
Gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékezünk 

Egy miniszterelnöki kinevezés históriája 
,. 9 órakor díszruhába öltözött polgárok s országgyűlési tagok és ifjúság roppant száma nagy fáklyás 

menetet képezve idvezlé Kossuthot, ki a Zöldfa fogadó erkélyéről köszönte meg a tiszteltetést, a polgá-
rok részvétében, mint az osztályok közti egybeolvadás jelében különös fontosságot helyezvén. Az ifjúság 
s polgárság nevében szónokló Székely Józsefs Kossuth Lajos beszédeit legközelebb közleni fogjuk, most 
csak annyit említve meg, hogy Kossuth gróf Batthyány Lajost, mini a leendő minisztérium fejét 
iidvezlé. "' 

A Pesti Hirlap március 18-i számában jelent meg ez a rövid tudósítás, amely egy még 14-én az esti 
órákban Pozsonyban lezajlott eseményről számolt be. A tömegdemonstráció közvetlen előzménye az 
volt. hogy aznap megérkezett a koronázó városba a március 13-án kitört bécsi forradalom híre. s ez 
újabb lökést adott az utolsó rendi országgyűlés gyakran megfenekleni látszó munkájának. A főrendek 
délután komolyabb vita nélkül megszavazták Kossuth március 3-án előterjesztett, s az alsótábla által 
4-én elfogadott felirati javaslatát, melynek értelmében a megoldásra váró reformkérdéseket haladékta-
lanul az uralkodó. V. Ferdinánd elé kell terjeszteni, s ezt egy országgyűlési küldöttségnek kell másnap, 
március 15-én a császárvárosba vinni.2 Pozsony lelkes polgárai, s az országgyűlés munkáját nyomon 
követő ifjúság ennek hatására szervezték meg a beszámolóban említett fáklyás felvonulást a/, ellenzéki 
követek többségének szállást adó Zöldfa fogadó elé, s ebben támogatásukról, egyetértésükről biztosí-
tották a diéta küldöttségének tagjait. Az esemény csúcspontja kétségtelenül az a pillanat volt, amikor 
Kossuth az erkélyről tartott beszédében a többség számára váratlanul kijelentette, hogy reményeik sze-
rint addig nem jönnek vissza Bécsből, amíg az uralkodó ki nem nevezi miniszterelnökké Batthyány Fa-
jos grófot. Az ígéret némiképp meglephette a hallgatóságot, hiszen az eredeti, március 3-i javaslatban 
még csak a következő szerepelt: „De arról is meg vagyunk győződve, hogy alkotmányos életünk kifej-
tésére s nemzetünk szellemi és anyagi javára hozandó törvényeink csak azáltal nyerhetnek életet és va-
lóságot. hogy végrehajtásukkal minden idegen avatkozástól független nemzeti kormány leszen megbíz-
va, mely a többség alkotmányos elvének legyen felelős kifolyása. Azért kollegiális kormányrendsze-
rünknek magyar felelős minisztériummá átalakítását minden reformjaink alapfeltételének s lényeges 
biztosítékának tekintjük".3 Az országgyűlés mindkét táblája által megszavazott feliratban tehát még 
„csak" azt olvashatták, hogy Magyarország önálló végrehajtó hatalom felállítására tart igényt, mert en-
nek megléte „lényeges" biztosíték a reformok sikeres végrehajtásához. Miért ígért. ígérhetett ennél jó-
val többet Kossuth a fogadó erkélyéről 14-én este? Minden bizonnyal azért, mert aznap délután az el-
lenzéki követek által tartott konferenciákon egyeztettek erről, s a bécsi forradalom hírének vétele után 
úgy vélték, a felirat általános megfogalmazásában az is benne volt. hogy nem a távoli jövőben, hanem a 
történelmi helyzet okozta változás folytán most. azonnal megtegyék azon lépéseket, amelyek a kor-
mány megalakításához szükségesek. Ennek pedig előfeltétele a gróf azonnali kineveztetése.4 

„Uraim! Mint a magyar szabadság hírnökei üdvözöljük Magyarhon szabadságának napját... Meg-
jöttünk Bécs falai közül, hol az abszolutizmusnak századokon keresztül tartogatott rendszere összedőlt. 
Testvéri szeretettel fogadtattunk azon nép által, mely a szabadság kivívásának tettére Pozsony falai kö-
zül kapta a bíztató szót. A mi közelgésünknek híre Ausztria számára az alkotmány megadásának perce 
volt. Mi hisszük és reméljük, hogy a szomszéd birodalom népei azon alkotmányt, mely most szóban 
van. tetté fogják érlelni. Mi minket illet, még nem sok hetek előtt az volt kívánságunk, hogy reformja-
inkban. törvényeinkben, közigazgatásunkban nem Bécs, hanem Buda felé haladjunk. Most már nem 

1 Pesti Hirlap, 1848. március 18 
2 Kossuth március 3-ai beszédét közli Kossuth l.ajos Összes Munkái XI kötet Kossuth 1 ajos az utolsó rendi or-

szággyűlésen 1847/48. Sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt ina Barta István. Budapest 1951 (a továb-
biakban KLÖM XI.) 619-628 old. 

3 KI.ÖM XI. 626. 
4 A március 14-ei országgyűlési tárgyalásokra és megbeszélésekre lásd Varga János: A jobbágyfelszabadítás ki-

vívása 1848-ban. Bp. 1971. (a továbbiakban Varga) 48-56. old.; Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterel-
nöksége. Bp. 1986. (a továbbiakban Urbán) 14 18. old. 
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Buda felé haladunk, hanem törvényhozásunkban, reformjainkban s közigazgatásunkban, szóval e nem-
zetjövendője intézésében Budán benn vagyunk. A magyar megtartotta, s megtartja e nehéz napokban is 
hűségét a király iránt, s a király nevében István főherceg teljes hatalommal felruházott királyi helytartó 
fogja a felelős magyar minisztérium által Budáról kormányozni az országot. És íme. itt azon férfiú (gróf 
Batthyány Lajosnak vállára tevén kezét), kit a nemzet kívánsága következtében a király akarata is a 
nemzet felelős minisztériuma első alkotója s elnökévé kinevezett. (Éljen! Éljen!) Azt gondolom urak. 
hogy az ő személyessége, az ő élete, az ő lelke biztosítják a nemzetet: miszerint az. minek ennek követ-
keztében történni kell, magyar földön, magyar lélek által, magyar kezekkel kevés órák, kevés napok 
alatt végre lesz hajtva.''5 

Ezt a Kossuth által elmondott beszédet már a Budapesti Hiradó március 19-ei számában olvashatták 
a fejleményeket árgus szemekkel nyomon követő érdeklődők. A helyszín, ahol elhangzott, ugyancsak a 
Zöldfa fogadó erkélye, s alig hetvenkét órával követte a március 14-én történteket, időközben mégis 
korszakformáló változások mentek végbe Pesten. Pozsonyban és Bécsben. A március 14-én tett ígéret-
ből, mely szerint az országgyűlés küldöttsége addig nem jön vissza a császárvárosból, amíg az uralkodó 
ki nem nevezi Batthyány Lajost miniszterelnökké, immár valóság lett. Kossuth beváltotta ígéretét, s 
március 17-én az erkélyről a gróf már a miniszterelnöki kinevezés birtokában köszönhette meg a lelkes 
támogatást: „Ígéretet tenni nem akarok; hanem azt várhatják tőlem, miszerint én életemnek napjait 
kirekesztőleg feladatom teljesítésére fordítandom; de hogy azt jó szándékommal elősegíthessem, és e 
tekintetben sikert nyerhessek, egyre van főképpen ezen első percben szükségem, ti. a nemzetnek irán-
tami bizodalmára."'' Mi is történt azonban az említett 72 órában, miként tudta Kossuth betartani ígére-
tét? S miért volt oly fontos az ellenzék számára a felelős és független végrehajtó hatalom megteremté-
se? 

Magyarország helyét és helyzetét mindig is külön törvények és szokások határozták meg a Habs-
burg Birodalomban. A magyar rendi alkotmány, a középkorra visszanyúló törvények a nemesi előjogo-
kat bástyázták ugyan körül kőkeményen, de lehetetlenné tették azt is, hogy a Habsburg dinasztia az örö-
kös tartományok szintjére süllyessze az országot. Az országgyűléseken a nemesek bírtak a törvényho-
zás jogával - az uralkodóval közösen hozták a törvényeket - , nemzeti - feudális nemesi - érdekeiket 
így rendre meg tudták ott jeleníteni. A király ugyan vétójoggal rendelkezett - vagyis nem volt köteles 
szentesíteni a diéták által megfogalmazott törvényjavaslatokat - , mindazonáltal főleg háborús időszak-
okban, amikor fokozottan volt szüksége Magyarország katonai és pénzügyi segítségére, érdekében ál-
lott a harmonikus viszony fenntartása a magyar rendekkel. Kétségtelen, ha elmúlt a fenyegetettség, 
többnyire kísérletet tett a rendi jogok korlátozására, az ország birodalmon belüli „különállásának" fel-
számolására. Ezen időszakokban gyakran nem hívta össze az országgyűléseket, konzervatív, udvarhü 
tisztviselők (adminisztrátorok) kinevezésével gúzsba kötötte a nemesi vármegyék működését, a nyílt 
abszolutizmus kiépítésére törekedett, vagyis megkísérelte felszámolni a birodalom kormányzásának 
kettősségét. Ezen próbálkozásokat az tette lehetővé, hogy a nemességnek érdemben nem volt beleszó-
lása országos szinten a végrehajtó hatalom gyakorlásába. A Habsburgok által a XVIII. század elején ki-
épített kormányzati hatalom szerveiben jelen voltak ugyan, de kinevezésüket a királynak köszönhették, 
érdemben tőle függtek. Két országgyűlés között tehát csak az uralkodón múlott, hogy milyen mérték-
ben tartja be az ország törvényeit, rendeleteit semmilyen kormányzati hatalom nem ellenőrizhette. Ez 
természetesen növelte Magyarország birodalmon belüli kiszolgáltatottságát.7 

Az 1780-as évek végén több nemesi programban is helyet kapott az a követelés, hogy korlátozni kell 
az uralkodó hatalmát. A pinkafői ágból származó Batthyány Alajos gróf pl. három kis fűzetben megje-
lentetett írásában kifejtette, hogy két országgyűlés között megyei küldöttekből fel kell állítani egy Or-
szágos Tanácsot, amely valamiféle ellenőrző feladatot töltene be. A vármegyei köznemesség óhajait 
megfogalmazó Ócsai Balogh Péter szorgalmazta a Helytartótanács megszüntetését, mert szerinte ez 
mindig az uralkodó akaratának feltétlen kiszolgálója volt. Helyébe egy köznemesekből álló Szenátust 
kívánt állítani. Ez ellenőrizné az uralkodó által kiadott rendeleteket is. s ha azok sértik az ország törvé-
nyeit, a Szenátus szót emelhetne végrehajtásuk ellen.8 A nemesi törekvések - kiegészülve a francia for-

5 Budapesti Híradó, 1848. március 19.; A beszéd teljes szövegét lásd KLÖM XI. 662-664. 
6 Batthyány rövid beszédét lásd Budapesti Híradó, 1848 március 19.; KLÖM XI. 663. 
7 Magyarország Habsburg Birodalmon belüli helyzetének kialakulására Kosáry Domokos: Újjáépítés és polgá-

rosodás 1711-1867. Bp" 1990. 27-52. old. 
8 Lásd erre bővebben Benda Kálmán: A magyar nemesi mozgalom 1790-ben. In Benda Kálmán: Emberbarát 

vagy hazafi? Bp. 1978. 64-104. old 
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radalom által keltett bizonytalansággal, talán némi félelemmel is - oda vezettek, hogy az 179l-es or-
szággyűlés által megfogalmazott X. törvénycikket az új uralkodó. II. Lipót szentesítette. Ennek értel-
mében: "Magyarország, a hozzá kapcsolt részekkel együtt, szabad és kormányzatának egész törvényes 
módját illetőleg (bele értve mindenféle kormányszékeit) független, azaz semmi más országnak vagy 
résznek alá nem vetett, hanem saját állami léttel és alkotmánnyal bíró, s ennél fogva...törvényesen 
megkoronázott örökös királyától, s így O szent felségétől s örököseitől. Magyarország királyaitól, tulaj-
don törvényei és szokásai szerint, nem pedig más tartományok módjára igazgatandó és kormánvzandó 
ország".9 A törvény tehát Magyarország Birodalmon belüli különállását erősítette meg. nem teremtett 
viszont lehetőséget a magyar nemeseknek, hogy nagyobb beleszólásuk - akárcsak rálátásuk - legyen a 
végrehajtó hatalom gyakorlásába. A francia forradalmi, majd a napóleoni háborúk teremtette kényszer-
helyzetben a Lipót halála után megkoronázott I. Ferenc jobbára betartotta ugyan a törvényi előírásokat, 
az 1810-es évek közepétől azonban ismételten a nyílt abszolutizmus kiépítésére tett kísérletet. 

Az 1820-as évek elejétől kibontakozó reformmozgalom elsősorban a legnyomasztóbb gazdasági és 
társadalmi problémákra kereste a megoldásokat, de viszonylag korán megjelentek a nagyobb kormány-
zati önállóságot igénylő felvetések is. Széchenyi István gróf programjában pl. úgy fogalmazott, „csak a 
Helytartó Tanács közbevetése és befolyása által kormányoztassunk".10 A reformellenzék nagy része 
ugyanakkor az 1840-es évek közepéig a vármegyékben látta azt az. erőt. amely képes ellenőrzése alatt 
tartani a kormányzatot, illetve ezen vármegyék kezébe szeretett volna a létezőnél jóval nagyobb végre-
hajtó hatalmat összpontosítani. Az ellenzéken belül kialakuló centralista kör - Eötvös József báró és 
eszmetársai - fogalmazták meg először az országgyűlésnek felelős kormány eszméjét, amely kezdetben 
erős ellenérzéseket váltott ki. „Kétségtelen, hogy oly ország, melynek adminisztrációjában semmi egy-
ség nincs, s hol minden törvénynek mikénti végrehajtása 52 szabadon tanácskozó testülettől függ [va-
gyis a nemesi vármegyéktől - P. 1.). rendre nem számolhat" - írta Eötvös az 1846-ban megjelent Re-
form című munkájában." A nemesi vármegyék jogainak korlátozása szöges ellentétben állt az azokat 
irányító nemesek érdekeivel, akik joggal hivatkozhattak arra is, hogy történelmünk során e 
municípiumok voltak a nemesi ellenállás fő bástyái és eszközei, ezek védték az ország rendi alkotmá-
nyát minden abszolutisztikus Habsburg törekvéssel szemben. Az 1840-es évek közepén lefolytatott vi-
ták következményeként épült be az ellenzék programjába az önálló végrehajtó hatalom, az országgyű-
lésnek felelős kormány eszméje. 1847-ben párttá szerveződött a liberális-reformer tábor, s nyilatkozatá-
ban már leszögezte: „De hazánknak már régen aggasztó helyzetében ügyekeznünk kell azon is. hogy al-
kotmányos állásunk törvényszerű biztosítékait neveljük s erősítsük. Ily biztosítéknak tekintjük mi a 
kormány felelősségét, mely az alkotmányos élet természetében fekszik, s mely alapja leend Magyaror-
szágban is az oly igen szükséges parlamentáris kormánynak, és a magyar kormány t leginkább megóvja 
idegenszerű elemek kártékony befolyásától. Ezen felelősséget, mely törvényeinkben nem ismeretlen, s 
azoknak szellemével oly igen összehangzik, mennél előbb életbe léptetni leend egyik legfőbb törekvé-
sünk".12 Megjelent tehát a parlamentnek felelős kormány eszméje, távlati célként kitűzték annak meg-
valósítását. A nyilatkozatban több helyen is hivatkoztak rá. hiszen ,,oly indítványokat, melyek az alkot-
mányos biztosítékok kifejtésére, és a nemzet ellenőrködése öregbítésére céloznának, a kormánytól an-
nál kevésbé várhatunk, mivel hazánkban, mint említők, a kormány tényleg nem parlamenti, annak tag-
jait nem a nemzet többségének akarata, vagy óhajtása jelöli ki. nem a nemzet bizodalmától tugg fenn-
állhatása, nem ment az idegen s éppen nem nemzeti és nem is alkotmányos elemek befolyásától".'1 

1847 nyarától tehát az ellenzék határozottan hitet tett a parlamentnek felelős kormányzat megteremtése 
mellett. Érdekes ugyanakkor, hogy a novemberben összeülő reformországgyűlésen nem került tárgya-
lásra a kérdés egészen 1848. március elejéig. Ekkor érkezett meg Pozsonyba a párizsi forradalom híre. 
amely új keretet teremtett az ellenzék működésének. Kossuth már idézett, március 3-ai beszédében fi-
gyelmeztette követtársait: ha továbbra sem tudnak eredményeket felmutatni, ha az országgyűlés nem 
lesz képes rövid idő alatt lényeges kérdésekben előremenni. Magyarországon is forradalmi folyamatok 
indulhatnak el, s akkor bizony a tömeg szab majd irányt és mértéket az átalakulásnak. Ugyanekkor 

9 Magyar Törvénytár 1740-1835. évi törvénycikkek. Fordította Csiky Kálmán Magyarázatokkal és utalásokkal 
kísérte dr. Márkus Dezső. Bp. 1901. 159. old 

10 Stadium. írta gróf Széchenyi István 1831-ben. Lipcse, 1833. 
11 Báró Eötvös József: Reform. Lipcse, 1846 
12 Az Ellenzéki Nyilatkozat szövegét közli Deák Ferenc Beszédei. Összegyűjtötte Kónyi Manó. Második bővíteti 

kiadás. Bp 1903. (a továbbiakban DFB) 163-169. old 
13 DFB 167. old. 
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összegezte azon gazdasági, társadalmi kérdéseket is - többek között a közteherviselés, „kármentesítés-
ser" egybekötött jobbágyfelszabadítás- amelyek megoldása immár halaszthatatlan feladattá vált. S itt 
emelte ki azt is, „hogy kollegiális kormányrendszerünknek magyar felelős minisztériummá átalakítását 
minden reformjaink alapfeltételének s lényeges biztosítékának tekintjük".14 Ezt erősítette meg másnap 
követtársával, Szentkirályi Móriccal közösen Pest megye rendeihez írt követjelentésében is: „Ideje ki-
mondani. hogy alkotmányosságunk és az 1790:10. törvénycikk biztosította önálló állodalmi nemzetisé-
günk formáinak lényegét és zárkövét egy felelős magyar minisztériumban találjuk".15 A megfogalma-
zás mindkét estben még a jövőbe mutat, de már konkrét. Mint már jeleztük, a bécsi forradalom híre 
gyorsította fel ismét az eseményeket: március 14-én már arról döntöttek, hogy az országgyűlés Bécsbe 
induló küldöttségének el kell érnie Batthyány Lajos grófnak, az ellenzék mindenki által elismert fejé-
nek miniszterelnöki kinevezését. (Láthattuk, ezt jelentette be Kossuth a Zöldfa fogadó erkélyéről a fák-
lyás felvonulással tisztelgő lelkes tömegnek.) Ezt támasztja alá Batthyánynak az Ellenzéki Kör elnöké-
hez aznap írt levele is. Ebben beszámolt a bécsi hírekről, az országgyűlés határozatairól, a császárváros-
ba induló küldöttségről, s levelét ekképp folytatta: „. . .az e végre kinevezett országos küldöttség azon 
bizonyos reményben induland holnap a Felséghez, hogy rövid órák múlva önálló felelős nemzeti mi-
nisztériummal térend vissza a törvényhozás teremeibe".16 Eldönthetetlen kérdés volt azonban, hogy az 
udvar - habár szorult, fenyegetett helyzetben volt - hajlandó lesz-e a végrehajtó hatalmat Magyarorszá-
gon ilyen hirtelen kiengedni a kezéből? Az országgyűlési küldöttség határozottságán, kitartásán, vala-
mint az udvar helyzetértékelésén múlott szinte minden, s azon, hogy az időközben Bécsbe utazó István 
főherceg nádort sikerül-e felsorakoztatni a határozottabb hangnemben megfogalmazott kérések mögé. 

Március 15-én reggel a követek elindulás előtt tartottak még egy ülést, melyen pontosították, konk-
retizálták a felirati javaslat egyes általánosnak tűnő megállapításait. Ezek közül lényeges volt annak 
megerősítése, hogy ezentúl évenként Pestre kell az országgyűlést összehívni, mert ez a „kormány fele-
lősségével válhatlan kapcsolatban áll".17 Délelőtt 10 órakor indult a császárvárosba a Ferenc Károly gő-
zös. a „magyar argonauták" hajója, s ennek fedélzetén folytatták megbeszéléseiket a küldöttség tagjai. 
A hosszú - közel hatórányi - út lehetőséget teremtett annak megvitatására is, hogy miként lehet Bécs-
ben elérni, majd biztosítani az alkotmányos átalakulás nélkülözhetetlen feltételét, a kormány megte-
remtését? Többen kételyeiknek, aggodalmaiknak adtak hangot. Legsúlyosabb annak megfogalmazása 
volt, hogy mit sem ér Pest-Budán a felelős kormány, ha az uralkodót, V. Ferdinándot Bécsben továbbra 
is konzervatív tanácsosai veszik körül, akik befolyása alatt bármikor szembefordulhat a magyar kezde-
ményezésekkel? A helyzetre Széchenyi István gróf kínált megoldást. Széchenyi visszautalva a közép-
kori magyar törvényekre és szokásokra javasolta, hogy kérjenek az uralkodótól egy kéziratot, amelyben 
Őfelsége kijelenti: „István az én alteregóm".18 A törvények értelmében a nádor a király távollétében an-
nak teljhatalmú helyettese volt. A Habsburg korszakban azonban fokozatosan megnyirbálták a nádor 
jogkörét, hiszen ő értelemszerűen a magyar rendi érdekek legfőbb védelmezőjeként léphetett fel. Szé-
chenyi most úgy vélte, ha az uralkodó visszaállítja eredeti hatalmába, középkori tartalmába a nádori in-
tézményt. az országgyűlésnek, illetve a kormánynak minden alkalommal a magyar törekvéseket támo-
gató István főherceg nádorral kell egyeztetni (a király ugyanis alig tartózkodik az országban), s ezáltal 
megkerülhető az uralkodó konzervatív tanácsadó testülete. 

A császárvárosba érkező országgyűlési küldöttség főhadiszállásán, a Károly főherceg fogadóban ké-
szítették el minden bizonnyal a Batthyány miniszterelnöki kinevezéséről és a nádori teljhatalomról szó-
ló királyi kézirat tervezetét. Ezt este Batthyány és Széchenyi grófok vitték el István főherceghez, aki né-
mi bizonytalankodás után elfogadta és felvállalta az új követeléseket is. Bizonyság erre, hogy másnap 
délelőtt a tervezetet egy levél kíséretében eljuttatta az uralkodóhoz, melyben határozottan kiállt a kéré-

14 KL.ÖM XI. 626. old. 
15 Szentkirályi Móric és Kossuth Lajos nyolcadik követjelentése Pest megye rendeihez. KLÖM XI. 630-633. 

old. 
16 Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei, írásai. Sajtó alá rendezte Molnár András. Zalaegerszeg 1998. 

212-213. old.' 
17 A követi kar nyilatkozatát az országgyűlés céljairól, és a Bécsbe induló küldöttség számára adott pótnyilatko-

zatot a felirat néhány pontjának értelmezéséről lásd KLÖM XI. 658-660. old. 
18 A hajóúton történtekre lásd Urbán 18-19. old.; Spira György: 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a. Bp. 

1964. (a továbbiakban Spira) 11-21. old.; Széchenyi István: Napló. Válogatta, szerkesztette, a fordítást ellen-
őrizte, a jegyzeteket és a szerkesztői utószót írta Oltványi Ambrus. Az előszó Sőtér István munkája. A Naplót 
fordította Jékely Zoltán, Győrffy Miklós. Budapest 1982 (a továbbiakban Széchenyi Napló) 1207. old. 
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sek mellett. Egyben bejelentette azt is: ha az udvar nem enged, lemond nádori méltóságáról, és sejttette, 
hogy annak igen komoly következményei lennének Magyarországon.19 Batthyánvék reményeit növelte 
a magyarok iránt Bécsben megnyilvánuló óriási szimpátia is. hiszen megérkezésükkor nagy és lelkes 
tömeg várta őket a kikötőben. "Zászlók, lövések fogadnak...Az egésznek rebellió színezete van. Kos-
suthot... többször virágokkal koronázzák, egzaltált bécsiek, lengyelek és itáliaiak ölelgetik" - jegyezte 
be Naplójába Széchenyi István gróf.20 A lelkesedés érthető, hiszen a felirati javaslatban az országgyűlés 
arra kérte Őfelségét, adjon alkotmányt örökös tartományai számára is. A feliratot megismerő császár-
város lakói joggal érezhették úgy. Magyarország határozottan kiállt alkotmányos kormányzatuk megte-
remtése mellett, természetes szövetségesként tekintettek tehát Kossuthra és társaira. 

Március 16-án déli egy órakor fogadta V. Ferdinánd az országgyűlés küldöttségét. Előtte a Hattyú 
fogadó ebédlőjében találkoztak, majd rövid zártkörű megbeszélés után a Bécsbe őket elkísérő itjúság 
kíséretében elindultak a Burgba. Itt előbb István főherceggel értekeztek, aki ismételten kijelentette, 
hogy állását köti a feliratban foglaltak teljesítéséhez, majd az uralkodó elé járultak. Itt a nádor - mint a 
küldöttség vezetője - pár mondat kíséretében átnyújtotta a királynak a dokumentumot.21 A Károly fő-
herceg fogadóba visszatérő Batthyányt a tömeg már miniszterelnökként éltette, s Kossuth is kihangsú-
lyozta. hogy bár az uralkodói választ későbbre várják, de ígéretet kaptak a nádori teljhatalom biztosítá-
sára és egy felelős kormány felállítására. A következő órák türelmetlen várakozással teltek. 

A küldöttség távozása után Szőgyénv-Marich László alkancellár vezetésével azonnal munkához lá-
tott a magyar kancellária arra hivatott bizottsága, hogy véleményt készítsen a felirati javaslatról, illetve 
arról a kézirattervezetről, amelyet István főherceg nádor juttatott el az uralkodóhoz. Az alkancellár úgy 
vélte, a kialakult helyzetben Őfelségének hajlandóságát kell kifejeznie a reformok, illetve a „felelős or-
gánumok" felállítása iránt, a nádornak adandó teljhatalom pedig, mivel megegyezik a régi magyar tör-
vényekkel. teljesíthető. Este 9 óra körül ezt a javaslatot terjesztette Szögyénv az. Állami Konferencia, a 
tényleges döntéshozó testület tagjai elé. (Az. 1835-től uralkodó V. Ferdinánd szellemi képességei közis-
merten enyhén korlátozottak voltak, ezért hozták létre az Állami Konferenciát, amely határozott min-
den lényeges államügyben. V. Ferdinánd tevékenysége érdemben az aláírásokra korlátozódott.) Lajos 
és Ferenc Károly főhercegek azonban hallani sem akartak még ilyen szintű „engedményekről" sem. A 
végleges válasz megfogalmazása előtt Lajos főherceg bekérette a magyar nádort, aki szóban is megis-
mételte és megerősítette: ha nem teljesítik a küldöttség kívánságait, ő lemond, mert erre szavát adta. A 
helyzet drámaiságát kósza híresztelések is fokozták, ilyen volt pl., hogy a királyi válaszra türelmetlenül 
várakozó magyar ifjak meg akarják támadni a palotát. A konok főhercegeket ekkor Esterházy Pál her-
ceg próbálta engedékenységre bírni, s ebben a Burgban tartózkodó Széchenyi István gróf is segítségére 
sietett. (Széchenyi napközben már felkereste Bécsben élő testvéreit is. Lajos bátyját, aki Zsófia főher-
cegnő - Ferenc József édesanyjának - udvarmestere volt, sikerült meggyőzni a független magyar kor-
mány felállításának „elmaradhatlan"-ságáról. s Lajos gróf másnap már ennek szellemében írt emlékira-
tot terjesztett a nagyhatalmú főhercegasszony elé.) Hosszas kapaeitálás után a Konferencia a magyar 
követelések megadása mellett döntött, s Szőgyény alkancellár hozzáláthatott ennek megszövegezésé-
hez. István főherceg a hajnali órákban közölte a jó hírt a magyar politikusokkal, akik a Károly fogadó-
val szemben lévő Kaszinóba mentek át Batthyányt ünnepelni. 1 lajnali fél ötkor Bécsből a nádor udvar-
mestere Wenckheim Béla távírón közölte Ráday Gedeonnal Pozsonyban, hogy a nádor erőteljes fellé-
pésének köszönhetően az uralkodó hozzájárult a kívánságok teljesítéséhez, s Batthyányt minisztérium 
alakítására kérte fel. Mindenki ünnepelt, reggel azonban nem várt fordulat következett be.22 

A reggeli órákban István főherceghez eljuttatott, V. Ferdinánd által aláírt kézirat nem tartalmazta a 
legfontosabb passzust. Batthyány gróf miniszterelnöki kinevezését. Az uralkodó kifejezte ugyan haj-
landóságát egy ..felelős és független magyar minisztérium" felállítására, de ennek megtörténte előtt lát-
ni kívánta a minisztérium hatásköréről rendelkező törvényjavaslatot, s csak annak esetleges elfogadása 
után lett volna hajlandó megfontolni a miniszterek kinevezését. A lényeges eltérés „okozója" minden 

19 Széchenyi szerepére Pelyach István: Széchenyi és a forradalom 1848 tavaszán. In Széchenyi Magyarországa 
és Kurópa. Szerkesztette Pelyach István. Körösmé Merk! Hilda. Simon (.' Péter. Buday Miklós, lip. 2004. 
165-176. old.; A nádor levelét közli A/. 1848-iki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt. Írta s okirattárral ellát-
ta dr. Károlyi Árpád. Up. 1436. 206-207. old.; A nádor szerepére Gergely András: Áruló vagy áldozat? Hp. 
1989. (a továbbiakban Gergely) 52-56. old 

20 Széchenyi Napló 1208 old 
21 A fogadásra lásd Gergely 56. old. 
2 2 A délután történtekre bővebben Gergely 57 59. old ; Urbán 23 -27. old.; Spira 24-27. old 
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bizonnyal a magyar alkancellár lehetett, aki a végleges szövegváltozat megfogalmazásakor módosított 
a Konferencia határozatán. 

Az uralkodói választ kudarcként élhette meg a nádor, aki többször is nyíltan kiállt Batthyány azon-
nali kinevezése mellett, s ennek sikeresítésére szavát is adta. De kudarc volt ez Kossuth számára is, hi-
szen Pozsonyban ő is ígéretet tett arra. hogy a császárvárosból már miniszterelnökkel térnek vissza. Rá-
adásul a reggeli órákban megérkeztek a pesti hajóval az első beszámolók a március 15-i fővárosi ese-
ményekről, illetve a forrongó pozsonyi hangulatról, ahol „a végelkeseredés határozottságával készül-
nek feljövetelre, hogy kívánatainkat - ha másképp nem lehet - fegyverrel is kivívandók".23 S a történé-
sek menetében itt következett be döntő fordulat. „A finálét Kossuthnál főzik ki. Én semmibe sem ártom 
bele magam" - írta Naplójába a kritikus órákról Széchenyi.24 A forrásokból nem lehet egyértelműen ki-
deríteni, ki ismerte fel az uralkodói leiratban rejlő megoldás lehetőségét: ha István főherceg nádor az 
uralkodó teljhatalmú helyettese, akkor jogában áll Batthyány Lajos grófot kormányalakítással megbíz-
ni. Az ötlet megfogalmazója maga Batthyány vagy Kossuth lehetett, s az önérzetében is sértett István 
főherceg a ránehezedő nyomás hatására ismét előre lépett: a következő rövid, tömör levélben kormány-
alakítással bízta meg Batthyányt. 

„ Kedves gróf Batthyány! Ezennel tudósítom Önt, hogy Őfelsége meg lévén győződve, miként a fenn-
forgó körülmények siirgetőleg megkívánják, hogy azon felelős magyar minisztérium, melynek alakításá-
ban Őfelsége mai napon kelt k. k. leirata által megegyezett, haladéktalanul összeszerkessék és aktivitás-
ba lépjen, Engemet felhatalmazni méltóztatott, hog)' Önt a törvények értelmében független magyar mi-
nisztérium elnökévé kinevezvén. Ön minisztertársait belátása szerint akként és oly számban tegye leg-
felsőbb k. megerősítés végett javaslatba, amint azt a minisztérium feladatához, a miniszter társai törvé-
nyek útján meghatározandó hatásköréhez és saját felelősségéhez képest szükségesnek ítéli. Egyébiránt 
a legnagyobb hajlandósággal maradok Méltóságodnak legszívesebb jóakarója, István nádor. "25 

E folyamatban egy elemet nem lehet egyértelműen tisztázni: a források nem adnak biztos választ ar-
ra, hogy István főherceg az okirat megfogalmazása előtt, avagy után kereste-e fel az Állami Konferen-
cia tagjainak megkerülésével az uralkodót, s kért szóbeli hozzájárulást a gróf azonnali kinevezéséhez. A 
hangsúly azonban jelen esetben azon van. hogy a főherceg kiiktatta a birodalom fő döntéselőkészítő és 
döntéshozó intézményét, s személyesen kérte ki az uralkodó beleegyezését. A .jólelkű" V. Ferdinánd 
természetesen teljesítette a kívánságot, mint minden mást. amivel hozzá fordultak. A kormányzati kér-
désekben tökéletesen járatlan uralkodó semmit sem értett a körülötte zajjó eseményekből, de hiszen 
uralkodásának első percétől éppen ezért működött mellette a Konferencia. O csak aláírt, igaz néha azt is 
fárasztónak találta. István főherceg, aki tisztában volt az uralkodó képességeivel, tehát biztosra mehe-
tett, s törvényesen íratta felül a reggel vett kézirat azon passzusait, amelyek a végrehajtó hatalom elodá-
zására vonatkoztak. A „győzelem" így vált teljessé. A nádor eljárásának törvényességét senki, még sa-
ját családja sem kérdőjelezhette meg. Természetesen nem értettek vele egyet, hiszen Lajos főherceg 
már előző napon István szemére vetette: „Te leszesz oka annak, ha Magyarországot elvesztjük". S mi-
vel a törvényességet nem kérdőjelezhették meg, ezért első perctől kezdve azt hangoztatták, hogy István 
kiügyeskedte, kikényszerítette az uralkodó beleegyezését. A későbbi külügyminiszter Esterházy Pál 
herceg ítélte meg legtalálóbban a nádor eljárását: szerinte István főherceg legális, de nem lojális úton 
szerezte meg V. Ferdinánd jóváhagyását Batthyány miniszterelnöki kinevezéséhez. Legálisan, vagyis 
törvényesen járt el. de nem volt lojális saját dinasztiájához, amikor a Konferenciát megkerülve kereste 
fel az uralkodót.26 

Az országgyűlés küldöttsége és az őket kísérő lelkes ifjak dél körül szálltak hajóra, s indultak vissza 
Pozsonyba. Délután öt óra körül, amint az ifjakat fedélzetén tudó Béla gőzös a kikötőbe ért. vezetőjük, 
Bónis Samu elrikkantotta magát: „Éljen Batthyány Lajos első miniszter"! A híradást óriási örömrival-
gás követte, s mindenki bizonyosra vehette: a pár perc múlva befutó Hermine gőzös fedélzetén érkező 
Batthyány Lajosban Magyarország első miniszterelnökét köszöntheti a többezres tömeg. Kossuth be-
tartotta ígéretét, a nádor tartotta a szavát. Este a Zöldfa fogadó erkélyén rövid beszédet tartó Batthyány 
rövidesen elkezdhette összeállítani kormányának névsorát. 

Pelyach István 

23 A Pestről érkező valódi és álhírekre, azok bécsi és pozsonyi ..fogadtatására" Varga 128-137. old. 
24 Széchenyi Napló 1208. old. 
2 5 Közli Urbán 33-34. old. 
2 6 A kinevezés körülményeiről Gergely 58 60. old. 
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