
Gróf Batthyány Gyula

Ikervár, 1887. május 10. — Budapest, 1959. január 4.

Festői tanulmányait Vaszary János magántanítványaként kezdte, majd

1905-ben a budapesti Képzőművészeti Főiskolára íratkozott be. 1907-

től Münchenben, Angelo Janknál, majd a párizsi Julian Akadémián,

Aman-Jean vezetése alatt képezte magát. A francia fővárosban ismerke-

dett meg Leon Baksttal, az Orosz Balett díszlet- és jelmeztervezőjével,

aki nagy hatást gyakorolt művészetére. Feltehetően még 1914 előtt

hosszabb időt töltött Firenzében. Első gyűjteményes kiállítását 1914 ta-

vaszán az Ernst Múzeumban rendezte, ahol a húszas és harmincas évek

folyamán számos alkalommal mutatta be alkotásait. 1914. november

20-án feleségül vette Károlyi Zsuzsanna grófnőt, akitől 1916. február

8-án megszületett egyetlen gyermeke, Bálint. 1915-ben ezüstérmet nyert

a San Franciscó-i Panama Pacific kiállításon. A világháborúban huszár-

hadnagyként szolgált. Művésztelep-alapítási szándékkal 1921-ben bicskei

birtokára hívta Jeges Ernőt, Deli Antalt és Pándy Lajost, a budapesti
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Vita
Képzőművészeti Főiskola hallgatóit, Réti István növendékeit. A húszas

évek folyamán gyakran utazott külföldre, de ideje nagy részét Bu da -

pesten, a Délibáb utca 16. alatt álló villában, vagy a bicskei Batthyány-

kastélyban töltötte, melyet 1928-ban a család eladott a magyar államnak.

Felesége 1930-as halála után a budai vár oldalában álló, Hunyadi János

utca 23/A számú ház második emeleti lakásába költözött, s itt rendezte

be műtermét is. 1933-ban közel két hónapig tartó utazást tett a Földközi-

tenger mentén, a következő esztendőben pedig Madeirát és a Kanári-

szigeteket érintve Spanyolországot és Portugáliát járta be. Utazásai

során gyűjtött élményeit festményeken rögzítette. 1931 elején Berlinben,

1934 nyarán Londonban, 1935-ben New Yorkban mutatta be alkotásait.

A harmincas évek második felében a magyar arisztokrata hölgyek és szí-

nésznők kedvelt portréfestője lett, évente harminc-negyven arcképet

festett. Illusztrálta Tormay Cecil, Herczeg Ferenc, Bodrogh Pál, Ijjas Antal

és Szili Leontin könyveit, díszlet- és jelmezterveket készített Herczeg

Ferenc Bizánc című színdarabjához, Eszterhás István egyik művéhez,

valamint Jean Giraudoux Amphitryon című drámájához, a berlini

Lessing Theater számára. 1937-ben festőiskolát vezetett Egerben és

Pécsett az International School of Art-ból érkező amerikai hölgyek szá-

mára. Három önálló grafikai albuma jelent meg: az 1933-as Régi magyar

élet, az 1942-ben kiadott Képek a magyar múltból és a szintén ebben

az évben megjelent Képek a legnagyobb magyar életéből. A negyvenes

évek folyamán készített viselettörténeti képeskönyvét már nem tudta be-

fejezni. 1945 után birtokait és lakását elvették, egykori inasa fogadta be

Polgárdiban álló cselédházába. 1953-ban koncepciós eljárást követően,

kémkedés vádjával nyolc év börtönre ítélték, melyből három esztendőt

kellett letöltenie a márianosztrai börtönben. 1959. január elején halt

meg Budapesten. A Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomba.
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