
Batthyány Lajos és a divat 
„Lovagolok, s sétálok Balth[yány] Lajossal. Az ..igen" és nem felöl tisztában 
vagyunk, a miképpen felöl: Koncentráció, magyar és alkotmányos érzületet ki-
terjeszteni - divatba hozni"' 

Széchenyi István Naplójából, 1839. augusztus 29. 

A magyar érzület kiterjesztése, divatba hozása a viseletre is hatott, többféle formában is. A legerő-
sebben a magyar nemzeti öltözék népszerűsítésével, másodsorban a nemzeti színek viseletével, és nem 
utolsósorban a Kossuth által létrehozott Védegylet törekvéseinek támogatásával, a Magyarországon ké-
szült anyagok és ruhák vásárlásával. De mi köze mindehhez az ellenzéki főurak vezérének, az Ellenzéki 
Párt elnökének, az első magyar felelős kormány miniszterelnökének, a magyar forradalom és szabad-
ságharc mártírjának? Annak a komoly, hosszú szakállú úrnak, aki az egykorú ábrázolásokról ránk te-
kint? Sokkal több, mint gondolnánk. O maga és felesége Zichy Antónia ugyanis a reformkori magyar 
társasági élet hangadói voltak. 

Széchenyi 1827-ben gondterhelten jegyezte fel: „Nincsen jó mag\'ar társaság: Magyarország ha-
nyatlásának és gyengeségének ismertetőjele. "2 Ám néhány év alatt megváltozott a helyzet Pest-Budán 
is. „Ami azt illeti, nincs még egy város, ahol annyi bált tartanának, mint Pesten, ha valakinek ilyesmi-
hez van kedve, akár minden este táncolhat, a farsang első napjától az utolsóig" [... | „ha nem hallanám, 
milyen nyelven beszélnek, nemigen tudnám megmondani, voltaképp melyik nagy fővárosban is bálozom 
éppen." Ezeket a sorokat 1839-ben egy lelkes angol utazó. John Paget v etette papírra. S valóban, a 
Honművész 1839-ben január I. és február 15. között, a farsangi idény majd minden napján fényesés jól 
sikerült pesti „nyilvános" és „magány" bálról számolt be. A legelegánsabbak a nemzeti casinó négy bál-
ja. illetve januárt 23-án a pesti joghallgatók táncmulatsága.,. mellyre a részvényesek szíves meghívására 
a 'legérdekesebb, minden osztálybeliből álló fényes társaság gyűlt össze. Együtt vala itt a főrendüek. hi-
vatalbéliek, 's mindkét nemű pesti fiatalság szine; a legdrágább vegyületű drága öltözetben. "! 

Tíz, tizenöt év alatt Pest-Buda társasági központ lett. nem utolsósorban Széchenyi, s a köré csopor-
tosuló iljú mágnások erőfeszítésének eredményeképpen. Széchenyi ezért is alapította meg a Kaszinót, 
és honosította meg a lóversenyt. Ezek ugyanis megfelelő találkozóhelyei lettek az előkelő társaságnak. 
Az arisztokrácia hazafias tagjai hazajöttek a szezonra - velük a középnemesség, annál is inkább, mert 
az országgyűléseket Pozsony helyett már Pesten tartották. 

„A legmagasabb körök társadalmi árjával való úszás már maga is eg)' bizonyos hazafias kötelesség 
teljesítésének felelt meg, amennyiben e magasabb s befolyásos társadalmi körök megalkotása és fenn-
tartása nélkül politikai viszonyaink fokozatos s erőteljes kifejtése s tevékenysége még csak nem is kép-
zelhető. Ez volt Széchenyi Istvánnak általánosan elfogadott s felkarolt eszméje " - írta visszaemlékezé-
seiben Podmaniczky Frigyes4, aki maga is fontos szereplője volt a XIX. századi pesti társaságnak. 
I'odmaniczky visszaemlékezésében komoly teret szentelt a nagyvilági életnek, a.,high life"-nak: „A di-
vatos pesti világ akkortájt az addigitői teljesen eltérő új alakulást nyert, amennyiben ciz un. societás két 
különvált táborba oszlott meg. A valódi highlife a fiatal asszonyok társaságában jegecesedett úgyszól-
ván meg: mindaz, ami e kis cotteriához nem tartozott, képezte az idős dámák körét, a valódi nagyvilá-
got. A highlife különvált szektája élénk, mulatságos, entreprenante (vállalkozó szellemű, merész-) volt 
minden irányban: a gross bonnet-k (nagy főkötők. itt átvitt értelemben az előkelő hölgyek6) nagyvilága 
kimért, hivatalos színezetű s nagyon körültekintő jellegénél jog\>a. gyakori esetekben az unalmasságnak 
mutatta jeleit. E helyen csakis az ellenzéki tábor (high life) jellemzésébe bocsátkozom, miután a másik 
tábor, mint annyi más nagyvilági társaság, külön körülírásra alig szorul. Ellenzékinek azért neveztem el 
a fiatal asszonyok társaságát, mert anélkül, hogy bevallották volna egymásnak annak tagja, az első és 
eredeti célja e szorosabb ligának az volt: fesztelenül élhetni. Fesztelenül s kellemesen, pedig csak oly 

1 Széchenyi István: Napló. Gondolat. Bp. 1982. 891. old. 
2 Széchenyi István: Napló. Bp. Gondolat 1982. 511. old. 
3 Honművész. 1839. 63. old. 
4 Podmaniczky Frizes: Egy régi gavallér emlékei. Helikon. Bp. 1984 , 196. old. 
5 a szerző fordítása 
6 a szerző megjegyzése 
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társaságban élhetünk, amely egyszőrű s - véleményű tagokból áll. A fiatalasszonyok társaságának tag-
jai a következők valának: Gróf Batthyány Lajosné, gróf Károlyi Györgyné, gróf Zichy Edmundné. gróf 
Zichy Manóné, gróf Szapáry Antalné, gróf Csekonics Jánosné, báró Orczy Pistáné, gróf Erdődv 
Jánosné, született Raczynska, s ha esetesen Pesten időzött, gróf Degenfelden- Schomburg Imréné. A 
férfiak közül a habituek (állandó tagok jközé tartoztak: Gróf Batthyány Lajos, gróf Batthyány Kázmér, 
báró Orczy Lajos, gróf Teleki László, gróf Zichy Pál, gróf Eszterházy István, báró Mesnil Viktor, gróf 
Andrássy Gyula, gróf Bethlen József, báró Podmaniczky Frigyes, s néha felkerestek bennünket Károlyi 
György, gróf Er dődy János, báró Wenckheim Béla. E kis számú társaság azon összetartozandóságánál 
fogva, melyet tannak tagjai egymás iránt éreztek, s azon erélynél fogva, melyet minden alkalommal ki-
fejteni tudtak és akartak, akkoriban Pesten a nagy• szót vitte úgyszólván korlátlanul. "7 

A pesti élet vitathatlan középpontja a két szép nővér, Batthyány Lajosné Zichy Antónia és Károly 
Györgyné Zichy Karolina voltak. A Honderű, az Életképek és a Pesti Divatlap rendszeresen beszámol-
tak azokról a társasági eseményekről, amelyek középpontjában a két ünnepelt szépség állt. Szerepük 
különösen a Védegylet eszméinek felkarolása miatt volt fontos, hiszen amit ők viseltek, az volt Pesten a 
divat! A Pesti Divatlap 1844. télelő 8-i számában jelezte, hogy a védegyleti bál elnöke gr. Batthyányi 
Kázmér lesz. háziasszonyai pedig - Batthyányi Antónia és Károlyi Karolina grófnék. Az is elhatározta-
tott, hogy a bálon a.,vendégek, a'mennyire lehet belföldi kelmékben és nemzeti szabású öltönyben ké-
retnek megjelenni."8, csakhogy komoly problémát jelentett, hogy a Pesten kapható magyar gyártású 
anyagok, a Valero gyárban gyártott selymek, és Koch Antal kárpitbársonyai nem voltak alkalmasak báli 
öltözék számára, amit ebben az időben könnyű, áttetsző pamutszövetekböl készítettek. Más magyar ter-
mék, pedig nem volt, kivéve az olcsó, paraszti rétegek számára gyártott kékfestő kartont. Az 1844-es év 
báli ruháinak anyaga, végül a karton lett, természetesen a Zichy nővérek példamutatása nyomán. „ Fel-

1 Podmaniczky Frigyes: uo. 197-198. old. 
8 Pesti Divatlap, 1844. 23. 155. old. 
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tűnt végre az óhajtva várt télhó 15-e, mellyre a várt táncvigalom vala kitűzve (a védegyleti bál). Mond-
hatjuk szinte tudvágyó kíváncsisággal léptünk a tündérjényű táncterekbe, hol kilencz óra után már 
hemzsegett a többnyire magyaros öltözetű sokaság. A hölgyek legnagyobb része nemzeti szabású bár-
sony vagy selyem mellényben díszelgett ...A lelkes gróf Batthyány Lajosné is belföldi kelmében jelent 
meg ... itt ott a legkitűnőbb hölgyek is eg\'szerű kartonöltönyökben mutatkoztak'' - számolt be a Pesti 
Divatlap az évad legjelentősebb eseményéről. 

S hogy ez nem volt kis tett. az is bizonyítja, hogy Petőfi Sándor versben magasztalta a két szép nő-
vért: 

- Láttátok-e a két tündérvirágot, 
Borús hazánknak két sarkcsillagát? 
Evezhetsz bátran, nemzetem hajója. 
Nem veszthet az célt, aki ilyet lát.10 

A két szép grófné a nemzeti szabású öltönyt is pártolta, mint ahogy Batthyány Lajos gróf is. amit a 
fennmaradt ábrázolások bizonyítanak. A nemzeti viselet 1829-től éledt újjá. amikor Kostyál Ádám (egy 
Párizsból hazatért német szabó!) divatossá formált magyar viseletet közölt a Tudományos Gyűjtemény 
eímű lapban. Az európai romantikus hazaszeretet igényelte a nemzeti viseletet, több országban alkottak 
ilyet, melyek azonban, mint pl. az ónémet-altdeutsch divat, nem arattak széles körben sikert. Magyaror-
szágon ez a viselet az atillával, mentével, az ősök ruházatának felelevenítését jelentette megújult, „tren-
di"' formában, s a reformkori hazaszeretet látványos kifejezésévé vált. 

Széchényi és harcostársa, Batthyány Lajos élen jártak a magyar ruha terjesztésében, Batthyány még 
a bajuszát is magyarosan pödörte, arról nem is beszélve, hogy a körszakáll a simára borotvált udvari vi-
selettel szemben maga is forradalmi érzületet fejezett ki. Batthyány Lajos Barabás Miklós ismert képén 
magyar díszruhát visel: fekete bársony korallgombos dolmányt, fehér lehajtott gallérú inget, nyuszt-
prém galléros mentét és korallal díszített arany (?) vagy aranyozott mentekötőt. A fekete bársony dol-
mány a nagy piros gombokkal és a lehajtott galléros fehér ing nagyon hasonlít Liszt Ferenc magyar vi-
seletéhez. amelyben „hírhedett" hazánkfiát Barabás Miklós megörökítette. Batthyányt sötét színű ma-
gyaros ruhában" helyezték örök nyugalomba is, de tudjuk, hogy nem abban végezték ki. mert fehér pi-
ké, golyó lyuggatta mellényét12 özvegye a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta, egy nagyon érde-
kes másik mellénnyel együtt. Ez utóbbi piros-fehér-zöld fatörzs mintával préselt selyembársony13, a 
nemzeti színek divatának bizonyítéka. 

A nemzeti színek hazafias célú, politikai üzenetű viselete a nagy francia forradalomhoz kapcsolható. 
Eredetileg a főurak hűbéresei öltöztek uruk címerének színeibe, s ez a szokás lényegült át a forradalom 
napjai alatt megszületett nemzeti színek viseletébe. Az egykorú divatlapokban és festményeken a vörös 
kabát-, fehér mellény-, kék nadrág, vagy szoknya együttestől a háromszínű szalagig, illetve kokárdáig a 
trikolór mindenféle variánsa megtalálható. 

1830-tól kezdve jelentek meg a magyar divatlapokban a piros-fehér-zöld színű modellek. A leggya-
koribb megoldás a női ruháknál a fehér alapon piros és zöld virágmintás, ritkábban pettyes. A piros ró-
zsabimbó zöld levelekkel nagyon kedvelt mustra, így a hölgy egyszerre lehet divatos és jó honleány. A 
magyar színek viseletét ugyanakkor a divatlapok rejtjelezték: a képek magyarázatánál legfeljebb a szí-
neket írták le, esetleg azt, hogy háromszínű. A divatlap Batthyány mellényét is valószínűleg csak csí-
kosnak nevezte volna. Maga a mellény azért érdekes, mert az egykori nemzeti divatképek között nem 
találunk a férfiaknak ajánlott „háromszínű" darabot, de számunkra annak bizonyítéka, hogy a férfiak 
között is terjedt, s nem utolsósorban szép emléke Batthyány I.ajos divatirányító voltának. Nem véletle-
nül ajándékozta az özvegy a Magyar Nemzeti Múzeumnak. 

Batthyány Lajos gróf. az első magyar felelős kormány Ferdinánd császár által kinevezett miniszter-
elnökének kivégzése után a pesti bálok első asszonya megkapta a holttestet, átöltöztette és eltemette. 
Batthyány Lajosné Zichy Antóniát többet nem érdekelte a társaság. Sohase volt hajlandó a császárnak 
megbocsátani, s gyermekeinek is megtiltotta, hogy az udvarban bármilyen szolgálatot vállaljanak. 

F. Dózsa Katalin 

9 Pesti Divatlap, 1845. 6. 98. old. Fővárosi Postasíp 
10 Petőfi Sándor: Batthyány és Károly grófnék. 1844 november 
11 F. Dózsa Katalin: Nemzeti divatú ruhában. Magyar Nemzet 1987 március 3. 7. old 
12 Magyar Nemzeti Múzeum. Lelt. szám: 1961 1969 
13 Magyar Nemzeti Múzeum. Lelt. szám: 1961.1968. 
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