
N A P K E L E T 

B A T T H Y Á N Y L A J O S G R Ó F . 

HAZÁNK reformkorának, melyet legkiválóbb személyiségéről Széchenyi-
korának is mondunk, egyik legrokonszenvesebb és mégis nem eléggé 
méltatott alakja az első magyar miniszterelnök : Batthyány Lajos gróf. 

Életének kimagaslóbb eseményeiről, arról a szerepkörről, melyet tevékenységé-
vel a reformkorszakban betöltött, legtöbben igen keveset tudnak. Megszokták, 
hogy ennek a termékeny időszaknak majdnem minden eseményét «a legnagyobb 
magyarral» és később Kossuth Lajossal hozzák vonatkozásba. A legnagyobbak 
emlékezete mellett így, ha nem is törpülnek el, ezen korszaknak szám szerint is 
kivételes nagyságai, de nem részesülnek elegendő megvilágításban. Emlékük 
ugyan el nem enyészik, de megfelelő tartalom és kielégítő ismeretanyag ahhoz 
rendszerint nem tapad. így vannak a legtöbben Batthyány Lajos gróffal, kinek 
tevékenységét kellően nem ismerve, nagyságát inkább csak abban látják, hogy 
mártírhalált szenvedett nemzetéért. Valóban, ez a tragikus vértanuság magá-
ban is elegendő lenne ahhoz, hogy Batthyány Lajos grófot a nagyok közé 
emelje és felejthetetlenné tegye mindnyájunk emlékezetében. De ennek a nagy 
nemzeti vértanunak élete és működése is rászolgált arra, hogy a reformkorszak 
legnagyobbjai mellett külön foglalkozzunk vele : rávetítsük az emlékezés fény-
csóváját, hogy minél több tartalom tapadjon dicső emlékéhez. Tesszük ezt azon 
alkalomból, hogy február hónapban vagyunk, abban a hónapban, melyben 
Batthyány Lajos gróf megszületett. 

Melyik évben? . . . Itt eltérők a vélemények. A lexikonok szerint 1806-ban. 
Az osztrák haditörvényszék végzése alapján 1809-ben. A Batthyány-család 
feljegyzései és síremlékének az adatai szerint 1807-ben. 

Tehát 42 éves korában oltották ki azt a nemes életet, mely Pozsonyban 
kezdődött és Pesten, az Újépület udvarán szakadt meg. Reményteljes élet . . . 
a nagymultú Batthyány-család németújvári (vasmegyei) ágából. Egyetlen 
fiúgyermeke egy élemedettkorú, dúsgazdag atyának, ki korán húnyt el és így 
a gyermek nevelése a pompaszerető, fiatal édesanyára maradt, ki azonban 
nagyvilági életmódja miatt nevelőre bízta az akaratos, szilaj, tanulni nem szerető 
fiút. Egy bécsi nevelőintézetbe is inkább büntetésből kerül, mint komoly tanul-
mányok céljából. Bécsben azonban nagy hatással lesz reá egy komoly férfiú. 
Megismerkedik ugyanis a felvilágosodott szellemű tudós Neurohrral, aki any-
nyira megnyerte az ifjú gróf ragaszkodását és tiszteletét, hogy vele még évek 
multán is valóságos tanítványi viszonyban volt. Az egyetemi tanulmányok alig 
kezdődtek, máris megszakadtak, mert az ifjú Batthyány a katonai pályát 
választotta. Hamarosan hadnagy lett a Miklós-huszároknál, kiknek ezrede 
olasz földön, Velence közelében állomásozott. A katonai élet nem elégítette ki 
a nyugtalan ifjút. Huszonegyéves korában kieszközölte nagykorúsítását és 
hazament gazdálkodni dunántúli birtokaira. 

Ideje nagy részét azonban Bécsben tölti, hol a jómegjelenésű, dúsgazdag 
fiatal főúr kedvelt tagja lesz az előkelő társaságnak. Szorgalmasan látogatta 
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tudós barátját Neurohrrt, ki megismertette a német és francia irodalommal. 
Minden iránt érdeklődő figyelme ráterelődik hazája multjára, alkotmányára 
és felébred benne a vágy a politikai pálya iránt. Példaképpen ott lebegett előtte 
a főrendi világ két legértékesebb személyisége : Széchenyi István gróf és Wes-
selényi Miklós báró. Nagy hatással volt reá Széchenyi 1830-ban megjelent 
Hitel-e, melyből megértette nemcsak nemzetének elmaradottságát, hanem saját 
tudásának hiányosságait is. Hogy lásson, tanuljon és okuljon, bejárja ő is a 
művelt nyugati országokat. Nemzetéhez, hazájához való forróbb ragaszkodás-
sal és tennivággyal érkezett haza, hogy ő is belekapcsolódjék abba a hatalmas 
társadalmi és politikai munkába, melynek megindítója és lelke gróf Széchenyi 
István volt. Nemes elhatározásában csak megerősítője lett gróf Zichy Károly 
leánya, Antónia, ki 1834-ben lett hűséges hitvese és minden cselekedetében 
megértő, emelkedett szellemű élettársa. 

Az ifjú pár az első a magyar főúri családok közül, mely állandó téli szál-
lását már nem Bécsben tölti, hanem Pozsonyban, majd Pesten és így vonzó 
példaadója lesz a fényes, magyar főúri életnek. Nyáron a Batthyány-uradalmak 
kastélyai a tartózkodási helyek, különösen a vasmegyei Ikervár, melynek népét 
Batthyány még a 30-as évek nagy kolerajárványa idején sem hagyta el, hanem 
ápolta, vigasztalta és bátorította a gyilkos kórban szenvedőket. Kevés földesúr 
dicsekedhetett is annyira jóbbágyainak a szeretetével, mint Batthyány Lajos gróf. 
Ikervári birtokán 50.000 szederfát ültetett, hogy minél eredményesebbé váljék 
az elhanyagolt selyemtermelés. Répacukorgyárat alapít és a lehető legtökélete-
sebb gazdálkodási módozatokat igyekezett meghonosítani. Ott van az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület megalakítói között és megyéjében ő szervezi meg 
a gazdasági egyesületet, mely azóta is fennáll, akár az OMGE Budapesten. 

Politikai szereplését az 1839/40-i országgyűlés főrendi tábláján kezdte. 
Addig nagy buzgalommal búvárolta Magyarország jogi szabályait és viszonyait, 
mert érzi, hogy azok tudása nélkül nem szállhat síkra nemzete jogaiért. Ellen-
zéke lesz a kormánynak, mert az ellensége minden szabadelvű haladásnak és 
alig az imént ítélte el Wesselényi Miklós bárót, börtönözte be az országgyűlési 
ifjúság vezéreit és a Törvényhatósági Tudósítások íróját : Kossuth Lajost. 
Programmot szerkeszt, melyben hirdeti többek között az ősiség, hitbizományok 
személyes kiváltságok eltörlését, a kereskedelem teljes szabadságát, politikai 
jogok méltányos kiterjesztését és megszervezi a kislétszámú főrendi ellenzéket. 
Széchenyi rokonszenvvel kíséri ezt a működést, de csak fenntartásokkal haj-
landó csatlakozni Ő ugyanis a pártokon felül akar állani, mert bízik benne, 
hogy a kormánnyal és a mindenható Metternich herceggel meg lehet egyezni. 
Mérsékeltebb mint Batthyány és attól tart, hogy a fiatal főúr a túlzó agitáció 
terére lép és veszélyezteti a jövendő reformmunkálatok nyugodtnak ígérkező, 
kormánnyal egyetértő ütemét. 

A kormány ugyanis amnesztiát adott a politikai elítélteknek. Megengedte 
még azt is, hogy a fogságból kiszabadult Kossuth Lajos politikai hírlapot szer-
kesszen. Azt remélte, hogy a cenzúra segítségével tompíthatja Kossuth hirlap-
írói működését. Ebben azonban tévedett. Noha a konzervatívek, sőt Széchenyi 
is izgatást láttak Kossuth reformokat sürgető remek vezércikkeiben, a szer-
kesztéstől eltiltani még sem merte. Közel négyéves ujságírói tevékenységével 
így Kossuth és nem Batthyány lépett a nagyarányú agitáció terére, mely a 
tömegeket is megnyerte a reformeszméknek. Batthyány sincs mindig egyet-
értésben Kossuth merészségével, de közelebb áll Kossuthhoz mint Széchenyihez, 
kitől ekkor fordul el a nemzet többsége. 
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Kossuth hatalmas agitációt kezd társadalmi téren is. Különösen sokat 
buzgólkodik a pesti iparegylet érdekében, melynek elnökségére Batthyány 
Lajos grófot kéri fel. Megnövekedett népszerűsége fokozza a főrendi ellenzék 
vezérének, Batthyány Lajos grófnak a népszerűségét is azzal, hogy az 1841-ben 
megalakított iparegyesületben mint elnök együtt működik most már Kossuth-
tal, ki az iparegyesületnek az aligazgatója. Ki akarják emelni a tengődő és a 
fejlettebb külföldi ipartól háttérbe szorított magyar ipart sanyarú helyzetéből. 
Fiókegyleteket alakítanak, kiállításokat rendeznek . . . Kiderül, hogy a honi 
műipari cikkek között is akad sok olyan, ami a nagyközönség pártfogását 
mindenképpen megérdemli. Különösen nagy életképességűnek mutatkozik a 
selyem- és cukoripar. Batthyány és Kossuth tehát elsősorban ennek a két ipar-
ágnak a felkarolására buzdítja úgy az iparosokat, mint a magyar fogyasztókat. 
Kialakították azt a felfogást, hogy a magyar ipart csak úgy lehet felvirágoz-
tatni, ha megvédjük a külföldi ipartól és ahol csak mód van rá, honi iparcikkeket 
fogyasztunk. Ma, 90 évvel az események után, megint ott tartunk, hogy hangoz-
tatjuk ez elv helyességét, de követésére a tömegeket nehezen sikerül rászoktat-
nunk. Kilencen évvel ennek előtte különösen nagy nehézségekkel kellett meg-
küzdenie a társadalomnak, hogy a Batthyányék által felvetett iparvédelem 
nyomán meginduljon az ú, n. védegyleti mozgalom, melynek jelmondata : csak 
honi mesteremberekkel dolgoztass ! Még a megfontolt, nyugodt Deák Ferenc 
is lelkes híve a mozgalomnak, mely nem elégszik meg a propagandával, hanem 
még gyáralapító részvénytársaságot is alakít, hogy a hazánkba betelepedni 
vágyó külföldi gyárosokat és az itthoni vállalatokat minél olcsóbb kölcsönnel 
elláthassa. Még a Védegylet megszervezése előtt alakul meg a magyar keres-
kedelmi társaság, mely elsőnek szállítja ki a messze külföldre (Délamerikáig) 
a kitűnő magyar borokat és magyar bútorokkal szorítja ki pl. Bukarestből a 
francia asztalosokat. És ezen összes egyesületi mozgalmak vezérférfiai között 
mindenütt ott találjuk Batthyány Lajos grófot, ki minden jó ügynek lelkes 
pártfogója és felkarolója. 

Széleskörű társadalmi munkásságával párhuzamosan halad politikai tevé-
kenysége. Az 1843/44-i országgyűlésen már ő a főrendi ellenzék elismert vezére. 
Nemes jelleme, szabadelvűsége, demokratikus gondolkodása a legszebben ezen 
az országgyűlésen jutott kifejezésre, mikor a nemnemesek hivatalképességének 
a tárgyalásakor kijelentette : «Ész, erény, becsületesség nincs kötve osztályhoz, 
sőt e tulajdonok sokszor megfordított arányban állanak a nemesi kiváltságok-
hoz». Állandó összeköttetésben van az alsótábla tekintélyes számú ellenzéki 
táborával és ő szervezi meg a sikeres ellenállást, mikor a kormány adminisztrá-
torokat küld a vármegyék nyakára, csakhogy előteremthesse a politikáját 
támogató többséget az alsótáblán. A közös ellenzéki programm kidolgozását 
az egyesült ellenzék Batthyány-, Deák- és Szentkirályira bízta. Ekkor javasolta 
Batthyány, hogy a vezérmegye Pest, Kossuth Lajost válassza meg egyik köve-
téül. Batthyány személyesen korteskedett Kossuth érdekében, kit Pestmegye 
nemessége óriási szótöbbséggel küldött fel az utolsó, 1847/48-i rendi ország-
gyűlésre. 

A karok és rendek többségének Kossuth Lajos lett a vezére ; a kisebb-
számú főrendi ellenzék élén pedig most is Batthyány Lajos gróf állott. «Szép, 
büszke alakjával, saspillantásával, nagyúri modorával, éles felfogásával és 
bátor előadásával régóta kedvence volt a közönségnek, Kossuthnak pedig 
együttesen pártfogója és követője» írja Batthyányról egyik kortársa. Közös 
programmjuk mögött ott sorakozott immár a rendi Magyarország többsége, 
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mely kész volt lerombolni saját kiváltságait és a jogoknélküli tömeget is az 
alkotmányosság sáncai közé emelni. Siettette ennek a programmnak gyors meg-
valósulását a Párizsban kitört februári forradalom, melynek nyomán a bécsi, 
berlini és olasz megmozdulásoktól megfélemlített abszolutisztikus kormány-
rendszer nem merte megtagadni azokat a reformokat, melyeket a magyar 
országgyűlés küldöttsége márc. 15-én vitt fel Bécsbe a király elé. Ezek koronája 
volt a népképviseleten alapuló országgyűlés és a felelős minisztérium, összességük 
az 1848-i alaptörvények. 

Első felelős miniszterelnöknek a teljhatalommal felruházott István nádor 
az országos ellenzék vezérét, Batthyány Lajos grófot nevezte ki. Rokonszenves, 
előkelő és higgadt egyénisége tették lehetővé, hogy feje legyen egy olyan kabi-
netnek, melynek tagjai között helyet foglalt egy Széchenyi, Kossuth és Deák is. 
A nemes szabadelvűség, megfontoltság és mérsékelt óvatosság hatotta át 
Batthyány Lajost, de a váratlan gyorsasággal váltakozó rendkívüli események-
nek irányt szabni módjában nem volt. A bécsi udvar nem jó szemmel nézte az 
új alapokra helyezkedett Magyarországot. Jellacsics József horvát bánban meg-
találta az eszközt nemzetiségeink fellázítására. «Sem fegyver, sem katona, sem 
pénz nincs rendelkezésünkre. Bécs örül . . . a bukott pártnak néhányai szintén 
örülnek, sőt titkon táplálják is a már kitörő mozgalmakat» — írja egyik ránk 
maradt levelében Deák. Hazánkat valósággal belekergették legdicsőségesebb 
szabadságharcába, a forradalmak örvényébe. Ezekben a válságos időkben 
Batthyány, mint a távollevő hadügyminiszter helyettese, rendeli el az első tíz 
honvédzászlóalj felállítását, melyekkel megteremtője lesz a később annyi 
dicsőséget szerzett magyar honvédseregnek. Hadseregszervező munkája köze-
pette is állandóan a mérséklet embere. De minden kiegyenlítésre irányuló mun-
kája hajótörést szenved. Bécs nyiltan leveti az álarcot, mikor a császári hadak 
sikert aratnak Olaszországban. Batthyány és kormánya aznap adják be lemon-
dásukat, mikor Jellacsics átlépi a Drávát, hogy megtámadja hazánkat. Kísérlete 
kudarcba fullad. Batthyány is részt kér a haza védelmi munkájában. Csata-
síkra indulék, hogy mint hű fia szeretett hazámnak, nemcsak tanáccsal, hanem 
életemmel és véremmel is őszinte szolgálatomat bebizonyítsam» . . . írta egy 
bizalmas emberének. Véletlen kartörése folytán azonban néhány hónapra tel-
jesen kikapcsolódik a változatos idők eseményeiből. 

Felgyógyulása után őt is ott találjuk abban az országgyűlési küldöttség-
ben, mely a Buda felé nyomuló Windischgrátzszel egy végső kiegyenlítést kísérel 
meg. Windischgrátz Batthyányt nem is bocsátja maga elé. Batthyányt min-
denki unszolja, hogy meneküljön. Lelkiismerete azonban nyugodt és Pesten 
marad. Sorsa ezzel megpecsételődött . . . A Pestre bevonuló Windischgrätz 
rokonsága körében fogatja el azt a férfiút, ki valóban úgy tett mindig, ahogy 
azt megírta utolsó levelében : «A törvény s a király esküje volt az én szabályom 
és ettől sem jobbra, sem balra nem engedtem magamat eltántorítani ; . . . uta-
mat követtem . . . és ezért ölnek meg engemet». 

Elhurcolják előbb a laibachi várba. Útközben a vasmegyei Jánosháza 
községének a népe ki akarja szabadítani. Batthyány csillapítja le a tömeget: 
bízik most is, mint mindig, az igazságban. De Windischgrätz és a sötétlelkű 
osztrák miniszterelnök, Schwarzenberg herceg gyűlölik Batthyányt. És amikor 
az olmützi haditörvényszék csak kétévi fogságra tudja elítélni, Pestre vitetik, 
hol ekkor már az átkosemlékű Haynau korlátlan hatalommal rendelkezik. 
A legbecstelenebb halállal, az akasztófával akarják sujtani. «A gyalázattól, 
melyet nekem szántak, menekülni remélek. Evégre régen van nálam egy sza-



85 

badító. És most még egy búcsúcsókot. Isten veled. Szívemben egyedül képeddel, 
ajkaimon a te neveddel halok meg. A viszontlátásra.» Ezek voltak okt. 5-én 
este feleségéhez írt levelének utolsó sorai. De a kicsi tőr, amivel halálra akarta 
magát sebezni, nem volt elég hosszú . . ., annyit mégis lehetővé tett, hogy a 
félhalott mártír ne a bitófán, hanem az osztrák puskacsövek előtt fejezze be 
nemes életét. 

Alig néhány éve örökmécs jelzi azt a szent helyet, hol utolsót dobbant az 
első magyar miniszterelnöknek, a boldog családapának, hűséges férjnek hazáját 
oly forrón szerető nemes szíve. A felháborodás, mely a legmesszebb külföldön 
is felzúgott halála után, már nem tudta visszaadni a reményteljes, még nagyra 
hivatott életet, mely a férfikor legszebb idején szakadt meg, hogy gyarapítsa 
a nemzeti vértanuknak Mohács óta megnövekedett hatalmas táborát. De emlé-
két ez a halál kitörülhetetlenné és feledhetetlenné tette a magyar szívekben . . . 
A kerepesi-temetőben fekvő hamvai felé áldó kegyelettel szálljon emlékezetünk 
és necsak dicsőséges halálának emléke éljen szívünkben, hanem annak tudata is, 
hogy a magyar reformkornak nemcsak halálával, de élte munkájával is egyik 
legnagyobbja volt Batthyány Lajos gróf, kinek sorsát találóan hirdeti a ham-
vait jelző kis fehér márványtábla versezete : 

Nagy küzdés volt egész élte, 
Sokak által félre értve . . . 
Ó, de oly szent volt halála: 
Életét megmagyarázta. 

Mesterházy Jenő. 

RÉGI HÓBAN. 

Hó hullt egy éjjel s patyolat-fehéren 
pólyába tette kertünk bokrait, 
a fákra fűzte furcsa csokrait 
s csókát csárogtatott az Őrhegy-élen. 

Fehér kucsmát kapott az utcalámpa 
házunk előtt a tulsó oldalon, 
előkerült vasvégű jó botom 
és készen állt a rozsdástalpú szánka. 

Aztán, hahó, a tornakertbe mentünk 
(Fehérország volt, hóvilág varázsa), 
havat prédáltunk, dobtunk egy a másra 
vagy jégcsapot lányok nyakába csentünk. 

Öcsém, emlékszel, az volt jóvilágunk: 
szánkánk csikó volt, tündér-táltosunk, 
azt hittük, így lesz mindig: játszodunk 
s hóhegyről hóhalomra száll a szánunk. 

Jékely Zoltán. 




