
el. A gróf 1847 februárjában is visszatért Bergamóba, és március elejéig - a császári titkosrendőrség ér-
tesülései szerint - itt keresett kapcsolatokat az olasz ellenzékkel. 

Pozsony, az egykori magyar koronázó város és országgyűlési székhely Batthyány Lajos gróf életé-
nek legfontosabb helyszínei közé tartozik. A pozsonyi belvárosban, a Duna bal partján álló palotasor 
egyik, azóta már lebontott épületében született 1807. február 10-én. Másnap, február I l-én a koronázó 
dómban, a Szent Márton-székesegyházban keresztelték meg. majd 1834. december 4-én itt tartotta es-
küvőjét is Zichy Antónia grófnővel. Batthyány 1839-1840-ben. 1843-1844-ben és 1847-1848-ban az 
országgyűlés résztvevőjeként tartózkodott Pozsonyban. 1839 júniusától bérelte ki a Ventúr utca 14. szá-
mú. gróf Erdődy-féle házat, a korábbi kancelláriai lakosztályt. Itt tartották a főnemesi ellenzék számos 
összejövetelét, és Batthyány feleségének itteni szalonja a pozsonyi társasági élet kedvelt helyszíne volt. 
A Batthyány részvételével ülésező felsőtábla a pozsonyi Prímás-palotában tartotta üléseit, és 1848. áp-
rilis I l-én itt került sor a szentesített törvények ünnepélyes átadására is. 

Pozsonyban a Dóm téren álló Strohmayer-házban alakul meg Batthyány részvételével az ellenzéki 
mágnásokat tömörítő Kiskaszinó 1839 októberének végén. A pozsonyi Pálffy-palota szintén a társasági 
élet egyik kedvelt helyszíne volt az. országgyűlések idején. Itt tartotta bálját az ellenzék is Batthyány és 
felesége részvételével 1844. február 17-én. Az országgyűlés alsótáblája a Mihály utcai Országházban 
ülésezett. 1844. május 5-én. a Magyar Kereskedelmi Társaság alakuló ülésén itt választották elnökké 
Batthyány Lajost, aki több alkalommal hallgatóként voltjelen az alsótáblán. Batthyány részt vett példá-
ul az 1848. március 3-ai. nevezetes kerületi ülésen is. ahol Kossuth Lajos beterjesztette az alkotmányos 
átalakulást követelő felirati javaslatát. 

Az utolsó rendi országgyűlés idején. 1847-1848-ban a pozsonyi Zöldfa vendégfogadó (a mai Hotel 
Carlton épületének egy része) volt Kossuth Lajos szálláshelye és az ellenzék főhadiszállása, és Batthyá-
ny is többször megfordul itt. Kossuth 1848. március 14-én este e szálló erkélyén mutatta be Batthyány 
Lajost a leendő felelős minisztérium elnökeként. Pozsonyban a Viczay-féle házban szállt meg az ural-
kodó. V. Ferdinánd 1848 tavaszán, és 1848. április 1 l-én itt tették le az. esküt a király előtt a Batthyány-
-kormány tagjai. A minisztérium Pestre költözését követően Batthyány már csupán egyetlen alkalom-
mal tartózkodott Pozsonyban, és akkor sem önszántából; a volt miniszterelnököt fogolyként őrizték a 
pozsonyi várban 1849. július 26-ától augusztus ll-éig. 

Batthyány Lajos egykori Vas megyei birtokán, illetve uradalmi központjában. Tótmarácon (ma 
Moravci) állt egy grófi kastély is. Később iskolává építették át, azután tornyot emeltek eléje és templom 
lett belőle, végül a templomtorony mögé teljesen új épület került, és eltűnt a régi kastély.) A XIX. szá-
zadban még az osztrák örökös tartományok egyike volt Krajna. melynek fővárosában. I aibachban (ma 
Ljubljana néven Szlovénia fővárosa), pontosabban annak fellegvárában őrizték Batthyány Lajost és a 
magyar politikai foglyokat 1849. május 5-étöl július 23-ig. (A fogság helyszínét 2007. október 4-étől 
domborműves emléktáblajelöli Ljubljanában.) A krajnai Cilii városán (ma Celljc) kétszer is átszállítot-
ták Batthyánvt és fogolytársait. IJtban Laibach felé. 1849. május 4-én Cilii piacterén akarták megszök-
tetni a grófot (ő azonban ezt visszautasította), majd Laibachból Pozsonyba szállítva. 1849. július 24-én 
az itteni kaszárnyában helyezték el társaival együtt. 

Molnár András 

Batthyány Lajos ábrázolásai 
Pulszkv Ferenc (1814-1897). aki az 1840-es években a Pesti Hírlap és az augsburgi Allgemeine Zei-

tung cikkírója volt, majd 1848-ban Kossuth mellett pénzügyi államtitkár. .,Eletem és korom" című 
1880 és 1882 között négy kötetben megjelent visszaemlékezésében a következőképpen írja le Batthyá-
ny Lajos külsejét (sajátságos módon éppen Josip JellaCié horvát bánnal összehasonlítva): ..Batthyány is 
kopasz volt. de magas homloka, éles tekintete, hegyes, görbült orra s szép szőke szakálla a saskeselyűre 
emlékeztetett, vonásaiban látszott a szenvedély és határozottság. Senki sem pillanthatta meg anélkül, 
hogy eszébe ne jusson: Ez nevezetes ember!" 

A Battvány portrék korai csoportja egyáltalán nem e nevezetes ember bemutatására törekedett, sok-
kal inkább egy magyar nemes mindennapi életének megörökítői. A hétköznapi és a ..nevezetes ember" 
típusai váltakoznak a későbbiekben is. egyre inkább az utóbbi kerül azonban előtérbe. Elöljáróban em-
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lítést érdemel, hogy Batthyány Lajost gyermekként ábrázoló akvarellt is ismerünk, pontosabban annak 
magángyűjteményben őrzött másolatát: ezen anyjával és nővérével látható. A legkorábbi képmások kö-
zül a Magyarországon Lieder Frigyesként ismert Johann Gottlieb Friedrich Lieder (1786-1859) potsda-
mi születésű festő műve érdemel először említést. Lieder Párizsban végezte tanulmányait, mint Jacques 
Louis David (1748-1825) tanítványa. Egy ideig szülőhelyén, majd Bécsben, Pozsonyban. Nagyszom-
batban. s végül 1820-tól halálig Pesten működött, s a korszak jelentős személyiségeiről számos portrét 
készített. Talán a párizsi tanulmányok, s mestere, David hatása érezhető ezen a mellképen: a széken ülő. 
kihajtott galléros fehér inget viselő gróf vállán a későbbi képeken is megjelenő bársonybéléses kabát, 
vagy inkább köpeny van átvetve, s az ábrázolt kissé színpadias fejtartással néz előre. Ez a portrétípus jól 
ismert és kedvelt volt az 1820-as, harmincas években, magánmegrendelések sora révén nagyon sok pél-
dáját ismerjük. 

Bár jelzése szerint később készült Joseph Martignoni (1803-1873) arcképe, az életút ismeretében 
szinte összeegyeztethetetlennek tűnik ez a késői időpont - 1849 - az ábrázolással: az akvarell házika-
bátban ülve, sakkozva ábrázolja Batthyányt, a biedermeier portrék életkép jellegű változatának jelleg-
zetes példájaként. Ugyanakkor nem elképzelhetetlen, hogy Batthyány 1849-es fogságai során esetleg 
olyan körülmények közé került, amelyek lehetővé tették e kép keletkezését. Az osztrák művészcsalád-
ból származó Martignoni tájkép- és miniatűr arcképfestőként vált ismertté, s akár egy korábbi portréját 
is elkészítette újból Batthyány elfogatásának. börtönítéletének és kivégzésének évében. Ez a képmás a 
nagyon gondos és alapos korábbi ikonográfusok figyelmét elkerülte, ily módon ismeretlen maradt a 
művészettörténészek, történészek és a közönség számára is. 

1840-ben egy kevésbé jelentős, de annál termékenyebb illusztrátor, bécsi művész. Faustin Herr örö-
kítette meg kőrajzán Batthyány Lajost, karosszékben ülve, kissé esetlen pózban, s arcvonásait is ügyet-
lenül, pontatlanul felidézve. A korszak folyóiratai, kiadványai már az ellenzéki politikus személyét kí-
vánták a közönségnek bemutatni. Ilyen szándékkal született Franz Eybl (1806-1880) jeles osztrák port-
ré- és életképfestő litográfia arcképsorozata Wagner József pesti kiadó és műlapárus megrendelésére 
1842-43-ban. Az ábrázoltak egyike Batthyány Lajos, aki itt kevésbé politikusként, közéleti emberkent. 
inkább egy otthonában, mindennapi foglalatossága közepette bemutatott magánemberként jelenik meg 
a kőrajzon. 

Medvey Ágoston (1814-1870) elefántcsont miniatűrjéről nem tudjuk, mikor keletkezett, de Mar-
tignoni vízfestményéhez hasonlóan a Batthyány ikonográfia eddig ismeretlen darabja. A Lembergben 
született festő Bécsben tanult, majd Pesten dolgozott. A Pesti Műegylet 1840. évi kiállításán miniatűr 
arcképeivel aratott sikert. Később Pesten grafikai műhelyt nyitott, s főként acélmetszetek készítésével 
vált ismertté. Oroszországba utazva elsősorban miniatürfestői kvalitásait igyekezett hasznosítani, s 
Odesszában, Moszkvában, Szentpéterváron, végül Harkovban működött. Miniatűr képei közül számos 
magyar, osztrák, lengyel és orosz köz- és magángyűjteményekbe került. Aukciókon ma is feltűnnek ké-
pei és jó áron kelnek el. aminek oka elsősorban finom, aprólékos festésmódja, ragyogó színei és vonzó 
témái. Batthyány portréja bizonnyal magáncélból készült, az ábrázolt megrendelésére. 

A korai képeket egy olyan festmény zárja, amely - bár a közéleti személyiség megörökítésének 
szándékával született, s a korszak legelismertebb festőjének műve - a későbbiekben csaknem mitikus 
jelentőségű kultuszképpé emelkedett. Barabás Miklós (1810-1898) politikus portréi közül talán a legis-
mertebb és legtöbb változatban megfestett éppen az első magyar független felelős kormány miniszter-
elnökének, Batthyány Lajosnak az arcképe. Az 1846-ban az Iparegyesület számára készített egészala-
kos portrén díszmagyarban látható, s a művész jegyzéke szerint két példányban is elkészítette a képet. 
Amelyikre „csak a fő"-ként utal, az lehetett a mellkép, amely a Budapesti Történeti Múzeum gyűjtemé-
nyében maradt ránk. Az egészalakos képet a szabadságharc leverése. Batthyány kivégzése után a család 
rejtegette, s későbbi sorsa ismeretlen. Barabás 1883-ban újrafestette, az eredetit csak kőrajz változatban 
láthatjuk ma már. Az újrafestett képről ítélvén az eredetit, a reprezentatív portré hagyományos típusa 
volt: az ábrázolt díszmagyarban, háromnegyed alakban lett megfestve, ez már a Pulszky által leírt „ne-
vezetes ember". A mellkép változat talán még jobban sikerült, mint a háromnegyed alakos: itt Barabás 
figyelmét nem kellett a díszmagyar bemutatására fecsérelni, csak az arcra összpontosíthatott, így szüle-
tett meg Batthyány kétségkívül legjobb, leghívebb, legélettelibb képmása. 

Érdekes kitérő, szokatlan és kevéssé ismert mű Barabás 1847-ben festett mellképe, amelyen ovális 
keretben, tógaszerű viseletben láthatjuk a grófot. Az efféle ábrázolás nem volt ritka, ám jóval korábban 
volt kedvelt és gyakori, a XVIII-XIX. század fordulóján, a XIX. század első évtizedében nem kevés 
festmény, sőt szobor portrén is alkalmazták ezt az antikizáló viseletet, amely egyszerre felelt meg a 
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klasszicizmus ízlésének külsőségében, tartalmában viszont inkább a romantika hőskultuszának. E Ba-
rabás festményt 1862-ben Than Mór (1828-1890) hasonló képen utánozta - talán nem véletlen, hogy ez 
sem vált túlságosan ismertté és kedveltté. 

Barabás 1847-es reprezentatív térdképének litográfia változatát a következő évben adta ki Wagner 
József, a sokszorosítás Bécsben történt. Barabás festményei és kőrajz. változatuk szolgált modellként a 
forradalom és szabadságharc idején kiadott többi grafikának is. kivéve talán egyet, amelynek ismeret-
len művésze inkább Eybl litográfiáját választotta mintául, de házikabát helyett huszáregyenruhában áb-
rázolva hősét. Barabás kompozícióját a lipcsei „Der Leuchtthurm" című lap 1849. évfolyamának 
34-36. számában tette közzé ..a Habsburg vérontás áldozata" (Das Opfer Habsburger Blutgier) felirat-
tal. Ezen kívül még egy tucatnyi hasonló lapot ismerünk, osztrák és német nyomdák kiadásában, egy-
től-egyig Barabás kőrajzának változatai, de készült a litográfiáról fénykép-reprodukció is. 

Még egy 1848-ban keletkezett grafika portrét kell megemlítenünk: Stadler Antal (1823-1872) ko-
lozsvári születésű festő és kőrajzoló lapját, amely Medvey Ágoston miniatűrjével csaknem megegye-
zik. s feltételezhetjük, hogy az utóbbi szolgált mintául elkészítésekor. Nemrégiben magántulajdonban 
tűnt fel Medvey akvarelljéhez nagyon hasonló, annál ugyan kissé jellegtelenebb, ismeretlen művésztől 
származó miniatűr képmás. Ez egyúttal arra figyelmeztet, hogy hagyatékokban, akár közgyűjtemények 
tematikus egységeiben még rejtőzködhetnek további portrék. 

Az 1870-ben megrendezett újratemetést követően ismét megjelent jónéhánv portré, elsősorban 
Röhn Alajosnak és Grund Vilmosnak, a korszak két ismert és kedvelt nyomda- és kiadótulajdonosának 
kezdeményezésére, de ezek semmi újat nem hoztak, egyszerűen jól. vagy kevésbé ügyesen, de lemásol-
ták Barabás kompozícióját. Ennek az időszaknak a festményei már kultuszképnek tekinthetők, s Than 
Mór 1862-ben. illetve 1863-ban festett mellképei után 1868-ban a szombathelyi megyeháza számára 
egészalakos reprezentatív képmást készített, a típus minden jellegzetességét alkalmazva - a festmény a 
megye nagy szülöttéről emlékezik meg, elsősorban történelmi szerepét, s nem vértanúságát hangsú-
lyozva. Nem véletlen, hogy a hatvanas évek e nagyméretű képmásainak legtöbbje Barabás Miklóstól 
származik: Than is őt vette mintául e képén. Nem tudjuk pontosan mikor és ki festette azt a mellképet, 
amely a Kreith Béla gróf (1851 1916) újságíró, ereklyegyűjtő által létrehozott 1848-1849-es ereklye-
múzeum portrégalériájához készült, s később annak átadásakor került a Magyar Nemzeti Múzeumba. 

Érdekes, hogy míg számos politikus, közéleti személyiség karikatúrák sorát ihlette. Batthyányval 
kapcsolatban mindössze egy ilyet ismerünk: a Charivari 1848. szeptember 2-i számában közreadott li-
tográfiát. amelyen a miniszterek ostoba baromficsapatként nem veszik észre a fölöttük keringő, lecsap-
ni készülő kétfejű Habsburg sast. A miniszterelnök kakas alakjában tereli őket a Szerelmey Miklós által 
készített kőrajzon. 

Batthyány Lajos portréi mellett mint kormányfő és politikus számos csoportképen is szerepelt. A 
legkorábbi Weber Henrik (1818-1866) és Tyroler József (1822- 1860-as évek) Nádori emléklapja Jó-
zsef és István nádor egészalakos képmásaival, akiket az. uralkodó család tagjainak portréi mellett politi-
kusképmások öveznek, közöttük Batthyány mellképével a bal felső sarokban. Ugyancsak István nádor 
és Batthyány a főszereplői annak a nagyméretű kőrajznak. amely az 1848. március 15-én az uralkodó 
elé járuló küldöttség tagjait ábrázolja. A Matthäus Kern (1801-1852) által készített 64 arckép közül 
Batthyány-é Eybl litográfiáját másolja. A kormány megalakulását követően érthető módon számos cso-
portképe született a minisztereknek; ezek közül a legsikeresebb és minden bizonnyal a legismertebb 
Barabás Miklósé. A Weber-Tyroler páros kormánycsoportképe színezett acélmetszetének keretképein a 
forradalom jeleneteit láthatjuk. E kettő mellett Szamossy Elek (1826-1888), Engerth Tódor. Walzel 
Ágost Frigyes kőrajzai a legismertebbek, s az osztrák kiadású lapok általában ezek valamelyikét másol-
ták. Különleges az a befejezetlen litográfia, amely a minisztereket nem mellképek együttesén, hanem 
beszélgető, tárgyaló csoportként ábrázolja egy asztal körül ülve. illetve állva, az arcmásoknál korábbi 
mintákat fölhasználva. Batthyány olykor Kossuthtal párban is megjelent - így az április törvények ki-
adványának borítóin például, vagy Tyroler Józsefnek a „Der Ungar" című lap 1848. április 11 -i számá-
hoz készített acélmetszet mellékletén. A kiegyezés, illetve a millenniumi ünnepségek újabb alkalmakat 
szolgáltattak a kormánycsoportképek kiadásához: 1867-ben Pfeifer Ferdinánd adta ki gyászfátyollal 
övezett képüket. 1896-ban pedig Barabás Miklós unokája. Maszák Leona rajzolta kőre a nagy előd 
kompozícióját. 

Megjelent Batthyány Európa szabadsághőseinek körében is egy lipcsei kiadású litográfián, valamint 
Boldényi 1851-ben Párizsban megjelentetett, Magyarország történetét tárgyaló kötetének francia mű-
vészek által készített fametszet illusztrációján. A hatvanas-hetvenes években német és angol lapok mel-
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Batthyány Lajos ábrázolásai 

Batthyány Lajos mellképe, Batthyány Lajos ülő térdképe, 
1839 ' ' 1840 

Batthyány Lajos ülő térdképe, Batthyány Lajos derékképe, 
1842 ' " 1848 

Forrás: A Batthyányak nemzetsége, gróf Batthyány Lajos Vas megyei emléklezete c. kiállítás-
vezető. Szerk.: Móricz Péter. Körmend 2007. 28-29. old. 
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lett a Vasárnapi Újságot is illusztrálta a kormány csoportképe, Rusz Károly támetszete. Talán a legér-
dekesebb Barabás Miklós "Történelmünk korszakalkotói" című nagyméretű lapja, amely egy évvel az 
újratemetést követően. 1871-ben jelent meg: ezen a miniszterelnök Széchenyi és Kossuth között kapott 
helyet. 

Batthyány viszonylag rövid életének eseményei közül azokat ábrázolták, amelyek politikusi pályá-
ján a legfontosabbak voltak. Nézzük meg azt a néhány, még életében készült eseményábrázolást, 
amelynek ő is szereplője volt. Az első ezek sorában Kossuth Lajos Pest megye követévé választásának 
kortesmenete: itt is találhatunk olyat, amelyet eddig még soha nem tettek közzé, és kiállításon is most 
szerepelt először. A pesti Kristóf tér jól azonosítható épületei között vonuló. Kossuthot és Szentkirályit 
éltető lovasok élén Batthyány Lajos halad egy finoman megfestett, részletező akvarellen. s ott van a 
menetben Franz Weiss 1847-es litográfiáján, a Nemzeti Múzeum előtt elhaladó kortescsoportban is. 
Batthyány nem kevés erőfeszítést tett, jelentős anyagi áldozatot is hozva, hogy Kossuth Lajost Pest me-
gye követévé választassa meg. Ez a kompozíció később két alkalommal is megjelent német lapokban. 

Borsos József (1821-1883) és August von Pettenkofen (1822-1889) egyedülálló jelentőségű kőraj-
zán az országgyűlés felsőházának Vigadóbéli megnyitásán az emelvényen. István nádor jobbján áll 
Batthyány. A két művész kiváló kompozíciója a forradalom és szabadságharc eseményeinek legmonu-
mentálisabb emléke. Ez a lap is azok közé tartozott, amelyet számos országban, különböző nyelvű fel-
iratokkal ellátva a későbbiekben sokszor másolták. 

De láthatjuk az Armee-Bulletin nevű osztrák kiadványnak a hadieseményeket a hadijelentések szö-
vegével magyarázott illusztrációján, amely a bicskei - éppen Batthyány - kastélyt állomáshelyül vá-
lasztó Windisch-Grätz főhadiszállásán megjelenő magyar küldöttséget mutatja be - a valóságtól eltérő-
en Batthyány jelenlétével, vezetésével. 

Ez volt az utolsó esemény, amelyről tájékoztatva szerepelhetett Batthyány - ezt követően már csak 
kivégzéséről tudósíthattak az ábrázolások. Nem is sok és egy kivételével valószínűleg nem is egyidejű-
leg. hiszen ez lehetetlen lett volna az akkori helyzetben. 

Az a bizonyos egyetlen egyidejűnek tartott ábrázolás a Batthyány ikonográfiáját elsőként teljességre 
törően feldolgozó Cennerné Wilhelmb Gizella szerint valójában két évvel kivégzése után. a Londonban 
működő Szerelmey Miklós nyomdájából került ki, több. a szabadságharcra emlékező lappal együtt, fik-
tív szerzőkkel és megjelenési hellyel. Ez az. esemény leírásait pontosan idéző ábrázolás vált később a 
kivégzés egyetlen közismert képi forrásává. A Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnoka őriz 
egy a kivégzést ábrázoló tusrajzot, amelyről azonban datálás. illetve adatok híján nem állapítható meg 
keletkezési ideje, talán inkább a gyors kivitelezéshez alkalmazott technika utalhat az. esetleges egykorú-
ságra. Annak ellenére így volt ez, hogy a korszak egy másik ismert művésze, Jankó János (1833-1896) 
olajnyomatot készített a kivégzéshez elővezetett Batthyányról, amely a kissé túlzó drámaiság minden 
kellékét felvonultatta, mégsem vált az előbbi kompozícióhoz hasonlóan ismertté, népszerűvé. 

Batthyány viszonylag fiatalon halt meg, így több magáncélú, illetve reprezentatív képmás nem ké-
szült, vagy legalábbis nem maradt fenn róla. halála azonban számos olyan ábrázolást eredményezett, 
amely a vértanú, mártír képét őrizte meg, erősítette. 

De ez már a kultuszképek típusához vezet bennünket, amelyek legnagyobb mennyiségben az 
1870-es újratemetés után keletkeztek. A Vasárnapi Újság fametszet illusztrációi a korábbi kompozíció-
kat idézték, a Batthyány emléklap is ezekből idéz keretképein. A fametszetek részben portrék, részben 
Batthyány kivégzését, valamint holttestének kalandos elszállítását és elrejtését mutatják be. majd az új-
ratemetés eseményeit. A Herqui Károly pesti litográfus által komponált emléklap Alexy Károly egész-
alakos szobrát idézi - fölötte Hungária allegorikus alakját a Szabadság és História figurái övezik. A bal-
oldali jelenetek az áprilisi törvények átadásával kezdődnek, ezeket követi a halálos ítélet felolvasása, 
majd az ítélet végrehajtása. A szobor jobb oldalán az országgyűlés pesti megnyitása, a börtönben az ön-
gyilkossági kísérlet után ábrázolt Batthyány és a tetem titkos elhelyezése a ferencesek kriptájában lát-
ható. Középen az ikervári kastély képe a családi címerrel. Az 1873-ban kiadott kőrajz széles körben el-
terjedt és közkedvelt volt. 

Az igazi, nagyhírű kultuszkép sajátságos módon egy falkép volt, a korszak legjelentősebb középü-
letének, a Magyar Nemzeti Múzeumnak belső díszítéseként 1875-ben Than Mór által készített falfest-
mény sorozat utolsó jelenete. A téma meglehetősen kényes volt ekkor, nem véletlenül változott több-
ször is a művész terveiben megformálása. A még élő kortársakat bemutató kép számos utalást tartal-
maz: egyszerre emlékezés és tiszteletadás 1848-49 eseményeinek, ugyanakkor egyfajta kísérlet a né-
hány évvel korábban történtek - a kiegyezés - értelmezésére is. Keleti Gusztáv interpretációja szerint 
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„a képlánczolat utolsó és zárszeme lehetne a negyvennyolczadik év politikai és művelődési nagyszerű 
fordulatának eszményesítése ama kor vezérférfiainak: Széchenyi István. Kossuth Lajos. Deák Ferencz 
s több más kitűnő honfiak alakjaival." Az eredeti programban azonban még nem szerepelt a kevésbé a 
forradalmat és szabadságharcot, sokkal inkább a kiegyezést „eszményesítő" Deák Ferenc alakja; a szé-
piarajz tanulmányon három csoportban jelennek meg a szereplők. Középen a falképéhez hasonló mó-
don Széchenyi István ül. attribútumai számosabbak, mint a freskón. Balra Batthyány, mögötte a sza-
badságharc tábornokai, Damjanich, Kiss Ernő, Nagy Sándor; jobbra a háttal álló Kossuth, a toborzó be-
szédek hallgatóságának alakjaival, bár a kezében tartott irattekercs és öltözéke az ötvenes évek emigrá-
ciós fotóinak Kossuthját idézik. A falkép tere kitágul, mélységet kap; a balusztrád mögött gyülekező 
nép ismét a toborzó-jelenetek ikonográfiája szerint jelenik meg. A hozzájuk beszédet intéző Kossuth 
alakja hasonlóképpen hátulnézetben, mellette Petőfi oldalnézetből, inkább csak fél alakban látható. Az 
előtér három csoportjából azonban kettő lett: bár Széchenyi kétségtelenül középen helyezkedik el. a 
szorosan mellette álló karosszékben Deák ül, jelentősége semmivel sem kisebb, mint Széchenyié. Mö-
göttük Batthyány Lajos áll, kezében a vértanúságára utaló pálmaággal, a tábornokok közül csak Damja-
nich látható, mellette Perénvi Zsigmond és Eötvös József, aki ugyan tagja volt az 1848-as első magyar 
kabinetnek, de a falképek tervét elfogadó kultuszminiszter is egyben. Lényeges pontokon változott te-
hát a vázlat és a kivitelezés között eltelt csaknem egy évtizedben a jelenet. 

Nem véletlen, hogy a közönség és a kritika körében egyaránt ez az utolsó kép keltett legtöbb indula-
tot: Keleti is kénytelen volt megvédelmezni írásában. „Az utolsó képre vonatkozólag, mely a 
negyvennyolczas eszmék diadalát jelképezi, többfelől az a vélemény nyilvánult, hogy nem odavaló. E 
nézetet azzal indokolják, hogy a negyvennyolczas eszmék diadala nem tekinthető a régibb kor zárkövé-
ül, hanem hogy az a kiindulási pontja egy újabb érának, mely mostani mozgalmainknak és törekvése-
inknekjellemet ad és irányt jelöl." A közönség elvárásai szerint a múzeumalapítás kora lett volna a cik-
lus méltó és illő lezárása. De a „negyvennyolczas eszmék bajnokait, vértanúinak nemes alakját"' hiba 
volt-e megörökíteni, tette föl a kérdést a kritikus. S rögtön meg is felelte azzal, hogy amíg ezen alakok-
ról és cselekedeteikről illőbb nemzeti középület, akár egy parlamenti palota falain nincsen mód meg-
emlékezni. addig itt a helyük. így került tehát egyik legjelentősebb középületünk falára a mártírként áb-
rázolt első magyar miniszterelnök képmása. 

Szendrey János (1857-1927) és Udvarlaky Béla (1849-1927) litográfiája a szabadságharc emlék-
lapja, s Szerelmey Miklósnak a március 15-i eseményeket ünneplő „Magyar hazánk dicső napja" című 
kőrajzát. valamint a Nemzeti Múzeumbéli falképet komponálta egybe, mindkettőt némileg megváltoz-
tatva, de éppen a felhasznált lapok népszerűsége révén nagy sikerrel ötvözve őket. 

A festmények és grafikák mellett néhány szobor is keletkezett: Alexy Károly (1823-1880) 1855-ös 
ezüstözött réz Batthyány mellszobra az 1849-ben készített gipsz szobor változata, amely azonban nem 
maradt ránk. Később Londonban készítette el ezt a változatot. 1866-ban fejezte be azt a kisméretű álló 
bronzszobrot, amely Barabás festményét vette mintául, de részletmotívumokkal gazdagítva mozgal-
massá tette - ez szokatlan momentum volt a korszak szobrászatában. 1867-ben a párizsi világkiállítá-
son is bemutatták, s elismerő fogadtatásban részesült. Ismeretlen művésztől származik az az álló egész-
alakos faszobor, amely inkább emlékműtervnek tűnik: az álló alak posztamense virágfüzérekkel díszí-
tett és a kivégzés jelenetének domborműve látható oldalán. Különleges emlék Barabás Miklós gipsz 
mellszobra, amelyet egyes feltételezések szerint Alexy kérésére készített 1861-ben. bár a portré jelleg-
zetességeit tekintve a korábbi keletkezési időpont sem kizárt. 

Áttekintésünk jelzi, hogy egy rövid, tragikus életű nemzeti hős ábrázolásai - egykorúak és kultusz-
képek - milyen sokfélék voltak, s mennyire tükrözték a korszak művészeti irányzatait, portréfelfogásá-
nak változásait. Hosszú volt az út a miniatűrtől a monumentális falképig, de ez is érzékelteti annak a 
kornak a sokszínűségét, amelyben ezek az ábrázolások születtek. 

Basics Beatrix 
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