
Szakmai beszámoló

Batthyány Lajos nádor – 
Tudományos előadóülés az utolsó nemzeti nádor 

halálának 250. évfordulóján

2015.  október  26-án  volt  250  éve,  hogy Magyarország  utolsó  magyar  származású
nádora elhunyt rohonci kastélyában. Vas, Pest-Pilis-Solt vármegyék főispánja, Zala vármegye
adminisztrátora,  a  Magyar  Országos  Levéltár  megszervezője,  a  Magyar  Királyi  Udvari
Kancellária vezetője, és haláláig Magyarország nádora volt Batthyány Lajos, ennek ellenére
élete és tevékenysége országosan is kutatatlan. Tudományos előadóülés szervezésével a Dr.
Batthyány-Strattmann László Múzeum ezt a hiányt igyekezett pótolni.

Az előadóülés  célja  volt,  hogy méltóképpen megemlékezzen Batthyány Lajosról,  s
életét  és  tevékenységét  különböző  szempontokból  mutassa  be.  Batthyány  legfontosabb
tisztsége a nádori pozíció volt, melyet 1751 és 1765 között töltött be. Nádorrá választásáról,
valamint feladatairól két előadás szólt az előadóülésen. A 18. századi magyar főnemesség, így
a Batthyányak szempontjából is döntő fontosságú volt  a bécsi udvari integráció,  mely egy
előadásnak  volt  a  témája.  Körmend  számára  és  a  magyar  kastélyépítészet  történetében  is
fontos volt a körmendi kastély barokk stílusú átalakítása 1730 és 1745 között. Az építkezés
eredményeiről a kastély építéstörténetét kutató művészettörténész tartott előadást. Batthyány
Lajos számos fontos kitüntetést kapott élete folyamán. A legjelentősebbeket – Aranygyapjas
Rend, Szent István Rend – Pandula Attila ismertette az előadóülésen. Batthyány birtokain a
halála előtt kirobbant parasztmozgalmakról a téma legjobb ismerője mondta el gondolatait.
Egy előadás foglalta össze Batthyány Lajos életét halotti beszédei tükrében, egy előadó pedig
a nádor korabeli Körmend kézműves társadalmáról szólt.

A tudományos előadóülésen a szervezők igyekeztek helyt adni a Batthyány Lajossal
kapcsolatos  legújabb  kutatások  által  feltárt  eredmények  ismertetésének.  A múzeum  célja,
hogy a körmendiek jobban megismerjék a városhoz szorosan kötődő legjelentősebb személyt,
Batthyány  Lajost,  akinek  a  földesurasága  alatt  –  a  kastély  mellett  –  három  majornak,  a
templomnak, a plébániának, a városházának, az iskolának, az első kórháznak, a sóháznak, a
postaállomásnak,  és több mint  25 uradalmi lakóháznak,  műhelynek és üzletnek az építése
zajlott. A lokális cél mellett a szervezők azt is el kívánták érni, hogy utolsó nemzeti nádorunk
tevékenysége  iránt  fokozzák  a  történettudomány  érdeklődését,  és  történetírásunkban
Batthyány Lajos arra a magas polcra kerüljön, melyre munkássága érdemesíti. Az első lépcső
ez  irányban  a  tervezett  előadóülés  volt,  a  következő  pedig  az  itt  elhangzott  előadások
anyagának könyv formában való megjelentetése a következő évben.

A  tudományos  előadóülésre  Batthyány  Lajos  halálának  250.  évfordulóján,  2015.
október  26-án,  10.00 és  15.00 óra között  került  sor.  Helyszíne  a  körmendi  Polgármesteri
Hivatal díszterme volt. A levezető elnöki feladatot dr. habil. Kurucz György egyetemi docens
látta  el.  Az  előadások  után  a  résztvevők  megtekintették  a  körmendi  kastélyt  és  a  Dr.
Batthyány-Strattmann László Múzeumot.

Az előadóülés előadásait  40-50 fő hallgatta  meg a nap folyamán.  Az előadók és a
hallgatóság visszajelzései alapján a rendezvényt sikeresnek értkelhetjük.

A program az alábbiak szerint alakult:
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Körmend, 2015. december 18.

Móricz Péter
  intézményegység vezető

Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum


