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Egy magyar fQúr és udvartartása a 17. században

A korábbi történeti feldolgozások szó- és fogalomtárában „az udvar”, „udvartartás” álta-
lában az uralkodó környezetének leírását jelentette: értve ez alatt az épített életteret (épü-
leteket, a környezQ birtokokat, parkokat, erdQséget stb.), az udvartartásban különféle fel-
adatot ellátó személyzetet, a gazdasági, pénzügyi állapotot, a szellemi és politikai vonat-
kozásokat stb. A történetírói szemléletváltozás eredményeként a késQbbi leírásokban már 
helyet kapott az életmód, az ünnepi szokások, a m_velQdés és a személyes kapcsolatok 
bemutatása is. Az udvari élet ezen vonásai azonban nem kizárólag az uralkodói udvarok 
életét jellemezték, hanem a nemesek, fQurak életvitelének is elengedhetetlen vonatkozásai 
voltak: a katonaélet iskolái, a társadalmi érintkezés fontos központjai, a vidék és a m_velt 
felsQbb körök találkozási centrumai, a mezQgazdaság és a kereskedelem központjai, a 
m_velQdés és az azt támogató mecenatúra színterei, az új szellemi áramlatok kibontako-
zásának, fontos politikai és hadügyi döntések meghozatalának helyszínei voltak.

Az ismertetésre kerülQ kötet szerzQje egy tipikusnak mondható nyugat-magyarországi 
fQúri család életét kívánta rekonstruálni. A rendkívül tehetQs és befolyásos Batthyány 
Ádám (1610–1659) élete különbözQ vetületeinek bemutatása az életkörülmények tárgyi 
emlékeinek (épületek, birtokok), a m_veltségnek, a hitbéli elkötelezettségnek, a minden-
napi életvitelnek és az ünnepi ceremóniáknak, a társadalmi kapcsolatoknak elemzésével, 
a fennmaradt levéltári dokumentumok, egyéb korabeli írásos forrás alapján.

A Batthyány család a 13. századtól ismert a magyar történelemben, nem csupán ha-
talmas birtokaik, vagyonuk, de a mindenkori uralkodóhoz f_zQdQ kapcsolataik révén 
is az ország legtekintélyesebb családjai közé tartoztak. A feldolgozás központi alakja – 
Batthyány Ádám – sorsának alakulását, körülményeit természetesen a szülQi indíttatás 
is meghatározta. Apja, a kálvinista Batthyány Ferenc, anyja, a sziklaszilárd lutheránus 
Lobkowitz-Poppel Éva az 1620-as években Bethlen Gábor Habsburg-ellenes törekvé-
seinek támogatói voltak. Batthyány Ádám azonban Pázmány Péter hatására visszatért a 
katolikus egyházhoz és II. Ferdinánd kamarásaként szolgált, h_ségéért 1630-ban grófi 
címet adományozott neki az uralkodó. A Bécsben töltött évek hatására egész további éle-
tében az ott elsajátított eszméknek igyekezett megfelelni mind magánemberként, mind a 
katonailag kulcsfontosságú nyugati régió fQkapitányaként. A tiszteletet parancsoló családi 
örökség – Németújvár, Rohonc, Szalónak, BorostyánkQ, Lendva, Körmend stb. – felelQs-
séget és számos kötelezettséget is jelentett Batthyány Ádám számára, amely kihívásoknak 
maradéktalanul eleget tudott tenni. Nem véletlenül jellemezte Qt „Országunk egy erQs 
oszlopa” szavakkal Zrínyi Miklós.

A vizsgálódás fontos része a vérszerinti család és a több száz fQt kitevQ udvartartás 
személyi összetételére, feladataikra, egymáshoz való viszonyukra vonatkozó adatok 
elemzése. A familiárisok, az udvar biztonságáért felelQs udvari sereg, a rangnak megfele-
lQ, a világi méltóságtól kötelezQen elvárt kiszolgáló személyzet (hopmester, pohárnokok, 
tálhordók, konyhamesterek és szakácsok, komornyikok, muzsikusok, lovászok és lovász-
mesterek, udvari mesteremberek stb.) hada pontos elQírások szerint irányított munkavég-
zése teremtette meg az udvar mindennapjainak alapját, nyugalmát.

Az udvari szolgálat döntQ fontosságú volt a nemesemberek társadalmi elQmenetele, 
megbecsültsége szempontjából. Egy feltörekvQ nemesembert annál inkább tisztelt a tár-
sadalom, minél több udvarnál töltött el idQt. „Emberségünk és vitézségünk iskolája” – 
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jellemezték ezeket az éveket, amelynek eredményként szellemiekben, viselkedésben és 
hadbéli tudásban is gyarapodtak, m_velQdtek az ifjak.

Az udvartartást alkotó külsQ emberek és a fQúri család tagjai közötti érintkezést szigorú 
szabályok irányították, amelyeket mindkét oldalnak tanulnia kellett.

Az udvar elképzelhetetlen volt a sokszín_ feladatot ellátó nQk csoportja nélkül. Az 
udvartartás „nQi oldala” a férfiakéhoz hasonlóan a familiaritás hierarchikus rendszere 
alapján élte mindennapjait. A fQrend_ asszonyok kíséretét alkotó, még nem házas „le-
ányasszonyok” közé bekerülni ugyanolyan megtiszteltetés volt, mint az ifjú férfiaknak 
udvari szolgálatba állni. A leányasszonyok – vagy ahogyan a korabeli források nevezik 
„fraucimmerek” – kíséretéhez éppen úgy nQi szolgálók sora tartozott (varrólányok, mo-
sólányok, szakácsnQk stb.), mint az udvar férfi-hierarchiájához. Az udvartatások elkép-
zelhetetlenek voltak az ún. „vénasszonyok” nélkül, akik életkorukat illetQen nem feltét-
lenül voltak idQsek. A jelzQ háztartásbéli tapasztaltságukra, tájékozottságukra, tudásukra 
utalt. Legfontosabb feladatuk a majorság felügyelete, a termények begy_jtése, tárolása, 
nyilvántartása, a szükségletek szerinti adagolása volt, vagyis amolyan házvezetQnQi meg-
bízatást kaptak.

A nQi udvartartáshoz kapcsolódott természetesen a gyermeknevelés, a finom kézi 
munka (varrás, hímzés, a szükséges ruházat mellett a templomi miseruhák, terítQk stb. 
elkészítése), továbbá a gyógyítás.

Batthyány Ádám felesége, Formentini Auróra, folytatta anyósa, Poppel Éva gyógyító 
hagyományait, aki patikaházat létesített, a gyógynövényes párlatok, liktáriumok készí-
téséhez vízégetQ házat építtetett. A gyógyító gyakorlat kötelezettségét és természetesen 
a patikai felszerelést, a vízégetQ alkalmatosságokat egyaránt megörökölte Formentini 
Auróra. Nem lehetett könny_ anyósa nyomdokaiba lépni, hiszen Poppel Éva a „gyógyító 
nagyasszonyok” közül kimagaslott tudásával. A levelezések tanúsága szerint többek kö-
zött Beythe István és Pázmány Péter is fordult hozzá tanácsért, javulást hozó gyógynö-
vényes keverékek receptjét kérve tQle. Gyógyításra vonatkozó feljegyzéseit, receptjeit az 
orvoslás története is nagyra értékeli, mint a korszak házi orvoslásának hasznos emlékeit. 
Formentini Auróra a feljegyzések szerint hasonlóképp cselekedett: „Ha szolgái avagy 
szolgáló leányi közül valamelyik megbetegedett, kész volt mindjárt az orvosság és a reá 
való gondviselés”. Rohoncon és Németújváron is volt patikaház, illetve vízégetQ ház a 
gyógynövényi párlatok készítéséhez. A rohonci várban lévQt Formentini Auróra létesítet-
te, a németújvárit pedig Q korszer_sítette. A patika méreteire engednek következtetni a 
patika költöztetésérQl beszámoló leírások, amelyek szerint 17 kosár és puttony tartalmát 
tették ki a törékeny üvegek, edények, a sok-sok egyéb felszerelési tárgyat, berendezést 
több szekérrel tudták csak Rohoncra szállítani. A patikák nagyságáról szóló leírások 
alátámasztják azt a nézetet, hogy a fQrangú asszonyok nem csupán családtagjaikat, az 
udvarban élQket, de szükség esetén a környezQ falvak lakosait is ellátták orvosságokkal.

A gyógyszerkészítéshez segítségül „f_szedQ asszonyt” és vízégetQt fogadtak fel, akik 
rendszeres pénz fizetségben, illetve természetbeni juttatásban részesültek munkájukért. 
A Batthyányiak mindamellett „hivatalos” patikákban is vásároltak orvosságokat, a grazi 
„distillátor” és a szalónaki patikus számlája bizonyítja ezt.

A németújvári fürdQház leírásai alapján tényként állítható, hogy nem csupán a tisztál-
kodást szolgálta, de az alkalmazott „német fürdQs” gyógyítással is foglalkozott.

A hétköznapi teendQk monotóniájába hoztak színt, jelentettek változatosságot a családi 
ünnepek (házasság, keresztelés), a hitélettel kapcsolatos egyházi szertartások, ceremóni-
ák. Az összeállítás pontos képet rajzol mindezekrQl, a katolikus hitre tért Batthyány Ádám 
környezetében élQ lelkészek, prédikátorok, szerzetesek népes soráról, a környék protes-
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táns lakosai körében végzett hittérítQ (katolizáló) tevékenységükrQl, a hitélet gyakorlásá-
nak helyszíneirQl, a Batthyányi Ádám által épített – építészetileg, m_vészettörténetileg is 
figyelemre méltó – kápolnákról, templomokról.

A kötet fontos kiegészítQje a Függelék, amely a család végrendeleteinek teljes szöve-
gét, a Batthyányiak genealógiáját, illetve Batthyány Ádám birtokleírásait tartalmazza.

Koltai András kötetében sokéves kutatásainak eredményét foglalta össze, közreadásá-
val a m_velQdéstörténeti irodalmat gazdagítva.

(Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar fQúr és udvara a XVII. század közepén. 
GyQr, 2012, GyQri Egyházmegyei Levéltár, 636 p., illusztrált.)


