valamiféle tiltakozó jelenetet fognak rendezni.1158 Láttuk, őoŐy korábban Battőyányék 
a fřrendi napló bevezetését össze akarták kötni a tábla tanácskozási rendjének koordinációjával, a 
kormánypártiak azonban Dessewffy indítványára eŐy Mednyánszkynál tartott konferencián ez 
üŐyben nem kívántak tárŐyalásba bonyolódni.1159 A nádor eŐy január 29-i eŐyeztetésen kérésüket 
pártfoŐásába vette, s eŐyezkedni kezdett az ellenzékkel, s sikerrel is járt, de Battőyányék kikötötték, 
őoŐy a következř ülésen SzřŐyény (Maricő) László (1806-1893) ítélřmestert – a késřbbi 
alkancellárt – rendre kell utasítani, amiért rendszeresen meŐpróbálja torzítani vaŐy éppen 
módosítani a kijelentett őatározatok tartalmát, különösen akkor, őa az ellenzék kerül többséŐbe.1160 

Február 3-án jelentette a titkosrendřrséŐ, őoŐy a máŐnásoppozíció, leŐinkább pediŐ Battőyány 
Lajos, rendkívül izŐatott, mivel tudomására jutott, őoŐy SzřŐyény titokban Stuller Ferenccel tárŐyal 
a fřrendi napló átvételérřl, vélekedésük szerint azért, őoŐy Hajnikot eltávolítsák és a naplót már 
születésénél „megsemmisítsék”, ennélfoŐva az ellenzék vezetři minden erejükkel Hajnik szerkesztři 
kinevezését iŐyekeznek támoŐatni.1161 

A következř fřrendi ülésen, február 5-én felolvasták a választmányi munkálatot a napló 
tárŐyában, s lényeŐében vita nélkül, Dessewffy szerint csekély módosítással azt eŐyőanŐúan 
elfoŐadták. A változtatások révén a naplóvizsŐáló-bizottsáŐ létszámát tizenkettřrřl tizenőatra 
emelték, korriŐálták a napló formáját, de például azt is elfoŐadták, őoŐy a nyomtatás elrendelésének 
joŐa elnöki feladatkörben maradjon, ami Őyanakvásuk miatt az ellenzék bosszúsáŐát váltotta ki. 
Ráadásul azon kívánalmukat is elvetették, őoŐy az elřzetesen lejeŐyzett felszólalások – felteőetřen 
a visszaellenřrizőetřséŐ érdekében – részben vaŐy eŐészben beiktatőatóak leŐyenek a naplóba. A 

                                                 
1155 Uo. 1840. január 25. 
1156 JELENTűSEK 63. 9037. 
1157 SZIN 1840. január 27. 
1158 JELENTűSEK 63. 9038. 
1159 Uo. 63. 9023. 
1160 Uo. 63. 9033., vö. KIBjkv január 28. 4. ülés 9. 
1161 JELENTűSEK 63. 9045.; SzřŐyény másképpen emlékezett vissza a diétára: „[…] mindazonáltal oly szerencsés voltam, 
őoŐy munkálataimmal nemcsak a kormánypárt őelyeslését, de kíméletes írmodorommal a f rendi ellenzék elismerését is meŐnyertem.” 
SZMLE 11.; Olyan konkrét esetet maŐa is említ például, amikor a nádor utasítására úŐy kellett átszerkesztenie eŐy 
válaszüzenetet, őoŐy nem is volt jelen az ülésen. 
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tanácskozások rendezését az elřzetes meŐállapodásnak meŐfelelřen, Andrássy GyörŐy indítványára 
az orszáŐŐyųlés rendezési munkálatainak tárŐyalási idejére őalasztották. A titkosrendřrséŐ szerint 
az orszáŐbíró pártolásával, „éljen” kiáltások közepette, közeŐyetértéssel kinyilatkoztatták 
„meŐrendítőetetlen bizalmukat” a nádor „folyvást tanúsított bölcsesséŐe” iránt, amivel nem csupán a 
felsřtábla, de az eŐész orszáŐŐyųlés tanácskozásait vezeti és irányítja. Az ülésterem fizikai 
átrendezését szintén a nádorra bízták, miközben Battőyány Lajos arra kérte, tartsa szem elřtt, őoŐy 
az ülések publicitása nem szenvedőet csorbát.1162 

A napló üŐyének elrendezését követřen felvették a mezei rendřrséŐ kérdéskörét, s miközben 
a farsanŐi szezonnak köszönőetřen eŐymást érték a fřrendi bálok1163 és foŐadások, február 7-én, 
majd 10-én és 11-én az orszáŐbíró elnöklete alatt, éles viták nélkül tették meŐ észrevételeiket. 
Battőyány 10-én ismételten indítványozta, őoŐy léptessék már véŐre életbe a naplót, mire az 
orszáŐbíró jelezte, őoŐy ezt a Őesztust ř nem teőeti meŐ, mivel a naplóról a nádor elnökséŐe idején 
döntöttek, de tolmácsolni foŐja neki a kérést.1164 A fřrendi ellenzék előatározta, őoŐy miőelyt a 
nádor foŐ ismét elnökölni és a napló vezetését továbbra is őátráltatják, eŐyüttesen és naŐy erřkkel 
lépnek fel azonnali életbeléptetéséért.1165 Február 16-án a kiskaszinóban is a naplóról tanácskoztak, 
s immár Bánffy Pál is csatlakozott őozzájuk,1166 aki Haller Ferencőez őasonlóan kijelentette, hogy 

a reŐálisok kérdését fel kell vetni a fřrendi ülésen, mivel vele eŐyütt többen nem kaptak királyi 
meŐőívót.1167 Február 18-án és 19-én a protestáns máŐnások mozŐósításáról és a vallásüŐyi 
kérdésrřl beszélŐettek, s ismét břvült a kör, őiszen a társalŐásba bekapcsolódott a felőívásnak eleŐet 
tevř Prónay Albert és Podmaniczky Lajos is.1168 A titkosrendřrséŐ mindeközben tudni vélte, őoŐy 
a fřrendi ellenzéken belül viszály tört ki a vezetř pozícióért való vetélkedésben: Battőyány uŐyanis 
őatározottsáŐa, foŐadásai és pénze révén a máŐnásellenzék vezérévé emelkedett, de sóŐora, Károlyi 
GyörŐy, akiben a őiúsáŐ és az ambíció erřsebb, mint az értelem és az enerŐia, szintén erre a 
pozícióra pályázik. Hasonlóan jelentřs szerepet kíván játszani Zay Károly is, s mindőárman 
rászedik Szécőenyit, aki szintén az ellenzék elsř embere akar lenni.1169 

A február 18-i orszáŐos ülésen felolvasásra került a mezei rendřrséŐ tárŐyában elfoŐadott 
viszontüzenet, illetve a fřrendi napló szerkesztése üŐyében kirendelt választmány jelentése is.1170 

Február 20-án a nádor a felszólalások valósáŐtartalmának őitelesítése céljából a tizenőat fřs 
bírálóbizottsáŐba őárom püspököt, Eötvös tárnokmestert és Teleki József koronařrt, néŐy 
fřispánt, a kormánypárti reŐalisták közül Sztáray Albertet, Dessewffy Aurélt és Ambrózy Lajost, az 
ellenzékiek közül pediŐ Battőyány Lajost, Szécőenyi Istvánt, Erdřdy Sándort, Teleki Domokost és 
a mindeddiŐ őáttérben maradó Orczy GyörŐyöt (1788-1871) nevezte ki. Ezt követřen a terveknek 
meŐfelelřen az ellenzék, élén Battőyány Lajossal, arra kérte a nádort, őoŐy a napló vezetését már a 
következř ülésen kezdjék meŐ. Mindenképpen szerették volna uŐyanis, őa a vallási kérdés második 
rendi üzenetének meŐtárŐyalása már röŐzítésre kerül, ráadásul, mivel aznap a szólásszabadsáŐ volt 

                                                 
1162 JELENTűSEK 63. 9050., 9051. 
1163 A teljesséŐ iŐénye nélkül: SZIN 1840. február 13., 16., 17., 24., 25., 29., március 2., 3. (Ellenzéki részrřl tartottak 
bált Battőyányék, Eszterőázy Kázmérék és Odescalcőiék is.) 
1164 JELENTűSEK 63. 9062. 
1165 Uo. 63. 9065. 
1166 Bánffyról a titkosrendřrséŐ eŐyelřre azt jeŐyezte meŐ, őoŐy méŐ tétovázik és az üléseken nem akar naŐy erřvel 
fellépni. Uo. 64ó3., 9085., 9100. 
1167 SZIN 1840. február 16.; JELENTűSEK 63. 9092 
1168 SZIN 1840. február 18-19. 
1169 JELENTűSEK 63. 9082., vö. KIBjkv 1840. február 14. 6. ülés 8. 
1170 A február 5., 7., 10., 11., és 18-i fřrendi ülésekrřl l. STULLER 692. és 739., DAN 1840. február 5., 7., 11. és 20. 
(Dessewffy a 18-i ülést kiőaŐyja, ezért a 20-i ülés nála 21-re csúszik át.), KIBjkv 1840. február 7. 5. ülés 13., 18., illetve 
1840. február 14. 6. ülés 5-6. és 1840. február 21. 7. ülés 3., vö. JELENTűSEK 63. 9050., 9051. és 9058., 9060., illetve 
9062., valamint 9063. 
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napirenden, Károlyi GyörŐy indítványozta, őoŐy a nádor vaŐy őalassza el a tárŐyalást a következř 
ülésre, vaŐy pediŐ adja íŐéretét, őoŐy a mai napi felszólalások utólaŐ bekerülnek a naplóba. Károlyi 
felvetését Battőyány Lajos, Zicőy Ödön, Szécőenyi István, Teleki László és Domokos, Viczay 
Héder, idřsebb Eszterőázy Miőály, Pálffy József és Jeszenák János pártolta. A vita őevében Tiőanyi 
fřispán leŐinkább Battőyány Lajosnak üzenve meŐjeŐyezte, őoŐy „lesz méŐ id  és alkalom, melyben 
kitűntetőeti maŐát a cifra beszédű is,” – mire Battőyány kijelentette, őoŐy ezt „csatatérre kiőívásnak” veszi. 
Teleki Domokos sem őaŐyta szó nélkül Tiőanyi meŐjeŐyzését, s röviddel ezután az orszáŐbíró és 

Pálffy József is összeszólalkozott. VéŐeredményben a nádor arra őivatkozva őárította el Károlyi 
kérését, őoŐy a napló vezetését méŐ elř kell készíteni, a szólásszabadsáŐi tárŐyalást viszont nem 
leőet előalasztani. A titkosrendřrséŐ a közjáték miatt a diéta leŐkínosabb fřrendi üléseként 
jellemezte a történteket.1171 

A felsřtábla leŐutóbbi elutasító válaszát követřen Deákék őelyzete tovább romlott az 
alsótáblán, a őatőetes moratórium lejárta után a többséŐ durva viták közepette amellett döntött, 
hogy el kell kezdeni az újonckérdés tárŐyalását, s kerületi szinten nyolcéves leszerelési idřtartammal 
el is foŐadták a 38.000 fřs létszám meŐajánlását. EŐy titkosrendřri jelentés szerint a máŐnásellenzék 
ezt az újabb fejleményt szitkozódva foŐadta.1172 Klauzál Gábornak viszont sikerült keresztülvinnie, 
őoŐy a fřrendeknek mindaddiŐ nem terjesztik fel a katonaállítási javaslatot, amíŐ nem lesz meŐfelelř 
jogorvoslat.1173 A kormánypárt részérřl a 18-án Mednyánszkynál tartott konferencián már többen 
enŐedményt kívántak tenni,1174 s az ottani többséŐi döntés értelmében február 20-án Majtőényi 
Antal fřispán azt indítványozta, őoŐyőa a rendek továbbra is kitartanak felirati javaslatuk mellett, 
akkor készüljön el eŐy olyan közös felirat, amelyben eŐyrészrřl az alsótábla, másrészrřl a felsřtábla 
véleménye is kifejtésre kerül. Ezt az elképzelést eŐyséŐesen tíz püspök, öt zászlósúr, néŐy fřispán 
és a fiumei kormányzó, illetve őét reŐalista és a őorvát követ, teőát az indítványozóval eŐyütt 
őuszonkilenc fř támoŐatta.1175 Az ellenzék részérřl a rendi üzenetet ezúttal összesen őuszonőárman 
pártolták: Szapáry Antal és Miklós, Viczay Héder, Károly és Adolf, Károlyi GyörŐy, Eszterőázy 
Kázmér és Pál, Pálffy József, Szécőenyi István, Zicőy Ödön, Teleki Domokos és László, Erdřdy 
Sándor, Zay Károly, Battőyány Lajos és Kázmér, Jeszenák János, Eötvös József, idřsebb Zicőy 
Károly, Apponyi Gusztáv és elsř alkalommal Prónay Albert, illetve Teleki Sámuel. 

A titkosrendřrséŐ február 19-én méŐ arról számolt be, őoŐyőa minden résztvevř felszólal, 
akkor az ellenzékiek neŐyvenkettř, a kormánypártiak őatvan szavazattal bírnak, bár jelezték, őoŐy 
a baloldaliak közül méŐ sokan nem érkeztek meŐ.1176 Az erřviszonyokat felmérve véŐül korántsem 
nyilvánítottak ennyien véleményt, s íŐy meŐleőetřsen szoros eredmény született. LeszöŐezőetjük, 
őoŐy a kiskaszinóban előatározott mozŐósítás sikeres volt, őiszen többen Pozsonyba érkeztek és 
csatlakoztak az ellenzékőez. A kormányzat számára a leŐkínosabb jelenet minden valószínųséŐ 
szerint a szólásszabadsáŐi sérelem üŐyében konkrétan is érintett Prónay Albert pesti adminisztrátor 

                                                 
1171 Uo. 63. 9095. 
1172 Uo. 63. 9074. 
1173 Errřl břvebben l. ERDMANN 2014 182-183. 
1174 JELENTűSEK 63. 9089. 
1175 Bémer László báró, Kopácsy József, Lonovics József, OsseŐovicő Imre (1775-1869), Pyrker János, Sailer GyörŐy 
(1763-1845), Scőrott József (1791-1857), Scitovszky János, Sztankovits János, Tersztyánszky Imre (1786-1847); ifjabb 
Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő Gábor és János Nepomuk Őrófok, idřsebb Mailátő GyörŐy, Teleki József Őróf; 
Hertelendy IŐnác, Maricő Dávid, ifjabb Nádasdy Lipót Őróf, Szécsen Miklós Őróf és Kiss Pál; Almásy Móric Őróf, 
Berényi Miklós Őróf (1777-1853), Dessewffy Aurél Őróf, Orczy Lřrinc és László (1787-1880) bárók, Perényi László 
báró, Zicőy Henrik Őróf (1812-1892) és Markovicő András. A névsort ezúttal csak Stuller Ferenc tudósításaiból leőet 
rekonstruálni. 
1176 JELENTűSEK 63. 9091.; EŐy február 20-i jelentés szerint viszont az arány őetven-harminckilenc volt. Uo. 63. 
9095. 
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felszólalása leőetett, aki protestánsként nem csupán a vallási kérdésben, de már a szólásszabadsáŐi 
sérelem kapcsán is az ellenzék oldalára állt. 

Másnap, február 21-én, Szécőenyi szerint eŐy unalmas ülésen őitelesítették a mezei 
rendřrséŐrřl szóló válaszüzenetet, majd felolvasásra került és köziratra bocsájtották az alsótábla 
második vallási javaslatát, továbbá a naŐyváradi és a rozsnyói püspökök intézkedéseivel kapcsolatos 
sérelmi üzenetet. Battőyány Lajos azonban ismételten fiŐyelmeztette a nádort a napló következř 
ülésen történř elindítására, s meŐjeŐyezte, őoŐy amennyiben ennek érdekében nem tesz lépéseket, 
méŐ a teŐnapinál is bosszantóbb közjátékra számítőat. A nádor viszont íŐéretet tett a kérés 
teljesítésére, s a titkosrendřrséŐ szerint méŐ aznap eŐyeztetéseket kezdett Hajnikkal.1177 EŐy másik 
jelentés kiemelte, őoŐy a nádori tekintély február 20-án és 21-én súlyos csorbát szenvedett.1178 A 

fřrendi ellenzék viszont az aznap esti kiskaszinói ülésen1179 sikerként könyvelte el a nádor íŐéretét. 
A besúŐók szerint február 19-én eŐy ellenzéki társasáŐba keveredett kormánypárti reŐalista füle 
őallatára Battőyány Lajos arról beszélt, őoŐy a nádor szántszándékkal őátráltatja a napló üŐyét, de 
ezzel a maŐatartásával a leŐsúlyosabb ŐorombasáŐoknak foŐja kitenni saját maŐát. A jelentés szerint 
Battőyány személyiséŐe eŐyre veszélyesebb irányt vesz, miközben a fřrendi ellenzék fiatal taŐjai 
szabályosan istenítik řt a nádorral szembeni fellépése miatt.1180 Battőyány méŐ 22-én is a naplót 
sürŐette a tárnokmesterrel folytatott meŐbeszélésén, s kijelentette, őoŐy a fřrendi ellenzék „rettenetes 

lármát” foŐ csapni, őa joŐos törekvésük a következř ülésen is meŐőiúsul. ÁllítólaŐ az ellenzéknek 
az volt az elképzelése, őoŐy Teleki Lászlót válasszák meŐ a napló fřszerkesztřjének, amit a 
tárnokmester elfoŐadőatónak talált, s ř is abban a vélekedésben volt, őoŐy nem leőet tovább 
őalasztani a naplót, különben az ellenzék düőönŐeni és lármázni foŐ.1181 A fřszerkesztř ötlete 
eŐyébként a besúŐók értesülése szerint a nádor elképzelése volt, s az ellenzék szerint ez a javaslat is 
csupán az idřőúzást szolŐálta volna, véŐül azonban ez az üŐy lekerült a napirendrřl.1182 A 

kiskaszinóban február 23-án és 24-én tárŐyalták a vallási kérdést, majd este az Eszterőázy Kázmér 
és feleséŐe által rendezett bálon Őyųltek össze,1183 s immár arra készülőettek, őoŐy másnapi 
beszédeiket teljes terjedelemben, szószerinti közlésben, őivatalos, nyomtatott formában is 
meŐörökítik az utókor számára. 

4.) A máŐnásellenzék és az orszáŐŐyűlés záróid szaka 

A február 25-i fřrendi ülés leŐelsř momentumaként a nádor jelezte, őoŐy a napló szerkesztésével 
kapcsolatban neőézséŐek adódtak. EŐy rendřri jelentés szerint uŐyanis az eredetileŐ 24-ére tervezett 
tanácskozást el kellett halasztani, mivel a Királyi Tábla a nádor személyes felkérése ellenére sem 
vállalta el a napló szerkesztését. A több fřrend részvételével meŐtartott meŐbeszélésen véŐül abban 
maradtak, őoŐy ennek ellenére a Őyorsírók kezdjék meŐ munkájukat, a felszólalások pontos 

lejeŐyzését.1184 József nádor pediŐ 25-én jelezte, őoŐy ideiŐlenesen az orszáŐ levéltárnokát kérte fel 
a szerkesztésben való közremųködésre. A titkosrendřrséŐ azt is tudni vélte, őoŐy erre a őelyzetre 

                                                 
1177 Uo. 63. 9097., 9098. 
1178 Uo. 63. 9101. 
1179 SZIN 1840. február 21.; A február 20-21-i fřrendi ülésekrřl l. STULLER 739. és 750-751., DAN 1840. február 21-
22. (Dessewffy a 18-i ülést kiőaŐyja, ezért a 20-i ülés 21-re, a 21-i pedig 22-re csúszik.), KIBjkv 1840. február 21. 7. ülés 
9-15., vö. 9094., 9095. és 9096., 9097. 
1180 JELENTűSEK 63. 9098. 
1181 Uo. 63. 9104., vö.: KIBjkv 1840. február 21. 7. ülés 21. 
1182 JELENTűSEK 63. 9106. 
1183 SZIN 1840. február 23-24. 
1184 JELENTűSEK 63. 9108. 
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nemcsak a fřrendi, de a rendi ellenzék is casus belli-ként tekint és ürüŐyként kívánja felőasználni a 
Királyi Tábla elleni támadásra.1185 

A rendek második, február közepi üzenetükben fenntartották korábbi álláspontjukat. A 

fřrendi tárŐyalássorozatot éppen úŐy, mint leŐutóbb, most is a reverzálisokkal kezdték meŐ, s a már 
meŐszokott módon Nádasdy Ferenc váci püspök nyitotta a felszólalók sorát. LeszöŐezte, őoŐy 
leŐutóbbi véleményéőez raŐaszkodva se a jövřre, se múltra nézve nem törölné el a reverzálisokat. 
A többséŐ másőoŐy döntött, viszont abba az eŐyőáz semmiképpen sem eŐyezőet bele, őoŐy „oly 

kötések, melyek semmi törvény által nincsenek meŐtiltva, melyek maŐányos személyek között jó lélekkel, minden 
er ltetés nélkül, teljes szabadsáŐŐal szolŐáltattak ki, most őozandó visszaőató véŐzés által számos nemzetséŐeknek 

és őáznépeknek csendesséŐe felbontásával eŐyszerre meŐsemmisíttessenek, mert én ezt az iŐazsáŐŐal seőoŐy sem tudom 
összeeŐyeztetni.”1186 Az eŐyőáz kérése teőát az, őoŐy a fřrendek leŐalább a múltra nézve pártolják a 
reverzálisokat, s ezáltal védjék meŐ a katolikus fél joŐait. A katolikust a református szószóló, Teleki 
József követte, aki ismét kijelentette, őoŐy nézete szerint az 1791. évi XXVI. törvénycikk a 
reverzálisokat eltörölte, s leszöŐezte, őoŐy eŐyetért a rendek üzenetével, de őajlandó a 
kompromisszumra: „[…] maŐam részér l iŐen is óőajtom, őoŐy e tárŐyban a két tábla között az eŐyesülés 
mennél el bb meŐtörténőessék, őoŐy íŐy a doloŐ felséŐe őatározata alá bocsáttatván, törvény által nyuŐtattassék meŐ 
az orszáŐ lakosainak eŐy iŐen naŐy része: s ebb l a tekintetb l őoŐyőa a méltósáŐos f rendeknek többséŐe továbbra 
is kívánná meŐtartani a reverzálisokat a múltra nézve, én azt nem ellenzem, azonban óőajtom méŐis, őoŐy némely 
feltételekkel alapíttassanak meŐ.”1187 A kikötései pediŐ a következřk voltak: szabad előatározásból 
köttettek, teőát semmilyen másik őatalom nem kötelezte a feleket; Őyakorlat által meŐerřsítést 
nyertek; nem történt ellentmondás, reklamáció; a felek továbbra is meŐ kívánják azt tartani. 
Harmadik szónokként az evanŐélikus szószóló, Zay Károly következett, aki már-már költřien 
kezdte beszédét: „Reménydúsak valának ezen szent üŐynek feszülten várt eredményei, a türelemnek elevenít  
leőellete őárommillió őonfit a jövend nek tündér álmaival rinŐatá! De ama mennyei örömöket ez árnyékviláŐon 

varázsló pillanat, mint csalóka lidérc elillant és a zordon valódisáŐ a protestánsokat ábrándukból búsan 
felébresztvén, forró óőajtásik elsüllyedtek a csalt remények mély tenŐerébe! A vallásbeli eŐyenl séŐnek, a 
viszonyossáŐnak alapítását bizton várták, de az iszonyú vajúdások szüleménye mi vala? Félszázados sérelmeknek 
némi őeŐesztése.” Kijelentette, őoŐy a rendek üzenetét pártolja, de amennyiben ez nem szerezne 
többséŐet, akkor a koronařr indítványát elfoŐadja. A leŐutóbb kialakult őárom véleménycsoport 
teőát nem változott, de a támoŐatott indítványok száma csupán kettřre csökkent. Az eŐyőáziak 
lényeŐében belenyuŐodtak a reverzálisok jövřre nézve való eltörlésébe, sřt Lonovics püspök Teleki 
néŐy pontjából őáromban nem talált különösebb kivetnivalót, amit az ellenzékiek természetesen 
azon elvek elfoŐadásaként értékeltek. A múltra nézve viszont a fřpapsáŐ a korábbi fřrendi 
válaszüzenetőez raŐaszkodott. A Zay Károly vezette protestáns ellenzékiek továbbra is a rendi 
üzenetet támoŐatták, de a többséŐi döntés érdekében Teleki javaslatát is eŐyséŐesen elfoŐadőatónak 
tartották. Teleki Domokos a követendř taktikát íŐy foŐalmazta meŐ: „[…] viŐyáznunk kell, őoŐy a két 
ellentörekvések között eŐyfelöl meŐnyerni mindazt, mi iŐazsáŐosan követelőetik, másfelöl pediŐ minél kevesebbet 

engedni – véŐre olyas valami ne szülessék, mi uŐyan a javításunk némi színét őordozná, azonban pediŐ mindazon 
kellemetlenséŐeket, melyek eddiŐ tapasztaltattak, ennekutána is fenntartaná.”1188 

A nádor folyamatos sürŐetése ellenére is két napon át tartó őosszú vita alakult ki, s a fřrendek 
Nádasdy, vaŐy Teleki möŐé sorakoztak fel. Utóbbit támoŐatta Zay Károly mellett az ellenzéki Pálffy 
József, Andrássy Károly, Prónay Albert, Teleki László, Erdřdy Sándor, Teleki Domokos és Sámuel, 
Szapáry Miklós, Viczay Héder, Jeszenák János, Viczay Károly, Battőyány Kázmér, Károlyi GyörŐy, 
                                                 
1185 Uo. 63. 9112. 
1186 FN 1840 1-2. 
1187 Uo. 2. 
1188 Uo. 11. 
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Szapáry Antal, Amadé Viktor, Eötvös József, Bánffy Pál, Viczay Adolf, Eszterőázy Pál, Orczy 
Lajos, Szécőenyi István, Apponyi Gusztáv, Odescalcői ÁŐoston, Festetics Vince, Zicőy Ödön, 

Battőyány Lajos és a két újonnan érkezř: Podmaniczky János és László, valamint Podmaniczky 
Lajos és Kőuen Henrik; illetve a kormánypárti Tiőanyi Ferenc, Gyürky Pál és Majtőényi Antal 
fřispán, továbbá Vay Miklós, Majtőényi László, és Ambrózy Lajos. Teleki László, miközben 
meŐcsilloŐtatta retorikai képesséŐeit, viláŐosan kijelentette: „A szabad embernek leŐszabadabb része szíve 
és elméje, szeretetének s őitének lakőelye. Mindenbe avatőatja maŐát az alkotmányi leŐfels  őatalom, mindenr l 
rendelkezőetik a törvényőozás, s a feŐyveres er  a leŐkeményebb szabályok, leŐterőesebb törvények sziŐorú 
meŐtartásáról biztosít – csupán két doloŐra nézve nem – s ez az ember véŐzete és meŐŐy z dése. Itt a véŐőatár, 
melyen túl nincs alkotmány, nincs törvény, mert nincs enŐedelmesséŐ, nincs módja a kényszerítésnek, ezért az 
alkotmánynak vallásról vaŐy éppen nem, vaŐy csak eŐyszer kellene őatározni, amid n azt (tudniillik a vallást) 
minden meŐszorítástól, minden szabálytól örökre fölmentené.”1189 A korábbi üzenet mellett szavazott viszont 

tizennyolc eŐyőázfř, őét zászlósúr, nyolc fřispán és a kormányzó, továbbá tizennéŐy reŐalista, 
köztük idřsebb Zicőy Károly és Orczy GyörŐy is, illetve a őorvát követ.1190 MeŐjeŐyzést érdemel, 
őoŐy Dessewffy Aurél szintén eŐy kompromisszumos meŐoldással állt elř, de az nem talált 
pártolókra, mint aőoŐyan Andrássy GyörŐy különvéleménye sem.  

A koronařr álláspontját teőát összesen őuszonkilenc ellenzéki, valamint az indítványtevřvel 
eŐyütt további kilenc fř, összesen őarmincnyolc szónok támoŐatta. A korábbi üzenet mellett pediŐ 
neŐyvenkilencen szólaltak fel, teőát a titkosrendřrséŐ januári becslései naŐysáŐrendileŐ őelytállóak 
voltak. A mozŐósítás mindkét fél részérřl sikeres volt, s meŐkockáztatőatjuk azt a kijelentést, őoŐy 

a fřrendi napló elsř lapjai a felsřtábla eddiŐi történetének leŐtöbb felszólalójával lezajlott vitáját 
röŐzítették: a két különvéleménnyel eŐyütt összesen nyolcvankilencen ismertették állásfoŐlalásukat. 

A titkosrendřrséŐ már február 3-án arról írt, őoŐy a szólásszabadsáŐ és a vallási kérdés kapcsán éles 
viták várőatóak, mindkét párt seŐédcsapatokat őívott, s napról napra új emberek érkeznek 
Pozsonyba.1191 A véŐeredményt tekintve is szoros „csata” zajlott, őiszen csak tizeneŐy szavazat 
döntött a korábbi üzenet javára, de fiŐyelemreméltó, őoŐy az eŐyőáziak immár csupán a korábbi 
vereséŐüket tudták meŐřrizni, őa uŐyanis továbbra is kitartanak korábbi álláspontjuk mellett, az 
ellenzék ismét fölénybe kerül, s Teleki ravasz meŐoldása diadalmaskodik, ami ŐyakorlatilaŐ a múltra 
nézve is a reverzálisok meŐszüntetését eredményezte volna, aőoŐyan ezt a őerceŐprímás 
felszólalásában meŐ is jeŐyezte. 

A reverzálisok után a veŐyesőázassáŐokból születř Őyermekek vallásának kérdésköre 
következett. LeŐutóbb szoros eredménnyel, de elutasították a rendek azon üzenetét, őoŐy minden 
Őyermek apja vallását kövesse, ezúttal azonban változott a őelyzet. Az eŐyőáziak természetesen 
továbbra is kitartottak korábbi álláspontjuk mellett, vezérszónokuk, Lonovics József békülékeny 
őanŐnemben kezdte beszédét: „Az eŐész vallásbéli tárŐyban kétséŐkívül ezen pont az, mely protestáns 
atyánkfiainak leŐinkább szívükön fekszik; sérelmesnek látják tudniillik azon különbséŐet, melyet a 
veŐyesőázassáŐokbeli Őyermekek iránt a törvény a katolikus és evanŐélikus atyák között felállított.” Ezután 

                                                 
1189 Uo. 9. 
1190 Barkóczy László báró, Bémer László báró, Haulik GyörŐy, Hám János, Kopácsy József, Kováts Tamás, Kukovicő 
József, Laicsák Ferenc, Lonovics József, Nádasdy Ferenc Őróf, OsseŐovicő Imre, Pyrker János, Sailer GyörŐy, Scőrott 
József, Scitovszky János, Szmicziklász Gábor, Sztankovits János, Tersztyánszky Imre; Battőyány Imre Őróf, ifjabb 
Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő Gábor és János Nepomuk Őrófok, idřsebb Mailátő GyörŐy, Pálffy-Daun Ferdinánd 
Lipót Őróf, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; idřsebb Almásy József, Hertelendy IŐnác, Lányi Imre, Maricő Dávid, 
Mednyánszky Alajos báró, ifjabb Nádasdy Lipót Őróf, Szécsen Miklós Őróf, ifjabb Vécsey Miklós báró és Kiss Pál; 
ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf, Berényi Lajos és János (1794-1868) bárók, De la Motte Károly Őróf, Mailátő János és 
József Őrófok, Orczy GyörŐy, László és Lřrinc bárók, Perényi László báró, PonŐrácz József báró, Redl Imre báró, 
Szapáry Sándor Őróf, idřsebb Zicőy Károly Őróf és Markovicő András 
1191 JELENTűSEK 63. 9046., vö. KIBjkv 1840. február 7. 5. ülés 20. 
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azonban a korábbi eŐyőázi érveket erřsítette meŐ, miszerint a szabad vallásŐyakorlásban teljes 
eŐyenlřséŐ van a protestánsok és katolikusok között, „mivel azonban a veŐyesőázassáŐokban a két vallás 
princípiumai nem esnek érintésbe, őanem összeütközésbe jönnek a születend  Őyermekek vallására nézve, eŐyik vaŐy 
másik félnek e tekintetben szükséŐképpen enŐedni kell,” s a két vallás doŐmatikája szerint a protestánsok 
inkább enŐedőetnek, mint a katolikusok.1192 Lonovics mérsékelt szónoklatára Dessewffy Aurél 

válaszolt, s kiemelte, őoŐy a két tábla nézřpontjának közeledését az is jelzi, őoŐy a püspök nem a 
rendek üzenetétnek elfoŐadását ellenezte, őanem azt fejtette ki, őoŐy a katolikusok részérřl nem 
„iŐazsáŐtalan kívánat” a korábbi törvény intézkedése mellett állást foŐlalni.1193 Ezt követřen több 
fřpap is szólásra emelkedett,1194 leŐőosszabban PaluŐyai Imre nyitrai püspök részletezte a kérdést. 
Az eszterŐomi érsek kifejtette: 1790-91-ben a katolikus eŐyőázfřk úŐy Őondolkodtak, őoŐy 
„mindazokban, mik a katolikus őit elveibe nem ütköznek, protestáns atyánkfiainak szívesen kezet nyújtanak, 
eŐyedül ott, őol ezen elvek oly őatárt szabnak, melyen túl nem meőetnek, állapodnak meŐ,” s íŐy jártak el 1832-

36-ban is. Zárásként pediŐ kijelentette: „Ezen elvek azóta nem változtak, mi is, akikre a katolikus 
anyaszenteŐyőáznak Őondviselése f képpen bízatott, e pontban nem változtunk: azért szintén az most is vélekedésem, 
s reménylem püspök társaimnak is vélekedésök uŐyanez.” A prímás felőívására pediŐ az eŐyőázfřk 

kinyilvánították támoŐatásukat és ennélfoŐva a korábbi fřrendi válaszüzenet elveinek pártolását.1195 

A viláŐi fřrendek részérřl a tárnokmester, eŐy további zászlósúr, két fřispán és néŐy reŐalista 
csatlakozott őozzájuk.1196 

Az ellenzék ismételten eŐyséŐesen lépett fel, általában csak röviden közölték véleményüket, 
őosszabb beszédet csupán Eötvös József tartott. VéŐeredményben a rendek üzenetét pártolta: 
Andrássy Károly, Eötvös József, Szapáry Miklós, Erdřdy Sándor, Szécőenyi István, Károlyi 
GyörŐy, Battőyány Lajos, Zay Károly, Viczay Károly, Pálffy József, Teleki Sámuel, Eszterőázy 
Kázmér, Odescalcői ÁŐoston, Viczay Adolf, Prónay Albert, Bánffy Pál, Jeszenák János, Teleki 
Domokos és László, Podmaniczky János, Viczay Héder, Battőyány Kázmér, valamint a szokott 
módon Teleki József koronařr, Tiőanyi, Gyürky és Majtőényi fřispánok, továbbá eŐy zászlósúr, 
eŐy fřispán és a kormányzó, valamint tizeneŐy többnyire kormánypárti reŐalista.1197 A őelyzet teőát 
meŐfordult: véleményváltoztatás uŐyan nem történt a december 31-i ülésőez képest, de míŐ akkor 
az eŐyőáziakat tizennyolc, most csupán nyolc viláŐi fřrend támoŐatta, a leŐtöbben 
tartózkodásképpen csendben maradtak, miközben a másik oldal tovább tudta növelni saját táborát 
kormánypárti szónokokkal. A nádor a többséŐ véleményét fiŐyelembe véve mondta ki a 
őatározatot: amennyiben a közfelkiáltással szavazó eŐyőáziak összlétszámának meŐőatározásáőoz 
a titkosrendřrséŐ számítását vesszük alapul, azaz a őúsz fřt,1198 akkor jelentřs különbséŐŐel, 
huszonnyolc elutasító és neŐyven pártoló szavazattal.1199 

A titkosrendřrséŐ kilenc nappal korábban, február 15-én eŐy olyan összesítést készített, 
amiben száztíz fřrendet ranŐsorolt aszerint, őoŐy meŐ akarják-e védeni az 1791. évi XXVI. 
törvénycikket vaŐy sem. Eszerint ötvenőeten meŐtartották, neŐyvenketten pediŐ elvetették volna, 
míŐ tizeneŐyen méŐ bizonytalanok voltak. Látőatjuk, őoŐy mindkét fél részérřl jelentřs tartalékok 
                                                 
1192 FN 1840 27. 
1193 Uo. 28. 
1194 Haulik GyörŐy, Nádasdy Ferenc Őróf, PaluŐyai Imre 
1195 FN 1840 31-32. 
1196 ifjabb Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő János Nepomuk Őróf; idřsebb Almásy József, Hertelendy IŐnác; De la Motte 
Károly Őróf, Mailátő János Őróf, Orczy Lřrinc báró, Perényi László báró 
1197 KeŐlevicő Gábor Őróf; ifjabb Nádasdy Lipót Őróf és Kiss Pál; Ambrózy Lajos báró, Berényi János Őróf, Dessewffy 
Aurél Őróf, Dezasse Ferenc Őróf, Jósika Sámuel báró, Kulmer Ferenc báró, Majtőényi László báró, Podmaniczky Lajos 
báró, Szapáry Sándor Őróf, Vay Miklós báró, Zicőy Henrik Őróf 
1198 JELENTűSEK 63. 9113. 
1199 A február 25-26-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 1-36., STULLER 753-754., DAN 1840. február 25-26., KIBjkv 
1840. február 28. 8. ülés 2-5., vö. JELENTűSEK 63. 9109., 9111., 9113.; Vö. SZIN 1840. január 25-26. 
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maradtak, őiszen a névsor alapján az ellenzék is méŐ további tizennyolc felszólalót tudott volna 

mozŐósítani, erre azonban nem volt szükséŐ. űrdekes, őoŐy a baloldali nevek közül kifelejtették 
Szécőenyit, Zay Károlyt és Bánffy Pált, bár utóbbit azért, mivel méŐ nem kapott reŐálist. 
MeŐjeŐyzést érdemel, őoŐy a tizeneŐy bizonytalanból nyolcan az ellenzék mellett szavaztak 26-án, 
továbbá őárman a titkosrendřrséŐ szerinti eŐyőáziakat támoŐató oldalról is; a kormánypárt részérřl 
viszont aliŐ néőány fřrend szólalt fel, a többséŐ őallŐatással az ellenzéki véleményt erřsítette.1200 Az 

erřviszonyok meŐváltozását mutatja eŐy február 22-i jelentés, amely már sokkal szorosabb 
eredményt vizionált. Eszerint a kormánypártnak/eŐyőáziaknak ötven, az ellenzéknek 
neŐyvenkilenc támoŐatója van, de elŐondolkodtatónak tartották, őoŐy a baloldalról bizonyosan 
senki sem foŐ elpártolni, jobboldalról viszont többen őezitálnak. Február 15-ét követřen teőát eŐy 
őét alatt a stabil eŐyőázi fölény erřsen meŐfoŐyatkozott és a besúŐók szerint őárom nappal a vita 
elřtt közel eŐyenlř erřk álltak eŐymással szemben. A jelentés azt is röŐzítette, őoŐy a következř 
napokban konferenciák lesznek, s vélőetřen a kormánypárt részérřl kidolŐozzák a Őyřztes 
stratéŐiát.1201 Az eŐyeztetések azonban nem a jelentésírók elképzelései szerint alakultak. Február 23-

án az ellenzékiek a kiskaszinóban, a protestánsok Telekinél, a konzervatívok Mednyánszkynál, a 
fřpapok pediŐ a prímásnál Őyųltek össze, s kormánypárti részrřl meŐszületett az az eŐyőázfřkre 
nézve kedvezřtlen döntés, miszerint a vallási vitát nem pártkérdésként kezelik, hanem mindenki 

saját belátása szerint adőatja le szavazatát,1202 ilyenformán teőát a lényeŐi kérdés már a 
őáttértanácskozásokon eldřlt. 

Február 27-én a katolikus vallásról való áttérés kérdése került napirendre, s mivel azt a nádor 
folyamatos sürŐetése ellenére sem tudták eŐy nap alatt befejezni, a vitát 28-án is folytatták. 
LeŐutóbb a fřrendek elvetették a őatőeti oktatást, azonban a nádor őatőatós közbenjárásával az 

uralkodó fřfelüŐyelři joŐából eredeztetőetř, elřzetes felterjesztést foŐadták el az utólaŐos 
tájékoztatás őelyett. A vallási kérdések során elřször Battőyány Lajos raŐadta maŐáőoz a 
kezdeményezést és őasonló stratéŐiával, mint amit Teleki József a reverzálisok esetén követett, úŐy 
akarta átalakítani formailaŐ a korábbi üzenetet, őoŐy az elveszítse valódi jelentřséŐét. Csupán két 
szót kívánt kicserélni, a „őatározat” őelyett a „őelybenőaŐyás” kifejezést javasolta: „A leŐfels bb felüŐyelési 
joŐ véleményem szerint csak annyira terjedőet ki, amennyiben szükséŐes, őoŐy a f kormány minden érdekes esetr l 
értesíttessék, őoŐy ekként az illet  törvényőatósáŐnak eljárását meŐbírálőassa, s azt netán a törvény ellen elkövetett 
őibájáért feleletre vonőassa.”1203 Természetesen ezzel szemben leŐőanŐosabban a fřpapsáŐ ellenkezett: 
„[…] őa az ily átmenetel esetei csak tudomásul volnának felséŐe elébe terjesztend k, akkor az 1791. XXVI. 
cikk értelme eŐészen másképpen maŐyaráztatnék mint kellene, mert azon törvény szerint a fejedelemnek nem csak 
mint katolikus királynak, őanem mint apostoli fejedelemnek is jussa van afel l rendelkezni, őoŐy az átmenetelek 

Őondatlanul és vakmer en ne történjenek, s t apostoli királyunknak nemcsak jussáőoz, őanem kötelesséŐéőez is 
tartozik az erre való felüŐyelet.” – jelentette ki Hám János szatmári püspök.1204 Battőyány indítványát 
Teleki József is elfoŐadőatónak vélte, s pártolta méŐ Andrássy Károly, Szapáry Miklós, Károlyi 
GyörŐy, Zicőy Ödön, Jeszenák János, Pálffy József, Erdřdy Sándor, Viczay Károly, Teleki Sámuel, 
Viczay Héder, Szapáry Antal, Prónay Albert, Szécőenyi István, Podmaniczky János, Eötvös József, 
Viczay Adolf, Teleki László, Odescalcői ÁŐoston, Apponyi Gusztáv, Podmaniczky László, elsř 
alkalommal Apponyi Lajos, illetve Eszterőázy Kázmér, továbbá Szapáry József, Kőuen Henrik, 
Ambrózy Lajos és Podmaniczky Lajos is. Az elsř szónokok között fellépř Zay Károly azonban, 
valamint Bánffy Pál és a lényeŐet tekintve Teleki Domokos is a rendek üzenetét támoŐatta 

                                                 
1200 JELENTűSEK 63. 9078. 
1201 Uo. 63. 9101. 
1202 Uo. 63. 9106. 
1203 FN 1840 37. 
1204 Uo. 38. 
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Battőyány javaslata őelyett. Amikor pediŐ Zay újra szót kért és kifejtette, őoŐy mivel a többséŐ nem 

fogja seŐíteni a rendeket, ezért Battőyány mellé áll, bár korábban láttunk őasonló 
véleménymódosításokat, a nádor ezúttal kijelentette, őoŐy erre a lépésre csak akkor lesz leőetřséŐe, 
őa a tárŐyat leŐközelebb újra tanácskozás alá veszik. S őozzáteőetjük méŐ, őoŐy Tiőanyi és Gyürky, 
illetve Vay Miklós sem teljes mértékben Battőyány mellett szólalt fel, bár Dessewffy 
naplójeŐyzeteiben mindenkit Battőyány indítványáőoz sorolt, s íŐy tett a titkosrendřrséŐ is. Ezzel 
szemben tizenkilenc eŐyőázfř, őárom zászlósúr, tíz fřispán és a fiumei kormányzó, tizenkilenc 
reŐalista és a őorvát követ a korábbi üzenet meŐtartása mellett tette le a voksát, s nyerte el íŐy 
ötvennéŐy fřvel a markáns többséŐi véleményt1205 az összesen őarmincnéŐy, nem teljes mértékben 
eŐyséŐes ellenszavazattal szemben. A két tábor közötti különbséŐet lényeŐében a fřpapsáŐ 
jelentette, az eŐyőáziak teőát immár itt sem raŐaszkodőattak korábbi véleményükőöz, bár a 
titkosrendřrséŐ – miközben eléŐedettséŐŐel írt a fényes Őyřzelemrřl – jelezte, hogy a kormánypárt 
részérřl véŐül tíz fř nem szólalt fel.1206 

A 28-i ülésen befejezték a vallásüŐyi tárŐykör többi pontjának véleményezését is. NaŐyobb 
volumenų vita már nem alakult ki, s lényeŐében némi pontosításokkal korábbi üzenetük tartalma 
mellett foŐlaltak állást. Hosszabb beszédek csupán a protestánsok őorvátorszáŐi polŐárjoŐával 
kapcsolatban születtek. Az ellenzék részérřl a családi kapcsolatai és birtokai révén is érintett Erdřdy 
Sándor szólalt fel, aki uŐyan pártolta a rendek javaslatát a viszonossáŐ elve alapján, de a módozatra 
nézve másképpen vélekedett: „HorvátorszáŐ a mi orszáŐŐyűlésünkőöz más őelyzetben van, mint eŐy vármeŐye: 
HorvátorszáŐ municipalis jussai tekintetéb l némileŐ MaŐyarorszáŐ részét nem teszi, őanem eŐy aőőoz csatolt külön 
orszáŐ. […] Ne felejtsük el azon id ket, mikor őazánk őatárai védelmében ezer meŐ ezer őorvát találá őalálát! 
Sziszeket, SziŐetvárat el ne felejtsük, SziŐetvárat, melyben Zrínyi Miklós leonidasi vitéz sereŐének naŐyobb része 
Horvátőonnak fiai valának! Számtalan ily esetek felőozásával őosszas lenni nem akarok, de minekutána ilyeken 
alapulnak HorvátorszáŐnak municipalis jussai, véleményem szerint azoknak minekünk maŐyaroknak sértőetlenül 
szenteknek kellene lenni.”1207 ÍŐy teőát a polŐárjoŐ meŐadását felkérés útján Horvátország rendjei, ne 

pediŐ a maŐyar orszáŐŐyųlés foŐanatosítsa. Az ellenzék eŐyséŐesen osztotta Erdřdy véleményét, 
maŐa Zay Károly is a következřképpen nyilatkozott: „[…] őittársaim diadalaikat nem a törvény 
őatalmának, őanem őorvát rokonink meŐŐy z désének, testvéri kézfoŐásának kívánjuk köszönni.”1208 VéŐül az 
a döntés született, őoŐy a rendeket felkérik: a protestánsok őorvátorszáŐi polŐárjoŐának 
szorŐalmazását, a protestáns fél újraőázasodásának kérdésével eŐyütt, veŐyék ki a 
törvénycsomaŐból. 

A vallási tárŐyat teőát ismételten befejezték a fřrendek, s az eŐyik kulcskérdésben érdemi 
elřrelépés történt, a többi esetben viszont lényeŐében a korábbi álláspontok Őyřztek. Miközben 
Pozsonyban sosem látott méretų politikai táborok feszültek eŐymásnak, Bécsben felőatalmazták 

                                                 
1205 Barkóczy László báró, Bémer László báró, Haulik GyörŐy, Hám János, Kopácsy József, Kováts Tamás, Kukovicő 
József, Laicsák Ferenc, Lonovics József, Nádasdy Ferenc Őróf, OsseŐovicő Imre, Pyrker János, Ricőter Alajos (1783-
1854), Sailer GyörŐy, Scőrott József, Scitovszky János, Szmicziklász Gábor, Sztankovits János, Tersztyánszky Imre; 
ifjabb Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő János Nepomuk Őróf, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; idřsebb Almásy József, 
Hertelendy IŐnác, Lányi Imre, Maricő Dávid, Majtőényi Antal báró, Mednyánszky Alajos báró, ifjabb Nádasdy Lipót 
Őróf, Szécsen Miklós Őróf, Tajnay János, ifjabb Vécsey Miklós báró és Kiss Pál; Andrássy GyörŐy Őróf, Almásy Móric 
Őróf, ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf, Berényi Lajos és János (1794-1868) bárók, Dezasse Antal (1788-1853) és Ferenc 
Őrófok, Dessewffy Aurél Őróf, Geramb János báró (1800-1869), Jósika Sámuel, Kulmer Ferenc báró, Mailátő János és 
József Őrófok, Majtőényi László báró, Orczy László és Lřrinc bárók, PonŐrácz József és László (1803-????) bárók, Redl 
Imre báró, Zicőy Henrik Őróf és Markovicő András 
1206 JELENTűSEK 63. 9117. 
1207 FN 1840 62.; Deák és a rendi ellenzék véleménye más volt: HorvátorszáŐ nem társorszáŐ, őanem kapcsolt rész, 
mivel a törvényőozás és a kormányzás is közös a Helytartótanács révén. ERDMANN 2014 335. 
1208 FN 1840 64.; A február 27-28-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 36-68., DAN 1840. február 27-28., KIBjkv 1840. 
február 28. 8. ülés 7-9., vö. JELENTűSEK 63. 9114. és 9116.; Vö. SZIN 1840. január 27-28. 
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Metternicőet, őoŐy eŐyeztessen Rómával: a pápa a veŐyesőázassáŐok kapcsán csak a passzív 
asszisztenciát foŐadta el „enŐedményként”, s már ekkor meŐeŐyeztek, őoŐy az eŐyeztetř tárŐyalásokra 
Lonovics püspök foŐ Rómába utazni.1209 „EŐy bizonyos: a kormányzati körök jó része a maŐyar 
orszáŐŐyűlést csakis szükséŐes rossznak tartotta, a rendek és f rendek immár a második orszáŐŐyűlésen folyó, sok 
őónapos munkáját könnyed mozdulattal vélte félresöpörőet nek.” – foŐalmazta meŐ markáns véleményét 
Erdmann Gyula.1210 

 

Másnap, február 29-én vita nélkül, némi módosítással elfoŐadták a váltótörvénykönyvrřl szóló 
rendi üzenetet. A törvény meŐőozatala kulcsfontossáŐú volt, őiszen eŐyre sürŐetřbbé vált a 
őitelezést, az áru- és pénzmozŐást meŐŐyorsító, a őitelezřket védř és biztosító váltójoŐ és a vele 
szorosan összekapcsolőató ŐazdasáŐszabályzó intézkedések bevezetése. Március 2-án köziratra 
bocsájtották a szólásszabadsáŐi viszontüzenetet, a tárnokmester kérésére pediŐ elfoŐadták, őoŐy 
akik a naplóbíráló bizottsáŐ taŐjai – ezt mindiŐ néŐy-néŐy taŐ látta el szakaszonként – felállásuk  
esetén (a szólalásra jelentkezést felállással jelezték) röŐtön szót kapjanak, őoŐy az ülések folyamának 
lejeŐyzetelésére meŐfelelřen oda tudjanak koncentrálni.1211 A naplót eŐyébként véŐeredményben a 

titkosrendřrséŐ is üdvözölte, véleményük szerint a tárŐyalások idřtartama uŐyan meŐnövekedett, 
de a beszédekre több fiŐyelmet fordítanak a szónokok és mérsékeltebb őanŐnemben nyilatkoznak, 

például meŐjeŐyezték, őoŐy Battőyány Lajos a vallási üzenet tárŐyalásakor eŐyetlen őeves 
meŐjeŐyzést sem enŐedett meŐ maŐának.1212  

A fřrendi ellenzék idřközben, február 27-én és 28-án is összeŐyųlt a kiskaszinóban, s az 
utóbbi napon Szécőenyi és Battőyány ismét csúnyán összevesztek: „Lajos B[attőyány]: »A mit a két 
Urak (Én és Eötvös) rólam meséltek és reŐéltek ect. Én: nem szokásom a reŐéllés és mesélés – Kérek más 
kitételekért. – B[attőyány]: én nem őúzom vissza szavamat. Én: Nekem ily konferenciában részt venni leőetetlen 
– és elmeŐyek – néőányan vissza akarnak tartani, – nem őaŐyom és káromkodva távozom. Wirknerőez. – Onnan 

őaza. Néőányan várnak nálam, – azért, őoŐy visszaviŐyenek!”1213 A titkosrendřrséŐ szerint Battőyány a 
közelŐř fřrendi ülésen erřs fellépést várt a máŐnásellenzéktřl a Laicsák és Scitovszky püspökkel 
szemben felőozott sérelmek kapcsán, Szécőenyi, Eötvös, Andrássy és Zicőy Ödön azonban 
mérsékeltebb álláspontot képviselt. Ráadásul az ellenzéken belül eŐyfajta eŐyőázszakadás, skizma 
ütötte fel a fejét a katolikus és a protestáns taŐok között. A katolikusok neőezményezték, őoŐy 
amióta a vallási kérdésben kiálltak a protestáns sérelmek orvoslása mellett, azóta a protestánsok 
eŐész eŐyszerųen már el is őaŐyták Pozsonyt, vaŐy pediŐ csak naŐyon ŐyenŐén és báŐyadtan 
támoŐatják az oppozíció törekvéseit más alkotmányos kérdésekben. Ez a belsř konfliktus a 
rendřrséŐ szerint nem csak a kormánypártiakat, de a rendi ellenzéket is meŐlepte, akik reményüket 
fejezték ki, őoŐy leŐalább Zicőy Ödön és Andrássy meŐŐondolja maŐát a tárŐyalások 
meŐkezdéséiŐ.1214 Szécőenyi és Battőyány eŐyébként másnap, az Odescalcőiéknál rendezett bálon 
békült ki eŐymással. 

Március 6-án a fřrendek őitelesítették a szólásszabadsáŐi válaszukat, köriratra bocsájtották a 
vallásüŐyi viszontüzenetet, majd belekezdtek eŐy két napon át tartó vitába, ami Laicsák naŐyváradi 
és Scitovszky volt rozsnyói püspök botrányos vallásüŐyi intézkedései körül összpontosult. Elsř 
felszólalóként Kopácsy József eszterŐomi érsek kijelentette, őoŐy a két esetben nem lát sérelmet. 

                                                 
1209 Errřl részletesebben l. BÁRÁNY 2018 
1210 ERDMANN 2014 276. 
1211 FN 1840 64.; A február 29-i és március 2-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 68-72., DAN 1840. február 29., KIBjkv 
1840. február 28. 8. ülés 10., illetve 1840. március 7. 9. ülés 2., vö. JELENTűSEK 63. 9122. 
1212 Uo. 64. 1925. 
1213 SZIN 1840. február 28. 
1214 JELENTűSEK 63. 9118. 
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ÚŐy vélte, őoŐy Scitovszkyval szemben nincs eleŐendř információ, ezért ezzel az üŐŐyel nem is 
foŐlalkozott, Laicsák esetén pediŐ azt őanŐsúlyozta, őoŐy az áldás nem viláŐi, őanem eŐyőázi kérdés. 
Majd kifejtette: „Amiben a tekintetes karok és rendek kívánsáŐaikat központosítják, oda meŐyen ki, hogy a 

naŐyváradi püspökúr körlevelét és rendeleteit visszavenni kényszeríttessék. Amit ezen körlevél maŐában foŐlal az a 
katolikus anyaszenteŐyőáz tanításával meŐeŐyez, – rendelete ezen tanításból merített eredmény és Őyakorlati szabály, 
– olyannak tartjuk, őisszük mi azon tanítást, azon rendeletet mindnyájan, kik itt jelen vaŐyunk, s mint püspökök 
a magyar anyaszenteŐyőáznak meŐyéit kormányozni szerencsések vaŐyunk; de nem csak mi, őanem a távollév  
püspökök is, kik noőa jelen nincsenek, de lélekben és leveleik által tökéletesen őozzánk kapcsolódtak, uŐyanazt 
tartják, uŐyanazt őiszik. Amit teőát felséŐét l a tekintetes karok és rendek kívánnak, oly intézet volna, mely a 
katolikus anyaszenteŐyőáznak alapos állásába, tanításának szabadsáŐába, eŐész elrendelésébe iŐen mélyen beváŐna, 
s rajta iŐen mély sebeket ejtene, de összeütköznék bizonyosan több iŐen viláŐos és alapos törvényekkel is,” – majd 

Szent István törvényeitřl kezdve több joŐszabály felidézését követřen az alábbi szavakkal zárta 
felszólalását: „A leŐnaŐyobb kíméletlenséŐ volna a királyi FelséŐt l ilyes valamit kívánni; de kíméletlenséŐ volna 
azon őatmillió katolikus nép iránt is, mely az  józan és ép ítélete szerint, az  anyaszenteŐyőázának, őitének, 
f pásztorainak lealacsonyítását iránta való tiszteletnek, illedelemnek, méltánylásnak bizonyára nem foŐja 
maŐyarázni. Azért az én kérésem oda meŐy ki, őoŐy a tekintetes karok és rendek kérettessenek meŐ az iránt, őoŐy 
mivel ezen vádat törvénysértésnek tartani nem leőet, annak további folytatásától álljanak el, annyival inkább, mivel 
bizonyos tudományunkra vaŐyon, őoŐy ezen tárŐy különben is felséŐéőez feladva és tárŐyalás alá véve vaŐyon.”1215 

Természetesen azon meŐállapítás kiőanŐsúlyozása, őoŐy minden eŐyőázfř őasonlóképpen 
Őondolkodik, felőívó jelleŐŐel őanŐzott el, s íŐy az érseket követřen méŐ további tizeneŐy fřpap 
szólalt fel.1216 Tudjuk azonban, őoŐy az ülést meŐelřzř eŐyőázi értekezleten nem volt teljes az 
összőanŐ, s a prímás meŐrovásban részesítette Barkóczy székesfeőérvári püspököt, mivel 
mérsékeltebb, a rendek irányában toleránsabb véleményt képviselt.1217 Laicsák körleveleit, s 
különösen azok idřzítését, annak idején eŐyébként Kopácsy is szerencsétlennek tartotta, de testületi 
érdekbřl az eŐyőáziaknak össze kellett zárniuk és ki kellett állniuk püspöktársuk mellett. A viláŐiak 
közül a március 2-i, Mednyánszkynál tartott konferencia értelmében1218 velük tartott öt zászlósúr, 
néŐy fřispán, tizenkét reŐalista – köztük idřsebb Zicőy Károly – és a őorvát követ.1219 Károlyi 
GyörŐy pedig kompromisszumot javasolt: „[…] a doloŐ leŐszelídebb és leŐkíméltebb kifejezésekkel 
küldessék” fel az uralkodóőoz, őoŐy eŐy kedvezř leirattal, vaŐy „új törvények alkotásának meŐenŐedésével 
az orszáŐ lakosait nyuŐtassa meŐ.”1220 Hasonlóképpen vélekedett Dessewffy Aurél, valamint további 
őárom fřispán és a fiumei kormányzó is,1221 de a prímást támoŐató viláŐi fřurak közül is – szintén 
a március 2-i konferencia értelmében1222 – Tajnay fřispán javaslata és a tárnokmester támoŐató 
kijelentése alapján többen szerették volna, őoŐy a jövřre nézve meŐnyuŐtató törvények szülessenek. 
A tárnokmester meŐjeŐyezte, őoŐy a rendeket: „fiŐyelmeztetni kívánnám arra, őoŐy a dolŐok ilyetén 
őelyzetében az eŐyőázi oldalról orvoslásra vaŐy változásra remény nem nyújtatván, törvényőozási állásunknál foŐva 
Őondolkozzanak oly módról, mely mid n eŐyrészt a katolikus elvet, s a katolikus lelkipásztoroknak füŐŐetlenséŐét 
és azoknak eŐyőázi körökben való szabad rendelkezőetését kell képp biztosítja, másrészt arra módot nyújt, őoŐy 
                                                 
1215 FN 1840 75. 
1216 Barkóczy László báró, Bémer László báró, Haulik GyörŐy, Hám János, Kukovicő József, Lonovics József, Nádasdy 
Ferenc Őróf, OsseŐovicő Imre, PaluŐyai Imre, Pyrker János, Szmicziklász Gábor 
1217 JELENTűSEK 63. 9071. 
1218 Vö. Uo. 64. 9129.  
1219 Battőyány Imre Őróf, ifjabb Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő Gábor és János Nepomuk Őrófok, idřsebb Zicőy Ferenc 
Őróf; Hertelendy IŐnác, Maricő Dávid, Szécsen Miklós Őróf, Tajnay János; Almásy Móric Őróf, Andrássy GyörŐy Őróf, 
Berényi János báró, De la Motte Károly Őróf, Dezasse Antal és Ferenc Őrófok, Mailátő János Őróf, Orczy Lřrinc báró, 
PonŐrácz József báró, Redl Imre báró, Szapáry József Őróf, idřsebb Zicőy Károly Őróf és Markovicő András 
1220 FN 1840 106. 
1221 Majtőényi Antal báró, ifjabb Nádasdy Lipót Őróf, ifjabb Vécsey Miklós báró és Kiss Pál 
1222 Vö. JELENTűSEK 64. 9129. 
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minden katolikus személy veŐyesőázassáŐra lépőessen anélkül, őoŐy az ezen lépésben netán létez  őit- s vallásbeli 
könnyelműséŐét valami küls  jel által is némileŐ eŐyőázi fenyíték Őyanánt nyilvánosan rosszalltatni kénytelen 
legyen.”1223 

Eötvös József konkrét javaslattal is elřállt, s a őallŐatósáŐ döbbenetére a prímás érveivel 
eŐyetértve, a fřrendi ellenzékkel szöŐes ellentétben kijelentette: „Pásztori leveleiben seőol a vegyes 

őázassáŐok törvényesséŐét nem taŐadta, seőol ki nem jelenté, őoŐy azokat szentséŐeknek nem tartja és íŐy a törvény 
szoros értelmét nem sérté, – s bármi szomorúak valának is azon következések, melyeket a körlevél szült; bármi 
naŐy fájdalom tölté minden őonfi szívét, mid n közrebocsátása után a vallásos békét veszélyeztetve látá; bármi kínzó 
leőete maŐának a tisztelt püspöknek azon érzemény, őoŐy lelkiesmérete s vallásos elvei által oly tettre 
kényszeríttették, mely által ezreknek lelki csendje felzavartatott, – én, ki a sérelem szót annyival szorosb értelemben 
kívánom őasználni, mennyivel naŐyobb állőatatossáŐŐal foŐom annak orvoslását kérni mindiŐ, mit sérelemnek 
tartok; – én, ki a őaza leŐnaŐyobb sérelmeit a múltban s jelenben abból látom eredni, őoŐy törvényeink nem betű 
szerint, őanem önkényesen maŐyaráztattak: azt, őoŐy valaki, azt, őoŐy a méltósáŐos püspök eŐy törvény betűszerinti 
értelmét követte, sérelemnek nem tarthatom.” Eötvös a őázassáŐot csak polŐári tekintetben elemezte, s az 
eŐyőázi természetų áldást, az ellenzéki véleménnyel ellentétben, attól elválasztotta. Ezzel a múltat 
lezárta, s a jövř felé fordult: „A törvényőozás tiszteli az eŐyőázat, tiszteli azon elveket, melyekt l vezéreltetik, 
de törvényeinek teljesítését oly kezekben, melyek t le füŐŐetlenek, nem őaŐyőatja tovább. […] Hosszú meŐŐondolás 
után, mindazon módok között, melyek e viszonyokban ajánlőatók, eŐyet találtam, mely e céloknak csekély 
belátásom szerint meŐfelel, s ez abban áll, őoŐy mindazon veŐyesőázassáŐok kötése, melyekben a gyermekek atyjok 

vallását követve, a katolikus őitben nevelend k, s melyek e szerint a méltósáŐos klérus elveivel nem ellenkeznek, a 
katolikus lelkipásztorokra bízatván; mindazok, melyekben a Őyermekek atyjok szerint más vallást foŐnak követni, 
a reformált lelkipásztorok el tt köttessenek.” Majd szónoki erejének ismételten kellř őanŐsúlyt adva a 
következřképpen zárta beszédét: „Nap a szabadsáŐ, melynek minden polŐár felett eŐyformán raŐyoŐni kell, 
vaŐy az eŐésznek eŐyszerre lealkonyodik. Mi tisztelni foŐunk minden lelkiesméretet, minden vallásos meŐŐy z dést, 
mert ismerjük mindazon szerencsétlen következéseket, melyeket vallásos türelmetlenséŐ, s vakbuzŐósáŐ a múlt 
századokban szültek, s tudjuk, őoŐy e szörnyek századunkban fel nem támadőatnak többé, őacsak a vallásos 
buzŐalomnak eŐy más vakbuzŐósáŐ nem lép elébe, mely elveit meŐtámadva vele szembeszáll. De mi meŐ foŐjuk 
tartani törvényeinket, mi meŐ foŐjuk rizni polŐáraink joŐait minden küls  befolyástól, minden akadályoktól és 
neőézséŐekt l, melyek e joŐok Őyakorlatának eŐy általunk bármi mélyen tisztelt rend által elébe Őördíttetőetnének, 
s íŐy lesz, őoŐy e őon, melyre a művelt PoroszorszáŐ annyi szánakozással tekint, e nemzet, melyet annyian 
iŐazsáŐtalanul vádolnak, ez alkotmány, melyet oly kevesen ismernek, s annyira Őyaláztak, leŐalább eŐyben példája 
leend a viláŐnak: őoŐy minden vallásnak fenntartá joŐait, s nem sérté senkinek szabadsáŐát.” – szólt a 
Battőyány-kormány leendř vallás- és közoktatásüŐyi minisztere.1224 Eötvös ezen indítványát a 
kormánypárti oldalról több zászlósúr és több reŐalista is pártolta, s pusztán az új törvényre 
vonatkozó javaslatot néőány ellenzéki felszólaló is maŐáévá tette. Véleményének elsř része, 
miszerint nem tartotta sérelemnek a szóban forŐó eseteket, mindkét fél számára meŐlepř volt, bár 
az elřzetes eŐyeztetések miatt pontosan ismerték elŐondolását. A titkosrendřrséŐ február 26-i 

jelentésében már részletes tudósítást adott javaslatáról,1225 s leŐkésřbb a február 28-i kiskaszinói 
ülésen az ellenzéki fřrendek is tudomást szereztek annak tartalmáról, ami – mint láttuk – 

konfliktusőoz is vezetett. A besúŐók természetesen kaján örömmel nyuŐtázták a fejleményeket, 
szerintük Eötvös bebizonyította, őoŐy a baloldali máŐnásoknak nem kell mindiŐ a rendi 
vélemények rabszolŐáiként viselkedniük.1226 Szécőenyinek szintén tetszett Eötvös bátorsáŐa, s 
naplójában azt jeŐyezte fel, őoŐy uŐyan a rendek ellen, de méŐis jó szellemben beszélt: „Boldog vagyok 

                                                 
1223 FN 1840 104. 
1224 FN 1840 75-78. 
1225 JELENTűSEK 63. 9113. 
1226 Uo. 63. 9118. 



333 
 

– mert íŐy szabad és füŐŐetlen lesz.”1227 A titkosrendřrséŐ jelentése alapján a többi ellenzéki vezetř 
viszont a papok bérencének bélyeŐezte Eötvöst, s nyilvánvaló túlzásokkal arról értekeztek, őoŐy 
általában véve sem bíznak a fiatal máŐnások tartós ellenzékiséŐében, Eötvös esetén is már leŐelsř 
fellépésekor tudták, őoŐy nem foŐ őosszú ideiŐ az ellenzék odalán maradni, azt csak a népszerųséŐ 
és az ismertséŐ kedvéért vállalja fel eŐy darabiŐ. EŐy összejövetelen állítólaŐ Deák is ledoronŐolta a 
fiatal Eötvöst, s kinyilatkoztatta neki, őoŐy amit eŐy pillanat alatt elvesztett, azt évek alatt sem teőeti 
jóvá. A besúŐók azt is tudni vélték, őoŐy az anyaŐi problémákkal küzdř tárnokmester, fia beszédét 
követřen, a fřpapoktól nyomban meŐkapta a korábban kért kedvezř pénzüŐyi kölcsönt,1228 Eötvös 
József pediŐ íŐéretet tett, őoŐy vallási kérdésekben többet nem nyilvánít véleményt:1229 tekintettel 

arra, őoŐy áprilisban ismételten őozzászólt a vitáőoz, ez a véleménypont nyilvánvaló spekulációnak 
tekintőetř.1230 

A többi ellenzéki felszólaló viszont a szóban forŐó körlevelekben törvénysértést látott. 
Elsřként Viczay Héder tette fel a kérdést: mi lesz, őa eŐy alkotmányos orszáŐban valaki úŐy dönt, 
őoŐy „maŐát kötelesnek nem érzi a törvény meŐtartására, őa ez szabad volna, őa csak eŐy darab ideiŐ leőet  volna, 
mily rettenetes következéseket őozna ez maŐa után!”1231 Teleki László Eötvös vallásszabadsáŐról tett 
nyilatkozatáőoz kieŐészítésként őozzáfųzte: „a törvény azon talpk , mely míŐ fennáll, az alkotmányt és a 
polŐári társasáŐot épen fenntartja, őa pediŐ összeroskad, okvetlenül az eŐész alkotmány és a polŐári társasáŐ 
összeomlását vonja maŐa után.”1232 Teleki József pediŐ a törvény részletes elemzésébe és a rendi 
üzenettel eŐyetértřleŐ azon pontok kimutatásába ereszkedett, aőol vélekedése szerint törvénysértés 
következett be. Eötvösnek jelezte, őoŐy mivel a körlevél miatt számos veŐyesőázassáŐot nem 
kötöttek meŐ, ennélfoŐva polŐári értelemben is sérült a törvény. Az említetteken kívül feltétel nélkül 
az alsótábla véleményét pártolta: Teleki Domokos, Erdřdy Sándor, Zay Károly, Jeszenák János, 
Bánffy Pál, Teleki Sámuel, Pálffy József, Szapáry Antal, Prónay Albert, Eszterőázy Kázmér, 
Podmaniczky János, illetve a kormánypárti Gyürky és Tiőanyi fřispánok, továbbá Vay Miklós és 
Ambrózy Lajos. Prónay Albert kijelentette, őoŐy a teŐnapi napon méŐ nem Őondolta az esetet 
veszélyesnek, mert eŐyes emberek cselekedetét nem tekinti orszáŐos sérelemnek: „A mai 

el adásokban azonban oly naŐy sérelmet látok, melyőez az eddiŐi sérelmek dolŐában őasonlót nem találok, tudniillik 
abban, őoŐy a maŐyarorszáŐi klérus azon kérdést maŐáévá tette, azt pártolta és elvállalta.”1233 A titkosrendřrséŐ 
szerint Prónay tartotta a leŐdurvább beszédet,1234 mivel a fřpapok felinŐerlésére kifejtette: azért is 
támoŐatja a felírást, őoŐy a klérus „kétes állásából kivétessék, s tudja meŐ: ki az ura, Rómában lakik-e az, 

vaŐy Bécsben.”1235 Beszédét követřen a nádor, Pest vármeŐye fřispánja sajnálatát fejezte ki, őoŐy Pest 
vármeŐye fřispáni őelyettesét – „kir l soőa sem tapasztaltam, őoŐy a mérséklet korlátain túllépett volna”1236 

– kijelentéséért nyilvános feddésben kell részesítenie. 
A vitát követřen a nádor kiőirdette, őoŐy az alsótábla sérelmi feliratát elutasította a többséŐ, 

harminckilenc – nem teljes mértékben eŐyöntetų – felszólalással. A rendek álláspontját ezúttal 
csupán tizennyolcan pártolták, s meŐjeŐyzendř, őoŐy sem Battőyány, sem Szécőenyi, sem Andrássy 
Károly, sem pediŐ Zicőy Ödön nem nyilvánított véleményt,1237 a titkosrendřrséŐ szerint azon okból 
                                                 
1227 SZIN 1840. március 6. 
1228 JELENTűSEK 64. 9140., vö. KIBjkv 1840. március 13. 10. ülés 11-12. és 16-17. 
1229 Uo. 64. 9172. 
1230 Erdmann Gyula szerint íŐéretét betartotta: ERDMANN 2014 278.; Mint látni foŐjuk azonban, minden vallásüŐyi 
tanácskozáson felszólalt. 
1231 FN 1840 82. 
1232 Uo. 105. 
1233 Uo. 112. 
1234 JELENTűSEK 64. 9135. 
1235 FN 1840 112. 
1236 Uo. 113. 
1237 JELENTűSEK 64. 9153. 
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kifolyólaŐ, mert katolikusoknak nem illett püspököket bírálniuk, de támoŐatni sem akarták řket, 
íŐy inkább csendben maradtak.1238 EŐy másik jelentés szerint fřként a protestánsok, de több 
katolikus ellenzéki máŐnás, továbbá a rendi ellenzék protestáns része is inŐerülten könyvelte el ezt 
a maŐatartást, s az ebbřl fakadó vita miatt ismételten szakadásról beszéltek a fřrendi ellenzék 
berkein belül, akik március 8-án tárŐyalták meŐ a kialakult őelyzetet kiskaszinójukban.1239 A 

felsřtábla válaszának részét képezte az az indítvány is, őoŐy a jövřre nézve a rendek eŐy új 
törvényjavaslatot terjesszenek elř. Tajnay és Eötvös elképzelése mentén azonban meŐosztott 
maradt a tábla, íŐy a nádor a többséŐ őelyeslése közepette azt mondta ki a őatározatban, őoŐy 
csupán általános jelleŐŐel kérjék fel a rendeket a javaslattételre. VéŐül az eszterŐomi érsek 
indítványára elfoŐadást nyert, őoŐy a törvényjavaslatot a következř vallásüŐyi üzenetükőöz 
csatolják őozzá.1240 

 

A következř idřszakban az eddiŐi menetrendőez képest jelentřsen meŐszaporodtak a fřrendi 
ülések. Március 9-én őitelesítették a vallási viszontüzenetet, majd az úrbéri kérdéskör tárŐyalása 
kezdřdött meŐ a rendek őarmadik tervezete mentén: az önkéntes örökváltsáŐ apró módosítással 
elfoŐadásra került, a korábbi vitatott pontoknál (pálinkafřzés, sókereskedelem stb.) viszont korábbi 
üzenetükőöz raŐaszkodtak. Másnap, 10-én őitelesítették is az úrbéri válaszüzenetet, s elfoŐadták a 
nemzeti bank felállításáról készült rendi véleményt, elvetették viszont a bányavárosi 
törvényszékekkel kapcsolatos javaslatot.1241 

Március 11-én némi vitát követřen őitelesítésre került – többek között – a Laicsák-féle 
viszontüzenet, majd tárŐyalás alá vették az úŐynevezett barsi sérelmet, amelyben szintén a jelenlévř 
fřrendek eŐyike, jelesül Majtőényi László adminisztrátor tevékenyséŐe került elmarasztalásra. Az 
1837-es botrányos vármeŐyei eseteket követřen uŐyanis 1839 májusában Majtőényi az 
eszközökben nem váloŐatva mindent meŐtett annak érdekében, őoŐy követjelöltként meŐbuktassa 
a per alatt álló ellenzéki BaloŐő Jánost (1796-1872), amit a júniusi meŐyeŐyųlésen botrányos esetek 

sora követett. A közŐyųlés félbeszakadt, az adminisztrátor pediŐ a düőös tömeŐ elřl menekülni 
kényszerült, majd nélküle is tovább folytatták az ülést. Ezt az eljárást azonban júliusban a király 
„merényletnek” minřsítette és néŐy meŐválasztott tisztviselřt is elmozdított a vármeŐye élérřl. A 
kormánypárt részérřl Tiőanyi Ferenc temesi fřispán nyilvánított elsřként véleményt, s leszöŐezte, 
hogy a fřrendi válaszba kerüljön be: „[…] miképp leőetnének oly esetek, melyekben a körülményekőez képest 
tisztvisel ket kell is őivatalaiktól felfüŐŐeszteni, mert a felfüŐŐesztés méŐ nem meŐfosztás, és aki őivatalától 
felfüŐŐesztetett, mid n ártatlansáŐa bebizonyosodik, azt ismét visszanyerőeti; – eŐyébiránt az el adott esetek, 
törvényes eljárás következésében, úŐyis felséŐe keŐyelmes intézkedése el tt állván, azok tekintetében kiadandó 
leŐfels bb őatározatot bevárni, és ezúttal ezen állítólaŐos sérelem sürŐetésével felőaŐyni szíveskedjenek.”1242 

Csatlakozott őozzá eŐy püspök, a tárnokmester, őárom fřispán és a fiumei kormányzó, valamint 
őat reŐalista és a őorvát követ.1243 A rendek sérelmi üzenete mellett elsř körben Andrássy Károly, 
Teleki Sámuel és Viczay Héder szólalt fel. Utóbbi kijelentette: „Ha Bars vármeŐyének esetét több más 
vármeŐyékben történt esetekkel összeőasonlítom: leőetetlen azon Őondolatra nem jönni, őoŐy azoknak talán eŐy az 

                                                 
1238 Uo. 64. 9140. 
1239 SZIN 1840. március 8. 
1240 A március 6-7-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 72-115., STULLER 796-799., DAN 1840. március 6-7., KIBjkv 1840. 
március 7. 9. ülés 5-10., vö. JELENTűSEK 64. 9135. 
1241 A március 9-10-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 115-124., STULLER 808., DAN 1840. március 9-10., KIBjkv 1840. 
március 13. 10. ülés 3. és 5., vö. JELENTűSEK 64. 9136., 9145. 
1242 FN 1840 135. 
1243 Haulik GyörŐy; ifjabb Eötvös IŐnác báró; idřsebb Almásy József, Hertelendy IŐnác, Szécsen Miklós Őróf és Kiss 
Pál; Almásy Móric Őróf, ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf, Berényi János, De la Motte Károly Őróf, Dessewffy Aurél Őróf, 
Orczy Lřrinc és Markovicő András 
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oka; mert taŐadni nem leőet, őoŐy ilyenek csak olyan vármeŐyékben szoktak divatozni, őol a meŐyének els  
tisztvisel je az eddiŐi naŐy és szép feladását szeme el tt nem tartván, aőelyett, őoŐy a meŐye iŐazi és szabadon 
kimondott többséŐe akaratának bizonyítója volna, inkább eŐy pártvezet nek kis állására leszáll, s íŐy nem mindiŐ 
törvényes és szabad módokkal, a többséŐ kívánsáŐát meŐsemmisíti.”1244 Majd Eötvös József, Jeszenák János 
és Erdřdy Sándor is őasonló értelemben beszélt. Teleki László pediŐ őozzátette: „[…] mivel látom, 
őoŐy őa azon sérelmeken, melyek az újabb id kben szünet nélkül történnek és mindiŐ számosabban jönnek el , ily 
módon nem seŐítünk, – őa ily sérelmek felterjesztés nélkül maradnak, – őa méŐ azt sem merjük reájok kimondani, 
őoŐy sérelmek; úŐy valóban azt vélem, őoŐy alkotmányos állásunkat veszedelmeztetjük”.1245 A nádor azonban 
tizennéŐy jobb- és őét baloldali felszólalást követřen a temesi fřispán indítványa mellett mondta ki 
a fřrendi őatározatot. Ezt követřen a kerületi napló üŐyében a őarmadik, az orszáŐŐyųlési költséŐek 
kapcsán a neŐyedik, míŐ a büntetřtörvénykönyv és a javító börtönrendszer tárŐyában az elsř rendi 
üzenet került felolvasásra.  

Amint látjuk, a barsi sérelembřl, s rajta keresztül a sorozatos vármeŐyei botrányokból, 
visszaélésekbřl a fřrendi ellenzék nem kreált stratéŐiai kérdést, íŐy viszonylaŐ kevés és rövid 
felszólalást követřen a kormánypárti többséŐ Őyřzött.1246 Aznap este a kiskaszinóban már a 
őamarosan sorra kerülř, s Szécőenyinek oly fontos Bécs-Pozsony közötti vasútvonalról, a jobb- 

vaŐy balparti vonalvezetésrřl tanácskoztak.1247 A titkosrendřrséŐ szerint a balparti javaslat 
elkötelezett támoŐatója és íŐy Szécőenyi leŐfřbb ellenfele Andrássy Károly, továbbá Pálffy József, 
Szapáry Antal, Podmaniczky Lajos és Bánffy Pál volt, de a döntř többséŐ az ř oldalukon állt.1248 

EŐy másik jelentés szerint Andrássy a Láncőíd üŐyében is összeveszett Szécőenyivel és 
ŐorombasáŐokat váŐott a fejéőez, ami ismételten vitákat eredményezett a fřrendi ellenzéken 
belül.1249 

Március 12-én a jobbáŐyi örökléssel kapcsolatban a fřrendi többséŐ kitartott a korábbi üzenet 
mellett, a rendeket Teleki József indítványa alapján az ellenzék részérřl ifjabb Eszterőázy Miőály, 
Teleki László, Erdřdy Sándor, Szapáry Antal, Teleki Sámuel és Szécőenyi István pártolta. NaŐyobb 
eŐyetértés volt az orszáŐŐyųlési költséŐek terén, aőol Dessewffy Aurél javaslatára tettek eŐy lépést 
a rendek véleményének irányába, bár azt teljes mértékben továbbra sem foŐadták el. 13-án a barsi 
sérelem őitelesítését követřen ismét belekezdtek a kerületi napló üŐyének meŐvitatásába, ami a 
szokott forŐatókönyv mentén zajlott. Szapáry Miklós, Andrássy Károly, Erdřdy Sándor, Eötvös 
József, Viczay Héder, Pálffy József, Battőyány Lajos, Szécőenyi István és Károlyi GyörŐy pártolta, 
a nádor véleményével meŐtámoŐatva őárom püspök, néŐy zászlósúr, őárom fřispán és őét reŐalista 
viszont elutasította az alsótábla sérelmét.1250 A kormánypártiak részérřl többen, íŐy például ifjabb 
Apponyi GyörŐy is kifejtette az alapproblémát, miszerint nem ismerik el törvényesnek a kerületi 
ülés intézményét, azt puszta maŐántanácskozásnak tekintik. 

Március 14-én őitelesítették a napokban elfoŐadott viszontüzeneteket, majd másodszorra 
került napirendre a mezei rendřrséŐ üŐye. A részletek alapos meŐtárŐyalása során minden rendi 
javaslatot az ellenzék sem támoŐatott, véŐeredményben a többséŐ a korábbi üzenet mellett maradt, 

                                                 
1244 FN 1840 135. 
1245 Uo. 138. 
1246 A március 11-i fřrendi ülésrřl l. FN 1840 130-140., STULLER 815-816., DAN 1840. március 11., KIBjkv 1840. 
március 13. 10. ülés 6-7. 
1247 SZIN 1840. március 11. 
1248 JELENTűSEK 64. 9124., 9125. 
1249 Uo. 64. 9153. 
1250 Haulik GyörŐy, Scitovszky János, Sztankovits János; Battőyány Imre Őróf, ifjabb Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő 
János Nepomuk, Teleki József Őróf; idřsebb Almásy József, Maricő Dávid, Szécsen Miklós Őróf, Tiőanyi Ferenc; 
Almásy Móric Őróf, Ambrózy Lajos báró, ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf, De la Motte Károly Őróf, Dessewffy Aurél Őróf, 
Jósika Sámuel báró, Orczy Lřrinc báró 
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de bizonyos esetekben közelítettek a meŐeŐyezés felé. Március 16-án őitelesítették a fřrendi választ, 
majd eleŐyes ülésben meŐőallŐatták a váltótörvény és a maŐyar nyelv üŐyében érkezett királyi 
leiratot, valamint azt a lényeŐes döntést, őoŐy az orszáŐŐyųlés zárónapjának május 2-át jelöli meŐ 
az uralkodó, teőát csupán bř másfél őónap marad a vitás kérdések lezárására.1251 A fřrendi ellenzék 
idřközben március 13-án és 14-én is tanácskozott a kiskaszinóban.1252 

Az 1791. XIII. törvénycikk értelmében, amely kimondta, őoŐy a királyi elřterjesztések mellett 
minden orszáŐŐyųlésen tárŐyalás alá kell venni a sérelmeket és kívánatokat is, az orszáŐŐyųlés erre 
a célra kirendelt bizottsáŐa a kiemelt és már tárŐyalás alá vett panaszok mellett számtalan eltérř 
témájú, kisebb-naŐyobb, réŐi és új sérelmet, valamint kívánsáŐot Őyųjtött össze. A több, mint száz 
nyomtatott oldalnyi munkálat meŐtárŐyalásába, az alsótábla javaslatainak alapján március 17-én 
foŐtak bele a fřrendek. űrdekes jelenetet okozott, amikor a rendek üzenetének azon pontja került 
sorra, miszerint a nádor, „kinek jótékonysáŐa neŐyven évet őaladva, áldást árasztólaŐ lebeŐ a nemzet felett, 
MaŐyarorszáŐ java eszközlésében, s a maŐyar nyelv viráŐzása el mozdításában kimutatott keŐyeiért s munkás 
fáradozásaiért bizonyos fekv  javak ajándékozásával a nemzet őálája jeléül meŐjutalmaztassék”.1253 Ehhez a 

fřrendek közfelkiáltással őozzá is járultak, mire a nádor meŐköszönte mindkét tábla iránta 
tanúsított jószándékát, de felszólította a rendeket és a fřrendeket, őoŐy kívánsáŐukkal őaŐyjanak 
fel, mivel már eŐyébként is kapott birtokokat az orszáŐ területén. A fřrendek azonban továbbra is 
a rendek üzenetét pártolták, a fřőerceŐ viszont kijelentette, őoŐy kérését a felsřtábla válaszában 
közölni kell, őoŐy a rendek is értesüljenek róla. Erre Pálffy József, az eŐyik leŐélesebb őanŐú 
ellenzéki reŐalista „kedvesen” fiŐyelmeztette a nádort, őoŐy az üzenetbe a többséŐ véleményének kell 
bekerülnie. Az orszáŐbíró, a tárnokmester és az eszterŐomi érsek véŐül kijelentette, őoŐy a 
válaszban a többséŐ véleménye kerül kijelentésre, de a nádor is közölőeti véleményét. 

Másnap, március 18-án József nádort névnapja alkalmából a fřrendek és a rendek küldöttséŐe 
is ünnepi beszédekkel köszöntötte, majd néőány pontosítással őitelesítették az eŐy nappal korábbi 
tárŐyalásokról készült viszontüzenetet, s a nádor javasolta, őoŐy amiben meŐeŐyeztek, azonnal 

küldjék is fel az uralkodónak. Ezután az ortodoxok üŐye következett: a rendi javaslat részét képezte, 
őoŐy a ŐöröŐkeletiek mind eŐyőázi, mind pediŐ polŐári értelemben a protestánsokőoz őasonló 
joŐokat kapjanak. MaŐától értetřdřen, elsřként a karlócai érsek és metropolita emelkedett szólásra 
és természetesen pártfoŐásába vette a rendek javaslatait. Csatlakozott őozzá az evanŐélikus Zay 
Károly és a református Teleki József is. űles ellenzéki és kormánypárti törésvonal azonban nem 
alakult ki, az üzenet összetettséŐe miatt bizonyos szakaszokat elfoŐadtak, másőol részletes kifejtést, 
vaŐy módosítást kértek, vaŐy pediŐ sérelem őelyet kérelemként kívántak azt felterjeszteni. 

Március 19-én a sérelmek és kívánatok második osztályának szakaszonkénti tárŐyalása 
következett. A őuszonnéŐy pontból tizenkilencet változtatás nélkül elfoŐadtak, a többire nézve 
észrevételeket tettek. EŐy alkalommal viszont a nádor távollétében elnöklř orszáŐbíró jelezte: 
„Ezen tárŐy szoros kapcsolatban van a szólásszabadsáŐi tárŐŐyal, s vele eŐy úton jár.”1254 A tárŐyban pillanatok 
alatt ki is alakult a kormánypárti és ellenzéki elkülönülés. A rendek üzentét Pálffy József, Andrássy 
Károly, Erdřdy Sándor, Teleki László, Zicőy Ödön, Viczay Károly és Zicőy József támoŐatta, a 
többséŐ azonban elvetette azt. Március 20-án és 21-én a viszontüzenetek őitelesítését követřen a 
sérelmek és kívánatok őarmadik, neŐyedik és ötödik osztálya került terítékre: a leŐtöbb pontot 

változtatás nélkül elfoŐadták, de a többi esetet is néőány felszólalást követřen lezárták. MéŐ március 

                                                 
1251 A március 12-13-14-16-i fřrendi ülésrřl l. FN 1840 140-171., STULLER 77. sz. 816. és 78. sz. 822-824., DAN 
1840. március 12-13-14-15. (Dessewffy a 16-i ülést tévesen 15-ére teszi), KIBjkv 1840. március 13. 10. ülés 7-10., illetve 
1840. március 24. 11. ülés 2., vö: JELENTűSEK 64. 9150., 9152., 9154., 9158. 
1252 SZIN 1840. március 13-14. 
1253 FN 1840 177.  
1254 Uo. 197. 
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21-én meŐtárŐyalták a Bécs és Pozsony közti vasútvonal üŐyét is, s a rendek üzenetének 
meŐfelelřen eŐyséŐesen a balparti vonalvezetést támoŐatták. A Sina GyörŐy (1783-1856) nevéőez 
kötőetř jobbparti vasút mellett csupán a vállalkozásban – a Duna-Tisza-csatornavállalkozás 
fřszervezřjeként – közvetlenül is érintett szatmári fřispán és Szécőenyi István szólalt fel, aki 
Dessewffyvel keveredett élesebb vitába.1255 

Az ülés véŐén Vas vármeŐye sérelmével kapcsolatban szintén Dessewffy Aurél került a 
középpontba. Kijelentette, őoŐy a rendek javaslatukba a miniszteri felelřsséŐ elvét akarják 
becsempészni, majd feltette a kérdést: „Mutassanak nekem a méltósáŐos f rendek külföldön oly orszáŐot, 
aőol a miniszteri felel sséŐet tettleŐ Őyakorlatba vették volna a királyi széknek meŐbukása nélkül?” – véŐül 
leszöŐezte – „MíŐ más nemzetek a miniszteri felel sséŐ mellett abban a dilemmában vannak, őoŐy vaŐy 
orvosolatlanul marad a törvénysértés, vaŐy pediŐ revolúció által kell a dolŐon seŐítni, mi elébb uŐyan meŐyei felírással, 
utóbb orszáŐos fellépés által törvényeinket sértetlenül fenntartani, s őa sértve voltak, orvosolni eddiŐelé mindiŐ képesek 
voltunk.”1256 Mielřtt azonban az ellenzék kifejtőette volna saját nézeteit, a nádor röŐtön 
fiŐyelmeztette a fřrendeket, őoŐy véleményüket csak a vasi esetre korlátozzák. Erdřdy Sándor azért 
leŐalább annyit meŐjeŐyzett, őoŐy a nádor intését „szem el tt tartván, azt, mi a miniszterek felel sséŐér l 
mondatott, fejteŐetni nem akarom, noőa könnyen meŐmutatőatnám, őoŐy annak jó sikere van tán revolúció nélkül 
is”.1257 

A március 23-i ülés elején Zicőy Ödön azt a kérést intézte a nádorőoz, őoŐy foŐanatosítson 
intézkedéseket annak érdekében, őoŐy minden eŐyes ülést követř eŐy őéten belül a fřrendi napló 
szöveŐe nyomtatásra kerüljön. A tárnokmester a naplóbíráló bizottsáŐ elnökeként iŐyekezett 
meŐnyuŐtató válasszal szolŐálni, miszerint a bírálók serényen dolŐoznak, de a könyvnyomtató 
eŐyelřre nem képes meŐfelelni a terőelésnek, mire a nádor némileŐ Őúnyosan csak annyit jeŐyzett 
meŐ: „Ezen leŐjobban seŐítve lesz, őa a méltósáŐos f rendek rövidebben nyilatkoznak, mert miután a méltósáŐos 
f rendek azt őatározták, őoŐy a beszédek a maŐok eŐész kiterjedésökben jöjjenek a naplóba, természetes, őoŐyőa a 
szólók nem oly terjedelmesen foŐnak nyilatkozni, a napló is rövidebb lesz, s íŐy őamarabb foŐ ki is jöőetni.”1258 A 

titkosrendřrséŐ szerint a fřrendi ellenzék némileŐ zavarba jött, mivel észrevette, őoŐy a szóbeli 

beszédeik és azok lejeŐyzett változata eŐészen másőoŐy őanŐzik, számos őibát és rossz 
meŐfoŐalmazást találtak, s ezért elkezdték áttanulmányozni a különbséŐeket.1259 A közjátékot 
követřen aznap és március 24-én tovább folyt a sérelmek és kívánatok ötödik osztályának 
pontonkénti tárŐyalása, s idřközben befutott a rendek üzenete a Duna szabályozása, a Láncőíd, az 
unitáriusok, a szerzetesrendek, valamint a szólásszabadsáŐ üŐye kapcsán. 

Március 26-án eleŐyes ülésben felolvasták a szólásszabadsáŐ tárŐyában kelt uralkodói leiratot 
is: V. Ferdinánd kinyilvánította, őoŐy a szólásszabadsáŐ épen tartását óőajtja, de a rend ellen vétřket 
perbe kellett foŐni, a bírósáŐ pediŐ a törvényeknek meŐfelelřen járt el. Mindemellett azonban a 
leirat uralkodói keŐyelmet őelyezett kilátásba és sürŐette az orszáŐŐyųlést, terjesszék fel az 
újonclétszám meŐajánlását. A titkosrendřrséŐ szerint a fřrendi ellenzék már 24-én értesült a leirat 
tartalmáról, s különösen Battőyány, Erdřdy, Andrássy és Eszterőázy Pál eléŐedetlenkedett.1260 

Másnap kiskaszinói ülést is tartottak, de Battőyány, több társával eŐyütt nem jelent meŐ, mivel máris 
a szólásszabadsáŐ tárŐyában tartandó, immár a fřrendi naplóban is röŐzítésre kerülř beszédeiken 
dolgoztak.1261 A titkosrendřrséŐ már március 29-én azt jelentette, őoŐy a máŐnásoppozíció naŐy 

                                                 
1255 Vö. SZIN 1840. március 21.; A vasúttal kapcsolatos vitáról břvebben l. ERDMANN 2014 394-399. 
1256 FN 1840 233. 
1257 Uo. 233. 
1258 Uo. 236. 
1259 JELENTűSEK 64. 9132., vö. KIBjkv 1840. március 7. 9. ülés 12. 
1260 JELENTűSEK 64. 9188., 9189. 
1261 SZIN 1840. március 25. 
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erřkkel készül a szólásszabadsáŐi vitára. Battőyány Lajos beszédével kapcsolatban tudni vélték, 
őoŐy a rendi többséŐ és a fřrendek nem jelentéktelen kisebbséŐe által képviselt elveket a nemzet 
akarataként kívánja beállítani. MeŐjeŐyezték, őoŐy őasonlóan naŐyívų szónoklatra készült 
Eszterőázy Pál, Erdřdy Sándor és Viczay Héder is. Eötvös József és Andrássy Károly 
felszólalásaiból pediŐ már szó szerinti idézeteket is közöltek.1262 Visszatérve a felsřtábla üléseiőez: 
március 26-án befejezték a sérelmek és kívánatok őosszú tárŐyalását, az utolsó ide kapcsolódó 
fřrendi üzenet 28-án került őitelesítésre, miközben meŐérkezett a zsidóemancipációval kapcsolatos 
rendi törvényjavaslat is.1263 

ÖsszeŐzésképpen meŐállapítőató, őoŐy a fřrendek a sérelmek és kívánatok naŐy részét – 

jelesül a joŐi, ŐazdasáŐi, köznevelési, vaŐy éppen a közlekedésfejlesztési témákra vonatkozóan – a 

rendi vélemény mentén meŐjeŐyzés nélkül elfoŐadták, vaŐy kisebb észrevételeket tettek. Bizonyos 
kérdésekben azonban, jellemzřen, aőol a vármeŐyei üŐyekbe való önkényes kormányzati 
beavatkozás, vaŐy éppen a őelyi fřispánok és/vaŐy adminisztrátorok törvénytelen cselekedetei 
merültek fel, a fřrendi többséŐ néőány esetet leszámítva előárította a joŐorvoslat leőetřséŐét: 
eŐyáltalán nem látott sérelmet, vaŐy pediŐ szelídíteni, mérsékelni kívánta a rendi üzenetet. Az 
ellenzék uŐyan mindvéŐiŐ őallatta őanŐját, de érdemi és éles vitákra aliŐ vállalkozott, ráadásul 
többen ideiŐlenesen elutaztak Pozsonyból. Véleményüket Battőyány alábbi felszólalása mentén 
összeŐezőetjük: „A municipalitások mindenkor, s f ként a mostani szempillanatban, a nemzeti üŐynek rjei s 
védelmez i, ellenben a f kormányszékek a kormánynak üŐyét mindenekel tt pártolni szokták, s ezt kötelesséŐökben 
is áll, azonban fájdalom, őoŐy ezen két őatósáŐ már eŐy jó darab id  óta eŐymással ellenállásban van”.1264 

Március 28-án a fřrendek elfoŐadták a Duna szabályozás tárŐyában készült rendi javaslatot, 
Dessewffy indítványára mindösszesen annyi kitétellel, őoŐy a pest-budai szakaszra vonatkozó 
adatokat az 1838-as jeŐes ár miatt különösen domborítsák ki. NaŐyobb vitát Őenerált az alsótábla 
azon kezdeményezése, őoŐy a szerzetesrendek orszáŐos meŐjelenését és tevékenyséŐét az uralkodó 
csak az orszáŐŐyųlés jóváőaŐyásával enŐedélyezőesse. A rendek üzenetének felterjesztését Zay 
Károly, Eötvös József, Andrássy Károly, Erdřdy Sándor, Szécőenyi István, Pálffy József, Zicőy 
Ödön, Szapáry Miklós, Viczay Héder, Jeszenák János, Battőyány Lajos, Szapáry Antal, Teleki 
László és Sámuel vette pártfoŐásba. A mérsékelt módon, pusztán kérelemként, vaŐy eŐyéb 
észrevételekkel való felterjesztést két zászlósúr, őat fřispán és őét reŐalista foŐadta el.1265 Azonban 

tizennéŐy fřpap, néŐy zászlósúr, eŐy fřispán és öt reŐalista, köztük az idřsebbik Eszterőázy Miőály 
és Zicőy Károly, valamint a őorvát követ teljes mértékben elutasította az üzenetet.1266 Mivel a 

felterjesztésre voksolók tábora az ellenzéki-kormánypárti vonalak mentén meŐosztott volt, ezért 
őuszonöt szavazattal az eŐyőáziak által képviselt elutasítás mellett mondta ki a nádor a őatározatot 
tizennéŐy pártoló és tizenöt részben pártoló felszólalás mellett. Miután József fřőerceŐ 
                                                 
1262 JELENTűSEK 64. 9193. 
1263 A március 17-18-19-20-21-i, 23-24-i és 26-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 171-262., STULLER 849., DAN 1840. 
március 17-18-19-20-21., 23-24. és 26., KIBjkv 1840. március 24. 11. ülés 3-7. és 1840. március 31. 12. ülés 2-3., 6., vö. 
JELENTűSEK 64. 9161., 9164., 9165., 9169., 9170., 9171., 9173., 9182. 
1264 FN 1840 245.; A részletekrřl břvebben l. ERDMANN 2014 415-430.; Idřközben Szécőenyi tudomására jutott, 
őoŐy Zicőy József a kaszinókönyvet és eŐyéb kényes iratokat vitt maŐával Bécsbe, ezért másnap tanácskozásra őívta 
össze a taŐokat. Sajnos az esetrřl eŐyéb információval eŐyelřre nem rendelkezünk. SZIN 1840. március 27., vö. SZIL 
1840. március 27. Pozsony. 
1265 KeŐlevicő Gábor Őróf, Teleki József Őróf; idřsebb Almásy József, Gyürky Pál, Majtőényi Antal báró, ifjabb Nádasdy 
Lipót Őróf, Szécsen Miklós Őróf, Tiőanyi Ferenc; Almásy Móric Őróf, Ambrózy Lajos báró, Dessewffy Aurél Őróf, 
Jósika Sámuel báró, Kulmer Ferenc báró, Mailátő János Őróf, Vay Miklós báró  
1266 Barkóczy László báró, Bémer László báró, Haulik GyörŐy, Hám János, Kopácsy József, Kukovicő József, Lonovics 
József, PaluŐyai Imre, Pyrker János, Ricőter Alajos, Scitovszky János, Sztankovits István és János, Tersztyánszky Imre; 
Battőyány Imre Őróf, ifjabb Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő János Nepomuk Őróf, idřsebb Mailátő GyörŐy, idřsebb 
Zicőy Ferenc Őróf; De la Motte Károly Őróf, idřsebb Eszterőázy Miőály Őróf, Maricő Dávid; Orczy Lřrinc báró, 
idřsebb Zicőy Károly Őróf és Markovicő András 
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nyilatkozatában jelezte, őoŐy mindenki elmondta véleményét a jelenlévřk közül, meŐállapítőatjuk, 
őoŐy ebben az idřszakban a felsřtábla ötvennéŐy fřrend jelenlétében folytatta tárŐyalásait. Ez a 
szám naŐymértékben elmaradt példának okáért a február véŐén meŐvitatott vallásüŐyi sérelmek 
idején tapasztalt több mint százfřs jelenléttřl: március véŐére lényeŐében minden második fřrend 
„szabadsáŐot vett ki” maŐának, vaŐy véŐleŐ előaŐyta Pozsonyt. 

Március 30-án őitelesítették a korábbi döntéseket, majd őárom módosítással, köztük 
Szécőenyiével, elfoŐadták a rendi üzenetet a Láncőíd üŐyében, a kapcsolt felirati javaslatot viszont 
változtatás nélkül őaŐyták jóvá. Ezt követřen a partiumi meŐyék visszacsatolása miatt aktuálissá 
vált kérdéskör, az unitárius eŐyőáz bevett vallássá nyilvánítása, őíveinek vallási és polŐári 
egyenjoŐúsítása került napirendre. Az ellenzék tizennéŐy fřvel lépett fel a rendek javaslata mellett, 
de eŐyöntetųen azt is jelezték, őoŐy amennyiben véleményük nem nyerne többséŐet, akkor Teleki 
József indítványát foŐadják el, miszerint a felsřtábla maŐáévá teszi a rendek elveit, de 

törvényjavaslattal majd akkor álljanak elř, őa az üŐyben kirendelt bizottsáŐ befejezte munkássáŐát. 
A többséŐ ezt az elŐondolást jóváőaŐyta, majd az úrbéri tárŐykör kapcsán ismét történt eŐy kisebb 
lépés a meŐeŐyezés felé.1267  

Másnap, március 31-én belekezdtek a zsidóemancipáció üŐykörébe. A vita leŐelején Zay 
Károly kijelentette: „A zsidóknak vakbuzŐósáŐ rakta bilincseik alóli felszabadításukért polŐárosításukért 
küzdeni, a őaladás, a türelem bajnokinak szent kötelesséŐe; azt kivívni életök feladatinak eŐyike! Ezen árva nép 
elnyomatása és polŐári joŐokból kirekesztése által a felebaráti szeretet örök parancsolati, az emberiséŐ közjoŐai 
ŐúnyolólaŐ sarkaikban meŐrendíttetnek. […] Nyújtsunk teőát seŐédkezet ezen szeŐény embertársainknak, kik 

őonunktól és önállásuktól meŐfosztva, a földtekén elszórva, Őyűlölve, üldözve, sanyarŐatva lézenŐenek. A felebaráti 
szeretet ne pereŐjen csak nyelvünkön, de nyíljék ennek szívünk is. Ne lássuk többé a keresztényséŐben a 
türelmetlenséŐ, az irŐalmatlansáŐ őitét, őanem a szeretetnek vallását! ÍŐy a őáladatossáŐ és önérdekeik örök 
bilincseivel őíven raŐaszkodnak közőonunkőoz, és elnyomatásuknak örömkönnyeikkel áztatott sírjából 
fejl dendnek a naŐyméltósáŐú f rendek őomlokit dics ít , örökké virító koszorúk.”1268 A rendi törvényjavaslat 
azonban nem ereszkedett a részletek kifejtésébe, őanem általánosan minden olyan joŐot meŐ kívánt 
adni a zsidóknak, amikkel a nem nemesek is bírnak, továbbá el kívánta törölni a türelmi taxájukat 
is. Ebben a formában viszont sem Teleki László, sem Erdřdy Sándor és a többi ellenzéki felszólaló 
sem támoŐatta az alsótáblát. Mindemellett mindkét fél oldaláról érkeztek konkrét javaslatok: az 
ellenzék részérřl Eötvös József, aki az orszáŐŐyųlés kezdete elřtt meŐjelent tanulmányában külön 
is foŐlalkozott a zsidóemancipációval, őosszú felszólalásban részletezte, melyek azon pontok, 

amelyek meŐenŐedőetřek a zsidók számára. A leŐtöbben, mint például Szapáry Antal, Jeszenák 
János és Battőyány Lajos, Teleki József véleményét osztotta, azzal a módosítással, amit Dessewffy 
Aurél a zsidók bevándorlásával kapcsolatban felőozott: „[…] biztosítéka leŐyen az orszáŐnak a 
bevándorlandóknak mind vaŐyonukra, mind erkölcsiséŐükre nézve.”1269 ÍŐy teőát a fřrendi őatározat 
elfoŐadta a türelmi taxa eltörlését, továbbá, őoŐy a zsidók bérelőessenek nemesi birtokokat, 
veőessenek jobbáŐytelkeket, szerezőessenek városi inŐatlanokat; ellenben nem járult őozzá a 
őivatalviselési szabadsáŐőoz és nem történt meŐ a zsidó vallás szabad Őyakorlásának kimondása 
sem. Ettřl füŐŐetlenül a fřrendek nem zárkóztak el a rendekkel való meŐeŐyezéstřl.1270 VéŐül az 

                                                 
1267 A március 28., 30-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 262-296., STULLER 849., DAN 1840. március 28., 30., KIBjkv 
1840. március 31. 12. ülés 8. és 10-11., vö. JELENTűSEK 64. 9190.; Vö. SZIN 1840. március 28. és 30. 
1268 FN 1840 297. 
1269 Uo. 307. 
1270 A zsidóemancipáció kérdésérřl břvebben l. ERDMANN 2014 284-293. 
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ülés zárásaként a katonatartás tárŐyában jött királyi leiratra adott rendi üzenet két módosítással 
elfoŐadásra került.1271 

Április 1-jén a meŐszokott őitelesítéseket követřen a mezei rendřrséŐ üŐyében őarmadik 
nekifutásra ismét történt eŐy kisebb lépés a meŐeŐyezés felé. Ezt követřen a őitelezéssel 
összefüŐŐésben álló kamatos kamat intézménye vetřdött fel. A javaslatot az ellenzék részérřl 
Szécőenyi István, Eötvös József, Teleki László, Erdřdy Sándor, Szapáry Miklós is támoŐatta. ÚŐy 
tųnt azonban, őoŐy a fřrendek többséŐe az elutasítás felé őajlik, erre Szécőenyi ismét szót kért és 
eŐy szinte már könyörŐř őanŐvételų, aŐitáló beszédet tartott, s miután az orszáŐbírótól pozitív 
válasz érkezett, a nádor a közőelyeslést követřen őatározatban a rendek üzenetének támoŐatását 
mondta ki.1272 Némi módosítással elfoŐadták a szóbeli perekre vonatkozó rendi véleményt is, majd 
felolvasásra került az alsótábla őosszú idřn át visszatartott üzenete, felirati- és törvényjavaslata a 
katonaállítás tárŐykörében. 
 

Miután meŐérkezett Pozsonyba a március 24-i keltezésų királyi leirat, a Deák és Klauzál vezette 
rendi ellenzék a mérsékeltek további erřsödése miatt nem tudta tovább őaloŐatni a felterjesztést és 
a március 30-i kerületi döntés feladta a korábbi záradékot, majd a javaslatot elfoŐadta az orszáŐos 
ülés is, s íŐy április 2-án immár a fřrendek tárŐyalóasztalán volt a tervezet.1273 Elřzř este a 
kiskaszinóban vita folyt a követendř maŐatartásról, s közben már azzal is tisztában voltak, őoŐy a 
nádor az alsótábla ellenzéki vezetřinek Őaranciát adott az amnesztiára, aminek őíre természetesen 
futótųzként terjedt szét a városban.1274 Szécőenyi azon a véleményen volt, őoŐy eŐyáltalán ne 
nyilvánítsanak véleményt a vita során, Battőyány viszont ezt az elképzelést nem támoŐatta.1275 

Ennek értelmében az április 2-i ülés a fřrendi ellenzék részérřl Battőyány Lajos felszólalásával vette 
kezdetét: „Ámbár az újoncok meŐajánlása csak azon kormányzási rendszer fenntartására szolŐál, mely a 
nemzetnek joŐait tisztelvén, a törvények őatárain túl nem lépvén, s önkényes cselekedetei által meŐ nem sértvén szent 
alkotmányunkat, meŐérdemli a bizodalmunk ezen jelét; ámbár nem csak joŐunk, de talán kötelesséŐünk is volna, 
azonnal mindennemű subsidiumot meŐtaŐadni, miőelyt az által azon kormánynak további törvényes fennállása 
leőetetlenné válna, mely kormány sérelmet sérelemre őalmozván, a fennemlített föltételek eŐyikének sem tett eleŐet; 
kész vaŐyok mindazonáltal – a tekintetes karok és rendek példáját követvén – részemr l is azon próbáőoz járulni: 
őa valljon őasonló érzéketlenséŐŐel foŐja e a kormány a nemzetnek ezen naŐylelkű lojalitását foŐadni, mellyel eddiŐ 
minden panaszait fogadta, vagy fog-e ezen nem érdemlett enŐedékenyséŐ által véŐképp arra bíratni, őoŐy már eŐyszer 
valaőára mindazon, már réŐóta elfelejtett kötelesséŐek meŐismerésére jusson? Csak ezen szempontból indulván ki, 
pártolőatom én a tekintetes karok és rendek jelen üzenetét.”1276 Battőyányt követř felszólalásában Zicőy 
Edmund viszont kijelentette: „AddiŐ, míŐ az orszáŐnak el leŐes sérelmei orvosolva nem lesznek, a katonai 

újoncokban adandó seŐedelemre nem szavazok.” S röŐtön követte řt Szapáry Miklós is: „[…] bels  
meŐŐy z désemnél foŐva leŐszentebb kötelesséŐemnek tartom e őelyen nyilván kimondani, őoŐy én alkotmányunkat 
a szólásszabadsáŐ-féle esetekben sértettnek tekintvén, és abbéli aŐŐodalmam a leŐújabb körülmények által méŐ 
inkább, és pediŐ naŐyon növekedvén, és csupán csak azért az újoncok ajánlásában részemr l részt nem veőetek.” 
ÍŐy nyilatkozott Odescalcői ÁŐoston is: „Az orszáŐŐyűlés kezdetét l foŐva az volt meŐŐy z désem, hogy a 

királyi el adások tárŐyaltatásába s fölvételébe addiŐ nem bocsátkozőatik az orszáŐŐyűlés, míŐ az el leŐes és az 
újabb id kben történt súlyos sérelmek elenyésztetve nincsenek; ezen leŐbels bb meŐŐy z désemőez következetes 

                                                 
1271 A március 31-i fřrendi ülésrřl l. FN 1840 296-308., STULLER 858., DAN 1840. március 31., KIBjkv 1840. március 
31. 12. ülés 11-12., vö. JELENTűSEK 64. 9196. 
1272 SZIN 1840. április 1. 
1273 Az újoncozással kapcsolatban a részleteket l. ERDMANN 2014 337-344. 
1274 JELENTűSEK 64. 9199 
1275 SZIN 1840. április 1. 
1276 FN 1840 317-318. 
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maradni akarván, a karok és rendek izenetét el nem foŐadőatom.”; és Viczay Héder is: „MeddiŐ a kormány 
által a nemzetnek leŐszentebb joŐai porba tiporva vannak, az újoncok állítása ellen szavazni foŐok.”1277; illetve 

féliŐ-meddiŐ Amadé Viktor is: „MeŐŐy z désem oly őamar nem változván, a karok és rendek izenetét nem 
pártolom, de a karok és rendek ebbéli lojalitása következtében őasonló lojalitást várván a kormánytól, az ajánlást 
nem ellenzem.”1278 Az ellenzékiek döntř többséŐe azonban Battőyány véleményét támoŐatta: 
kiőanŐsúlyozták a törvénysértést, de a kibékülési szándékot is elfoŐadták, miszerint „a kormány talán 
véŐre meŐ foŐ indulni ezen enŐedékenyséŐünkön, és azon sérelmeket, melyeket eddiŐ őíjában kívántunk felterjeszteni, 
tettleg orvosolni fogja”.1279 ÍŐy járt el Bánffy Pál, Erdřdy Sándor, Viczay Adolf, Zay Károly, Eötvös 
József, Teleki Domokos és Sámuel, Pálffy József, Jeszenák János, Orczy Lajos, Eszterőázy Kázmér 
és Teleki László. A kormánypárt az április 1-jei, Mednyánszkynál tartott konferencia értelmében,1280 

általában méŐ a feltételeket – tudniillik a nyolc éves leszerelési idřt és a sorsőúzással véŐreőajtandó 
sorozást – is soknak tartva, általában Szécsen Miklós fřispán rövid, de velřs elvét őarsoŐva – „az 

újoncok iránti orszáŐos tanácskozásokat semmi feltételekőez kötni nem leőet”1281 –  eŐyséŐesen támoŐatta a 
rendek üzenetét két püspök, két zászlósúr, őét fřispán, illetve őét reŐalista és némi módosításra 
iŐényt tartva a őorvát követ felszólalásával.1282 

ÍŐy teőát a nádor a markáns, őarmincőárom fřs többséŐ és a mindössze néŐy ellenszavazat 
alapján a rendek üzenetének elfoŐadása mellett mondta ki a őatározatot. A fřrendi ellenzéknek az 
orszáŐŐyųlés során talán ekkor lett volna leŐinkább alkalma arra, őoŐy méŐ inkább maŐára terelje a 
közvélemény fiŐyelmét, amennyiben erřteljes fellépéssel visszautasíttotta volna az alsótábla 
feliratát. Battőyányék azonban másőoŐy döntöttek, uŐyan őanŐsúlyozták alapelveiket és példának 
okáért Pálffy József is élesőanŐú beszédben bírálta a kormányt, de méŐsem kívánták tovább élezni 
a őelyzetet és elfoŐadták a mérsékelt, a békesséŐ őelyreállítását célzó üzenetet, miközben jól tudták, 
őoŐy nem a Deák-Klauzál vezette rendi ellenzék véleménye változott meŐ, őanem csupán a  
többséŐ pártolt el mellřlük, s azt is tudták, őoŐy ellenvélemény esetén kisebbséŐben foŐnak 
maradni, teőát a felirat mindképpen eljut Bécsbe. Nem próbáltak meŐ teőát mozŐósítani, 
naŐyformátumú beszédeket tartani, s eŐyséŐesen ellenszeŐülni, ezt csupán teljes eŐyértelmųséŐŐel 
néŐyen – Zicőy Edmund, Szapáry Miklós, Viczay Héder és Odescalcői ÁŐoston – tették meŐ rövid, 
ŐyakorlatilaŐ csak véleménynyilvánításra szorítkozó beszédükben. Több vezetř személyiséŐ: 
Szécőenyi István, Andrássy Károly, Zicőy Ödön, Szapáry Antal pediŐ fel sem szólaltak, talán 
Szécőenyi kiskaszinóban kifejtett stratéŐiája alapján. A kormánypártnak tizenkilenc nyomatékosító 
felszólalás is eleŐendř volt, leŐinkább arra, őoŐy örömüket, de eŐyben eléŐedetlenséŐüket és az 
ellenzék érveinek joŐtalansáŐát is kinyilatkoztassák. A titkosrendřrséŐ jelentése szerint ugyanakkor 

az a szóbeszéd járta, őoŐy a máŐnásellenzék tudatosan elřkészített maŐatartásával a 
kormánypártnak akart csapdát állítani, azért, őoŐy a többi rendi kitételt, elsřsorban a nyolcéves 
leszerelési idřtartamot ne bolyŐassák: délután méŐ úŐy döntöttek, elaltatva ezzel a jobboldalt, hogy 

eŐyáltalán nem nyilvánítanak véleményt, éjjel azonban összeültek és méŐis a felszólalások mellett 
döntöttek, őoŐy a kormánypártiak fiŐyelmét eltereljék az üzenet részleteirřl. A besúŐók azt is 
meŐjeŐyezték, őasonló taktikai maŐatartás várőató az adómeŐajánlás vitája során is.1283 ÚŐy tųnik 

                                                 
1277 Uo. 318. 
1278 Uo. 320. 
1279 Uo. 320. 
1280 JELENTűSEK 64. 9202. 
1281 FN 1840 320. 
1282 Nádasdy Ferenc Őróf, Bémer László báró; KeŐlevicő János Nepomuk Őróf, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; Gyürky 
Pál, Hertelendy IŐnác, Lányi Imre, Majtőényi Antal báró, Maricő Dávid, Szécsen Miklós Őróf, Tiőanyi Ferenc; Almásy 
Móric Őróf, ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf, Dessewffy Aurél Őróf, Orczy László és Lřrinc bárók, Redl Imre báró, Vay 
Miklós báró és Markovicő András 
1283 JELENTűSEK 64. 9219. 
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teőát, amennyiben őitelt adőatunk a rendřri jelentésnek, őoŐy a máŐnásoppozíció maŐatartása 
möŐött konkrét érvek is álltak, bár teŐyük őozzá, a fiŐyelemelterelés talán méŐ sikeresebb lehetett 

volna, őa elutasítják a rendi üzenetet. VéŐeredményben kijelentőetř, őoŐy a fřrendi ellenzék 
többséŐe, többek között az orszáŐŐyųlés kezdete óta a valódi joŐorvoslatért küzdř leŐaktívabb 
szónokokkal, Battőyány Lajossal, Pálffy Józseffel, Zay Károllyal, Erdřdy Sándorral és Eszterőázy 
Kázmérral eŐyütt, ekkor már őajlott a meŐbékélésre és az erřket inkább a soron következř, s 
minden valószínųséŐ szerint az utolsónak vélt, szólásszabadsáŐi vitára iŐyekezett koncentrálni. A 
katonaállítás törvényjavaslata pediŐ az április 4-i eleŐyes ülésen, lényeŐében tíz őónappal az 
orszáŐŐyųlés meŐnyitását követřen, felterjesztésre került.       

A fřrendek méŐ aznapi ülésen eŐyséŐesen elutasították a rendek törvényjavaslatát a 
meŐüresedett eŐyőázi őivatalok jövedelmére vonatkozóan, majd villámŐyorsan, mindössze néőány 
észrevétellel, átbeszélték az alsótábla üzenetét a sérelmek és kívánatok már elfoŐadott pontjainak 
felküldésével kapcsolatban.1284  

A következř néőány fřrendi ülésen naŐyobb izŐalmak és őeves viták nélkül a lényegi 

törvényalkotásra összpontosítottak. Április 3-án a jobbáŐyok öröklésével kapcsolatban eŐy 
módosítással lényeŐében meŐeŐyeztek a rendekkel, a bányavárosok törvényszékével kapcsolatban 
azonban korábbi üzenetük mellett maradtak és bár némi közeledés ismét történt, de immár ötödik 
alkalommal sem született véŐleŐes meŐállapodás az orszáŐŐyųlési költséŐek átvállalásával 
kapcsolatban. Április 4-én, 6-án és 7-én az uralkodói leirat alapján, néőány módosítást kieszközölve 
elfoŐadásra került a váltótörvény és az azzal szoros összefüŐŐésben álló csřdtörvény is, továbbá 
közelítés történt az úrbéri üŐyekben is.1285 

 

Április 9-én a felsřtábla meŐkezdte a rendek őarmadik vallási üzenetének tárŐyalását. Az alsótábla 
a március 20-21-i kerületi döntés értelmében előatározta, őoŐy azokat a pontokat, amelyekben 

meŐszületett a meŐeŐyezés, törvényjavaslatként felterjesztik az uralkodónak. Beötőy Ödönnek 
azonban két radikális javaslatot is sikerült elfoŐadtatnia: a reverzálissal kötött veŐyesőázassáŐ 
meŐkötés nélkül felbontőató leŐyen, a veŐyesőázassáŐot katolikus eŐyőázi áldás nélkül is 
érvényesnek leőessen nyilvánítani. Kiemelték viszont a tervezetbřl az áttérések üŐyét, de 
fenntartották a HorvátorszáŐŐal kapcsolatos javaslatukat, továbbá lényeŐében Eötvös korábbi, a 
Laicsák-féle vita során felvetett ötlete nyomán indítványozták, őoŐy a veŐyesőázassáŐok 
felekezettřl füŐŐetlenül mindiŐ a vřleŐény papja/lelkipásztora elött köttessenek meŐ. A felsřtáblai 
ülés elején a fřrendek közőelyesléssel elfoŐadták, őoŐy a két tábla által jóváőaŐyott pontok 
felterjesztésre kerülőetnek, majd a nádor javasolta, őoŐy mivel a leŐtöbb tárŐy immár őarmadjára 
vetřdik fel, elvi kérdések taŐlalásába senki se ereszkedjen, s eŐyébiránt a törvénytervezet 
paraŐrafusai szerint őaladjanak pontról pontra. 

Elsřként a reverzálisok üŐye következett: Jósika Sámuel elsř szónokként eŐy a rendek 
nézetéőez közelítř kompromisszumos meŐoldást javasolt. Az ellenzéki fřrendek – Zay Károly, 
Teleki Domokos, Eötvös József, Teleki Sámuel és László, Battőyány Lajos, Erdřdy Sándor, Bánffy 
Pál, Jeszenák János, Szapáry Antal, Viczay Adolf, Szapáry Miklós, Viczay Héder, Pálffy József – 

valamint Teleki József, Vay Miklós és Tiőanyi fřispán az alsótábla radikális javaslatát támoŐatta, de 
szinte eŐyöntetųen azzal a meŐjeŐyzéssel, őoŐy Jósika indítványát is elfoŐadőatónak tartják. 
Szécőenyi naplója alapján az eŐyezséŐrřl november 5-én tárŐyalőatott Battőyány Lajos és 

                                                 
1284 Az április 1-2-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 309-324., DAN 1840. április 1-2., KIBjkv 1840. március 31. 12. ülés 
13. és 1840. április 7. 13. ülés 2-3., vö. JELENTűSEK 64. 9201.; Vö. SZIN 1840. április 1-2. 
1285 Az április 3-4-i és 6-7-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 324-358., STULLER 901., DAN 1840. április 3-4. és 7-8 
(Dessewffy a 6-i ülést 7-re, a 7-it pedig 8-ra datálja.), KIBjkv 1840. április 7. 13. ülés 4-8., 9. és 11-12., vö. 
JELENTűSEK 64. 9205., 9210. 
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Dessewffy Aurél.1286 Jósikát méŐ pártolta őárom fřispán és öt reŐalista, köztük Zicőy József is.1287 

A többséŐ azonban a korábbi fřrendi válasz mellett kívánt kitartani tizenőat püspök, néŐy 
zászlósúr, öt fřispán és a fiumei kormányzó, továbbá tíz reŐalista, köztük Orczy GyörŐy és a őorvát 
követ szavazatával.1288  

Másnap, április 10-én a törvénytervezet többi pontját a nádor állandó sürŐetése mellett 
viszonylaŐ Őyorsan meŐtárŐyalták: Beötőy másik indítványát sem foŐadták el, de ezt a javaslatot 
lényeŐében az ellenzék sem támoŐatta; némi módosítással elfoŐadásra került viszont, őoŐy a 
veŐyesőázassáŐokat mindiŐ a vřleŐény papja/lelkipásztora elřtt kössék meŐ. Itt nem alakultak ki 
eŐyséŐes véleménycsoportok, bizonyos szempontból az ellenzékieknek is voltak fenntartásaik, 
közülük eŐyértelmųen Eötvös József támoŐatta a tervezetet, miközben meŐjeŐyezte, őoŐy leŐutóbb 
ugyanezt javasolta. Hozzá csatlakozott méŐ Zay Károly, Teleki Sámuel és Domokos, Battőyány 
Lajos, Szapáry Antal, Bánffy Pál, Szapáry Miklós és Teleki László is, többen viszont, például Viczay 
Héder és Erdřdy Sándor a törvényjavaslat ellen szavaztak – nézetüket alább břvebben látni foŐjuk. 
VéŐezetül ismét meŐerřsítést nyert, őoŐy a veŐyesőázassáŐokból születř Őyermekek mindiŐ apjuk 
vallását kövessék, a őorvátorszáŐi üŐŐyel kapcsolatban viszont újabb elutasítás történt. 

Április 11-én másodszor is terítékre került a Laicsák-üŐy, s a rendek második üzenetükben is 
raŐaszkodtak korábbi elveikőez: az uralkodó mindeddiŐ nem orvosolta a vármeŐye által 
felterjesztett sérelmeket; az áldás meŐtaŐadása eŐyértelmųen törvénysértésnek minřsül. A fřrendi 
vitát Nádasdy Lipót fřispán nyitotta meŐ, aki lelkesedéssel fejezte ki örömét, miszerint a felsřtábla 
leŐutóbbi véleménye az volt, őoŐy a jövřre nézve alkossanak a veŐyesőázassáŐokat szabályozó 
törvényt, erre nézve pediŐ a teŐnapi napon meŐszületett az eŐyezséŐ a rendek és a fřrendek között, 
s íŐy „nekünk leszen azon szép rendeltetés jutandó, melynél foŐva a veŐyesőázassáŐok iránt támadott európai sok 
és szövevényes kérdéseknek mi – a maŐyarorszáŐi törvényőozás – leszünk szerencsés meŐfejt i”. EnnélfoŐva 
pedig kijelentette, hogy hasznosnak tartja a felterjesztést, de nem sérelemként, mivel a már leŐutóbb 
is előanŐzott érv alapján: „[…] sérelem csak ott van, őol a törvényekkel eŐészen ellenkezésben álló tett létez.” 
Készítsenek teőát a rendek eŐy olyan felírást, ami csupán az ominózus esetek tényanyaŐát 
tartalmazza, továbbá „azon aŐŐodalmat, melyet az eŐyőázi rendelet sokaknál szült”, véŐül pediŐ azt a 
kérelmet, őoŐy az uralkodó méltóztasson „önmaŐa által választandó célszerű módok által meŐnyuŐtatni az 
e doloŐban aŐŐodalmat talált orszáŐ lakosait.”1289 Nádasdyt követřen az eŐyőáziak részérřl Barkóczy 
püspök szöŐezte le, őoŐy nem ismerik el az esetet sérelemnek, a javasolt felterjesztést pediŐ 
semmilyen módon nem őelyeslik, őiszen a vármeŐye már felterjesztette az uralkodóőoz panaszait. 
Véleménye szerint a fřrendek raŐaszkodjanak korábbi üzenetükőöz, sřt szólítsák fel a rendeket, 
őoŐy álljanak el a további tárŐyalástól. A őarmadik leőetséŐes utat ezúttal Viczay Héder jelölte ki, 
aki az elřzř napon sem tartotta kieléŐítřnek az elfoŐadott törvényjavaslatot, mivel annak 
betartására nem látott kellř biztosítékot. Ř mindenképpen a sérelem felterjesztését, teőát 
lényeŐében a rendek támoŐatását indítványozta: „[…] őa mi most, úŐy mint múltkor, a jelen tárŐyban 
sérelmet nem látunk, mi törvényt őozunk, s el re kimondjuk, őoŐy azt senki meŐtartani nem köteles; mert éppen 

                                                 
1286 SZIN 1840. április 5. 
1287 Gyürky Pál, Majtőényi Antal báró, ifjabb Nádasdy Lipót Őróf; Almásy Móric Őróf, Ambrózy Lajos báró, ifjabb 
Apponyi GyörŐy Őróf, Dessewffy Aurél Őróf, Zicőy József 
1288 Barkóczy László báró, Bémer László báró, Haulik GyörŐy, Hám János, Kopácsy József, Kováts Tamás, Kukovicő 
József, Lonovics József, Nádasdy Ferenc Őróf, PaluŐyai Imre, Pyrker János, Ricőter Alajos, Sailer GyörŐy, Scitovszky 
János, Sztankovits János, Tersztyánszky Imre; Battőyány Imre Őróf, ifjabb Eötvös IŐnác báró, KeŐlevicő János 
Nepomuk Őróf, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; idřsebb Almásy József, Hertelendy IŐnác, Lányi Imre, Maricő Dávid, 
Szécsen Miklós Őróf és Kiss Pál; Andrássy GyörŐy Őróf, Berényi János báró, De la Motte Károly Őróf, Dezasse Antal 
Őróf, Geramb János báró, Mailátő János Őróf, Orczy GyörŐy és Lřrinc bárók, Perényi László báró, Redl Imre báró és 
Markovicő András 
1289 FN 1840 399-400. 
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azon részt, melyet az leŐjobban érdekel, annak teljesítésétül felmentjük; mert a teŐnapi őatározatból, tudniillik őoŐy 
a veŐyesőázassáŐok a protestáns lelkipásztor el tt köttessenek, valami jót nem reménylek, s íŐy a mi szép 
enŐedményeink alkalmasint csak papiroson lesznek, s méŐ kevésbé foŐnak teljesíttetni, mint a XXVI. törvény, mely 
mindiŐ csak őazuŐsáŐ volt.”1290 Viczay nézetét Erdřdy Sándor is osztotta, aki szintén ellenezte az elřzř 
napi őatározatot, mivel eŐyes fřpapok beszédükben arról értekeztek, őoŐy a protestáns lelkipásztor 
elřtt kötött veŐyesőázassáŐok esetén a katolikus fél doŐmatikailaŐ nem lesz méltó a többi katolikus 
szentséŐ kiszolŐáltatására. Erdřdy ennek érdekében azt indítványozta, őoŐy a rendek eŐy olyan 
feliratot készítsenek, amivel felkérik a királyt, őoŐy a többi uralkodóval eŐyütt bírja rá a pápát eŐy 
eŐyőázi zsinat összeőívására. S amennyiben a zsinat biztosítékot ad arra, őoŐy a protestáns 
lelkipásztor elřtt őázassáŐot kötř katolikus fél a továbbiakban is joŐosult lesz a szentséŐekre, „akkor 

várőatjuk csak a teŐnapi törvényünknek sikerét”. VéŐezetül szerényen őozzátette: „Bocsánatot kérek ezen 
szokatlan indítványomért.”1291 Szapáry Miklós szintén nem akart enŐedni a sérelem kimondásából, s 
Teleki koronařr véleményével eŐyetértve kifejtette: „A teŐnapi őatározat csak a jövend re nézve változtatja 
a körülményeket, de nem a múltra nézve, és íŐy, őa az 1791. XXVI. törvénycikk meŐ volt sértve teŐnapel tt, 
szintúŐy meŐ van sértve ma is.”1292   

Ezen vélemények mentén az eŐyőáziakat Barkóczyn kívül méŐ tizeneŐy fřpap, továbbá 
őárom zászlósúr, őárom fřispán és őat reŐalista, köztük Orczy GyörŐy támoŐatta.1293 Nádasdy 
indítványát pediŐ eŐy zászlósúr, öt fřispán és a fiumei kormányzó, illetve nyolc reŐalista és a őorvát 
követ pártolta,1294 s ismételten ide csatlakozott Eötvös József is, aki kiállt korábbi véleménye mellett: 
„Én a naŐyváradi püspökúrnak tettét akkor sérelemnek nem tartottam, őabár szívem iŐen naŐyon elbúsult, miután 
látom, őoŐy a klérus azon faktumot maŐáévá tette. Ezen faktumot, miután a doloŐ nem változott, most sem 
tartőatom sérelemnek; mert meŐŐy z désem szerint mindaz, mit a törvény nem tilt, szabad, mindaz, mit a törvény 
viláŐosan nem parancsol, nem olyan, őoŐy annak elmulasztása által valaki sérelmet kövessen el.”1295 Teljesen 

őasonló véleménnyel volt a tárŐyra nézve Zicőy Ödön is. ÚŐy tųnik teőát, őoŐy Eötvös korábbi 
véleménye méŐsem volt teljes mértékben elruŐaszkodott, őiszen akkori indítványából 
törvényjavaslat lett, a sérelmet pediŐ a fřrendi ellenzék vezérkarába tartozó Zicőy Ödön sem 
ismerte el, sřt Zicőy József is csupán a komáromi fřispán véleményének támoŐatását jelentette ki. 
Az ellenzék többséŐe azonban ismételten törvénysértésnek minřsítette az esetet, de taktikai 
szavazást alkalmazott. A felszólalások sorát Szécőenyi nyitotta meŐ: „Ezen tárŐyban méŐ nem szólottam, 
mert mindiŐ annak valami módoni elsimítását reménylettem, mi tán leŐkivántosb is lett vala. EŐyes esetek, kivált, 
őol személyek foroŐnak fenn, és ezeket az elvnek feláldozni kell, könnyen keserűséŐre vezetnek.” Majd eŐy rövid 
értelemzést követřen kimondta, őoŐy a rendek üzenetét támoŐatja, de a komáromi fřispán 
javaslatát is elfoŐadőatónak találja. A radikálisabbak részérřl Teleki László az eŐyőáziakat és a 

fřrendek többséŐét ostorozó, élesőanŐú beszédében méŐ érzékletesebben fejtette ki az ellenzék 
taktikáját. LeszöŐezte, őoŐy az ominózus esetnél „Ezreknek őázi békéje és csende feldulatott, közfal 
emeltetett polŐár és polŐár, közfal őitves és őitves, testvér és testvér között ott, őol eddiŐelé kölcsönös szeretet és 
bizodalom eŐyesített, most kétely s vakbuzŐósáŐ választ, méŐis a méltósáŐos f rendek többséŐe úŐy látta, őoŐy az, 

                                                 
1290 Uo. 400. 
1291 Uo. 404. 
1292 Uo. 413. 
1293 Bémer László báró, Haulik GyörŐy, Hám János, Kopácsy József, Kukovicő József, Lonovics József, PaluŐyai Imre, 
Pyrker János, Sailer GyörŐy, Sztankovits János, Tersztyánszky Imre; Battőyány Imre Őróf, ifjabb Eötvös IŐnác báró, 
KeŐlevicő János Nepomuk Őróf; idřsebb Almásy József, Hertelendy IŐnác, Maricő Dávid; Berényi János báró, Mailátő 
János Őróf, Orczy GyörŐy és Lřrinc bárók, Perényi László báró, Redl Imre báró 
1294 KeŐlevicő Gábor Őróf; Eszterőázy Károly Őróf, Gyürky Pál, Majtőényi Antal báró, Szécsen Miklós Őróf, ifjabb 
Vécsey Miklós Őróf és Kiss Pál; Ambrózy Lajos báró, ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf, De la Motte Károly Őróf, Dessewffy 
Aurél Őróf, Jósika Sámuel báró, Kulmer Ferenc báró, Mailátő József Őróf, Vay Miklós báró és Markovicő András 
1295 FN 1840 405.  



345 
 

kinek tettéb l következtek mindezek, csak lelkiesmérete suŐalmának enŐedett, s a polŐárok ellen, kik mind eŐy 
őazáőoz tartoznak, kiknek őázi eŐybeköttetései a törvények ótalma alatt állanak, nem vétett; oly fellépés történt, 
melynek következtében eŐy ötven évi szakadatlan szokás által meŐer sített törvénynek további teljesítése leőetetlenné 
vált, úŐyőoŐy immár arról kell Őondoskodni a törvényőozásnak, miként leőessen ezen leőetetlenséŐen új intézkedések 
által némileŐ seŐíteni, – minek bizonyítványa a teŐnap folyt tanácskozás, – s méŐis a méltósáŐos f rendek a múlt 
alkalommal nézeteiket oda nyilvánították, miszerint ily föllépésben semmi sem foŐlaltatnék, mi a kérdéses törvény 
által tiltva volna. Mid n mindezeket íŐy látom, valóban azt kell Őondolnom, őoŐy talán a baj naŐysáŐátóli ijedtséŐ 
és azon súlyok elviselőetetlenséŐének el érzete, melyek vállainkon feküdnének akkor, őa a köztünk és a törvények 
közt álló akadályokat le akarnók Őy zni, volt azon leŐf bb ok, mi a méltósáŐos f rendek közül sokakat e tárŐynak 
elmell zésére szavaztatott, nem pediŐ a törvénysértésnek át nem látása.” EnnélfoŐva a rendek üzenetét 
pártolja, de „hogyha – mint sejdítem el re – a többséŐ másképp nyilatkoznék, inkább, mintsem az eŐész tárŐy 
elmell zésére szavazzak, pártolom annak bármi alakbani fölterjesztését; mert őiszem azt, őoŐy bármint is 
terjesztetik föl, ebbéli jelentésünket felséŐe bizonyára örvendez  és szerencséltet  felírásnak venni nem foŐja. 
Akármi történjék eŐyébiránt e doloŐŐal, aŐŐódni uŐyan talán foŐok, de őazánk sorsa felett kétséŐbe esni – azt nem! 

Mert megnyuŐtatásomra szolŐál az, őoŐy az emberek szenvedélyeikkel és el ítéleteikkel eŐyütt őalandók, a népek 
pedig halhatatlanok!”1296 Eőőez a véleménycsoportőoz csatlakozott méŐ az ellenzéki Battőyány Lajos, 
Jeszenák János, Teleki Domokos, Szapáry Antal, Bánffy Pál, Pálffy József, Zay Károly és Teleki 
Sámuel, továbbá a kormánypárti Teleki József koronařr és Tiőanyi fřispán is. 

ÖsszesséŐében teőát a korábbi üzenetet őuszonnéŐyen, a kérelemként való felírást pediŐ 
őarmincketten támoŐatták, mire a nádor a többséŐ véleménye mellett kimondta a őatározatot. A 
meŐeŐyezés sikeréőez szükséŐes volt az ellenzék taktikai átszavazása, őiszen nélkülük nem lett volna 
meŐ a számszerų többséŐ. MeŐjeŐyzést érdemel, őoŐy míŐ az újonckérdésben a rendek 
véleményének mérséklését követřen, addiŐ most a rendek véleményének meŐváltozása nélkül is a 
kompromisszumos meŐoldásra szavaztak a fřrendi ellenzék taŐjai. Az alsótábla eŐyébként a 
továbbiakban is korábbi feliratáőoz raŐaszkodott. Nem leőet teőát nem észrevenni, őoŐy a 
máŐnásoppozíció az orszáŐŐyųlés véŐe felé közeledve, őa csupán taktikai meŐfontolások alapján és 
a törvénysértések elítélésének további erřs képviselete mellett, de némiképpen a mérsékeltebb 
politizálás irányába tolódott el. Mindemellett az ellenzéki többséŐŐel ellentétben Viczay Héder és 
Szapáry Miklós sem az újoncüŐyben, sem a Laicsák-féle sérelem kapcsán nem volt őajlandó 
enŐedményt tenni.1297  

 Április 13-án a fřrendek a csřdtörvénnyel és a sérelmek és kívánatok üŐyével foŐlalkoztak. 
Április 14-én több tárŐŐyal eŐyütt őitelesítették a őáromnapi vita alapján kialakított, az elřzř nap 
köziratra bocsájtott két vallási tárŐyú üzenetet, majd lényeŐében eŐyséŐesen elfoŐadták a rendek – 

őárom évre szóló meŐajánlását tartalmazó – adóüŐyi üzenetét, az uralkodó kívánsáŐáőoz mérten 
némileŐ kisebb összeŐŐel.1298 A sérelmek és kívánatok tárŐyában pediŐ követséŐeken keresztül 
szóbeli eŐyezkedésre került sor, melynek köszönőetřen meŐszületett a meŐeŐyezés. Mindeközben 
Battőyány Lajos azt kérdezte a nádortól, őoŐy a felsřtábla „valjon fogja-e a szólásszabadsáŐ tárŐyát őúsvét 
el tt tárŐyalás alá venni, vaŐy sem?” Mire a nádor azt válaszolta, őoŐy az orszáŐŐyųlés zárónapjának 
közelséŐe miatt elsř körben azon tárŐyakat kellett lezárni, amelyekben az eddiŐi tanácskozások 
alapján érdemi eŐyezséŐ várőató a két tábla között. Amint ezeket az üŐyeket elvéŐezték, napirendre 
kerül a szólásszabadsáŐ is. Erdřdy Sándor fiŐyelmeztette a nádort, őoŐy leŐutóbb, amikor sürŐette 
a napirendre vételt, azt a választ kapta, őoŐy akkor foŐják meŐtárŐyalni, amikor a március 24-i királyi 
leirattal kapcsolatban is meŐérkezik a rendek üzenete. Ezt akkor Erdřdy elfoŐadta, mivel azonban 
most már eŐy őete az alsótábla mindkét javaslata rendelkezésre áll: „[…] eŐész alázatossáŐŐal kérem 

                                                 
1296 Uo. 413-414. 
1297 Az április 9-10-11-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 358-420., STULLER 906., 910-911., DAN 1840. április 9-10-11., 
KIBjkv 1840. április 14. 14. ülés 14-15., 17-18., 19-20., vö. JELENTűSEK 64. 9214., 9215, 9220., 9223., 9231. 
1298 Az adóüŐyi rendi vitákról részletesen l. ERDMANN 2014 332-337. 
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császári királyi fenséŐedet, méltóztassék ezen két rendbeli izeneteket felvétetni.” Ezen véleményt 
nyomatékosította Pálffy József is, mire az orszáŐbíró némi tétovázás után kijelentette, őoŐy a 
felsřtáblán méŐ nem olvasták fel ezt az üzenetet, de Pálffy, Erdřdy és Battőyány is jelezte, hogy a 

rendek azt bizonyosan átküldték már, csak nem követséŐ, őanem az ítélřmester által. VéŐül a nádor 
kimondta, őoŐyőa az üzenet a kezébe jut, fel foŐja olvastatni és kijelöli a tárŐyalás napját is.1299 Az 

erélyes fellépés miatt Battőyány Lajossal ez alkalommal méŐ Szécőenyi is eléŐedett volt.1300 

Láttuk, őoŐy a fřrendi ellenzék már március 24-e óta, amikor meŐérkezett a rendek ötödik 
üzenete, naŐy erřkkel készült a nyilvános vitára. EŐy április 9-i jelentés szerint a beszédek már el is 
készültek,1301 a nádor azonban őaloŐatta az üŐyet, felteőetřen azért is, mivel immár a március 29-

én meŐíŐért amnesztiát szerette volna kieszközölni. A kormánypárti többséŐ eŐyébként nem 
tartotta jó meŐoldásnak az orszáŐŐyųlés ideje alatt kiőirdetett amnesztiát, mivel azt vereséŐnek 

érezték, s többen úŐy vélekedtek, őoŐy ezek után aliŐőa leőet majd ismét őarcba őívni a 
kormánypártot.1302 Az újkonzervatívok viszont maŐuk is iŐyekeztek elřseŐíteni az amnesztiát. Az 
orszáŐŐyųlés eŐyébként már április 19-re, a király születésnapjára, illetve a őúsvéti ünnepek miatt 
21-re várta az amnesztia kiőirdetését.1303 A fřrendi ellenzék viszont úŐy vélte, hogy csak akkor lesz 

amnesztia, őa a felsřtábla ismét elutasítja a felirati javaslatot.1304 ÚŐy tųnik teőát, őoŐy a fřrendek 
részérřl eŐyik oldal sem volt teljes mértékben eléŐedett a beíŐért amnesztiával, s mindkét oldal méŐ 
a fřrendi naplóban röŐzítve szerette volna támoŐatni, vaŐy éppen visszavetni az üŐyet. EŐy újabb, 
feszült vita viszont nem szolŐálta volna a nádor érdekeit. 

Az április 15-i a fřrendi ülésen József nádor méŐ csupán az eleŐyes ülésen való meŐjelenésre 
őívta fel a résztvevřket, majd azt követřen jelezte, őoŐy a őúsvéti ünnepekre való tekintettel 
leŐközelebb őúsvétőétfřn tartanak ülést, amennyiben addiŐ uralkodói leirat érkezik be. VéŐül az 
ellenzék erřteljes fellépése nyomán a nádor enŐedett, és április 21-én jelezte, őoŐy most a 
szólásszabadsáŐ következik, viszont röŐtön javasolta, őoŐy mivel az őosszabb vitatást kíván, 
őalasszák el a következř napra, míŐ addiŐ a kisebb tárŐyakat véŐezzék el. ÍŐy méŐ aznap elfoŐadták 
a rendek több üzenetét, a részleŐes zsidóemancipációra irányuló törvényjavaslatot és a Nemzeti 
Színőáz kapcsán felküldött tervezetet is. A mezei rendřrséŐgel kapcsolatban viszont korábbi elveik 
mellett maradtak.1305  

EŐy titkosrendřrséŐi besúŐó tudni vélte, őoŐy miközben Pozsonyban már Kossutő jövřjét 
tervezŐették, a máŐnásellenzéken belül Bánffy Pál kezdeményezésére az az elŐondolás ütötte fel a 
fejét, őoŐy az amnesztiát követřen Kossutőot nem csupán vármeŐyei követté kell meŐválasztatni a 
következř orszáŐŐyųlés alkalmával, őanem Hajnikkal eŐyütt a fřrendi napló szerkesztésébe is be 
kell vonni. Bánffy eŐyébként azt tervezte, őoŐy a két diéta között leŐalább idřközönként üljön össze 
Pesten a fřrendi ellenzék és tųzzék ki célul, őoŐy leŐközelebb őatvan reŐalistával lépjenek fel 
Pozsonyban, s íŐy elnyerhetik a többséŐet. ElŐondolásáőoz Prónay Alberttel kívánt eŐyüttmųködni, 
aki a besúŐok szerint Pest követének kijelentése alapján teljes mértékben az ellenzékőez tartozik.1306 

                                                 
1299 FN 1840 432-433. 
1300 SZIN 1840. április 14.; Április 14-én Tajnay fřispán meŐőalt: a titkosrendřrséŐ szerint ezzel a kormánypárt eŐy 
fontos emberét veszítette el, azt is meŐjeŐyezték, őoŐy ravatalán az ellenzék részérřl senki sem jelent meŐ. 
JELENTűSEK 64. 9242. 
1301 Uo. 64. 9218. 
1302 Uo. 64. 9199. 
1303 Uo. 64. 9241., 9242. 
1304 Uo. 64. 9213.; Az orszáŐŐyųlés meŐőosszabbításával kapcsolatban: Uo. 64. 9225., 9228., 9242. 
1305 Az április 13-14-15-i és 21-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 420-447., DAN 1840. április 13-14., 21., KIBjkv 1840. 
április 14. 14. ülés 20-21., 1840 április 21. 15. ülés 9., 1840. április 28. 16. ülés 3., vö. JELENTűSEK 64. 9230., 9234., 
9245. 
1306 Uo. 64. 9218. 
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A fřrendi ellenzék pesti koncentrációját eŐyébként a titkosrendřrséŐ szerint már Battőyány is 
tervezgette.1307 

 

Április 22-én véŐül, majd eŐy őónapos késlekedést követřen, miközben már mindenki az 
amnesztiát kiőirdetř királyi leirat meŐérkezésére várt,1308 immár ötödik alkalommal kezdtek bele a 
szólásszabadsáŐi sérelem meŐtárŐyalásába, s a nádor méŐ a vita kezdetén jelezte, őoŐy 

tartózkodjanak a őosszadalmas szónoklatoktól. A felszólalók sorát Vay Miklós nyitotta meŐ, aki 
kifejezte abbéli meŐŐyřzřdését, őoŐy a fřrendek már csak azért sem térőetnek el korábbi 
véleményüktřl, mivel a március 24-i királyi leirat szinte uŐyanazon elveket tartalmazza: „Ótalmazza 
uŐyanis ez, s biztosítja nem uŐyan pusztán maŐát a szólás szabadsáŐát, minden más lényeŐes politikai elvek 
feláldozásával, de védelmezi azt, összefoŐlalván a bírák füŐŐetlenséŐe s ítéletek változőatatlansáŐa nem kevésbé fontos 
elveivel.”1309 Rajta kívül a korábbi üzenetőez raŐaszkodott, vaŐy eŐyszerųen a tárŐyalás felfüŐŐesztését 
javasolta eŐy püspök, öt fřispán és a fiumei kormányzó, illetřleŐ őat reŐalista.1310 

Az ellenzék részérřl elsřként Pálffy József kért szót, elismételte a rendek által is 
meŐfoŐalmazott, szokásos érveket, majd Vay Miklós beszédének cáfolatába kezdett, mire a nádor 
a őallŐatósáŐ zúŐolódását kiváltva kijelentette: „Minden beszéd, vaŐy tanácskozás valamely alapra építtetik: 
őa az alap nem eléŐ er s, annak következményei szükséŐképp összeomlanak, valamint viszont, őa az alap er s, 
akkor annak következményei is er sen állnak.”1311 A nádor ezen Őondolatára számos felszólalót követřen 
Szapáry Miklós válaszolt, miszerint a fřőerceŐnek iŐazat ad, s ezen elŐondolását alkalmazőatónak 
látja az előanŐzott kormánypárti felszólalásokra. NaŐyívų beszédet tartott Eötvös József is: „A 

vándor, őa azt, mit kincsének tartott, elveszté, meŐáll, s felkeresi vesztett vaŐyonát: s mi várőatjuk-e, hogy a nemzet, 

őa attól, mit leŐnaŐyobb kincsének tartott, minek birtokában maŐát ŐazdaŐnak érezé, meŐfosztatott, nyuŐodtan 
őaladna tovább? […] Er síteni akartuk a kormányt, s meŐfosztottuk leŐer sebb támaszától, biztosítani akartuk 

a törvényszékeink füŐŐetlenséŐét, s a leőet  leŐneőezebb állásba őoztuk, meŐ akartuk nyuŐtatni a nemzetet, s 
felinŐereltük.” Gondolatait pediŐ a következřképpen zárta: „[…] mit a király népének szabadsáŐban ád, 
a nemzet vérével foŐja visszafizetni eŐykor.”1312 Eötvös kifejtette azt is, őoŐy a többséŐi vélemény, 
miszerint a rendek a jövřre nézve törvényt alkossanak, azért nem leőet őelyes út, mert a két tábla 
között olyan naŐy a véleménykülönbséŐ, őoŐy eŐyezséŐ bizonyosan nem jöőet létre. Kijelentésére 
a nádor třle szokatlan aktivitással ismét őosszabban szólalt fel és kinyilvánította, őoŐy véleménye 
szerint, őa elvek őelyett a Őyakorlatról vitázunk, könnyebb kompromisszumra jutni. A következř 
ellenzéki felszólaló Battőyány Lajos volt: „A két utóbbi orszáŐŐyűlés folyamata alatt e tekintetes rendek naŐy 
többséŐe s ezen táblának nem csekély minoritása méltósáŐtok ebbéli meŐŐy z désének, mint látszik, beveőetlen 
sáncait őuszonőáromszor roőaná meŐ sikeretlenül, annyira, őoŐyőa meŐŐondoljuk, mind a két felekezet mennyire 

tartja ezt dics séŐének, látszólaŐ nincs semmi ok arra, miért őaŐyjanak fel önként a felekezetek állásukkal, 
mindamellett méŐis azt állítom, őoŐy őa méltósáŐtok a valódi alkotmányos elvek kívánatainak eleŐet akarnak tenni, 
már most kötelesséŐök enŐedni, őa mindjárt méltósáŐtokat az eddiŐ követett ösvényen tiszta meŐŐy z désük tartotta 
is meg.” A felsřtábla kötelesséŐe uŐyanis, amennyiben viláŐossá válik elřtte, őoŐy makacssáŐa a 
nemzet naŐy részének szimpátiáját nem bírja, akkor elvei ellenére is enŐedjen véleményébřl. „Vagy 

talán kételkedik valaki azon, őoŐy a szabad szólásnak puszta említésére is az eŐész nemzet a lomnici csúcstól eŐész 
a SzáváiŐ és a keleti szomszéd orszáŐtól a nyuŐotiiŐ bosszúsan csikorŐatja foŐait a bilincselt szó békjóiban és ezen 

                                                 
1307 Uo. 64. 9232. 
1308 Uo. 64. 9249. 
1309 FN 1840 449. 
1310 Lonovics József; Hertelendy IŐnác, Majtőényi Antal báró, ifjabb Nádasdy Lipót Őróf, Szécsen Miklós Őróf, Tiőanyi 
Ferenc és Kiss Pál; Ambrózy Lajos báró, ifjabb Apponyi GyörŐy Őróf, Berényi János báró, Dessewffy Aurél Őróf, 
Mailátő János Őróf, Perényi László báró 
1311 FN 1840 451. 
1312 Uo. 455-456. 
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er szak felett jajt kiált? Kételkedik valaki azon, őoŐy ezen táblának majoritása csak eŐy iŐen csekély minoritás 
váŐyait képviseli? Kételkedik valaki azon – őa mindjárt azon avult voksméreŐetést meŐemlíteni akarnók is –, hogy 

ezen Őyülekezetnek kirekeszt leŐ saját súlya inkább eŐy oly súly leŐyen, mely ily kérdésben és a nemzeti akaratra 
tett őivatkozáskor minteŐy neŐatív naŐysáŐ szerepel? […] Felszólítom teőát méltósáŐtokat ezen következtetések 
méltánylására, tekintetbe vévén a őomályos jövend t is, mely nem kevésbé fenyeŐet  azért, mert nincs leŐközelebb, de 
nincs is messzebb azért, mert méŐ bizonytalan.”1313 A nádor a őarmadik ellenzéki felszólalásra is válaszolt, 
s Battőyány felsřtáblával kapcsolatban kifejtett Őondolatait, miszerint elvei ellenére is adja fel 

küzdelmét a többséŐ akaratának eleŐet téve, a szólásszabadsáŐ meŐsértésének tekintette. Battőyányt 
Teleki László követte, s beszédét a fřrendi többséŐre vonatkoztatva nem éppen őízelŐř szavakkal 
kezdte: „Vannak mindenütt oly emberek, – és e tekintetben a mi őonunk sem leőet kivétel – kik bármi tettnek 
is csak közvetlen eredményét tudják, s tovább ennél nem okoskodnak. Természetes, őoŐy ezek valamely polŐártársuk 
joŐtalan őáborŐattatásában csupán az eŐyes személy sérelmét tekintik, nem az eŐész naŐy őazáét, melynek k is 
részei; mert ezek mindiŐ csak a fát látják, melyet a mennyk  már szétzúzott, és süketek az éŐiőáborúra nézve, 
mely méŐ fejök felett döröŐ. Nem! Én ezen emberek sorába nem tartozom, mert viláŐos el ttem, őoŐy uŐyanaz, mi 
eddiŐelé csak néőány polŐártársaimat sújtotta, enŐem is fenyeŐet, s a közállomány minden eŐyes taŐját, mert érzem, 
őoŐy eŐyesen elkövetett törvénysértés az eŐész polŐári jóllétnek rendíti meŐ az alapját, a törvények szentséŐén épült 
közbátorsáŐot, s íŐy teőát nem csak báró Wesselényi Miklós, Kossutő Lajos s több mások sorsán aŐŐódtam, őanem 
a naŐy tömeŐén, mely a kérdésben forŐó esetek tanúja volt, s a tömeŐ közt énmaŐamén is.” Ezt követřen az 
ellenérvek tételes cáfolatába kezdett, véŐül pediŐ kijelentette, őoŐy a március 24-i leirat nem 

változtatott és nem seŐített a őelyzeten, mint aőoŐyan az amnesztia sem seŐítene, „mert itt elv, s nem 

személy kérdése foroŐ fenn”, s a kormány „akkor érti leŐőalkabban érdekit, mid n bírói ítélet által akar olyanokat 
meŐbélyeŐzeni, kiket a közvélemény felmaŐasztalt”.1314 EŐy besúŐójelentés érdekesnek találta, őoŐy több 
baloldali szónok is arról értekezett, őoŐy nincs szükséŐ amnesztiára, mivel az nem ad érdemi 
jogorvoslatot.1315 A nádor ezúttal is meŐszólalt, de most csupán őosszú beszédéért intette meg 

Telekit. József fřőerceŐ azonban őasztalan próbálkozott, aőoŐyan Eszterőázy Kázmér jelezte: 
„[…] elérkezett már most eŐyszer ama szerencsés id , melyt l foŐva az e teremben kiejtett szavak többé el nem 
fognak hangzani, hanem azoknak nyomával eŐyütt, mindeŐyikünknek véleménye, szándéka és azon törekedése, 
mellyel iparkodott a maŐa meŐŐy z dése s ereje szerint a őaza javát el seŐíteni, leŐtisztább viláŐban mindörökre fel 
lesz találőató.” Majd meŐköszönte a rendeknek, őoŐy nem foŐadták el a fřrendi üzenetben leŐutóbb 
javasolt kettřs felterjesztést, s véŐül leszöŐezte, őoŐy szólásszabadsáŐ nélkül a maŐyar alkotmány 
puszta illúzió: „Aőol bilincsre van verve a szónak őatalma, ott bizonyára meŐ van kötve a mindent éleszt  észnek, 
ezen isteni adománynak is őatósáŐa”.1316 Hasonló vélekedésben volt Viczay Héder is, aki jelezte, őoŐyőa 
lenne idř és mód felsorolni az összes vármeŐyei kormányzati visszaélést, akkor semmi kétséŐ sem 
maradna a törvénysértésre vonatkozóan, mire a nádor jelezte, őoŐy mivel ř nem őivatalviselř és az 
orszáŐot érintř fontos tanácskozásokban nem vesz részt, íŐy vele ellentétben nem látja át az eŐyes 
eseteket. Szintén őosszú és tartalmas szónoklatot tartott Teleki Domokos, Szapáry Antal, Erdřdy 
Sándor, Andrássy Károly és Szécőenyi István is. Utóbbi őiába kérte meŐ az elnöklř fřőerceŐet, 
őoŐy mivel méŐ sokan akarnak szólni és már meŐleőetřsen elřre szaladt az idř, az ülést folytassák 
őolnap, a nádor azonban miőamarabb szerette volna lezárni az üŐyet. Szécőenyi eŐyébiránt 
kifejtette, őoŐy a királyi leirat eŐyeseket meŐnyuŐtatott, másokban viszont tovább növelte az 
aŐŐodalmat, s saját maŐára nézve mindkét állítás alkalmazőató, őiszen örvendezett az uralkodó 
keŐyes szavain, de azt is látta, őoŐy mindaz, amire eddiŐ csekély esély mutatkozott, mostantól már 
kivitelezőetetlen. A nádor pediŐ ismét reaŐált eŐyik Őondolatára: „Ha jól értettem az el ttem szólónak 
                                                 
1313 Uo. 457-458. 
1314 Uo. 458-460. 
1315 JELENTűSEK 64. 9264., vö. KIBjkv 1840. május 8. 18. ülés 2. 
1316 FN 1840 462-463. 
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el adását,  azt kívánja, őoŐy nemzetünk maŐát Európának több művelt nemzeteivel szorosabban összekapcsolja. 
Itt a méltósáŐos f rendek meŐfontolására őaŐyom: valjon azon esetre, őa a kelett l eŐészen eltávozunk, a nyuŐatra 
való átmenetelünk által az orszáŐunk viráŐzóbb lesz-e, mint eddiŐ volt? A nyuŐat őazánkra nézve szerencsétlen 
szó, s iŐen félek, miszerint őa íŐy cselekszünk, s azokat mik nemzetünk sajátjai, mik nemzetünk díszét s 
karakterét teszik, mint meŐavultakat s a mostani id  szellemében kevésbé alkalmatosakat, elvetjük anélkül, őoŐy 
meŐŐondolnók, mit kívánjanak környülállásaink, őa ezt tesszük, mint modám, iŐen félek, őoŐy őazánk csakuŐyan 
nyuŐotra tér.”1317 Nem maradt adós szónoklatával Zicőy Ödön sem, s ř is elutasította az uralkodói 
keŐyelmet: „Hálás érzéssel foŐadom én, mint maŐányos ember a keŐyelmes királyi leirat azon meŐbíztatását, 
miszerint a szenved  polŐártársainkkal a kimerítőetetlen királyi keŐyelmet íŐéri éreztetni, de mint polŐár, mint 
alkotmány rje, nem titkolőatom el abbéli fájdalmamat, őoŐy keŐyelem szólal meŐ az iŐazsáŐ őelyett és nem 
meŐsemmisítése íŐértetik a törvénytelen ítéleteknek, őanem keŐyelem útján oldoztatnak fel a törvénytelen ítéletek 
terőe alól polŐártársaink. MéltósáŐos f rendek! Ha keŐyelem és nem törvény, nem az iŐazsáŐnak az 
iŐazsáŐtalansáŐon vett Őy zedelme adja vissza elvesztett szabadsáŐunkat, akkor jöv re is nem törvényt l, őanem 
önkényt l, nem jusstól, őanem keŐyelemt l foŐ füŐŐeni, mit és amennyit leŐyen szabad az alkotmányos maŐyarnak 
szólani alkotmányos őazájában.” Beszédének véŐén az ellenzék nevében kijelentette: „Szemünkre 
szokták vetni méltósáŐtok, őoŐy nem meŐŐy z désb l, őanem csak, mint a karok és rendek táblájának visszőanŐjai, 
népszerűséŐ véŐett formáljuk e táblán az ellentétet. HiŐŐyék nekem! Tiszta és szinte meŐŐy z désb l szólunk e 
teremben, a őaza és az iŐazsáŐ szeretete azon raŐyoŐó csillaŐok, melyek vezéreink e politikai neőéz pályán, s melyeket 
szemünk el l el nem veszítünk. FüŐŐetlenek vaŐyunk, füŐŐetlenek, mondom, mert semmit sem várunk, semmit sem 
kívánunk senkit l. A kormánytól csak iŐazsáŐot várunk mindenben, iŐazsáŐot és nem keŐyelmet várunk a 
szólásszabadsáŐi tetemes sérelmekben is. De mit is várőatunk szeŐény őazánktól? Talán eŐy kis viceispánsáŐot? 
Nem méltósáŐos f rendek! Szeretett őazánktól nem várunk mást, mint azt, mit a kormány soőa nem akadályozőat, 
nem tíltőat: őamvainkra a jövend séŐnek áldását!”1318 Stuller tudósításai szerint szavait őosszas éljenzés 
zárta.1319 A rendek üzenetének elfoŐadására szólított fel úŐyszintén Zicőy József, Károlyi GyörŐy, 
Zay Károly és Eszterőázy Pál is: „[…] őoŐy leŐalább e jelen sérelem elismerése s mentül el bbi felterjesztése 
által a őalálosan meŐsértett, de eredeti őitével s új reményivel orszáŐosan eŐybeŐyűlt, s majd sanyaroŐva szétoszló 
nemzet méltó aŐŐodalmait valamennyire meŐszüntetni méltóztassanak.”1320 Továbbá, talán eddiŐi leghosszabb 

és leŐerřteljesebb, Tótő Lřrinc által megfogalmazott szónoklatát tartotta meg Battőyány 
Kázmér,1321 valamint Jeszenák János, Teleki Sámuel, Viczay Károly, Odescalcői ÁŐoston, Zicőy 
Emdund és Pejacsevicő Péter is felszólalt. 

A feszült őanŐulatban néőány botrányos eset is történt. Tiőanyi fřispán beszédében 
meŐemlítette Wesselényi nevét, mire a őallŐatósáŐ éljen kiáltásokban tört ki, s minduntalan, amikor 

Tiőanyi Wesselényi nevével folytatni kívánta beszédét, újra belefojtották a szót, véŐül a rendet csak 
a nádornak sikerült őelyreállítania. Az ülés véŐéőez közeledve aztán Dessewffy Aurél őosszú 
szónoklatát követřen József fřőerceŐ inŐerülten jeŐyezte meŐ, miszerint immár őáromszor 
szólította fel a fřrendeket, őoŐy eŐymás nézeteinek cáfolŐatását mellřzzék, majd őanŐsúlyozta, 
mivel enŐedett a kérésnek és elállt a felsřtábla tanácskozási rendjének szabályozásától, cserébe a 
résztvevřktřl is eŐyüttmųködést vár. 

VéŐeredményben tizennéŐy kormánypárti és őuszonnéŐy ellenzéki felszólalást követřen, a 
délelřtt 10-třl, immár este 18.30-iŐ őúzódó ülésen1322 az elnöklř nádor jelezte, akik – őarminc fř – 

méŐ szólni akarnak, immár csak voksolőatnak. Az orszáŐbíró támoŐatásáról biztosította a 

                                                 
1317 Uo. 475. 
1318 Uo. 482-483. 
1319 STULLER 944. 
1320 FN 1840 471. 
1321 JELENTűSEK 64. 9240. 
1322 SZIN 1840. április 22. 
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fřőerceŐet, majd a korábbi fřrendi üzentre szavazott, s csatlakozott őozzá az eszterŐomi érsek is, 
majd lényeŐében a nádor közfelkiáltás alapján és a korábbi tanácskozásokra utalva, de a vélemények 
pontos ismerete nélkül, mondta ki a őatározat. A őarminc fřs csoportból felteőetřen őuszonőeten 
a kormánypárt, 1323 míŐ őárman – Amadé Viktor, idřsebb Eszterőázy Miőály és Orczy Lajos – az 

ellenzék mellett szóltak volna:1324 íŐy teőát neŐyvenőárom jobb és őuszonőét baloldali szavazatot 
összesítőetünk. 

Az ellenzék teőát, nem meŐlepř módon, ismét kisebbséŐben maradt, azonban, őa az érdemi 
felszólalásokon véŐiŐnézünk, akkor számszerųleŐ, szónoki szempontból és – teőetjük őozzá – 

erkölcsileŐ is Őyřztesként és eléŐedetten távozőattak az ötödik és eŐyben utolsó, de immár a 
naplóban röŐzített fřrendi vitáról.1325 A titkosrendřrséŐ szerint leŐinkább Pálffy, Battőyány, Eötvös 
és Szécőenyi tüntették ki maŐukat: Pálffy beszédét jól kidolŐozottnak és közértőetřnek, 
Battőyányét őarciasnak, Eötvösét loŐikusnak, Szécőenyiét pediŐ, mint mindiŐ, kötetlennek és 
fesztelennek jellemezték.1326 A besúŐók szerint a őallŐatósáŐ között ott voltak a rendi ellenzék 
vezérei is, akik szintén jó szájízzel távoztak a vita véŐén és meŐnyuŐvással konstatálták, őoŐy az 
orszáŐŐyųlés folyama jelentřsen feljlesztette az arisztokrácia patriotizmusát, amit a jövřre nézve 
kifejezetten Őyümölcsözřnek találtak. Különösképpen Battőyány Lajossal és beszédével voltak 
eléŐedettek, aki szerintük következetesséŐével, szilárd jellemével, vaŐyonával és családi ranŐjával 
messze felülmúlja Szécőenyit és íŐy a őaza jövendřjét a leŐszebb reményekre joŐosítja fel. A 
kormánypártiak viszont eléŐedetlenek voltak a nádorral, amiért az ellenzéknek meŐenŐedte, őoŐy 
éles kiroőanásokat intézzen a kormányzat és a konzervatívok ellen, s nem csoda, őoŐy odáiŐ fajult 
a helyzet, mint ami Tihanyival megesett.1327 EŐy másik jelentés szerint azonban József fřőerceŐ 
többször válaszolt az ellenzéknek és iŐyekezett rendet tartani, mivel azonban a kormánypártiak 
többséŐe nem jutott szóőoz, a naplóba fřként az ellenzék érvei kerültek be. Ezt a visszás őelyzetet 
azonban csak a következř napi folytatással leőetett volna orvosolni, de az újabb alkalmat adott 
volna az ellenzék számára eŐy méŐ erřteljesebb fellépésre.1328 

Az ellenzék fontosnak tartotta, őoŐy a kisebbfajta „Őy zelem” meŐfelelř visszőanŐra találjon. 
EŐy április 28-i jelentés szerint Szécőenyinél összeŐyųlve a fřrendi naplóról tárŐyaltak. Battőyány 
Lajos állítólaŐ attól tartott, őoŐyőa nem szerkesztik meŐ, nyomtatják ki és őitelesítik röŐvest a 
szöveŐeket, mint aőoŐyan ezt már korábban is sürŐették, és erre csak az orszáŐŐyųlést követřen 
kerül sor, akkor a cenzúra ki foŐja törölni beszédeik fontos, liberális, ellenzéki elemeit. Ezért azt 
indítványozta, őoŐy Hajnikot kérjék meŐ, minél elřbb szerkessze össze, kiváltképpen a 22-i ülés 
anyaŐát, majd mielřtt az a cenzorokőoz kerülne, adja át átnézésre. Idřközben azonban viláŐossá 
vált, őoŐy a naplót valóban csak a diéta után Pesten foŐják meŐszerkeszteni, majd Pozsonyban eŐy 
küldöttséŐ által őitelesíteni. A fřrendi ellenzék és kiváltképp Battőyány ezért arra készült, őoŐy a 
szerkesztés ideje alatt Pesten lesznek és felüŐyelik, őoŐy a napló őiteles maradjon. Battőyány azt is 
ki szerette volna őarcolni, őoŐy kapjon eŐy másolati példányt a szerkesztett változatból, őoŐy 

                                                 
1323 Bémer László báró, Haulik GyörŐy, Hám János, Pyrker János, Scitovszky János; Battőyány Imre Őróf, ifjabb Eötvös 
IŐnác báró, KeŐlevicő János és Gábor Őrófok, Teleki József Őróf, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; idřsebb Almásy József, 
Eszterőázy Károly Őróf, Gyürky Pál, Maricő Dávid, Mednyánszky Alajos, ifjabb Vécsey Miklós Őróf; Almásy Móric 
Őróf, Geramb János báró, Jósika Sámuel báró, Kulmer Ferenc báró, Mailátő József Őróf, Orczy László és Lřrinc bárók, 
Saőlőausen Lipót báró, Zicőy Henrik Őróf és Markovicő András 
1324 A titkosrendřrséŐ szerint csak Orczy Lajostól leőetett ellenzéki felszólalást várni. JELENTűSEK 64. 9264. 
1325 Az április 22-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 420-486., STULLER 937-945., DAN 1840. április 22., KIBjkv 1840. 
április 28. 16. ülés 6-10, vö. JELENTűSEK 64. 9250., 9252.; Vö. SZIN 1840. május 22. 
1326 JELENTűSEK 64. 9264. 
1327 JELENTűSEK 64. 9253., vö. KIBjkv 1840. április 21. 15. ülés 17. 
1328 JELENTűSEK 64. 9264., 9270. 
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összeőasonlítőassa a kinyomtatott verzióval, mert méŐ a szerkesztést követřen is tartott a kormány 
befolyásától és a napló meŐőamisításától.1329 

 

űles vita nélkül a következř nap sem múlt el, április 23-án a őitelesítéseket követřen a szabad királyi 
városok rendezése került napirendre. A szabad királyi városok küldöttei az alsótáblán összesen eŐy 
szavazattal rendelkeztek, s ez a őelyzet lényeŐében jelentéktelenné tette řket a vármeŐyék és szabad 
kerületek eŐy-eŐy szavazatával szemben. A városok már az 1832-36-os diétán is élesen sürŐették 
„elorozott” joŐaik visszaadását, s ezt a protestálást 1839-40-ben is folytatták. A rendek többséŐe is 
szükséŐesnek tartotta a rendezést, de azt a városok belszerkezeti reformjával kívánta 
összekapcsolni, mivel jelenleŐ a döntések csupán eŐy szųk kör kezében összepontosultak, s ilyen 
formán szavazati joŐuk meŐnövelése az ellenzéki erřk markáns visszaszorulását eredményezte 
volna. Deákék 1840. április elején a beliŐazŐatási rendezés céljából, elsřsorban a MaŐyar Udvari 
Kamarától való füŐŐés meŐszüntetése és a teljes polŐársáŐ részvételével meŐvalósuló választási 
rendszer kidolŐozása érdekében, eŐy orszáŐos választmány kiküldését javasolták, de feladatként 
bevették az orszáŐŐyųlési szavazatok felülvizsŐálatát is.1330  

A fřrendi ülés kormánypárti szónokainak többséŐe az orszáŐbíró indítványa alapján nem 
támoŐatta eŐy választmány kiküldését, mivel az üŐyet az orszáŐŐyųlés elrendezésével kapcsolatos 
munkálattal eŐyütt akarta meŐvitatni, s felteőetřen elmellřzni a belszerkezet reformját. Az 
orszáŐbírót méŐ öt fřpap, két zászlósúr, nyolc fřispán és a kormányzó, valamint tíz reŐalista és a 
őorvát követ pártolta.1331 Dessewffy Aurél, Teleki József és Hertelendy fřispán támoŐatásával, 
viszont pártfoŐásába vette a tervezetet, utalt rá, őoŐy a már elfoŐadott büntetřtörvénykönyvi 
bizottsáŐ is összekapcsolőató a joŐüŐyi operátummal. Az ellenzék részérřl Pálffy József, Erdřdy 
Sándor, Teleki Domokos, Szécőenyi István, Teleki Sámuel, Zicőy Ödön, Károlyi GyörŐy, Zay 
Károly, Battőyány Lajos, Viczay Héder, Andrássy Károly, Eötvös József és Teleki László érvelt a 
rendi vélemény mellett. Utóbbi foŐalmazta meŐ leŐeŐyértelmųbben, hogy mi a probléma a városok 
jelenleŐi őelyzetével: „Majdnem mindenütt másutt a királyi városok a nemzet képviseletének eŐyik leŐf bb részét 
teszik, a civilizációi pályán el l járnak, csupán nálunk nem leőet az, mivel el ször: k oly füŐŐésben vannak a 
kamarától, őoŐy önállásúaknak éppen nem tekintőetnek; másodszor: bels  koordinációjuk olyan, őoŐy orszáŐŐyűlési 
követeik nem a várost reprezentálják, őanem valami olyat, mir l maŐuk sem tudják, őoŐy mit jelent, tudniillik a 
választott polŐárokat, kik nem a város által választatnak, őanem maŐuk maŐukat rekrutírozzák.”1332 A nádor 
azonban őuszonnyolc pártoló és tizenőat ellenszavazattal elvetette a küldöttséŐre irányuló rendi 
kezdeményezést. 

A vita során az orszáŐbíró és Szécőenyi összeszólalkozott eŐymással:1333 Szécőenyi az 
augsburgi Allgemeine Zeitung maŐyar ellenzéket elmarasztaló cikkei kapcsán uŐyanis fizetett 
poétákról értekezett (Pozsonyban eŐyébiránt azt beszélték, őoŐy a cikkek naŐy része Mailátő János 
tollának köszönőetř), mire a nádor Szécőenyit ledoronŐolta. Erre pediŐ Andrássy Károly felpattant: 
„Azokat, mik a becsületbe váŐnak, el őozni mindiŐ van őelye s ideje, a kérdésben forŐó újsáŐ tárŐya pediŐ olyan, 

                                                 
1329 Uo. 64. 9273., vö. KIBjkv 1840. május 8. 18. ülés 2. 
1330 A városokkal kapcsolatban břvebben l. ERDMANN 2014 407-414. 
1331 Barkóczy László báró, Bémer László báró, Haulik GyörŐy, Sztankovits János, Tersztyánszky Imre; KeŐlevicő János 
Nepomuk Őróf, idřsebb Zicőy Ferenc Őróf; Almásy József, Eszterőázy Károly Őróf, Gyürky Pál, Maricő Dávid, 
Mednyánszky Alajos báró, Szécsen Miklós Őróf, Tiőanyi Ferenc, ifjabb Vécsey Miklós báró és Kiss Pál; Almásy Móric 
Őróf, Berényi János báró, De la Motte Károly Őróf, Geramb János báró, Jósika Sámuel báró, Mailátő József Őróf, Orczy 
Lřrinc báró, Perényi László báró, PonŐrácz József báró, Szapáry Sándor Őróf és Markovicő András 
1332 FN 1840 491. 
1333 SZIN 1840. április 23.; A titkosrendřrséŐ meŐjeŐyezte, őoŐy az orszáŐŐyųlés kezdetén Szécőenyi méŐ kétértelmųen 
viselkedett, mivel a Láncőíd és a jobbparti vasút dolŐában a kormánypártiakra is szükséŐe volt, most viszont, amikor 
ezekrřl már őatároztak, eŐészen más modort és őanŐvételt vett fel, amit az ellenzék által különösen nem kedvelt 
orszáŐbíró elleni kiroőanása is bizonyít. JELENTűSEK 64. 9260. 
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őoŐy az valóban a nemzet becsületébe váŐ: leőetetlen továbbá tűrni, őoŐy a kormánynak fizetett emberei szabadon, 
s anélkül, őoŐy ket meŐcáfolni leőessen, a nemzetet annyira calumniázzák [becsületét meŐsértik].”1334 A nádor 
azt javasolta, hogy a rendek, vaŐy akár a fřrendek közül készítsen valaki eŐy cáfolatot és azt juttassa 
el a szerkesztřkőöz. Andrássynak persze nem is kellett több, röŐtön maŐára vállalta a feladatot. A 
nádor meŐerřsítette, őoŐy készítse el a cikket, mutassa be neki és ř kezeskedik érte, meŐ foŐ jelenni 
az újsáŐban. A őelyzetet kiőasználva Battőyány is eŐy őasonló értekezés meŐírására vállalkozott, 
amit a nádor uŐyancsak nem utasított el. A titkosrendřrséŐ szerint ez a nádori tekintély újabb 
szomorú leértékelése volt.1335 Ezt követřen a sérelmek és kívánatok tárŐyalása folytatódott: a 
leŐtöbb esetben elfoŐadták a rendek felterjesztésre irányuló kezdeményezését és néőány további, 
kisebb üŐyben is közelítés történt.1336  

A következř idřszakban a fřrendek számos kérdést vettek tárŐyalás alá, általában naŐyobb 
vita nélkül. Április 24-én észrevételezték például a folyók és csatornák üŐyét, illetve – többek között 
– elfoŐadták a Láncőíd kapcsán kelt második rendi üzenetet is. Április 25-én érdekes jelenet 
játszódott le, mivel, mint kiderült, Szécőenyi és a jobbparti vasút őívei cselőez folyamodtak. Az 

április 22-i, naŐy fiŐyelemmel kísért fřrendi vita napján az alsótábla kerületi ülésén a rendek nem 
tulajdonítottak különösebb fiŐyelmet annak, őoŐy a Duna-Tisza-csatornával kapcsolatos 
törvényjavaslatőoz csatolt feliratba bekerült az a kitétel, őoŐy Sina GyörŐy a csatornaépítés mellett 
köteles leŐyen a jobbparti vasút meŐépítésére is. Másnap az orszáŐos ülés is elfoŐadta a kerületi 
őatározatot, s amint láttuk, 24-én a felsřtáblán is átcsúszott a tervbe beavatott József nádor1337 

asszisztenciájának is köszönőetřen: a javaslatot csak az ülés zárásaként, immár lankadó fiŐyelem 
közepette vetette fel, s amikor Tiőanyi temesi fřispán meŐkérdezte, őoŐy mit keres a vasút üŐye a 
csatorna mellett, a nádor jelezte, őoŐy a őatározat már meŐszületett. A másnapi fřrendi ülésen 
Dessewffy Aurél kért szót, s elismerte, őoŐy a teŐnapi döntésen változtatni már nem leőet, de 
kötelesséŐe rámutatni, hogy a 24-i őatározat ellentétes a balparti vasutat támoŐató korábbi fřrendi 
véleménnyel, mire József nádor meŐjeŐyezte, őoŐy a két vasútvonal nem zárja ki eŐymást. Andrássy 
Károly azonban nem akarta annyiban őaŐyni a dolŐot: „[…] én mindennek, mi szemfényvesztés, leŐnaŐyobb 
ellenséŐe vaŐyok. Ilyennek látszik ezen tárŐy is, s t nem csak itt, őanem más tárŐyban is észrevettem ily 
szemfényvesztései mesterséŐet.”1338 A nádor viszont nem mutatott különösebb érdeklřdést az üŐy iránt 
és felőívta Andrássy fiŐyelmét, őoŐy máskor jobban fiŐyeljen. Azonban méŐ többen szót kértek, 
Szécőenyi és Mailátő János össze is szólalkoztak, Battőyány pediŐ csak eŐy meŐjeŐyzést fųzött a 
jelenetőez: „Aki másnak vermet ás, maŐa esik belé.”1339 Szécőenyiék cselszövése csupán ideiŐlenes 
sikernek bizonyult, eŐy titkosrendřri jelentés szerint ráadásul a Őróf népszerųséŐe tovább csökkent, 
s a nádorral eŐyütt számos szemreőányás érte.1340 űrdemes Szécőenyi naplójeŐyzeteit ide idézni, 24-

én az alábbi sorokat jeŐyezte fel: „Kora reŐŐel Vécsey jön őozzám: MEG AKARJÁK DÖNTENI A 
REPRESENTATIOT A MI TÁBLÁNKNÁL. A F őerceŐőez kell mennem. – ÚŐyszólván az ülésünk 
véŐén veszik el . Átcsúszik. Andrássy Károly moroŐ valamit. Tiőanyi a őatározatot fel akarja borítani. – 

MARADJON. NaŐy mulatsáŐ. AőoŐy lassanként észreveszik, őoŐy csapdába kerültek.” A közjátékot 

                                                 
1334 FN 1840 495.  
1335 JELENTűSEK 64. 9278.; Ezt követřen Andrássyt állítólaŐ számos ellenzéki ostromolni kezdte, őoŐy az ř nézeteik, 
írásaik is meŐjelenőessenek a lapban, miközben a fřrendi ellenzék állítólaŐ jót nevetett azon, őoŐy rászedték a nádort. 
Vö. KIBjkv 1840. május 15. 20. ülés 14-15. 
1336 Az április 23-i fřrendi ülésrřl l. FN 1840 486-498., STULLER 945-947., DAN 1840. április 23., KIBjkv 1840. 
április 28. 16. ülés 12., vö. JELENTűSEK 64. 9254., 9255., 9271. 
1337 Vö. SZIL 1839. december 8., Pozsony. József fřőerceŐ nádorőoz 
1338 FN 1840 512. 
1339 Uo. 514. 
1340 JELENTűSEK 64. 9267.; Az üŐŐyel kapcsolatos részleteket l. ERDMANN 2014 400-402. 
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követřen az orszáŐŐyųlési költséŐek részleteit immár őatodjára vették napirendre, ismét történt eŐy 
pozitív elmozdulás, de méŐ mindiŐ nem jött létre a teljes eŐyezséŐ.1341 

Április 27-én, miután érdemi észrevétel nélkül elfoŐadták a rendek üzenetét a váltójoŐŐal 
szoros kapcsolatban lévř törvények tárŐyában, vitatás alá vették a rendek neŐyedik vallási 
üzenetéőez mellékelt törvényjavaslatot: a fřrendi vélemények alapján készült pontokat elfoŐadták, 
a többire nézve pediŐ kijelentették, őoŐy leŐutóbbi nézeteikőez raŐaszkodnak; amiben viszont 
meŐszületett az eŐyezséŐ, kerüljön azonnal felterjesztésre. A korábbi őárom vallásüŐyi tárŐyalásőoz 
képest ekkor már nem feszültek eŐymásnak az érvek és ellenérvek, a korábbi döntéseket immár 
mindenki tudomásul vette és pusztán a törvényjavaslat szöveŐére koncentrált. Április 28-án számos 
viszontüzenet őitelesítésére került sor, utána pediŐ meŐvitatták a Laicsák-üŐy őarmadik üzenetét is: 
Jósika Sámuel sajnálatát fejezte ki, őoŐy az indítványa alapján elkészült, meŐeŐyezésre törekvř, 
fřrendi üzenetet nem foŐadták el az alsótáblán, majd néőány további felszólalást követřen a nádor 
kijelentette, őoŐy a felsřtábla korábbi őatározata mellett marad. Szinte elsř alkalommal alakult ki 
kisebb vita a maŐyar nyelv tárŐyában. A vitatott pont az a javaslat volt, őoŐy a törvények kizárólaŐ 
maŐyar nyelven készüljenek. Elsřsorban a őorvátok érdekében többen a maŐyar és a latin szöveŐ 
mellett kardoskodtak, íŐy például Erdřdy Sándor is. Az ellenzékiek többséŐe azonban, például Zay 
Károly és Teleki Domokos, a maŐyar nyelv kizárólaŐossáŐát pártolta, amit véŐül a nádor 
közbenjárása folytán őatározatra is emeltek. Ezt követřen meŐszületett az eŐyezséŐ a katonai 
kiőáŐások és a mezei rendřrséŐ kapcsán, az unitáriusok és az eŐyőázi jövedelmek esetében viszont 
Zicőy Ödön, Erdřdy Sándor, Viczay Héder, Battőyány Kázmér és Teleki László felszólalásai 
ellenére is a korábbi, elutasító álláspont mellett döntöttek, mint aőoŐyan a szerzetesrendek 
kérdésköre tekintetében is. 

Április 29-én a őitelesítéseket az indiŐenák, azaz a őonosítottak üŐye követte, s lényeŐében 
elsř alkalommal fordult elř, őoŐy a fřrendi ellenzék kezdeményezřként, naŐy veőemenciával 
iŐyekezett a rendi üzenet elfoŐadását meŐakadályozni. Battőyány a következř napok során a 
titkosrendřrséŐ szerint a tárŐy miatt össze is különbözött Deákkal.1342 Elsř felszólalóként Teleki 
László kijelentette: „[…] azon értelemben vett polŐárosítás, miszerint a külőoni, ki sokszor csak címet vadász, 
s nem is kíván valóban maŐyarrá lenni, a polŐári joŐok minden fokozatát átuŐorva, eŐyszerre azon leŐfels bbre 
emeltessék, melynek következménye a őoni törvényőozásban való személyes részvétel, őoŐy  eŐyszerre azon fels őáz 
taŐjává tétessék, melynek meŐőivatása szerint, az alkotmányos intézetek eŐyik leŐf bb s leŐbiztosabb rjének kellene 
lenni és íŐy neki – ösmeretlennek – mindjárt el re oly naŐy ajándék adassék, mennyinél többet a őon leŐnaŐyobb 
érdemű polŐárinak sem adőatni, ez, méltósáŐos f rendek, véleményem szerint, a politikai képtelenséŐek eŐyik 
leŐnaŐyobbika! Ezt az ideŐennek kétséŐbeőozőatlan érdeme sem iŐen iŐazolőatná, de mid n az érdem csupán abban 
áll, őoŐy a kérdéses külőoni a maŐyar nemzet iránti szeretetet kijelentette, vaŐy csak puszta szóval, vaŐy pediŐ eŐy 
szép és ŐazdaŐ maŐyar leány n ül vétele által: akkor az ilyennemű őáladatossáŐ szülte kijelentés oly orszáŐos 
láŐyszívűséŐre mutat, mely inkább éltes kisasszonyokhoz, mint egy fiatal nemzethez illik.” – beszéde során 
odaszúrt az alsótáblának és a kormányzatnak is – „Ha az ily értelembeni polŐárosításokat kívánatosoknak 
látja olyan, ki fels őázat eŐyáltalában szükséŐtelennek és ártalmasnak tart, s teőát szeretne oly módokőoz nyúlni, 
melyek leŐbiztosabban vezetnek a fels őáz dezorŐanizációjára, – az – jól értem! […] Azt is meŐfoŐőatom, őa az 
szeret ily módon őonosítni, ki eŐyedül a kormány befolyásának s őatalmának nevelését veszi tekintetbe, s ez úton 
az úŐynevezett miniszteriális szavazatok pillanatilaŐi meŐszaporodását reményli; […] HoŐy azonban mi 
kívánjunk ilyet tenni! Mi! Ezen f rendi tábla taŐjai, mi! Kik az alkotmány fennálőatásának leŐf bb biztosítékát 
éppen ezen f rendi tábla leőet  leŐnaŐyobb füŐŐetlenséŐének fenntartásában látjuk! Mi óőajtsuk azon testületet, 

                                                 
1341 Az április 24-25-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 499-517., STULLER 949-951., DAN 1840. április 24-25., KIBjkv 
1840. április 28. 16. ülés 13-14.,15-16., vö. JELENTűSEK 64. 9258., 9262., 9267.; Vö. SZIN 1840. április 24-25. 
1342 JELENTűSEK 9288., vö. KIBjkv 1840. május 15. 20. ülés 18.; A rendi véleményrřl l. JELENTűSEK 64. 9235.  
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melyőez tartozunk, nevetséŐessé s őonunkra nézve őaszonveőetetlenné tenni! Ezt valóban nem képzelőetem!” – 

véŐül pediŐ lényeŐében tanúsáŐtételt tett a polŐári átalakulás mellett – „Ha némileŐ népszerűsítni, 
demokratizálni akarunk, kezdjük ott, őol a józan okossáŐŐal meŐeŐyezik. ÍŐy őelyes leend, őa eŐykor lerontatik 
ama közfal, mely azokat, kik törvényen belül vannak, elválasztja azoktól, kik törvényen kívül állanak: őelyes, őa 
oly intézkedések tétetnek, melyek által a Werb czy „Populus” szavának értelme az eŐész valósáŐos népre 
kiterjesztetik; de eŐy fels őázat demokratizálni akarni!!! […] Ez oly szörnyeteŐes (monstruos) eŐy eszme, őoŐy 
képzelőetetlen, miként férőessen meŐ bárkinek is aŐyában!”1343 Az üzenetben teőát ki kell jelenteni, őoŐy a 
maŐyar arisztokrata címre jelölt külföldi személyeket mindaddiŐ nem foŐadja be a felsřtábla, amíŐ 
az orszáŐŐyųlés ki nem nyilvánítja, őoŐy számukra a meŐjelenés és a szavazás leőetřséŐe nem lesz 
automatikus, kivéve, őa ezt a őonosítási diplomában külön fel nem tüntetik. Telekit Őyors 
eŐymásutánban pártolta Teleki Sámuel, Viczay Héder, Andrássy Károly, Károlyi GyörŐy, Teleki 
Domokos, Zay Károly, Eötvös József, Jeszenák János, Amadé Viktor, Orczy Lajos, Pálffy József, 
Festetics Vince, Zicőy József, Pejacsevicő Péter, Eszterőázy Kázmér, Battőyány Lajos, Szapáry 
Miklós és Zicőy Ödön is. Utóbbi meŐjeŐyezte: „Én bizonyosan a őaladásnak barátja vaŐyok, de csak 
annyiban, amennyiben az az alkotmányos szív erébe nem váŐ. Mi MaŐyarorszáŐban, eŐy arisztokratikus orszáŐban 
élünk, s íŐy az arisztokráciát fenntartani leŐszentebb kötelesséŐ. […] Az arisztokrácia azon védfal, mely az 
orszáŐot ótalmazza a kormány önkénye és abszolutizmusa ellen, éppen úŐy, mint az alsótábla a demokrácia elvei 
ellen. Ennek fenntartására szükséŐes, őoŐy oly taŐok leŐyenek e táblán, kik füŐŐetlenséŐb l, őazaszeretetb l, s ön 
őasznukból ezen tábla méltósáŐát fenntartani kívánják, s azt fenntartani leŐszentebb kötelesséŐüknek ismerik.”1344 

Hasonló, de némiképpen mérsékeltebb véleménnyel volt Battőyány Kázmér, idřsebb Eszterőázy 
Miőály és Szécőenyi István is: řk nem ítélték el olyan élesen a őonosításokat, de azt řk is jelezték, 
őoŐy szavazati joŐot ne kapjanak automatikusan. Az elnöklř tárnokmester véŐül elfogadta az 

ellenzék nézeteit, s ennek értelmében meŐkérte a fřrendeket, őoŐy minden eŐyes javasolt személy 
esetén nyilatkozzanak arról, kit kívánnak szavazati joŐŐal is felruőázni. Mindemellett Teleki József 
indítványa alapján jóváőaŐyták, őoŐy a rendeknek eŐy orszáŐos választmány kiküldését javasolják. 
Másnap, április 30-án aztán a őonosítottakkal kapcsolatos törvényjavaslatot is tárŐyalás alá vették, 
majd a sérelmek és kívánatok üŐye került ismételten elř további eŐyezkedés céljából.1345 

Látőatjuk teőát, aőoŐyan az alsótábla ellenzéke saját pozícióját a városi küldöttektřl, addiŐ a 
felsřtábla ellenzéke a őonosított máŐnásoktól, az indiŐenáktól féltette, őiszen mindkét fél 
kormányzati leőetřséŐet látott az adott tábla politikai színezetének meŐváltoztatására. A fřrendi 
ellenzék teőát ezen a téren szembekerült a rendi oppozícióval, miközben neőezen kiőarcolt állásait 
makacsul védelmezte. 
 

Április véŐére mindeŐyik fél számára viláŐossá vált, őoŐy a szólásszabadsáŐi sérelem körül 
kulmináló joŐvédř őarcban a pozíciók meŐmerevedtek, eŐyik fél sem akart tovább mozdulni: az 
alsótábla mérsékelt politikusai sem kívántak mindent teljesíteni joŐorvoslat nélkül, a fřrendi 
többséŐtřl pediŐ nem volt elvárőató a kettřs felírásnál naŐyobb kedvezmény felvetése. A 

Metternicő irányította kormányzati rendszer teőát nem tudta maŐa alá Őyųrni a maŐyar 
orszáŐŐyųlést. A méŐ naŐyobb felzúdulás elkerülése véŐett az amnesztia kiőirdetésén kívül 
lényeŐében nem volt más leőetřséŐ, s immár Pozsonyban is azt találŐatták csupán, mikor foŐ 
meŐérkezni a királyi leirat. Az elsř pozitív jelet az április 30-i eleŐyes ülés szolŐáltatta, amikor 
felolvasták az önkéntes örökváltsáŐ elfoŐadásáról szóló királyi leiratot, aminek 1834-es elbuktatása 

                                                 
1343 FN 1840 538-539. 
1344 Uo. 545. 
1345 Az április 27-28-29-30-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 518-571., STULLER 956-959. és 961-965., DAN 1840. április 
24-25., KIBjkv 1840. május 5. 17. ülés 17-22., vö. JELENTűSEK 64. 9268., 9269., 9270., 9272., 9275., 9277.; Vö. 
SZIN 1840. április 29. 
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ŐyakorlatilaŐ a szólásszabadsáŐi vita kiindulópontját jelentette. Az amnesztia kiőirdetésére pediŐ 
másnap, a május 1-jei eleŐyes ülésen, számos őáttértárŐyalás következményeképpen került sor.1346 

A fřrendi ellenzék részérřl az alkufolyamatnak leŐinkább Szécőenyi volt a részese, ř már április 28-

án eŐyeztetett a nádorral tanácskozó Deákkal, majd este Battőyány Lajosnak is felvázolta a 
helyzetet.1347 Az uralkodó 29-én írta alá a leiratot, aminek a tartalmát véŐül a nádor, Deák külön 
kérésére, csupán szóban ismertette, az eredeti szöveŐet pediŐ titokban tartotta, íŐy kikerülve a 
joŐorvoslat szempontjából felteőetřen botrányos jelenetek sorát kiváltó keŐyelem szó kimondását. 
József nádor teőát jelezte, őoŐy a közŐyųlési beszédekért elítélteket szabadon bocsátják, a 
büntetésüket eltörlik, a folyamatban lévř pereket pediŐ meŐszüntetik. 

A fřrendi ellenzék vezérkara, talán Szécőenyit kivéve, korántsem volt elraŐadtatva az 
amnesztiától. Deák 30-án meŐ is jeŐyezte Szécőenyinek séta közben: „MOST NEM KELL 

AGITATIO – MI MINDNYÁJAN AZON LESZÜNK, HOGY A VÁRMEGYEI 
RELATIONÁL SEMMI TÚLSÁGRA OK NE ADASSÉK, FÉLEK BALOGHTUL, 
SOMSICHTUL – DE KIVÁLT BATHÁNYI LAJOSTUL … MERT KIVÁLT EZEN UTOLSÓ 
TÁN AGITÁLNI FOG.”1348 Deák aŐŐodalmai csak részben iŐazolódtak, őiszen Battőyány nem 
aŐitált nyilvánosan az amnesztia ellen, de a titkosrendřrséŐ szerint Szécőenyi Istvánnal, Teleki 
Lászlóval és Domokossal, Pálffy Józseffel, Szapáry Miklóssal, Erdřdy Sándorral és Eötvös Józseffel 
eŐyütt már az eleŐyes ülés elřtt rendkívül ideŐes volt a kiőirdetés módja miatt A fřrendi ellenzék 

taŐjai úŐy vélték, őoŐy a leirat eltitkolásával a kiőirdetésnek nem lesz semmilyen őivatalos nyoma. 
Pálffy József meŐ is kérte a nádort, enŐedélyezze, őoŐy beszéde a fřrendi és a rendi naplóban is 
röŐzítésre kerüljön, Szécőenyi pediŐ azt kezdeményezte, őoŐy a fřrendi naplóban a következř 
orszáŐŐyųlésen már az eleŐyes ülések tartalmát is vezessék. Battőyányék azonban méŐ a naplóban 
való közléssel sem eléŐedtek volna meŐ, attól tartottak, őoŐy mivel az csak az orszáŐŐyųlés után foŐ 
meŐjelenni, a szöveŐ tartalmát a nádor utólaŐ módosíttatőatja, ennélfoŐva Hajnikkal eŐyezkedtek, 
őoŐy a nádor beszédének szöveŐét pontosan meŐkapőassák és azt utólaŐ összeőasonlítőassák. Az 
ellenzéki máŐnások, aőoŐyan azt már április 22-i beszédeikben is jelezték, nem csak a közlés 
módjával, de annak tartalmával sem voltak eléŐedettek. Az orszáŐŐyųlési ifjúsáŐot állítólaŐ Pálffy 
József, Battőyány Lajos és Kázmér, Teleki László és Eötvös József lebeszélte az amnesztia 
meŐéljenzésérřl. Pálffy és Battőyány meŐ is jeŐyezte társainak, őoŐy nem amnesztiára, őanem 
törvényesséŐre és rendes joŐorvoslatra lenne szükséŐ.1349 UŐyanakkor leŐalább azzal meŐeléŐedtek, 
őoŐy a perek meŐszųntek, és a bebörtönzöttek kiszabadultak, íŐy május elsején Szécőenyi a 
következř sorokat jeŐyezte fel naplójában: „K[árolyi] GyörŐy iszik W[esselényi] eŐészséŐére. – Kés bb 
B[attőyány] Lajos] a királyéra.”1350  

A szólásszabadsáŐi üŐy teőát néőány nappal az orszáŐŐyųlés berekesztése elřtt lezárult, a 
törvényalkotás azonban természetesen folytatódott tovább. A fřrendek méŐ aznapi, május 1-jén 
tartott ülésükön a tárnokmester eŐyedüli észrevétele mellett elfoŐadták az – önkéntes örökváltsáŐ 
mellett – az eŐyik leŐfontosabb úrbéri tárŐyú javaslatot, a jobbáŐyok birtokbírőatása kapcsán 
átküldött rendi üzenetet. Ezután Zicőy Ödön kért szót, s kezdeményezte, őoŐy mivel jelenleŐ 
Hajnikon kívül aliŐ vannak képzett Őyorsírók, a következř orszáŐŐyųlés számára – fřrendi 
adományok felőasználásával – képezzenek ki új Őyorsírókat.1351  A nádor a felvetésőez csupán annyit 

                                                 
1346 A folyamat összefoŐlalását l. ERDMANN 2014 184-197. 
1347 SZIN 1840. április 28-30. 
1348 Uo. 1840. április 30. 
1349 JELENTűSEK 64. 9282., vö. KIBjkv 1840. május 15. 20. ülés 11-12. 
1350 SZIN 1840. május 1. 
1351 A Zicőy testvérek Battőyány Lajossal közösen a diétát követřen tevékeny részesei voltak eŐy Őyorsírást pártoló 
eŐyesület létreőozásának.  
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fųzött őozzá, őoŐy a kérés joŐos, s errřl ř személyesen foŐ Őondoskodni. Idřközben meŐérkezett 
– az amnesztia őatására jelentřsen „felpuőuló” – újonc- és adóüŐyi felirati javaslat: az alsótábla 
őozzájárult a maŐasabb adóösszeŐőez, a katonaállítás kapcsán pediŐ a nyolcéves leszerelési idřt 
tízre módosították. Battőyány és a fřrendi ellenzék pediŐ valóban nem aŐitált, s lényeŐében 
felszólalások nélkül őaŐyták jóvá a két rendi üzenetet. 

Néőány fontos kérdés befejezése érdekében a zárásra kijelölt május 2-i őatárnapot május 11-

re módosították, ezt azonban már mindenképpen tartani kellett, s a nádor ennek meŐfelelřen 
feszített tempót diktált, miközben a szinte mindennapossá váló eleŐyes üléseken eŐyre-másra 
kerültek felterjesztésre a feliratok, és párőuzamosan érkeztek meŐ az uralkodói leiratok. A felsřtábla 
május 2-án, többek között, Teleki László és Pálffy József támoŐatását is élvezř Dessewffy Aurél 
módosításaival őitelesítették az indiŐenák tárŐyában kelt viszontüzenetet, a barsi sérelem 
felterjesztése érdekében kelt második rendi üzenetet azonban a többséŐ újra elutasította Viczay 
Héder, Teleki Sámuel és Domokos, Erdřdy Sándor, Zicőy Ödön, Teleki László, Battőyány 
Kázmér, Pálffy József, Eötvös József, Zay Károly, Jeszenák János pártoló felszólalása ellenére is. 
A nádor meŐ sem várta a vita véŐét, őanem a jelenlévřk száma és politikai beállítottsáŐa alapján 
kijelentette az elutasító őatározatot. József nádor a kerületi napló neŐyedik üzenete üŐyében sem 
enŐedte a vita kibontakozását, az ellenzék részérřl csupán Erdřdy Sándor, Viczay Héder, Teleki 
László és Sámuel tudta leadni szavazatát, majd a nádor őasonló módon kimondta az elutasító 
véŐzést. ElfoŐadták viszont a sérelmek és kívánatok felirati javaslatát, s szintén jóváőaŐyták a 
Nemzeti Múzeum tárŐyában kelt rendi üzenetet. VéŐül elkezdték az ortodoxok joŐorvoslata 
kapcsán beérkezett második rendi üzenet észrevételezését, amit május 4-én fejeztek be. A leŐtöbb 
lényeŐes pontban meŐszületett az eŐyezséŐ, mint aőoŐyan a maŐyar nyelv és őatodik nekifutásra a 
mezei rendřrséŐ tárŐyában is. Május 5-én meŐállapodás született többek között a Ludovica katonai 
akadémia, néőány úrbéri üŐy és őetedszeri tárŐyalásra az orszáŐŐyųlési költséŐek terén is, majd 
felolvasásra került az ötödik vallási üzenet.1352 

Május 6-án a korábbi eŐyezséŐ szellemében elkészített vallásüŐyi törvényjavaslatot lényeŐi 
vita nélkül elfoŐadták, eŐyedül a protestánsok újraőázasodása kapcsán raŐaszkodtak korábbi 

észrevételükőöz. Amint a nádor kimondta a őatározatot, az eszterŐomi érsek – a reverzálisok 
eltörlése miatt, december 30-án tett, immár szinte feledésbe merült nyilatkozatának mintájára – 

óvást emelt: „Mind a réŐibb id kben, mind az 1791. esztend ben kötelesséŐének tartotta az eŐyőázi rend, a 
vallás tárŐyában alkotott törvények iránt, amennyire ezek a katolikus őitnek és anyaszenteŐyőáznak elveibe, 
tanításába, érdekeibe ütköztek, meŐ nem eŐyezését, s t ellentmondását ünnepélyesen kijelenteni és ennek emlékezetét 
a törvénybe is beiktatni. A jelen orszáŐŐyűlésen elfoŐadott vallásos törvényjavaslatok eléŐŐé bizonyítják, őoŐy őasonló 
óvásra az alkalom és szükséŐ jelenleŐ sokkal inkább fennforoŐ, mint fennforŐott akármikor máskor.”1353 

Zárásként kijelentette, őoŐy ellenérveiket már korábban elřadták és meŐkérik a nádort, illetve a 
fřrendeket, őoŐy ezek az észrevételek a törvény szöveŐében is jelenjenek meŐ. Majd az összes fřpap 
Pyrker eŐri érsek vezényszavára közfelkiáltással csatlakozott őozzá. A nádor jelezte, őoŐy őasonló 
esetre volt már példa, íŐy a kérés teljesítésének akadályát nem látja, viszont az eŐyőázi vélemény 
nem változtatja és nem ŐyenŐíti meŐ a fřrendek és a rendek által tárŐyalás útján elfoŐadott 
törvényszöveŐet. Ezt követřen az 1791-es eset mintájára néőány viláŐi fřrend is csatlakozott az 
óvásőoz. Az ellenzék részérřl elřször Pálffy József szólalt fel, s azt javasolta, őoŐy jelen törvénybe 
uŐyanaz a kitétel kerüljön be, mint 1791-ben: az óvásnak törvényi következményei nincsenek. 
Véleményéőez Erdřdy Sándor, Viczay Héder, valamint Teleki József és Tiőanyi fřispán is 

                                                 
1352 A május 1-2-i és 4-5-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 571-606., STULLER 970-973., DAN 1840. május 1-2., 4-5., 
KIBjkv 1840. május 5. 23., 24-25., 1840. május 8. 18. ülés 6-7. és 10., vö. JELENTűSEK 64. 9281., 9286., 9289. 
1353 FN 1840 609-610. 
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csatlakozott. Szapáry Miklós pediŐ jelezte, őoŐy a viláŐi fřrendek csatlakozását nem érti, őiszen 
ilyen alapon minden törvény kapcsán őasonló esetre leőet számítani. A nádor meŐnyuŐtatásként 
azt javasolta, őoŐy elřször készüljön el a rendeknek küldendř viszontüzenet a többséŐ jóváőaŐyó 
döntésérřl; a prímás véleményérřl és kérésérřl; valamint, őoŐy az óvás a törvényt változtatni és 
ŐyenŐíteni nem foŐja. A részletekrřl pediŐ majd a rendi válasz alapján tárŐyaljanak. A fřrendek ezt 
az indítványt közőelyesléssel elfoŐadták, bár a titkosrendřrséŐ szerint az ellenzéki fřrendek naŐyon 
eléŐedetlenek voltak az eljárással, mivel íŐy nem zárták le teljes mértékben a vallásüŐyi 
tárŐyalásokat.1354 Ezt követřen rövid tanácskozással elfoŐadták például a színőáz tárŐyában kelt 
üzenetet, majd röŐtön belefoŐtak a vallási viszontüzenet őitelesítésébe, amit ismét kiújuló vita után 
véŐül elfoŐadtak. 

Másnap, május 7-én kisebb véŐleŐesítési munkákat véŐeztek például a váltótörvénnyel 
kapcsolatban, majd vissza is érkezett az alsótábla őatodik, immár utolsó vallási üzenete: a rendek 

őozzájárultak, őoŐy az újraőázasodással kapcsolatos rész kimarad a törvényjavaslatból. ÍŐy pediŐ 
már nem volt kifoŐása a fřrendeknek, s az eŐyezséŐ meŐszületése révén a nádor eleŐyes ülésben 
méŐ aznap felterjesztette a őosszú viták során kimunkált kompromisszumos döntést az 
uralkodóőoz. Az óvással kapcsolatos vitát viszont másnapra őalasztotta, mire az érsek jelezte, őoŐy 
ilyen formán az már nem kerülőet bele a törvény szöveŐébe, a nádor azonban úŐy nyilatkozott, 
őoŐy az orszáŐŐyųlés közmeŐeŐyezésével utólaŐos beemelésre is van leőetřséŐ. Május 8-án viszont 
a fřőerceŐ már azt javasolta, s eőőez a prímás is őozzájárult, őoŐy a dolŐot őalasszák el addiŐ, amíŐ 
meŐérkezik a királyi leirat. Ezt követřen neŐyedszerre került napirendre a Laicsák-féle üŐy, de 

lényeŐében felszólalások nélkül a nádor kijelentette a korábbi üzenetőez való raŐaszkodást, melynek 
következtében a rendek félretették a kérdést. Más üŐyekben, íŐy például az indiŐenák kapcsán 
meŐszületett az eŐyezséŐ: a rendek elvetették az orszáŐos választmány kiküldését, de a szavazati 
joŐra vonatkozó kitételt elfoŐadták, s íŐy már Teleki László is pártolta az új üzenetet. A május eleji 
üléseken immár mindenki érezte, őoŐy érdemi vitát kezdeni nincs mód és leőetřséŐ, s a leŐtöbb 
esetben mind a kormánypártiak, mind az ellenzékiek az eŐyezséŐ felé őajlottak, természetesen 
néőány elvi kérdést, mint például a Laicsák-féle üŐyet leszámítva. Mindenesetre május 8-án az 
orszáŐŐyųlés vallásüŐyi vitái lezárultak.1355 

Május 9-én a városok rendezésével kapcsolatos második rendi üzenetet a korábbi elutasítás 
ellenére, a tárnokmester támoŐató felszólalását követřen közőelyesléssel elfoŐadták. Az 
unitáriusokkal kapcsolatban viszont a nádor javaslatára a mellett döntöttek, őoŐy meŐkérik a 
rendeket, ezt az üŐyet őalasszák el a következř orszáŐŐyųlésre. A barsi sérelmet pediŐ őarmadjára 
is elutasították. Május 10-én immár villámŐyorsasáŐŐal tárŐyaltak meŐ méŐ néőány elmaradt kérdést, 
miközben a napokban több elfoŐadott törvény is véŐleŐes formát öltött. 

A fřrendi ellenzék május 10-én a pozsonyi ViŐadó dísztermében foŐadást adott a rendi 
oppozíció számára, amelynek célja a két tábla ellenzékének „eŐyesülése”, kapcsolatuk szorosabbá 
fųzése volt. A őáziŐazda forma szerint Zicőy Ödön volt, s a Őalériát meŐnyitották a nézelřdřk 
számára. Számos tószt őanŐzott el, aőol általában a fřrendek a jeles alsótáblai vezetřket 
köszöntötték. Tudjuk, őoŐy Eszterőázy Pál Beötőy Ödön, Teleki László pedig Bezerédj István 
eŐészséŐére emelte poőarát. A titkosrendřrséŐ szerint azonban a máŐnások elégedetlenek voltak a 

bankett eredményével.1356 Ráadásul méŐ aznap éjjel meŐérkezett az uralkodói leirat a vallás 

                                                 
1354 JELENTűSEK 64. 9304. 
1355 A május 6-7-8-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 607-622., STULLER 985., DAN 1840. május 6-7-8., KIBjkv 1840. 
május 8. 18. ülés 11-12., illetve 1840. május 12. 19. ülés 9., 11., vö. JELENTűSEK 64. 9292., 9294., 9297., 9298.; Vö. 
SZIN 1840. május 7. 
1356 JELENTűSEK 64. 9309., 9312. 
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tárŐyában, ami a döntést a következř orszáŐŐyųlésre őalasztotta, de a sérelmek rendeleti orvoslását 
meŐíŐérte. 

Május 11-én többek között elnyerte véŐleŐes formáját a váltótörvény és a részleŐes 
zsidóemancipációt kimondó törvény is. Május 12-én őosszú percekiŐ tartó viőaros éljenzés 
közepette eleŐyes ülésen kiőirdették az önkéntes örökváltsáŐról szóló törvényt is, s a fřrendi ülésen 
méŐ a félkész tárŐyak is véŐleŐesítésre kerültek, majd a nádor május 13-ra eleŐyes ülésre őívta meŐ 
a felsřtáblát, s ezzel az utolsó fřrendi ülés eloszlott.1357 S miután másnap V. Ferdinánd, aki népes 
kíséretével május 11-én érkezett meŐ Pozsonyba, szentesítette a törvényeket, majd a személynök és 
József nádor meŐtartotta ünnepi beszédét, közel eŐy év után az 1839-40-es orszáŐŐyųlés véŐet ért. 
A őosszú feszültséŐŐel teli viták és konfrontáció után sokan meŐkönnyebbültek és řszintén örültek 
az elért eredményeknek, a fřrendi ellenzék azonban alapvetřen eléŐedetlen volt a diéta 
kimenetelével. A titkosrendřrséŐ szerint Pálffy József és Viczay Károly csalódottsáŐát nem is 
próbálta palástolni: a szentesítés alkalmával tųntetřleŐ civil ruőában jelentek meŐ a prímási 
palotában. Azt azonban a besúŐók is meŐeléŐedéssel nyuŐtázták, őoŐy a búcsúzások során a nádor 
őideŐen utasította el az ellenzéki máŐnások köszöntését, s meŐjeŐyezte, őoŐy már eleŐet 
társaloŐtunk, lesz méŐ rá máskor is alkalom.1358 

5.) MérleŐen a f rendi ellenzék 

VéŐiŐkövettük a fřrendi ellenzék 1839-40-es orszáŐŐyųlési tevékenyséŐét a máŐnáskaszinó 
meŐalapításától kezdve, a kiskaszinó létreőozásán át, a szólás- és vallásszabadsáŐért és a politikai 
nyilvánossáŐért folytatott küzdelmen keresztül, eŐészen az orszáŐŐyųlés bezárásáiŐ: idřközben 
meŐismertük a fř- és mellékszereplřket, a leŐfontosabb szónoklatokat, láttuk a csoport 
ŐyenŐeséŐeit, erřsséŐeit, illetve leőetřséŐeit és korlátait. Most már rendelkezünk annyi tudással, 
őoŐy őiteles és objektív módon formálőassunk véleményt a szervezett keretek között elsř 
alkalommal fellépř máŐnásoppozícióról. Az összeŐzř Őondolatok átlátőatósáŐát az alább közölt 
táblázat seŐíti, amely a diéta azon fřrendi üléseit röŐzíti, – a vita tárŐyával, a meŐőozott döntésekkel, 
a szavazatok számarányával és az ellenzéki felszólalók felsorolásával, – amelyek során naŐyobb 
volumenų vita alakult ki és leŐalább kilenc ellenzéki máŐnás véleményt nyilvánított.1359  

                                                 
1357 A május 9-10-11-12-i fřrendi ülésekrřl l. FN 1840 622-638., STULLER 986-987., DAN 1840. május 6-7-8., KIBjkv 
1840. május 12. 19. ülés 12-13., 14., 1840. május 15. 20. ülés 4., 6., vö. JELENTűSEK 64. 9300., 9302., 9305., 9308. 
1358 JELENTűSEK 64. 9312.; Az orszáŐŐyųlés zárónapjainak formális és informális eseményeit részletesen l. 
ERDMANN 2014 431-432. 
1359 1840. május 2-án a barsi sérelem kapcsán tizeneŐy ellenzéki kért szót, mivel azonban a nádor meŐŐátolta az érdemi 
vita kialakulását és a jelenlévřk száma és pártállása alapján kimondta a véŐeredményt, ezt az ülést nem tüntettük fel a 
táblázatban. 



359 
 

 



360 
 

 

Önszervezřdés, létszámbřvülés, a fřrendi napló meŐszületése. A disszertáció elsř fejezetében ezt 

a őárom fřbb témakört emeltünk ki, amelyek terén a fřrendi ellenzék 1839-40-ben jelentřs, 
fiŐyelemreméltó sikereket könyvelőetett el. 

Ami a szervezettséŐet illeti, sokkal többet aliŐőa leőetett volna elérni, mint amit Battőyány 
Lajosék véŐőezvittek a diéta ideje alatt: a máŐnáskaszinó meŐalapítása, majd a méŐ szorosabb 
eŐyüttmųködést és a politikai elkülönülést meŐteremtř kiskaszinó létreőozása, a fřrendi ellenzék 
november 18-i őivatalos zászlóbontása, a formális keretek és szabályok meŐőatározása és a néőány 
közös alapelv lefektetése olyan sikeres volt, őoŐy – mint láttuk – mind a kormánypárt, mind a 
titkosrendřrséŐ iriŐykedését, de méŐ az alsótábla ellenzéki követeinek az elismerését is kivívta. 
Láttuk persze, őoŐy ennyi eltérř személyiséŐ eŐybentartása kezdettřl foŐva feszültséŐekkel járt. A 
őosszú eŐyüttlét során felszínre kerültek a személyes ellentétek, a katolikus-protestáns felekezeti 
különbséŐek, a mérsékeltek és a radikálisabbak között őúzódó konfliktusok, s nem mellesleg a 

vezetř pozícióért vívott küzdelmek. Állandó polémia alakult ki az ülések során követendř stratéŐia 
és taktika kidolŐozása mentén, s a diéta menetéőez szorosan nem kapcsolódó reformkérdésekrřl is 
néőa őanŐos eszmecsere folyt. A kisebbséŐi szerep miatt a siker érdekében sok esetben 
kompromisszumokat kellett kötni, amik uŐyan sokszor célt értek, de minduntalan belsř vitákőoz 
vezettek. Táblázatunkra rápillantva méŐis kijelentőetjük, őoŐy a nyilvános üléseken a színfalak 
möŐött meŐlévř feszültséŐek ellenére is mindvéŐiŐ eŐy eŐyséŐes alakulat benyomását keltették, 
őiszen néőány esetet leszámítva teljes mértékben az elřre meŐőatározott taktikának meŐfelelřen 
léptek fel. Némi zavart csupán a december 30-i ülésen a reverzálisok tárŐyköre kapcsán 
érzékelőettünk, de a többi vallási üŐyben az oppozíció ismételten összezárt. Hallőattunk 
természetesen elřre eŐyeztetett különvéleményeket: Viczay Héder és Szapáry Miklós radikális 
joŐvédelme az újoncüŐyben április 2-án; Viczay Héder, Szapáry Miklós és Erdřdy Sándor 
ellenvéleménye a veŐyesőázassáŐok tekintetében április 11-én; Eötvös József március 6-i 

felszólalása, ami mindközül a leŐnaŐyobb port kavarta. Az eŐyséŐ kapcsán érdemes méŐ 
meŐemlíteni Károlyi GyörŐy esetét, aki a diéta leŐelején baloldalisáŐát is fenntartva érezőetřen a 
kormánypártőoz kívánt iŐazodni, miután viszont az ellenzék, különösen Szécőenyi őatőatós 
közremųködésének köszönőetřen, „visszaőódította”, az öt szólásszabadsáŐi vita során őáromszor 
nyilvánított véleményt, s minden esetben az ellenzék odalán. ÖsszesséŐében teőát meŐállapítőató, 
őoŐy a máŐnásoppozíció minden stratéŐiai fontossáŐú vita során teljes mértékben eŐyséŐesen vette 
fel a küzdelmet a fřrendi többséŐŐel, s ennél őatásosabb bizonyítékra nincs is szükséŐ a félépített 
szervezeti keretek mųködřképesséŐének iŐazolására. 

Ami a létszám tartós növekedését illeti, látőatjuk, őoŐy a fontos viták során a baloldali 
felszólalások száma június-december őónapokban általában méŐ tíz és őúsz, január-május 
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őónapokban viszont már őúsz és őarminc között mozŐott. A titkosrendřri jelentések alapján az 
ellenzék tudatosan törekedett létszámának növelésére, de ellenőatásként természetesen a 
kormánypárt is mozŐósított, s íŐy a szavazások során a jobboldal átlaŐosan az ellenzéki létszám 
másfélszeresét érte el, de születtek eŐészen szoros, illetve naŐyobb mértékų különbséŐŐel 
meŐőozott őatározatok is. MeŐjeŐyzendř, őoŐy fřként a vallási üŐyek vitája során a fřrendi ellenzék 
és a Teleki József vezette protestáns kormánypártiak, sřt több esetben az újkonzervatív politikusok 
is egyezséŐre tudtak jutni, ami íŐy a jobboldal politikai meŐosztottsáŐa miatt több alkalommal 
konkrét eredményt is őozott. Az ellenzék február 25-26-án tudta számszerųleŐ a leŐnaŐyobb erřt 
felmutatni, amikor is harmincketten tartottak beszédet, s ráadásul méŐ további őat fřrend is 
csatlakozott őozzájuk. Az ülések kezdetén természetesen mindenki fel tudta mérni az 
erřviszonyokat, íŐy csak a leŐritkább esetben volt szükséŐ az összes jelenlévř felszólalására. A 
szavazati arányok alapján azt vélelmezőetjük, őoŐy a felsřtábla általában ötven-őatvan fř 
részvételével tanácskozott, de a kiemelt üŐyek esetén ez a szám akár a száz fřt is elérőette, mint 
például a február véŐi vallásüŐyi tárŐyalások során. Mindenesetre a diéta felsřtáblai üléseinek 
áttanulmányozása ismételten alátámasztja az elsř fejezetben vázolt elŐondolásunk és követett 
módszerünk őelyesséŐét, miszerint félrevezetř képet mutat, őa pusztán a őivatalos orszáŐŐyųlési 
névjeŐyzékek és lakáskönyvek alapján iŐyekszünk rekonstruálni a felsřtábla résztvevřinek létszámát 
és a politikai csoportosulások erejét. 

Ami az ellenzéki felszólalókat illeti, a viták során eŐyedül Kőuen Henrik nem szerepelt a 
titkosrendřrséŐ, vaŐy Mailátő János orszáŐŐyųlés véŐi összeállításában, pediŐ eŐy rövid ideiŐ, 1840 
elején ř is az oppozícióval tartott és a vallási kérdések, valamint az orszáŐŐyųlési újsáŐ üŐye kapcsán 
őárom alkalommal fel is szólalt érdekükben. A részletesen jellemzett ötven fřbřl néőányan – 

Apponyi Lipót (1803-1850), Battőyány Gusztáv (1803-1883), Erdřdy Kajetán (1795-1856), 

Eszterőázy Miklós, Festetics Leó (1800-1884) Őrófok – rekonstruálőató módon eŐyetlen kisebb, 
vaŐy naŐyobb fřrendi vita során sem nyilvánítottak véleményt, mindvéŐiŐ csupán a őáttérben 
maradtak, neŐyvennéŐyen ellenben leŐalább eŐyszer-kétszer felszólaltak. Orczy GyörŐy kapcsán 
viszont szükséŐes röŐzítenünk, őoŐy őárom ismert véleménynyilvánítása során mindiŐ a 
kormánypárt oldalán tette le a voksát, politikai őovatartozását teőát Mailátő János mérőette fel 
helyesebben, ř uŐyanis Orczyt a titkosrendřrséŐŐel ellentétben a jobboldalőoz sorolta. Rajta kívül 
az ötven fřbřl eŐyedül idřsebb Zicőy Károlynál röŐzítőetjük, őoŐy több alkalommal a kormány 
érdekének meŐfelelřen szavazott, bár más esetekben az ellenzéket támoŐatta, ilyen formán pediŐ, 
nem mellesleŐ Battőyány, Károlyi és Odescalcői apósaként, valamint Zicőy József apjaként a 
balközép osztályzat elfoŐadőató. Szintén meŐjeŐyzésre méltó, őoŐy a jobbközép kateŐóriába sorolt 
Podmaniczky Lajos taŐja volt a kiskaszinónak és a vallási kérdések során az ellenzék mellett foŐlalt 
állást, íŐy esetében a balközép kateŐória meŐfelelřbb választás lett volna. Hasonló a őelyzet az 1843-

44-ben már ellenzékiként értékelt, ezúttal viszont a jobb csoportban előelyezett Szapáry Józsefet 
illetřen is, aki szintén kiskaszinói taŐ volt, s csupán eŐyetlen eŐyszer szavazott a kormánypárttal, 
méŐpediŐ a Laicsák-üŐyben, de uŐyanekkor – mint láttuk – Eötvös József is őasonlóan járt el. 
VéŐezetül ifjabb Zicőy Károlyról kell meŐemlékeznünk, akit csupán eŐyetlen eŐyszer említett meŐ 
Stuller Ferenc tudósítása és párőuzamosan Szerencs János kiadványa, a többi forrás viszont őelyette 
Zicőy Józsefet jelölte meŐ, íŐy alapos Őyanú áll fenn, őoŐy a titkosrendřrséŐ valóban tévedőetett, 
amikor idřsebb Zicőy Károly két fiát is jellemzés alá vette. ÖsszeŐezve teőát, úŐy tųnik, őoŐy az 
ötven fřs csoportból két politikust szükséŐes eltávolítanunk, őármat viszont oda beemelnünk. EŐy 
pillantást a kormánypárti oldalra is vetve, szintén meŐállapítőatjuk, őoŐy talán eŐyedüliként Vay 
Miklós báró az, akit sem a titkosrendřrséŐ, sem pediŐ Mailátő János nem említett a diéta fontos 

jobboldali résztvevři között. Az ülések folyamata alapján meŐlepř, őoŐy a fřpapok közül 
Sztankovits János Őyřri püspök, a fřispánok közül Maricő Dávid tornai fřispán, a reŐalisták közül 
pediŐ Perényi László és Orczy Lřrinc csak Mailátő összesítésében kapott őelyet, őolott 
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meŐőatározó és mindvéŐiŐ aktív taŐjai voltak a kormánypártnak. ÚŐy tųnik teőát, őoŐy Mailátő 
üŐybuzŐalma alaposabb összeállítást eredményezett, de számottevř különbséŐet továbbra sem 
fedezőetünk fel a két forrástípus között. 

A táblázatban feltüntetett őarminc stratéŐiai szavazás alkalmával a baloldali máŐnások közül 
Pálffy József és Erdřdy Sándor volt a leŐaktívabb összesen őuszonnyolc felszólalással, řket 
Battőyány Lajos és Zay Károly követte őuszonőét, majd Viczay Héder őuszonhat 

véleménynyilvánítással. A vezérszónoki feladatok a diéta elején a maŐyarul jól tudó Pálffy Józsefre, 
Zay Károlyra, valamint Erdřdy Sándorra és – a maŐa módján – Szécőenyi Istvánra őárultak, de 
lefordított és betanult felszólalásaival rövidesen Battőyány Lajos is csatlakozott őozzájuk. Rajtuk 
kívül többen tartottak naŐyívų beszédeket Andrássy Károlytól, Eszterőázy Kázméron át, eŐészen 
Zicőy ÖdöniŐ. Eötvös József és Teleki László, valamint Teleki Domokos meŐérkezésével 
természetesen a korábbi leŐfontosabb szónokok némileŐ őátrébb szorultak, de aktivitásuk továbbra 
is kitartott. Beszédeik mindiŐ saját véleményükbřl és elŐondolásaikból táplálkoztak, de sok esetben 
nyilvánvalóan az alsótáblán előanŐzott érvek meŐismétlésére, vaŐy azok továbbŐondolására 
szorítkoztak, ám pusztán az a tény, őoŐy ezen nézetek a felsřtáblán, eŐy naŐymúltú történelmi 
családból származó arisztokrata fřúr szájából őanŐzottak el, újdonsáŐnak, sřt szenzációnak 
számított. 

Az üléseken tanúsított maŐatartás alapján összesséŐében meŐállapítőatjuk, őoŐy a 
titkosrendřri osztályzatok Erdřdy Sándort (bal), ifjabb Eszterőázy Miőályt (balközép), Eszterőázy 
Pált (balközép), Jeszenák Jánost (balközép) Szapáry Miklóst (bal) Teleki Sámuelt (balközép), Zay 
Károlyt (bal) alul-, míŐ Szapáry Ferencet (szélsřbal), Viczay Adolfot (szélsřbal), továbbá Battőyány 
Gusztávot (bal), Forray Ivánt (bal) és Zicőy Edmundot (szélsřbal) felülértékelték. Különösen 
értőetetlen Erdřdy Sándor, Szapáry Miklós és Zay Károly őátrasorolása, akik a leŐaktívabb, 
központi személyiséŐek közé tartoztak, s nem mellesleŐ – maximum kisebb szünetekkel – a diéta 
elejétřl foŐva a leŐvéŐéiŐ jelen voltak, mint aőoŐy Jeszenák János is, bár ř eŐyszer sem tartott 
naŐyformátumú beszédet, de fellépésével a őarminc vitából őuszonőáromszor íŐy is az ellenzéket 
támoŐatta. Viczay Adolf és Szapáry Ferenc viszont csak a periférián őelyezkedtek el, s felteőetřen 
csupán testvéreik aktivitásának köszönőették a titkosrendřrséŐ „el kel ” osztályzatát.  

Az 1839-40-es orszáŐŐyųlés történetének alapos áttanulmányozását követřen a 

titkosrendřrséŐ néŐyosztatú struktúrájától eltávolodva, pusztán az orszáŐŐyųlési jelenlét; az 
aktivitás; a szónoklatok száma, minřséŐe és őatása; az önszervezřdési és a „toborzási” folyamatban 

játszott szerep alapján az ellenzék törzsŐárdájáőoz az értékelt személyek körülbelül felét, összesen 
huszonnéŐy máŐnást sorolőatunk: Andrássy Károlyt, Battőyány Lajost, Pálffy Józsefet, Szécőenyi 
Istvánt, Zicőy Ödönt (ultrabal), illetve Battőyány Kázmért, Eszterőázy Kázmért, Eötvös Józsefet, 
Odescalcői ÁŐostont, Teleki Domokost, Teleki Lászlót, Szapáry Antalt, Viczay Hédert, Viczay 
Károlyt (szélsřbal), továbbá Amadé Viktort, Erdřdy Sándort, Károlyi GyörŐyöt, Szapáry Miklóst, 
Zay Károlyt, Zicőy Józsefet (bal), valamint ifjabb Eszterőázy Miőályt és Pált, Jeszenák Jánost és 
Teleki Sámuelt (balközép). Řk kezdettřl foŐva, vaŐy késřbbi meŐérkezésüket követřen véŐiŐ 
aktívan részt vettek a fřrendi ülések vitáiban és minden szempontból őozzájárultak a 
máŐnásellenzék sikeres zászlóbontásáőoz. Károlyi GyörŐy kezdetben külön utakon próbált járni, 
de azzal, őoŐy véŐül adminisztrátorként, szóval és tettel is csatlakozott az ellenzékőez, jelentřs 
politikai třkét kovácsolt a máŐnásoppozíció számára. Véleményünk szerint őuszonnéŐyük közül a 

belsř maŐőoz Battőyány Lajos mellé Andrássy Károlyt, Erdřdy Sándort, Eszterőázy Kázmért, 
Jeszenák Jánost, Pálffy Józsefet, Szapáry Antalt és Miklóst, Teleki Lászlót, Viczay Hédert, Zay 

Károlyt, Zicőy Ödönt és némi meŐkötéssel Szécőenyi Istvánt rendelőetjük. A tizenőárom fřbřl 
tizenketten a kezdetektřl jelen voltak, Teleki László esetében viszont késřbbi érkezése ellenére is 
úŐy véljük, őoŐy feltųnése után röŐtön meŐőatározó és irányadó politikussá lépett elř, míŐ uŐyanez 
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Eötvös Józsefrřl kevéssé mondőató el, akit briliáns szónoklatai ellenére is sok esetben 

fenntartásokkal foŐadtak. Battőyány Kázmér pediŐ csak 1843-44-ben lépett be a központi 
személyiséŐek közé. A többi, őuszonöt-őuszonőat máŐnást a periférián őelyezőetjük el, akik a 

törzsŐárdáőoz csatlakoztak őosszabb rövidebb ideiŐ, néőány kisebb-naŐyobb felszólalással, vaŐy 
csupán őáttéremberként. ÖsszesséŐében azonban, a korábban aliŐ észlelőetř fřrendi ellenzék eŐy 
alkalommal őarminckét szónokot is ki tudott már állítani, iŐaz a vallási kérdések során, de például 
az utolsó szólásszabadsáŐi vitára is mozŐósítőatóak voltak őuszonőeten. Számuk és erejük 
növekedését jól jellemzi, őoŐy a titkosrendřrséŐ komolyan tartott attól, őoŐy az ellenzék a 
következř orszáŐŐyųlésen többséŐbe kerülőet. 

Ami pediŐ a fřrendi naplót illeti, Battőyány Lajosék ennek seŐítséŐével célul tųzték ki a 
fřrendekkel szemben – naŐyrészt a korábbi orszáŐŐyųlésnek köszönőetřen – kialakult neŐatív 
közőanŐulat javítását, továbbá az ellenzéki csoportosulás elismertetését, s nem mellesleŐ saját 
népszerųséŐük növelését. Ami pediŐ méŐ ennél is fontosabb, a napló bevezetésétřl a felsřtáblai 
tanácskozások „önkényes” vezetésének meŐszųnését várták. AőoŐy láttuk, József nádor személyes 
döntésén múlt, őoŐy mikor őív össze ülést, mikor oszlatja fel azt, mi kerül éppen tárŐyalás alá stb. 
A január 3-i ülésen pediŐ tanúi leőettünk a ponderálás Őyakorlatának, a nádor uŐyanis a „nevezetesebb 

többséŐ” véleményét foŐadta el a számszeri többséŐŐel szemben. A fřrendi ellenzék azonban a nádor 
korlátlan őatalmát folyamatosan csökkentette, nem véletlenül méltatlankodott rendszeresen a 
titkosrendřrséŐ, őoŐy milyen támadások érik a fřőerceŐet, aki ráadásul nem lép fel erélyesen az 
ellenzékkel szemben, sřt jó kapcsolatot is ápol néőányukkal. 

A fřrendi napló szükséŐesséŐét ŐyakorlatilaŐ vita nélkül elismerte a felsřtábla, az ellenzék 
mellett nem csak az újkonzervatívok, de azok is, akik meŐ voltak Őyřzřdve róla, őoŐy számukra 
őasznos, őa a közvélemény látja a vitákban felőozott indokaikat. A napló elfoŐadása azonban méŐ 
nem jelentette automatikusan a bevezetését is, mivel aőőoz a nádornak semmilyen érdeke sem 
fųzřdött. A fřrendi ellenzék éppen ezért ülésrřl ülésre sürŐette az üŐyet és számonkérte a 
őaloŐatást, véŐül pediŐ ŐyakorlatilaŐ ultimátumot adott, miszerint csúnya jelenetet rendeznek, 
amennyiben nem kezdik meŐ a felszólalások röŐzítését. Erre a feladatra az ellenzéken kívül más 
fřrendi csoportosulás nem vállalkozőatott, s mivel a nádor méŐ íŐy is február véŐéiŐ el tudta odázni 
a napló foŐanatosítását, bizonyosak leőetünk abban, őoŐy az erřteljes fellépés őiányában ezen a 
diétán nem került volna bevezetésre. Battőyány Lajosék emellett kiőarcolták, őoŐy a fontosabb 
fřrendi válaszüzeneteket őitelesítés elřtt köziratra bocsássák, s ezáltal azok elřzetesen 
ellenřrizőetřvé váljanak. Andrássy Károly pediŐ íŐéretet kapott rá, őoŐy az orszáŐŐyųlést ért 
vádakkal szemben saját cikket közölőet az augsburgi Allgemeine Zeitungban, s véŐül közös erřvel 
azt is elérték, őoŐy a nádor méŐ az amnesztia elřtt napirendre tųzze az immár ötödik 
szólásszabadsáŐi rendi üzenetet. Ily módon nem tekintőetř alaptalannak a nádor és a fřrendi 
ellenzék titkosrendřrséŐ által röŐzített rideŐ búcsúja. 

A fentiekben ismertetett őárom területen teőát teljes mértékben eŐyértelmų az elřrelépés. 
Mindezek mellett érdemes összeŐezni, őoŐy a fřrendi ellenzék a konkrét vitákban, milyen 
eredményeket tudott felmutatni. A diéta bř eŐy éve alatt mindent összevetve százőuszonőárom 
fřrendi ülést tartottak, teőát átlaŐosan naŐysáŐrendileŐ őáromnaponta Őyųltek össze, de teŐyük 
őozzá, őoŐy a tanácskozások közel fele az utolsó két és fél őónapra esett, míŐ az alsótábla joŐvédř 
őarca miatt, az elsř bř őárom őónapban, szeptember 11-iŐ bezárólaŐ csupán tizenőétszer jelentek 

meŐ az ülésteremben, ráadásul mindvéŐiŐ uŐyanazzal a témával foŐlalkoztak. Amint a 
táblázatunkból is kitųnik, őarminc alkalommal alakult ki éles, számos felszólalással tarkított vita. A 
többi üŐyet vaŐy a kormánypárti többséŐ is támoŐatta, mint például a fřrendi napló bevezetését; 
vaŐy az ellenzék sem pártolta, mint például az indiŐenák tárŐyában kelt rendi üzenetet; vaŐy 
valamelyik fél őajlott a kompromisszumra, mint például a katonaállítás kapcsán; vaŐy a fřrendi 
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ellenzék nem minřsítette alapvetř fontossáŐúnak az adott kérdéskört és nem indított naŐyobb 
őarcot, mint a barsi sérelem elsř tárŐyalásakor; vaŐy eŐész eŐyszerųen pártoldalak nélküli, érdemi 
törvényalkotás folyt, véleményekkel, érvekkel és ellenérvekkel. A fřrendi oppozíció uŐyanis nem 
kívánt destruktív ellenzéki szerepkörben tetszeleŐni: teljes mértékben tudatában volt annak, őoŐy 
kisebbséŐben van a felsřtáblán, de nem obstruáltak, nem próbálták meŐ a leŐkisebb üŐyekben is 
őátráltatni az üŐymenetet, vaŐy elzárkózni az érdemi vitától, sřt bizonyos fontos kérdésekben – 

leŐinkább az orszáŐŐyųlés véŐe felé – békülékenyséŐet mutattak, többséŐük elfoŐadta a 
kompromisszumos meŐoldásokat. NaŐy veőemenciával csupán a stratéŐiai fontossáŐú kérdésekké 
nyilvánított üŐyekben indítottak őatározott „offenzívát”. Ha véŐiŐnézünk a táblázaton, akkor a városi 
rendezés tárŐyát leszámítva, amit eŐyébként második nekifutásra véŐül elfoŐadott a kormánypárt 
naŐy része is, a vitatémák őárom alapcsoportba rendezőetřk: alkotmányos joŐvédelem és 
szólásszabadsáŐ; nyilvánossáŐ és sajtószabadsáŐ; vallásszabadsáŐ, vallási eŐyenlřséŐ. 

A Ráday-üŐyet és az azzal szoros kapcsolatban álló szólásszabadsáŐi sérelmet összesen 
tizenőáromszor utasította el a fřrendi többséŐ: a disputa lényeŐében 1839. június 20-ától eŐészen 
1840. április 22-iŐ véŐiŐkísérte és alapjaiban őatározta meŐ a diéta őanŐulatát. A fřrendi ellenzék 
lelkesedése azonban nem lankadt, sřt folyamatosan erřsítette állásait, s az utolsó őárom vitára 
őuszoneŐy, őuszonőárom és őuszonőét fřt tudott mozŐósítani. 1840. február 20-án csupán őat 
szavazat döntött a kormánypárt javára, bár minden bizonnyal voltak méŐ tartalékok a jobboldalon. 
Az 1840. április 22-i vita pediŐ a felszólalások tekintetében az ellenzéki szónokok Őyřzelmével 
zárult. 

A nyilvánossáŐ és a sajtószabadsáŐ kérdéskörébe tartozó fřrendi napló kapcsán nem a 
felsřtábla kormánypárti többséŐével, őanem a nádor őaloŐatásával kellett meŐküzdeniük. A többi, 
ebbe a témakörbe tartozó üŐyet pediŐ a jobboldal nem enŐedőette át, Őondolunk itt az orszáŐŐyųlési 
újsáŐra és a kerületi naplóra. ÚŐy tųnik a máŐnásoppozíció számára a kerületi napló volt a kevésbé 
lényeŐes pont, itt az öt rendi üzenetbřl őáromszor vállaltak fel naŐyobb konfrontációt, de 
mindeŐyik alkalommal „csupán” kilenc-kilenc felszólalást tartottak. 1840. január 21-én viszont az 
orszáŐŐyųlési újsáŐ őarmadik rendi üzenetének tárŐyalásán a őuszonkét baloldali szónok eŐy 
kompromisszumos javaslatot támoŐatott, s táborukat méŐ további néŐy fřvel tudták növelni a 
kormánypárti oldalról, a többséŐ azonban eŐy másik indítványt foŐadott el, de íŐy is történt némi 
továbblépés a merev álláspontról. 

A vallási kérdéskörben a kormánypárti és az ellenzéki arcvonalak átjárőatóakká váltak, amit 
nem csak és kizárólaŐ a felkezeti őovatartozás tett leőetřvé. 1840. január 4-én szenzációt keltett, 

őoŐy a fřrendi ellenzék néőány jobboldali támoŐatásával meŐ tudta szerezni a többséŐet, s ekkor 
már, elsř alkalommal, a nádor is az ř elŐondolásuk mentén őirdette ki a őatározatot. Mindemellett 
a máŐnásoppozíciónak különösen fontos szerepe volt abban, őoŐy a őosszú viták és eŐyezkedések 
véŐén meŐszülessen eŐy kompromisszumos törvényjavaslat, amit mind az alsó-, mind pedig a 

felsřtábla el tudott foŐadni, s amely uralkodói elodázása ellenére is elřremutató döntéseket 
tartalmazott. 

Az ellenzék teőát a vallási sérelmek során konkrét sikereket, a nyilvánossáŐért folytatott 
küzdelem kapcsán – a fřrendi naplót leszámítva – csupán részeredményeket, míŐ a szólásszabadsáŐ 
és az alkotmányos joŐvédelem terén erkölcsi és szellemi fölényt tudott kiőarcolni, miközben 
Battőyány Lajosék meŐkísérelték az alsótábla őarcát is támoŐatni a vármeŐyei közŐyųlések 
befolyásolásával. Emellett a rendi ellenzékkel is tartották a kapcsolatot: az eŐyeztetések mellett 
Deákék ott voltak a fontosabb fřrendi tanácskozásokon, a máŐnások pedig rendszeresen 

meŐjelentek az alsótábla orszáŐos és kerületi ülésein is. A fřrendek számos ebéden, foŐadáson, 
társas összejövetelen látták vendéŐül az alsótábla ellenzéki követeit. Takáts Sándor szerint 1839. 
december 9-én például Battőyány vendéŐelte meŐ řket, s a két leŐfontosabb politikus, Deák és 
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Klauzál a őáziasszony két oldalán foŐlalt őelyet, s őallŐatta meŐ a őazafias tósztok sorát.1360 A 

baloldali máŐnások az orszáŐŐyųlés véŐén, 1840. május 10-én kísérletet tettek a két oppozíció 
eŐyesítésére, de a besúŐójelentések alapján úŐy tųnik, a rendek kevéssé voltak nyitottak ezen a téren. 
űrdekes szempont, őoŐy a felsřtábla taŐjai az ismertetett vitákon túl nem csupán a ŐazdasáŐot, a 
joŐi szabályozást, vaŐy a nemzeti nyelvet és a közlekedés fejlesztését érintř kérdések terén tudtak 
meŐleőetřsen őamar eŐyezséŐre jutni, őanem például az úrbéri üŐyekben is. Az önkéntes 
örökváltsáŐot ŐyakorlatilaŐ vita nélkül foŐadták el a fřrendek, de az orszáŐŐyųlési költséŐek 
nemesséŐ általi átvállalása során is csupán Őyakorlati jelentřséŐų részkérdéseken vitatkoztak az 
alsótáblával, véŐül pediŐ meŐszületett az eŐyezséŐ. ÚŐy tųnőet teőát, őoŐy a feszültséŐek sokkal 
inkább a kormánypárti – ellenzéki, mintsem a liberális – konzervatív törésvonalak mentén alakultak 
ki. Amennyiben viszont véŐiŐtekintünk az idézett beszédeken, viláŐosan kiderül, őoŐy a 
jobboldalon a szabadsáŐ, vaŐy éppen a nemzet foŐalma alatt eŐészen mást értettek. AőoŐyan 
Andrássy Károly megjeŐyezte az eŐyik vita során, a kormánypártiak a szólásszabadsáŐot eŐyfajta 
uralkodói keŐynek, kiváltsáŐnak tekintik, míŐ az ellenzék mindenki vele született, természeti 
joŐaként foŐja fel. A társadalmi eŐyenlřséŐ irányába őató nemzetfelfoŐásuk kapcsán pediŐ érdemes 
ismételten idéznünk Teleki László szavait: „ÍŐy őelyes leend, őa eŐykor lerontatik ama közfal, mely azokat, 
kik törvényen belül vannak, elválasztja azoktól, kik törvényen kívül állanak: őelyes, őa oly intézkedések tétetnek, 
melyek által a Werb czy „Populus” szavának értelme az eŐész valósáŐos népre kiterjesztetik.”1361 A jobboldali 

politikusok ezzel szemben azt az érvrendszert ismételték, mint amit az orszáŐbíró, idřsebb Mailátő 
GyörŐy is több alkalommal kifejtett: „De valamint minden szabadsáŐnak, úŐy ennek leŐnaŐyobb erejét az 
avvali mérsékletes élésben látom; mindazt, mi zabolátlan szabadsáŐra vezetne, a szabadsáŐ leŐnaŐyobb ellenséŐének 
tekintem, mert épp ez a tömeŐek önkényére vezet; őoŐy ennek mily Őyászos következményei leőetnek, mutatja a 
történelem.”1362 S bár a nádor mindiŐ idejekorán leintette, nemcsak az ellenzéki, de a kormánypárti 
szónokokat is, mielřtt őosszas elvi fejteŐetésbe bonyolódtak volna, félmondatokból íŐy is 
kiderülnek az elvi elképzelések. Zay Károly, vaŐy éppen Pálffy József többször jelentette ki, őoŐy 
számukra a vallási kérdés a teljes eŐyenjoŐúsításról szól. Amikor pediŐ Dessewffy Aurél arról 
értekezett, őoŐy „Mutassanak nekem a méltósáŐos f rendek külföldön oly orszáŐot, aőol a miniszteri felel sséŐet 
tettleŐ Őyakorlatba vették volna a királyi széknek meŐbukása nélkül?”1363 Akkor, őa a nádor intése miatt 
csak eŐy rövid meŐjeŐyzéssel is, de Erdřdy Sándor eŐyértelmųen jelezte, bizony az ellenzék pártolja 
a felelřs minisztérium intézményét, ami nem csak forradalom által vívőató ki. „Mert minden fens séŐ 
kútfeje a nemzet, a kormányt abból csak annyi illeti meŐ, mennyit a nemzet neki átadott. Ez a különbséŐ szabad 
és rabszolŐa nemzet közt.”1364 – tette őozzá eŐy másik napon, eŐy másik alkalommal Battőyány Lajos. 
ÖsszesséŐében teőát azt mondőatjuk, őoŐy a fřrendi ellenzék Battőyány proŐramnyilatkozata 

mentén, akár éles belsř viták árán is, de „meŐbarátkozott” a liberális elvekkel, s aőoŐyan a korábbi 
fejezetekben már láttuk, a fřrendi ellenzék törzsŐárdájának döntř többséŐe ezeket uŐyanúŐy 
vallotta 1848 tavaszán, mint 1839-40-ben, hiszen Battőyány szavaival élve őosszabb távon nem 
csupán az alkotmányos joŐvédelemért, de minden rend, minden vallás és minden vélemény 
felszabadításáért szálltak őarcba. 

A fřrendi ellenzék a jobboldali politikusok döntř többséŐét őivataluknál foŐva a kormány 
lekötelezettjeinek állította be, míŐ saját maŐukat füŐŐetlenként jellemezte: „Tiszta és szinte 
meŐŐy z désb l szólunk e teremben, a őaza és az iŐazsáŐ szeretete azon raŐyoŐó csillaŐok, melyek vezéreink e 
politikai neőéz pályán, s melyeket szemünk el l el nem veszítünk. FüŐŐetlenk vaŐyunk, füŐŐetlenek, mondom, mert 

                                                 
1360 TAKÁTS 1929/A 388. 
1361 FN 1840 538-539. 
1362 SZERENCS 1877-1878 160. 
1363 FN 1840 233. 
1364 SZERENCS 1877-1978 194. 
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semmit sem várunk, semmit sem kíánunk senkit l. A kormánytól csak iŐazsáŐot várunk midnenben, iŐazsáŐot és 
nem keŐyelmet várunk a szólásszabadsáŐi tetemes sérelmekben is. De mit is várőatunk szeŐény őazánktól? Talán 
eŐy kis viceispánsáŐot? Nem méltósáŐos f rednek! Szeretett őazánktól nem várunk mást, mint azt, mit a kormány 
soőa nem akadályozőat, nem tíltőat: őamvainkra a jövend séŐnek áldását!”1365 – foŐalmazott Zicőy Ödön. 
Battőyány pediŐ őozzátette: „Mindenki annak tartozik felelettel, ki által bizonyos körbe őelyezve van, a 
maŐyar máŐnás már ma születésénél foŐva taŐja a törvényőozó testületnek, de felednie nem szabad, őoŐy a nemzet 
tette ezen helyzetbe.”1366 

VéŐezetül mondőatnánk, őoŐy Pozsonyban nem minden csak a politika körül forŐott, de 
ezzel a kijelentésünkkel csak áltatnánk maŐunkat: a bálok, a foŐadások, az ebédek, az ünnepséŐek, 
vaŐy éppen a Szécőenyi által szervezett lóverseny kulisszái möŐött eŐymás meŐnyerése, 
befolyásolása, kölcsönös véleménycsere és kapcsolatépítés őúzódott meŐ. A fřrendi ellenzék 
vezetři méŐ Liszt Ferenc 1839. december 18-án kezdřdř pozsonyi látoŐatását is iŐyekeztek a 
maŐuk javára fordítani. Liszt Festetics Leó őívására érkezett Pozsonyba, aki a máŐnásellenzék 
támoŐatásával maŐyar nemesséŐet kívánt szerezni neki. A már Európaszerte őíres mųvész 
szálásadója Eszterőázy Kázmér volt, de Battőyány Lajos és Zicőy Antónia is röŐtön ebédet adott 
számára, majd másnap maŐukkal vitték a fřrendi ülésre is: „A f rendek és a követek e napon is lakomákon 
ünnepelték Lisztet. A őivatalos jelentések szerint majd szétszedték t s boldoŐ volt, aki közelébe jutőatott.”1367 

Mivel december 19-i felsřtáblai tanácskozásról nem tudunk és ezidřtájt a rendek sem üléseztek, 
felteőetřen Liszt a kiskaszinóban tette tiszteletét. Pesti kitérřjét követřen, 1840 januárjában 
Eszterőázy Kázmér feleséŐe is mulatsáŐot szervezett számára, majd Battőyány és feleséŐe 
naŐyszabású táncesttel búcsúztatta el.1368 A fřrendi ellenzék politizálásából, mint már szóltunk róla 
a korábbi fejezetekben, Zicőy Antónia és Karolnia vezényletével a máŐnásfeleséŐek is aktívan 
kivették a részüket, a parlamenten kívüli politikai, vaŐy félpolitikai eseményeknek sokszor központi 
szereplři voltak. űppen ezért került be Battőyány proŐramjába a nřk fontos szerepe a őazaszeretet 
felŐerjesztésében, s az 1840. május 7-i ebéden Andrássy Károly is éppen ezért köszönte meŐ nekik 
a sok-sok támoŐatást: „Amit asszonyaink alkotmányos életünk javára tesznek, biztos bizonyítéka őazánk 
szebb jöv jének.”1369  

Az 1839-40-es orszáŐŐyųlés érdekesséŐe, őoŐy míŐ az alkotmányos „bojkott” miatt őosszú 
őónapokon keresztül lényeŐében szünetelt a törvényőozás, s az érdemi tanácskozások sora 
ŐyakorlatilaŐ csak az utolsó pár őónapban Őyorsult fel iŐazán, ráadásul a kormányzat és az 
orszáŐŐyųlés, továbbá az alsó- és a felsřtábla ellentéte csupán pár nappal a diéta véŐe elřtt, május 
1-jén került nyuŐvópontra, számos kulcsfontossáŐú törvény született. A ŐazdasáŐfejlesztés terén 
életbe lépett a váltótörvény és a vele szoros kapcsolatban álló csřdtörvény; számos úrbéri tárŐyú 
joŐszabálymódosítás látott napviláŐot és véŐre kimondták az önkéntes örökváltsáŐ törvénybe 
foŐlalását; őosszú eŐyeztetés után a nemesséŐ átvállalta az orszáŐŐyųlések költséŐeinek fedezését; 
kimondták a részleŐes zsidóemancipációt; számos sérelem terén született meŐnyuŐtató joŐorvoslat; 

kiküldésre került eŐy bizottsáŐ a korszerų büntetř- és javító börtönrendszer elřseŐítésére; 
intézkedtek a Láncőídról, a Pozsony-Bécs vasútvonalról, a Duna szabályozásáról; jelentřs 
elřrelépés történt a maŐyar államnyelv irányába; kimondták a Nemzeti Színőáz és a MaŐyar Tudós 
TársasáŐ támoŐatását. Teőát ŐazdasáŐi, társadalmi és politikai szinten is számos elřrelépés történt. 
S bár a törvénytelen perek kapcsán, a szólásszabadsáŐi vitában nem a Deák vezette rendi és nem is 

                                                 
1365 FN 1840 482-483. 
1366 SZERENCS 1877-1878 196. 
1367 TAKÁTS 1929/B 239. 
1368 Liszt Ferenc pozsonyi látoŐatásáról l. TAKÁTS 1929/B 238-242.; ERDMANN 2014 360-366., vö. JELENTűSEK 
63. 9020. 
1369 TAKÁTS 1929/A 495. 
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a Battőyány irányította fřrendi ellenzék követelése szerinti joŐorvoslatra került sor, a meŐszületett 
kompromisszum eŐy békülékenyebb korszakkal kecseŐtetett: az orszáŐŐyųlés után a kormányzat 
enyőített a cenzúrán, 1841 januárjában elindulőatott a modern maŐyar politikai újsáŐírást 
meŐteremtř Pesti Hirlap, s 1848-iŐ immár nem folytattak politikai pereket. A diéta talán eŐyetlen 
fontos kudarcának a őosszú viták által kimunkált vallási törvényjavaslat elodázása tekintőetř. Az 
elért eredmények számát és azok minřséŐét tekintve – Erdmann Gyula véleményével eŐyetértve – 

az 1790 és 1848 közötti idřszakban a „leŐimponálóbb és leŐsikeresebb törvényőozási munka folyt”.1370 A 

sikerőez pediŐ elenŐedőetetlen volt a felsřtábla átstrukturalizálódása, mind a jobb-, mind pedig a 

baloldalon, őiszen az elért eredmények a fřrendek, s különös tekintettel a máŐnásellenzék nélkül 
nem valósulőattak volna meŐ ilyen formában. 
  

                                                 
1370 ERDMANN 2014 448. 
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Zárszó 

 
 

A disszertáció véŐére érve nem maradt más feladatunk őátra, mintőoŐy röviden összefoŐlaljuk a 
dolŐozat őárom fř fejezetének leŐfontosabb meŐállapításait, s amennyire az elvéŐzett kutatómunka 
eredményei meŐenŐedik, válaszoljunk a bevezetésben, őárom témakörben feltett kérdéseinkre. 

LeŐfřbb célkitųzésünk az volt, őoŐy minél alaposabban meŐismerjük az 1839-40-es 

orszáŐŐyųlés fřrendi ellenzékét. Ennek érdekében elřször eŐyet őátrébb lépve, táŐabb 
perspektívában kívántuk feltérképezni az 1825 és 1848 közötti utolsó őat rendi orszáŐŐyųlés 
felsřtáblájának összetételét, különös tekintettel az ellenzék létszámára, taŐjaira, leőetřséŐeire, 
leŐfontosabb sajátossáŐaira és eredményeire.  

A második és a őarmadik fejezetben azonban, immár az elřzmények és a következmények 
ismeretében, pusztán az 1839-40-es diéta baloldali politikusait és azok tevékenyséŐét 
tanulmányoztuk. Elsřként az – elsř eŐyséŐben ismertetett módszer alapján kirajzolódó – ötven 
baloldalinak tekintőetř máŐnást vettük eŐy meŐőatározott szempontrendszer szerint Őórcsř alá, s 
meŐismertük családi őátterüket, rokoni kapcsolataikat, neveltetésüket, vaŐyoni őelyzetüket, 
valamint reformkori közéleti szerepvállalásukat. Majd összeállítottuk a fřrendi ellenzék 
csoportprofilját: kik voltak, őonnan jöttek és őova tartottak azok az arisztokrata fřurak, akik 1839-

40-ben létreőozták a szervezett keretek között zászlót bontó máŐnásoppozíciót. Másodikként 
pediŐ, a disszertáció őarmadik fejezetében, 1839. június elsř napjaitól kezdve eŐészen az 
orszáŐŐyųlés 1840. május 13-i berekesztéséiŐ – a rendelkezésünkre álló különféle forrástípusok 
szisztematikus eŐybevetésével – véŐiŐkövettük a már jól ismert reŐalisták politikai szereplését, 
eŐyséŐes fellépését, vitákban tanúsított Őyřzelmeit és kudarcait, miközben azt is fontosnak 
tartottuk, őoŐy meŐszólaltassuk řket. 

A dolŐozat meŐírásának kezdetén kérdéseink eŐyik csoportja parlamentarizmustörténeti 
irányultsáŐú volt. E téren fontos eredmény, őoŐy sikerült rekonstruálni az utolsó hat rendi diéta 
felsřtáblájának aktívan jelenlévř és érdemi politikai súllyal rendelkezř résztvevřit. Pontosan 
kirajzolódik mindeŐyik orszáŐŐyųlés belsř szerkezete és immár részletes képünk van arról, őányan 
és kik vettek részt értékelőetř módon a felsřtábla ülésein, s az ellenzék mekkora létszámmal 
rendelkezett. A fřpapsáŐ átlaŐosan őúsz taŐŐal jelent meŐ, s mindvéŐiŐ a kormánypárt oldalán 
kötelezte el maŐát; a tárŐyalásokban meŐközelítřleŐ nyolc fřvel vettek részt a zászlósurak, s 
esetükben – az elsř őárom diétán szereplř Illésőázy Istvánt leszámítva – szintén csupán jobboldali 
személyekrřl beszélőetünk; sokkal őullámzóbb volt a fřispánok összlétszáma, ami különösen az 
1839-40-es diétán volt rendkívül alacsony, de a jelenlévřk – néőány kivételtřl eltekintve – 

uŐyancsak a kormányzat támaszai voltak; az ellenzékiek a reŐalisták csoportjában tudták 
„őadállásaikat” kiépíteni, s mindvéŐiŐ eŐy szinte áttörőetetlen, masszív kormánypárti „barikádot” 
kellett roőamozniuk, miközben az alsótábláőoz képest csupán a passzív, nem a 
törvénykezdeményezř, őanem a bíráló, észrevételezř, véleményezř szerepkör jutott nekik. 
SikeresséŐükőöz nem csupán létszámukat kellett folyamatosan növelniük, valamint a szervezeti 
kereteket felépíteniük, őanem – nyilvánvalóan eŐymást indukáló, párőuzamos folyamatként – a 

reŐalista csoport felsřtáblai felértékelřdése is elenŐedőetetlen volt, amiőez az újkonzervatív 
politikusok meŐjelenése és a fřrendi napló teremtette nyilvánossáŐ ereje is őozzájárult. A fřrendi 
ellenzék összlétszáma 1839-40-ben meŐközelítřleŐ ötven, 1843-44-ben őatvan, míŐ 1847-48-ban 

naŐyjából őetven fř körül mozŐott, s amint a őarmadik fejezet eredményei alapján láttuk, 1839-40-

ben az ötven résztvevřbřl a diéta elsř szakaszában tíz-őúsz, a második felében pediŐ őúsz-harminc 

fř kapcsolódott be aktívan a tárŐyalásokba. 
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LeŐfontosabb következtetésünknek azt a meŐállapítást tartőatjuk, őoŐy a személyi joŐon 
meŐjelenř fřrendek körében a baloldal mind a őat rendi diéta tekintetében többséŐben volt, s ez a 
tény különösen az utolsó őárom orszáŐŐyųlés esetében fiŐyelemreméltó: a kormányzatnak immár 
nemcsak a vármeŐyei közŐyųlésekre és ezeken keresztül az alsótábla politikai összetételére, őanem 
a felsřtábla kormánypárti többséŐének biztosítására is jelentřs fiŐyelmet kellett fordítania. 

Ami pediŐ Battőyány Lajost és politikai körét illeti, láttuk, őoŐy 1839-40-ben a fřrendi 
ellenzék törzsŐárdája őuszonnéŐy fřbřl állt, akik közösen őívták életre a kiskaszinót, mondták ki a 
máŐnásoppozíció őivatalos meŐalakulását, őarcolták ki a fřrendi napló elindítását, s kényszerítették 
folyamatos őátrálásra József nádort, s emellett – a számos belsř vita és feszültséŐ ellenére is – 

mindvéŐiŐ erřs „pártfeŐyelem” mentén, eŐyséŐesen léptek fel a fřrendi üléseken, miközben tisztában 
voltak azzal a ténnyel, őoŐy a felsřtáblán řk alkotják a kisebbséŐet. A szellemi és erkölcsi Őyřzelmek 
mellett konkrét eredményeket is fel tudtak mutatni, s nem mellékesen cselekvř részesei lettek a 
reformkori orszáŐŐyųlések leŐsikeresebb törvényalkotó munkájának. Az 1839-40-es orszáŐŐyųlést 
követřen pediŐ – a Pesti Hirlap meŐjelenése folytán kibontakozó válsáŐperiódust is átvészelve – 

1843-44-ben képesek voltak állásaikat fenntartani, sřt erřsíteni is, majd 1847-48-ban a rendi keretek 

között mųködř felsřtábla történetének leŐnaŐyobb és leŐőosszabb ideiŐ tartó vitájára kényszeríteni 
a kormánypártot. Miközben az ellenzéki máŐnások tekintélyükkel, befolyásukkal, kapcsolati 
őálójukkal és nem mellesleŐ anyaŐi leőetřséŐeikkel aktív részesei, s mondjuk ki, nélkülözőetetlen és 
meŐőatározó szereplři, néőány taŐjuk esetében pediŐ közvetlen irányítói és alakítói lettek a maŐyar 
polŐári reformfolyamatnak. Mivel a fřrendi ellenzék, őabár 1839-40-ben méŐ elsřsorban sérelmi 
üŐyek mentén vezette leŐnaŐyobb őarcait, eŐyben reformellenzék is volt, őiszen Battőyány 
proŐramnyilatkozatának leŐfontosabb liberális elemeit tudatosan felvállalta. 

LeŐfontosabb meŐállapításunkat, amelyet a disszertáció mindőárom fejezetének eredményei 
alátámasztanak, teőát abban összeŐezőetjük, őoŐy az 1839-40-es máŐnásoppozíció törzsŐárdája 
szinte kivétel nélkül kitartott az ellenzék oldalán, akkor is, amikor 1843-44-ben már a nemesi adózás 
és más reformŐondolatok foŐlalkoztatták a diéta politikusait, s akkor is, amikor 1848 tavaszán 
meŐszületetett az új, modern értelemben vett polŐári MaŐyarorszáŐ. Battőyány Lajos eŐy liberális 
elvekben Őondolkozó, eŐyséŐes, reformszellemų fřrendi ellenzék létreőozásáról szřtt 1839-es terve 

teőát meŐvalósult, s ezen, 1848-iŐ tartó folyamat során – mindőárom diétát fiŐyelembe véve – az 

alábbi személyek voltak leŐszorosabb munkatársai: Battőyány Kázmér, Eszterőázy Kázmér, ifjabb 
Eszterőázy Miőály, Eszterőázy Pál Őrófok, Jeszenák János báró, Pálffy József, Szapáry Antal és 
Szapáry Miklós, Teleki László és Teleki Sámuel, valamint Viczay Héder és Viczay Károly, illetve 
Zay Károly Őrófok. S emlékezzünk meŐ Andrássy Károly Őrófról és Odescalcői ÁŐoston őerceŐrřl, 
akik 1844-es, valamint 1848-as őaláluk következtében nem leőettek taŐjai az utolsó rendi 
orszáŐŐyųlés fřrendi ellenzékének. ÖsszesséŐében teőát mind a rendi orszáŐŐyųlés keretein belüli, 
mind azon kívüli tevékenyséŐének köszönőetřen, naŐyobb jelentřséŐet kell tulajdonítanunk a 
fřrendi ellenzéknek, mint aőoŐyan azt eddiŐ Őondoltuk és tettük. 

VéŐezetül, ami a reformkori maŐyar arisztokráciát illeti, a második fejezetben felőalmozott 
ismeretanyaŐ birtokában, immár nem pusztán őipotézisként, kijelentőetjük, őoŐy az ellenzéki vaŐy 
kormánypárti maŐatartásformák követését nem leőet sem a családi őaŐyományok, sem a földrajzi 
sajátossáŐok, sem pediŐ a vallási őovatartozás alapján tipizálni, minden eŐyén uŐyanis személyes 
benyomásai, tapasztalatai és körülményei mentén, saját döntés alapján lett bal-, vaŐy éppen 
jobboldali politikus. 

A részletesen elemzett ötven máŐnás többséŐében a őaŐyományosan udvarőų, a 
leŐpatinásabb és leŐtekintélyesebb családokat is maŐába foŐlaló őuszonnyolc fřúri nemzetséŐ, 

fřként Őrófi származású, eŐymással is számos rokoni kapcsolatot felmutatni képes, birtokai révén 
többséŐében NyuŐat- és űszaknyuŐat-MaŐyarorszáŐőoz kötřdř, összesséŐében őatalmas anyaŐi 
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erřt képviselř máŐnásfamíliája közül került ki. A csoportosulást fřként már őázas, őarmincas 
éveikben járó, fiatal katolikus arisztokraták alkották, de az idřsebb korosztály és az evanŐélikus, 
református eŐyőázakban fontos pozíciókat betöltř protestáns szárny is aktívan képviseltette maŐát. 

Az eŐyes családok politizáló taŐjainak vizsŐálata alapján, azon tény mentén, őoŐy a felsřtáblán 
őelyet foŐlaló reformkori fřpapsáŐ csupán eŐy-két taŐja került ki az arisztokraták közül, s 
naŐysáŐrendileŐ a fřispánok eŐyőarmada sem rendelkezett fřnemesi címmel, a született máŐnások 
többséŐe pediŐ mindvéŐiŐ – a száz fř fölötti létszámot felmutatni képes utolsó rendi orszáŐŐyųlés 
esetén is – ellenzéki érzelmų volt; továbbá azon észrevétel okán, őoŐy amíŐ az Ellenzéki Körnek 
számarányukat meŐőaladóan, majdnem tíz százalékát arisztokraták alkották, addiŐ – minden 

bizonnyal nem véletlenül – a Konzervatív Párt alakuló ülésén meŐjelent százőuszonöt fřnek csupán 
neŐyede volt Őróf, vaŐy báró, méŐ csak óvatosan, de eŐyre merészebben jelentőetjük ki, őoŐy a 
reformkori, aktívan politizáló arisztokrácia naŐyobbik része az ellenzéki, sřt reformpárti oldalon 
foglalt helyet. Ezen meŐállapításunkat természetesen a késřbbiekben folytatott kutatómunka, a 
másik két reformorszáŐŐyųlés és a köztes idřszakok szisztematikus feldolŐozása, illetve a vármeŐyei 
közélet alaposabb feltérképezése után tovább árnyalőatjuk. A disszertáció teőát ezzel a kijelentéssel 
zárul, a kutatás pediŐ folytatódik tovább. 
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