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Pelyach István

Országnak hader�
Önálló magyar hadsereg születik

1848 tavaszán az európai forradalmi hullám új helyzetet teremtett Magyarorszá-

gon és a Habsburg Birodalomban is. Az udvarnak szembe kellett néznie azzal 

a ténnyel, hogy tartományainak népei sorra alkotmányt követelnek maguknak, 

egyes helyeken pedig – pl. a lombard-velencei tartományokban – egyenesen 

elszakadási, függetlenségi törekvések fogalmazódnak meg. A mozgalmak több 

helyütt fegyveres felkelésekbe torkolltak, ezáltal veszélybe került a soknemzeti-

ség� Habsburg állam eddig megbonthatatlannak hitt egysége, sérthetetlensége 

is. Felértékel�dött tehát a hadsereg szerepe, amely a dinasztia hatalmának leg-

biztosabb, leghatékonyabb támasza volt eddig is. Igaz, ez a hader� leképezte a 

birodalom nemzetiségi összetételét – lévén maga is soknemzetiség� –, viszont 

esküje a császárra szólt, s vezénylete és igazgatása garantálta megbízhatóságát. 

Mindenki tudta és érezte tehát 1848 tavaszán, hogy a katonaság, a hadsereg 

kérdése talán a dinasztia és birodalmi kormányzat legérzékenyebb pontja, en-

nek feszegetése, bolygatása el�re látható összeütközésekhez vezethet.

Ezt a tényt – vagyis a birodalmi hadsereg egységét, megbonthatatlanságát – 

a reformkor nemzedéke természetes módon fogadta el. Megkérd�jelezhetetlen 

volt, hogy a Magyarország területér�l sorozott gyalog- és huszárezredek a csá-

szári-királyi hadsereg szerves részét képezik, s ez a Habsburg Birodalom f� vé-

delmi ereje. A Magyar Királyság birodalmon belüli rendi alkotmányos jogainak 

elismerése volt ugyanakkor már 1848 el�tt is, hogy a Habsburg-katonapolitika 

a hader� egységének és központi irányításának elvén nyugodott ugyan, mégis 

különbséget tettek a Magyarországról és az egyéb tartományokból kiegészített 

alakulatok között, s ez megjelent pl. az egyenruhák különböz�ségében, illetve 

az alakulatok szerkezetében is.1 1848 tavaszának izgalmas kérdése volt, hogy 

a polgári átalakulást, a birodalmon belüli alkotmányos berendezkedést minden 

elemében következetesen végrehajtani akaró els� felel�s és független magyar 

kormány – illetve az ennek m�ködéséhez szükséges törvényeket meghozó utol-

só rendi országgy�lés – milyen hadügyi politikát tart elképzelhet�nek és szük-

ségesnek? Hiszen a végrehajtó hatalomnak, ha eleget akart tenni feladatának, 

s biztosítani kívánta az ország bels� rendjét és biztonságát, rendelkeznie kellett 

valamilyen fegyveres er� fölött. Ezt a nyilvánvaló szándékot fejezte ki az is, hogy 

a kormány alakításáról rendelkez� 1848:III. törvénycikkben szerepelt, miszerint 

a minisztériumnak lesz honvédelemmel foglalkozó osztálya is, melynek élén 

1 A birodalom hadseregszervezetére és a benne szolgáló magyar alakulatokra lásd Hermann 

Róbert: 1848–1849. A  szabadságharc hadtörténete. Budapest, 2001. 33–39.; Barcy Zol-

tán–Somogyi Gy�z�: A szabadságharc hadserege. Bp., 1986. 15–59.; Urbán Aladár: A ma-

gyarországi osztrák hadszervezet és a hazánkban állomásozó katonaság 1848 áprilisában. 

Hadtörténelmi Közlemények, 1963. 2. szám. 145–169.
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egy miniszter áll.2  Batthyány Lajos gróf miniszterelnök pedig kormánynév-

sorának ismertetésekor hadügyminiszternek kérte fel Mészáros Lázár huszár-

ezredest.3 Vagyis a törvényhozó és a végrehajtó hatalom is egyértelm�vé tette, 

hogy önálló hadügyi politikát óhajt folytatni – igényt tartanak az ország hadügyi 

igazgatásának önállóságára –, mert a hon érdeke ezt kívánja. Ez azonban nem 

jelentette azt, hogy önálló hadsereg felállítását is tervbe vették volna.

A  pesti radikális ifjúság által programmá nemesített 12 pontban a had-

sereggel kapcsolatban a következ� szerepelt: „A  katonaság esküdjék meg az 

alkotmányra; magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el 

t�lünk”.4 A követelés a Habsburg katonai vezetés egyik alapelvének megváltoz-

tatására irányult. Ennek értelmében az ezredeket nem a kiállító tartományokban 

állomásoztatták, hanem „idegenbe”, más nemzetiségek által lakott tartomá-

nyokba vezényelték. Az egységeket így rendfenntartó feladatokra is bevethet-

ték, nem alakulhatott ki semmilyen együttm�ködés a lakosság és a legénységi 

állomány között. 1848 tavaszán Magyarországon túlnyomórészt idegen ajkú 

katonaság állomásozott, a márciusi ifjak ezek elvezénylését és a magyar kato-

nák hazahozatalát követelték tehát. Március 20-a után  Batthyány Lajos kérésére 

Szemere Bertalan, a kormány kiszemelt belügyminisztere törvénytervezetet ké-

szített, amely e katonaságcsere végrehajtásáról (is) rendelkezett volna.

„A magyar hadseregre nézve rendeltetik:

1. §. A magyar hadsereg a h�ség esküjét az alkotmányra is leteszi.

2. §. Az eskü következ�: Én … esküszöm az él� Istenre, hogy koronás kirá-

lyomnak, hazámnak és az alkotmányának h� véd�je leszek. Isten engem úgy 

segéljen.

3. §. A magyar hadseregnek az ország határai közé leend� visszahozatala 

és a nem magyar katonaságnak az országbuli kivitele a minisztériumnak meg-

hagyatik.

4. §. E törvénycikkely végrehajtása az összes minisztériumra bízatik.”5

A törvényjavaslatot március 21-én megismerhették az országgy�lési köve-

tek is, 22-én azonban  Batthyány javaslatára félretették, mert „népszer� ugyan a 

jelen törvényjavaslat, de annak elfogadása szerfelett nehezítené a minisztérium 

állását, s mid�n az örökös tartományok bizalmatlanságát keltené fel, s a ma-

gyar hadseregnek az ország határai közé leend� visszahozatala mostanában 

a dinasztiának lefegyverzése volna, mi a nemzetnek � fölsége iránt tántorítha-

tatlan h�ségével s �szinte ragaszkodásával meg nem egyeznék”.6 A kormány-

2 1847/8-dik évi országgy�lési törvény-czikkelyek. Pest, Kiadja Lampel Róbert. 1862. 10–14. 
3  Batthyány március 22-én kelt levelét közli Gróf  Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és 

nemzet�ri iratai. A dokumentumokat válogatta, a jegyzeteket készítette, az el�szót írta Urbán 

Aladár. Bp., 1999. I. kötet (a továbbiakban Urbán 1999.) 149–150.
4 A 12 pont számtalan forráskiadványban szerepel, lásd pl. Ez volt március 15-e. Kortársak 

írásai a forradalomról. Közzéteszi Lukácsy Sándor. Bp., 1989. (a továbbiakban Lukácsy) 23.
5 A tervezetet közli Szemere Bertalan. Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Hermann 

Róbert. Bp., 1998. (a továbbiakban Hermann 1998.) 169.; Urbán 1999. 166. 
6 Lásd Hermann 1998. 210.; A  törvénytervezet vitájára s ebben  Batthyány szerepére lásd 

Urbán Aladár:  Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Bp., 1986. (a továbbiakban Urbán 1986.) 

160–164. 
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f� tehát jól érzékelte: minden, a hadsereg m�ködésével kapcsolatos kérdés 

törvényhozás szintjén történ� felvetése, a hader� egységének megbontására 

irányuló akár csak látszólagos kísérlet is nehezítené a Béccsel történ� egyez-

tetéseket, a már felterjesztett törvénycikkek jóváhagyását, illetve a kormány 

névsorának elfogadását. A helyzet drámaiságát fokozta, hogy id�közben kitört 

a lombardiai felkelés, s ez még érzékenyebbé tette az udvart minden katona-

sággal kapcsolatos kérdés iránt. A törvényjavaslat félretétele azonban nem je-

lentette azt, hogy a magyar kormányzat lemondott volna a Pest által is követelt 

katonaságcserér�l. Pusztán csak az eszköz változott, amellyel el kívánták azt 

érni. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a miniszterelnök március 23-án a követke-

z�ket írta István f�herceg nádornak:

„Miután az ország különböz� részeiben mozgalmakat tapasztalok, melyek 

növekedésben lévén a közbátorságra nézve veszélyesekké válhatnak,… Miután 

az országban benn lév� katonaság száma csekélyebb, semhogy azt oly nagy 

területen sükerrel és célszer�en elosztani és alkalmazni lehetne,… Hódoló 

tisztelettel, hivatalomnál fogva arra kérem meg Fenségedet, hogy 15-20 000 

katonának behúzása iránt a szükséges rendeleteket sietve megtenni méltóztat-

nék. Ett�l azonban sükert és csak úgy reménylek, ha a magyar katonaság fog 

behuzatni, mely rokon levén nem az egyesekkel a nemzetben, hanem magával 

a nemzettel, nem költ ellenséges indulatot maga ellen, mid�n a rend helyre-

állítására alkalmaztatik. De különben alkotmányunk szelleme szerint is ezt kell 

kérnem. Miként és hova leend� elhelyezése iránt, nyerend� újabb tudósítások 

szerint egypár nap alatt fogom tenni újabb alázatos el�terjesztésemet, kijelent-

vén, hogy katonai er� nélkül ily viharos id�szakban a csendr�l és rendr�l nem 

felelhetek.”7

A katonaságcsere törvényi szabályozása kényszerhelyzetbe hozta volna az 

udvart megfosztván azt minden mozgástért�l. Az új módszerben kevesebb volt 

a fenyeget� er�, hiszen az egyeztetésekre helyezte a hangsúlyt. A  nádornak 

kellett az udvarral folytatott megbeszélések eredményeként elérni, hogy a ma-

gyar alakulatok fokozatosan hazakerüljenek. Id�ben és térben is lehet�ség nyílt 

ezáltal kompromisszumok kötésére, el lehetett pl. tekinteni a lombard-velencei 

tartományokban harcoló magyar ezredek hazahozatalától. Ezt a gondolatot és 

törekvést vitte tovább a  Batthyány-kormány hivatalba lépése után is. Az április 

12-én tartott els� minisztertanácson elemezve az északi vármegyékben (Árva, 

Liptó, Nyitra, Trencsén, Selmec és környéke) kibontakozó veszélyes mozgalma-

kat megállapították, ezen „részekre magyar katonaság, éspedig nem szláv nyel-

v� lenne szükséges; ha lehet két ezred, éspedig az egyik mindenesetre lovas. 

Ezen katonaságot Galíciából lehetne bevonni, minthogy ott legközelebb vannak 

a magyarországi felvidékhez magyar ajkú ezredek.” Felhívták tehát Eszterházy 

herceg külügyminisztert, hogy „az érintett egy pár magyar ajkú ezrednek galí-

ciábóli beszállítását minél el�bb eszközölje”.8 Az április 20-án tartott kormány-

ülésen már határozottabban fogalmaztak: „Miután az ország több helyein a 

7 A levelet közli Urbán 1999. 163-164.
8  Az 1848–1849. évi minisztertanácsi jegyz�könyvek. Szerkesztette és a bevezet� tanul-

mányt írta F. Kiss Erzsébet. Bp., 1989. (a továbbiakban F. Kiss) 18.; Az Eszterházy külügy-

miniszterhez írt ugyancsak április 12-én kelt levelet közli Urbán 1999. 308–309.



 

1111

közcsend és rend részint megháboríttatott, részint fenyegetve van, s ekkorig 26 

megye kér katonaságot, miniszter herceg Eszterházynak a már elébb hozzá in-

tézett felszólítás folytán megíratni határoztatott, hogy a minisztérium a mostani 

körülmények közt a közcsend és rend fenntartására elkerülhetlenül szükséges-

nek tartja mindazon magyar katonaságnak az országba rögtöni behozatalát, 

mely Galíciában és Morvaországban szállásol, különben az ország többi részei 

a legkomolyabb zavaroknak ki vannak téve, mert a minisztérium elégséges 

eszközök nélkül a rendet fenn nem tarthatja; és ezért minden innen eredhet� 

felel�sséget magáról elhárítván, azt egyenesen azokra veti, kik a minisztérium 

ezen igazságos követeléseinek eleget nem tesznek, s kényszerítve érzendi ma-

gát önigazolása végett annyi meghiúsult törekvéseit annak helyén, s idején 

nyílvánosságra hozni.”9 A dolog súlyát azzal is jelezték, hogy  Batthyány István 

f�herceg nádort kérte meg a kérés továbbítására Eszterházy külügyminiszter-

hez. A nádor levelében külön kiemelte, hogy a „minisztérium kénytelennek látja 

magát kijelenteni, hogy a közbátorság fenntartásáért csak úgy vállalhatja el a 

felel�sséget, ha az említett fegyveres er� haladéktalan az országba rendelte-

tik”, ezért a külügyminiszter az ezredek hazavezénylését „minden módon siet-

tetni hathatósan igyekezzék”.10 Eszterházy két nappal kés�bb jelentette, hogy a 

király hozzájárult Galíciából négy huszárszázad hazavezényléséhez, s egy nap-

pal kés�bb az osztrák hadügyminiszter is tájékoztatta err�l a kormányf�t.11 Ez 

azonban legfeljebb gesztus lehetett az uralkodó részér�l, hiszen ilyen csekély 

er�vel a kormány mit sem ért. Nyilvánvaló volt, az udvar id�t akar nyerni, mert 

nem érdeke a magyar kormány megbízható fegyveres er�vel való ellátása. Az 

április 24-ei minisztertanácson tehát immár harmadszor foglalkoztak az idegen 

tartományokban állomásozó magyar ezredek hazavezénylésének kérdésével, s 

az eddigieknél jóval határozottabb – már-már fenyeget� – hangnem� döntés 

született.  Batthyány gróf levelében arra hívta fel külügyminisztere fi gyelmét, 

hogy ha a mostani jogos kérés is „elutasíttatnék, s a közbátorság fenntartásá-

ra szükséges katonaság behozatala tovább is gátoltatnék, a minisztérium oly 

lépések megtételét látja elkerülhetetlennek, min�kre felel�sségének érzete 

kényteleníti”.12 A május 2-a és 10-e között miniszterelnökként tett els� bécsi 

útja során ugyancsak szorgalmazta a magyar katonák hazaküldését, de tárgya-

lásai során csak részeredményeket ért el. Szóbeli ígéretet kapott ugyan három 

újabb ezred hazavezénylésére, erre azonban június második felében, illetve 

augusztus közepén került csak sor.13 A fenyeget� veszélyek elhárítására ezen 

alakulatokat még nem lehetett tehát felhasználni. Mi lehet a megoldás? – tehet-

ték fel egyre gyakrabban a kérdést a miniszterek. Katonai er�re ugyanis akkor 

és ott volt szükség. Áthidaló megoldásnak t�nhetett a márciustól folyamatosan 

szervezett nemzet�rség.

9  F. Kiss 30–31. 
10  Urbán 359–360.
11  Eszterházy külügyminiszter jelentése István f�herceg nádornak Urbán 1999. 372.; A nádor 

április 23-án értesítette err�l a miniszterelnököt, levelét lásd Urbán 1999. 378.
12  A minisztertanács jegyz�könyvét közli F. Kiss 35–36.;  Batthyány levele a külügyminiszterhez 

Urbán 1999. 385–386.
13 Els� hivatalos bécsi útjára lásd Urbán 1986. 351–359. 
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A nemzet�rség szervezése szinte elválaszthatatlanul egybeforrott a polgári 

forradalmakkal. A nemzet�r-alakulatok felállításával a polgárság minden eset-

ben olyan fegyveres er�t teremtett, amellyel hatékonyan tudott védekezni a 

régi rendszer, a megdöntött abszolutizmus visszatérési kísérleteivel szemben. 

Magyarországon 1848 el�tt a szabad királyi városok bírtak azzal a joggal, hogy 

felfegyverzett testületet, vagyonosabb polgáraikból alakított polgár�rséget tart-

hattak fenn. A reformkor ’40-es éveiben azonban már a reformellenzék sorai-

ban is általános vélekedés volt, hogy a nemzet�rég felállítása elkerülhetetlen 

és szükségszer� velejárója a polgári átalakulásnak. Kossuth március 3-i felirati 

beszédében az ország honvédelmi rendszerér�l értekezve kiemelte, hogy az 

„nemzeti jellemünknek s a honlakosok különböz� osztályai érdekegységének 

alapján gyökeres átalakítást kíván”.14 A követelés természetesen beépült a ra-

dikális ifjúság által fogalmazott 12 pontba is. Az ötödik pont rövid tömörséggel 

tett hitet a „Nemzeti �rsereg” megteremtése mellett.15 S ez nemcsak követelés 

volt részükr�l, hiszen gyorsan a tettek mezejére léptek. Pesten március 15-én 

este az „éji csendfönntartás a polgár�rségre bizatott”, s a „nyugalom egész éjen 

át legkevésbé sem háboríttatott meg”.16 Március 16-án pedig már arról értesí-

tették a f�város lakosságát, hogy „a pesti polgári �rsereg eddigi száma jelenleg 

1500-ra szaporíttassék, s mint nemzeti �rsereg nemzeti színekkel ékesíttes-

sék”.17 A Rendre Ügyel� Választmány felhívása már a nemzet�rség toborzásá-

nak részleteir�l is tájékoztatott. A magyar és német nyelven közzétett falraga-

szokban „minden becsületes ember” jelentkezésére számítottak. A gyülekezés 

helyéül a városházát jelölték meg. A  jelentkez�k ott átvehették fegyvereiket, 

s a megkülönböztet� jelzéseket is: bal karjukra nemzeti szalagot, fövegükre 

nemzeti szín� rózsát. Március 16-án tehát Budapesten érdemben elkezd�dött a 

nemzet�rség felállítása, s a következ� napokban több vidéki városban követték 

a példát. F�képp azokban, amelyekben m�ködött a polgár�rség, s ennek szer-

vezetére lehetett „ráépíteni” a nemzet�rséget. Figyelemre méltó azonban, hogy 

a nemesi vármegyék bizalmatlanul szemlélték a fejleményeket, több esetben 

is kételyeiket, aggályaikat fogalmazták meg. Meg lehet-e bízni a felfegyverzett 

alakulatokban? Milyen hatást vált ki, ha fegyvert adunk a „nép” kezébe? Bor-

sod vármegye alispánja  Batthyányhoz írt levelében a lényeget emelte ki: „…de 

aggódtunk azon is, hogy ha �rsereget állítunk ki Miskolcon, nem terjed-e min-

denfelé azon hír, hogy félnek a vagyonosok, s nem izgatódik-e föl a külnép?”18 

A probléma megoldása az országgy�lésre várt. A törvényhozó hatalomnak kel-

14 A felirati javaslat szövegét közli Kossuth Lajos Összes Munkái XI. kötet. Kossuth Lajos az utol-

só rendi országgy�lésen 1847/48. Sajtó alá rendezte és a bevezet� tanulmányt írta Barta 

István. Bp., 1951. (a továbbiakban KLÖM XI.) 619–628.
15 Lukácsy 23.
16 Kléh István: A pesti forradalom története 1848-ban. Adatul politikai életünk erkölcstörténeté-

hez. Közli Lukácsy 59–90. Az idézett rész 79.
17 A Rendre Ügyel� Választmány felhívása Pesti Hirlap, 1848. március 17.; Közli Pap Dénes: 

Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez 1848–1849. Pest, 1898. I. 

kötet. 14–15.; A nemzet�rség és honvédség szervezésére lásd Urbán Aladár: A nemzet�r-

ség és honvédség szervezése 1848 nyarán. Bp., 1973. (a továbbiakban Urbán 1973.)
18 Lásd erre Urbán 1973. 19.
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lett keretek közé szorítani e spontán „népi” kezdeményezést, megfogalmazni a 

nemzet�rség szervezésének feltételeit, s ezáltal leszerelni, kioltani a megbúvó 

félelmeket is.

A  reformországgy�lés március 18-án hozott határozatot a legfontosabb 

teend�kr�l: a nyilatkozatban megfogalmazott hat pontban ott szerepelt az „or-

szág belbékéjének és szabadságának fenntartása végett a nemzeti �rseregnek 

azonnali” felállítása is.19 Az err�l szóló törvényjavaslatot március 22-én t�zték 

napirendre, s érdemi, hosszú vita szinte csak arról folyt, hogy milyen (vagyo-

ni) feltételeknek kell megfelelniük a nemzet�rségbe önként jelentkez�knek. Az 

mindenki számára természetes volt, hogy a szolgálatot vagyoni cenzushoz kell 

kötni, a vagyontalan – s ezzel az átalakulás mértékével minden bizonnyal elége-

detlen – tömeg kezébe nem szabad fegyvert adni. A cenzust minél magasabbra 

helyezni szándékozókkal szemben azonban Kossuth két lényeges gondolatot 

fogalmazott meg: „egyik az, hogy a nemzeti �rség minden törvényhozás nél-

kül is megvan már a hazában, attól pedig, kinek kezében fegyver van, nehéz 

azt elvenni. Másik, hogy ha a jövedelem magasra tétetik, sok helyütt nagyon 

kevés lesz a nemzeti �r…”. Egy másik felszólalásában pedig leszögezte: „Mit 

a nép már bír, azt kezéb�l kivenni nem lehet, hanem törvényesíteni s organi-

zálni kell”.20 A heves viták végén elfogadott törvényszöveg (az 1848:XXII. tör-

vénycikk)21 végül azon 20 és 50 év közötti férfi akat kötelezte nemzet�ri, tehát 

fegyveres szolgálatra, akik nem álltak gazdai hatalom alatt, ha városban éltek, 

rendelkeztek 200 forint érték� ingatlannal, a falvak lakói legalább fél telekkel 

vagy évi 100 forint jövedelemmel. A nemzet�rnek lehet�ség szerint magának 

kellett gondoskodnia fegyverér�l, azoknak, „kik a szolgálathoz szükséges fegy-

vereket megszerezni nem képesek, fegyver a közállomány táraiból fog kiszol-

gáltatni”. Az alakulatokat alapvet�en a helyi rend fenntartására szervezték: „Ki-

sebb rendetlenségek, úgymint utcai vagy korcsmai veszekedések meggátolása, 

a kihágók befogása, a befogott gonosztev�knek vagy kihágóknak a törvényes 

fels�bbség kezeibe általadása, úgyszinte mindenütt ott, hol a törvényes fel-

s�bbségnek eljárásához karhatalom szükséges, a karhatalom kiszolgáltatása 

a nemzeti �rségnek álland kötelességében”. „Díjt” (napidíjat) csak abban az 

esetben kaptak, ha településükr�l elvezényelték, s más községekben, várme-

gyékben alkalmazták �ket „a megzavart közcsend és béke helyreállítására”. 

A nemzet�rség szervezését, felállítását a törvény „a minisztérium hatósága” alá 

helyezte, az április 15-i minisztertanács azonban úgy határozott, hogy „a nem-

zet�rsereg els� felállítása s organizációja a gróf miniszterelnököt fogja illetni”.22 

 Batthyány tehát miniszterelnökként nem vállalt ugyan tárcát a kormányban, de 

április közepét�l az � feladata lett a nemzet�rség organizációja, vagyis hirtelen 

fegyveres er�kkel kapcsolatos döntési pozícióba került, ugyanakkor szervez�-

munkája során arra is volt „rálátása”, hogy a felállítandó alakulatok milyen 

harcérték�ek, milyen feladatok ellátására alkalmasak. Április 20-án felállította 

a nemzet�rség központi irányító szervét, az Országos Nemzet�rségi Haditaná-

19 A nyilatkozatot közli KLÖM XI. 668–669.
20 Kossuth felszólalásai KLÖM XI. 685–686.
21  847/8-dik évi országgy�lési törvény-czikkelyek. Kiadja Lampel Róbert. Pest, 1862. 54-60. 
22 F. Kiss 22.
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csot, s ennek élére Ottinger Ferenc vezér�rnagyot nevezte ki.23 Április 21-én 

elrendelte a nemzet�rség lakóhely szerinti összeírását, ehhez azonban csatolt 

egy bizalmas kiegészít� rendelkezést. „Meghagyom ezennel a helyhatóságnak, 

miszerint a nemzeti �rseregbeli összeírást azon helyeken, hol ellene ellenszenv 

nyilvánul, most egyel�re életbe ne léptesse, és csak oly helyeken eszközölje, 

hol bátorságosan lehet a népet felfegyverezni, és a fel�l mennél el�bbi felter-

jesztését haladéktalanul elvárom.”24

Alapvet� problémák természetesen a szervezés folyamatában jelentkez-

tek. Sok helyen megtagadták az összeírásokat; nagyon kevés fegyver állt a 

kormányzat rendelkezésére, amellyel id�ben elláthatták volna a zászlóaljakat; 

vontatottan haladt a kiképzés; több alakulatot fegyelmezetlenségük miatt fel 

kellett oszlatni; s szinte els� perct�l kezdve komoly vita bontakozott ki arról, 

hogy fenn kell-e tartani a vagyoni cenzust. A nemzet�rség harcértékének tény-

leges fokmér�je azonban az volt, amikor már nem a helyi rend fenntartására, 

hanem tábori szolgálatra vezényelték �ket. Amikor már nem a helyi paraszti 

földfoglaló mozgalmakat kellett leszerelni, avagy egyes városokban a hely-

béli zsidóság irányában megnyilvánuló ellenszenvet kordában tartani, hanem 

a nemzetiségi mozgalmak fegyveres erejével szemben kellett volna helytállni. 

Ekkor vált mindenki számára egyértelm�vé, hogy a hagyományos nemzet�rség 

nem alkalmas ezen feladat szakszer� ellátására.  Batthyánynak és kormányának 

ismételten lépni kellett, mégpedig úgy, hogy lehet�ség szerint ne lépje túl az 

áprilisi törvények kereteit.

Május els� felében s�r� viharfelh�k gyülekeztek Magyarország fölött. Má-

jus 10–11-én Liptószentmiklóson a szlovákok, 13-15-én Karlócán a szerbek, 

15–17-én Balázsfalván a románok tartottak nemzeti gy�lést, s követeléseik 

a nyílt fegyveres összeütközést vetítették el�re. Valamennyien határozottan 

kiálltak politikai nemzetként való elismertetésük mellett, a szerbek ezen túl 

autonóm Vajdaság felállítását, a románok többek között számarányuknak meg-

felel� törvényhozási képviseletet követeltek.25 Május 15-én pedig kifejezetten 

riasztó hírek érkeztek a péterváradi katonai f�hadparancsnoktól, Hrabovszky 

János altábornagytól, aki a szerb lázadás rémképét és a Szerb Fejedelemség 

területér�l várható támadást ecsetelte borúlátó soraiban. A hír természetesen 

kiszivárgott, s délután már úgy terjedt a f�városban, hogy a szerbek Zimonynál 

nagy sereggel és 50 ágyúval betörtek az országba. A kormánynak cselekednie 

kellett, hiszen nemcsak a radikális ellenzék, hanem az országa érdeke is ezt 

kívánta.

Mint láttuk, már az április 24-i minisztertanács határozott arról, hogy ha 

nem vezet eredményre a magyar alakulatok hazavezénylésére irányuló törek-

vés, a minisztérium „oly lépések megtételét látja elkerülhetetlennek, min�kre 

felel�sségének érzete kényteleníti”. Két nappal kés�bb már nem szólamokban, 

hanem tettekben fejezte ki szándékát a kormány: „Az országbani mozgalmak 

23 Ezzel kapcsolatos leveleit és a hatóságokat értesít� tájékoztatóját közli Urbán 1999. 361–

363.; A Haditanács megszervezésére és hatáskörére lásd Urbán 1973. 49–55.
24 A két rendeletet közli Urbán 1999. 367–368. 
25 A kérdésre átfogóan lásd Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom 

Magyarországán. Bp., 1980.
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vészteljes természete szükségessé tevén egy mozgó nemzet�rség felállítását, 

vagy egy önkénytes �rsereg kiállítását, most, mid�n a katonaság hiányát an-

nyira szükséges pótolni, annál fogva a 10  000 emberre költségvetés tétetni 

rendeltetett, a kivihetés iránti jelentés az illet� pénzügyminiszter és elnök által, 

ki ideiglenesen vezeti a hadiügyet, annakidejében beadni köteleztetvén.”26 Kos-

suth a pénzügyi fedezet el�teremtésére május 1-jén a Pesti Hirlapban közzé-

tette, hogy kamatos kincstári utalványokat bocsát ki,27 május 2-án pedig Deák 

Ferenc (aki a Bécsben tárgyaló miniszterelnököt helyettesítette) utasította az 

Országos Nemzet�rségi Haditanácsot egy „1200 rendes nemzet�rseregi rész-

leg” felállítása tervezetének kidolgozására.28 A Haditanács a feladattal a Pesten 

tartózkodó Sztankó Somát, a 62. sorgyalogezred fi atal és tehetséges f�had-

nagyát bízta meg. Sztankó gyors és szakszer� munkát végzett, s május 8-ára 

elkészült a rábízott feladattal.29 A  császárvárosból hazatér� miniszterelnököt 

tehát már kész tervezet várta, így május 15-én a vészteljes hírek hatására a 

kormány dönthetett egy 10  000 f�b�l álló önkéntes sereg toborzásáról,30 s 

ezzel (az utókor már bizonyossággal állíthatja) megtette az els� lépést az ön-

álló magyar hadsereg megteremtése felé.  Batthyány még aznap kinevezte a 

Haditanács új elnökévé Baldacci Manó ezredest, s minden szervezéssel járó 

feladatot e testület (tehát nem a hadügyminiszter vagy hadügyminisztérium) 

hatáskörébe utalt. E lépéssel azt is jelezni kívánta, hogy az új hader�t a nem-

zet�rségr�l szóló törvény paragrafusai közé kívánja bújtatni. Baldaccinak kellett 

kidolgoznia az önkéntesek toborzását meghirdet� felhívást, amelyet már 16-án 

olvashattak Budapesten.31 Ebb�l nyilvánvaló lett mindenki számára: habár ren-

des (mobilis) nemzet�r-alakulatok toborzására hív fel a kormány, a szervezés 

a reguláris hadsereg követelményeinek alapján történik. Eltörölték a cenzust, 

az önkéntesek hároméves szolgálatot vállaltak, a sorkatonaság zsoldjához 

hasonló illetményt kaptak, az álladalom látta el �ket fegyverrel és ruházattal, 

tisztjeiket a sorkatonaság aktív vagy kilépett tisztjeib�l toborozták. Kijelölték a 

toborzási központokat, s ezzel megkezd�dhetett a magyar honvédsereg els� 

alakulatainak szervezése. E zászlóaljakat rövidesen már honvédzászlóaljakként 

emlegette a közvélemény és a sajtó is. A „honvéd” kifejezést  Batthyány minisz-

terelnök használta el�ször hivatalos iratban, amikor Szemere Bertalan belügy-

minisztert május 18-án értesítette a toborzási helyekr�l, s arra kérte, utasítsa a 

hatóságokat toborzási bizottmányok szervezésére.32

A  forrásokból egyértelm�en az derül ki, hogy 1848 április-májusában 

 Batthyány Lajos gróf miniszterelnök idejének jelent�s részét a katonai kér-

dések kötötték le. A  nemzet�rség szervezését a minisztertanács utalta az � 

26 Az április 26-ai minisztertanács jegyz�könyve F. Kiss 37–39.
27 Kossuth Lajos Összes Munkái XII. kötet. Kossuth Lajos az els� magyar felel�s minisztériumban 

1848. április–szeptember. Sajtó alá rendezte Sinkovics István. Bp., 1957. 98–99. 
28 Urbán 1999. 439.
29 Sztankó Soma: Adatok az 1848-dik év eseményeihez. Pest, 1869. 4–5.
30 Err�l b�vebben és adatgazdagon Urbán 1973. 225–235. 
31 Baldacci kinevez� irata Urbán 1999. 519.; a felhívás Urbán 1999. 527.
32  Batthyány a következ�ket írta Szemerének: „A toborzás útján felállítani rendelt önkéntes hon-

véd-seregnek létesítésére az országban 21 toborzási hely jeleltetvén ki…” Urbán 1999. 549.
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hatáskörébe. A  sorkatonasággal, az önálló magyar hadügy megteremtésével 

kapcsolatos problémákkal pedig azért kellett foglalkoznia, mert a kormány ki-

nevezett hadügyminisztere, Mészáros Lázár csak május 23-án tért haza, s addig 

� helyettesítette. S  természetesen neki mint miniszterelnöknek kellett az ud-

varral, a bécsi kormányzattal megvívni azokat a „harcokat”, amelyek a hadügyi 

önállóság megteremtésére vonatkoztak. El kellett érnie, hogy a császári-királyi 

katonai igazgatás szerveit – a f�hadparancsnokságokat – a magyar hadügy-

minisztérium, ezáltal a magyar kormány alá rendeljék. S végül a kritikus hely-

zetben, az ország alkotmányos rendjének biztosítása, megvédése érdekében 

� kezdeményezte egy új típusú hader� – a honvédség – lábra állítását. Amit 

1848 kés� tavaszán és kora nyarán elkezdett, azt �sszel folytatta. Hadsereg-

szervez� tevékenységének köszönhet�, hogy Magyarország képes volt el�bb a 

horvát hader�vel, majd a császári hadsereggel felvenni a küzdelmet, s el�bb 

önvédelmi háborút, majd szabadságharcot folytatni mindaddig, amíg az orosz 

cári hadsereg be nem avatkozott ebbe a „párbajba”. Hadügyi politikája kor-

szakalkotónak bizonyult. A honvédség életre keltésével – hosszú századok után 

el�ször – az önálló nemzeti hader� alapjait vetette meg.



 

1717

Gergely András

A nádor és a miniszterelnök
Nádor és miniszterelnök egyetlen alkalommal t�nik fel együtt a magyar tör-

ténelemben: 1848-ban. Az 1848-as áprilisi törvények szerint ugyanis a nádor 

nevezi ki a miniszterelnököt (a király utólagos jóváhagyásával), egyszersmind 

a nádor a királynak az országból való távollétében annak csaknem teljhatalmú 

helyettese. A király nevében, a miniszteri ellenjegyzés kötelezettsége mellett, 

a nádor gyakorolja a végrehajtó hatalmat. (Ezek a törvények csak 1848-ban 

érvényesültek, 1867-ben formailag is hatályon kívül helyezték �ket.)

Magyarország 1848. április–szeptember közötti politikai történetének 

két központi szerepl�je tehát az akkori nádor (Magyarország utolsó nádora), 

István f�herceg (1817–1867) és  Batthyány Lajos gróf (1807–1849), az els� 

felel�s magyar miniszterelnök. Személyes kapcsolatuk mindeddig nem ke-

rült elemzésre, els�sorban azért nem, mert István nádor 1848-as szereplését 

a politikai értékelés függvényében ellenkez� el�jelekkel ítélték meg: vagy 

szembeállították (akár mint egy politikai alternatíva képvisel�jét) a minisz-

terelnökkel, vagy az ábrázolásokban a nádor alakja elhalványult a miniszter-

elnök mellett, azt érzékeltetvén, hogy a szerepe nem volt jelent�s. „Áruló” 

volt-e, avagy „áldozat”?1 – akár így, akár úgy, aktivitása, tevékenysége a leg-

újabb id�kig tartó közvélekedés szerint nem nagyon befolyásolta az esemé-

nyek menetét – vagyis m�ködése nem volt történelmileg jelent�s, legfeljebb 

reprezentált az ország élén.2

A két személyiséget egymás mellé állítva szembet�n� az életkorbeli és a 

társadalmi különbség.  Batthyány 1807-ben, István f�herceg 1817-ben szüle-

tett. Tíz év korkülönbség csaknem nemzedéknyi id�nek számított akkoriban, 

és az id�sebb számára biztosított lélektani fölényt. A magasabb, f�hercegi 

státus természetesen a nádornak kedvezett, emellett államjogi pozíciója is 

megingathatatlan volt, nem lehetett leváltani, s�t az áprilisi törvények sze-

rint nádorként „sérthetetlennek” (felel�sségre nem vonhatónak) számított. 

Egy f�herceg és egy gróf között persze nem volt azért olyan nagy a társa-

dalmi távolság. 1848 el�tt már régóta személyesen ismerniük kellett volna 

egymást.

Mégsem tudjuk pontosan, hogy mikor találkoztak el�ször. Útjaik nem ke-

resztez�dtek.  Batthyány az 1830-as években Vas megyei birtokán, Ikervárott 

élt; illetve ebben az id�ben nagyon sokat utazott külföldön. Csak az 1839–40-es 

pozsonyi országgy�lésen vált országosan ismertté. 1841-t�l már sokat tartóz-

kodott Pesten, persze megint csak tett külföldi utakat. Közben 1843–44-ben új-

1 Gergely András: Áruló vagy áldozat? István, az utolsó magyar nádor rejtélye. Gyomaendr�d, 

1989. 
2 Ennek ugyanakkor ellentmond, hogy a márciusi események folyamán, illetve a szeptemberi 

fordulatok idején István nádor nagy aktivitást fejtett ki – a két esemény közötti fél évben 

pedig m�ködését egyszer�en kevés fi gyelemre méltatta a történetírás.
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ra Pozsonyban volt, az országgy�lésen – ott pedig többször is éles konfl iktusba 

keveredett a fels� táblán elnökl� József nádorral.3

István f�herceg húszéves korától kapcsolódott be a magyar közéletbe. Szé-

chenyi naplójából nyomon követhet�, ahogyan a gróf igyekezett vele megis-

mertetni vállalkozásait. Bécsben azonban nem szívesen látták, hogy a f�herceg 

Pest-Buda fels� köreinek társadalmába integrálódik. Már 1839-ben kivonták 

onnan, Bécsben foglalkoztatták-taníttatták, majd 1841–43-ban tanulmányútra 

küldték. István 1844-ben Csehország helytartója lett, s csak atyja, József nádor 

halála után, 1847 közepén költözött vissza Budára, hogy el�bb a magyaror-

szági helytartóságot (és a vele járó Pest megyei örökös f�ispánságot) átvegye, 

majd 1847 novemberében az országgy�lés nádorrá válassza.

A gróf és a f�herceg látásból esetleg ismerte egymást, hivatalosan azonban 

csak 1847. augusztus 31-én, a Pest megyei f�ispáni beiktatáskor mutatták be 

 Batthyányt a f�hecegnek. A számos tisztelg� Pesti megyei között ellenzékiek 

is voltak (Kossuth, Szentkirályi), akikkel a nádor az ebéd során elbeszélgetett, 

 Batthyányt azonban szemlátomást mell�zte.4

Az érzelmi alapú szembenállás kettejük között ekkorra már létrejött. 1847. 

január 25-én ugyanis, József nádor feletti emlékbeszédében, Kossuth – az 

ellenzéki vezérkarral egyetértésben – azt javasolta, hogy az eljövend� ország-

gy�lésen az elhunyt nádor fi át, Istvánt válasszák meg utódául. Más nádor, mint 

Sándor Lipót (1790–1795) és József f�herceg (1796–1847) után harmadszorra 

is egy Habsburg f�herceg, egyébként sem volt elképzelhet�. De nem volt mind-

egy, hogy a – különben ekkoriban éppenséggel sz�kös – f�hercegi választékból 

melyik lesz a királynak (vagyis a helyette kormányzó Államértekezletnek) a je-

löltje. A magyar ellenzék számára az volt a kívánatos, ha a nádori poszt mintegy 

apáról fi úra örökl�dik – a tisztség kvázi-örökletessé tételével a dinasztia egy új, 

önálló ágának, afféle szekundogenitúrának a körvonalai sejlettek fel, ami er�-

síthette az ország önállóságát a Habsburg Birodalmon belül.

 Batthyány azonban nem osztotta ezt az elképzelést. Titkosrend�ri jelenté-

sek szerint azt hangoztatta, hogy „nemzeti”, tehát a magyar arisztokrácia so-

raiból kikerül� nádorra volna szükség.5 Amíg tehát Kossuth a közelg� ország-

gy�lésen, közfelkiáltással történ� nádorválasztást, konkrétan István f�herceget 

javasolta, addig  Batthyány azt követelte, hogy majd „nyissák ki” az uralkodó 

jelöltjeit tartalmazó borítékot, s azok közül válasszanak.6  Batthyány arra gon-

dolt, hogy egy valóságos nádorválasztás során további alkotmányos garanciá-

3 Molnár András:  Batthyány Lajos a reformkorban. Zalaegerszeg, 1996. 76–77.
4 Széchenyi István: Napló. (S. a. r. Oltványi Ambrus) Bp. 1971. (a továbbiakban: SZIN) 1165–

1166. (1847. augusztus 31.)
5 Kossuth Lajos az utolsó rendi országgy�lésen. (Kossuth Lajos Összes M�vei XI.) (S. a. r. 

Barta István) Bp. 1951. (A  továbbiakban: KLÖM XI.) 270., 271. (Besúgójelentések 1847. 

január 24., január 30.) 
6 Kizárt dolog, hogy  Batthyány a saját nádorságára gondolt, hiszen még a jelöltségre sem 

volt semmi esélye. Az uralkodónak ugyanis két katolikus és két protestáns f�rendet kellett 

jelölnie, és egy Habsburg f�herceg jelölése mellett egy „katolikus” hely maradt volna, ame-

lyet valamelyik magyar herceg, alkalmasint  Batthyány Lajos távoli rokona,  Batthyány Fülöp 

herceg foglalt volna el. 
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kat csikarhatnak ki az udvartól.7 Mindebb�l következ�en amíg az ellenzék zö-

me folyvást méltatta István magyarságát (legalábbis magyartudását), nemzeti 

elkötelezettségét és népszer�sítette a f�herceget,  Batthyány azt volt kénytelen 

kijelenteni, hogy nem bízik benne. Ha a sajtóból nem is, de bizalmas közlések-

b�l a f�herceg minderr�l értesülhetett. 1847 februárjában, amikor  Batthyány 

Lajost is jelölték az arra utazó Istvánt üdvözl� Vas megyei delegációba, a gróf 

„röviden és megvet�leg” kijelentette: „én bizony nem megyek” – s ott is hagyta 

a közgy�lést.8

Az 1847 novemberében megnyíló pozsonyi országgy�lésen a fels� táblai 

ellenzék vezet�jének,  Batthyány Lajosnak a politikai pozíciója eleve feszültség-

forrást képezett a fels� tábla elnökével, István nádorral szemben. Ráadásul 

 Batthyány az utolsó pillanatig magán az országgy�lésen is azt szorgalmazta, 

hogy bontsák fel a nádori jelölést tartalmazó borítékot, és közfelkiáltás helyett 

válasszanak.9

Látványos és személyes volt konfl iktusuk az országgy�lés fels� táblai 

üléstermének tervezett átrendezésekor. Az országgy�lés elnöki pozíciójában 

még bizonytalan, a magyar jogszabályokkal, szokásokkal sem annyira isme-

r�s nádor, akit korábban Prágában csak lojális, németül beszél� arisztokraták 

vettek körül, most öntudatos magyar oligarchákkal, politikai koncepciókat ér-

vényesíteni akaró konzervatív és liberális arisztokratákkal ütközött.  Batthyány 

jó emberismerettel vette észre, hogy az er�teljes fellépés a nádorral szemben 

sikerre vezet. (A nádor meg alighanem kissé félt t�le…) A konzervatív f�rendek 

teremrendezés ürügyén a teremb�l a karzatra akarták �zni a hallgatóságot. 

A  nádor hajlott erre a számára kedvez� megoldásra, ám  Batthyány erélyes 

fellépésére, aki az ellenzék nevében tiltakozott az új rendezés ellen, meg-

hátrált. Széchenyi ebben István f�herceg és  Batthyány gróf közötti vetélkedést 

látott, és szomorúan regisztrálta István meghátrálását.10 Még nyilvánvalóbbá 

vált ez a személyes fölény, a bel�le fakadó gy�zelem, amikor néhány nappal 

kés�bb a terembe érkez� nádor becsukatta maga után az ajtót, hogy a hall-

gatóság kint maradjon –  Batthyány azonban odament és feltárta az ajtószár-

nyakat. „István f�herceg elsápad… Én a helyében… feloszlatnám az ülést… Én 

vagy gróf   Batthyány Lajos?” – regisztrálja és értékeli az eseményeket megint 

 Széchenyi.11

Újabb konfl iktust hozott kettejük között egy társasági esemény: a nádor 

1848. február 20-i farsangi báljára nem hívta meg  Batthyány Kázmérnét (Keg-

levich Auguszta grófn�), aki protestánssá lett, elvált, s ekkor ment újra férjhez. 

7 Legalábbis ezt jelenti egy besúgó 1847. április 6-áról. (KLÖM XI. 276.) Az elképzelésnek cse-

kély a realitása (a konzervatív f�rendi többség nem akart volna ebben részt venni) és nagy 

volt a kockázata: lehet, hogy a jelöltek között István helyett más f�herceg neve jelent volna 

meg. 
8 Molnár András: i. m. 124.
9 U. o. 134.  Batthyány javaslatának a fels� táblán ekkor csak egyetlen támogatója akadt, a 

nádort a két tábla közakaratával, a jelöl�boríték felnyitásának mell�zésével választották meg 

1847. november 12-én. 
10 SZIN 1178. (1847. november 21.)
11 U. o. 1183. (1847. december 4.)
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 Batthyány Lajos azok közé tartozott, akik ezt az ellenzék sérelmének tartva a 

bál bojkottját hirdették meg. (Más ellenzékiek a részvétel mellett voltak, s né-

hányan el is mentek.)

Politikai szembenállásuk tehát fokozatosan élesedett. Ismert volt, hogy 

 Batthyány a leghatározottabban támogatta, hogy a párizsi 1848. februári forra-

dalom hírére Kossuth olyan országgy�lési feliratot javasoljon, amely az egész 

Habsburg Birodalom s benne Magyarország azonnali és teljes kör� polgári át-

alakulását követeli. Március 3-án hangzott el ez a történelmi jelent�ség� felirati 

beszéd. A nádor, bécsi utasításokat követve, ezt követ�en a császárvárosba tá-

vozott. Következésképpen a f�rendi tábla elnök hiányában nem tarthatott ülést, 

s így nem t�zhették tanácskozásuk napirendjére az alsó tábla által egyhangúan 

elfogadott felirati javaslatot. A március 13-i bécsi forradalom hírére azután na-

gyot fordult a világ. A Bécsb�l visszatér� nádor a feliratot március 14-én vá-

ratlanul elfogadtatta a f�rendekkel, s annak az országgy�lési küldöttségnek az 

élére állt, amely Bécsben az uralkodótól a feliratban foglaltak elvi jóváhagyását 

kérte, felel�s kormányt követelt és annak élére  Batthyány Lajos miniszterelnöki 

kinevezését szorgalmazta. István f�herceg ekkor egyenesen nádori állását kö-

tötte e követelések uralkodói jóváhagyásához!

A bécsi „kamarillát” alapjaiban rendítette volna meg e változás, ám magát 

Bécset mint a magyar ügyekben továbbra is dönt� hatalmi központot nem 

számolta volna fel. A március 15-én g�zhajóval Bécsbe induló országgy�lési 

küldöttség vezet�i ezért még a hajón, Széchenyi javaslatára, úgy döntöttek, 

hogy a nádor alter egová való kinevezését, vagyis teljhatalommal való felruhá-

zását fogják kérni, mert ezzel mintegy kikapcsolhatják a bécsi központot. Di-

nasztikusan antidinasztikus volt ez a megoldás: egy Habsburg, de egy Budán 

székel�, ráadásul Magyarországon roppant népszer� Habsburg, István nádor 

került volna eszerint az ország élére. Az új, nyilvánvalóan még a perszonális 

uniós (az államf� közösségén alapuló) kapcsolatot is lazító merész államjogi 

megoldást aznap este próbálták el�zetesen elfogadtatni a hintóján Bécsbe 

érkez� István nádorral. Széchenyi és  Batthyány kereste fel: hiszen Széchenyi 

agyából pattant ki az ötlet, és  Batthyány volt az ellenzék által kijelölt minisz-

terelnök. István nádor a javasolt megoldáshoz beleegyezését adta (igaz, lé-

nyegében saját hatalmának növelésér�l volt szó, de „illett volna” egyeztetnie 

családja tagjaival).

Az uralkodó, V. Ferdinánd király másnap, március 16-án fogadta a küldött-

séget, átvette az országgy�lés kívánságait. Az Államértekezlet, a birodalom 

legf�bb kormányszervének aznap este megkezd�d� tanácskozása volt hivatott 

az érdemi válaszadásra. Sem a nádor teljhatalmát, sem  Batthyány miniszter-

elnöki kinevezését nem akarták elfogadni. Végül másnap, március 17-én, olyan 

uralkodói kéziratot adtak ki, amely megadta ugyan István nádornak a kért telj-

hatalmat,  Batthyány kinevezését azonban hallgatással mell�zte. A nádor ekkor, 

a magyar politikusok biztatása nyomán, bement a királyhoz, és a már megadott 

teljhatalom alapján szóbeli felhatalmazást kért t�le  Batthyány kinevezéséhez, 

amelyet az akaratgyenge királytól persze meg is kapott, s ezt követ�en még 

aznap írásban kinevezte  Batthyányt miniszterelnökké.12

12 Urbán Aladár:  Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Bp. 1986. 17–38.
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Mell�zve most az eseménnyel kapcsolatos fontos történeti kérdéseket – az 

udvar István nádor iránti neheztelését, az államjogi kérdések boncolgatását, 

a történtek jelent�ségét a békés átalakulás szempontjából –, fordítsuk fi gyel-

münket a két politikus ekkortól megváltozott viszonyára: a miniszterelnök le-

kötelezettje lett a nádornak, hiszen utóbbinak az adott helyzetben nem kellett 

volna feltétlenül megtennie, amit tett (vagyis azt, hogy bement az uralkodóhoz, 

és kieszközölte a kinevezést). A nádor viszont e lépésével elveszítette az udvari 

körök bizalmát, hiszen f�hercegi rangjával visszaélve megkerülte az uralkodót 

helyettesít� Államértekezletet. Mostantól kénytelen-kelletlen a magyar minisz-

terelnökre kellett hogy támaszkodjék. (Családjából egyedül János f�herceg 

pártfogolta.) Talán egyikük sem gondolta végig, de a nádori és a miniszter-

elnöki pozíció a legszorosabban összekapcsolódott. Egyikük távozása-lemon-

dása esetén elvileg ugyan másikuk maradhatott volna posztján, de valószín�bb 

volt, hogy egy politikai válság mindkettejüket elsodorja. Egymásra voltak tehát 

utalva. Legitimitást kölcsönöztek egymásnak. István hozta a „Habsburg”, a di-

nasztikus legitimitást (amelyhez – tudjuk –  Batthyány mindvégig ragaszkodott). 

A miniszterelnök népszer�ségvesztése idején, 1848 nyarának végén is politikai 

súlyt kölcsönzött számára ez a f�hercegi támogatás. István nádornak pedig a 

magyarországi közvélemény, a majdani népképviseleti országgy�lés támogatá-

sát biztosította – amelyre támaszkodva Béccsel szemben is tényez�vé válhatott. 

(Népszer�sége csakugyan az egeket ostromolta, noha ezt magyarországi poli-

tikai befolyásra soha nem tudta átváltani.)

Egymás iránti személyes ellenérzéseik fennmaradtak. Tartottak egymástól. 

 Batthyány attól félt, hogy a nádor meghátrál a konfl iktusok el�l, leköszön, el-

hagyja Magyarországot, otthagyja �ket, ha nehezülni látja a helyzetet – hogy 

legalább mentse f�hercegi státusát. A nádor amiatt szorongott, hogy  Batthyány 

radikalizálódik, dinasztiaellenes útra lép, illetve hogy számára vállalhatatlan 

konfl iktusokba bonyolódik, hogy megtartsa az 1848 tavaszán elért alkotmá-

nyos vívmányokat.

A  legfontosabb különbség persze politikai céljaikban határozható meg: a 

nádor konszolidálni kívánt (els�sorban persze saját pozícióját), egyeztetni pró-

bált Bécs és Pest-Buda között, vállalva akár államjogi vívmányok feladását is 

–  Batthyány pedig olyan minimumnak tekintette az 1848-as megoldást, ame-

lyet meg kell védeni, a viszonyok kedvez� alakulása esetén pedig tovább kell 

fejleszteni. Konfl iktusaik elvileg be voltak programozva. De együtt kellett m�-

ködniük, s ez 1848 szeptemberéig sikerült is nekik.

A  különleges helyzet magyarázza a nádor március 17–április 11., vagyis 

 Batthyány miniszterelnöki kinevezése és az átalakulás törvényeinek szentesí-

tése közötti id�ben Bécs és Pozsony közötti taktikázását, amelynek részleteit 

feltárta és különböz�képpen értékelte a történetírás.13 A törvények szentesíté-

13 Attól függ�en alakulnak az értékelések, hogy a nádor Bécsbe írt, „ellenforradalmiként” is ér-

telmezhet� üzeneteit és tárgyalásait, vagy az országgy�lés törvényjavaslatai melletti kiállását 

tekintik valóságos meggy�z�désének. Az újabb id�kben megjelentek a „kétszín�” 1848. 

tavaszi nádorról szóló megállapítások is. A kétszín�séghez azonban a háttérben koncepció 

szükségeltetik. Megítélésünk szerint a nádornak ekkor sem volt politikai elképzelése, nem is 

volt egy ilyenhez sem szellemi kapacitása, sem társadalmi bázisa. 
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se, április 11. után új helyzet teremt�dött: a politikai feltételek, amelyek között 

m�ködni lehetett, kezdtek megszilárdulni. A nádor és a miniszterelnök ezen az 

„áprilisi alapon” kezdte meg az együttm�ködést.

Színtere els�sorban a minisztertanács-ülés volt, ahol – ha megjelent – tör-

vény szerint a nádor elnökölt. Mint ismeretes, pontos jegyz�könyvsorozat a 

tanácskozásokról nem maradt fenn.14 Nem ismerjük az ülések számát, sok volt 

az informális ülés, néha egy nap több tanácskozást is tartottak. Történetírásunk 

nem foglalkozott azzal, hogy hányszor elnökölt a nádor az üléseken. Ehhez a 

távolléteket is fi gyelembe kell vennünk.

A  nádor ugyanis nemritkán utakra vállalkozott. Mindjárt áprilisban nem 

ment le rögtön Pozsonyból Budára, hanem kés�bb és Bécsb�l érkezett. Május 

végén–június elején Széchenyi miniszterrel és Zsedényi tanácsossal Innsbruck-

ban id�zött; június végén megint Innsbruckot és Bécset járta meg, ezúttal 

Eötvös miniszter társaságában; július végén János f�herceg hívására Bécsben 

tárgyalt Jellasiccsal; augusztus közepén, megint Eötvössel, Bécsben tartózko-

dott. Összesen mintegy negyven napot volt távol.  Batthyány útjai ismertebbek: 

május elején Bécsben van, június els� felében Innsbruckban tárgyal, azután 

július elején, majd július végén, végül pedig augusztus végén–szeptember ele-

jén Bécsben tartózkodik. Harminchat napot volt távol. Kettejük távolléte tehát 

mintegy két és fél hónapot tesz ki, vagyis az április 11–szeptember 11. közötti 

öt hónapban, amíg együtt kormányoztak, az id�szak felében hol egyikük, hol 

másikuk volt távol. Együttes útra ugyanis nem vállalkoztak, csak július végén 

voltak mindketten együtt rövid ideig Bécsben, amikor János f�herceggel és 

Jellasiccsal egy esetleges kiegyenlítésr�l tárgyaltak.

A nádor Budán, a miniszterelnök Pesten élt, találkozóikat bizonyára szer-

vezni kellett, nem láthatták gyakran egymást. Annyi a minisztertanácsi jegyz�-

könyvekb�l megállapítható, hogy a nádor, amikor itthon tartózkodott, maga ve-

zette az üléseket, részt vett, részt akart venni a kormánypolitika alakításában.15 

A  források hiánya folytán nem tudhatjuk, hogy a látszólag zavartalan együtt-

m�ködés mögött mennyi volt a fenntartás, ahogy azt sem, hogy a   Batthyányval 

való szembenállásoknál támaszkodott-e egyik-másik miniszterre (ami egyéb-

ként nem valószín�, hiszen semmi jele nincs annak, hogy bármelyikükkel is 

rendszeres kapcsolatot tartott volna). Az öt hónapig tartó m�ködést-együtt-

m�ködést áttekintve annyi valószín�nek látszik, hogy paradox módon éppen a 

politikai feszültségek növekedésének id�szakában a miniszterelnök és a nádor 

közötti ellentétek nem fokozódtak.  Batthyány – mondjuk így – „48-as” politiká-

ja ugyanis világosan megfogalmazott, István számára vállalható politika volt. 

A nem jelentéktelen számú kisebb-nagyobb konfl iktust pedig értelmezhetjük, 

mint egy államf� és egy miniszterelnök között mindenütt, mindenkor – hát 

még olyan bonyolult helyzetekben, mint az 1848-as Magyarország – el�forduló 

nézeteltérést. Mind a nádor, mind a miniszterelnök számára „Innsbruck” és 

„Bécs”, az ellenforradalmi központok tervei, m�ködése (és persze az európai 

14 Az 1848–1849. évi minisztertanácsi jegyz�könyvek. (S. a. r. F. Kiss Erzsébet) Bp. 1989. 

9–14.
15 Ha  Batthyány vagy Kossuth szállásán tartottak ülést, bizonyos, hogy azon a nádor nem vett 

részt, vagy nem is tekintették „hivatalos” tanácskozásnak.
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helyzet alakulása) idéztek el� bizonytalanságot. István f�herceg egyre kétség-

beesettebb jelzéseket küldött Bécsbe: mir�l is van szó? Mi lesz az � sorsa?16

Lemondásukban is kitapintható kölcsönös meghatározottság. 

A   Batthyány- kormány, mint ismeretes, szeptember 11-én jelentette be lekö-

szönését a képvisel�házban. A nádor – nem tudni, kinek a tanácsára – el�bb 

er�tlen próbálkozást tett arra, hogy miniszterek nélkül, vagyis törvényellenesen 

kormányozzon, majd szeptember 12-én újra  Batthyányt bízta meg kormányala-

kítással. Közben Jellasics csapatai átlépték a Drávát. István nádor szeptember 

16-án az országgy�lés kérésére elvállalta az országot véd� csapatok f�parancs-

nokságát – amely megoldás ugyancsak felvethetett alkotmányos aggályokat 

egy „sérthetetlen”, vagyis felel�sségre nem vonható politikus esetében. A ná-

dor mintegy cserében nyomatékkal kérte, hogy az országgy�lés az � távolléte 

alatt semmi elhatározó lépést ne tegyen. A miniszterelnök és a nádor most már 

együtt várta, hogy Bécsb�l érkezik-e valamilyen, Jellasicsot megállító, a helyze-

tet stabilizálni kívánó intézkedés.

A nádor szeptember 18-án megérkezett a magyar táborba. Fegyverszünet 

kötésének szándékával megpróbálta felvenni Jellasiccsal a kapcsolatot. Majd 

– egy �t a fegyveres összeütközést�l eltiltó uralkodói levelet is megkapván 

–   Batthyányval való konzultáció után szeptember 23-án Bécsbe utazott. Még 

remélte, hogy megoldást, de legalábbis újabb kompromisszumot talál. Haszta-

lan. Szeptember 25-én lemondatták, eltávolították.

 Batthyány szeptember 27-én indult a magyar táborba, els�sorban azért, 

hogy a Bécs által váratlanul az országban található fegyveres er�k f�parancs-

nokául kinevezett Lamberggel találkozzék. Nyomatékkal kérte, hogy az ország-

gy�lés távolléte alatt semmi elhatározó lépést ne tegyen. A találkozó meghiú-

sult, hiszen Lamberg nem a táborba, hanem Budára ment. Amikor  Batthyány 

értesült Lamberg pest-budai felkoncolásáról, szeptember 29-én átment Jel-

lasics táborába, majd sikertelen tárgyalás után Bécsbe utazott – ahol október 

2-án végérvényesen lemondatták.

A pest-budai politika színterér�l való távozás meglep� párhuzamai (a ma-

gyar sereg felkeresése, az országgy�lést�l annak kérése, hogy távolléte alatt 

elhatározó lépést ne tegyen, a tárgyalási kísérlet Jellasiccsal, a váratlan el-

határozáson alapuló Bécsbe utazás) azt mutatják, hogy inkább er�södtek a 

miniszterelnök és a nádor politikájának közös elemei. A bécsi ellenforradalom 

sodorta el mindkett�jüket. A biedermeier lelki alkatú, befolyásolható, az orszá-

got saját pozícióján keresztül stabilizálni akaró, egyébként inkább taktikázó, 

mint politizáló konzervatív osztrák f�herceget és a dacos, konok, határozott, az 

1848-as vívmányok mellett dinasztikus alapon mindvégig kitartó, következete-

sen politizáló liberális magyar grófot.

16 A nádor és a miniszterelnök 1848-as m�ködése els�sorban az alábbi forráskiadványokból, 

illetve feldolgozásokból rekonstruálható: [Joseph Anders:] Stephan Victor Erzherzog von Ös-

terreich. Wiesbaden, 1868; Németújvári gróf  Batthyány Lajos els� magyar miniszterelnök 

f�benjáró pöre I–II. (S. a. r. Károlyi Árpád) Bp. 1932; Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek 

az udvar el�tt. (S. a. r. Károlyi Árpád) Bp. 1936; Urbán Aladár:  Batthyány Lajos miniszter-

elnöksége. Bp. 1986; Gróf  Batthyány Lajos miniszterelnökségi, hadügyi és nemzet�ri iratai 

I–II. (S. a. r. Urbán Aladár) Bp. 1999; Gergely András: i. m.
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Marjanucz László

Klauzál, a miniszter
Klauzál Gábor korának egyik legjelent�sebb reformpolitikusa volt. 1824-ben ügy-

védi vizsgát tett, s még ugyanebben az évben Csongrád vármegye szolgálatába 

lépett. El�bb tiszteletbeli alügyészként, majd 1825-t�l fi zetéses táblabíróként 

dolgozott. Fiatal kora ellenére Csongrád vármegye egyik országgy�lési követé-

vé választották, de közbejött betegsége miatt nem fogadta el a mandátumot. Az 

1825–27-es országgy�lés megbízásából delegált bizottság átfogó reformprogra-

mot dolgozott ki. A Rendszeres Munkálatok néven ismert tervezetet megkapták a 

megyék is. Csongrád vármegye kilenc bizottságot nevezett ki az Operatum tanul-

mányozására. A politikai ügyekkel foglalkozó bizottság két tagja Klauzál Gábor és 

Kárász Benjamin volt. Javaslatuk az országgy�lési követek választásának reformjá-

ra vonatkozott: a vármegyék vonják be a követválasztásba az adózó nép képvisel�it 

is, a szabad királyi városok pedig szélesítsék ki a választópolgárok körét. A megye-

gy�lés nem tette magáévá Klauzál és Kárász javaslatát, de a reformeszmék néhány 

év alatt meghódították a megyét. A megyei szabadelv� ellenzék Klauzált tekintet-

te vezérének, és 1830-ban újra �t léptette föl jelöltként, de ezúttal alulmaradt a 

konzervatív jelöltekkel szemben. Az elkövetkez� ciklusokban (1832–36, 1839–40, 

1843–44) már Klauzál Gábor Csongrád vármegye egyik követe.

Közben Csongrád vármegye táblabírájaként részt vett a közgy�lés munká-

jában is. A helyi nemesség számos esetben tiltakozott a hazánk iparát sújtó 

vámrendszer miatt. 1836-ban feliratot szerkesztett – Klauzál fogalmazásá-

ban – a dohánytermesztést akadályozó kormányintézkedések miatt. A Csong-

rád megyei bizottsági vélemény a birodalmi gazdaságpolitikáról rámutatott 

Magyarország hátrányos helyzetére az ipar és a kereskedelem tekintetében. 

Klauzál ezeknek a kérdéseknek tanulmányozása során szerezte meg azokat 

a közigazgatási ismereteket, amelyek alkalmassá tették arra, hogy 1848-ban 

mez�gazdasági, ipar- és kereskedelemügyi miniszter legyen.

A két politikus országgy�lési szereplése révén már 1848 el�tt kapcsolatban 

állt egymással, hisz Klauzál 1832 óta a közélet jelent�s fi gurája. Az 1843–44-es 

országgy�lésen pedig – Vukovics Seb� szerint – a rendek tábláján a távol lev� 

Deák helyett �t tekintették az ellenzék vezérének. Ennek köszönhet�en a f�-

rendi  Batthyányval együtt látogatták meg Deákot kehidai birtokán.

Klauzál azonban nem volt jelen az utolsó rendi országgy�lésen, mert 

Csongrád megye konzervatív er�i elütötték a követségt�l, és ez csökkentette 

esetleges miniszterségének esélyeit.

Hasonló szerepet töltött be a f�rendeknél  Batthyány Lajos is az 1839–40-es 

országgy�lés óta. A személye körül kibontakozó f�rendi ellenzéki csoport, ha 

nem is tett magává mindent a nemesi reformerek terveib�l, a bels� vámok, az 

�siség eltörlésén kívül hirdette a személyi kiváltságok fokozatos fölszámolását 

is. A politikai szabadelv�ség már 1848 el�tt közös platformra hozta a két po-

litikust. Kapcsolatukat 1848 tavaszán két mozzanat befolyásolta: Klauzál pesti 

szereplése s a kijelölt miniszterelnök kormányalakítási elképzelése.
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Klauzál 1848 márciusában Pesten volt. Nem tudni, véletlenül vagy a készül� 

petíciós kampány miatt érkezett-e oda. Tény, hogy 1848. március 14-én dél-

után az Ellenzéki Kör ülésén Klauzál elnökölt. Itt zajlott le a híres vita a nemesi 

liberálisok és az ifjúság radikális szárnya között arról, hogy a Tizenkét pontot 

 Batthyányhoz mint az ellenzék Központi Bizottmányának elnökéhez juttassák-e 

el, vagy Pestr�l, több ezer aláírással ellátva, petícióként küldjék föl Pozsony-

ba. Ismeretes, a kérdést a bécsi forradalom hírére az ifjúság másnap délel�tti 

merész föllépése az elképzeltnél is radikálisabb formában oldotta meg. A 15-i 

mozgalomba Klauzál és Nyáry (aki az el�z� nap vitáiban Klauzál mellett állt) dél-

után kapcsolódott be, s átvették a vezetését. A Pestr�l érkez� jelentések 16-ától 

úgy emlegetik �ket, mint akik kezükben tartják, irányítják és fékezik a f�városi 

fejleményeket. Klauzál el�bb a f�városi, majd a Pest megyei Rendre Ügyel� 

Választmánynak lett alelnöke. Kovács Lajos (Széchenyi Pesten lév� bizalmasa) 

és Lónyay Menyhért március 18-án Pozsonyba utaztak Pestr�l, hogy a követek 

konferenciáját rávegyék, költözzön az országgy�lés Pestre, mert a f�városi ese-

ményeket így lehet kézben tartani. Kovács azt írta, Klauzáltól határozott megbí-

zatása volt, hogy  Batthyánynál sürgesse az országgy�lés lemenetelét. Széchenyi 

Naplója szerint  Batthyány osztotta Klauzál aggodalmait, de Kossuth ellenezte a 

költözést. Ekkor Klauzál legalább a nádor Pestre helyezését javasolta, de a kon-

ferencia ezt is elvetette.

Blackwell bécsi angol követ március 21-i jelentése aláhúzza: Buda és Pest: 

Klauzál uralma alatt áll. A jelentés utal arra, hogy Klauzál az elmúlt diéta egyik 

legünnepeltebb delegáltja, egyike a liberálisok legmérsékeltebbjeinek. Kovács 

Lajos március 20-án jegyezte föl: Klauzál a reform és nem a forradalom em-

bere. Ennek részben ellentmond a sajtótörvényhez viszonyulása. Amikor 22-én 

Pozsonyból Pestre érkezett a peticionális küldöttség, a városi közgy�lés el�tt 

beszámolt útjáról. Ennek során ismertették a rendek által már 20-án jóvá-

hagyott sajtótörvényt, melyet az ifjúság a magas biztosítékok megkövetelése 

miatt ingerülten fogadott. Azt még a Helytartótanács által március 16-án ki-

adott ideiglenes sajtórendszabálynál is rosszabbnak tartották. A  törvény álta-

lános meghökkentést és fölháborodást váltott ki, Pet�fi t�l és Vasváritól kezdve 

Nyáryig és Klauzálig mindenki elítélte.

Klauzál tényleges hatása azonban mérsékl�. Farkas János Pest-Budáról 

 Batthyányhoz intézett jelentése kiemeli, hogy Klauzál Gábor beszéde nyug-

tatólag hatott a 24-i népgy�lésre, fölvállalt hivatalát (a bizottmányi elnöksé-

get) a haza szabadságának szolgálatára kívánja használni. Március 26-án a 

fölállított Nemzet�rség éljenekkel üdvözölte Klauzál és Szemere „miniszter 

urakat”.

Klauzál súlya és befolyása a f�városi mozgalomra, szolidaritása az ország-

gy�lésen vezet� liberálisokkal jó ajánlólevél volt számára. Bár a Pestr�l érkez� 

tanácsok Nyáryt preferálták,  Batthyány mégis Klauzált vette be a miniszté-

riumba 22-én. Nyáry kritikus volt a diétával és a miniszterelnökkel szemben 

is. Radikális megnyilvánulásai nem voltak kívánatosak az amúgy is heterogén 

kormányban. Horváth Mihály szerint  Batthyány baráti viszonyt ápolt Klauzállal, 

miniszterségének ez lehetett az oka. Lehetséges, hogy a minisztérium meg-

alakulásáról intézked� törvény márc. 21-i módosítása, mármint hogy a kabinet-

ben nyolc miniszter legyen, Klauzálnak kívánt helyet csinálni.
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Az Ellenzéki Kör ifjúsága által március 16-án összeállított, „Kiket kíván a 

nemzet felel�s minisztereknek” cím� listáján  Batthyányt külügyérnek jelölték, 

Klauzál nem szerepelt rajta. Birányi Ákos (a pesti forradalom krónikása) mi-

niszteri kombinációjában  Batthyány már tárca nélküli elnök, míg Klauzál föld-

m�velésügyi és m�ipari miniszter.

A Hetilap március 19-i pozsonyi tudósítása úgy tudta, Klauzál nem szerepel 

a jóváhagyott miniszterek között.

Kossuth az emigrációban emlékezett vissza arra, miként szereztek tudo-

mást  Batthyány szándékáról. Meghívást kapott egy értekezletre, ahol  Batthyány 

a minisztérium megalakulásáról beszélt „a többiekkel” (Perényi, Eötvös, Tele-

ki, Szemere, Pázmándy), de „candidátusai” között a kereskedelmi tárcára nem 

szerepelt senki. Kossuth ekkor „suggerálta Klauzált”, azaz  Batthyány fi gyelmé-

be ajánlotta. Ez értekezlet napján (március 22-én) kelt  Batthyány levele a Pes-

ten tartózkodó Klauzálhoz, amelyben fölkérte: legyen az alakuló kormányban a 

földm�velés-, ipar- és kereskedési osztály tárcájának vezet�je. A levél tájékoz-

tatja Klauzált leend� kollégáiról és sürgeti, hogy miel�bb nyilatkozzon.

A hír hallatára Blackwell március 23-án azt jelentette, hogy hárman vannak, 

akik nem örülnek Széchenyinek, de hozzájuk valószín�leg Klauzál is csatlako-

zik. A végleges kormánynévsor a Pesti Hírlap március 26-i tudósításában sze-

repelt. A  listán szerepl�k közül Klauzál kinevezése bizonyára meglepetésként 

érhette Pestet és Pozsonyt egyaránt. A Márczius Tizenötödike így reagált Klau-

zál kinevezésére 25-én: „Úgy látszik, az ország rendjei Pest városi tekintélyét 

és fontosságát ill� fi gyelembe vették. A miniszterek meggy�z�dtek arról, hogy 

ha megállni akarnak, bázisul egy f�városi nép loyalitása a legbiztonságosabb 

alap. Klauzál Gábor minisztersége el�ttünk ily alakban t�nik föl.” A lap megelé-

gedéssel nyugtázta, hogy Klauzál, aki a pesti népmozgalom élére állt, bekerült 

a kabinetbe. Népszónok és miniszter: els� ilyen az ország történetében.

Március 23-án István nádor fölhatalmazta  Batthyányt, hogy a miniszternek 

jelölt Klauzál Gábort és Szemere Bertalant még a meger�sítés el�tt mint „ideig-

lenes rend�ri országos bizottmányt” bízza meg a rend fönntartásával. Másnap a 

miniszterelnök értesítette Klauzál „kereskedelmi miniszter-jelölt urat” az ideigle-

nes rend�ri bizottmány elnökévé történt kinevezésér�l. A nádor leveléb�l kiderül, 

hogy  Batthyány szemelte ki a miniszterjelöltek közül kettejüket, István nádor ja-

vaslata tehát  Batthyány ajánlásán alapult.  Batthyány meg – föltehet�en Pulszkytól 

nyert újabb információk alapján – döntött úgy, hogy a helyszínen lév� és népszer� 

Klauzálra ruházza ezt a tisztséget. Ezzel Nyáryval szemben meger�sítette Klauzál 

helyzetét, mivel Nyáryt – mint a bizottmány tagját – csak miniszteri osztályf�nöknek 

jelölte, másrészt olyan embert állított a miniszteri bizottmány élére, aki egyben 

már választott tagja, s�t alelnöke mind a városi, mind a megyei választmánynak.

A miniszteri országos bizottmány els� levelét Lederer f�hadparancsnokhoz 

írta, a pesti nemzet�rség számára kiadandó fegyverek tárgyában. A nemzet�r-

ség fegyverrel ellátása s a köznyugalom fönntartása adta a bizottmány m�ködé-

sének lényegét. Klauzál a testületet hivatalnak nevezte, mely a hadi kormányt 

hivatalosan szólította föl a fegyverek átadására. Többször jelezte a miniszter-

elnöknek, hogy az országos katonai hatóságok vonakodnak a polgári hatósá-

gok fölszólításában kért fegyvereket átadni. Lederer március 28-án a nádorhoz 

fordult, hogy utasítsa a bizottmányt: ne igényeljenek több fegyvert. Márpedig 
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Klauzál kitartott álláspontja mellett: a nemzet�rségnek csak úgy lehet hasznát 

venni, ha a nádor fegyvert és l�port „adat”, mert ez a béke záloga.

Kevéssé ismert, hogy a bizottmány átiratban szólította föl a katonai f�had-

parancsnokságot, bocsássák szabadon Eftimie Murgu politikai foglyot. Bár a 

király megbocsátott a státusfoglyoknak, Murgut egy katonai laktanyában to-

vábbra is fogva tartották, majd átadták a polgári hatóságoknak.

A  felel�s minisztérium megalakulását engedélyez� királyi leiratra reagál-

va a bizottmány megjegyzi: a miniszteri törvény még nem minden. Nem lehet 

engedni a sajtótörvényben, „az úrbériben pláne nem”. Ám az embereket fog-

lalkoztató napi kérdés Pesten a népképviselet volt, mert a „nemesség megha-

gyásának eszméje ellen képzelhetetlen ellenszenv nyilatkozott”. A  régi jogon 

élvezett választói képességr�l volt szó, amely a nemesség politikai életben 

maradását szolgálta, mert féltek a lázadásától. Klauzálék azonban úgy látták: 

nem lenne nemesi ellenállás, viszont fontosabb a „…magas qualifi káció, mint 

a kasztbeli különbség fönnmaradása. A nemességen addig kellene az operáci-

ót elvégezni miel�tt fölébredne.” Születési privilégiumok helyett a jogosultság 

polgári liberális kellékeit szorgalmazta Klauzál.

Szerinte az új rezsim iránti bizalom alapja, hogy megvalósuljon „a jogi 

teherviselési egyenl�ség”. „Személyeké a bizalom – hangsúlyozta –, s annak 

megcsorbulásával ne fogjunk kormányhoz, ez reánk nézve a süker föltétele.”

Az egyes minisztériumok megszervezése április 15-én, az els� Pesten tar-

tott minisztertanácsi ülésen indult. Megállapították, hogy kívánatos „az al státus 

titkárok” miel�bbi kinevezése. Klauzál mellé Trefort Ágostont nevezték erre a 

posztra. Ezen az ülésen döntöttek arról, hogy az úrbéri telkek fölbecsülése, és 

így a kártalanítás el�készítése, a posta és harmincadügyek Klauzál miniszté-

riumához kerültek. Míg a miniszterek többsége április 11-én tette le esküjét 

Pozsonyban a király, Klauzál és Szemere április 20-án Budán a nádor el�tt, 

h�séget esküdve a királynak és az alkotmánynak, engedelmességet fogadva a 

törvényeknek. A miniszteri eskü letételével hivatalosan is megsz�nt a Miniszteri 

Országos Ideiglenes Bizottmány m�ködése. Klauzál április 27-én mutatta be a 

nádornak a maga f�tisztvisel�i kinevezési listáját, s � jelentette be els�ként a 

Pesti Hírlap április 28-i számában, hogy minisztériuma Budán, az „el�bbi kincs-

tári épületben” hivatalait elfoglalta. Ebb�l kés�bb gondok származtak, mert 

Kossuth az iparügyi minisztérium kamarai elhelyezését ideiglenesnek gondol-

ta. Valóban megtörténtek a pesti átköltözés el�készületei, de Kossuth Klauzál 

irodájának – a volt kamarai elnök dolgozószobájának – berendezéseire is igényt 

tartott. Emiatt a két miniszter között feszültség támadt. Kossuth „indignatioval 

és superioritással” vádolta Klauzált, amelyet a vádolt visszautasított.

A miniszteri ténykedés szoros együttm�ködést kívánt a tárcák között, de súrló-

dások óhatatlanul el�fordultak. A több minisztérium állásfoglalását igényl� dönté-

sekhez a kezdeményez� körlevelet küldött szét. Klauzál például augusztus 13-án 

írt kollégáinak egy francia keresked� Palánkánál (Dunán) föltartóztatott négy ha-

jója ügyében. Arról kérdezte minisztertársait: továbbengedje-e, mert akkor azok 

kétségtelenül a szerb fölkel�k kezébe kerülnek.  Batthyány és Kossuth a hajók sza-

badon engedése ellen volt, amelyet elfogadott a többség, így Klauzál is.

Voltak kérdések, amelyekben viszont Klauzál és  Batthyány ellentétesen sza-

vazott. Április 22-én Kossuth el�terjesztette pénzügyi elképzeléseit, amelyek-
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hez az Eötvös kezelte közalapítványok t�kéjét is föl akarta használni. A vitában 

  Batthyány Kossuth mellett, Klauzál ellene foglalt állást.

Május 19-én a kormány nyilatkozatban tájékoztatta az országot a király 

Innsbruckba távozásáról. Az ismert formula (a magyar nép ragaszkodása tör-

vényes fejedelmeihez) hangoztatása mellett, az országgy�lés összehívásának 

fontosságát emelte ki, mert az „európai események eddig bennünket segít� 

mozgalma mára sokféle irányban zavargó rohammá változott”. A veszélyt elke-

rülend�, a nemzet osztatlan közrem�ködésére volt szükség, amelynek politikai 

kerete az országgy�lés, szabadságának garanciája pedig az önkéntesek minél 

nagyobb száma és a tehet�sek anyagi áldozatvállalása. A nyilatkozatot hatan 

írták alá, köztük Klauzál. Kossuth – távolléte miatt – nem.

Nagyban egyezett a két politikus közjogi gondolkodása is.  Batthyány Csá-

nyihoz intézett levelében visszautasította azt a fölfogást, hogy az „összes mi-

nisztérium compact testület”, s amit az egyik minisztériummal közöl, az a má-

sikra is tartozik. Ez szerinte a parlamentáris kormányrendszer alapeszméjével 

nem fér össze, mert annak f� elve, hogy minden miniszter kizárólag saját tárcá-

jáért felel�s. Csak így szüntethet� meg a kollegiális, a senkit felel�sségre nem 

kényszerít� rendszer. Elképzelése, mely az egyéni felel�sséget hangsúlyozta, 

megt�rte az eltér� véleményeket, s a követend� közös politikát a többségi vé-

leményre alapozta. Klauzál osztotta ezt a nézetet, bár Mészáros Lázár följegyzé-

sei a kabinetülésekr�l azt tükrözik, hogy Eötvös Széchenyivel, Klauzál Deákkal, 

„lelkületük pedig inkább Széchenyivel, mint  Batthyányval tartott”.

A közjogi nézetazonosság kifejezésre jutott bizonyos külpolitikai ügyekben 

is.  Batthyány egyik legfontosabb problémája volt, miként lehetne százezer pus-

kát vásárolni Angliától, illetve elérni az angol f�konzul Magyarországra küldését. 

Igényének alapja, hogy Magyarország, most már mint független nép, szuverén 

módon építheti külkapcsolatait. Joggal igényelheti, hogy az ún. független fejede-

lemségekkel (Szerbia, Havasalföld) egyenl� elbírálásban részesüljön. Az ügyben 

Klauzál április 24-én Esterházyhoz fordult, hogy járjon el az osztrák kormány-

nál, majd Blackwell bécsi angol követtel is hosszasan tárgyalt az ügyr�l. Ebb�l 

kiderül, hogy Klauzál egyetértett  Batthyány értékelésével, miszerint Magyaror-

szág minden tekintetben független királyság, ahol „most olyan a közhangulat, 

a melyben a kereskedelmi érdekeket alá kell rendelni a politikaiaknak”. Ennek 

ismeretében érthet� meg az is, hogy Kossuth lépése, amivel visszautasította az 

osztrák pénzügyminiszter kölcsönajánlatát, miért nem váltott ki tiltakozást.

Július 13-án minisztertanácsot tartottak a válaszfelirat ügyében.  Batthyány 

az olasz segély ügyének bekerülését javasolta, míg Kossuth ellenezte. A vitá-

ban Eötvös, Deák és Klauzál  Batthyány mellé állt, jelezve: a Pragmatica Sancti-

óból folyó kötelezettséget megfontoltsággal kell kezelni.

Az els� népképviseleti választásokkor vitát kavart a parlamentáris kormány-

zat kifejl�dése és a miniszterek parlamenti tagsága közötti összeférhetetlen-

ség. Sokan a klasszikus angol példára mutattak, ahol a miniszterek parlamenti 

tagok is voltak. Magyarországon az abszolutizmus korábban épp így tudta a 

diétát manipulálni, ezért rosszak voltak a tapasztalatok, és néhányan – köztük 

Deák – inkább parlamenten kívüli kormányzást kívántak. A miniszterek többsé-

ge azonban követ akart lenni, bár a jelölésükkel maguk közvetlen nem foglal-

koztak.  Batthyányt Borsod, Klauzált Csongrád megye kereste meg: vállalnák-e 
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a követséget. Vállalták, s mindkett�jüket két helyen is megválasztották. Klauzál 

a csongrádit fogadta el. Egyel�re maradt tehát a parlamenti kormányzás.

A miniszter Klauzál több törvényjavaslatot nyújtott be, de általában hallga-

tott az üléseken. Mégis július 22-én, amikor szólásra emelkedett, Nyáry azzal a 

felkiáltással fogadta a szónoki emelvényre lép� Klauzált: „Mindig a miniszterek 

beszéljenek!” A megtámadott miniszter önérzetesen jelentette ki, hogy � még 

nem untatta a Tisztelt Házat, s nem szokott egy napon 15-ször hozzászólni. Ez 

a példa is mutatja, hogy a személyeskedés parlamentáris múltunk kezdetén 

is dívott, másrészt Klauzál és Nyáry között nem volt jó a viszony. Föltehet�leg 

már március óta.

Klauzál augusztus végén, szeptember elején volt igazán aktív. Ennek oka, 

hogy  Batthyány helyetteseként és politikájának országgy�lési képvisel�jeként 

szerepe fölértékel�dött. Másrészt ekkor nyújtotta be a vámok szabályázásáról 

szóló törvényjavaslatát, és augusztus 29-én részletesen ismertette az osztrák–

magyar kereskedelmi és vámviszonyokat, a postaszolgálat magyar lábra állítá-

sának gondjait. Mészáros a kabinet tagjainak munkáját összegezve mégis azt 

mondta Klauzálról, hogy összességében nem sikerült „bizalmat gerjesztenie”. 

Fölszólalt az Eötvös népiskolai törvényjavaslatáról szóló vitában, s az ellenzék 

ellenében a felekezeti iskolák állami támogatása mellett szállt síkra, ami tole-

ráns gondolkodásra vall.

Az augusztus 12-i minisztertanácson Kossuth rendkívüli intézkedéseket 

javasolt Jellasics ellen:  Batthyányt tegyék meg diktátornak. Széchenyi szerint 

ezt a miniszterelnök elhárította, s helyette István f�herceget ajánlotta. Ezt meg 

Kossuth vetette el, mire Széchenyi kijelentette: „ha dinasztiális kérdés forog 

fenn, akkor kilép”. A napló szerint hasonló nyilatkozatot tett Klauzál is. Vagyis 

tiszteletben tartotta az alkotmányos tényez�k törvényes állását, s nem akart 

szakítani a parlamentáris módszerekkel.

Szakmai együttm�ködésüket a honvédelemmel összefügg� fegyvergyártás 

kérdései uralták. A miniszterelnök május 21-i levelében arról tájékoztatta Klau-

zált, hogy a fegyvergyártás kérdéseivel Marziani ezredes foglalkozik katonai 

részr�l. Az ipari miniszter válaszában elemzi a hivatala és a pesti gépgyár kö-

zötti fegyverszolgáltatási szerz�dést, emlékeztetetve felettesét a külföldi (angol, 

belga, német) fegyvergyárak árjegyzékeinek beszerzési és az itthon gyártandó 

fegyverek minimum és maximum árának megállapítási kötelezettségére. Az 

id�ben kialakított miniszterelnöki döntés ugyanis lehet�séget adott a „defi niti-

vus” ár maximum alatti kialakítására.  Batthyány – bár egyetértett miniszterével, 

hogy ez az � dolga – elhárította magától az emlékeztetést, mondván, hogy a 

nemzet�rség fölfegyverzését teljes egészében a Bécsb�l érkez� Marziani ezre-

desre bízta, minden továbbit vele kell megbeszélni.

Mivel Klauzál nem tudott érintkezésbe lépni a kijelölt katonai összekö-

t�vel,  Batthyányt további intézkedések megtételére kérte meg. A  fegyver-

árak meghatározására szerz�désileg kikötött id� kett�r�l egy hónapra szállt. 

A  Pesten fölállítandó fegyvergyár munkásait nem lehet el�re „kimivelni és 

foglalatoskodni”, mert a régi fegyverek kiigazítására – azaz a hibák javítására 

– nem szolgáltattak be egyet sem, így nem tudnak min tanulni, panaszkodott 

Klauzál. Nem érkeztek meg a külföldi mintafegyverek, melynek alkatrészeit 

készítés végett szétküldhették volna. Mindezek orvoslására a miniszterelnök 
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közbelépését sürgette.  Batthyány válaszában megírta, hogy „a nemzeti �rek-

nél” használatban lev� és javítást igényl� fegyverek érdekében a megkívánt 

utasítást közölte a hadügyminisztériummal, fölszólította Marzianit a minta-

fegyverek haladéktalan átküldésére, a fegyverek árát pedig 15 pft-ban ál-

lapította meg. Ennek alapján már Klauzál is mint a fegyvergyártás hatósági 

felügyel�je intézkedhetett, mert a gyár a szerz�désbe lépett tulajdonosokkal 

megkezdhette a munkát. Kés�bb a fegyvergyár szerz�désen felüli el�leg-

összeget kért a kormánytól, amit Klauzál igen, de  Batthyány az országos 

pénztárt terhel� nagy kiadások miatt nem támogatott. Az ügyhöz kapcsolódó 

dokumentumokra vezetett kézjegyek tanulságosak: Klauzál az el�legkérelmet 

támogató levelére kés�bb ráírta: „Most nem lehet a kötött szerz�désen túl 

menni.” A miniszteri válasz külzetén pedig külön följegyzés olvasható: a „kért 

el�legzés más úton megadatott”.

Klauzál minisztériumát érintették a nemzet�ri ügyek. Olyan rendelkezést 

sürgetett  Batthyánytól, amely a tisztvisel�ket a munkaid� alatt fölmenti a 

nemzet�ri szolgálattól. Azt tapasztalta ugyanis, hogy a nemzet�ri szolgálat a 

személyzet tiszti óráival gyakran ütközött, s emiatt sok tárgykezelés fennakadt. 

Hasonló probléma mutatkozott a só- és harmincadhivatalnokok esetében is a 

„státus jövedelem tetemes kárára”. Bár a június 14-én kelt levélre Baldacci vá-

laszolt, a miniszterelnök a kérdést július 6-án utasításban szabályozta Klauzál 

javaslatait is fi gyelembe véve.

 Batthyány bizalma Klauzál iránt pregnánsan nyilvánult meg második bécsi 

útja alkalmából. Erre azért volt szükség, hogy a miniszterelnök Bécs tudomásá-

ra hozza: Magyarország csak akkor tudja uralkodóját kültámadások ellen segí-

teni, ha itthon a szerbekkel és a horvátokkal minden rendben van. Július 6-án 

utazott el, s a kormányelnöki teend�ket Klauzálra, a nemzet�ri és honvédségi 

ügyeket pedig Mészáros Lázárra hagyta.

Augusztus végén  Batthyányt távollétében a miniszterelnöki hatáskörben 

ismét Klauzál Gábor helyettesítette. Ez a sz�kebb reszortjától eltér� feladatok 

megoldását kívánta t�le, és a kihívásnak megfelelt. Intézkedései közül több 

a fegyverbeszerzési eljárásra irányult. Pulszky államtitkárhoz írt levelében he-

lyeselte a Zimonyba szánt, de Bécsben „letartóztatott” 2001 darab fegyver 

megvásárlására tett lépéseket. Err�l a véleményér�l külön fogalmazványban 

tájékoztatta a bécsi belügyminisztériumot is. Herceg Esterházy Pált külügymi-

niszternek címezve arról értesítette a miniszterelnök nevében, hogy a kormány 

nem tudja teljesíteni a bécsi hadügyminisztérium „értesítvényét”, miszerint a 

magyar kormány küldjön pénzt a Varasd–Károlyvársi hadi kormány alatt álló 

katonaság tartására. Jellasics báró a Horvátországban lev� só- és harmincad-

hivatalok Magyarország kincstárát illet� jövedelmeit törvénytelenül lefoglalta, a 

kormánynak engedelmesked� Ver�cze vármegye megszállására pedig hatezer 

végvidéki katonát vetett be. Klauzál tehát nem látott lehet�séget a varasdi „hadi 

f�kormány” pénzügyi támogatására addig, míg az vissza nem tér a törvények 

iránti engedelmességre. A minisztertanács határozatát német fordításban meg-

küldte Latournak is.

Esterházy Pállal pedig azt tudatta augusztus 30-án, hogy a kormány bele-

egyezik a szegedi olasz foglyok maradásába szeptember végéig. Ez az irat azért 

fontos, mert bepillantást enged a szegedi nemzet�rség korabeli viszonyaiba 
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és az Ausztriával fönnálló kapcsolat értelmezésébe. Az olasz foglyok �rzése a 

nemzet�ri szolgálat energiájának nagy részét elvonta, s Szeged lakosságára 

nagy teherként nehezedett a napi hét-nyolcszáz �r kiállítása. Közülük sokan 

a foglyokat �rizték, holott eredeti feladatuk másra szólt. Másrészt a kormány 

engedett az osztrák igazságügy-minisztérium kívánságainak, bizonyságául an-

nak, hogy ami lehetséges, azt megteszi, s az olasz foglyokat szeptember végéig 

�rizni fogják.

Ezt az elvet demonstrálta Klauzál több korábbi döntése is. Amikor például 

az osztrák kormány még májusban megtiltotta a lókivitelt az örökös tarto-

mányokból a föllázadt olasz tartományokba, s�t általában külföldre „a német 

szövetségi státusok kivételével”, Klauzál tudomásul vette. Egyben ennek meg-

felel� intézkedést hozott: a lókivitelt és a lóátvitelt Magyarországon, s a hozzá 

kapcsolt részeken, ott, ahol a magyar határszélek a tengerrel vagy az ausztriai 

birodalmon kívüli „külstátussal” érintkeztek, ideiglenesen fölfüggesztette.

Helyettes miniszterelnökként vezényelte le a költségvetés elfogadását. Az 

augusztus 28-i költségvetési vitában válaszolt egy interpellációra. Kossuth azt 

úgy egészítette ki, hogy kiderüljön: � sokkal tájékozottabb a hadügyi helyzet-

r�l és  Batthyány küldetésér�l, mint hivatalos helyettese. A jelenet Klauzál hát-

térbe szorítását célozta, Kossuth, aki megmaradt a kabinet szószólójának a 

képvisel�házban, ezzel kifejezésre juttatta, hogy kell� áttekintése van a dolgok 

fölött. Klauzál hitelét azonban nem tudta megingatni. Az 1848. második félévi 

és az 1849-re szóló évi költségvetés számait a f�rendek augusztus 29-i ülésü-

kön hagyták jóvá. Miután azokat a két ház elnöke aláírta, Klauzál a határozatot 

szentesítésre fölterjesztés végett megküldte  Batthyánynak.

A szeptember 3-án helyettes miniszterelnökként  Batthyánynak küldött le-

vele személyes hangvétel�. Nemcsak azért, mert saját kézírása, hanem azért 

is, mert „Tisztelt Barátomnak” szólította a miniszterelnököt, és végig tegez� 

formát használt. Maga a dokumentum az eszéki vár tisztikarának semlegességi 

nyilatkozatát tartalmazza, azzal a megjegyzéssel, hogy  Batthyány �felségét�l 

ne neutralitást kérjen a vár számára, hanem a minisztériumi rendelkezés alá 

tartozását. Bár hivatalos ügyr�l volt szó, a levél mégis inkább baráti hangnem-

ben íródott.

Horvát ügyekben is többször hallatta szavát. 1848 nyarán tudomására ju-

tott, hogy magánkeresked�knél „puskapor rendelmények történtek Horvátor-

szágba való bevitel végett”, noha már korábban megtiltotta, hogy a föllázadt 

tartományokba puskaport vagy ónt szállítsanak. Ezért július 24-én rendeletet 

adott ki, amelyben a keresked�ket megintette: puskaport kicsiben csak általuk 

ismert „biztos” embereknek, nagyban pedig csak hatósági engedély mellett 

olyanoknak adhatnak el, kikhez a gyanú sem fér. Így elkerülhet�, hogy a vett 

puskapor lázadók kezébe jusson. Katonai szempontból Horvátországot tehát 

„lázadó tartománynak” tekintette.

A kormány javaslatot dolgozott ki augusztus 27-én Horvátországról, de azt 

a baloldal, s�t a centrum is elvetette. Az ország földarabolásától tartva nem 

fogadták el Horvátország lehetséges különállását, még addig a határig sem, 

amelyet a „jog, az igazság és az ország egysége” megengedett volna. Ugyanak-

kor a mérsékeltek készek voltak a horvátok alkotmányos önállóságának elfoga-

dására. A kérdésr�l szeptember 2-án tartottak zárt miniszteri ülést. Széchenyi 
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Naplójában olvasható: „a tapasztalható er�s ellenállással szemben Klauzál vette 

védelmébe a javaslatot”, vagyis  Batthyány történetjogi érvelését osztotta.

A nyár végi politikai élet már a Bécs által kiprovokált bizalmi válság légkö-

rében zajlott, amely a kormány lemondásához vezetett. A szeptember 3-i kor-

mányülésen Klauzál kijelentette, ha a politikai helyzet megváltozik, a kormány 

kénytelen letenni hatalmát. Annak kapcsán utalt rá, hogy Beöthy Ödönre a 

kormány vagy a Ház testálja-e a délvidéki rendezéshez szükséges teljhatalmat. 

Bár hangsúlyozta, amíg a kormány létezik, a törvényes utat ne hagyják el, de 

Beöthy helyzetét egy esetleges kormánylemondás utánra is meg kellett er�-

síteni. Ehhez elegend�nek látta a minisztérium intézkedésének országgy�lési 

helybenhagyását. Tiltakozott az ellen, hogy a helybenhagyás helyett más, er�-

sebb formulát használjanak. Tiltakozása ily módon a kormány kikényszerített 

lemondásának a lehet�ségét is kilátásba helyezte. A helyzetet Kossuth kompro-

misszumos javaslata oldotta meg: a minisztérium által kiküldött Beöthyt a ház 

is teljes hatalommal ruházza föl.

A szeptember eleji napokban a kormány és  Batthyány nézeteit helyettese, 

Klauzál képviselte a legkövetkezetesebben, aki azonban egy kevésbé jelent�s 

tárca élén Kossuthtal és Szemerével szemben nehezen tudott kell� eréllyel 

m�ködni. Wesselényi Miklós írta Wesselényi Ferencnek szeptember 5-én: „a 

miniszterek nem azt teszik, amit szeretnének, így van Klauzál és Eötvös is, akik 

közül az els� márciusban oly sokat tett, s most is sokat tehetne, ha helyzete 

által ereje teljesen zsibbasztva nem lenne”.

Klauzál szeptember 10-én mondott le hivataláról, Kossuthtal egyetemben, 

12-én a Ház Kossuthot és Szemerét bízta meg az ügyek vitelével, így a minisz-

térium kettejükb�l állt. Az ország megmentése végett egy indítványra majdnem 

megszavazták az országgy�lés permanenciáját, mindaddig, amíg „a hontul a 

veszély elhárítva nincs”. A javaslat nagy vitát váltott ki, s mind  Batthyány, mind 

Klauzál hevesen kikelt ellene. Valójában a képvisel�k fölöslegesen vetették be 

a permanencia fegyverét a föloszlatással szemben, mert a költségvetési vita föl-

függesztése miatt az országgy�lést törvényesen föloszlatni nem lehetett.

Szeptember 16-án érkezett meg a király kézirata a nádorhoz, amelyben 

elfogadta a kabinet lemondását, de  Batthyány ideiglenes megbízásának föl-

tételeit nem. Mivel az elnök a Házban is bizalmatlanságot érzett, s a veszélyt 

is nagynak látta, mind kormányalakítási lehet�ségét, mind az ország helyzetét 

is kilátástalannak tartotta, a következ� kijelentést tette: „felszólítom a tisztelt 

házat, vegye komoly fontolóra, ha vajon nem érkezett-e még el azon végperc, 

melyben a nemzet már azon legutolsó, s legelszántabb önvédelemre szorul, 

melynél a törvényességet nem képes, de nem is köteles respectálni”. E nyilat-

kozat hatására is a Ház egyhangúlag kiállt mellette, s elfogadtatta vele, hogy 

a kormányzásra kijelölt miniszterelnökként jogszer�en intézkedhet az ország 

védelmében. Az új miniszteri névjegyzékb�l kimaradt Klauzál, pedig Mészáros 

korábban azt javasolta neki, hogy Deákot és Klauzált is késztesse maradásra.

Klauzál miniszterként  Batthyány bizalmasa és politikai küzd�társa volt. 

A kormány nézeteit korrektül képviselte, a törvényességhez mindvégig ragasz-

kodott. Lemondása után visszavonult a politikától, hogy az újabb alkotmányos 

id�szakokban (1861, 1865) Szeged képvisel�jeként vegyen részt a kiegyezést 

el�készít� országgy�lések munkájában.
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Egyed Ákos

Erély és engesztelés
A miniszterelnök Erdély-politikája

A  magyar történelmi emlékezet 

ugyancsak hajlamos arra, hogy kü-

lönösen nagy, az illet� korszak tör-

téneteit meghatározó személyiségek 

nevével jelölje múltunk különböz� 

id�szakait. S mert az emlékezet min-

den bizonnyal szükségszer�en er�sen 

szelektív, jelent�s történelemformá-

ló egyéniségek szorulnak a háttérbe 

vagy mennek feledésbe. A reformkori 

emlékezetben Széchenyi István neve 

tündököl, 1848–1849-et inkább Kos-

suth fémjelzi, az abszolutizmus és a 

kiegyezés korát viszont szívesen köt-

jük Deák Ferenchez. De sokszor segí-

tenek az évfordulók, amikor a közem-

lékezés, régiesen: a nemzeti kegyelet 

megpróbálja kiegészíteni a történe-

lem hiányos évlapjait olyan személyi-

ségekkel, akik valamilyen okból ar-

ról lemaradtak, illetve méltánytalanul 

perifériára szorultak. A  fent érintett 

jelenség fokozottan megfi gyelhet� a 

kisebbségi helyzetbe kényszerült ma-

gyarság körében, így az erdélyiek közt 

is. Több évtizedes tapasztalat alap-

ján mondhatom, hogy ez történt gróf 

 Batthyány Lajossal, az els� magyar 

miniszterelnökkel is, akir�l a törté-

nelemtanítás közismert hiányosságai 

miatt még a múltunk iránt érdekl�d�k 

is keveset tudnak, Erdély-politikájáról 

pedig aligha hallottak valamit. A mos-

tani évforduló jó alkalmat kínál tehát, 

hogy a hiányt legalábbis részlegesen 

pótoljuk.

A 200 évvel ezel�tt, 1807. február 

14-én Pozsonyban született  Batthyány 

Lajos már az 1840–47-es évek között 

jelent�s tagja volt a nemzeti ellenzé-

ki mozgalomnak, de szerepe a 48-as 

forradalom kitörése után vált meg-

határozóvá, miután a király március 

17-én az els� felel�s magyar kormány 

miniszterelnökévé nevezte ki. Ett�l 

kezdve Erdély nagy történelmi kér-

déseivel is foglalkoznia kellett, és ezt 

nem is mulasztotta el.

Tudott-e érdemben foglalkozni Er-

déllyel, voltak-e elegend� ismeretei 

helyzetér�l?

A források alapján úgy látjuk, hogy 

� nem tartozott az Erdélyt látoga-

tó, vele szorosabb kapcsolatot ki-

épít� magyarországi kortársak közé. 

De ismerte Erdély legkiemelked�bb 

politikusát, báró Wesselényi Miklóst, 

akinek nyomon követte a „h�tlenségi 

perét”, s így betekinthetést nyerhetett 

a sajátos erdélyi kérdésekbe. Ez az is-

meretség kés�bb, miniszterelnöksége 

idején bizonyosan segítette m�kö-

dését, s valószín� Wesselényi Mik-

lós javaslatait, nézeteit mindenekel�tt 

vette tekintetbe. Természetesen nem 

feledkezhetünk meg arról sem, hogy 

 Batthyány kormányában olyan kiváló 

erdélyi politikusok dolgoztak állam-

titkárokként, mint Kemény Dénes, Ko-

vács Lajos és Szász Károly, a belügyi, 

a közlekedésügyi, illetve a közokta-

tásügyi minisztériumban. Ugyanakkor 

 Batthyány miniszterelnököt személye-

sen, vagy miniszterei közbeiktatásá-

val beadványok, levelek által számos 

erdélyi politikus vagy magánszemély 

igyekezett szükséges vagy csak annak 

vélt információkkal ellátni, gondolunk 



 

3434

itt Teleki József f�kormányzóra, Te-

leki László, id�sb Bethlen János, Te-

leki Domokos és más politikusokra. 

A legfontosabb kérdésekben azonban 

Wesselényi szava nyomott legtöbbet 

a latban 1848 tavaszától egészen jú-

lius végéig. Ennek megvoltak az elvi 

alapjai: mindketten a magyar liberális 

reformellenzékhez tartoztak s meg-

gy�z�déssel vallották, hogy a régi 

rendszeren eljárt az id�, megváltoz-

tatása elkerülhetetlen. Abban is közös 

nézeten voltak, hogy az abszolutizmus 

helyett a parlamentáris rendszernek 

kell következnie, s Magyarországnak 

önállóságot kell kapnia a Monarchiá-

ban. A bels� viszonyok azonban nem 

kis mértékben különböztek Magyar-

országon, illetve Erdélyben, ezért bi-

zonyára jól jött a miniszterelnöknek 

Wesselényi komoly tanácsadása.

Erre a következtetésre jutott e 

sorok írója  Batthyány Lajos és Wes-

selényi Miklós levelezéséb�l, illetve a 

Wesselényi javaslatait követ� minisz-

terelnöki döntések alapján.  Batthyány 

Lajos 1848. március 17-ét�l 1848. ok-

tóber 2-áig volt Magyarország felel�s 

kormányának elnöke. Következéskép-

pen ebben az id�szakban kellett vég-

rehajtania azokat az átalakításokat, 

amelyeket már a reformkorban meg-

fogalmazott az ellenzéki politika, de 

megvalósításukra Bécs és a magyar 

konzervatívok ellenállása miatt nem 

kerülhetett sor. A  forradalom idejére 

maradt teend�ket azonban az új hely-

zetben gyakran újragondolt formában 

és a lehet� leggyorsabban kellett a 

gyakorlatba átültetni. Miniszterelnök-

ként els�sorban  Batthyányra neheze-

dett a felel�sség súlya azért, hogy az 

unió végrehajtása során a nemzetisé-

gi ellentétek ne élez�djenek jóvátehe-

tetlen konfl iktusokká – és  Batthyány 

ennek tudatában próbálta irányítani a 

magyar kormány m�ködését.

Konkrétabban szólva: a 

 Batthyány-kormánynak már megala-

kulása után szembe kellett néznie 

az erdélyi unió körül csoportosodó 

problémákkal, amelyeknek több el-

ágazása és csomósodási pontja volt. 

Az egyik a Partium helyzete és vissza-

csatolása Magyarországhoz, az erdélyi 

országgy�lés segítése abban, hogy az 

uralkodó hívja össze a rendeket, és 

hagyja jóvá a határozatokat, miköz-

ben a bels� rend és az ország védel-

me nap mint nap új feladatokat rótt a 

kormányra.

Észak-Partium (Kraszna, Kö-

zép-Szolnok vármegyék, K�vár-vidék 

és Zaránd egy része) visszacsatolá-

sának kérdését Wesselényi Miklós 

vetette fel és szorgalmazta nagy ki-

tartással. Ez a kérdés a magyar poli-

tika el�tt nem volt ismeretlen, hiszen 

már az 1830-as években foglalkozott 

vele a sajtó, a közélet. Wesselé-

nyi ugyan egy ügynek tartotta Er-

dély unióját és a Partium reincorpo-

ratióját, de taktikai okokból mégis 

jobbnak látta külön kezelni, mivel 

a visszacsatolást könnyebben meg-

valósíthatónak vélte, mert az erdélyi 

országgy�lés megkérdezése nélkül 

elintézhet� volt. Ezt az álláspontot 

terjesztette el� az 1833. évi pozsonyi 

diétán, de azt sem a fels�házi kon-

zervatívok, sem Bécs nem fogadta el. 

Kés�bb azonban, 1836-ban ugyanaz 

az országgy�lés mégis megalkotta 

a Partium visszacsatolására a XXI. 

törvénycikket, de az sem kerülhetett 

megvalósításra.

1848 tavaszán azonban Wesselé-

nyi elérkezettnek látta az id�t terve 

teljesítésére, s valóban Pozsonyban si-

került megszavaztatnia az uniót, külön 

azt, hogy a Partium követei megjelen-

hessenek a magyar országgy�lésben, 

ugyanakkor – Szemere belügyminisz-

ter közbenjárására – megbízatást ka-
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pott mint kormánybiztos a reincorpo-

ratio végrehajtására.

Mi volt a szerepe  Batthyány mi-

niszterelnöknek Wesselényi megbíza-

tásában?

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen jelen-

t�s kérdés rendezése csak a felel�s 

miniszterelnök el�zetes beleegyezé-

sével történhetett. Erre vall az is, hogy 

április 20-án Wesselényi jelentést kül-

dött  Batthyányhoz, kifejtve vélemé-

nyét az ország helyzetér�l, 23-án pe-

dig Szemere Bertalan külügyminiszter 

el�terjesztést tett István nádornak a 

visszacsatolásról s egy végrehajtó bi-

zottság kinevezésér�l, amelynek el-

nökévé Wesselényi Miklóst javasolta. 

A  nádor az el�terjesztést jóváhagyta, 

és így Wesselényi a kinevezés birto-

kában tért vissza Zsibóra.  Batthyány 

végig támogatta Wesselényit a vissza-

csatolás végrehajtásában.

 Batthyány széles látókör� politi-

kus, kereste a békés megoldásokat, 

err�l minden körülmény között bi-

zonyságot tett, de bizonyos helyze-

tekben kénytelen volt a belbéke és 

a biztonság érdekében a fegyveres 

er�t is igénybe venni, azonban ak-

kor is inkább a megel�zés, semmint 

az er�szak alkalmazása érdekében. 

1848. április 27-én viszont azért kel-

lett Wesselényi számára fegyveres er�t 

kérnie, hogy a reincorporatio, amelyet 

országgy�lési törvény írt el�, s István 

nádor rendelt el, lehet�ség szerint 

súlyosabb konfl iktusok nélkül men-

jen végbe. Arról sem feledkezhetünk 

meg, hogy a miniszterelnöknek, aki 

akkor a hadügyminisztérium vezet�je 

is volt (április 7–május 22. között) tu-

domása volt a Partiumban kirobbant 

parasztmozgalmakról. Szemere bel-

ügyminiszter május 2-án a kormány 

nevében leiratot küldött Wesselényi-

nek, arra kérve �t, hogy „Belátás, ta-

pintat és erély együtt” legyen, hogy a 

nép érezze a gondoskodást, ami meg-

hozza a várt sikert, bár tudja, hogy „az 

elmék jelen lázas állapotában a köz-

rendet és csendet nehéz fenntartani”.

Wesselényi ennek a felhívásnak az-

zal próbált eleget tenni, hogy bejelen-

tette: a visszacsatolással a szilágysági 

jobbágyok felszabadulnak a jobbágyi 

helyzetükb�l, éppúgy, ahogy ez Ma-

gyarországon már megtörtént, de en-

nek kevés eredménye volt.  Batthyány 

és Wesselényi politikája az úrbériség 

felszámolásában a reformkorban lé-

nyegében azonos volt, de megvalósí-

tása 1848-ban mégis eltért: a minisz-

terelnök már márciusban sietett kihir-

dettetni Magyarországon a jobbágyok 

felszabadítását, Wesselényi viszont ezt 

össze szerette volna kötni az unió 

megvalósításával. Emiatt 1848 már-

ciusában csak a jobbágyterhek kön-

nyítését tartotta helyesnek Erdélyben 

és a Partiumban. Kormánybiztosként 

úgy módosította elképzelését, hogy a 

visszacsatolással együtt a Szilágyság-

ban eltörlik az úrbéri rendszert, fenn-

tartotta azonban azt az álláspontot, 

hogy Erdélyben az uniós országgy�lés 

mondja ki az úrbériség felszámolását. 

De az erdélyi országgy�lés csak kés-

ve, május 29-én ülhetett össze, emiatt 

a jobbágyfelszabadítás kimondása is 

késett, ami pedig hatalmas bels� fe-

szültség és konfl iktusok forrása lett.

Addig azonban Wesselényi igyek-

szik kormánybiztosi teend�it elvégez-

ni, amir�l május 11-én beszámolt 

 Batthyánynak. Érdekes, hogy a levél 

nem is annyira a Partiumról, mint a 

történeti Erdélyr�l szól, mert amint 

írja, „Erdélynek Magyarhon s Corona 

számára meg vagy meg nem tartása 

forog kérdésben.” Kifogásolja Tele-

ki kormányzó erélytelen m�ködését, 

Puchner katonai f�parancsnokot azért 

marasztalja el, mert a béke és enge-

delmesség fenntartására, egy paraszt-
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háború megel�zésére, „minek ott szé-

lén állanak”, székely katonacsapatot 

nem enged igénybe venni. Mindeze-

kért teljhatalmú királyi biztos küldését 

kéri Erdélybe: „királyi biztosnak – írja 

Wesselényi  Batthyánynak – legjobb 

lenne Perényi Zsigmond, Vay Miklós 

vagy Vay Ábrahám is betölthetnék he-

lyöket.” Wesselényi err�l már írt Sze-

mere belügyminiszternek. Az erélyes 

fellépést azért is szükségesnek tartja, 

mert a Partiumba kért katonai segít-

ség sem érkezett meg.

Tanulmányunk tárgya szempont-

jából különösen fontos hangsúlyoz-

nunk: Wesselényi azt javasolta a ma-

gyar miniszterelnöknek, hogy küldje-

nek teljhatalmú megbízottat Erdélybe, 

lehet�leg az el�bb említettek közül. 

És mint ismeretes, a magyar kormány 

éppen Perényit, majd utána Vay Mik-

lóst nevezte ki erdélyi kormánybiz-

tosnak. Világos tehát, hogy  Batthyány 

miniszterelnök erdélyi politikáját je-

lent�s mértékben befolyásolta Wes-

selényi Miklós. Ezen mit sem változtat 

az, hogy 1848 nyarán Széchenyit is 

javasolta erdélyi királyi biztosnak, akit 

a minisztertanács szívesen ki is neve-

zett volna, de � nem vállalta, s akkor 

kapott megbízatást Vay Miklós. Ennek 

az együttm�ködésnek alapja a ré-

gi, már bizonyított kölcsönös bizalom 

lehetett, s mivel a Partium reincor-

poratiója is sikeres volt, az együttm�-

ködés folytatódott. A  reincorporatio 

befejezésér�l Wesselényi 1848. május 

26-án a következ� jelentést küldte 

 Batthyánynak:

Miniszterelnök Úr!

Jelentem miszerént a vissza csa-

tolt részbeli megyékben a törvényes 

rend és engedelmesség helyre van 

állitva. Az uj polgárok most már nyu-

godtan viselik magokat; s az oláhok 

közt sincsenek az erdélyiekhez ha-

sonló mozgalmak, s�t a csaknem 

mind oláhokból álló K�várban is a 

magyarok iránt minden jóra kész 

szellem mutatkozik.

Ezen jelentésem nem oly siet� 

ugyan, hogy sürgönyt igényelne, de 

mégis azáltal küldeni helyesnek lá-

tám, mert Deák, Klauzál, Szemere 

és Eötvös Minister uraknak igen fon-

tos és nagyon sürget� tárgyról kelle 

a végre irnom, hogy �k azt Önnek, 

a fenséges helytartónak s az egész 

Ministeriumnak igen sietve elébe ter-

jesszék. Könyörgök Önnek e végre 

haladék nélkül Ministertanácsot tarta-

ni, s nekünk az erdélyi országgy�lés 

tagjainak sietve választ adni, mert 

attól, hogy hamar és jó választ kap-

junk, nagyrészt függ az Unió sikerülé-

se vagy nem sikerülése.

Alighogy kihirdette a Partium 

visszacsatolását, Wesselényi gondo-

latai már a május 29-ére Kolozsvár-

ra összehívott erdélyi országgy�lésre 

összpontosultak. Ez volt egyébként 

az a másik nagy esemény, amelynek 

története  Batthyány miniszterelnök 

neve nélkül hiányos lenne, ezért er-

re valamivel részletesebben ki kell 

térnünk.

Els� kérdésünk: mi lehetett, mi 

volt az a sürg�s ügy, amiért Wesse-

lényi a minisztertanács összehívását 

kérte a miniszterelnökt�l? Ezt meg-

tudjuk abból a levélb�l, amelyet töb-

bek között Deák Ferenchez intézett.

Wesselényi hivatkozik a pozsonyi 

országgy�lésnek a VII. törvényére, 

amely kimondotta az uniót, s mivel 

bízott abban, hogy az erdélyi ország-

gy�lés is ugyanezt teszi, tisztázandó 

volt, hogy az erdélyi követek milyen 

alapon mehetnek majd Pestre a jú-

lius 5-ére összehívott magyar ország-

gy�lésbe. Wesselényi kérdése az volt, 

hogy az erdélyi követek csak új válasz-

tások alapján jelenhetnek meg Pes-

ten, vagy a Kolozsváron megjelen�k 
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mandátumot kapnak, annál inkább, 

mivel az erdélyi országgy�lés köve-

teinek „nagyobb része már a magyar-

honi gy�lés számára is van választva”. 

Wesselényit az aggasztotta, hogy új 

választások esetén, Pestre „h� szövet-

ségesek helyett egy jó rakás ellenség 

fog küldetni”.

 Batthyány ezúttal is teljesítette 

Wesselényi kérését, összehívta a mi-

nisztertanácsot, amely meghozta az 

erdélyi politikus által óhajtott döntést. 

Ezt a miniszterelnök május 31-én kö-

zölte Wesselényivel: „… sietek f�ispán 

urat, a ministeri tanács határozata 

következtében értesíteni: miszerint a 

ministerium az ellen, ha talán a már 

megválasztott követek fognak a ma-

gyar országgy�lésen megjelenni, ré-

szér�l semmi kifogást nem teend, 

– a választás módjára nézve azonban, 

azon kívül, mit a törvény rendel, sem-

mi utasítást nem adhat; nem kis mér-

tékben óhajtván, egyébaránt, hogy 

ezen kérdés megoldásában az ottani 

lakosok közt minél csekélyebb súrló-

dás idéztessék el�.”

A  válasz megnyugtathatta volna 

Wesselényit, hiszen az erdélyi követek 

(képvisel�k) nehézség nélkül meg-

jelenhetnének majd júliusban Pesten. 

Közben az erdélyi politika is módosí-

totta álláspontját, s így részben az új 

választási törvény, részben megyei vá-

lasztóbizottsági döntések alapján fog-

nak Erdélyben követeket választani.

Bár az erdélyi országgy�lést ös-

szehívó királyi rendelkezés, amelyet 

egyébként csak hosszú küzdelem 

árán sikerült elérni, az unió ügyét csak 

harmadik pontként határozta meg, 

Wesselényi javaslatára els�ként t�zte 

napirendjére az országgy�lés, s má-

jus 30-án egyhangúlag el is fogadta 

az egyesülésr�l szóló törvényt. Ezt 

követ�en a törvényjavaslatot a bevett 

szokásoknak megfelel�en az ország-

gy�lés királyi megbízottjának, Puch-

ner tábornoknak hivatalos úton az 

uralkodó elé kellett terjesztenie meg-

er�sítésre. Ez megtörtént ugyan, de 

Wesselényiék nem bíztak ez unióelle-

nességér�l ismert tábornokban, ezért 

Pálffy János és Veér Farkas képvisel�-

ket a törvényjavaslat másodpéldányá-

val Pestre küldték a kormányhoz, hogy 

segítsen a törvény miel�bbi meger�sí-

tésében. Err�l, valamint az Innsbruck-

ban történtekr�l Pálffy János tollából 

els� kézb�l részletes forrás maradt 

ránk, és fennmaradt az Innsbruckban 

június 7–8–9- és 10-én Ferenc Károly 

elnöklete alatt Erdély ügyeir�l tárgyaló 

értekezlet jegyz�könyve is. A tárgyalá-

son jelen volt  Batthyány Lajos minisz-

terelnök, valamint Zsedényi Ede, aki a 

jegyz�könyvet vezette.

Az erdélyi országgy�lés küldöt-

tei június másodikán érkeztek meg 

Pestre, s nyomban jelentkeztek De-

ák Ferencnél, majd  Batthyány mi-

niszterelnöknél, aki mindkett�jüket 

meghívta a minisztertanács ülésére. 

Azon –  Batthyány mellett – jelen volt 

Széchenyi István, Kossuth Lajos, De-

ák Ferenc, Eötvös József és Klauzál 

Gábor. A  minisztertanács  Batthyányt 

bízta meg azzal, hogy maga menjen 

Innsbruckba, ahova a király és kísére-

te a bécsi események miatt menekült. 

 Batthyány vállalta, hogy együtt utazik 

a kolozsváriakkal a királyhoz. Közben 

Wesselényi levélben fordult Széche-

nyihez és Deákhoz is, kérve támoga-

tásukat a szentesítés ügyében.

Emellett – mivel kitudódott, hogy 

szász és román delegáció is készül 

Innsbruck ba, hogy az unióval kapcso-

latos ellenvéleményeket beadják – id. 

Bethlen János és társai is levelet küld-

tek Pestre a kormány tagjainak és más 

politikusoknak. A  levelekkel Jakab 

Elek fi atal publicista, a kés�bbi híres 

történész indult május 31-én Biasini 
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gyorskocsiján Pestre. Ott el�ször Nyá-

ry Pált kereste fel, majd Széchenyihez 

és Kossuthoz kopogtatott be, hogy t�-

lük  Batthyányhoz siessen. Jakab Elek 

tollából ismerjük a fogadtatást, amely 

nemcsak érdekes, de lényeges is a 

magyar nagypolitika gondolkodásáról 

Erdélyt illet�en. Ezért valamivel rész-

letesebben szólunk róla.

Hogy  Batthyány Lajos miniszter-

elnök mennyire komolyan és elkötele-

zettséggel érdekl�dött Erdélyr�l, az a 

Jakab Elekkel folytatott beszélgetésé-

b�l is kiderül. A párbeszéd Jakab Elek 

szerint körülbelül így zajlott le:

Jakab Elek: Küld�im az ország bé-

kéje és a rend érdekében intézkedést 

kérnek.

 Batthyány: Értesülve vagyok min-

denr�l. Nem nagyítják a dolgokat Ön 

honfi társai? Aki az árnyéktól fél, a test-

ben megjelen� veszélyt�l elszalad.

Jakab: Csak óvatosak, s megel�z-

ni akarják a bekövetkez� rosszat.

 Batthyány: Helyesen. Gondosko-

dunk róla.

Jakab: Utasítva vagyok, kegyel-

mes úr, szükség esetében szóval fel-

világosításokat adni a szász és oláh 

gy�lésekr�l.

 Batthyány: Egyebekr�l föl vagyok 

világosítva, csak a szászok valódi szá-

mát óhajtanám tudni.

Jakab: Százötvenezer, kegyelmes 

úr.

 Batthyány: Honnan hát nagy be-

folyásuk?

Jakab: Kiváltságaik, nemzeti pénz-

táruk, míveltségük, és az udvarnál 

kedvességben létök adja, miniszter-

elnök úr!

 Batthyány: A  kiváltságok most 

megsz�nnek. Hát a magyaroknak 

nincs hasonló nemzeti alapjok?

Jakab: Nincs, kegyelmes úr!

 Batthyány: S  míveltségben hogy 

állnak?

Jakab: Az megvan, de a szászokét 

a nagy Németország gazdag irodalma 

teszi intensivvé.

 Batthyány: Közintézményeink re-

formja, az iskolák s id�vel gyarapodó 

irodalmunk majd segítenek ezen. És 

az oláhok? Mi voltaképpen az � sé-

relmök?

Jakab: Hogy nem �k az uralkodó 

nemzet, mint voltak Decebál korában 

a dákok.

 Batthyány: Ez phantom. […] Nem 

igen kihívók-e önök irányukban? Nem 

követelnek igen sokat t�lük? Vesse-

nek önök véget a viszálynak. Az új al-

kotmányban alkalom van kézfogásra. 

Igyekezzenek kiengesztel�dni. Tegyék 

ezt. Isten önnel, levélben majd többet, 

mondjon minden jót otthon.

Világos, hogy  Batthyány – aggo-

dalmai ellenére – bízott az unió békés 

megvalósításának lehet�ségében, s 

ilyen meggy�z�déssel indult Wesselé-

nyiék kérésére Innsbruckba, hogy az 

Unió-törvényt szentesíttesse V. Ferdi-

nánd királlyal.

 Batthyány miniszterelnök teljesí-

tette Wesselényi kérését azért is, mert 

híve volt az uniónak, amelynek törvé-

nyességéhez végig ragaszkodott. Tet-

te mindezt olyan körülmények között, 

amikor olyan sürget� és életbe vágó 

kérdést kellett a kormánynak meg-

oldania, mint a határok védelme a 

déli országrészt fenyeget� szerb fel-

kel�k s Jelačić készül� felléptetése 

ellen. Meg kellett tehát szervezni a 

határvédelmet, s ebben  Batthyány Er-

délyre, nevezetesen a székelyekre is 

számított. Május 19-én felhívást inté-

zett a székelység vezet�ihez, hogy a 

Szegeden létesítend� katonai tábor-

ba küldjenek önkénteseket. Felhívását 

lelkesen fogadták, de a Gubernium és 

a katonai f�parancsnok ellenkezése 

miatt csak a nyár folyamán kerülhetett 

sor  Batthyány kérésének teljesítésére. 
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Lássuk röviden  Batthyánynak a román 

kérdéshez való viszonyulását.

Emlékezünk arra, hogy  Batthyány 

Jakab Elek kolozsvári publicistát azzal 

az ajánlattal bocsátotta vissza Kolozs-

várra, hogy a magyarok egyezzenek 

ki a románokkal az új törvények alap-

ján. Ez a nemes felszólítása azonban 

különböz� okok miatt nem követke-

zett be, s�t 1848 �szén már polgár-

háborús állapotok kezdtek kialakulni. 

Az új helyzetben is  Batthyány növelni 

szerette volna az országgy�lésben és 

a hivatalokban a románok részvéte-

lét, s�t szorgalmazta, hogy törvény-

javaslatot készítsenek a román kérdés 

megoldására, ebben Wesselényit és 

Kossuthot támogatva, akik már koráb-

ban tettek javaslatot egy nemzetiségi 

törvény kidolgozására.

Valóban, Wesselényi már 1848 au-

gusztusában törvényjavaslatot nyúj-

tott be az országgy�lés fels�házában, 

amelyben az egyházi autonómiát, a 

román nyelv tanítását és használatát a 

közigazgatásban ajánlotta az ország-

gy�lés fi gyelmébe. Aztán szeptember 

19-én a képvisel�ház egy olyan nem-

zetiségi törvényjavaslatról tárgyalt, 

amelynek kidolgozásában, Kossuth 

kérésére, részt vettek a magyar or-

szággy�lés román követei (képvisel�i) 

is.

Amint említettük,  Batthyány is si-

ettetni szerette volna a megegyezést, 

újabb fellépésére alkalmat adott az, 

hogy a szeptemberi balázsfalvi román 

nagygy�lés után az ott megválasztott 

bizottság (Simion Bărnuţiu, Trebo-

niu Laurian, Nicolae Bălăşescu, Timo-

tei Cipariu, Florian Micaş, Ioan Bran) 

szeptember 16-án beadványt juttatott 

el  Batthyány miniszterelnöknek. Kérik, 

hogy a magyar kormány legyen velük 

igazságos, szüntesse be a katonai 

összeírást, az elítélteket engedjék sza-

badon, alkalmazzanak képzett romá-

nokat a közigazgatás minden ágában, 

a románok tarthassanak szabadon 

gy�léseket. Ehhez a beadványhoz egy 

általuk összeállított törvénytervezetet 

csatoltak, a „Román nemzet polgári 

jogainak egyenl�ségének biztosításá-

ról”.

Szeptember 19-én öt román politi-

kus (közülük ketten a Nemzeti Bizott-

ság tagjai) a maguk nevében is eljut-

tatták a miniszterelnöknek ugyanazt a 

tervezetet az emlékirattal együtt.

 Batthyány késlekedés nélkül in-

tézkedett: megbízta Kemény Dénes 

államtitkárt az ügy továbbvitelével. 

Az államtitkár már szeptember 22-én 

„a miniszterelnök nevében” felkérte 

Teleki Józsefet, az Unióbizottság el-

nökét, hogy a románok beadványá-

nak megtárgyalására „méltóztassék 

az unió iránt országgy�lésen válasz-

tott bizottmányt még ma összehívni 

és megjelenésre tanácskozásközbe-

ni részvétre felhívni azon románajkú 

egyéneket is, kik ezen bizottmányhoz 

a ministerium által pótlólagosan ki-

neveztettek”.

Teleki József szeptember 23-ára 

hívta össze az Unióbizottságot, amely-

ben valóban részt vettek az említett 

román politikusok is. 
k el�ször ki-

jelentették, hogy „mint egyes polgá-

rok jelennek meg és kívánnak nézet-

ni, nem pedig mint a román nemzet 

meghatalmazott képvisel�i”, de fur-

csamód mégis a balázsfalvi nemzeti 

Komité májusi határozatát és az ezzel 

kapcsolatos királyi válaszokat kívánták 

volna vitára bocsátani, nem pedig a 

miniszterelnökhöz eljuttatott beadvá-

nyukat. (Nyilvánvaló, hogy itt politikai 

húzásról volt szó, amely kés�bb be is 

bizonyosodott.)

Az Unióbizottság viszont azokat a 

pontokat, amelyeket a román képvi-

sel�k megemlítettek, „elenyészettnek” 

tartotta, mert azok az Unió el�ttiek, 
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és a román képvisel�k törvényjavas-

latának tárgyalására tértek rá. A gy�-

lés jegyz�könyve szerint, a románok 

jelenlétében „olvastatott az általuk 

szeptember 19-én aláírt és a minis-

ter elnökhöz szóló folyamodvány, úgy 

az általuk, mint egyes személyek ál-

tal a román nemzetet illet�leg négy 

fejezetben és húsz pontban készített 

törvényjavaslat”.

Ennek alapján készült el a „Tör-

vényjavaslat az Erdélyi románokról” 

cím� tervezet, már szeptember 23-án. 

Ebb�l kimaradtak azok a pontok, ame-

lyekkel a bizottság nem értett egyet. 

Azokról a pontokról volt szó, amelyek 

„a magyar nyelv diplomaticai állását” 

és fenntartását kérd�jelezték meg. De 

biztosította a románok nemzetiségi és 

nyelvi jogainak fenntartását, s nagy-

részt a román tervezetet fogadta el.

Az öt román politikus azonban 

továbbra is elégedetlen volt a vál-

toztatások miatt, és már szeptember 

24-én újabb „folyamodványt” juttatott 

el  Batthyány miniszterelnökhöz, meg-

jelölve a kifogásolt részeket. Az emlí-

tett törvényjavaslatot – írták a román 

politikusok – csak némi módosítások 

mellett fogadták el, éspedig a 3. § sze-

rint a jegyz�könyveket a román nyelv 

mellett magyarul is vezetni kell, ahol a 

románok többségben vannak; kifogá-

solták azt a paragrafust is, amely az új 

választási törvényre vonatkozott.

Ezzel tulajdonképpen megszakad-

tak a tárgyalások, a román politikusok 

rövidesen elhagyták Pestet,  Batthyány 

miniszterelnök pedig a közismert po-

litikai viszonyok miatt ezzel a kérdés-

sel már nem tudott foglalkozni. Azon-

ban amit eddig tett, bizonyította, hogy 

a megegyezést �szintén kívánja, és 

ennek érdekében minden törvényes 

eljárást hajlandó volt támogatni.

Vázlatosan ugyan, de végigkísér-

tük  Batthyány Lajos és Erdély kapcso-

latait, különösen miniszterelnöki poli-

tikáját Erdéllyel kapcsolatban. Láttuk, 

hogy a rá jellemz� határozottsággal és 

felel�sséggel, de kell� körültekintés-

sel látta el miniszterelnöki feladatait 

erdélyi politikájában is. Azt tette, amit 

hivatala szerint tennie kellett, ti. az 

országgy�lés törvényei és határozatai 

alapján. Ezekhez mindig megpróbálta 

megszerezni a királyi meger�sítést, 

hogy Magyarországnak a bécsi veze-

téssel való viszonyában valahogyan a 

konfl iktusok kiélez�dése elkerülhet� 

legyen. De a hivatali elkötelezettségen 

túl  Batthyány �szintén bízott a márciu-

si törvények jótékony hatásában az or-

szág polgári átalakítása terén, tudván 

azt, hogy az unió által az átalakulások 

Erdélyre is kiterjednek, és bízván ab-

ban, hogy ezek természete lehet�vé 

teszi az összefogást a románokkal.

 Batthyány miniszterelnök az 

Unió-törvény meger�sítéséig f�ként 

Wesselényi Miklósra fi gyelt, aztán in-

kább Kemény Dénes belügyminiszteri 

államtitkár javaslatai befolyásolták er-

délyi politikáját. De mindig a békés át-

alakítások érdekében cselekedett, amíg 

erre lehet�ség volt, de nem volt hajlan-

dó lemondani semmilyen törvényen 

már kivívott nemzeti szabadságjogról. 

Tiszta ember, rendkívül bátor politikus-

ként a haza boldogulását mindenek-

felettinek tartotta. Mártírhalálával 1849. 

október 6-án ezt meg is pecsételte.
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Hermann Róbert

Perbe fogva felségárulásért1

 Batthyány Lajos gróf, a lemondott miniszterelnök 1848. október 2-án Bécsb�l 

megküldte a magyar képvisel�háznak mandátumáról való lemondását, majd 

néhány napig még a császárvárosban maradt. Az volt a terve, hogy családjával 

együtt Svájcba utazik, s ezért feleségét is Bécsbe hívta. Miután azonban nem 

kapott hírt hozzátartozóiról, október 5-én elhagyta Bécset, és Sopronba ment. 

Október 7-én az ide érkez� Pulszky Ferenct�l értesült az el�z� napi bécsi for-

radalom hírér�l.  Batthyány ezután lemondott utazási szándékáról, s október 

10-én csatlakozott a Jelačić Horvátországba hazaküldött csapatai, Kuzman To-

dorović vezér�rnagy mellékoszlopa ellen induló vasi mozgósított nemzet�rség 

táborához. Október 11-én azonban Hegyfalunál leesett lováról, és kifi camította 

a kezét. (Ez a tábori intermezzo volt aztán  Batthyány pörében a meglehet�sen 

gyöngécske alapja annak a vádpontnak, hogy a gróf, mint kilépett cs. kir. tiszt, 

megszegte a kilépéskor tett esküjét, mert hiszen cs. kir. csapatok ellen fogott 

fegyvert.)

Miután távollétében a f�városban a baloldali sajtó többször is támadta 

magatartását, Bezerédj István képvisel� egy hozzá intézett levelére válaszul 

 Batthyány október 14-én Hegyfaluról levélben számolt be 1848. szeptember 

végi – október eleji ténykedésér�l, így arról, hogy igyekezett Bécsben megaka-

dályozni a Magyarországgal szemben tervezett törvénytelen lépéseket, de mivel 

kísérletei sikertelenek maradtak, elhagyta Bécset. Ugyanakkor kifejtette, hogy 

az október 3-i, a magyar országgy�lést feloszlató, Jelačićot teljhatalmú királyi 

biztossá és f�parancsnokká kinevez�, s az országot ostromállapot alá helyez� 

manifesztum kibocsátása után Magyarországnak önvédelmér�l kell gondos-

kodnia, s � maga is ezért vett részt a Todorović elleni hadm�veletben.

1  Batthyány perére máig a legfontosabb Károlyi Árpád: Németújvári gróf  Batthyány Lajos els� 

magyar miniszterelnök f�benjáró pöre. Bp., 1932. I–II. k. A per anyagát magyar fordításban, 

több, Károlyi által nem közölt okmánnyal kiegészítve kiadta Urbán Aladár szerk.:  Batthyány 

Lajos f�benjáró pöre. Ford. Kurucz György. Bp., 1991. Igen fontos Urbán Aladár:  Batthyány 

Lajosné visszaemlékezései férje fogságára és halálára. Századok, 1981/3. 587–620. o. Az 

újabb feldolgozások közül ld. Urbán Aladár:  Batthyány Lajos miniszterelnöksége, fogsága 

és halála. (In:) Körmöczi Katalin szerk.:  Batthyány Lajos gróf els� magyar miniszterelnök 

emlékezete. „…minden hazám javára, ami csekély er�mb�l kitelik”. Bp., 1998. 159–169. 

o.; Hermann Róbert: Újabb adatok a  Batthyány Lajos elleni felségárulási perhez. (In:) Csorba 

László–Erd�dy Gábor–Ger� András–Hermann Róbert–Molnár András–Urbán Aladár–Varga 

János:  Batthyány Lajos emlékezete. Szombathely, 2000. 99–122. o.; Szerencsés Károly: 

„Az ítélet: halál”. Magyar miniszterelnökök a bíróság el�tt.  Batthyány Lajos, Bárdossy László, 

Imrédy Béla, Szálasi Ferenc, Sztójay Döme, Nagy Imre. Bp., 2002. 55–57., 73–76., 92–

117. o.; Urbán Aladár: Gróf  Batthyány Lajos pöre – a diszkreditáló vádpont. Századok (141.), 

2007/3. 613–633. o.; Urbán Aladár: Gróf  Batthyány Lajos. Magyarország els� alkotmányos 

kormányf�je. Bp., 2007. 198–223. o.
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Október 20–21-én  Batthyány járt a magyar hadsereg lajtai táborában, s 

amikor a magyar csapatok benyomultak Ausztria területére, a f�hadiszálláson 

tartózkodott. Amikor a további teend�kr�l faggatták, azt tanácsolta, hogy a se-

reg térjen vissza a magyar határ mögé.

Id�közben a hivatalos Közlöny közzétette  Batthyány képvisel�i mandátu-

máról történt lemondását, s a képvisel�ház újabb választás kiírását rendelte el 

a sárvári választókerületben. Ezen  Batthyányt ismét jelölték, de � maga nem 

vett részt a választáson, hanem november végén visszatért Pestre. Célja az volt, 

hogy megpróbáljon Kossuthtal szemben pártot szervezni a képvisel�házban. 

December 6-án ellenjelölt nélkül újraválasztották Sárvárott, de miután meg-

bízólevelének igazolása késett, el�ször a december 29-i ülésen vett részt egy 

név szerinti szavazáson.

December 31-én ott volt az országgy�lés zárt, majd nyílt ülésén, s � java-

solta, hogy küldjenek békekövetséget Alfred zu Windisch-Grätz herceghez, a 

cs. kir. hadsereg f�vezéréhez. Noha Perényi Zsigmond báró, a fels�ház elnöke 

fi gyelmeztette, hogy talán jobb lenne, ha � maga nem lenne a küldöttség tagja, 

 Batthyány ezt kikérte magának, s január 1-jén � is elutazott az ellenség tábo-

rába a békés kiegyenlítés érdekében.

Windisch-Grätz 1849. január 3-án a bicskei f�hadiszálláson a küldöttség 

tagjait csak magánemberekként,  Batthyányt pedig még így sem volt hajlandó 

fogadni.  Batthyány megkérdezte Deák Ferencet, a volt igazságügyi minisz-

tert, hogy szerinte veszélyben van-e az élete, mire az visszakérdezett: volt-e 

  Batthyánynak része az olasz forradalmi mozgalmak vagy a bécsi 1848. október 

6-i forradalom el�mozdításában. Deák úgy vélte, hogy ez esetben nincs mit�l 

tartania, de a bizonytalan körülményekre hivatkozva felszólította  Batthyányt, 

hogy meneküljön. Erre az csak ennyit mondott: „Néhány hitvány év miatt csak 

nem leszek szökevény”.

A bicskei f�hadiszálláson már ekkor szóba került, hogy  Batthyányt le kel-

lene tartóztatni, de hadiköveti (parlamenteri) mentessége egyel�re még meg-

óvta �t. Windisch-Grätz néhány napig a f�hadiszálláson tartotta a küldöttség 

tagjait, majd miután a cs. kir. csapatok elfoglalták a f�várost, katonai kísérettel 

Budapestre vitette �ket. Miután a hadikövetek mentessége ezzel megsz�nt, 

 Batthyányt 1849. január 8-án a Károlyi-palotában Windisch-Grätz utasítására 

letartóztatták, és a budai Helytartótanács egyik épületében �rizték.

A  Batthyány elleni per nem volt el�készítve, noha a birodalom döntéshozói 

szemében  Batthyány – Kossuth mellett – a forradalmi párt legb�nösebbjei közé 

tartozott. Már az 1848. december 16-i osztrák minisztertanács ilyen értelemben 

foglalkozott a személyével. Ludwig Welden táborszernagy, Bécs katonai és po-

litikai kormányzója pedig december 29-én elrendelte  Batthyány letartóztatását, 

ha az külföldre akarna menekülni; december 31-én pedig Vas megyei birtokai-

nak zár alá vételét.

A Windisch-Grätz által Budán létrehozott Cs. kir. Központi Katonai és Po-

litikai Vizsgálóbizottmány (K. K. Militär und Politische Central Untersuchungs 

Commission) január 14-én kért felvilágosítást Windisch-Grätzt�l, hogy a 

vizsgálat érdekében tudassa azokat a különleges vádpontokat, amelyeken 

–   Batthyány egyébként ismert megátalkodott büntetend� cselekedetein kí-

vül –   Batthyány letartóztatása alapult. Azaz, a Bizottmány számára sem volt 
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nyilvánvaló, mik  Batthyány letartóztatásának a jogi alapjai. Ezt mutatja, hogy 

január 17-én adatokat kért a bécsi cs. kir. városparancsnokság mellett m�kö-

d� Központi Nyomozó Bizottmánytól (Zentral Untersuchungs-Commission der 

k. k. Militär Stadtkommandantur zu Wien) arról, hogy milyen adatok bizonyítják 

 Batthyány részvételét a Todorović csapatai elleni harcokban, illetve a bécsi for-

radalmárokkal való összeköttetését.

A  Batthyány elleni per el�készületei hetekig elhúzódtak, így a gróf els� ki-

hallgatására is csak 1849. január 24-én került sor. A gróf ezen kinyilvánította 

együttm�ködési készségét a Vizsgálóbizottmánnyal, ám a bíróság illetékessé-

gével kapcsolatban kifejtette: miniszterelnöki tevékenysége fölött az uralko-

dó által szentesített törvények értelmében csak a magyar képvisel�ház és a 

fels�ház tagjaiból álló bizottmány jogosult ítélkezni. Ami ezt követ�en magán-

emberként elkövetett cselekedeteit illeti, azokat szintén az érvényes magyar 

törvények értelmében kellene megítélni, s aligha hiszi, hogy az azokat meg-

el�z� tettekre nézve Windisch-Grätz proklamációja bírna jogszer� érvénnyel. 

Ugyanakkor tekintettel az ügy rendkívüli jelent�ségére, kérte, hogy védelmét 

Deák Ferenc, a volt igazságügyi miniszter lássa el. Végül arra hivatkozva, hogy 

magyar alattvalót csak vádjával lehet letartóztatni, kérte, hogy óvadék ellené-

ben szabadlábon védekezhessen.

Ludwig Leuzendorf lovag, hadbíró-százados még aznap pártolólag terjesz-

tette a két kérést a Központi Vizsgálóbizottmány elé. A  Vizsgálóbizottmány 

elnöke ezt január 25-én azzal a véleménnyel továbbította Windisch-Grätznek, 

hogy az els� kérés teljesíthet�, a második azonban nem, hiszen a katonai tör-

vények értelmében „egy már fogságba vetett, olyan b�ntettel vádolt gonosz-

tev�t, amelynek elkövetése halálbüntetést von maga után, a bírósági eljárás 

során többé már nem lehetséges szabadlábra helyezni, még akkor sem, ha 

óvadékot ajánlanak fel”. Az irat rendkívül brutális megfogalmazása azért tanul-

ságos, mert  Batthyányt ekkor hivatalosan még nem vádolták meg semmivel. 

Windisch-Grätz január 26-án kelt válaszában a hadi törvényekre hivatkozva 

(amelyek értelmében a hadbíró egyszerre tölti be az ügyész és a véd�ügyvéd 

szerepét), elutasította mindkét kérést.

A   Batthyány elleni vádakat el�ször Hegyesy Péter királyi ügyész (Fiskal) 

állította össze, s Leuzendorf ezek alapján kezdte meg a gróf részletes kihall-

gatását.  Batthyányt 1849. február 12. és március 26. között összesen 10 al-

kalommal hallgatták ki. Március 29-én Leuzendorf beterjesztette a Központi 

Vizsgálóbizottmányhoz a jegyz�könyveket. El�terjesztésében javasolta, hogy 

kérjenek írásos nyilatkozatot  Batthyány ténykedésér�l István nádortól, valamint 

kérte, hogy a bécsi forradalommal és más vádakkal kapcsolatos vádak vizsgá-

latára Bécsbe utazhasson kutatni. Végül javasolta, hogy  Batthyány szabadlábon 

folytathassa védekezését.

Windisch-Grätz Leuzendorf javaslatait – leszámítva a szabadlábra helye-

zést – jóváhagyta, a nádor megkeresése azonban – Windisch-Grätz leváltása 

miatt – végül elmaradt. Ezáltal  Batthyányt egyik legfontosabb ment� tanújától 

fosztották meg.

Leuzendorfnak a lehetséges vádakról adott összegzésében szerepelt az 

uralkodói jóváhagyás nélküli 1848. szeptemberi papírpénz-kibocsátás és hon-

védújoncozás, a külhatalmakkal (Franciaország, frankfurti parlament) történ� 
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kapcsolatfelvétel, Jelačić betörésekor a népfelkelés és statárium meghirdetése, 

az uralkodói manifesztumok ellenjegyzésének megtagadása; a  Batthyány le-

mondása utáni id�szakból az október 6-i bécsi forradalom el�idézésben való 

részvétel, népfelkelés elrendelése Vas megyében, a cs. kir. csapatokkal szem-

beni ellenállás; a törvénytelennek tekintett országgy�lésre való visszatérés.

A vádak képtelenségét az adta, hogy többségük az 1848. október 3-i ma-

nifesztum kibocsátása el�tti id�szakra esett, tehát  Batthyányt ezek miatt nem 

lehetett volna felel�sségre vonni. Emellett  Batthyány ténylegesen nem szállt 

szembe Todorović hazavonuló csapataival, hiszen október 11-én balesetet 

szenvedett.

Februárra kiderült, hogy Bécsben nem találtak érdemi dokumentumot, ami 

 Batthyány b�nösségét igazolná. A  Leuzendorf által 1849 április–májusában 

végzett újabb kutatások sem jártak eredménnyel. Ugyanakkor valószín�síthe-

t�, hogy Felix Schwarzenberg miniszterelnök érzékeltette vele: az ügy politikai 

szempontból nagy fontosságú.

A hadbíró június 13-i el�terjesztésében kifejtette, hogy  Batthyány ellen az 

október 3. el�tti vádak ügyében a hadbíróság nem illetékes; a katonai fellebbvi-

teli törvényszék azonban úgy határozott, hogy a  Batthyány elleni vádakat egyet-

len eljárás keretében, csak a f�bb pontokra szorítkozva kell vizsgálni, hiszen a 

vádlott tevékenysége összefügg� egészet alkot. Ez már önmagában kérdésessé 

tette a per jogszer�ségét, hiszen – amint azt  Batthyány többször is kifejtette 

– ha az uralkodónak kételyei lettek volna az � cselekedeteinek törvényessé-

gével kapcsolatban, aligha bízza meg �t szeptember 15-én az újabb kormány 

alakításával. Június 24-én az osztrák minisztertanács arra a kérdésre, hogy ha 

 Batthyányt esetleg halálra ítélnék, végrehajtsák-e az ítéletet, úgy döntött, hogy 

a f�b�nösöknek el kell nyerniük büntetésüket.

 Batthyányt 1849 áprilisában, a magyar hadsereg sikeres tavaszi hadjárata 

miatt fogolytársaival a karinthiai Laibachba szállították. (A  fogolyszállítmányt 

Budáról Laibachba kísér� katonaság parancsnoka utasítást kapott, hogy ha a 

foglyokat útközben ki akarnák szabadítani, lövesse agyon �ket.) Laibachban 

 Batthyányt nem hallgatták ki, viszont június közepén – nyilván az orosz inter-

venció hírér�l értesülve – felajánlotta az osztrák kormánynak, hogy közvetít 

a magyarokkal való kibékülés érdekében. 1849. július végén fogolytársaival 

együtt Pozsonyba szállították. Klapka György augusztus 3-i komáromi kitörése 

miatt azonban a foglyokat augusztus 11–12-én továbbvitték a morvaországi Ol-

mützbe. Itt folytatták le ellene az újabb, részletes vizsgálatot 1849. augusztus 

16–22. között.  Batthyány jól és szellemesen védekezett, s azt bizonygatta, hogy 

az ország veszélyeztetett helyzetében nemigen cselekedhetett másként; s hogy 

�, mint miniszterelnök, köteles volt az áprilisi törvények értelmében eljárni.

A   Batthyány elleni legsúlyosabb vádak egyike az volt, hogy részt vett az 

október 6-i bécsi forradalom el�készítésében és kirobbantásában. Miután ok-

mányszer� bizonyítékot nem sikerült találni erre a vádra, nagy szerephez ju-

tottak azok a – többnyire arisztokrata – tanúk, akik a gróf októberi bécsi, majd 

soproni tartózkodásával kapcsolatban olyan adatokkal szolgáltak, amelyek 

meger�síthették vagy valószín�síthették e vádat.

A hadbíró augusztus 29-ére készült el a vádirattal, amely 12 pontban fog-

lalta össze a vádakat. Eszerint  Batthyány a bankjegykibocsátással, a szentesítés 
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nélküli újoncállítással és a külhatalmakkal történ� kapcsolatfelvétellel beavat-

kozott a felségjogokba. Vádolta még a horvátokkal való kiegyezés elmulasztá-

sával, valamint azzal, hogy nem akadályozta meg minisztertársainak Béccsel 

szemben ellenséges intézkedéseit. Miniszterelnöki lemondása után b�nösnek 

mondta az október 6-i forradalom el�idézésében játszott szerepe, a Vas me-

gyei népfelkelésben való részvétele, az október 15. el�tt Bezerédj Istvánhoz 

intézett hegyfalvi levél felségsért� kitételei, valamint az országgy�lésre való 

visszatérése miatt.

Ugyanakkor három vádat ejtett, így a Jelačić elleni népfelkelés meghirdeté-

sét, a cs. kir. katonák zászlójuktól való elcsábítását és az uralkodói manifesz-

tumok ellenjegyzésének megtagadását. A hadbíró szerint azonban a fennma-

radó cselekedetek önmagukban, de még inkább összefüggésükben kimerítik 

a felségárulás fogalmát. Ezért a hadbíróság  Batthyányt augusztus 30-án az � 

el�terjesztésére felségárulásért egyhangúlag teljes vagyonelkobzásra és kötél 

általi halálra ítélte.

Ugyanezen a napon viszont a hadbíró rendkívül jól megindokolt kegyelmi 

kérvényt terjesztett el�, amelyet a hadbíróság egyöntet�en támogatott. Ebben 

Leuzendorf javasolta, hogy a  Batthyány elleni felségárulási (Hochverrat) vádat mó-

dosítsák a fegyveres lázadás vádjára (bewaffnete Aufruhr). Mindezek alapján va-

lószín�síthet�, hogy Bécsben közölték Leuzendorffal:  Batthyány elítélése politikai 

szükségszer�ség, ugyanakkor a súlyos ítéletet uralkodói kegyelem fogja követni.

Az osztrák minisztertanács 1849. augusztus 27-i határozata értelmében 

a halálos ítéleteket végrehajtás el�tt jóváhagyásra fel kellett volna terjeszteni 

Bécsbe. Azonban I. Ferenc József császár augusztus 29-én arra utasította Ju-

lius Haynau táborszernagyot, a magyarországi cs. kir. csapatok parancsnokát, 

hogy a halálos ítéletek végrehajtásának tényér�l utólag tegyen jelentést, s au-

gusztus 31-én az osztrák minisztertanács is ilyen értelm� határozatot hozott.

Ennek következtében Haynau pozíciója meger�södött, s azt is elérte, hogy 

az Olmützben raboskodó  Batthyányt és fogolytársait szállítsák Pestre. Schwar-

zenberg miniszterelnök örömmel láthatta, hogy így a kormány, s maga a csá-

szár is mentesül  Batthyány elítéltetésének ódiumától. Haynaunak pedig esze 

ágában sem volt megkegyelmezni. Október 3-án elrendelte az ítélet késedelem 

nélküli végrehajtását, majd ezt úgy módosította, hogy az ítéletet október 6-án 

– az el�z� évi bécsi forradalom és Latour cs. kir. hadügyminiszter halála els� 

évfordulóján – hajtsák végre.

Az ítéletet október 5-én reggel hirdette ki a hadbíróság  Batthyány el�tt. 

A gróf nyugodt volt, mert nem számított a halálos ítéletre. Amikor megtudta, 

hogy kötél általi halálra ítélték, megdöbbent. Nem félt a haláltól, de az akasz-

tást – amellyel köztörvényeseket szoktak büntetni – megalázónak tartotta.

Amikor felesége értesült az ítéletr�l, Budára sietett, de el�ször nem en-

gedték be  Batthyányhoz. Végül mégis engedélyt kapott egy rövid látogatásra 

a siralomházban lév�  Batthyánynál. A gróf egyszer korábban már mérget kért 

t�le, ezt azonban nem sikerült szereznie, ezért egy kis, íróasztalán fekv� t�rt 

vett magához, s azt vitte be a férjéhez. Ezt egy óvatlan pillanatban sikerült át-

adnia férjének.

Felesége látogatása után  Batthyány az est folyamán búcsúlevelet írt felesé-

géhez. „…az én halálomnak a gyalázata el�bb vagy utóbb azokra hull vissza, 
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akik engem igazságtalanul és hálátlanul meggyilkoltak – írta. – Ebben az ün-

nepélyes órában megesküszöm, hogy a király és a monarchia elleni árulásnak 

soha egyetlen gondolata nem férk�zött lelkemhez, és hogy a hazához nem 

kevésbé h� voltam; ugyan ki hiszi el ezt most! És ezért halok meg; a törvény, a 

király esküje volt vezérfonalam, és sem jobbról, sem balról nem hagytam, hogy 

visszaéljenek velem. Viam meam persecutus sum [a magam útját jártam], ezért 

ölnek meg engem.”

Aztán lefeküdt, magára húzta a takarót, s a t�rrel a kivégzés el�tti éjszakán 

felmetszette a nyaki üt�ereit. Ám a t�r nem volt elég hosszú és elég éles ahhoz, 

hogy halálos sebet ejtsen.  Batthyány csupán súlyos vérveszteséget szenvedett, 

de életben maradt. Johann Kempen von Fichtenstamm altábornagy, a pest-bu-

dai katonai kerület parancsnoka tudta, hogy  Batthyány felakasztása ilyen kö-

rülmények között lehetetlen, de az ítélet végrehajtását sem akarta elhalasztani. 

Ezért úgy döntött, hogy agyonlöveti  Batthyányt.

A grófot, aki a súlyos vérveszteségt�l még mindig tántorgott, este hat óra-

kor kísérték a veszt�helyre, az Újépület mögötti fapiacra.  Batthyány a kirendelt 

tábori lelkészbe, Ungváry Györgybe kapaszkodott. Fején arannyal hímzett kék 

selyemb�l készült házi sapka volt, fekete ruhájától elütött viaszfehér arca. 

A kivégz�osztag el�tt fél térdre ereszkedett. „Éljen a haza! Allez Jäger! (Rajta, 

vadászok)” – kiáltotta, miel�tt eldördültek a lövések. Egy golyó a szívét, egy a 

tüdejét, a harmadik a fejét vitte át. A holttestet még éjjel kivitték a józsefvárosi 

temet�be, de miután a megásott sírgödör túl rövid volt, az éj folyamán a pesti 

ferences templom kriptájában helyezték el. A sírtáblán csupán ennyi szerepelt: 

„Az 1849-dik évi October hó 6-kán az Urban elhunyt G. B. L. áldás és béke 

hamvaira”.

Mennyiben volt koncepciós eljárás a  Batthyány elleni per?

A 20. századi közép- és kelet-európai koncepciós vagy konstruált eljárások 

történetét ismerve, a  Batthyány elleni pert nem mondhatjuk teljes egészében 

konstruált eljárásnak, hiszen a volt miniszterelnök elleni vádak egy része tény-

szer�en nem volt kitalált vád.  Batthyány valóban életbe léptette a képvisel�ház 

újoncozási és bankjegy-kibocsátási határozatait. Ám erre maga az uralkodó 

kényszerítette �t azáltal, hogy az ezekr�l szóló törvényjavaslatok szentesítését 

megtagadva, lehetetlenné tette a Jelačić elleni védelem törvényes megszer-

vezését. A miniszterelnöki tevékenységével kapcsolatos többi vádpont viszont 

egyrészt kollégái cselekedeteiért tette �t felel�ssé, másrészt természetesnek 

tekintette, hogy Magyarország és Ausztria konfl iktusában minden esetben a 

magyar félnek kellett volna engednie. Az 1848. október 3. utáni tevékenységé-

vel kapcsolatos vádak közül a vádpontok között volt olyan, amely nem a csele-

kedetet, hanem a szándékot nézte (belépés a Todorović elleni nemzet�rök kö-

zé; noha  Batthyány ténylegesen nem harcolt); volt olyan, amely a cselekedetet 

büntette (visszatérés az országgy�lésre, noha ezt  Batthyány azért tette, hogy 

Kossuth ellen fellépjen). A bécsi forradalom kirobbantásában játszott szerepét 

csak áttételesen sikerült „bizonyítani”, illetve inkább levezetni; az önigazoló cél-

zattal született hegyfalvi levelet pedig logikai bakugrásokkal sikerült felségsért� 

felhívássá változtatni. Azaz, a vádak jó része konstruáltnak tekinthet�.

El�re eldöntött volt-e az ítélet?  Batthyányt gy�lölték az udvari és katonai 

körök, s maga az a tény, hogy letartóztatását természetesnek tekintették, arra 
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mutat, hogy le akartak számolni vele. Az az igyekezet, hogy mindenáron rábi-

zonyítsák a felségárulást; hogy hol az 1848. évi törvények értelmében fennálló 

miniszteri felel�sségét hangsúlyozták, hol pedig az ezek érvényességét sem-

mibe vev� katonai törvényeket alkalmazták vele szemben, szintén nagyfokú 

rosszindulatra mutat. Láttuk, a budai Vizsgálóbizottmány véleménye már 1849. 

január 25-én megel�legezte a halálos ítélet meghozatalát, s a magukat civili-

zált államférfi aknak tartó személyekb�l álló osztrák minisztertanács már 1849. 

június 24-én természetesnek tekintette, hogy a grófon a halálos ítéletet végre 

kell hajtani. Az a készség, ahogy a központi katonai hatóságok kiszolgáltatták 

�t Haynaunak, szintén arra mutat, hogy  Batthyányval le akartak számolni.

Végül mindezek fényében, egyedi, különleges, vagy tipikus volt-e a   Batthyány 

elleni eljárás? Áttekintve az 1849–1850. évi magyarországi eljárások történe-

tét,  Batthyány pere mindegyikt�l különbözik. A perbe fogottak egyikénél sincs 

nyoma annak, hogy elítélésük alapjául dönt� mértékben 1848. október 3. el�tti 

cselekedeteiket vették volna fi gyelembe. A hadbíróságok több száz halálos íté-

letet hoztak, ezek közül közel 130-at végre is hajtottak. Ám a vádlottak mind-

egyikének az 1848. október 3., illetve az 1849. április 14. utáni cselekedeteit 

rótták terhére. (Ez történt pl. a vele egy napon kivégzett aradi vértanúk, vagy 

az október folyamán Pesten és Aradon kivégzett katonák és politikusok eseté-

ben.)

A haditörvényszéki eljárások a magyar törvényeket nyilvánvalóan semmibe 

vették, s olyan uralkodói és f�vezéri rendeletek alapján indították �ket, amelyek 

törvénytelenek voltak. Ám még ezek logikáját elfogadva is közjogi képtelenség 

volt az, hogy az október 3-i manifesztum alapján meghirdetett ostromállapot 

szabályait, illetve a katonai büntet� törvénykönyvet visszamen�leg alkalmaz-

ták  Batthyány azt megel�z� cselekedeteire. Az október 6-i bécsi forradalom 

kirobbantásában játszott szerepét nem sikerült bizonyítani, a többi, október 3. 

utáni cselekedeteit illet� vád pedig olyan súlytalan volt, hogy azokból még a 

fegyveres lázadás vádja is aligha lett volna levezethet� pártatlan eljárás esetén. 

Ezen az alapon valamennyi olyan képvisel�t halálra lehetett volna ítélni, aki 

1848. október 3. és december 31. között részt vett a parlament munkájában; 

emellett hírlapi cikket írt vagy proklamációt fogalmazott meg; s esetleg részt 

vett valamilyen hadm�veletben.

 Batthyány pere tehát egyedi az 1849–1850. évi magyarországi megtorlás 

történetében. A nyílt és nyers politikai bosszú megnyilvánulása volt, megel�le-

gezett b�nösséggel és el�re eldöntött ítélettel. „No, ha  Batthyányt is kivégezték 

– mondta  Batthyány egykori politikai ellenfele, az ekkor Aradon raboskodó Nyá-

ry Pál képvisel� –, úgy el sem lehet gondolni, hol lesz a véres bosszúnak vége, 

mert ez valóságos justizmord.”
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Katona Tamás

A temetések
A  kivégz�osztagot a pesti hely�rség-

hez tartozó vadászzászlóaljból ren-

delték ki, sietve, hiszen az els� füg-

getlen és felel�s magyar kormány mi-

niszterelnökének bitófán kellett volna 

meghalnia, de mert a felesége által 

becsempészett kis késsel  Batthyány 

súlyos sebet ejtett a nyakán, akasztás-

ról szó sem lehetett. A három vadász, 

Lakits, Weber és Wurda (ha ugyan jól 

�rizte meg a nevüket az emlékezet) 

pontosan és az el�írásnak megfele-

l�en célzott. A két szélr�l álló a szívre, 

a középs� pedig a hatalmas hom-

lokra. Pontosan is találtak: a Magyar 

Nemzeti Múzeumban megtekinthet� 

a miniszterelnök fehér mellénye a 

szívtájon a golyók ütötte lyukakkal. 

A  homlokon ütött lyukra pedig dr. 

Hausmann Ferenc, a Rókus Kórház 

kórboncnoka tett egy fekete tapaszt. 

A  doktor munkája azonban ezzel in-

kább csak kezd�dött, mint végz�dött. 

Koller pesti helyettes polgármester 

ugyanis engedélyt adott neki, hogy a 

szent nap, 1849. október 6. estéjén 

egy koporsót szállítson át a Pestet 

övez� katonai �rvonalon. A  gyalulat-

lan feny�fa koporsóba beletették a 

megölt miniszterelnök holttestét, és 

a szekér sötét este megindulhatott 

szent terhével, no meg a kocsissal, 

a koporsócipelésre elvitt két kórházi 

szolgával és a doktorral.

A temet�ben már várták  Batthyány 

érkezését. Szántóffy (1844-ig Acker-

mann) Antal, Pest-Józsefváros fi atal 

plébánosa állítólag meg is ásatta a 

sírt, de szándékosan kicsire, így aztán 

a koporsót nem lehetett elhelyezni a 

gödörben (és az akkori kor barbársá-

ga még nem alacsonyodott le annyira, 

hogy koporsó nélkül, összedrótozott 

kézzel és lábbal, arccal lefelé fordítva 

temesse jeltelen sírba a kivégzette-

ket). A sírásót hangosan megfeddte – 

de azért összekacsintott vele –, majd a 

szekér koporsóstul megindult vissza-

felé. Az �rök alighanem elégedetten 

könyvelték el, hogy Hausmann doktor 

takarékos ember, és az üres koporsót 

visszaviszi a kórházba.

Szántóffynak kés�bb is volt baja az 

osztrák hatóságokkal temetés miatt. 

1854 novemberében � temette Vö-

rösmarty Mihályt. A  Vasárnapi Ujság 

képet is közölt a temetésr�l. Ott van 

rajta Vörösmarty özvegye az árvákkal, 

Deák Ferenc, aki a költ� és felesége, 

Csajághy Laura kérésére magára vál-

lalta, hogy az árvák gyámja lesz, és 

maga Szántóffy f�papi díszben, im-

már mint budavári prépost-plébános, 

amint a szertartást végzi. A szertartási 

szövegeken kívül azonban egy árva 

szót sem volt szabad szólnia. Olyan 

nagy volt az osztrák félelem, hogy tün-

tetéssé változik a temetés, hogy még 

öt évvel a szabadságharc leverése 

után is ehhez a szégyenteljes tilalom-

hoz fordultak!

 Batthyány holttestét már a Rókus 

Kórház papja, Déry Mihály beszentelte 

a kivégzés estéjén, éjszaka pedig „…a 

pesti Szent Ferenciek boldog emlé-

k� zárdaf�nökének szíves beleegye-

zésével még ugyanazon éjjel a Szent 

Ferenciek kriptájába l�n áthelyezve; 

éspedig az akkori általános rémület 

és fájdalom miatt csak ideiglenesen, 

vagyis oly szándékkal, hogy kedve-

z�bb id�k beálltával a  Batthyányak 
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birtokán lev� családi sírboltba fog át-

szállíttatni. Azonban az évek mindig 

komorabb-komorabb alakban váltván 

fel egymást, a grófi  család tanácso-

sabbnak vélte a hullát véglegesen a 

ferenciek kriptájában meghagyni” – ír-

ta le utóbb az eseményt Déry.

A boldog emlék� zárdaf�nök Dank 

Agáp volt, akit Pesten sokan feke-

te-sárgának tartottak, hiszen 1849 

februárjában Ferenc Józsefért mon-

dott könyörgést a templomban. Most 

annál határozottabb hazafi nak bizo-

nyult. Szántóffy látogatásakor azonnal 

vállalta a holttetem elrejtését a kriptá-

ban – pedig könnyen találhatott volna 

kifogásokat.

Dank Agáp szavait Beszédes Kál-

mán jegyezte le. Halljuk tehát az � 

szövegét:

„Az éj beálltával Agáp szertartásos 

ruháit felölté; kis keresztet v�n kezé-

be, s egy szerzetestársával, ki szen-

teltvíztartóval s viaszgyertyával látta el 

magát, a kijelölt órát nyugodtan várta. 

A  zárda Hatvani utcai falkerítésének 

kapuján – hol most az oda kés�bb be-

épített boltok állanak –, éjfél tájban a 

csengety�vel való jeladás elkerülése 

végett �rt álló szerzetesek, észreve-

vén egy kocsi érkeztét, s egyikök ezt 

Agáppal tudatván, az társával együtt 

azonnal megjelenik, s ketten magukra 

maradva a kaput kinyitja… Két kór-

házi szolga kitakarván leemelé a ne-

héz terhet, s a kis menet megindult; 

a szolgálattev� szerzetes elöl, utána 

a koporsót cipel� két kórházi szolga, 

ezek után Dank Agáp lépdelt. Ahol a 

templomban, a f�oltárral szemben 

állva jobb kéz fel�l az els�, Sz�z Má-

riáról nevezett mellékoltár van, onnan 

emelkedik a torony, mely, mint tudva 

van, csak kés�bb emelkedett Agáp 

által összekoldult összegb�l mostani 

magasságára; ez alatt van a kripta, s 

a hely, melyet Dank az itteni sírüregek 

sorában kiszemelt, az említett oltár 

alatti sarokban volt. Ezen sírboltba in-

dult a gyászmenet. Itt lent négy egyén 

volt jelen szemtanúként Magyaror-

szág els� miniszterelnökének, gróf 

 Batthyány Lajosnak a temetésén.”

Beszédes nagyvonalúan megfe-

ledkezett Szántóffyról, pedig a kiállí-

tott temetési oklevélb�l tudjuk, hogy 

a józsefvárosi plébános is ott volt a 

koporsó sírüregbe helyezésekor.

„Másnap – folytatja tovább Beszé-

des – a gyengén beszegzett koporsó 

fedelét néhány szerzettársainak jelen-

létében Dank felemeltette. A  feketére 

mázolt közönséges feny�fa koporsó-

ban a holttetem feje alatt forgács volt, 

ruhája fekete bársony házi zekéb�l s 

fekete posztó pantallóból állt, hom-

lokán fekete tapaszvászon fedte azon 

pontot, hol a golyó átfúródott. Az 

arckifejezésnek méltóságát a szenve-

dés, s�t a halál sem volt képes eltor-

zítani; mintha csak aludnék. Ismételt 

beszentelés után a koporsó fedelét 

kell�en beszögezve, a holttetemet fej-

jel kifelé elhelyezvén a sírüregben, 

azt megbízható k�mívesek segélyével 

er�sen befalazzák, az üreg nyílásá-

hoz vörös márványkövet alkalmazván, 

melynek bels� felén ezen felirat volt 

bevésve: 1849-dik évi October 6-án az 

Urban elhunyt G. B. L. áldás és béke 

hamvaira.”

Az özvegy minden évben termé-

szetesen elzarándokolt a kriptába. Fe-

renc Józsefnek soha nem bocsátott 

meg – bár Erzsébet királyné mindent 

elkövetett, hogy  Batthyánynét megbé-

kítse. A  kiegyezés után sem kért vis-

sza semmit az önkényuralom által el-

kobzott óriási birtokokból. (A kincstár 

addigra egy stájerországi birtok kivé-

telével mindent elkótyavetyélt.) Kész-

pénzért visszavásárolta Ikervárt, az Ybl 

által gyönyör� természeti környezetbe 

varázsolt kastélyt, amely szerelmük és 
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házasságuk els�, még boldog évei-

nek színhelye volt. Rákóczi óta ekkora 

anyagi áldozatot a hazáért senki nem 

hozott. Tartotta magát a férje búcsú-

levelében olvasható mondathoz: „A te 

vagyonod elég leend nekik; jobb egy 

szerény sors, mint alamizsna azok ke-

zéb�l, kik �ket árvákká tették.” Ferenc 

József koronázásának napján egész 

Pest gyönyör�en ki volt világítva – egy 

ház kivételével. Az egyetemi hallgatók 

be akarták verni annak a hazafi atlan 

személynek az ablakait, aki tüntet�en 

nem vesz részt a nemzet ünneplésé-

ben. De amikor meghallották, hogy a 

ház özvegy gróf  Batthyány Lajosnéé, 

szégyenkezve lerakták a köveket, és 

elvonultak.

1870-ben elérkezett az id�, hogy 

 Batthyány búcsút vegyen a ferencesek-

t�l. Március 29-én vették ki a szétes� 

feny�fa ládát a kriptából. A  hatalmas 

barna szakáll még megvolt, a kopo-

nya homlokán ott volt a golyó nyoma, 

és a koponya alatti faforgács át volt 

itatva vörösesbarna színnel. A minisz-

terelnök vére festette meg. Most már 

díszes koporsóba helyezték a földi 

maradványokat. A  korábban bet�k-

kel befelé elhelyezett vöröses-szürkés 

tábla mellé hófehér márványtábla ke-

rült. „E  sírüregben �rizték kereszté-

nyi kegyelettel a budapesti (IV. ker.) 

ferencrendiek a rémuralom áldozatául 

esett  Batthyány Lajos gróf Magyar-

ország I. alkotm. minister elnökének 

általuk hazafi as bátorsággal iderejtett 

tetemét 1849. évi oct. 6-ától 1870. évi 

junius 9-éig.”

Maga a gyászszertartás természe-

tesen a pesti ferences templomban 

ment végbe a kövön megjelölt napon. 

A gyászmisét a szombathelyi megyés 

püspök, Szabó Imre mutatta be, aki 

maga is üldöztetést szenvedett 1849 

után. Dank Agáp már nem lehetett 

jelen. A  pápa a ferences szerzete-

sek második legnagyobb méltóságára 

emelte: � lett a szerzet f�defi nitora. 

A hideg római kolostorban Dank Agáp 

tüd�gyulladást kapott, és 1870. május 

8-án meghalt.

Kit�n� ember volt azonban az utó-

da, 1848 és 1849 töretlen és törhetet-

len híve, a szabadságharc idején az 

érsekújvári gimnázium kiváló tanára, 

a XVI.század eleji, többek közt a négy-

ezer soros Szent Katalin-legendát tar-

talmazó Érsekújvári kódex és a róla 

elnevezett Piry-hártya megtalálója: Pi-

ry Cirjék. 
 mondta a gyászbeszédet. 

Nagyszer� beszédet mondott, alap-

igéjét Jézus, Sirák fi ának (Ecclesiasti-

cus) könyvéb�l merítve: „Fiam! A ha-

lotton könnyezz – takarítsd el testét 

szokás szerint, és ne hanyagold el az 

� temetését.”

A  templomban gondosan ki-

jelölték a helyeket a család, a 

 Batthyány-kormány még életben lév� 

tagjai és Andrássy Gyula gróf kor-

mányának tagjai számára. Egy hely 

mégis üresen maradt: Deák Ferencé. 

A templom körül olyan óriási és s�r� 

volt a tömeg, hogy a hatalmas erej� 

Deák sem tudott utat törni magának, 

hogy kijelölt helyére jusson. Csak a 

menethez tudott végül csatlakozni.

„Igen, most kívánja közös részvét-

tel véghezvinni e nemes város s vele a 

nemzet azt, mit húsz év el�tt az akkori 

hatalom tenni nem engedett. Akkor 

a megszentelt szokást érvényesíteni 

ama zordon id�k tiltották, de most 

az önkénytelen mulasztást fényesen 

helyrehozni szent feladatának t�zte ki 

a hazafi úi kegyelet, mert a megboldo-

gultban a már – Isten jóvoltából – ki-

derült szabadság és alkotmányosság 

nemzeti vértanúját ismeri és tiszteli.”

Piry igyekezett tapintatos lenni, de 

amikor a golyó nyomát említette, mely 

a szétroncsolt magas homlokon ma is 

látható, akkor úgy tetszett, mintha a 
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Nemezis nemt�je lebbentette volna 

meg egy percre sötét szárnyait. Mikor 

pedig az országszerte tisztelt özve-

gyet szólította meg, minden szem a 

gyászoló nemes alakja felé fordult, s 

a szemekben a meghatottság kön-

nye csillogott – hogy egy szemtanú, 

Halász Imre miniszterelnökségi saj-

tóf�nök visszaemlékezését idézzük. 

Végül felhangzott Komócsy Józsefnek 

Mosonyi Mihály által zenésített gyász-

dala, amely így kezd�dik: „Hajtsátok 

meg a zászlókat le a földig.”

A gyászmenet nem a mai Kossuth 

Lajos utcán indult meg – az akkor csak 

fele olyan széles volt, mint ma –, ha-

nem a Kecskeméti utcán, a Múzeum 

körúton és a mai Rákóczi úton jutott 

el a temet�ig. A menet eleje már ment 

be a temet�be, a vége pedig még jött 

ki a templomból: állítólag kétszázezer 

ember vett részt a menetben, csak-

nem annyi, mint ahány lakosa az ak-

kori Pestnek, Budának és Óbudának 

együttesen volt.

Igen, valóban egy egész nem-

zet gyászolt és emlékezett. Akkor 

még volt  Batthyány-kultusz. Kés�bb 

egy másik kultusz háttérbe szorítot-

ta. Most, a  Batthyány-emlékévben ill� 

volna újra emlékezni rá. Azóta meg-

épült, s�t az utolsó években megszé-

pült a miniszterelnök mauzóleuma, 

és ha némi késéssel is, de jöv�re a 

budai  Batthyány téren végre szobra is 

lesz annak a miniszterelnöknek, aki 

életét is odaadta a nemzet Isten és 

természet adta jogainak, az uralko-

dó által szentesített csodálatos törvé-

nyeinek védelmében.
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Dobszay Tamás

Batthyány Lajos 
a nemzeti emlékezetben

Az els� felel�s magyar miniszterelnökkel méltatlanul bánt az utókor. Nem az 

els�k közt szokott az emlékez�knek eszébe jutni a polgári átalakulás korából, 

megalapozóinak sorából. A reformkor kezdeti szakaszából leggyakrabban Szé-

chenyi, esetleg az árvízi hajós, Wesselényi, a negyvenes évekb�l meg Széchenyi 

és Kossuth alakja idéz�dik fel. A forradalom szimbólumává Pet�fi  vált, a sza-

badságharc jelképévé ismét els�sorban Kossuth, míg az önkényuralom éveinek 

helytállása és a kiegyezés Deák nevével kapcsolódott össze.  Batthyány emlékét 

a szélesebb közvélemény hovatovább csak mártíruma miatt ápolja. Örökmé-

csest állítottak kivégzése helyére, mauzóleumot kapott a nemzeti sírkertben, 

de egész alakos köztéri szobrot a közelmúltig a f�városban nem, noha az általa 

betöltött tisztség és szerep a vezéregyéniségek közt jelöli ki a helyét.

Mi az oka a kollektív feledésnek? Hiszen senki nem vonja meg t�le a tiszte-

letet – arcéle mégis homályosabb, mint a többi jeles korszerepl�é.

Minden bizonnyal  Batthyány személyiségében keresend� az els� ok. Az el�-

kel� nagyúrral nem volt könny� a kortársaknak sem személyes kapcsolatot tar-

tani. Kimért viselkedését sokan érezték-értelmezték g�gnek, s ebben bizon-

nyal volt is némi igazság. A népszer�ség helyett vezéri szerepének elismerését 

igényl�, határozott politikus els�sorban nem a szeretet jeleire várt környezete 

részér�l. Persze, ha viharos gyermekkorára, apa nélküli felnövekedésére, az 

anyai szeretet és közelség hiányára gondolunk, egyes viselkedési sajátosságok, 

vonások más magyarázatot is kaphatnak. Így vagy úgy, de a tisztelet, az elisme-

rés dacára  Batthyány irányában csak legszorosabb baráti körében beszélhetünk 

kifejezetten szeretetr�l, ami azután az utókor ítéletét is befolyásolhatta.

A környezet és a személyiség konfl iktusát más vonatkozásban is fi gyelem-

be kell venni.  Batthyány anyanyelve a német volt, iskolaéveinek legnagyobb 

részét sem idehaza töltötte. Sem magyar nyelvtudása, sem szónoki tapaszta-

lata nem volt mérhet� a hazai politikustársakéhoz. Az egykorú magyarországi 

iskolai képzés gerincét adó gimnáziumban kiemelten tanulták a latin orációt. 

Az er�sen retorikai iskolázottságú, utóbb a megyei köztanácskozásokon és az 

országgy�lési tapasztalatokon edzett magyar politikusok méltán számítottak az 

osztrák kortársak szerint is félelmetesen kiváló szónokoknak. Egy ilyen politikai 

közegben a tapasztalatlanabb, magát nehezebben – olykor szinte nehézkesen 

– kifejez�  Batthyány lényegre tör�, de szárazabb beszédei, felszólalásai nem 

arathattak szónoki babérokat, nem hozhattak sikereket és elismertséget.

Valószín�leg a magyar nyelvi felkészültség hiányosságai is hozzájárulhattak 

egy következ� tényez�höz:  Batthyány igen csekély mennyiség� saját írásos for-

rásanyaggal segítette személyének, szerepének kutatóit és az emlékez� utókort. 

Kortársaival összevetve meglehet�sen keveset írt, s azt sem különösebben gör-

dülékeny, érdekes vagy szép magyar nyelven, így írásos munkásságának eszté-
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tikai értékei sem ellensúlyozzák a mennyiségük okozta hátrányt. Az egyébként 

szintén nem grafomán, viszont kit�n� szónok Deák beszédei és írásai hat kötetet 

töltenek meg. Széchenyi m�vei több folyóméternyi helyet igényelnek a könyvtá-

rakban. A hírlapíróból lett politikus, Kossuth több száz cikke mellett számos más 

formában rögzítette s adta részben közre gondolatait, véleményét.  Batthyánynak 

gazdasági szakkérdésr�l írt egyetlen sovány szakcikke mellett reformkori beszé-

dei egyetlen kisebb kötetet töltenek meg. Csak a papírt emészt�, sokszor inkább 

hivatali rutint, mint személyes véleményt tükröz� kormányzati munka eredmé-

nyezett számottev� írásos hagyatékot. Ez utóbbi iratok a személyiséget jellemz� 

határozottabb irányultságot inkább csak összességükben mutatnak.

 Batthyány – számos kortárstól eltér�en – naplót sem vezetett, és levélíróként 

sem volt különösebben szorgalmas. Deákot ugyan nemegyszer rótták meg kor-

társai válaszainak késlekedése miatt, ám ha aztán tollat ragadott, terjedelmes, 

gyakran szinte értekezésszámba men� levelekkel jelentkezett.  Batthyány gyak-

rabban hivatkozott levelei viszont sokkalta rövidebbek, olykor csak pár sorosak, 

és inkább gyakorlati-szervezési információkat tartalmaznak. A reformellenzék 

vezére, az els� miniszterelnök tehát nem könnyítette meg az utókor dolgát egy 

részletez�, árnyalt  Batthyány-kép alapanyagának összegy�jtésében.

 Batthyány kultuszának építésében további nehézséget okozott a politikus-

pálya rövidsége, amelynek terjedelme pl. a csaknem az egész évszázadot 

végig él� Kossuthéval id�ben szinte össze sem vethet�. Deák is – igaz, hos-

szabb szünetekkel – négy évtizeden át volt meghatározója a magyar közélet-

nek. A kor legjelesebbjei közül talán csak Pet�fi  üstökösszer�, tüneményes pá-

lyája hasonlítható rövidségében  Batthyányéhoz, de a költ�zsenit a fi atalság és 

a forradalom különleges körülményei az események középpontjába emelték.

 Batthyány leszerelése, birtokainak visszaszerzése és önálló életének megkez-

dése 1831 után illeszkedik bele a hazai életbe. Ám még ezután is évek kellettek, 

míg a birtok rendbetétele, az anyagi függetlenség megteremtése, a nyelv megfe-

lel� szint� elsajátítása és politikai ismereteinek, alaptájékozottságának megszer-

zése után, 1839-ben valóban ki mert lépni a politika küzd�terére. Nem egészen 

tíz esztend� – ennyi jutott a politikából az els� magyar miniszterelnöknek, hiszen 

1848 �szén már a kormányhatalomból kiszorult, védekezésre, önigazolásra kény-

szerül� politikus, s mire politikai pályakezdésének tízéves évfordulóját elérte, már 

fogoly, aki körül egyre szorosabbra fonódik a koncepciós eljárás béklyója.

S ha pere pontot tett rövidsége ellenére is történelmi jelent�ség� politikai 

szereplésének végére, egyben életének is véget vetett, megfosztva �t az oly sok 

kortársnak megadatott lehet�ségt�l, akik még évekig-évtizedekig magyaráz-

hatták, értelmezhették – olykor átértelmezhették – utólag saját szerepük egé-

szét, megvilágíthatták pályaívük kritikus, homályos vagy félreérthet� pontjait.

A politika sem tudott mit kezdeni  Batthyány terhes emlékével. Az �t kivégz� 

önkényuralmi rendszer természetesen mindkét periódusában hallgatott róla. 

Bár a vezetésben is akadhattak olyanok, akik nem értettek egyet kivégzéséve,l 

s�t annak hibás, hasznot nem hajtó, de annál nagyobb morális presztízsvesz-

teséget okozó voltát id�vel minden bizonnyal az uralkodó legsz�kebb környe-

zete is beláthatta,  a kiegyezésig nemigen volt mód megtalálni azt a formát, 

amely az uralkodó megalázása nélkül állítja helyre  Batthyány emlékét. S bár 

a ’67-es Deák-szerephez igazítva kissé átstilizált  Batthyány alkalmas lett volna 
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a kiegyezés szimbólumának szerepére, az � kivégzésében személyesen fele-

l�s uralkodó iránti kímélet, a kiegyezés kedvez� légkörét veszélyeztetni nem 

akaró tapintat megakadályozta ezt. Bármilyen formát választhatott is a kiépül� 

rendszer   Batthyány kultuszának ápolására, Ferenc József számára mindenképp 

kínos lett volna. Így aztán a dualizmus fél évszázada háttérbe tolta  Batthyány 

emlékét, s Deákot vagy éppen a kiegyezés ellenz�jét, Kossuthot éltette. Az 

ellenforradalmi korszak viszont a konzervatív vagy konzervatív reformer sze-

repbe tolt Széchenyit választotta ideológiai szimbólumául, aki mellett megint 

csak nem lehetett szerepe annak a személynek, akit a f�h�s ráadásul gyakran 

támadott. 1948 után a forradalmi ideológiának Pet�fi  és Táncsics, esetleg Kos-

suth személye bizonyult alkalmasabb jelképnek.

 Batthyány „elfeledésében” szerepe van annak a ténynek is, hogy �t nehezebb 

más korszerepl�kkel ellentétpárba állítani. A köztudat a történelmet szívesen írja le 

egymással vitázó, megküzd� személyek ellentéteként: Széchenyi emléke azonnal 

el�hívja legismertebb vitapartnerének, Kossuthnak az alakját. Kossuth felidézése az 

eseménykörnyezett�l függ�en Széchenyit, Görgeit vagy Deákot juttatja a legkevés-

bé tájékozottaknak is eszébe. Az emlékezés logikai vagy még inkább pszichológiai 

mechanizmusa felnagyítja, könnyebben megjegyezhet�vé teszi azt a személyiséget, 

akir�l saját vélt „ellentétpárja”, a másik küzd�fél is felidéz�dik. A viták, ütközések 

a politika lényegéhez tartoznak, ezért aki ezekben nemcsak szerepel, de központi 

alakja az ellentétpárnak, azt felértékeli az emlékezet. Mindehhez hozzájárul a kor-

szak magyar iskolai m�veltséganyagának antik-humanista jellege, latinos, deákos 

hagyománya is, amely megalapozta, illetve feler�sítette ezt a kézenfekv� ábrázo-

lásmódot: a plutarkhoszi „párhuzamos életrajzok” a történeti emlékezés megfelel� 

keretének, önkéntelenül alkalmazott technikai eszközének t�nhettek.

 Batthyánynak nehéz helyet találni az ilyen kétpólusú gondolati szerkezetben. 

Mire elhelyezkedett kora politikai életében, addigra kialakult az egyik meghatáro-

zó törésvonal a mérsékelt középutas és az ellenzéki liberalizmus között, s a két 

oldal már összekapcsolódott egy-egy nagy súlyú, meghatározó személyiséggel. 

Ráadásul  Batthyány eleinte bizonytalan volt saját útválasztásában, s mire vezet� 

politikussá ért, addigra az általa vezetett irányzat végképp Kossuth nevével forrt 

össze. Utóbb, ’48 folyamán és kapcsán mintha ismét felmerülne a lehet�ség arra, 

hogy az immár „radikalizálódó” Kossuthtal szembeállítva egy valamiféle „béke-

párti”, a Habsburgokkal való megegyezést keres� irányzat megszemélyesít�je 

legyen. A magyar politika vezet� csoportja azonban 1848 áprilisától az év júliusá-

nak végéig lényegében egységes állásponton volt a magyar önrendelkezés épsé-

gének megtartását illet�en. Ezt követ�en pedig a birodalmi vezetésnek a magyar 

önállóság korlátozását célzó törekvése esélytelenné tette a megbékélést. Mivel 

ezt az 1848-as áprilisi törvények alapján Kossuth sem zárta ki, másfel�l az udvar 

engedményeket követel� álláspontja az elvh� hazafi   Batthyány számára sem volt 

elfogadható, dinasztikus lojalitása dacára sem látta esélyét, értelmét egy Kossuth-

tal szembeni fellépésnek. Ideje sem volt rá, hiszen szeptemberben még a válság 

megoldására tett er�feszítések kötötték le erejét, majd sérüléssel járó balesete, 

illetve politikai legitimációjának meger�sítését célzó újraválasztatása miatt egy 

már kész helyzetben kapcsolódhatott be újra az év végén a politikai életbe.

Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy  Batthyány jelleme, vezéri hajlama és 

ambíciója nem széls� vélemények megjelenítését, hanem – elvi következetes-
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sége dacára is – az egy elvet valló irányzatok közötti egység megteremtését 

vagy legalább egyensúlyozását, egyeztetését jelölte ki számára feladatként. 

Politikai barátai-szövetségesei közt tehát inkább közvetített, igazi ellenfelei felé 

viszont leghatásosabban nem �, hanem nálánál jobb szónokok, írók képvisel-

hették a közös álláspontot.

 Batthyány szerepének háttérbe szorulásában furcsa módon szerepe volt a 

történetírásnak is. A dualizmus korában professzionalizálódó történettudomány 

eleinte – a bécsi források hozzáférhetetlensége miatt – nem tudott kell�en mély 

és részletez� képet kialakítani. Két ellentétes elvárást tükröz� álláspont fogalma-

zódott meg tevékenységével kapcsolatban: a kortársak egy része Béccsel, más 

része a forradalommal és Kossuthtal szembeni „erélytelensége” miatt marasztalta 

el a miniszterelnököt. Nagy hatása volt a családdal szoros személyes kapcsolatot 

ápoló Horváth Mihály  Batthyány-képének, aki er�teljesen kihangsúlyozta a „már-

tír-miniszterelnök” tevékenységének törvényességét, a Habsburgok iránti lojali-

tását. Furcsa módon az utóbb megnyíló levéltárak anyaga is eleinte mintha ezt 

az értékelést támasztotta volna alá. A per anyagát el�ször elemz� Károlyi Árpád 

ugyanis túlságosan is hitt forrásainak, a halálos ítélettel fenyeget� perben magát 

véd� s ezért saját szerepét talán a valóságosnál is lojálisabbnak mutató  Batthyány 

vallomásainak. A XX. század derekán az ellentétes elvárást megfogalmazó meg-

ítélés kapott ideológiai meger�sítést a kiépül� kommunista kultúrpolitikától. A lo-

jális miniszterelnök korábbi képe ekkor a további forradalomtól elhatárolódó, az 

udvarral, a reakcióval szemben naivnak, gyengének bizonyult, s�t azzal az ország 

önrendelkezése rovására alkudozó arisztokrata ábrázolásává deformálódott. Ez-

zel ellentétes vélemények nem tudtak a szélesebb köztudatban érvényesülni.

A historiográfi ai fordulatot az 1970-es, 1980-as évek hozták meg. Urbán 

Aladár a miniszterelnöknek a honvédelem megszervezésében játszott dönt� 

szerepét mutatta ki, s helyesbítette az e téren kialakult téves értékelést, amely 

már 1848 folyamán Kossuthnak tulajdonította a sikeres harcra való felkészülés 

érdemét. A nyolcvanas évek elején a Századok cím� folyóirat már egész számot 

szánt  Batthyány pályafutása elemzésének, amelynek szerz�i (például Urbán 

Aladár, Szabad György, Gergely András) meggy�z�en igazolták kimagasló sze-

repét a polgári átalakulásért folytatott küzdelem vezetésében. Ezt az értékelést 

azután elmélyítették a  Batthyány tevékenységének egyes szakaszait bemutató 

monográfi ák. Meghatározó volt Urbán Aladár  Batthyány miniszterelnökségér�l 

szóló kötetének megjelenése, míg a reformkori pályaszakaszra nézve Molnár 

András, a külpolitikára Erd�dy Gábor, a nemzetközi környezetre pedig Gergely 

András munkássága említend�. Urbán Aladár jelentette meg  Batthyány mi-

niszterelnöki, hadügyi és nemzet�ri iratait, míg a reformkori szereplést Molnár 

András dokumentálta beszédeinek, leveleinek, cikkének kiadásával. Közben 

Erd�dy Gábortól szélesebb közönség számára is megjelent szöveggy�jtemény 

és életrajz, így manapság a korábbinál jóval terjedelmesebb és m�fajilag is 

gazdagabb anyagból meríthet a m�velt közvélemény  Batthyányt illet�en.

Ma már más színben s felértékelt jelent�séggel látjuk  Batthyány szerepét, 

aki határozott, kockázatvállaló, ambiciózus, biztos kez� vezérnek bizonyult a 

reformkorban, s aki dönt� szerepet játszott a polgári átalakulás törvényi meg-

alapozásában, valamint az önrendelkezést biztosító alkotmányos áttörésben, 

utóbb az eredmények konszolidálásában, védelmezésében.


