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Batthyány Lajos
jogi programja
„Tagadom, hogy polgári biztosítást nyújthasson oly rend,
mely az alkotmányos szabadság romján épül"'

S ha ez érvényes volt a politikai események
alakítására, mégannyira tetten érhető volt a törvényhozás folyamatában. M árpedig Batthyány Lajos a
reform kori törvényhozásban szocializálódott poli
tikussá.
A reformok útját kereső magyar politikai elit az
intézmények felépítésének tradicionális magyar gyöke
reiből kísérelte meg továbbvezetni a változások fonalát.
Nem gyökértelen eszmények gyökereit próbálta a ma
gyar talajba erőltetni, hanem a magyar alkotmányos
konstrukciók átformálásában gondolkodott. A felelős

„Elragadó polgári örömmel sietek [...] értesíteni
tisztelt elvtársainkat, miszerint
az alkotmányi feli
rat [...j a legdicsőbb és megnyugtatóbb véget és kife
jezést nyert.
Most tehát, midőn hosszú küzdelmeink
gazdag gyümölcsével, minden vagyon- és véráldozat
nélkül oly kedvezőleg megajándékozott a gondviselés
[■■■] nincsen egyéb hátra, mint [...] szilárdan és
csiiggedetleniil hatni és befolyni a tervezett törvények
okszerű és szabadlelkű megalkotására, addig pedig a
rend és nyugalom szellemét a viruló szabadság
számára fenntartani".2 Ezekkel a szavakkal tudósította
Batthyány Lajos 1848. március 14-én Fényes Eleket, az
Ellenzéki Kör elnökét. A hamarosan m iniszterel
nökként kormányzó államférfi, amikor ezt a fejleményt
a legdicsőbbnek és legmegnyugtatóbbnak minősítette,
egyben világosan letette a voksot a jogfolytonosság
elve mellett. Az áldozatok nélkül, rendben és nyuga
lomban lezajlott fordulat immáron kaput nyitott a
liberális törvényalkotás előtt, amely így forradalmi
segítség nélkül, zavargások és áldozatok nélkül halad
hatott a maga útján.

A jogfolytonosság tétele
jogfolytonosság kiemelt szerepe a reformkorban
és a márciusi események során korántsem ritka
jelenség. Horváth Mihály 1841-ben megjelent tanul
m ányában a dem okrácia magyarországi esélyeiről
értekezve jegyezte le nézeteit a következő módon. „A
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legértelmesebb, hatalmasabb és erényesebb rendnek
van ez ügyben kitűzve azon igen fontos hivatás, mi
szerint ezen átalakulást, mit gátolni veszélyes volna,
úgy rendezzék s vezessék, hogy mindaz, mit e fejlés ha
ladása kíván, a szokásokban, eszmékben, erkölcsökben
és törvényekben is kifejeztessék, s törvényszerűleg
megalapíttassék s így a demokrácia a másutt nyilatkozó
kicsapongásoktól megóvatván, belőle mindazon jó,
hasznos és áldásos kifejtessék, mit az a kormányra és
népre természeténél fogva áraszthat ”3
Híven tükrözik a fenti idézetek azt a meggyőződést,
ami a negyvennyolcas mozgalmak, a polgári átalakulás
hívévé és támogatójává szegődött nemeseket és arisz
tokratákat, némi kivételtől eltekintve, a jeles eszten
dőben gondolkodásukban jellem ezte. A későbbi
történelem megannyi eseménye is azt igazolja: a
reformpártot a jogfolytonosság gondolata határozta
__ meg, formai s tartalmi értelemben egyaránt.
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István főherceg nádor 1848 márciusában kormányalakítással bízza
meg gróf Batthyány Lajost, az Ellenzéki Párt elnökét

kormány kezdetben (Kossuth március 3-i felirati javas
latában) például nem több, mint a szekciókra osztott
Helytartótanács, amely szekciók vezetőire vonatkoz
tatnák az országgyűlési felelősséget, de utóbb, a felelős
minisztérium megokolásakor is az indoklást az 1608.
(ke.) 10. törvénycikkre és Ulászló hatodik dekrétumá
nak hetedik fejezetére alapozták.
A tartalmi jogfolytonosság melletti elkötelezettséget
hangsúlyozta a magyar országgyűlés a rendi konstruk
ciók „átemelésével”, miként a kétkamarásnak meg
hagyott, felsőtáblájában érintetlen országgyűlés legiti
málásával vagy a változatlan formában, csupán a népképviseleti szabályok változásai által továbbélő vár-
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megye „beemelésével" az új alkotmány sán
cai mögé. „ Világos példa erre" - fogalma
zott Kemény Zsigmond - „az alsó- és felső

tábla egymáshozi viszonyának, érintkezés
módjainak és jogkörének határozatlansága,
mely nem kerülte el egyik párt figyelmét is;
de a baloldal által szintúgy volt a tárgyalhatás alól kivéve, mint a konzervatíveknél.
Sőt a mi sorainkban pártbűnnek tartatott s
félreváns jelének tekinteték a legkisebb
agitáció e kérdés napirendre hozatala
iránt. ”4
Az alkotmányos aggályoskodás nem

A z o r e iif felelős m im stciei, a ’ férfiak, kiket az utolsó pozsooi o ru íg g y ü lís vé
gén őfelsége a - nemzet kívánságéra tanácsába hivott, tárcziikat letették.
Az 1848-ik H l, t. ez. 11. és 12. J-ainak értőimében uj ministerium alkotása
következik.
E zt ő felsége, az országból! távollétébeu, a z én előterjesztésemre nevezi k i;
e ' gond a‘ mostani viszonyokban nem legkissebb a ’ haza gondjai közt.
Nem olly állapotban vau az ország, hogy a" végrehajtó hatalm at e g r p er'
czig is nélkülözhesse.
Mi végből részemről nem késtem a’ ministeri hivataláról lem ondott gróf
Batthyány Lajost, mint a' jövendő ministerium elnökét í felsége jóváhagyása alá ter
jeszteni; őt egyszersmind felbit tani, hogy lemondását ideiglenesen visszavévén. az
időközben általam kiadandó rendeletekct ellenjegyezze, ’s mint ideiglenes felelős

csupán a törvényhozás formájára vonatkozó
minister a* többi ügyeket is vezesse.
álláspontokat jellemezte, hanem a törvényEnnek kinyilatkoztatásával, felelősekké teszem a ' közigazgatás minden o r
alkotás processusaiban is. Közismert, hogy a
gánumait a ’ törvényes rendnek fentartásáért.
rendi dualizmus szerkezetében kialakult, s a
Kiszabom elengedhetleu kötelességül minden polgárnak, hogy a ‘ rendbon
birodalmi igényekhez is hozzáigazított tör
tóknak egyenkint ’s öszveson ellunségei legyenek.
vényalkotás négy szinten, négy fontos fóru
mon valósult meg. A törvényjavaslatnak
A’ közjó, a ‘ király, a - vész által fenyegetett haza iránti hűség legye tör
vénnyé a" haza polgárainak, hogy tántorithatlanul támogassanak.
négy szűrőn, négy biztosítékszelepen kellett
áthaladnia sikeresen ahhoz, hogy szentesí
A’ király és haza elleuségeit ellenségeimnek tekintem; az ország törvényeit,
tésre kerülhessen. Az első szint a törvényha
alkotm ányát, szabadságát minden ellenség ellen erőmhoz képest megvédeni, fentósági képviselet elvén szerveződő alsótábla,
tartani el vagyok határozva, m iként ezt királyomnak és a ' nemzetnek esküvel ogadtam , ’s miként ezt mint n á d o r's királyi helytartó kötelességemnek Ismerem.
mely a rendi kontroll szerepét játszotta a tör
vényhozásban. A második fórum a születési
Király és törvény novébeu.
előjogon alapuló, illetőleg m éltósághoz
Bndapost September 12-én 184ő.
kötött személyes jelenlétre támaszkodó fel
sőtábla, az arisztokratikus (konzervatív)
M 9 tt ) á n nádor királyi helytartó.
kontroll funkcióját teljesítette. Az üzenetGróf B atthyány Lajos.
váltások során egyeztetett javaslat szövege a
felirat keretébe foglalva a Magyar Kan
István főherceg nádor 1848 szeptemberében
cellária Diaetális Bizottsága elé jutott,
közzéteszi gróf Batthyány Lajos újabb miniszterelnöki kinevezését
amely a szakmai szempontú ellenőrzésre
adott okot; hiszen a magyar rendi struktúrákat lebontó,
volt hivatott. Ez a fórum a magyar törvényekkel való
a nemesség kezéből a személyes és részben gazdasági
összehangzás, az alkotmányosság és törvényesség
hatalmat kiemelő törvénycsomag a rendi alkotmány, a
aspektusai mellé a kodifikationális vonatkozásokat is
diétális szokások és szabályok aggályos betartásával
társította. Végül a királyi resolutio kibocsátását
született meg, biztosítva az evolúciós átmenetet a pol
megelőzte a negyedik szint ellenőrző vizsgálata: az
gári berendezkedéshez.
Államkonferencia a birodalmi kontrollt érvényesítette.
Sokszor idézett bizonyíték a közgondolkodásra a
Feladata volt a birodalmi és dinasztikus érdekek egy
többnyire
radikális forradalmárnak tekintett Kossuth
bevetése a magyar diéta javaslataival, s azok egymással
személyes
értékelése is. „Az 1848-i törvények, erős
való összhangba hozása. Az utolsó rendi országgyűlés
meggyőződésem
szerint Magyarországon nem revolúpolitikusai a reformok megvalósításakor nem gondol
ció
szüleménye.
Az 1848-ki törvényekkel a magyar
tak egy pillanatig sem e mechanizmus, az idevágó
nemzet
nem
tett
revoluciót; nem voltak azok semmi
évszázados szabályok félretételére, netán megváltoz
egyéb,
mint
biztosítása
azon jogoknak, melyek papiro
tatására. Végsőkig ragaszkodtak a régi, jó, bevált
son,
és
ha
a
királyok
esküje
a papiros malasztjánál több
gyakorlat szerinti tárgyalások rendjéhez. A leghatáro
volna
a
királyok
esküjében,
s a velük kötött alku
zottabban elutasították a módosítás gondolatát, miként
kötésekben
mindig
sajátunk
valónak
isten és világ előtt.
például az egészen kivételes esetnek tekinthető kosTörvényeinkben
ki
volt
mondva,
hogy
Magyarország
suthi ötletet március 8-án, hogy ti. a főrendek vona
szabad
és
független,
és
semmi
más
nemzetnek
alávetve
kodása esetén a főrendiház megkerülésével, tehát a
nincs [...] s más változás nem történt a dologban, mint
tradíciók megtörésével juttassák a feliratot a király elé.
csupán az, hogy amely szabadságot, függetlenséget s
Nem volt kis feladat (még a bécsi és pesti forradalmi
önállást ennek előtte a kormányszékek s különösen a
mozgalmakkal a háttérben sem) e négyfajta, egymástól
magyar királyi úgynevezett helytartótanács törvény
eltérő működésű és eltérő megfontolásokkal ren
szerint fenntartani köteles lett volna, ezen törvények
delkező, a javaslatokat egyenként meggátolni képes
fenntartása s biztosítása miniszterekre, nem pedig egy
fórumon végigvezetni a törvényjavaslatokat. Hogy si
kollegiális tanácsra bízatott. "5
került: ez is az április törvények diadalmas ünneplésére
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Jog_________
Ebben a gondolati közegben politizált a liberális
nagybirtokos Batthyány Lajos gróf, a politikai érdekte
lenségtől az első független magyar minisztérium elnöki
székéig egy évtized alatt eljutó arisztokrata.
Megnyilvánulásai, reakciói azt látszanak bizonyí
tani, hogy a jogfolytonosság koncepciója egyik
igazságügyi alaptételének tekinthető. Konfrontációi az
országgyűlésben, megszólalásai a közéletben egyaránt
az alkotmány tradicionális képleteit támogató felfogá
sát igazolja vissza, ami nem gátolta mindezek korszerű
sítésére vonatkozó álláspontját az ellenzék élén. 1839.
augusztus 12-én, amikor is a rendek álláspontját támo
gatta a gravamenek előleges tárgyalása ügyében, vilá
gosan körvonalazta nézeteit: ,figyelmeztetem a mél-

tóságos grófot, hogy aristocraticus országban csak a
nemesi institutiok által lehet törvényesen előmozdítani
az egész nemzet haladását.”6 Aligha érthető félre állásfoglalása a tradicionális nemesi intézmények, vagyis a
rendi alkotmány érvényesülése mellett.
Az 1839. augusztus 12-én, a gravamenek előleges
tárgyalása ügyében folyó, már említett polémiában
többször is fölszólalt, s letette voksát a magyar országgyűlés működésének hagyományos modellje mellett. A
rendi dualizmus kettősére építő „kölcsönösség” elvét
képviselve a király és az ország kompromisszumában
látta az alkotmányosság zálogát. A rendi sérelmek és a
királyi előterjesztések tárgyalásának sorrendjében
megtestesülő konfliktus feloldása kapcsán szögezte le,
hogy „ezen kölcsönösség elve minden alkotmányos

országban megállapított dolog (mert ez teszi az absolut
és nem absolut uralkodás közti különbséget.”7 A
vármegyékkel kapcsolatos hitvallását így fejtette ki: „a
municipalitások mindenkor s főként a mostani szempil
lanatban a nemzeti ügynek őrjei és védelmezői”.8 A
törvényhatósági képviselet hagyományának tisztelet
ben tartását követelte Széchenyi Istvánnal szemben,
megkifogásolva az alsótábla felirati (s előterjesztési)
jogának sérelemére javasolt főrendi aktivitást.9 Az
újoncmegajánlás ügyében lefolyt országgyűlési tár
gyalások során pedig leszögezte, hogy ..a nemzetnek

jogait tisztelvén, a törvények határain túl nem lépvén, s
önkényes cselekedetei által meg nem sértvén szent
alkotmányunkat, megérdemli a bizodalomnak ezen
jelét. , . ” 10 Beszédeiben, felszólalásaiban egyértelműen
fejezte ki elkötelezettségét „szent alkotmányunk” és az
alkotmányos alapintézmények tiszteletben tartása mel
lett. Koncepciójában nyoma sincs ennek az alkotmány
nak a megbontására, átalakítására, netán lerontására
irányuló szándéknak. Van ellenben szó a törvények
tiszteletben tartásáról, a jogrend érintetlenségéről.
Amikor 1839. november 4-én szokatlanul hosszú be
szédet tartott a „szólásszabadság” érdekében, valójában
a hűtlenségi perbe vont ellenzékiek védelmében szólt.
Részletes véleményt fejtett ki a hűtlenség értelme
zéséről és a kormányzati hatalom korlátozásáról. Éles
hangú bírálatát meglepő fordulattal fejezte be. .Azon

nyilatkozattal zárom beszédemet, hogy a szólásbeli
szabadság s hűtlenség tárgyában fennálló törvényein__ két kielégítőnek találom, újakat kérni nem akarok”.
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Batthyány felfogásában nem a törvényes rend megvál
toztatása, hanem a hatályos jogszabályok betartása-betartatása a megoldás a konfliktusokra. Ez az érve
lés látványos bizonyítéka jogfolytonosság-koncepciójá
nak, az ősi alkotmányos konstrukciók megóvására törő
politizálásának.

A közjogi érvelés alapjai
harmincas években még magát a politikától távol
A tartó
Batthyány az 1839/40. évi országgyűlésen
már határozott elképzelésekkel tört az ellenzék
vezérének szerepére." Megváltozott viselkedésében
számos életrajzíró vélekedése szerint jelentős szerepe
volt feleségének, a határozott és céltudatos Zichy
Antóniának,12 valamint az ellenzéki Zichyeknek.
Széchenyi István Batthyányi „terv nélküli izgatónak” titulálta,1-1 s annyiban igazat kell adnunk minő
sítésének, hogy Batthyány nem politikai programjával
lett kettejük közül a politikai befutó, hanem egyé
niségével, határozott, célratörő magatartásával és nem
kevésbé vagyonával. Az 1839/40. évi országgyűlés
tucatnyi taggal m egszervezett mágnáskaszinójának
programja 1843/44-re a főrendi ellenzék szervezett
keretek közé igazításának nagy terveként jelent már
meg. Miként Urbán Aladár - Majláth György ország
bírót idézve - rögzíti az eredményt: „Bizony jó l rend

ben tartja őket. Még a tekintetével is vezényel!”14
Széchenyi Batthyány balra tolódásának tendenciáját
m ár korábban észlelte: „B. L. mindenestül Deák,
Kossuth és társai karjaiba vetette magát”.15 Ami pedig
nem tekinthető másnak, mint az országos ellenzéki
vezérszerep irányába tett lépésnek.
Batthyányt sem ősei, sem családi kapcsolatai, sem
pedig korábbi érdeklődése nem predesztinálták arra,
hogy ellenzékivé váljon, arra még kevésbé, hogy annak
vezéralakjává emelkedjen. Ősei között a rebellisekkel
szemben többségben voltak az udvarhű alattvalók. Apja
katonatiszt a császár hadseregében, anyja konzervatív
horvát család sarja. .A lig kötődött hazájához és

anyanyelveként is egyértelműen a németet használta.”'6
Életrajzírói részletesen feltárták a politikai szerepvál
lalását megelőző idők históriáját. Közismert, hogy
nyolcéves korától anyja Bécsben neveltette, s leszámít
va a győri bencéseknél eltöltött két esztendőt
(1819-1821), tanulmányait a császárvárosban folytatta.
Ezt követően Itáliában katonáskodott, s csak 1831-ben,
az atyai örökség megszerzése után tért vissza átmeneti
leg Magyarországra. Mint tudjuk, a harmincas éveket
utazással, külhonban töltötte, „az utazás a gróf életfor
májává lett, útleveleinek tanúsága szerint 1833 és 1839
között idejének nagy részét ezzel töltötte”.17 A várme
gyegyűlésekre nem járt, pozícióra fogni nem lehetett.
Bővebb ismeretei aligha lehettek a magyar politikai,
illetve alkotmányos helyzetről, tapasztalatai még korlá
tozottabbak voltak.18
Hajnik Károly jegyezte fel róla 1839-ben, hogy „igen

kiváló és művelt, csakhogy a magyar nyelvvel nem na
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gyón boldogul". Pulszky Ferenc megerősítette ezt. Úgy
vélte, hogy rosszul beszélt magyarul, sem a logika, sem
a grammatika szabályaival nem gondolt”.'9 Szemere
hasonlóképpen vélekedett, amikor leszögezte, hogy
„nyelvbeni készültsége hiányzott.20 Életrajzírói nyomán
azt is tudjuk, hogy németül írt és fogalmazott beszédeit
Petrichevich Horváth Lázár fordította le magyarra, és ő
is segített megtanulni azokat Batthyánynak.21
Ugyancsak Hajniktól tudjuk, hogy a gróf „a magyar

közjogban és az országgyűlési dolgokban nem nagyon
jártas”.22 Bár a titkosszolgálati jelentések az 1839/40.
évi országgyűlés előkészületeiről szólva arról számoltak
be, hogy Batthyány közjogi munkákat tanulmányoz, s a
magyar országgyűlések naplóit, régebbi iratait olvasgat
ja, ehhez előképzettsége nemigen volt. Tanulmányai az
általános ismeretek mellett inkább a politikai és történel
mi művek tartalmát célozták. (Bécsben dr. Nikolaus
Möller, a filozófia doktora oktatta bölcseleti tudo
mányokra.23) A zágrábi jogakadémián Jurievich József
jogtanár felügyelete mellett közjogot tanult,24 sőt infor
mációk vannak arról is, hogy vizsgát tett volna Zág
rábban,25 de a rövid időtartam (az alig egy esztendő),
amíg Itáliában állomásozva, magánúton tanulmányoz
hatta a jogot, megkérdőjelezi az átfogó jogtudományi
ismeretek elsajátítását. Közel háromezer kötetes
könyvtáráról nem maradt fenn érdemi feljegyzés, job
bára csak azt tudjuk, hogy annak közel fele „társadalomtudományi” mű volt.26 Eredendő érdektelensége
valószínűsíti, hogy kevéssé tölthette föl bibliotékáját
közjogi, alkotmányos jellegű művekkel. Életrajzírói
meglehetős határozottsággal állították, hogy „habár nem

nagyon mély, mindenesetre terjedt encyklopaediai
képzettsége, világos esze és felfogása és különösen úti
tapasztalatai által szerzett világbéli jártassága
csakhamar helyesen felismertették vele hazája hiányait
és hátramaradását".27 Igaz, mint Szemere írta róla, hogy
„Ha nem is volt sok az, amit ő olvasott, de a legjobbat
minden szakban ismerte”.28 Ezekből a megjegyzésekből
és értékelésekből nem nagyon vonható le jogtudományi
jártasságra vonatkozó pozitív következtetés. Beszédei,
felszólalásai viszont azt látszanak igazolni, hogy az
alkotmányjog terrénumába tartozó olvasmányai nyomán
kialakította közjogi koncepcióját, amelynek néhány alap
tézise közszerepléseiben körvonalazódott.
A gróf korlátozott jogtudományi műveltségének jel
legzetes következménye, hogy felszólalásai az országgyűlési polémiákban alapvetően nem szakmai argu
mentációra támaszkodtak. Az a tény azonban, hogy az
1834/44-i országgyűlésen egyértelműen az ellenzék
vezéreként tisztelték, kötelezte őt a megnyilvánulásra.
Nem tehette meg. hogy hallgat a döntő kérdések körül
forgó diétális vitákban. Folyamatos tájékozódásra
kényszerült tehát.

Közjogi sarokpontok
lső politikai beszédeinek az országgyűlési élet adott
keretet. Többször felszólalt a tanácskozás rendjével
kapcsolatban, véleményt mondott a tárgyalási sorrend
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ről, küzdött az országgyűlési naplóért, a nyilvános
ságért, szót emelt a beszédjoggal kapcsolatos szabad
ságért.
Hozzászólásainak mellékfonalán lassan kibontako
zott egy közjogi felfogás képe.
Alkotmányos koncepciójának alaptételét m ár csak az
1847. évi országgyűlésben összegezte, bár egyes
megelőlegezett princípiumokat korábbról is szemlél
hetünk életművében. 1847. december 7-én, a válaszfel
irati vita kapcsán kifejtett nézeteinek alapja a két állam
berendezkedés közötti lényeges különbség elemzése.
Az 1790:10. törvénycikk két fontos rendelkezése nem
teljesült, mert nem teljesülhetett. A látványosabb tény a
két alkotm ányos berendezkedés közötti alapvető
eltérésből eredő konfliktushelyzet. 1790 óta M a
gyarország alkotmányos állam, amely az alkotmányos
szabadságok törvényhozás által garantált független
ségét bírja, míg a Habsburg Birodalom az abszolutiz
mus jellegzetes képviselője Európában. Ezt az ellent
mondást, hogy ti. egy abszolút államban alkotmányos
rendszer működik, csak az utóbbi jogainak korlátozásá
val, elvonásával lehetett eszközölni. Ebből fakad az az
eredmény is, hogy a törvényi rendelkezést, miszerint
M agyarországot a többi tartom ányok érdekeinek
alávetni nem lehet, úgyszintén lehetetlen betartani.

„Hogyan tudott volna odaállni Ausztria Európa színe
elibe, mint az abszolutizmus megtestesült repraesentansa”. ha tekintettel lett volna Magyarország alkotmányos
önállására? Ehelyett Bécs belpolitikájában a nemzetisé
gi antipátiát, az állami bürokráciát és a szuronyokat
vetette be garanciaként abszolút modellje fenntartása
védelmében. Azon az oldalon tehát „hiányzik minden
alkotmányosságot biztosító szellem”.29 Vagyis a meg
oldás a saját alkotmányosság megerősítése, melynek
legfőbb biztosítéka lenne az adminisztrátori rendszer
felszám olása és a felsőtábla határozott kiállása a
nemzeti érdekek mellett.
A liberalizmus funkciója az ő értelmezésében a
szabadságok oltalmazása. A liberalizmus „aristocra-

tiánk két legdrágább jogát, tudniillik a szabad válasz
tást és szabad szólást mindenki előtt védi, s azért védi,
mert azokban látja minden lehető nemzeti haladásnak
és javításának egyetlenegy biztos és törvényes kútfe
j é t ”30 A szabad választást magától értetődően, a szabad
szólást pedig kissé leszűkítve telepíti szinte kizá
rólagosan az országgyűlési jogok zónájába.
A sajtószabadság hosszabb ideig az országgyűlési
sajtó szabadságát jelentette Batthyány Lajosnak, aki
lankadatlan harcot vívott az országgyűlési napló meg
honosításáért. A főrendi napló mellett érvelve a tábla
ellenzéki kisebbsége mellett nyilatkozva tartott igényt
diaetalis sajtóra: „hirdesse üzenetében a többség, hogy

győzött, mutassa meg a naplóban a minoritás, hogy
vívott”. A főrendi napló funkciójában a leglényege
sebbnek az ellenzéki küzdelm ek dokum entálását,
érveinek rögzítését és összefoglalását látta.31 A kerületi
naplót támogatva egy közjogi kérdést is fejtegetett,
hogy ti. a kerületi ülések az országgyűlés alkotmányos
alkatelemeivé váltak, s mint ilyenek, igényt tarthatnak
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irományaik kinyomtatására. Amúgy pedig megerő
sítette korábbi álláspontját: a legyőzött ellenzéknek ige
nis szüksége van arra, hogy érveit valahol rögzítsék, a
közvéleménynek pedig, hogy ezt megismerhesse.32
Ezzel eljutott a nyilvánosság általa használt fo
galmához, amely az országgyűlés nyilvánosságával
azonossá lett szótárában, így az országgyűlési polé
miákról hozzáférhető nyomtatott források jelenthetik a
nyilvánosság forrását is.33 1843-ban azután fel
elevenítette elképzeléseit, a szó-szabadság kapcsán az
országgyűlési sajtószabadság mellett argumentálva. Az
egyházi és világi elnyomás kettőséből, VI. Sándor és II.
Fülöp szellemi szövetségéből sarjadt cenzúra hazai
alkalmazását támadva kifogásolta, hogy a bécsi kor
mányzat valójában hazai törvényi rendelkezés nélkül
csempészte be ezt a ,.fekélyt nemzeti életünk testébe".
Azt az előzetes cenzúrát, amely „hatalombírók kezébe

adja azon egyedárúságot, miszerint oda vezethetik a
nemzet ideáit, hova akarják - vagy inkább elzárják
onnan, hol félnek velők találkozni. Ez szellemi kényuraság, s azért minden kényuraságok legyűlöltebbike."
Világosan fogalmazott: nem a sajtó törvényi garanciáit
támadta, hiszen „a sajtó szabadsága legkeményebb
represszív törvények mellett is megállhat", hanem kife
jezetten a preventív cenzúrát, amely előlegesen kont
rollálja és kurtítja a szövegeket. Határozottan kérte s
követelte, hogy az országgyűlési újságot „minden más
irományok előtt” a cenzúra alól szabadítsák fel. A cen
zúramentes országgyűlési sajtót az ősi instructionális
rendszerrel is indokolta. A törvényhatósági képviselet
egyfelől eszközzé teszi a követeket a megyék folytonos
ellenőrzése és kiegészítő utasításai által. Ez viszont
értelemszerűen csak akkor lehet valódi és tartalmi
irányítás, a követeknek akkor állapítható meg valódi
felelőssége, ha a viták a kívülállók számára is kézzel
foghatóan megjelennek, azok követhetők, megismer
hetők, az érvek és ellenérvek csatája megalapozhatja a
pótinstrukciókat.34 Erősítette hangvételét, amikor a tör
ténelemi hagyományokhoz képest példátlanul a tör
vényhatóságok határozatainak cenzúrázása is megin
dult a kormányzat részéről. Kikérte magának, hogy
„középszerű elmebéli tehetséggel megáldott” közigaz
gatási hivatalnok legyen tartalmi szuperrevizora a nála
sokkal magasabb műveltségi és tehetségi szinten állók
nak, hogy ezek az adminisztratív közegek legyenek „az

egész prelatorum, magnatorum, baronum, nobilium
universitásának" bírái,35
A szólásszabadság érdekében heves vitákat provo
kált a főrendi táblán. Miután e kérdésben az alsótábla
ellenzéki tagjainak felszólalásából kovácsolt hűtlenségi
perek állottak a polémiák középpontjában, Batthyány
számára a szólásszabadság kifejezés egyet jelentett az
országgyűlésben, illetve az azzal kapcsolatos politikai
szervezkedések kapcsán, többnyire követi minőségben
tartott beszédek korlátozhatatlanságával. Költői képpel
írta le a „bilincselt szó békáiban" fogát csikorgató
nemzetet, s támadta meg az ősi szavazatszámlálási
módszert az országgyűlésben, a nádor és a személynök
— belátására bízott voksmérleaelés gyakorlatát.36 Az
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1843/1844. évi országgyűlésen nagy beszédben méltat
ta a szólás szabadságát. Érvelése szerint .A szó-szabad

ság egykorú a gondolat függetlenségével. És ősidőktől
fogva a nyelv szabad mozgalma a test többi tagjaiéval
egyenlő joggal bírt. Igen! Mert a legrégibb köztársasá
gokban a szószabadság tett különbséget a független
polgár és a szolga között."31 A szólásszabadság vissza
szorítása évszázadokon keresztül méltatlan helyzetbe
szorította e jogot, mígnem a „sajtó feltalálás által
segíte magán". Azonosképpen tám adta az országgyűlések tárgyalásának azt a megoldását, hogy a nádor
dönthesse el, a javaslatba behozott tárgyak közül
melyiket tűzzék napirendre. Batthyány szerint „minden

kérdésre nézve azt, hogy vajon tanácskozás elé ke
rüljön-e vagy sem, mindig a többségnek kell eldön
teni’’.3*
A rendi dualizmussal kapcsolatban fentebb már érin
tett „kölcsönösségi elv”39 indoklásában tőle szokatlan
alapossággal indokolta meg a magyar alkotmányjogi
érvelést: Az 1583:1. te., az 1622. évi választási
feltételek, az 1715. és az 1723. évi törvények, az 1791.
évi diploma inaugurale szövegelemzése alapján vonta
le következtetéseit a tárgyalási rendről, illetve a hűtlen
ségi perbe vontak kizárásának jogtalanságáról.
Az országgyűlés tagjainak felelősségét világosan
meghatározta. .Azt tartom, mindenki annak tartozik

számot adni, kitől bizonyos mű-körbe helyeztetik; a
mágnások születési és örökösödési jogaiknál fogva a
nemzet által helyeztettek ide, annak tartoznak tehát szá
mot adni."40 A főrendi tábla naplójának, a beszámolás
és ellenőrzés lehetőségének megteremtéséért mondott
beszédei megelőlegezték világos álláspontját, miszerint

„minden souverenitásnak kútfeje a nemzet".4'
A rendi országgyűlés egyik alapkérdése a királyhoz
és a kormányhoz, ugyanakkor e kettőnek egymáshoz
való viszonya. A reform okért folytatott ellenzéki
küzdelem vezérmotívuma a király és a kormányzat stá
tusának határozott kettéválasztása, aminek célja a kor
mányzati felelősségnek a felelőtlen uralkodótól történő
elterelése, és ilyen módon a kormányzat hibáinak
feltárása. A politikai közéletbe belépő Batthyány első
élménye volt a politikai szólásszabadság korlátozásával
megindított felségsértési perek körüli polémiák heves
pergőtüze, a Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos ellen
emelt hűtlenségi vádak, valamint Ráday Gedeon perbe
fogása. Az ellenzék, s köztük Batthyány fő eszköze az
udvar támadásával szemben a korm ányzás auto
nómiájának hangsúlyozása a király végrehajtó hatalmi
jogosítványaihoz képest. A kormány felelősségének
kiemelése a felségjogok környezetéből ugyanis az
ellenzék szerint a kormányzat bírálatát kivonta a felség
sértés hatóköréből, s alaptalanná tette a hűtlenségi vá
dakat. Batthyány ebben az argumentációs körben a
középkori tanácsosi felelősség intézményéhez nyúlt
vissza, „a király gonosz tanácsosait” hibáztatva az executiva visszaéléseiért42
A kormány részleges hatalmát taglaló beszédei érin
tették a szuverenitás kérdéskörét is. Határozottan
szögezte le, hogy a nemzetet illető szuverenitásból „a

Jog

lotléneli iiemle

kormányt belőle csak annyi érinti, amennyit a nemzet
neki átadott”.43 Vagyis a kormány hatáskörét nem a
királyi jogkörből eredezteti, hanem a törvényhozáshoz
közelíti, ami a majdani miniszteri felelősség egyfajta
megelőlegezésének tekinthető. Ezért azután világos
álláspontja az udvarral szemben: „a kormány gyermeki

sommás összefoglalása megelőlegezte későbbi várme
gye-politikáját is. A szabad királyi városok rendszerét
megreformálandónak tartotta, hogy „municipalitásaik
korszellemileg coordinálva” legyenek.53 A városok
ügye leggyakrabban a városi választójog kapcsán került
terítékre, m elyről a g ró f úgy nyilatkozott, hogy

módon ragaszkodik azon ominosus elvéhez, hogy király
és kormány egy, s ezáltal azon véleményre szolgáltat
okot, hogy cselekedeteinek rugóját inkább szenvedélye,
mint a közjó iránti gondoskodása teszik,”44

„részemről a polgárságot szerettem volna elfogadni,
mint választó testületet, mégpedig oly értelemben, hogy
mindenféle választás azon testületből indult volna ki, és
ezen elvnek szívesen áldoztam volna fe l a censust”.54

A király kormányhoz való viszonya és a hűtlenségi
perek tapasztalatai nyomán form álódott meg
Batthyányion az a közjogi kétely, amely röviden abban
volt megragadható, hogy „nyomasztó érzés, hogy a

1839. november 18-án deklarálták a főrendi tábla
„kiskaszinóba” tömörült tagjai a főrendi ellenzék hi
vatalos megalakulását.55 Batthyány elkészített, s né
hány hét múltán beterjesztett a hivatalos keretet öltő
„párt” elé egy emlékiratot.56 A Molnár András által po
litikai programnyilatkozatnak nevezett dokumentum57
második része részleteiben kifejtetlen, ámde kétségte
lenül jelentős súlyú elvi programpontokat tartalmazott
a főrendi ellenzéki jövőre nézve képviselni tervezett
célkitűzéseiből.58 Miután a főúri ellenzék hamarosan
eloszlott, a nevezett programnyilatkozatot különféle
okok folytán nem emelték közös program szintjére.
Batthyány reformálláspontja viszont jól megrajzolható
belőle.
Általános elvként rögzítette az emlékirat a személyes
kiváltságok eltörlését, de két nem lebecsülendő garan
ciával. Az egyik a „lassanként történendő” kitétel,
amely a folyamatosságra és az elhúzódó végrehajtásra
utal, a másik pedig a cenzus felemlegetése, melynek
„arányában gyakoroltassanak” majd a jogok, vagyis a
születési kiváltságot egyéb (feltehetően vagyoni) je l
legűek lennének hivatva fölváltani. A törvény előtti
egyenlőség tételének következetes végigvitele utóbb a
nem nemesek hivatalképességének támogatása59 vagy a
közteherviselés m egszavazása.60 Batthyány a nem
nemesek tulajdonszerzési képességének kimondását
egyenesen az utóbbi száz év legfontosabb országgyűlési határozatának mondta.61
A kiváltságok felszám olásának kísérő jelensége
lenne Batthyány szerint „a nőnem ösztönzése”, mely
„dicső szereplésre” hivatott, de mely ösztönzés bővebb
kifejtése elmaradt, s a kor programjainak szintjén ne
hezen is értelmezhető. Utóbb ez a programpont teljesen
eltűnt Batthyány politikai szótárából. (Molnár András e
törekvést felesége, Zichy Antónia és annak húga, Zichy
Karolina hatásának és befolyásának tulajdonítja.62)
A privilégiumok eltörlésének elvéből következett a
felekezeti és nemzetiségi egyenjogúság elve, melyet
elegánsan fogalmazott meg a gróf: „azon leszünk, hogy

politikai vétkek megítélésénél a bíró és vádló ugyana
zon egy...”, melynek következtében ..... majd minden
ember előtt csaknem synonimumnak látszik a
megidézés és elmarasztalás [...], a világ azt hiszi, hogy
az ítélet már csaknem magában a vádlásban van... ”.45
Ebből következtetve jut el álláspontjáig, hogy egy
felől a király államfői és a kormány executiv jogköreit
semmi szín alatt nem szabad egybemosni egymással,
mert ez egyfelől elenyészti a kormányzati felelősséget,
másfelől a felelőtlenség burája alá vonja a végrehajtó
hatalom visszaéléseit. Azon elv, „miszerint a király és

kormány egy, okozta volt nálunk a múlt három század
nak mindazon borzasztó eseményeit, melyek örökre
beszennyezték Magyarország évlapjait".46 „Három
souverain hatalom”-ról beszél, amelyből az egyik, a
törvényhozói, a Tripartitum II. rész, 3 cím 3. §-a által az
országgyűlésre bízatott, a bírói hatalom törvényes és
rendezett (az 1790:12. te. szerint a kormánytól
független) ítélőszékekre telepíttetett, s csak a végrehaj
tó hatalom bizonyos hányadát juttatta (az országgyűlés
irányában fennálló felelősség mellett) a kormánynak.
Minden ezzel szemben megfogalmazott vagy gyakorolt
hatalom ellentétben áll „a képviseleti alkotmánnyal”.41
Világosan fogalmazott, amikor leszögezte, hogy „ha

egyáltaljában szellemileg akarunk haladni, nem fogjuk
nélkülözhetni előbb-utóbb egy positív ellenőrködés és
felelősségnek felállítását”.48 A mintát pedig a minisz
teri felelősség angol és francia alkotmányos előképében
javasolta fellelni.49 Makacsul vissza-visszatért a mi
niszteri és kormányzati felelősség kérdéséhez. így tett
az országos közpénztár kezelésének tárgyalásakor is,
amikor megkérdőjelezte a kormányzat elvi felelősségét,
s konkrét formákhoz kötötte volna a jelentős pénz
összegek feletti rendelkezés jogát.50 Mert „a dolgoknak

természetes fekvése szerint lehetetlenségnek látszik,
hogy a kormány bona fide előmozdíthassa nemzetünk
nek constitutionális kifejlődését...”, amit bizonyít az is,
hogy „a tekintetes karoknak és rendeknek kormány
iránti bizodalma megszűnt.”5'
A vármegyékről („municipalitásokról”) viszonylag
kevésszer emlékezett meg, 1840. március 23-ai beszéde
azonban programja szem pontjából erősen közjogi
jelentőségű volt. Világosan fogalmazott. Nézete szerint
a vármegyék „mindenkor, s főként a mostani szempil
lanatban a nemzeti ügynek őrjei s védelmezői” 52 Ez a

minden rend és vallás igazságos arányban képvi
seltessék az ország és megyei közgyűléseken”. Értel
mezte is az egyenjogúságot, mely némiképp hasonlított
Deák és Eötvös későbbi 'politikai nemzet’ koncep
ciójára: ,A külfölddel szemben a lehető legszélesebb

alap erősbítheti nemzetiségünket, minthogy pedig ezen
alap nem a nyelveknek, vallásoknak vagy politikai
nézeteknek összeforrasztása, hanem csak egy min
deneket egyformán védő és boldogító alkotmányhoz
való ragaszkodás által gyarapíttathatik”, annak útja a

fennálló (m agyar rendi) képviseleti struktúrákba
igazítása irányába vezethet. Külön kitért a tudomány
felvilágosító hatása kapcsán a cigányságra, melynek
„gúnyhójába is be akarjuk vinni" a világosságot.
A nemzeti kérdésről utóbb többször is nyilatkozott.
A horvátországi nyelvhasználat kérdésében országgyűléseken átívelő argumentációjának egyik legszebb
megnyilatkozása volt az 1843. augusztusi vitában
történt felszólalása: „Én azok véleményét pártolom, kik

minden nemzetben azt kí
vánják tisztelni, mi nálunk
magyaroknál is leginkább
tiszteletre méltó, tudni illik
a nemzeti szellemet; ezért
én sem kívánom a horvátokat törvény által magya
rosítani”. Igaz, nyomban
hozzáfűzte a magyar államképletre vonatkozó „po
litikai nemzetből” fakadó
követelményt: „csak azon

láncot és kapcsot óhaj
tanám, hogy magyar volna,
mely a két országot érin
tésbe hozza".63 Később

korm ányzat jogosítványai, m elyek az alattvalók
ellenőrzése címén magától értetődőnek tekintették a
levelek tartalmának megismerését. Batthyány a posta
egyfajta átminősítését tartotta szükségesnek. O a postát
- mint m ondta - vállalatnak tekinti, melynek
üzemeltetése a kormányzatnak átengedtetett, de sem
miképpen sem politikai institutionak. Ennek megfele
lően értelm ezésében a posta igénybevétele egy
szerződés, amelyben a posta bizonyos feltételekkel vál
lalja, hogy leveleket vagy
személyeket eljuttat megha
tározott helyre. Ennek során
a postahivatalra háramló
kötelezettségek között ott
van a titok szentségének fel
tétel nélküli tiszteletben
tartása is. A kérdés a szabá
lyozás terén abban áll, hogy
„elismerjük-e a kormánynak

ELLENŐR.

POLITICAI ZSEBKÖNYV,
A'

azon jogát, hogy ő bizonyos
rendkívüli esetekben a
postai titkokat megszegje
vagy megszeghesse ?”67 A

gróf a maga részéről elutasí
totta ezt a felfogást, s An
határozottan fellépett azzal
golország mintájára hivat
a javaslattal szemben,
kozva javasolja ezt a táblá
amely engedményként a
jának is.68
b a j * a
horvátok számára a magyar
1846. decem ber 26-án
helyett a latint engedte
Batthyány Lajos a követke
volna hivatalos nyelvnek.64
ző év március 15-éré össze
A felekezeti egyen
hívta az ellenzék országos
jogúság a vallásfelekezetek
tanácskozm ányát.69 1847.
közti átmenetei65 kapcsán
április 20-ai levele arról ta
és a vegyes házasságok
núskodik, hogy az egységet
KEMTOBSZAQBiK.
fölötti vitában66 jelent
és határozottságot tükröző
meg. Batthyány gróf vehe
tanácskozmány kimunkálta
1847.
mens indulattal támadt
az ellenzéki program alap
ennek kapcsán az egyház
elveit, és lehetővé tette az
t>
ra: „...szükség, hogy ve
ellenzéki párt szervezé
%
gyes egyházit országban,
sének m egkezdését. Ettől
hol a status célja egyszer
fogva
a gróf tevékenysé
A pesti Ellenzéki Kör orgánuma, az Ellenőr című
űéi többször összeütkö
gének
fókuszába
került is
„politikai zsebkönyv" címlapja
zésbe j ő a catholicizmus
mét a szervezkedés, az El
auctoritásával, mondom, hogy ott ezen hit hierarchiája
lenzéki Kör organizálása, mert „Hazánk java igényli,
FESTI ELLENZÉKI KÖK MEGBÍZÁSIBÓL

mindig kész legyen anyagi áldozatokkal meglakolni
apostoli buzgóságáért. Ez lett volna nemes hivatása a
magyar catholicus clérusnak is, de [...] az ország
kénytelen tűrni a papság azon rosszul fedett tanját,
miszerint papi meggyőződésétől függeszti fe l törvé
nyeink iránti hódolatát...”. A magyar alkotmányosság,
a törvények tiszteletének egyik új aspektusát hozta itt
szóba, mely teljesen független a Bécs elleni, a tör
vényeink tekintélye érdekében folytatott küzdelemtől.
A személyes szabadságjogok szabályozása körében
részletes beszéddel lépett fel a levéltitok védelmében.
Valójában ennél bonyolultabb volt a kérdés, mert nem
egyszerűen csak a levéltitok kérdése forgott a vitában,
-— hanem általában a posta, a közigazgatás, végső soron a
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hogy közöttünk az összeforradás állandó legyen, de
hogy állandó lehessen, a politicai harmóniát a tár
sasélet harmóniájával kell zománcoznunk.”70

Néhány igazságügyi programtézis
atthyány programjában kifejezetten igazságügyi
princípiumokra alig találunk. Jogtudományi (jogi)
tájékozatlansága leginkább a szakjogi kérdések kör
nyékén vált láthatóvá. Ennek megfelelően leginkább ott
találkozunk általa kifejtett igazságügyi tézisekkel, ahol
a politika megszólalásra kényszerítette. Ezekre az
esetekre érvényes volt az Augsburger Aílgemeine

B

Zeitung megjegyzése, miszerint a felsőtábla ellen
zékének „látható feje Batthyány Lajos gróf, tulaj
donképpeni feje azonban a zseniális Eötvös József
báró, szája pedig a tüzes Teleki László gró f'.1'
A hűtlenséggel vádolt ellenzéki politikusok
érdekében, névleg a parlamenti szólásszabadságért mon
dott beszédében általános elvként fogalmazta meg
Batthyány Lajos azt a tételt, miszerint egy nemzet szem
ben az önmaga és Isten által elhagyott népekkel, „...erős

és tiszteltetik akkor, midőn kezeiben törvényt, szívében
pedig jogai helyességének öntudatát hordván, a méltat
lanul szenvedett igazságtalanságok érzetében királya
elébe lép azért, hogy orvoslást kívánjon tőle..."12
A hűtlenséggel kapcsolatos, lényegében tényálladéki
fejtegetése azon vélem ényét tükrözi vissza, mely
szerint a politikai értelemben vett és ellenzékiek által
elkövetett „szólásbeli visszaélések" lehetnek széksér
tések („violatio sedis”), vagy okot adhatnak nyelvváltságra („emenda linguaere"), de semmi estre sem ér
telmezhető felségértési (nóta) pernek alapot adó bűncselekményként.7' Utóbb bővítette érvelését, azt fej
tegetve. hogy hűtlenséget szóval elkövetni nem lehet.74
A közjogi tézisek között már felemlített 1839. évi
emlékirat komoly magánjogi programot körvonalaz,
amelyben - nem véletlenül - jelentős helyet kap
Széchenyi hitelpolitikája is. Ennek keretében az ősiség
eltörlése mellett pusztulásra ítéli a háramlási jogot is,
vagyis száműzné a magyar magánjogból a nemesi
család és nemzetség ősi öröklési jogát (aviticitasl)
valamint a királyi fiscus (vagyis a korona) főtulajdon
jogát, a ius regiumot (fiscalitasl), hogy a gazdasági
fejlődésnek szabad utat nyithasson. Beleértve a belső
vámok eltörlésének programját, amely „a kereskedés
teljes szabadságát" (s ezzel a kereskedelmi jog kibon
takozását) eredm ényezheti. M egnyugtatásképpen
leszögezte, hogy „a birtok és a vagyon szigorú
tiszteletének fenntartásával” képzeli el a változtatá
sokat.75 Ez az átmeneti képlet egyszerre próbált igazod
ni az arisztokratikus elvárásokhoz és az árutermelő
nemesi érdekekhez, miközben liberális és filantróp
nézeteket emelt be a kor uralkodó európai ideológi
ájából. A vámszabályok változtatásának vitájában hitet
tett a jogbiztonság elve mellett. Amellett érvelt, hogy
amíg a törvényhozás szintjén nem rendezik a vám
kérdést, a kormányzat ne módosíthassa a vámrendszert,
mert „az iparnak semmi sem nyújt nagyobb kedvez

ményt, mint a vámszabályzatnak - habár súlyos is - de
bizonyos és változatlan állapotja. ”76 A honosítások tár
gyában tett felszólalásai az idegen tőke magyarországi
befektetéseiről a hazai gazdaság védelmét szolgálták. A
honfiúsítás eljárása és a kérelmek nagy száma szerinte
mást sem szolgál, mint hogy a honosítottak „tőkéjöket
jutányosán az országba fektessék ”, hogy később a ka
matokat külhonba vigyék. Semmi biztosítéka annak,
hogy a haszon Magyarországnak fog „fructificálni",
jövedelmei „utilizálni".77
A büntetőjog terrénumában - miután az számos
vonatkozásban széleskörű vitára bocsáttatott - több
alkalommal is megszólalt. A testi fenyítést a szabad

emberi szellem és az emberi jogok értelmében, a libera
lizmus nevében ellenezte. „Minden philantrophiának
kútfeje és kulcsa az emberi méltóságnak tisztelete.”
Nem is annyira magát a fizikai fájdalomokozást kifogá
solta, mint inkább azt a morális mellékhatást, amely a
botbüntetés kísérőjelensége, amely a „becstelenség
bélyegét nyomja a bűnösre”. Ha pedig nem így lenne fordul arisztokrata társaihoz - akkor milyen indoklás
alapján m aradnak ki belőle a nem esek? Vagyis
töröltessék el, hiszen az Magyarországra és a diaetára
nézve „gyalázat”.78 A büntető rendszer vitája kapcsán
is ki kellett térnie a botozásra, hiszen a szakmai
közvéleményben elterjedt meggyőződés szerint a hall
gató rendszer csak a szólási tilalmat megszegők azon
nali testi fenyítésével realizálható. Érve itt nem pozitív
volt, hiszen a magányrendszert gondolta gyengíteni
azzal az információval, hogy ti. léteznek bot alkal
mazása nélkül funkcionáló hallgató rendszerek (Genf),
s vannak hírei magányrendszerben „nem diplomatice”
foganatosított, hanem „privatim alkalmazott” veré
sekről.79
Miután 1843-1844-ben Batthyány már a főúri ellen
zék vezetőjeként lépett fel, felszólalásait behatárolta az
országgyűlés egyik legnagyobb témacsoportja, a bünte
tőjogi törvényjavaslatok sorsa. 1843. november 4-én
szólt hozzá először a vitához. Megszólalásaiban itt
érhető tetten leginkább tájékozatlansága. Ezért
álláspontját többnyire Eötvös József nézetei befolyá
solták, azokat követve érvelt. (Többször is elhangzott:
„Elfogadom báró Eötvös indítványát...’’.*0) így jutott el
a reform igenlése mellett a kísérleti modell elfo
gadásáig: „kéntelenségből én is elfogadom az experimentatio eszméjét” - mondta,81 s teoretikus vitába
bonyolódott azokkal, akik a phildaelphiai és az auburni
rendszer vetélkedésében a magánszisztéma mellé áll
tak. Láthatóan nehezére esett elfogadnia a többség
általánosnak mondható meggyőződését a magányrend
szer „szellemi elsőbbségéről”, s ennek okán a hallgató
rendszer látatlanban történő, „theoretice” elvettetését.
Hiányolta a gyakorlati tapasztalatok összegzését, mi
után a hallgató rendszerben „sem logicai sem philantrophiai absurditást nem találok.”*2 Miután pedig az
eddigi tapasztalatok amerikai és nyugat-európai praxis
ból származnak, hiányoznak az „orientális” megfi
gyelések, nem lehet választ adni például arra, hogy
„mennyire alkalmas nemzetünk individualitásához” a
magány vagy a hallgató rendszer?83 A büntető anyagi
joggal szemben egyre nagyobb ellenállást látva fakadt
ki a tárgyalások során: „senki sem kívánja őszintén a
mostani rendetlen állapotoknak megszüntetését / .. ./

mert mindenki azon illusióban plus minus van, hogy
maholnap hasznát veheti a most létező önkénynek és
nem ragadható ököljognak”.*4
Perjogi kérdéseket feszegetett - nem kevés alkot
mányjogi végkövetkeztetést megelőlegezve - a várme
gyei törvénykezési joghatóság kapcsán. Ugyanis a kan
cellária szerette volna elérni, hogy vármegyék által
büntető perbe vont vádlottakat, illetve elítélteket
„feloldozhassa”, vagyis egérutat biztosítson a központi __
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hatalomnak kedvező politikai állásfoglalást képviselő
terhelteknek. Ez a lehetőség a tradicionális vármegyei
joghatóság felszámolásának kezdetét jelenthette volna.
Nem csoda, hogy felszólalásában leszögezte: „ a

fejedelem által ne háborgattassék a törvénykezés rend
szer, s ne fiiggesztessék fe l annak folyama".85 A büntető
törvények, kiváltképp a büntető törvénykezés tárgya
lása adott alkalmat arra, hogy felszólaljon a fölösleges
tárgyalások ellen. Az esküdtszék kérdése körül zajló
argumentáció kapcsán látható volt már a tárgyalások
elején, hogy a főrendi tábla elutasítja a néprészvétel
elvét jelentő intézményt. Racionális megközelítését
illusztrálja, hogy az előre eldöntött kérdés kapcsán „ ily

érdektelen tárgyalásban részt venni nem akarok’’.86
Amikor az egyetem szabályozására és megújításának
kérdésére került a sor, tömören sommázta véleményét.

„én az egyetemnek jelen stádiumban semm i olyan részét
nem találom, melyet reformálandónak nem vélek [...]
az egyetem szerkezeti rendszerét, az előadásoknak systemáját, a tanodáknak kiosztását vagy pedig a dolog
nak oeconomicumát.. 81 Utóbb magyarázta szűkszavú
elítélő álláspontjának okát: hiányzik a pénz arra, hogy
az előadásokat, tanításokat és a gyakorlatokat európai
színvonalon lehessen nyújtani. „Nálunk a clinicum tisz
ta paródia” - szögezte le - , s nem azért, mert nem kel
lően felkészültek a tanárok, hanem azért, mert még az
európai szinten elfogadott és elvárt előadóteremre se
futja a financiális támogatásból. Mindennek oka vé
leménye szerint az, hogy nem hoztak létre az egyetem
körül támogató alapítványokat.88 Amúgy az egyetemre
szerette volna telepíteni a számára oly fontos gyorsírás
tanítást, amelynek helyét egy átlagos tanodában nem
találta megfelelőnek.89
A jogalkotással (törvényalkotással) kapcsolatos
nézeteit alkalmanként, konkrét ügyek kapcsán fejtette
ki. Például, amikor a kormányzat megkezdte a törvényhatóságok határozatainak cenzúrázását, világossá tette
azt az álláspontját, hogy „csak azon jogokat gyakorol

hatja a kormány, mely világosan a törvény betűi által
vannak neki engedve, s hogy mindazon jogok gyakorla
ta, melyek nincsenek világos törvény által átengedve, eo

ipso tacite az ellenkező theoriánál fogva a nemzet mel
lett maradnak’’.90 Ez a tétel az abszolutizmus által a
rendi törvényhozás réseiben kiépített executiv ellenőr
zés és befolyás elutasítása, s egyben a törvények jelen
tőségének és a nemzetszuverenitás articuláris kötődé
sének deklarációja. Batthyány ezen nyilatkozata egy
szerre elismerése a rendi alkotmány törvényhozási iden
titásának, s a kifejlődőfélben lévő polgári népképviseleti
modellhez kötődő „törvények uralma” felfogásnak. Ez a
gondolatmenet azután többször is visszatért felszólalá
saiban. A városi reform kapcsán fejtette ki azt a meg
győződését, hogy a kormány az executívát erőszakos
eszközökkel akarja a legislatíva fölé emelni, így „azon

igyekszik, hogy alkotmányunkat, szabadságunkat, egész
törvényességünket diplomatice megronthassa, és nem
egyik vagy másik táblát, hanetn az egész magyar alkot
mányt nullificálja.”91 A kormány - hirdette a g r ó f - más
célkitűzéseket fogalmaz meg: „miként a nemzet reform
ja és a kormányé két külön irányú haladás, s míg a
nemzet indítványait, saját jogainak megóvásával s biz
tosításával intézi, addig a kormány törvényjavas
lataiban ismét saját erejét és hatalom eszközeit törekszik
nevelni”.92
A törvényesség tekintetében meggyőződése volt,
hogy „minden dologban a törvények szoros megtartása

a legbiztosabb alap. [...ja kellemetlenségeket is eltűrni
kell, csakhogy a meghozott törvények épségben tartása
kétségbe ne vonassék.” Ez a határozottan leszögezett
tétel megint csak a jogfolytonosság kérdésköréhez ka
nyarodott vissza. Hiszen a polgári átalakulás előestéjén
az ellenzék vezére, a reform egyik fő karmestere vilá
gos szavakkal kötelezte el magát az alkotmány, a
törvények betartása mellett. Mint összegezte: „ha a

nemzet a hozott törvény elmellőzését felülről tűri - gyá
vaság; ha maga indítványozza, s ahhoz kezet nyújt vakmerőség. Kívánom tehát, hogy ezúttal is tökéletesen
és minden tekintetben a törvény szoros értelmében
történjék az eljárás...”.9* Ezeket a szavakat ugyan a
nádorválasztás kapcsán mondta el, de mint tudjuk,
alapvető irányelvévé vált a polgári átalakulás alkot
mányos folyamatának is.
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