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GRÓF BATTHYÁNY LAJOS, A POLGÁRI
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Előadásomban gróf Batthyány Lajosnak, a vértanúhalált halt első felelős magyar
kormány miniszterelnökének emlékét szeretném felidézni, születésének bicentenáriumi
évfordulóján. Gondolataimban arra a reformkori államférfira szeretném a tisztelt
hallgatóság figyelmét felhívni, aki politikai és történelmi szerepéhez képest talán sohasem
kapta meg méltó helyét a nemzet emlékezetében.

Németújvári gróf Batthyány Lajos 1807. február 10-én született, Pozsonyban. Családja
azok közé a nagy múltú dunántúli arisztokrata famíliák közé tartozott, amelyeknek tagjai
három évszázad óta a legmagasabb papi, katonai, vagy állami tisztségekben (érseki,
püspöki, főkapitányi, horvát báni, nádori, országbírói rangban) szolgálták hűségesen a
Habsburgokat. Batthyány Lajos egyébként nemességét egyidősnek tekintette a császári
családéval, s ez a pozíció 1848 tavaszán a kormányalakítás időszakában, majd nyár
folyamán az udvarral (mondjuk István nádorral, Ferenc Károly főherceggel, vagy Zsófia
főhercegnővel) folytatott alkudozások során is sokat nyomott a latban.

Hatalmas birtokok örököseként, fiatal mágnásként Batthyány a kor szokásos normáinak
megfelelően kezdte pályáját. Bár gyermekkorát szüleinek megromlott kapcsolata, majd apja
1812-es halála után - aki minden vagyonát az anyjával Bécsben élő, mindössze ötesztendős
Lajosra hagyott - az atyai örökségért saját anyjával folytatott pereskedése árnyékolta be. A
fiatal gróf nehezen kezelhető, makacs és koraérett gyermek hírében állt, a gyámság idejére
nevelőintézetbe került, később jogi, filozófiai tanulmányokat folytatott és nyelveket tanult.
Jogi tanulmányait lezárva 1826-ban belépett a hadseregbe, majd három éves katonáskodás
után, 21 éves korában otthagyta huszárezredét, s kilépett a szolgálatból. Az 1830-as évek
elején beutazta szinte egész Nyugat-Európát, végül hazatért, hogy rendbe szedje hatalmas
birtokait. Utazásai és olvasmányai révén igen fiatalon megismerkedett a modern európai
politikai és gazdasági tanokkal, a felvilágosodás és a liberalizmus 18-19. századi elméleti
munkáival. Közismert büszkesége, öntudata, magabiztossága - fiatalkori tékozló, dorbézolós
életmódja — nemcsak a családi hagyományokból táplálkozott, önállóvá válását minden
bizonnyal az anyjával folytatott pereskedés is felgyorsította.

Jogos atyai örökségét, közel százezer forintos éves jövedelemmel bíró birtokainak
irányítását — köztük az ikervári kastélyt - komoly modernizációs tervekkel 183 l-ben vette
át. 1834-ben megnősült, feleségül vette gróf Zichy Antóniát, aki nemcsak öt
gyermeküknek adott életet, hanem a későbbiekben férje hű társaként - az általa rendezett
bálokkal, vacsorákkal, vadászatokkal, a társasági élet szervezésével - meghatározó
szerepet játszott a liberális ellenzék megszerveződésében is. A fiatal Batthyány, jóllehet
korán megismerkedett a liberális reformeszmékkel, közéleti ambíciókat egészen az 1830-
as évek végéig nem mutatott. Ezt örökítette meg Széchenyi első találkozásukkor vele
kapcsolatban tett naplóbejegyzése: „Céljainkra nem sokat ér. ".
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Batthyány 1839-ben szinte teljesen ismeretlenül lépett ki az országos közélet színterére,
főrendiként ekkor vett részt először a reformországgyűléseken. Politikai gondolkodását,
eszmeiségét a történetírás azonban csak közvetett módon volt képes rekonstruálni;
Batthyány ugyanis a kortárs politikusok zömével ellentétben nem vezetett naplót, nem írt
könyvet, vagy újságcikket (részben, mert e két utóbbit rangon alulinak tekintette), s nem
folytatott kiterjedt levelezést. Kiérlelt reformeszméiről, liberális gondolatvilágáról a
legtöbbet országgyűlési beszédei révén tudhatunk meg. Bár a diétán sem sokat beszélt -
eleinte akadályozta ebben hiányos magyartudása is -, s felszólalásai konkrét ügyekhez
kapcsolódtak (szólásszabadság, jobbágyfelszabadítás, országgyűlési sajtó), de érvelése
nemcsak logikus, lényegre törő és meggyőző volt, hanem abban minden esetben a feudális
társadalmi rend és az abszolutisztikus függés felszámolása, valamint a liberalizmus, az
alkotmányos átalakulás és a nemzeti érdekegyesítés szempontjai kerültek előtérbe. S hogy
mennyire határozott szándékokkal érkezett meg az 1839-40-es országgyűlésre, azt mi sem
igazolja jobban, minthogy rendkívül gyorsan a főrendi tábla ellenzéki tagjainak vezetőjévé
vált. Széchenyivel együttműködve a mágnáskaszinó életre hívásával az egységes, nemzeti
és reformszellemű főnemesség összefogását kívánta elérni. Kettejük között azonban a
megvalósítás mikéntjét illetően már az első pillanatban nézetkülönbségek merültek fel. S
bár elképesztő, hogy mennyi hasonlóság mutatkozik a több mint másfél évtizeddel idősebb
Széchenyi és a későbbi miniszterelnök pályakezdetében, a közöttük lévő elvi és tartalmi
nézetkülönbségek okán hosszú távú együttműködés nem alakulhatott ki közöttük.
Batthyány a későbbi „legnagyobb magyart" a konzervatívokhoz átpártolt, az udvarral
egyezkedő reformernek tartotta, míg Széchenyi a későbbi Premiert egy Kossuth befolyása
alá került radikálisnak tekintette.

Batthyány politikai szempontból valóban radikálisnak számított a főrendek soraiban,
hiszen követeléseinek középpontjában a Habsburg Birodalmon belüli teljes önkormányzati
önállósággal bíró alkotmányos magyar királyság megvalósítása állt, s ennek szerves részét
képezte a polgárság és parasztság tulajdonjoghoz és képviselethez juttatásának igénye,
illetve a törvény előtti egyenlőség megteremtésének szándéka. Batthyány következetesen
minden szuverenitás kiindulópontjának a nemzetet tekintette, a bécsi udvarral és általában
a mindenkori kormányzattal szemben pedig a törvényhozásnak - főrendi mivolta ellenére
azon belül is a képviselőháznak, vagyis az alsótáblának - tulajdonított elsőbbséget.

Széchenyivel való kapcsolatában átmeneti közeledést Kossuth Pesti Hírlapjának
megindulása eredményezett, amikor eleinte Batthyány maga is arra a következtetésre
jutott, hogy Kossuth átalakulást sürgető cikkei tönkretehetik a liberális arisztokrácia
irányításával megindított reformokat. Széchenyi Kossuth ellenes durva támadását azonban
Batthyány már indokolatlannak tekintette, majd mikor „a legnagyobb magyar" 1842
novemberi akadémiai beszédében az ellenzéket okolta a magyarországi nemzetiségi
mozgalmak felerősödéséért, politikai téren végleg szakított Széchenyivel. Széchenyi
mindezt 1843 tavaszán így örökítette meg naplójában: „A Kaszinóba Batthyány Lajossal
- s ott nyíltan szólottunk egy s másról. Semmi rendeset nem lehet kezdeni vele. "

Az 1839-40-es, kevés eredménnyel záruló országgyűlés után Batthyány figyelme a
társadalmi-gazdasági refonnmozgalom kiszélesítése és intézményes kereteinek kialakítása
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érdekében az egyesületi mozgalom felé fordult. Kossuth kezdeményezésére Batthyányi
1842 elején megválasztották az Iparegyesület elnökévé, majd később — nem kevés anyagi
terhet is vállalva - részt vett a Kereskedelmi Társaság, a Védegylet és a Gyáralapító
Társaság munkájában. (Kevés írásos munkái közül kiemelkedik a Magyar Gazdasági
Egyesület felkérésére az ikervári répacukorgyár működéséről készített beszámolója, amely
a Magyar Gazda 1842. január 6-i számában jelent meg.) Az egyesületi mozgalom
fellendítésével - az angolszász utilitarista tanoknak megfelelően - Batthyány, Kossuth és
a többiek a társadalmi hasznosság szerepét kívánták betölteni. Batthyány, aki az
Iparegyesület alapítása során ismerkedett meg személyesen a Pesti Hírlap szerkesztőjével,
az elkövetkező évek folyamán mind szorosabb, olykor napi egyeztetést is igénylő politikai
együttműködésre lépett Kossuthtal.

Batthyány az elkövetkező diéta végére a liberális reformellenzék vezetőjévé vált. Az
1843-44-es országgyűlésen több mint kétszáz felszólalásával - Eötvös József és Teleki
László társaságában - a főrendi ellenzék vezérszónoki szerepét is felvállalta. Beszédeiben
következetesen kiállt a közteherviselés, a kötelező örökváltság, a törvény előtti egyenlőség
eszméje mellett, s a legradikálisabb alsótáblai követekkel együtt követelte a
perszonálunióra épülő önálló magyar kormány és külképviselet megteremtését, a
miniszteri felelősség érvényre juttatását. Személyében az ellenzéki politikusok egy olyan
vezetőre találtak, aki képes lehetett a széttagolt, olykor egymással sem megegyezni képes
ellenzéki tábor eggyé kovácsolására. 1845-től pedig maga is mindent megtett, hogy az
elkövetkező - utolsó - rendi országgyűlésre az ellenzéket olyan országos mozgalommá
szervezze, amely a kormányzat és a konzervatívok ellenére is hatékonyan keresztül tudja
vinni reformprogramját. Ennek eredményeként - hosszas előkészületek után - 1847
elejére sikerült egyesítenie a liberális reformellenzéket, s határozott lépést téve a
pártalakulás irányába, Kossuth segítségével életre hívta az Ellenzéki Kört. Mind
anyagilag, mind személyesen döntő szerepet játszott abban is, hogy Kossuthot az 1847-es
országgyűlésre Pest vármegye követévé válasszák. S bár kettejük között az ország jövőbeli
fejlődése tekintetében, illetve a teendők meghatározásában mély egyetértés és szoros
munkakap-csolat alakult ki, Batthyány és Kossuth között - jórészt Batthyány zárkózott,
dölyfös modora, valamint a hatalmas rangbeli különbség okán - igazi személyes barátság
nem jött, nem is jöhetett létre.

Az utolsó rendi országgyűlésre az ellenzék összehangolt politikája az áttörés
reményével kecsegtetett. A Batthyány által vezetett reformerők valóban felkészültek arra,
hogy az udvar és a konzervatív körök érdekeivel ellentétes követeléseiket, ha kell,
erőszakkal is érvényre juttassák. A leendő miniszterelnök 1847. július 8-án így adott -
Széchenyit megbotránkoztató - meggyőződésének hangot: „A királyoknak bayonettjük
van, a népeknek meg forradalmuk, hogy engedményeket nyerjenek.". A reformellenzék
által megvalósítani kívánt magyar nemzeti alkotmányos átalakulás előtt 1848 tavaszán a
nemzetközi események gördítették el a végső akadályt. Az 1848. februári párizsi
forradalmi események az ellenzéket végső elhatározásra késztették: Kossuth március 3-án
felirati javaslatában a polgári-liberális átalakulás komplex programjára tett javaslatot.
Március 13-án Bécsben is kitört a forradalom, majd március 15-én a pozsonyi
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országgyűlés parlamenti küldöttsége - élén Batthyányval, Kossuthtal, s az előadásom
elején említett nyilatkozatával hozzájuk csatlakozó Széchenyivel - elindult Bécsbe, hogy
az uralkodónál elérjék a felelős magyar kormány kinevezését. Az időközben megérkező
pesti forradalmi hírek lehetővé tették, hogy az udvar egyes köreit kijátszva, az
államkonferencia jóváhagyása nélkül, de a korlátolt szellemi képességekkel rendelkező
uralkodó, V. Ferdinánd beleegyezését megnyerve István nádor március 17-én kinevezte
Magyarország első független és felelős magyar miniszterelnökét.

Batthyány a szükség által kikényszerített, de mindenképpen törvényes kinevezése után
azonnal hozzálátott a polgárháború és a parasztforradalom fenyegetésének elhárítására.
Legfontosabb feladatnak az alaptörvények (jobbágyfelszabadítás, közteherviselés,
nemzeti önállóság) gyors kidolgozását, s mielőbbi uralkodói szentesítését tartotta. A
rendkívül komplikált belpolitikai helyzet és az udvar folyamatos taktikázása által
előidézett nehézségek ellenére, Batthyány személyes tekintélyével, hajlíthatatlan
következetességével, szükség esetén offenzív politikai vonalvezetésével döntő szerepet és
felelősséget vállalt az alkotmányos áttörés kiteljesítésében. 1848. március-április
folyamán a polgárháborús helyzetet és a Habsburgokkal való szakítást egyaránt elkerülve,
Batthyány vezetésével sikerült békés úton biztosítani a nemzeti önrendelkezés és a
polgári-alkotmányos átalakulás feltételeit. Ennek eredményeként az uralkodó 1848. április
11-én szentesítette az első felelős magyar kormány hivatalba lépését.

Az új kormány első és legfontosabb feladatai közé tartozott az önálló államiság
kereteinek kiépítése, azon belül is a független magyar pénz-, kül- és hadügy megteremtése.
Batthyánynak azonban folyamatosan számolnia kellett az udvar - különösen az uralkodó
leváltását szorgalmazó kamarilla és Zsófia főhercegnő - ellenállásával, az osztrák seregek
esetleges támadásával, illetve a magyarországi nemzetiségek, különösen a Jellasics vezette
horvátok és a határőrvidéki szerbek fegyveres megmozdulásával. 1848 nyarán a
nemzetközi események a magyar alkotmányos átalakulásra nézve kedvezőtlen fordulatot
vettek. Franciaországban bekövetkezett a konzervatív fordulat, Észak-Itáliában a
Habsburg császári csapatok átvették a kezdeményezést. Az udvar elérkezettnek látta az
időt az ellencsapás megszervezéséhez. Augusztus végén Batthyány és Deák Bécsbe
utazott, hogy még egy utolsó kísérletet tegyenek - akár komoly engedmények árán is - a
bécsi kormánykörökkel való kiegyezésre. A bécsi udvar azonban nemcsak hogy nem is
fogadta a magyar miniszterelnököt, de ekkor tudatták a pesti kormánydelegációval, hogy
Jellasicsot megerősítették horvát báni tisztségében, ami egyet jelentett azzal, hogy a bán
szabad kezet kapott a Magyarország elleni támadásra.

A kormány a békés rendezés kudarcát látva testületileg lemondott. Szeptember 12-én
azonban István nádor kérésére Batthyány ismét vállalta a miniszterelnökséget. Mivel
végleges lemondásáig, október 1-jéig nem alakult új kabinet, Batthyány három hétig
csupán az ügyvezető miniszterelnöki feladatokat látta el. Ez a három hét azonban a magyar
forradalom és szabadságharc története szempontjából kulcsfontosságúnak bizonyult.
Batthyány szívvel-lélekkel a békés átalakulás elkötelezett híve volt, de a nemzeti
önállóság, az alkotmányos eredmények védelme terén a lehető legvégsőkig hajlandó volt
elmenni. Ha kellett, lemondásával fenyegetve, s amikor eljött az idő, a márciusi
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vívmányok és a hon védelme érdekében az önálló magyar hadsereg megteremtését is
felvállalva. Mindent megtett azért, hogy a Habsburgokkal való nyílt összeütközést
elkerülje, de amikor bebizonyosodott számára, hogy az semmi esetre sem elkerülhető, a
fegyveres konfliktust az ország felkészületlensége miatt megpróbálta minél későbbre
halasztani. De hogy milyen messzire is jutott felelős miniszterelnökként 1848
szeptemberében, jól mutatja szeptember 16-i képviselőházi felszólalása: „vegyék jól
fontolóra, nem érkezett-e el azon végperc, melyben a nemzetnek utolsó elszánt védelemre
lévén szüksége, a törvényesség bilincsét sem tartozik többé respektálni?". Mindent megtett
annak érdekében, Hogy a Magyarországra betört Jellasicsot megállítsa, és a nemzet
önvédelmi fegyveres alakulatait életre hívja. Batthyány a Dunántúlon népfelkelést rendelt
el, intézkedett a Duna-vonal védelméről, majd - törvényességi és lojalitási aggodalmain
túllépve - királyi szentesítés nélkül jóváhagyta az ötforintos papírpénzek kibocsátását és
elrendelte az újonc honvédzászlóaljak felállítását. A Honvédelmi Bizottmány
közreműködésével hozott intézkedéseivel Batthyány döntő szerepet vállalt az önálló
magyar honvédelem és a későbbi sikeres tavaszi hadjárat előkészítésében.

Végleges lemondását szeptember végén politikai és katonai tényezők gyorsították fel.
Batthyány a megerősödött pozíciói tudatában lévő udvar követelésére hajlandó lett volna
már belemenni abba is, hogy kormányát konzervatív irányban átalakítsa, de Bécs nem volt
hajlandó az új - Kossuth nélküli - kormánynévsort sem elfogadni. Ráadásul a kiéleződő
helyzetet visszafordíthatatlanná tette, hogy a Magyarországra kinevezett királyi biztost,
Lamberg grófot a radikalizálódott és feldühödött pesti tömeg meggyilkolta. A katasztrófát
elkerülendő, a büszkeségéről közismert Batthyány közvetlenül a pákozdi ütközet előtt még
megpróbálta Jellasicsot lebeszélni a támadásról, majd a sikertelen tárgyalás után Bécsbe
ment, ahol ellenjegyezte utóda kinevezését és visszavonhatatlanul lemondott. Ekkor
azonban már az ország sorsa nem az ő kezében volt. Még országgyűlési képviselői
állásától is megvált, de lemondása után nem hagyta el az országot, hanem mivel sárvári
kerületében újraválasztották, a képviselőséget ismét elvállalta. Október 10-én csatlakozott
a Jellasics ellen induló Vas megyei nemzetőri csapatokhoz, de másnap leesett lováról,
kificamította karját és hetekre ágyba kényszerült. Decemberben jelent meg újra a pesti
országgyűlésen, ahol minden tekintélyét az osztrákokkal való mihamarabbi megegyezés
érdekében vetette latba. Személyes biztonságával mit sem törődve elvállalta a jelölést abba
a békedelegációba, amelyet az országgyűlés az osztrák hadsereg főparancsnokához,
Windischgrátzhez menesztett. A császári tábornagy Batthyányi nem is volt hajlandó
fogadni, de a rossz előjelek ellenére sem vállalta a szökést. Január 8-án visszatért
sógornőjéhez Pestre, a Károly-palotába, ahol éjjel 11-kor az osztrák hadsereg letartóztatta.
A korábbi miniszterelnököt a Budán őrzött politikai foglyokkal együtt április 23-án a
magyar sereg tavaszi előretörése miatt Olmützbe szállították. A védelem és az iratokba
való betekintés lehetőségétől megfosztott ex-miniszterelnök koncepciós perét itt
bonyolították le, s a haditörvényszék 1849. augusztus 30-án felségárulás vádjával kötél
általi halálra és teljes vagyonának elkobzására ítélte. A szabadságharc leverése után
Batthyányi visszaszállították Pestre. A még mindig az uralkodói kegyelemben
reménykedő, börtönében megőszült gróffal október 5-én közölték halálos ítéletét. Haynau
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a kivégzés napját jelképesen a bécsi forradalom évfordulójára időzítette. Köztudott, hogy
Batthyány a siralomházban egy hozzá becsempészett kis tőrrel megpróbált öngyilkosságot
elkövetni. A súlyos sérüléseket szenvedett halálraítéltet ezért nem tudták másnap reggel
felakasztani. A kivégzést azonban - az európai közfelháborodással mit sem törődve — nem
halasztották el: a golyó általi halálra módosított ítéletet délután 5 órakor a pesti Újépület
mellett hajtották végre.

Az 1848-49-es események, majd az azt követő megtorlás, később a kiegyezés, végül
pedig a 20. század során egymást váltó politikai kurzusok - részben tudatosan átpolitizált,
szelektív - múltértelmezése odáig vezetett, hogy Batthyány Lajosnak, a vértanúhalált halt
első felelős magyar kormány miniszterelnökének emlékét sohasem övezhette olyan
kultusz, mint a reformkor és a szabadságharc alakjai közül sokan másokét. (Utalnék itt
mindenekelőtt Kossuthra, akinek alakja tudjuk, még életében folklorizálódott, vagy
Deákra, akiről még életében utcát neveztek el.)

1849. október 6. után Batthyány és az aradi tábornokok kivégzését az ország évekig csupán
titokban gyászolhatta, a kivégzett miniszterelnök hamvait egy ferences pap helyezte jeltelen
sírba a pesti ferences templom kriptájában. A szabadságharc leverése után 10 évnek kellett
eltelnie ahhoz, hogy a magyarok nyilvánosság előtt emlékezhessenek meg vértanúhalált halt
miniszterelnökükről. S csupán a Kiegyezés után, 1870-ben rendezhetett neki méltó temetést -
az államjogi kapcsolatokra kínosan ügyelve - nem a magyar állam, hanem Pest városa. (S
csupán 1874-re, nemzeti közadakozásból készülhetett el a Kerepesi úti temetőben a Batthyány
család mauzóleuma.) Pedig ha a reformkor politikusai közül valaki, akkor Batthyány valóban
a legtöbbet vesztette 1849-ben a nemzeti ügyért, hiszen a Habsburgok megtorlása során
nemcsak teljes vagyonának elkobzásával, de életével is fizetett az alkotmányos átalakulásban
és a nemzeti érdekek védelmében vállalt szerepéért. A dualizmus időszakában Batthyány
történelmi alakja - már csak az osztrák-magyar kapcsolatokra való tekintettel is - tabuvá vált,
hiszen perének és halálának körülményei konok módon emlékeztettek a Habsburgok
hitszegésére és kíméletlen bosszújára. A Horthy-korszak konzervatív történelem-értelmezése
pedig olyan embert kívánt láttatni Batthyányban, akinek nem sikerült feltartóztatni a kis
túlzással Trianonig elvezető katasztrófát. A második világháború után pedig nem titkolt
módon a főrendi ellenzék (köztük Batthyány, Széchenyi és mások) történelmi szerepének,
progresszivitásának elkendőzésére törekedett a hivatalos történetírás. Igaztalanul sugározva
azt a Petőfi által életre keltett képet, amely szerint a magyarság a Batthyány-kormányt csupán
a Metternich-féle kompánia helyett kapta, de ezzel mindössze „eben gubát cserélt". Csupán
az elmúlt évszázad utolsó évtizedeiben nyílt mód arra, elsősorban Urbán Aladár, Spira
György, Gergely András, Erdődy Gábor és Molnár András kutatásainak köszönhetően, hogy
az első felelős magyar kormány „Premierjéről" egy valósabb és árnyaltabb kép jöjjön létre.

De jól jellemzi még mindig a mai magyar történelmi közgondolkodást, hogy az 1848-
as kormányfőre mint vértanúhalált halt mártírra, s nem mint az első alkotmányos, felelős
magyar kormány miniszterelnökére emlékezünk. Emlékét hamarabb őrizte örökmécses,
mint köztéri szobor. Köztudott, hogy Batthyány Lajos mártíromsága milyen kultikus
jelentőséggel bírt az 1956-os események menetében is. Tény azonban, hogy a feudalizmus
felszámolásában és az alkotmányos átalakulásban meghatározó szerepet játszó
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miniszterelnök tisztelete mind a mai napig nem emelkedett a nemzeti emlékezetben oly
magasságokba, mint Széchenyi, Kossuth, vagy Deák esetében. Batthyány talán
legnagyobb tragikuma, hogy miközben a végsőkig a törvényesség és jog útján maradva a
nemzet létét veszélyeztető forradalmat próbálta meg feltartóztatni, a kegyelmet nem
ismerő ellenforradalom áldozatává vált. Kissé elfeledett életműve azonban tragikus
eseményekkel átszőtt nemzeti történelmünk demokratikus folytonosságának egyik
legkiemelkedőbb fejezete.

Than Mór: Batthyány Lajos, 1862
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