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MÉCSLÁNG 
A  Kovács Lajos rajza nyomán 
készült  L.  Noeli-litográfia,  
amelynek  részlete  látható  
Szőts  István  1987-ben  megje-
lent  forgatókönyvének  —  G.  
B.  L.  Gróf  Batthyány  Lajos  
főbenjáró  pere  és  vértanúsága  
— hátoldalán,  féltérdre  eresz-
kedve mutatja a  140 évvel  ez-
előtt,  1848.  március  17-én  ki-
nevezett  miniszterelnökünket.  
Jobb  kaiját  testétől  feszesen  
eltartja,  mintegy  fehér  mellé-
nyes  mellkasát  feltárva  a  né-
hány méterre álló  kivégzőosz-
tag  előtt,  bal  karja  pedig  bal  
térdén nyugszik. A látvány ha-
tározottan  eltér  a  hasonló  
helyzetek ábrázolásától, és ösz-
szeilleszthetetlennek  tetszik az 
1848—49-es  szabadságharc  
vértanú  hőseinek  képzele-
tünkben élő magatartásával  is.  
Vagy akkoriban  letérdeltették  
a  golyó  általi  halálraítélteket?  
A  magamfajta  tollforgató  
többnyire  járatlan  a  kivégzés  
módját  meghatározó  előírá-
sokban, legföljebb Örkény Ist-
ván egyperces novelláját  idéz-
heti.  A  Kivégzési  szabályzat-
ban  a  következő  áll:  „Ha  az  
ítéletet agyonlövetés által hajt-
ják  végre . . .  Az  elítéltnek  le  
kell  térdelnie . . .  A  4  kiren-
delt  ember  előlép,  fegyverét  
zajtalanul»kész« helyzetbe  te-
szi,  és  halkan  olyan  közel  lép  
az eh'télthez, amint ez az elítélt 
megérintése nélkül csak lehet-
séges."  Hát  ezért  nem  halha-
tott  meg  állva  az  első  felelős  
magyar  kormány  miniszterel-
nöke?  Nos,  valószínű,  hogy  a  
„kivégzési  szabályzat" adja az 

„egyszerű",  „kézenfekvő"  
magyarázatot,  ám mégis lehe-
tetlen,  hogy  ugyanakkor  ne  
jussanak  eszünkbe a börtönbe 
vetett  Batthyány  életének  
utolsó  napjai.  Batthyány,  aki  
nem  a haláltól  félt, hanem  at-
tól  irtózott,  hogy  „kőarccal,  
rándulás nélkül kell eltűrnie  a  
hóhér  kezét",  mindenképpen  
el  akarta  kerülni  a  megalázó  
akasztást, és méregért  könyör-
gött feleségének.  Batthyányné 
nem tudott mérget szerezni, az 
utolsó  órákban  azonban  sike-
rült  egy  kisméretű  tőrt  be-
csempésznie  férjéhez.  „A  
nyakseb  7  cm  mély"  — áll  az  
orvosi  leletben  —,  „ha  csak  
egy  fél  centiméterrel  is  mé-
lyebbre  szűr,  a  halál  azonnal  
bekövetkezik . . .  De  a  tőr  
pengéje  rövid  volt  és  az  első  
döféskor a  szív táján, az  egyik  
bordán  a  hegye  begörbült,  s  
ezáltal  még  használhatatla-
nabbá vált .  .  .  nem tudta (t. i. 
Batthyány)  a  főereket  átmet-
szeni, csupán a gégeér  néhány  
oldalágát sértette meg, s a bal-
karon  és a mell középpontján, 
a  szív  közelében  tudott  sebe-
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ket ejteni, de ezek is nagy vér-
veszteséget  okoztak.  Valószí-
nű,  hogy  a  halálraítélt  rövid  
időre eszméletét veszthette,  és  
a  vérveszteség  miatt  nagyon  
legyöngült." Látható: Batthyány 
állapota a titokban és egyetlen 
hangos szó nélkül végrehajtott 
öngyilkossági  kísérlet  után  
rendkívül súlyos volt. Ezért ja-
vaslat  született,  hogy  a  kivég-
zést halasszák addigra, míg se-
beiből  fölépül.  Csakhogy  ez  
szemben állt a hatalom  akara-
tával;  Haynau  egyenesen  pa-
rancsba adta, hogy a kivégzést 
október  6-án,  Latour  gróf  
meggyilkolásának  évforduló-
ján  kell  végrehajtani.  Johann  
Kempen  altábornagyot  nem  
hatotta meg sem Battyhány ál-
lapota,  sem az orvosi jelentés, 
csupán  a  körülmények  kény-
szerítő hatására — miniszterel-
nökünket  hordágyon  kellett  
volna  a  vesztőhelyre  vinni,  s  
erőszakkal  felemelni  a  bitóra  
— a kivégzés módját változtat-
ta meg lőpor és golyó általi ha-
lálra.  Igen,  a roppant  vérvesz-
teséget  szenvedett  Batthyány-
nak le kellett térdelnie a kivég-
zőosztag  tagjai  előtt,  akik  a  
justizmorddal  egyenlő  ítélet  
felolvasása  után  — mondhat-
nánk mást?  — bestiálisán  meg  

gyilkolták.  A  szabályzat  az  
szabályzat,  a  megtorlás  az  
megtorlás. 

A  kivégzést  ábrázoló  litog-
ráfia  többnyire  közismert,  
Batthyány életének eseményei  
azonban  jóval  kevésbé  (ide  
értve az utolsó napok  történe-
tét  is).  Szőts  István  őszintén  
bevallja,  hogy  a  Batthyány-
forgatókönyv  megírására  jó-
részt az a személyes tapasztalat 
indította, hogy a fiatalok meny-
nyire  nem  ismerik  (mennyire  
nem  ismerhetik)  Batthyány  
életét.  A  forgatókönyv  persze  
nem történelmi életrajz. Jólle-
het Szőts számos, kevéssé köz-
tudott  tényt,  eseményt  sora-
koztat föl, műve nem kronolo-
gikus rendben előadott életpá-
lya  foglalata.  Címéhez  híven,  
közvetlenül,  Batthyány  perét  
és halálát idézi föl, feltehetően 
azért, mert — amint ez a forga-
tókönyvből  kiolvasható  —,  
gondolat-  és  képzeletvilágát  
mindenekelőtt  Batthyány  ma-
gatartása és az ellene lefolyta-
tott  koncepciós  per  „termé-
szete"  közötti  dráma  izgatta  
legjobban.  Szőts  ugyanis  nem  
úgy akaija a történeti  ismeret-
hiányt pótolni, hogy azok köz-
lésével  hívja  föl  a  figyelmet  
fontosságukra,  hanem  —  a  



maga sajátos eszközeivel — egy 
megismerésükre irányuló belső 
késztetést,  igényt  szeretne  éb-
reszteni.  A  forgatókönyv  elol-
vasása  után  nem  egyszerűen  
azért  szeretnénk  többet  tudni  
Battyhányról,  mert  rádöbben-
tünk,  hogy  milyen  kevéssé  is-
merjük  a  42  évesen  kivégzett  
miniszterelnököt, hanem azért, 
mert  a  szerző  érdekeltté  tesz  
bennünket abban, hogy jobban 
megismerjük  cselekedeteinek,  
viselkedésének  mozgatórugó-
it.  A  történeti  stúdiumokkal  
megalapozott  forgatókönyv  a  
ma olvasójához (a leendő film 
mai nézőihez) fordul, gondola-
ti kisugárzásával eleven és átél-
hető  példává  hevíti  az  egykori  
drámát.  Szőts, aki, ha jól olva-
som,  mint  egykor  az  esztergo-
mi királyi palota egyszerű fran-
cia  és  magyar  mesterei,  „be-
lopta magát" művébe (a kivég-
zési jelenet  után,  a  pesti  utcák  
egyik ablakában reszkető kezű, 
barázdált arcú öregember gyújt 
mécsest) nem von le tanulságo-
kat;  megidézvén  az  utolsó  na-
pok  stációit,  az események  el-
fedte belső logikát fedezteti föl 
velünk.  Nem,  nem  akar  új  
Batthyány-képet  festeni,  nem  
kér  történelmi  „kiigazítást",  
sőt  rehabilitációért  sem  folya-
modik. A forgatókönyv lapjai-
ról  az  a  Batthyány  Lajos  lép  
elénk,  akinek  rendíthetetlen  
meggyőződése,  hogy aki  nem-
zete  szabadságáért  harcol,  an-
nak  a  tényeket  elismerni,  az  
adott  szót  megtartani,  a  jogot  
tisztelni  szent  kötelessége.  
Minden  körülmények  között.  
Igen,  Batthyány  mintha  túlon-
túl sokáig hinne abban,  hogy a 
hatalom  (is)  betartja  a  „játék-
szabályokat".  Ám amikorra  az  
osztrákok  levetik  álarcukat,  
már  késő.  (Rendszerint  késő.)  
De  tehetne-e  mást?  Olyat  és  
úgy,  hogy  közben  ne  veszítse  
meggyőződését  és  önbecsülé-
sét?  „Azért  kell  meghalnom"  
— írja utolsó, feleségéhez írt le-
velében  —, „mert a törvény és a 
királyi  eskü  volt  zsinórmérté-
kem;  sem  jobbra,  sem  balra  
nem  hagytam  magam  vissza-
élésre  elragadtatni.  Viam  me-
am persecutus  sum  — ezért öl-
tek  meg engem."  Szőts  István  
forgatókönyve  nemcsak  a  
meggyőződés,  a  becsület  drá-
mája,  hanem  a  lojalitásé  is.  
Pontosabban:  egymásba fonó-
dó,  porciózhatatlan  kapcsola-
tukra  vonatkoznak  — ki  nem  
mondott  —  igazi  kérdései.  

Tudjuk, hogy Batthyány La-
jos pere nem az első és az utolsó 
jelentős  per  történelmünkben.  
S hogy a történelem  „megtaní-
tott"  bennünket  arra,  hogy  
nemegyszer  bekövetkezik  az,  
amiről  azt  gondoltuk:  lehetet-
len. Hisz ki gondolta volna azt, 
hogy  az  első  felelős  magyar  
kormány  miniszterelnökének  
le kell majd térdelnie  a  három  
vadász-katona,  Lakits  János,  
Weber  Pál  és  Warde  Ágost  
puskái  elé.  Mégsem  tudunk  
olyan  modernek,  tapasztaltak  
és  kiműveltek  lenni,  hogy  ne  
halljuk — Szőts szavaival — „az 
elnémított  mártírok  üzenetét".  
Talán azért sem, mert időnként 
egy-egy  művészi  alkotás, jelen 
esetben  egy forgatókönyv, fel-
erősíti,  ismét jól hallhatóvá  te-
szi.  Ezért  is  lenne  jó,  ha  mi-
előbb a moziban is találkozhat-
nánk a „főbenjáró per" hősével 
és más szereplőivel. Balázs Bé-
la az  Emberek  a havason  és az 
Ének  a  búzamezőkről  rende-
zőjét  tartotta  Radványi  Géza  
mellett  a kor  legtehetségesebb  
magyar filmrendezőjének, for-
gatókönyvírójának.  Az  1848-
49-es  szabadságharcról  terve-
zett  forgatókönyvének  rende-
zőjéül is őt szerette volna meg-
nyerni.  E  mostani,  évtizedek  
múltán  írt  forgatókönyv  (is)  
igazolja  Balázs  Bélát.  Minde-
nesetre a filmgyár nem panasz-
kodhat,  hogy  nincs  forgatásra  
való,  kész  „alapanyaga".  Ad-
dig is, míg meg nem kezdődik a 
remélt  forgatás,  elgondolkoz-
hatunk  e forgatókönyv  ki nem 
mondott kérdésein. G. B. L. áll 
a  címlapján,  miként  annak  a  
hatalmas  iratcsomónak  a  tete-
jén  állott,  amelynek  alapján  
1932-ben  Károlyi Árpád a pe-
riratokat  közzétette; s miként a 
ferences rendiek  pesti zárdájá-
nak sírboltjában, a kripta belső 
részének  bal  oldalán,  amely  
„rejtekhelyről"  Batthyány  La-
jos holttestét  gyászkocsira  rak-
ták,  s  halála  után  húsz  évvel,  
1870.  június  9-én  ünnepi  
gyászpompával  a  Kerepesi  te-
metőbe  vitték.  A  gyászmenet-
ben ott lépdelt Deák Ferenc is. 
és  kissé  hátrább  Táncsics  Mi-
hály.  Vajon  mi kavargott  az  ő  
lelkükben? 
(Szőts  István:  G.  B.  L.  Gróf  
Batthyány  Lajos  főbenjáró  
pere és vértanúsága.  Bp.  1987.  
Magvető.  252  o.)  
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