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 A PRÍMÁSI LEVÉLTÁRAT GAZDAGÍTÓ OKMÁNYOK

A Prímási Levéltár felé megnyilvánuló bizalom jele, hogy az utóbbi évtizedek 
során magánszemélyek és intézmények adományai révén jelentős kincsekkel 
gazdagodott a gyűjtemény. Értékes könyvritkaságok, ősnyomtatványok, becses
kéziratok, levelek, iratok kerültek így az archívum vagy a könyvtár állományá-
ba, és maradhatnak fenn ezáltal az utókor számára. Ezek az ajándékok több-
nyire szervetlenül, azaz nem tematikailag vagy a proveniencia elve alapján 
illesz kednek a levéltár anyagába, így szükségessé vált, hogy a visszakeresés 
és a kutathatóság végett egy önálló levéltári egységet, ún. fondot hozzunk létre 
szá mukra, amely a Documenta donationalia nevet kapta. Az ajándékba kapott 
könyvek formátumuknál és jellegüknél fogva ebből a levéltári egységből kü lön-
választva, „ajándék” jelzettel ellátva az Érseki Simor Könyvtár kötetei közé 
nyertek besorolást. E rövid írásunk célja, hogy – a teljesség igénye nélkül –
röviden bemutassuk a felbecsülhetetlen értékű ajándékok némelyikét, és 
sorainkkal egyben köszönetet mondjunk az ajándékozóknak. 

Az adományok katalógusa mára már több mint harminc tételből áll. 
Sokszínű ez a lista, különböző jellegű értékes és érdekes kordokumentumokat 
foglal magában. Itt említhetjük II. Rákóczy Ferenc 1707. évi, illetve III. Károly 
király 1716-ban kiadott okleveleit és Mária Terézia aranyozott bőrkötésbe fog-
lalt, jegyzetekkel ellátott imakönyvét. Továbbá a bécsi Pázmáneum történetének 
kéziratát vagy a Krisztus Királyról elnevezett Népművelő Társaság 1927–1950 
közötti évekből származó iratait, illetve a csolnoki és a pilisszentléleki plébá-
nia történetét. Érdekes kordokumentum Faichtmayer Ferenc szomori plébános 
kilenc levele, amelyek az 1848–1849-es szabadságharc utáni viszonyokról 
adnak árnyaltabb képet. Jelentős történeti forrásértékkel bír egy lengyel kato-
na tisztek által a II. világháború alatt vezetett, lengyel nyelven írott napló, 
mivel az ipolyhídvégi lengyel tiszti táborról más írott forrás nem maradt fenn.1

1  A napló teljes szövege kiadva: Lengyel tiszti tábor – Ipolyhídvég. Magyarországon internált lengyel 
katonatisztek tábori naplója 1939–1944 (szerk. Bárdos I. – Csombor E. – Hegedűs A.; Esztergom 2011).
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Az adományok lajstromának sokszínűségét érzékelteti, hogy nem csupán 
egyház- és köztörténeti, hanem gazdaság-, ipar- és helytörténeti jelentő-
séggel is bíró kuriózumokat találunk rajta. Így annak a Lindtner családnak 
az 1883-1909. évekből fennmaradt számlakönyvét, akik a napjainkban is 
működő és népszerű Központi Kávézó alapítói voltak, vagy Esztergom 
város kurátorának az 1726-1785. esztendőkre vonatkozó számadásait.  

Adományként érdekes történeti és családtörténeti források, magánlevelezések 
is kerültek levéltári állományba, többek között az esztergomi Bazilika építő-
jének, Packh Jánosnak a levele, valamint több prímás, Simor János, Vaszary 
Kolos, Csernoch János levelei. A továbbiakban egy főúri család története szem -
pontjából jelentős levélegyüttest szeretnénk röviden bemutatni, és ezzel a 
Magyar Országos Levéltár állományának eddig részben publikált missiles 
anyagát kiegészíteni. Az eddig kiadatlan és a nagyközönség számára így isme-
retlen levelek nagy része az Eszterházy család tagjai vagy akár az Eszter házy 
és Batthyány család közti viszony árnyaltabb rekonstruálása szempontjából is 
fontos, de némely sorok történeti jelentőséggel is bírnak. Rövid bemutatásként 
és az érdeklődés felkeltésére következzék itt a levelek tartalmi kivonata:

Eszterházy Miklós levele Eszterházy Imréhez, amelyben felszenteléséhez 
és rátóti préposti kinevezéséhez gratulál és további szerencsés előmenetelt 
kíván. (1714. augusztus 20.)

Eszterházy Miklós levele Eszterházy Péterhez, amelyben köszönetét feje-
zi ki az iránta tanúsított jóindulatért és a neki küldött ajándékokért. (1716. 
november 29.)

Eszterházy Miklós levele Eszterházy Péterhez, a Gátha-i birtok eladás 
illetve bérbeadás ügyében. (1716. június 13.)

Batthyány Lajos levele Eszterházy Imre prímáshoz Tolheim bárónő és 
Joannis Jacobus Schober a mosoni Partenfeld-birtok feletti peres ügye kap-
csán, amelyben Batthyány Lajos a prímástól kapott tanácsért és információ-
kért mond köszönetet. (1735. november 30.)

Batthyány Ádám levele Eszterházy Imre nyitrai püspökhöz, amelyben 
köszö netét fejezi ki az elnyert katonai kinevezéséhez, ugyanakkor sajná-
latát is, amiért Eszterházy István számára szóló ajánlást szorgalmazni nem 
tudja, ám reméli, hogy a jövőben ebbéli buzgalmát tanúsíthatja majd. (1756. 
augusztus 8.)

Batthyány Károly levele Eszterházy Imre nyitrai püspökhöz, amelyben 
patrónusa névnapi köszöntéséért és a püspök iránta tanúsított eddigi jóindula-
táért mond köszönetet. (1757. november 7.)

Batthyány Lajos nádor levele Eszterházy Imre nyitrai püspökhöz az újon-
cok besorozása ügyében. (1758. február 13.)
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Batthyány Károly köszöntő és az iránta tanúsított jóindulatért köszönő 
levele Eszterházy Imre nyitrai püspökhöz, ahol is Batthyány Károly elhunyt 
patrónusa névnapjára szóló megemlékezéséért mond köszönetet. (1758. 
november 8.)

Batthyány Lajos nádor levele Eszterházy Imre nyitrai püspökhöz. A nádor 
arról tudósít, hogy Mária Terézia neki megküldött levelében a császárnő 
azon törekvését fejezi ki, hogy háborús viszontagságokkal is sújtott népének 
szenvedéseit enyhíteni igyekszik és ezért továbbra is a püspök ez ügyben  írott  
kegyes leveleit várja. (1758. szeptember 21.)

Batthyány Lajos nádor levele Eszterházy Imre nyitrai püspöknek, melyben 
köszöni jókívánságait és üdvözletét küldi. (1758. március 23.)

Batthyány Lajos nádor levele Eszterházy Imre nyitrai püspöknek a folya-
matban lévő határvitákat rendezendő, a császári udvar által elrendelt földmé-
rések ügyében. (1755. június 23.)

Végezetül mindenképp szót érdemelnek az Érseki Simor Könyvtárat gazdagító 
ajándékként kapott könyvritkaságok is, mint Caesar Baronius Soranus szép 
pergamenkötésű műve, a Martyrologium Romanum Velencében 1611-ben ki -
adott kötete. Továbbá egy gubbiói bencés szerzetes által a nápolyi Szent Klára 
kolostor apátnője, Girolama Grimaldi számára 1682-ben írt Szent Franciska-
életrajz (Bonaventura Tondi: L’Eroina del Campidoglio trionfante del mondo, 
della carne, e dell’inferno), valamint egy igazi antikvár kuriózum, egy mesék-
be épített neveléstan az 1672. évből, Alberto Caprara unokaöccséhez írt, réz-
metszetekkel ellátott műve (Insegnamenti del vivere de conte Alberto Caprara 
a Massimosuo nipote).  

Verba volant, scripta manent, azaz a szó elszáll, az írás megmarad. Jól
tudták ezt a jelentős iratok, könyvtörténeti ritkaságok tulajdonosai. Adományaik 
a Prímási Levéltár őrizetében megmaradnak az utókor számára, és gazdagít-
hatják későbbi emberöltők ismeretét. 


