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A kis méretű, ám jelentésekben párat-
lanul gazdag képen Batthyány Lajost 
látjuk sakktábla mellett, házikabátban.* 
A több tekintetben is rejtélyes akvarell,  
noha egy műkereskedő jóvoltából már 
1939-ben bekerült a Székesfővárosi Mú  - 
zeumba, csak nemrégiben keltette fel a 
Batthyány-kultusszal foglalkozó szak-
emberek figyelmét. A művész aláírása 
mellett szereplő 1849-es dátumból kö-
vetkezően a kép a miniszterelnök élet-
útjának utolsó hónapjaiban készült,  
valamikor január eleji letartóztatása és 
októberi kivégeztetése között. Ezekben 
a hónapokban Batthyány különböző 
városokban volt fogoly, először Budán, 
a József laktanyában, majd huzamosab-
ban a krajnai Laibach (a mai Ljubljana) 
fellegvárában, később Pozsonyban, s 
hadbírósági pere idején, augusztus 12. 
és szeptember 8. között a csehországi 
Olmütz várbörtönében. Úgy véljük, a 
kép valamelyik többhetes fogság idején 
készülhetett. Keveset tudunk a javarészt 
a svájci Bodeni-tó környékén működő, 
tájképeket  és  portrékat  festő  Joseph 
Martignoni és Batthyány gróf kapcsola-
táról, a börtönben ülő modell és a festő 
találkozásáról, valamint arról, hogyan 
jutott a kép Pestre, a Dob utca tízbe, 
Eisenstädter Ödön műkereskedőhöz,  
s röviddel az ő halála előtt Kiscellbe. 
A házikabát, amelyet Batthyány visel, 
nem teljesen előzmény nélküli a róla 
készült portrék sorában.1 Amikor Franz  
Eybl 1842-ben Wagner József pesti ki -
a  dó és műárus megbízásából kőre raj-
zolta az országgyűlési követeket, mind - 
nyájukat zsinórdíszes magyar vise let-
ben örökítette meg. Batthyány Lajos  
azonban laza, bársony sálgalléros házi  - 
köpenyben, kihajtott inggallérral, ka -
rosszékben ült portrét. A Batthyány- 
irattárban van egy 1842 márciusából 
származó bejegyzés, amelyben a gróf 
hozzájárul, hogy Franz Eybl úr rajzolta 
portréját „kinyomtassák a nyilvánosság 
számára, és a haszonból kizárólagosan 
Wagner József műkereskedő részesül-
jön”, így nem kizárt,  hogy a szóban 
forgó kép egy korábbi, személyes célból 
készült arckép újrafelhasználása. 

Batthyány Lajos átgondoltan öltözkö-
dött,  tisztában volt  a viselet  által  su -
gallt kulturális és közéleti jelentések-
kel, ezekkel tudatosan élt. A nyilvános 
poli tikai szerepvállalása előtti időkben,  
az ikervári kastélyban barátai és ven-
dégei rendszeres színielőadásokat tar-
tottak, a gróf könyvtárából kiválasztott 
francia, német és magyar darabokat 
maguk  adták  elő  a  kastély  színházi  
ruhatárából válogatott pompás jelme-
zekben.  Az 1845 és  1847 között  Ybl  
Miklós és Pollack Ágoston tervei alap-
ján átépített kastélyban színházterem is 
épült. Amikor a levert forradalom után 
az udvar elkobozta a birtokot és a kas-
télyt,  a birtokátadási leltárban a szín-
házi jelmezeket is felsorolták, kiemelve 
a kínai és török kosztümök sokaságát. 
Batthyány 1845-ben több hónapos közel-   
keleti utazást tett, fekete himlőt kapott, 
majd egy arab törzs fogságába esett, 
ahonnan csak váltságdíj fejében sza-
badult. Az útról egy karjára tetovált 
kígyóval tért haza, Széchenyi komoly 
rosszallását kiváltva.2 Mindez arra utal, 
hogy Batthyány Lajos fogékony volt  
a testdekorációkban és az öltözetekben 
rejlő teátrális sugalmazásokra. 
A gróf és felesége, Zichy Antónia nem-
zeti  reformmozgalmi tevékenységével 
párhuzamosan mindkettőjük ruhatá-

rában megjelentek a magyar mintáza-
tok, így a piros-fehér-zöld báli ruhák, 
zsinóros öltözékek, a honi anyagokból 
szabott viseletek. Egy nemzeti színű 
férfimellény ezek közül ma a Nemzeti 
Múzeumban van. Batthyány Lajos apó  - 
sával, Zichy Károllyal együtt elhatároz-
 ta, hogy alkalmazottaik ruháit magyar 
szövetből készíttetik, és a saját gardrób-
jukat is lehetőleg hazai gyárak terméke-
iből egészítik ki.  1848 augusztusában 
Jókai Mór így látta Batthyányt: „Esten
ként színházba jár, még pedig gyalog, ott 
a Martiust olvassa, a kioszkban fagylal
tozik, eljár vacsorázni az Aranykézbe, 
lovait gyakran maga hajtja, a nélkül 
hogy inast vinne magával s öltözetében 
a legegyszerűbb a világon.”3  A szoká-
sokban és ruházkodásban is kifejezett, 
a korábbinál visszafogottabb arculat az 
ekkor már miniszterelnökké választott 
államférfi politikai hitvallásának egyik 
vetülete volt. 
A házikabátos arcképek utalásrendsze re 
a barokk portréművészetből eredez tet-
hető. Ekkor kerültek a Kelettel ke  res - 
kedő európai országokba az orientá-
lis viseletek és anyagok, elsősorban a 
különböző selymek, s ekkor alakult ki 
a háziköntösök és klepetusok divatja  
az elitek köreiben – ezek különböző át -
iratait mindmáig viseljük. 

Múlt századbeli képeslap az ikervári Batthyány-kastélyról, ahol gróf Batthyány 
Lajos a gyermekkorát és a nyilvános politikai szerepvállalása előtti éveket töltötte
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A  férfi  változatok  egyik  őstípusa  a  
banyan, amelyet a tizenhetedik század  
közepén a holland Kelet-Indiai Társa-
ság által Európába hozott kimonók ih-
lettek. Ezt a laza, pamutból, vászonból 
vagy selyemből készült,  egybeszabott 
köntöst az ing és a térdnadrág fölött 
viselték, általában tartozott hozzá egy 
turbánszerű, a korban szokásos paró-
kát kiváltó fejfedő is. A tizenhetedik 
és tizennyolcadik században számos 
férfit örökítettek meg ilyen viseletben, 
kiváltképp kereskedőket, művészeket 
és filozófusokat,  így Isaac Newtont, 
Denise Diderot-t,  Voltaire-t,  németal-
földi polgárok és német, svájci patrí-
ciusok sorát. Diderot 1768-ban, ami-
kor Marie-Thérèse Rodet Geoffrin egy 
pazar  új  köntöst  ajándékozott  neki,  
esszét is írt a régiről Fájó búcsú régi 
pongyolámtól címmel, ebben a viseletek 
adta élmény és nyilvános jelentéseinek 
fenomenológiai kérdéseit járta körül.4

Az öltözék, amely a francia kultusz nyo-
mán robe de chambre néven honosodott 
meg a legtöbb európai nyelvben, idővel 
kultikus jelentésekkel telítődött: egy-
felől a gazdagságot és az egzotikumot, 
másfelől a szabadságot és a moderni-

tást sugározta.5  A tizenkilencedik szá-
zadban az orientalizmus hullámaival  
új töltéseket  kapott  köntös már-már 
bűvös hatású, performatív erőt árasz-
 tó ruhadarabbá vált.  A franciaországi 
konzervatív fordulat, Lajos Fülöp 1830-
as trónra lépése után egészen az 1848-as  
forradalomig az új férfidivatkódok túl-
zónak érzett szigora elleni lázadást is 
jelentette. Majd minden valamireva-
 ló férfiművész kultiválta – Alexandre 
Dumas-tól Balzacon át Flaubert-ig –, 
így a mintaadó populáris grafikai felü-
letek a művész- és gondolkodó imázst 
társították a neglizséképekhez. 
Amikor Batthyány Lajos házikabátban 
ült modellt a börtönben, szándékosan  
kapcsolódott ezekhez a kulturális ha-
gyományokhoz, ezeket a képzeteket kí-
vánta magára vonatkoztatni. Az általa 
viselt házikabát nyomott, rombuszmin-
tás pamutból készülhetett,  selyembé-
léssel. A piros bélés a kihajtott, ívesen 
húzódó széles sálgallérnál és a man-
dzsettánál visszahajtva látszik. A ruha 
sötét tónusú színei (fekete és szürke)  
a korabeli férfidivatnak felelnek meg, 
ám ezek vörössel kombinálása a nemze  - 
ti megújulás iránti rokonszenvet jelöl-

 te akkoriban. Ezek a kabátok gyakran 
steppeltek  voltak,  a  külső  anyag  és   
a selyem közötti vattaréteget rögzítették 
így. A rombuszmintákat követő piros 
fonal alapján úgy tűnik, hogy Batthyány 
is ilyet visel. A kabát alatt fehér inget 
hord, de a formális, állógalléros helyett 
egy széles, kihajtott gallérút, nyakkendő 
nélkül. Arról, hogy Batthyány a rabság 
hónapjaiban is háziöltözékeket visel-
hetett, e képen túl biztos támpontként 
szolgál rabtársa,  Barsi József bicskei 
plébános visszaemlékezése a laibachi 
időkre: „Egyszer egy délelőtt, mikor már 
feljöttünk volt az udvarból, egyikünk az 
ablakon át megpillantá gróf Batthyány 
Lajost a kút közelében s mingyárt akik 
csak odafértünk, odasiettünk a szokat
lan  látványra.  Egy  ideig  sétálgatott,  
az  után leült a kút kőkávájára. Arany
hímzésű házi sapka volt fején, igen bő, 
pirosló, virághímes selyem hálóköntös 
födte termetét, lábán harisnya és hím
zett papucs. Őszbecsavarodó hosszú sza
kállát néhanéha meglengette a szellő.”6 
Bár a Martignoni-akvarell, méretéből 
és stílusából adódóan is,  a privát port-
rék körébe tartozik, a reprezentatív or -
szággyűlési sorozatban litografálás ra 

John Singleton Copley: Ward Nicholas 
Boylston zöld banyanban és sapkában, 
1767, olaj, vászon, 127,3 × 101,1 cm, 
Harvard University Portrait Collection, 
Cambridge

Louis-Michel van Loo: Denis Diderot  
házi köntösben, 1767, olaj, vászon,  
81 × 65 cm, Louvre, Párizs

Charles Willson Peale: Benjamin Rush,  
1783, olaj, vászon, Winterthur Museum, 
Garden and Library, Winterthur
Forrás: Wikimedia Commons
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bocsájtott, a nyilvánosságnak szánt Eybl-  
rajz hasonló fogalmazásmódja megerő-
síti feltevésünket, hogy Batthyány vilá-
gosan látta a háziköntösben megbúvó 
árnyalatokat és utalásokat, s ezeket fog-
sága idején nyomatékosan idézte újra. 
Mindkét portré elsősorban szabadon 
gondolkodó emberként prezentálja a 
grófot – az akvarellen látható, művé-
szet és logika összefonódását jelképező 

sakktábla is erre kívánna utalni7 –, aki 
politikai szerepvállalása és börtönbe-
vettetése ellenére is mindvégig meg-
maradt ebben a körben. Ha a magyar 
reformmozgalmak nem a világosi fegy- 
 verletételbe torkollanak, talán ez a gyön- 
géd, oldott tónusokkal megfogalmazott  
akvarell is átkerülhetett volna nyilvá-
nos szférákba. Így azonban majd’ száz-
évnyi lappangás várt rá. 

A háziviselet tragikusan tért vissza az 
utolsó napokban: a visszaemlékezések 
szerint az első magyar miniszterelnök  
a siralomházban, majd nyilvános kivég  - 
zésekor is mindvégig magánál tartot-
 ta kedves, arannyal horgolt kékselyem 
házisapkáját,  s  végezetül ebben indult 
a kivégzőosztag elé.  

* Köszönjük dr. Szatmári Judit Anna viselettörténész segítségét.
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Ismeretlen mester: Férfi banyan, 1750–1760, selyem, szatén, 
hossza 127,6 cm, Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles

Franz Eybl: Batthyány Lajos, 1842, papír, litográfia,  
52,7 × 35,6 cm, BTM Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár
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