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ha a pontos oldalszámot a regeszták sorszáma után tüntetik fel, minden esetben a paginát (vagy
rectoverso oldalt) jelölve. Az üres oldalszámok ekkor is kiderültek volna és talán az elıbb említett
idırendi eltérések az eredeti kötetet nem látó használó számára is egyértelmőek lettek volna.)

A kötet nyelvész használói számára a recenzens figyelmeztetésül annyit mondhat, hogy sajnos a
próbaként kiválasztott és összeolvasott bejegyzésekben elıforduló kettı (32. regeszta), tíz (357.
regeszta), illetve 25 (426. regeszta, ahol a sor kihagyásban szereplı szavakat egyenként egy hibaként
számoltam) átírási hiba arra int, hogy az eredeti forrással való összevetés nélkül a kiadás téves
következtetéseket eredményezhet a soproni írás- illetve nyelvhasználat tekintetében. Éppen ezen
pontatlanságok miatt is, valamint a történész és levéltáros szakma elıtt ismert tény miatt, miszerint
Mollay Károly legendás nyelvészeti és paleográfiai tudással és pontossággal dolgozott, illıbb lett volna
pontosabban feltüntetni, hogy mely átírásokért illetve a kötet mely munkálataiért volt Goda Károly
felelıs.

Ezen hiányosságok azonban nem rontják jelentısen a kötet történész felhasználói számára a
nyomtatásban megjelent forrásközlés használhatóságát. A mutatózás és a feljegyzések sorrendi
problémái egyébként digitális közzététel esetében szerencsés számítástechnikai eljárás segítségével
maguktól is megoldódnának. Ráadásul a Grund-buch, a Gerichtsbuch és a Gedenkbuch bejegyzéseinek
modern digitális adatbázisba szervezése azt eredményezné, hogy a három kötet eltérı szempontú
szerkesztésébıl adódó ellentmondásokat is fel lehetne oldani, a más idıpontban született bejegyzéseket
egymás mellé lehetne illeszteni, illetve az átírások mellé képben is mellékelni lehetne a
forrásszövegeket.320(320) Részben ezért is szerencsés lenne, ha a Soproni Levéltár magára vállalná a
már kötet formában megjelent forráskiadványainak digitális adathordozón vagy internetes formában
való megjelenítését. Mert – még egyszer kiemelve – ezek a források nemcsak Sopron, hanem az egész
magyar történettudomány számára is fontosak. Ezért csak dicsérhetjük a Soproni Levéltár áldozatos és
következetes forráskiadást támogató tevékenységét. 
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A Batthyányak évszázadai. Kiállítási katalógus. Szerk. Zsámbéky Mónika. Szombathely, 2005.

Megújult Magyarországon a Batthyány-kutatás. Vas megyében 2005 volt a Batthyány család emlékéve,
amelynek tudományos eredményeit Nagy Zoltán összegezte a konferencia kiadványának „Egy emlékév
két kötettel” címő írásában. E fontos rendezvény hatására a Batthyány család története lett három éven
át a hagyományos burgenlandi történeti-mővelıdéstörténeti konferenciasorozat, a Schlaininger
Gespräche elıadásainak a témája is. 

A Szombathelyi Képtár 2005 augusztusában rendezte meg A Batthyányak évszázadai címő
monumentális kiállítását Zsámbéky Mónika igazgatóhelyettes irányításával. Ez a rendezvény fontos,
„ablakot nyitó” kezdeményezés volt. 1949 után ugyanis csak „hazaáruló és elnyomó” fınemeseket
ismert a vulgármarxista, az igazsággal vajmi keveset törıdı történetírás. Csak fokozatos igazságtétel
után, számos kutató munkája révén kaphatta vissza helyét a hazai köztörténetben ez a hazájáért sokat
tevı és áldozó történeti család. Történetük azonos a magyar történelemmel, érvel R. Várkonyi Ágnes
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professzor a katalógus elıszavában. Pedig évtizedeken át sokan legszívesebben eltüntették volna a
Batthyányak emlékezetét. A család győjteményei elpusztultak vagy szétszóródtak. A megszálló
hadsereg tudatlansága a körmendi központi levéltáruk iratait is megtépázta, a szétdúlt levéltárépületbıl
az udvarra hajította az iratokat. A hallatlan történeti értéket rejtı levéltár sorsa elképesztı! Sokszor a
megsemmisülés határáról mentették vissza jó szándékú segítık az iratanyag egy részét. Ezt példázza
Batthyány Ferenc 1559-es végrendelete, amelyet Tóth Zoltán egyetemi hallgató 1945-ben további 9
doboznyi iratanyaggal a kastély kertjében a sárból győjtött össze!

Zsámbéky Mónika 2005-ös kiállítási katalógusa gazdag képanyagú kézikönyv, egyben értékes forrásmő
is, amelyet érdemes kézbe venni a Batthyányak bármely történeti korszakának tanulmányozásához. A
kék táblás katalógus kötete a Batthyány család múltjának mővészettörténeti vonatkozásait foglalta
össze, komoly tudományos elmélyüléssel. Minden, a kötetben bemutatott tárgyhoz egy-egy miniatőr
esszé is járul, 25 szerzı jóvoltából. A történeti képektıl az építészettörténeti emlékekig szinte minden
tudományterülethez találunk gazdag forrásanyagot. A katalógus alapjául szolgáló, 2005-ben
megrendezett kiállítás forgatókönyvét Zsámbéky Mónika, a Szombathelyi Képtár tudós
igazgatóhelyettese és Nagy Zoltán, a körmendi Batthyány Múzeum igazgatója készítette el. A tárlaton,
mint cseppben a tenger, a magyar történelem sorsfordító korszakai és személyiségei elevenedtek meg.

429A Batthyányak részt vettek a mohácsi csatában. Pártfogolták a reformációt. A könyvgyőjtı és
botanikus Batthyány Boldizsár (1542–1590) nemzetközi összefüggésekben gondolkodott. Fia és
örököse, Batthyány Ferenc Balassi Bálinttal barátkozott és a református felekezet legfıbb védelmezıje
volt Dunántúlon. Felesége, Poppel Éva az evangélikus vallás híve maradt. Fiukat, Batthyány Ádámot
1629-ben Pázmány Péter vezette át a katolikus hitre. A család minden korszakában nyomdákat állított.
Fél országot átfogó építkezéseikben századokon át minden mővészeti stílus megjelenik. A mőveltség, a
hatalom és a reprezentáció minden formája megnyilvánult az életükben. 

Ebbıl a családból kerül ki II. Ádám (1637–1690), aki a külföldi utazásáról visszatérı fiatal Rákóczi
Ferencet látta vendégül rohonci várkastélyában. A fejedelem utazása idején felügyelt a Rákóczi
birtokokra. A fiatal – a szabadságharc elıtt álló – Rákóczi hódolatteljes szerelmet érzett a szépséges
Eleonora Strattmann iránt. Ennél is fontosabb azonban, hogy Ádám gróffal egy éven át egy új magyar
államformát terveztek, amibıl semmit nem fogadtak el a bécsi császári udvarban. A 18. század
második felében Batthyány Károly volt II. József katonai nevelıje. Batthyány József esztergomi érsek
(1727–1799) a nevezetes magyar nádor, Batthyány Lajos fia volt. Batthyány Kázmér (1807–1854)
Kossuth Lajos hívei közé tartozott, a szabadságharc idején külügyminiszter volt, fiatalon halt meg az
emigrációban. Batthyány Lajost (1807–1849), az elsı magyar miniszterelnököt az 1848/49-es
szabadságharc vértanújaként végezték ki. Ha a jeles, történelmet formáló család tagjaként megemlítjük
boldog Batthyány-Strattmann László (1870–1931) szemészorvos nevét is, még jobban látjuk történelmi
jelentıségüket. 

2006-ban megjelent a Körmenden rendezett Batthyány konferencia elıadásainak szövege is. A
konferenciakötet a Nyugat-Dunántúl európai hírő kutatója, a fiatalon elhunyt Tóth István György
történész emléke elıtt is tiszteleg. A kötet borítólapján a fiókáit vérével tápláló pelikán – a Batthyányak
családi címere – látható. Több mint 50 szerzı színvonalas tanulmányának győjteménye ez a 650
oldalas könyv, 450 képet közöl, egyharmadát színesben.

Az 54 tanulmányból csupán néhány fontos írásra hívhatjuk itt fel a figyelmet. Bíró Doina a család
asszonyairól és leányairól értekezik, akik életüket a hatalom és kötelesség határai között élték. Zichy
Antónia, Batthyány Lajos felesége például fontos memoáríró volt. (A memorialista kifejezés helyett a
memoáríró formát tartom helyesebbnek.) Kóta Péter Batthyány I. Ferenc bán fentebb már röviden
említett 1559-es végrendeletét mutatja be. A korábbi kutatások csak az okmány katolikus vonatkozásait
elemezték. A forrás latin szövegközlése gondos és alapos, de felmerül a kérdés, hogy a 16. századi latin
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szöveget nem kellett volna-e fordításban is közölni? Bobory Dóra: Batthyány Boldizsár és a
természettudományok c. tanulmánya a fıúr udvari lelkészérıl, Beythe Istvánról, annak soproni
papságáról is szót ejt. A református irányzat felé hajló lelkész néhány soproni évét érdemes lenne friss
forráskutatás alapján ismét összefoglalni. Batthyány Ferenc és Balassi Bálint barátságát két tanulmány
is elemzi Vadai István, illetve Szentmártoni Szabó Géza tollából. A körmendi levéltárból került elı
Balassi egyetlen, saját kézzel írt versfüzérének kézirata. Bízvást mondhatjuk: a csoda ırizte meg az
utókornak! 

A Batthyány család minden században építkezett. Koppány Tibor példaszerően alapos tanulmánya
Batthyány II. Ferenc és Poppel Éva építkezéseit elemzi, összegyőjtve 430az egyes kastélyok, várak
építéstörténetét. Írása egyúttal újabb feladatra emlékeztet minket. Gondosan tisztázni kellene Lackner
Kristóf és az Emblematischer Tugendspiegel dedikálásával megtisztelt Poppel Éva kapcsolatrendszerét
is. A polgármester ajánlásának indítéka érthetı, hisz’ Batthyány Ferenc Sopron megye fıispánja volt.
Dominkovits Péter írásában részletes elemzést olvashatunk a fınemesi családhoz tartozó kisnemesi
familiárisról: Mankóbüki Horváth Bálintról. A tanulmányából jól követhetı a Sopron megyei alispán
életútja. Bár azt nem tudni, hogy csatlakozott-e Bocskaihoz „az összetett feladatkörő familiáris”, de azt
igen, hogy mindvégig Batthyány Ferenc odaadó fıemberszolgája volt. Dominkovits Péter dolgozata azt
is kétségtelenné teszi, hogy Sopron mővelıdéstörténete az itt élı, magyarul levelezı kisnemesség
kutatásával is összekapcsolandó! Turbuly Éva alapos tanulmánya azt elemzi, hogyan adott helyet
Batthyány Ádám Körmenden Zala megye közgyőléseinek. A saját megyéjébıl, Zalából kiszorult nemesi
közgyőlésnek a török megszállás miatt 1600 és 1655 között 160 alkalommal Vas megyében kellett
összejönnie. Batthyány Ádám fırendi udvartartását Koltai András imponáló pontosságú rendszerezı
írása hozza közelebb hozzánk. A már említett Batthyány (II.) Ádám 17. századi törökellenes harcairól
újabb kutatás tudósít. A Habsburg állami adminisztráció a félhold hatalmának hanyatlása után a család
várait leromboltatta, vagy legalábbis védekezésre alkalmatlanná tette. Ezt a témát Kas Géza dolgozta
fel. 

Külön tanulmánycsoport mutatja be a hercegi levéltárat és a várkastély győjteményeit. A
legmegrendítıbb írás Zimányi Vera professzoré, aki az egyik leggazdagabb fıúri archívum, a körmendi
Batthyány levéltár többszörös pusztulását foglalja össze. A körmendi Batthyány kastély
kutatástörténetét, a kastély hasznosításának a lehetıségeit újabb tanulmányok járják körül. Különösen
fontos e témakörben Mentényi Klára áttekintése a körmendi kastély eddigi helyszíni kutatásairól és
Zsámbéky Mónika tanulmánya a család mőkincs-győjteményérıl. Dr. Nagy Zoltán múzeumigazgató
igazán rövid idı alatt, 2006-ra sajtó alá rendezte az elızı év októberében zajlott konferencia elıadásait.
Figyelemre méltó és követendı az a tudományos alázat is, amellyel a múzeumigazgató a Batthyány
család tudós levéltárosa, Iványi Béla emléke elıtt tiszteleg.

A körmendi Batthyány Múzeum Testis Temporis, azaz „az idı tanúja” címmel füzetsorozatot is ad ki.
Egy ilyen 24–28 lapos füzetben gazdag képanyag is mutatja be a fınemesi család fontosabb
személyiségeit. Ezeket további ismertetésben kellene méltatni. Eddig több mint tíz füzet jelent meg.
Mindezzel csak jelezni szeretném a gazdag és elmélyült kutatómunkát, amely a Szombathelyi
Képtárban és Körmenden a Batthyány Múzeumban folyik. A Szalónakon, a bevezetıben említett
Schlaininger Gespräche keretében elhangzott elıadásokból német nyelvő kötet készül a kismartoni
Burgenländisches Landesmuseum szerkesztésében. 

A két itt ismertetett kötet komoly tudományos teljesítményként értékelhetı. Az újabb Batthyány-kutatás
ezek alapos megismerése nélkül ezután elképzelhetetlen! Velük együtt kell olvasni a Testis Temporis
népszerő, mégis gondosan megírt füzeteit. A Nyugat-Magyarországon, a szomszéd Vas megyében folyó
gondos kutatómunka számos szállal kötıdik Sopronhoz, és újabb, itt feldolgozandó témákra is felhívja
a figyelmet. Nekünk is marad további tennivalónk!


