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Koltai András Batthyány Ádám-monográfiája 2012-ben jelent meg a Gyõri Egyházme-
gyei Levéltár sorozatában. A csaknem 40 íves kötet olvastával elmondhatjuk: kiváló 
mû született. A könyv fontos tartalmú, tekintélyes munka jól olvasható fejezetekkel, 
a fõúri udvarok kutatásának összegzõ mûve, amely a 17. századi Dunántúl 
fõnemességének életét és szellemi világát mintaszerû pontossággal jeleníti meg. Kol-
tai szándéka szerint „E könyv kísérlet egy tipikus nyugat-magyarországi fõnemes 
mûveltségének, hitének, életmódjának és társadalmi kapcsolatainak rekonstruálására. 
A vizsgálódás középpontjában az udvar, a fõúr több száz fõnyi kibõvített családja áll, 
amelyben familiárisok, fraucimerek, deákok szolgálták Batthyány Ádámot a rangja és 
vagyona által megkívánt különféle feladatokban.” 

Ez a monográfia szerzõje 20 esztendõs folyamatos kutatásai alapján íródott meg. A 
fõnemesi mûveltség felmérése jegyében megírt mû természetesen fõleg Batthyány 
Ádám és udvara életét vizsgálja, de ennél valóban többet nyújt, hiszen a Batthyány 
család számos szállal kötõdik a közeli Nádasdy és Esterházy családokhoz is. Batthyány 
Ádámról és koráról írt könyve tehát szerencsésen „túllép” a megjelölt címen. Számos 
fejezete az egész Dunántúlra és az egész 17. századra is igaz. Szerzõje 1994-ben a 
rohonci birtokigazgatásról írt szakdolgozata megvédése óta ebben a témakörben írta 
eddigi fontos könyveit, közzé tette tanulmányait, forrásközléseit. A Batthyány Ádám 
könyvtára címû munkája (Budapest – Szeged, 2002) megrajzolja az egész szellemi hát-
teret. Ezt a sort folytatja a Magyar udvari rendtartás c. forrásgyûjteménye. Batthyány 
Ádámról szóló monográfiájában tehát egymásra épülõ kutatás-sorozat bontakozik ki.  

Könyve elõszavában hivatkozik a tudós elõdökre, Takáts Sándor, Váczy Péter, Sinkovits 
István, Kubinyi András és mások kutatásaira, akik „részletesen feltárták, milyen nagy 
szerepe volt a középkori magyar familiáris rendszernek a fõúri udvarok mûködésében” 
Hivatkozik arra is, hogy Varga J. János értekezésének 1981-es  megjelenéséig „a XVI–XVII. 
századi familiaritásról…nem készült áttekintõ munka.” Az 1984-es pápai konferencia, 
amelynek anyaga a Magyar reneszánsz udvari kultúra címû kötetben jelent meg 1987-ben, 
már bebizonyította , hogy újra elkezdhetõ az udvari élet kutatása. 

A monográfia elején figyelmeztet arra a szerzõ, hogy az udvar, udvariság fogalma 
már az 1476 körül írt „Szabács viadala” kéziratban megjelenik. Az ide kötõdõ jelentés-
csoportban magyarázza a familiaritás sajátos tartalmát, hivatkozik Kubinyi András 
pontos meghatározására, arra, hogy familiárisnak azt a nemes személyt nevezzük, aki 
beáll egy másik katonai szolgálatába, és ott birtokigazgatási, udvari szolgálatot lát el. A 
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familiárisi rendszer feladatait a Batthyány család mindenkor vállalta. Ezért is kívánta 
Batthyány Lajos kancellár ezt Mária Terézia királynõvel elismertetni. Azt kérte az 
uralkodónõtõl, hogy ismerje el a családnak azt a pelikános címerét, melyet ezekért a 
szolgálatokért kapott Batthyány Boldizsár II. Ulászló királytól. Így került be a család a 
„nagyságosok rendjébe”. Mindezekrõl a Batthyány család példásan pontosan összeállí-
tott genealógiája is tájékoztatja az olvasót.  

Tisztes képet kapunk a család felemelkedése kezdeteirõl, a reformációhoz kötõdõ 
Batthyány Boldizsárról, aki fõúri peregrinációja során Franciaországban járt. 1559-tõl 
1561-ig Guise herceg szolgálatában állt, majd Németújvárra visszatérve birtokán tu-
dóskört szervezett, de könyvgyûjtõként is jelentõs feladatot vállalt, ugyanakkor látvá-
nyosan távol maradt a bécsi királyi udvartól. A fõúri család utolsó, a reformációhoz 
hûséges tagja Batthyány Ferenc (1573?–1625), Ádám édesapja volt. Végigjárt ugyan egy 
rövid peregrinációt, de élete fõleg Nyugat-Magyarországhoz kötõdik, ahol a hazai tö-
rök ellenes harcok erõssége lett. Barátkozott a költõ Balassi Bálinttal is. Ugyanakkor 
udvari szelleme, lelkülete késõbbi feleségéhez, Lobkovitz Poppel Évához írt 
levelezésébõl követhetõ, amelyeket „Édes egyetlen lölköm” vagy „Mein ein(z)iges 
Leben” címzéssel magyarul és németül írt. Az 1590 táján született „Eviczka” Dobrán 
vagy Szentgotthárdon, a családi birtokon sajátította el igazán jól a magyar nyelvet. Vé-
gül a fiatalok 1607-ben kötöttek házasságot.  

Batthyány Ferenc elnyerte a dunántúli kerület fõkapitányi tisztségét, sõt 1605-ben 
Sopron megye fõispánságát is. Feladatkörében azonban fõleg mankóbüki Horváth Bá-
lint alispánja segítségére támaszkodott. 1621-ben Bethlen Gábor mellé állt, majd egy 
évvel késõbb kegyelmet nyert II. Ferdinándtól. 1622-ben a négy nádorjelölt egyike, de 
csak megyéje, Sopron megye szavazott rá. 1625 szeptemberében hunyt el, személyé-
ben a protestáns egyházak legfontosabb pátrónusukat veszítették el.  

A bécsi udvari szolgálatot vállaló fia, Ádám, néhány éven belül áttért a katolikus 
vallásra. Koltai errõl is írt társszerzõivel, Iványi Péterrel és Fazekas Istvánnal a Páz-
mány Péter és a Batthyányiak címû. könyvben, amelyben 1629-ben született „Áttérési 
irata” is olvasható. Anyja, Poppel Éva kitartott evangélikus vallásában, bár Pázmány 
Péternek többször is küldött orvosságot kedveskedésként. Az anya és a fia közt azon-
ban folyamatossá váltak ellentétek, különösen azután, hogy Ádám húga, Margit, 
Csáky László gróf felesége lett.  

A bécsi udvari szokásrend, az elõírások és szabályrendszerek elsajátítását Batth-
yány Ádám bécsi kamarási szolgálata indokolja. „Batthyány Ádám 1630-tól 1637-ig 
tartó, 1632-ig viszonylag folyamatos szolgálata egyik leghosszabb lehetett a magyarok 
között” – írja Koltai. Udvari szolgálata során ismerte meg azt a szokásrendszert, me-
lyet saját udvartartásában is kialakított, és betartását megkívánta a mellette és köze-
lében szolgálóktól. Udvari szolgálata idején ismerte meg Aurora Catharina Formentini 
udvarhölgyet, és szerelmi házasságot kötött vele. Lakodalmát maga Gonzaga Eleonóra, 
II. Ferdinánd felesége rendezte meg a Hofburgban. A szertartáson anyja, Poppel Éva is 
részt vett, pedig azelõtt az Illésházy Katalinnal kötendõ házassági tervet pártfogolta. A 
megvalósult házasságról Esterházy Miklós nádor már 1631-ben tudósította feleségét. 
A menyasszonyt „ a nagy bécsi Hajnal lány” névvel emlegeti: „Bottányiné asszonyo-
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mat oly akadék találta, akin nem keveset fog búsulni, azt a nagy bécsi Hajnal lányt 
ugyan elvette fia, Ádám”. 

Ezután már szükségessé vált a család számára „Az udvar épített környezete” meg-
teremtése. A fõnemes ifjú feleségével hazaköltözött Németújvárra, de udvari életünk 
fontos környezete volt Rohonc is. Az ottani, 1945 tavaszán értelmetlenül elpusztult 
reneszánsz-barokk várkastélyról szintén Koltai kutatásai alapján alakíthatunk ki ké-
pet. Németújvár esetében elmondhatjuk, hogy maga a család bontotta le a tetõt a haj-
dani palota-várról, mert a romokért nem kellett tetemes adót fizetniük. Batthyány 
Ádám azonban a fiúörökös jogán Szalónak átvételét szorgalmazta, melyet aztán 1636-
os tárgyalások során el is ért. Poppel Éva egyre inkább visszaszorult kedvelt 
helyszíneirõl. Ádám azonban azt írta fõember szolgájának, Francsics Györgynek : „az 
rohonci vidék nem elégséges az atyámfia eltartására.”  

Élete utolsó két évtizedében kialakította udvari elõírásait. „Rendet akarnék szabni 
uraim közé” – idézi a szerzõ. „Fõuraim és viceuraim” kötelességeit – a continuus, ál-
landó szolgálatban lévõkét – most szabták meg igazán. Udvari tisztségekbõl átkerülhe-
tett egy-egy alkalmas nemes „az udvari hadnagy” katonai feladatai ellátására, ebben 
Batthyányt több száz tisztviselõje segítette. Mindkét feladatkörben (udvari és katonai 
) pontosan követhetõk az inasok, asztalnokok, étekfogók feladatai, akik aztán alkal-
masság alapján részt vállaltak a fõnemes katonai vállalkozásaiban is. Koltai rombu-
szokkal jelöli könyvében az egyedi tisztségeket, kerekített téglalapokkal az udvari 
csoportokat. A vázlatrajz alapján követhetjük az udvari sereg feladatait is.  

Jellemzõ példaként idézzük a pohárnokok feladatait. „Edényeket , késeket tisztán-
tart, és azokat másra nem bízza.” Batthyány Ádám fia, Kristóf elrendelte, hogy „az po-
hárnokházban se légyen szabad senkinek járni(…) s az tálokra … az ajtónálló fog vi-
gyázni a pohárnokokkal együtt”. Ezeket a szabályokat kicsiben akkor is követték, 
amikor diákként fiai : Kristóf és Pál soproni tanulmányaikat folytatták a jezsuita gim-
náziumban, majd ez a kicsinyített udvartartás Grazba is követte a fõúri ifjakat. Kiala-
kult a Batthyány udvarban az öröm és a gyász szabályzatrendszere is. Batthyány Ádám 
irányította lánya, Eleonóra és Esterházy László lakodalmi szertartását (sokszor a saját 
akaratát érvényesítve). De részt vállalt a Vezekénynél elesett négy Esterházy c ünne-
pélyes gyászának megszervezésében is.  

A monográfia számos fejezete soproni helytörténeti ismereteinket is gazdagítja. 
Így az „Egy jó véget látunk” Élet és halál az udvarban címû fejezetben Lónyi Mihály 
soproni plébános életútjára hivatkozhatunk, akinek papi karrierje Batthyány Ádám 
udvarából indult el. Jelentõs szerepet vállalt a Batthyány birtokok katolizálásában. Õ 
rendezte be 1634-ben a fõúr soproni országgyûlési szállását, megszerezte 1639-ben a 
Szent Erzsébet oltárjavadalmat, majd végül Batthyány Ádám ajánlásával elnyerte a 
soproni plébánosi tisztséget.  

„…Batthyány Ádám koporsóját 1659. június 16-án a temetési mise végén elhelyez-
ték a németújvári ferences templom kriptájában” – írja könyve záró fejezetében Kol-
tai. A fõnemes végrendeletében arra törekedett, hogy a kiépített Batthyány-birtok 
élete változatlanul folyjék tovább. Azonban két fia, Kristóf és Pál két különálló udvar-
tartást épített ki.  
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A könyv Függeléke élén olvasható két végrendelet: Batthyány Ferencné Lobkovitz 
Poppel Éváé (Dobra, 1640) és fiáé, Batthyány Ádámé (Németújvár, 1658). Ez a két irat 
mintegy összegzi azt a fõúri udvari világot, melyet az anya és a fia kialakított a Batth-
yány birodalomban.  
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Bene regi – A király javára. Ebergényi 
László császári altábornagy szerepe a 
szatmári békekötésben. kiad. Mészá-
ros Kálmán.  
Budapest, 2010. 

 
 
Mészáros Kálmán jelentõs léptékû forráskiadványt készített 2010-ben. A Nap Kiadó 
gondozásában megjelent mû, hasonlóan a Rákóczi Források címû sorozat elsõ1 és 
második2 kötetéhez, ez a könyv is a Rákóczi-szabadságharc, azon belül pedig a szat-
mári béke idõszakába kalauzolja el az olvasót. A sorozat harmadik részében báró 
Ebergényi László válogatott leveleivel és írnoka, Bivolínyi István részlegesen fennma-
radt naplójával ismerkedhetünk meg. A könyv elkészítésében egyik utolsó munkája-
ként közremûködött Bánkúti Imre is. Bár Ebergényi és Bivolínyi neve a magyar köztu-
datban szinte teljesen ismeretlen, de a szatmári békéhez vezetõ rögös úton jelentõs 
szerepet játszottak. Ebergényinek mint a császári-királyi hadsereg altábornagyának vá-
logatott levelei sok új és színes részlettel világítják meg a szatmári béke létrejöttének 
körülményeit és az azután következõ konszolidáció idõszakát. Mindezeket pedig jól 
kiegészíti Bivolínyi naplója, melynek az 1710. november és 1711. május vége közötti 
része maradt fenn.  

A források szerzõirõl a könyv bevezetõjében közöl egy-egy rövidebb életrajzot Mé-
száros Kálmán. Ebergényi László 1656-ban született, vagyontalan nyugat-dunántúli 
köznemesi családba. Élete jelentõs részét, mikor a kötelesség nem szólította el a ha-
zájától, Sopron vármegyében és Sopron városában töltötte. Fiatalon joggyakornok 
volt, végül mégis a katonai pályát választotta. Ebben közrejátszhatott az is, hogy 
Kollonich Ádám huszárezredében tevékenykedett hadbíróként. 1690-ben már száza-
dos volt, négy évvel késõbb pedig alezredesként már õ irányította az ezredet. 1696-
ban meg is házasodott: feleségül vette a fiatalon megözvegyült Falusy Lászlóné Széc-
hényi Juliannát. Bár házasságukat bõséges gyermekáldás kísérte, a felnõttkort min-
dössze két lány, valamint Ebergényi mostohalánya érte meg. 

A századfordulón is folytatódott Ebergényi elõmenetele a társadalmi életben. 
Elõbb átvette gróf Pálffy János huszárezredét, majd I. Lipóttól a bárói rangot is el-
nyerte. A spanyol örökösödési háborúban az itáliai harcokban vett részt, mikor érte-

                                                        
1 II. Rákóczi Ferenc ezertizenkét napja. Beniczky Gáspár fejedelmi titkár diáriuma 1707–1710. Budapest, Nap Kiadó 2005. 
2 Pulyai János. Szatmári békesség. Sajtó alá rend.: Bánkúti Imre. Budapest, Nap Kiadó 2007. 


