
Az. ellentmondást maga is pontosan érezte. Feleségéhez 1849. október 5-én írott búcsúlevelében 
mindezt így fejezte ki: ..Azért kell meghalnom, mert a törvény és a királyi eskü volt zsinórmértékem; 
sem jobbra, sem balra nem hagytam magamat elragadtatni."74 A búcsúlevélben egyúttal jelmondatát 
Viam meam persequor75 is mintegy múlt időbe, befejezetté tette: Viam meam persecutus sum76. Leszá-
molt tehát a helyzet teljes tragikumával, de még akkor is megtette, amit megtehetett. A siralomházban 
töltött szörnyű éjszakán sikertelenül kísérelt meg öngyilkosságot azért, hogy ne a latrok büntetését, az 
akasztófát kelljen elszenvednie. Ezt az egyetlen kegyelmet valóban elérte: három lövés végzett a 42 
esztendős férfiúval a hírhedett Újépület hátsó udvarán, a fapiacon, ott. ahol 1926 óta az örökmécses ég. 

GBL jelzéssel ellátott sírjából, a ferencesek kriptájából 1870-ben pompás temetéssel helyzeték át 
hamvait. Ma a Kerepesi temetőben, a Batthyány Mauzóleumban látogathatjuk meg77. Feleségét is ide 
temették 1888-ban a már emlegetett búcsúlevéllel együtt, melyet sohasem adott ki a kezéből, de szíve-
sen lemásolta bárkinek. 

Tudta, amit Szemere Bertalan is tudott: Batthyány sírja „nem mindennapi halomka. az politikai je-
lentőségű". A kijelentés súlyát Szemere így indokolta: „Gróf Batthyány Lajos a szétdúlt szabad haza 
romjai alatt egvedül nvugszik. az alkotmányos Magvarországnak ő hőse volt. a letiportnak mártírja 
lett."78 

Demeter Zsófia 

Egy nem létező kultusz kellékei 
Az Újépülethez és a kivégzéshez kapcsolódó 
„Batthyány-ereklyék" 

Kevés történelmi esemény adott annyi kultikus alakot a nemzeti emlékezetnek, mint az. 1848^19-es 
forradalom és szabadságharc. A szabadságharcnak köszönheti a nemzeti mitológia többek között a 
„próféta" Kossuth Lajost, a „legnagyobb magyar" Széchenyi Istvánt, az „áruló" Görgei Artúrt és az egy 
személyben megtestesülő ellenséget, a magyarok szabadságvágyát kegyetlenül letörő Haynaut (talán 
nem véletlen, hogy keresztnév nélkül került a nemzettudatba) is. A korszak egyik meghatározó szemé-
lyisége azonban a mai napig nem kapta meg a nemzeti hősök panteonjában azt a helyet, amit tettei alap-
ján megérdemelt volna. O pedig nem más. mint az első felelős magyar miniszterelnök, a szabadsághar-
cot követő megtorlás egyik mártírja, gróf Batthyány Lajos. 

Ahhoz, hogy egy történelmi figurát kultusz övezzen, több tényező egybeesésére, olykor szerencsés 
véletlenekre van szükség. Petőfi esetében a költő személyisége mellett korabeli népszerűsége és korai, 
rejtélyes halála járult hozzá mítosszá válásához; Kossuthot viszont éppen hosszú élete és hazájától való 
kényszerű távolléte tette legendássá. Egy történelmi személy kultikus alakká válását gyakran annak 
vértanúsága teremti meg. Batthyány Lajos esetében fennállt a kultusz kialakulásának lehetősége, hiszen 
az aradi tizenhárommal egy időben, 1849. október 6-án - szimbolikus időpontban, a bécsi forradalom 
kitörésének első évfordulóján - az Újépület1 előtti Holzplatz-on golyó által oltották ki az életét. Más té-
nyezők szintén vezethettek volna a Batthyány-kultusz kialakulásához: a Franciaországba, majd Svájcba 

74 Urbán Aladár: A magyar Egmont. Századok. 1981. 3. 453. old.; Urbán 2007. 222. old. 
75 Utamat teljesítem 
76 Utamat beteljesítettem 
77 Katona Tamás: Batthyány Lajos végső napjai és végső útjai. Létünk 2007. 1. 9-21. old. 
78 Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, 

Kossuth Lajos. Okmánytár. Sajtó alá rendezte Hermann Róbert és Palyach István. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
Budapest, 1990. 134. 

1 Az Újépületet (németül Neugebäude) II. József emeltette Pesten, a mai Szabadság tér helyén. A Marcellus 
Cannevale bécsi építész tervei alapján, Hild János vezetésével épült hatalmas komplexumot elsősorban kato-
nai célokra használták, de az udvarán tartottak például állatviadalokat és különböző sporteseményeket is. 
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emigráló, 1861-ben hazatelepülő özvegy jelenléte fenntartotta a tragikus sorsú miniszterelnök emlékét, 
a gróf kivégzés előtti éjszakán elkövetett öngyilkossági kísérlete, valamint a holttest titokban történő el-
temetése mind olyan mozzanatok, amelyek színesíthették volna Batthyány legendáriumát. 

Mindezek ellenére a miniszterelnöknek nem alakult ki igazi kultusza. Kivégzésének köszönhetően 
alakja mártírszerepbe szorult, miközben politikusi tevékenysége, a polgári társadalom megteremtése 
érdekében tett lépései háttérbe kerültek. A későbbi politikai rendszerek sem tekintették Batthyányt hi-
vatkozási pontnak. A kiegyezés utáni kormányzatok számára kínos kérdéseket feszegetett volna, ha 
olyasvalakit választanak követendő mintának, akinek kivégzésekor ugyanaz a Ferenc József uralkodott, 
aki a dualista monarchiát is irányította. A Horthy-korszak Széchenyit emelte hivatalos kultuszfigurává, 
a kommunista hatalom számára pedig szóba sem jöhetett egy arisztokrata származású példakép.2 

Batthyány emlékezetét néhány róla elnevezett köztér és intézmény őrzi ugyan, a magyar fővárosban 
azonban még ma sincsen szobra. A Szabadság téren álló Batthyány-örökmécses pedig inkább a szimbo-
likus politizálás színhelyévé vált, mint tényleges kultuszhellyé. 

A nemzeti panteon tagjaivá vált alakok kultuszát, a szentekéhez hasonlóan, a kultikus személyhez 
kötődő tárgyak, az ereklyék tartják fenn. E tárgyak között el kell különíteni a dokumentálás céljából 
gyűjtött relikviákat, valamint a tényleges kultusztárgyakat, amelyek a tisztelt személy halála után ke-
gyeleti célból készültek.3 Batthyány Lajos esetében mindkét tárgytípussal találkozhatunk, bár utóbbiak 
jóval kisebb számúak, mint mondjuk Kossuth vagy Petőfi esetében. A kultusztárgyak leginkább az 
1870-es újratemetéshez kapcsolódnak. Ide sorolható Batthyány koporsójának két aranyozott kulcsa, 
melyek közül egyet az özvegy kapott emlékbe, a másikat pedig Pest város levéltárában helyezték el. 
Ennél „hétköznapibb" emléktárgyak is készültek az újratemetéskor. A Hatvani utcai Rotter-féle ékszer-
kereskedés Batthyány-arcképes ezüst emlékérmeket veretett az alkalomra, Marikovszky Lajos pesti 
ötvösmester pedig ezüst mellképet készített a kivégzett miniszterelnökről. Az „S. Kron és fia" kereske-
dés „különféle gyászkellékeket" vett fel szortimentjébe. Sámuel Rosenzweig kalapszalonjában pedig 
külön kirakatot rendeztek be az alkalomra. A kirakat középpontjában Kugler Pál szobrászművész Bat-
thyányt ábrázoló mellszobra ékeskedett, körülötte pedig a kereskedésben beszerezhető gyászkalapok és 
gyászszalagok voltak láthatók.4 Az újratemetés így egyfajta „búcsúra emlékeztetett, mindenki találha-
tott magának megfelelő emléket a halottról".5 Az első magyar miniszterelnök azonban még e megkésett 
apoteózis ellenére sem foglalhatta el méltó helyét a nemzet nagyjai között. 

Ennek ellenére több olyan tárgy is létezik, amelyeket „Batthyány-ereklyeként" kezelnek. Többsé-
gük az özvegy ajándékaként került a különböző közgyűjteményekbe.6 A Batthyány-ereklyék nagy ré-
szét - köztük a miniszterelnök karosszékét, íróasztalát vagy házi sapkáját - ma a Magyar Nemzeti Mú-
zeum őrzi. A szentek relikviáihoz hasonlóan a legendás történelmi alakokhoz kötődő tárgyak közül sok-
nak bizonytalan az eredete, ezért ezek nem tekinthetők valódi relikviáknak, „de mint kultusztárgyak tö-
kéletesen betöltik szerepüket: ébren tartják az érdeklődést, emléket állítanak, értéket közvetítenek."7 Az 
autentikusság tehát nem elsődleges szempont, sokkal fontosabb az a személy, akinek kultuszát e kellé-
kek erősítik. Batthyány Lajos nem létező kultuszának is több ilyen kelléke maradt fenn. Legnagyobb 
részük az Újépületben töltött rabsághoz, valamint a kivégzéshez kötődik. Közülük talán a legismertebb 
a grófnak a kivégzéskor viselt mellénye, valamint az a tollkés, amellyel a kivégzés előtti éjszakán ön-
gyilkosságot kísérelt meg. Akad azonban néhány olyan tárgy is, amelyek kevéssé ismertek: egy börtön-
lámpa, egy kézilámpa, valamint Batthyány siralomházi priccsének két darabja. A felsorolt három tárgy 
a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményeiben található, néhányuk azonban egy egészen szokatlan 
helyen, egy kispesti lakóházban lelhető fel. 

Az 1894-ben meghozott XX. törvénycikk értelmében a pénzügyminiszter elrendelte az Újépület le-
bontását és telkének szabályozását. A Lipótváros terjeszkedését akadályozó hatalmas épület bontása 

2 Ennek okait Gerő András elemzi két tanulmányában. Gerő András: A hiányzó Batthyány-kultusz. In: Batthyá-
ny Lajos emlékezete. Vas Megyei Levéltár, Szombathely 2000. 123-132. old.; Gerő András: A nemzet mártír-
ja, a „magyar Egmont": Batthyány Lajos gróf. In: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika 
XIX-XX. századi történetéből. PolgArt, Bp. 2004. 147-159. old. 

3 G. Merva Mária: Negyvennyolc kultusza. Magyar Iparművészet 1998/1. 4-15. old. 
4 Pester Lloyd 1870. június 1-9. 
5 Stefan Ildikó: Gróf Batthyány Lajos halála és temetései. Sic itur ad Astra 1993/2^t. 6-17. old. 
6 Aczél Eszter: Gróf Batthyány Lajos emléktárgyai. In: Körmöczi Katalin (szerk.): Batthyány Lajos első magyar 

miniszterelnök emlékezete. MNM, Budapest 1998. 186-191. old. 
7 G. Merva Mária: i. m. 4. old. 
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azonban csak 1897-ben indulhatott meg. Erről a 48-as ereklyéket gyűjtő aradi múzeum is értesült, a mú-
zeum bizottsági elnöke. Varjassy Árpád pedig 1897. november 7-én az alábbi kéréssel fordult a bontást 
irányító Fővárosi Közmunkák Tanácsához: „A muzeum bizottsága értesült arról, hogy Budapesten az 
Új-épületnek nevezett kaszárnya és igy ama börtön-helyiség is, a melyben gróf Batthyány Lajos elzárva 
volt. legközelebb leromboltatik. Ezen alkalomból a legmélyebb tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat, 
miszerint a szóban lévő börtön-helyiségnek valamelyik alkotórészét, mint például az ajtót, ablakot, vas-
rácsot. vagy valamely, a 49-es időből származó bútordarabot muzeumunk részére átengedni kegyes-
kedjék."8 Az FKT a megkeresésre több mint fél évvel később, 1898. május 20-án tömören annyit vála-
szolt, hogy „az Újépület-laktanya bontásánál, mely most már befejezéséhez közeledik, a 49-es időből 
származó emléktárgyat nem sikerült találnunk."'' I logy a bontást levezénylő hatóság komolyan vette-e 
a kérést és egyáltalán utánajárt-e ilyen tárgyak létezésének, ma már nehéz ellenőrizni. Annyi minden-
esetre biztos, hogy az FKT figyelmét elkerülte néhány újépületi „ereklye". 

A Neugebäude börtönének néhány épületeleme ugyanis megtalálható a kispesti Kossuth Lajos utca 
egyik ma is álló házában. A házat a Fővárosi Államrendőrség nyugalmazott detektivfőnöke. a korszak 
kispesti szellemi életének egyik meghatározó figurája. Ady Endre és Móricz Zsigmond támogatója. 
Szombatfalvy Albert építtette.10 Szombatfalvy a házat 48-as emlékhellyé akarta tenni, ezért az Újépület 
bontásából megszerezte a börtön néhány épületelemét: 80 darab nagyméretű márvány lapot, az ajtók ke-
retét alkotó termésköveket, sőt, néhány faajtóhoz és kilincshez is hozzájutott." A ház falára márvány-
tábla került, amelyen a képen látható költemény - ami a földszintes kispesti házról is megemlékező Má-
tyás Ferenc író szerint Szombatfalvy saját szerzeménye12 - olvasható. E furcsa kispesti „kultuszhely" a 

mai napig él az ott lakók emlékezetében, legalábbis ezt bizo-
nyítja, hogy Batthyány kivégzésének évfordulóján minden 
évben koszorúkat helyeznek el a márványtáblánál. 

Egy másik, az egykori miniszterelnök börtönéhez kapcso-
lódó „ereklyét" a Budapesti Történeti Múzeumban Batthyá-
ny börtönlámpájaként tartanak számon. A lámpa története 
egészen a bontásig visszamenőleg rekonstruálható. Az. Új-
épület helyőrségi fogháza az épülettömb lerombolásának 
megkezdése, 1897. november 15-e előtt a külön zárt udvarral 
rendelkező északkeleti saroképületből, a hírhedt „V. számú 
pavillonból" a Várban található József laktanyába - ahol ma-
ga Batthyány is megfordult korábban fogolyként - költözött. 
A lámpát azonban a kiürített épületben felejthették, az ugyan-
is a fogházépülettel átellenes oldali saroktömbben, az „I. szá-
mú pavillonban" működő fővárosi tüzérséghez, innen pedig 
a tűzoltóság Kun utcai laktanyájába került. Itt, a laktanya 
padlásán rejtőzött egészen 1914-ig. amikor is egy leltározás 
során találtak rá. A leltározást felügyelő Központi Számve-
vőség azonnal jelentette a leletet a fővárosi tanács múzeumi 
ügyekért is felelős XIV. ügyosztályának, azzal, hogy a lám-
pát a tűzoltóság múzeumában helyezik el.13 Az ügyosztály 
szerint azonban „a tűzoltóság raktárában talált lámpa gr. Bat-
thyány Lajos történeti szerepénél fogva a Fővárosi Múzeum-

Börtönlámpa az Újépület fogházából. 
BTM Kiscelli Múzeum, 
Műszaki Gyűjtemény 

8 Varjassy Árpád levele a Fővárosi Közmunkák Tanácsának, 1897. november 7. Budapest Főváros Levéltára II. 
lg FKT Tervtári iratok. Újépület bontása. 

9 Az FKT válasza Varjassy Árpádnak, 1897. május 20. BFL II. lg FKT Tervtári iratok. Újépület bontása 
10 Lásd Áfra János: Nagybecsű Batthyány-emlék egy kispesti házban. Műemlékvédelem 1964/2. 128-129. old.; 

Téglás Tivadar: Ady és Szombatfalvy. Kispesti Krónika 2005/4. 23-31. old.; Buza Péter: Zárkatitkok, székely 
kapuk, nemzetszeretet. Kispesti Krónika 2006/1. 1-10. old. 

11 Erre vonatkozóan nem maradt 1'enn irat az FKT iratai között, így valószínű, hogy a bontást végző építési vállal-
kozók egyikétől szerezte be Szombatfalvy az ominózus építőanyagokat 

12 Mátyás Ferenc: Városszéli szülőföld. Lírai riport a perifériáról Magvető. Bp 1981. 105-106. old. 
13 A központi számvevőség jelentése gr. Batthyány Lajos újépületi cella lámpájának megtalálása tárgyában, 

1914. január 24 BTM Régészeti Adattár, Kiscelli Múzeum iratai. 
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ban őrzött relikviák sorába való", ezért utasítják a múzeumot, hogy „a kérdéses lámpát vegye át a tűzol-
tóságtól s a múzeumban helyezze el közszemlére." 

Nem ez az egyetlen olyan lámpa, amely Batthyány újépületi rabságához és kivégzéséhez kapcsolha-
tó. A BTM őriz egy kézilámpást is, amelyet egy a főváros alkalmazásában álló fogalmazó. Szemenyei 
Kornél ajándékozott még 1909-ben a múzeumnak. A könyv alakra összecsukható lámpásról mindössze 
annyit tudunk, hogy „állítólag" Batthyány kivégzésekor volt használatban - ami nem is teljesen való-
szerűtlen, hiszen a grófot este 6 órakor végezték ki. 

Végül jól illeszkedik ebbe a sorba az az ereklyekultusz megteremtésének igényére utaló tárgy, ame-
lyet egy Kossuth-kiáltvánnyal egyetemben Adler Sándor Nemzeti Antiquariumától vásárolt 1916-ban 
Csánki Dénes, a Fővárosi Múzeum igazgatóhelyettese.14 Az. üvegezett keretben Batthyány siralomházi 
priccséből látható két fadarabka. A kereten található német nyelvű kéziratos szöveg az ítélet kihirdeté-
sét és végrehajtását írja le. középen pedig a „Ludwig Batthyány"s Blut" felirat, valamint „az. önkény ál-
dozatául" esett miniszterelnök örök békéjéért elmondott fohász olvasható. Sem elkészítésének idejét, 
sem pedig a kéziratos szöveg szerzőjét nem ismerjük. Az is elképzelhető, hogy az az 1850-es években 
Batthyány egykori cellájában raboskodó politikai fogoly készítette - mint ahogy több 48-as bebörtön-
zött barkácsolt rabsága ideje alatt különböző dísztárgyakat - az ..ereklyét", akiről a Vasárnapi Újság 
cikke az. Újépület bontása kapcsán azt írta. hogy „az ajtó belső felén késsel ezt véste be: G. B. L. 11849 
október 6-án. Lesz még kutyára dér."15 

Az itt felsorolt ereklyék és kultusztárgyak mind megteremthették volna annak lehetőségét, hogy 
Batthyány Lajos alakjához ugyanolyan kultusz kapcsolódhasson, mint a reformkor és a 1848-49-es 
szabadságharc számos más meghatározó személyiségéhez. Ezek a kellékek azonban önmagukban nem 
voltak elegendőek a kultusz kibontakozásához, ehhez szükség lett volna egy olyan politikai erőre is, 
amely követendő példaként tekint Batthyányra. Erre azonban sem a XIX. század második felében, sem 
pedig a XX. század folyamán nem került sor. 

Perényi Roland 
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14 Csánki Dénes vásárlási előterjesztése, 1916. május 8. BTM Régészeti Adattár, Kiscelli Múzeum iratai. 
15 Markó M.: Az Új-épület pusztulása. Vasárnapi Újság 1897. november 26. 806 807. old. 


