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Kétszázötven éve született Batthyány Ignác 
Batthyány Ignác erdélyi katolikus püspök neve összeforrt legmaradandóbb alkotásával, a 

gyulafehérvári Batthyáneummal. A Batthyány-könyvtár a Teleki Sámuel alapította marosvá-
sárhelyi tékával együtt az erdélyi barokk kori könyvkultúra legjelentősebb képviselője. 
Mindkét gyűjtemény csaknem egy időben, a XVIII-XIX. századforduló tájékán jött létre, s 
az alapítók rendelkezése értelmében nyilvános közkönyvtárrá lett. 

Batthyány tenni akarásának, áldozatkészségének azonban csak egyik megnyilvánulása a 
könyvtár. Egész életében pártolta, segítette a tudományokat és a művészeteket, a köz javát 
szolgáló nemes törekvéseket. Életművét Bíró Vencel erdélyi művelődéstörténész IV. 
Béláéhoz és Fráter Györgyéhez hasonlította. A nagy király és a kiváló bíboros államférfi 
súlyos nemzeti csapások okozta dermedtségből emelte ki az országot 1241, illetve 1541 után. 
A tudós főpap a II. József rendeletei nyomán csüggedt állapotba került magyarságot 
példaadásával újra cselekvővé tette, megerősítette nemzeti érzését, így az 1790-es években 
k ibontakozó nemzeti mozgalmak lelkes előharcosának is tekinthetjük. 

Batthyány Ignác 1741. június 30-án (több lexikon tévesen január 30-at ír) született a Vas 
megyei Németújváron, az ősi családi fészekben. Középfokú tanulmányait a pesti piaristáknál 
és a nagyszombati jezsuitáknál végezte, majd esztergomi papnövendék lett. A grófi családi 
háttérnek köszönhetően már akkor, 19 éves korában elnyerte a jáki javadalmas apátságot. 
Később Grazban, majd Rómában a Collegio San Apollinaire-ben folytatta tanulmányait. 
T e k i n t é l y e révén rábízták az i n t é z m é n y Könyvtárának keze lését , s e n g e d é l y t kapott a 
vatikáni levéltárban és könyvtárban való kutatásokra. Itt jegyezte el magát egész életére a 
történelmi, filozófiai tanulmányokkal, a könyvek szeretetével. Magyar szempontból tanul-
mányozta át a gazdag anyagot, s több történelmi tárgyú kéziratot másolt le. Búvárkodásai 
mellett alkalma nyílt könyvgyűj temények vásárlására is, így 1766-ban mintegy ötezer kötetes 
könyvtárral tért haza Egerbe, a nagy műveltségű gróf Ésterházy Károly püspök mellé. Egy 
évvel később már kanonok, 1773-ban pedig nagyprépost lett. 

Ezt a korszakot a könyvgyűjtés aranykorának is nevezhetjük. Magyarországon ekkor 
létesültek azok a nagy főpapi alapítású könyvtárak, amik már nem saját célokat szolgáltak, 
hanem a nagy nyilvánosságnak szánva kiemelkedő szerepet játszottak a magyar közművelő-
désben, tudományosságban. A könyvtáralapító főpapok közül kiemelkedik Klimó György 
pécsi és Esterházy Károly egri püspök gyűjteménye. Batthyányé később mindket tő fölé 
emelkedik. Esterházy Károlynak egyetemalapítási tervei voltak Egerben. Végül az universi-
tas helyett csak líceumot engedélyeztek, de mellette csillagvizsgáló és 16 ezer kötetes 
könyvtár is létesült. 

Batthyányra nagy hatást gyakorolt püspöke, és ő is aktívan gyarapította saját könyvtárát. 
Magánosoktól és egyházi intézményeKtől egyaránt vásárolt könyveket, kéziratokat. Meg-
vette a lőcsei plébánia könyvtárát, ami mintegy 300 könyvet, 60 ősnyomtatványt , kéziratot 
tartalmazott . Vásárolt a szepesi prépostságtól, a kassai domonkosoktó l és a bártfai plébániai 
könyvtárból is. Ezek az úgynevezett „láncos könyvek", mivel egykor láncokkal rögzítették 
az oívasótáblákhoz. Amikor Erdélybe került, már jelentős könyvtárral rendelkezett. 

1780. június 28-án nevezték ki Erdély püspökévé, ami először aggodalommal töltötte el. 
Ez derül ki Cserey Farkashoz írt leveléből is: „Rettegve megvallom, vállaltam fel ezen tehert, 
de hiszem az Istent, kinek ez munkája, erőt fog adni, hogy azt elviselhessem." Püspökségét a 
nagy felelősségtől áthatva, elszántan, energikusan kezdte meg, tele volt tervekkel, elképzelé-
sekkel. Erdélybe megérkezve először tájékozódott egyházmegyéje állapotáról, részletes 
jelentéseket kért főespereseitől. Még Egerben kiadott egy útmutatást az erdélyi papoknak a 
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lelki élet gyakorlására. Egy évvel később pedig edictumot bocsátott közre , melyben a 
papságot a lelki vezetés módjaira oktatta. A súlyosan romboló jozefinista valláspolitikával 
szemben meg akarta erősíteni a lelki életet. A híveket összefogó közös áhítatokat rendelt el, 
együttes reggeli és esti imádkozással, énekléssel, s ezek anyagát ki is nyomtatta . Nagy 
fontosságúak voltak püspöki pásztorlevelei. Ezekben közölte az ura lkodó vallásügyi 
intézkedéseit, de azokat magyarázatokkal, utasításokkal toldotta meg. Odaadással véate 
egyháza érdekeit, s mindig szem előtt tartotta hívei sorsát. Igazi atya volt, ahogy körleveleit 
is aláírta: Verus Pater. 

Gondo t fordított a Moldvába szakadt katolikusokra is. Egyik legelső ténykedése volt, 
hogy jelentést kérjen a madéfalvi veszedelem után öt éven át Moldvában élő Zöld Péter 
csíkdelnei plébánostól. Zöld részletesen beszámol a moldvai magyarokról, s megrázóan írja 
le az egyik legkeletibb magyar falu, a Dnyeszter-part i Csöbörcsök lakóival való találkozást, 
akik már 17 éve nem láttak magyar papot. A püspök továbbította a jelentést Rómába, s kérte 
a pápát, magyarul és románul beszélő papokat küldjön Moldvába. 

Szívügyének tekintette, hogy az erdélyi származású minorita szerzetes, Kelemen Didák 
atya nehezen megkezdődöt t boldoggá avatása ne hamvadjon el, kezébe vette az ügy intézését. 
A korszak azonban nem kedvezett a tevékeny hitbuzgóságnak, így nem rajta múlt, hogy 
fáradozása nem vezetett eredményre. 

1781-ben megpróbálkozott egy nemzeti zsinat összehívásával is, ami már évtizedek óta 
nem volt, az állami hatalom azonban nem tartotta kívánatosnak. Engedélyért folyamodott a 
császárhoz, aki azonban gyanakvással fogadta a kérelmet, és elutasította. 

Egyházi tevékenysége mellett kiemelkedik tudomány- és irodalomszeretete. Szerette 
volna visszaállítani Gyulafehérvár régi nagyságát, fényét, mint amilyen a nagy fejedelmek 
korában volt. Sokat költöt t a székesegyház és a püspöki palota díszítésére, felújítására. 

Az volt a nagy terve, hogy tudóstársaságot alapít Erdélyben, melynek neve Societas 
Assidiorum, azaz a Szellemileg Tehetősek Társasága lett volna. Fő feladata a magyar 
történelem forráskritikai, oklevéltani és kronológiai kérdéseinek kutatása lett volna, de 
emellett fizikai, mennyiségtani, orvosi tanulmányok írása is. Azt remélte, hogy a tagok 
néhány év alatt kidolgozhatják a magyar történelem kronológiáját, s nekiláthatnak a 
forráskiadásoknak. A tervezet szerint a kutatások anyagát közösen adnák ki, ritka műveket 
jelentetnének meg, hasznos könyveket fordítanának le magyarra. Az elképzelés, a tudomá-
nyok kárára, nem valósult meg, az erre szánt pénzen azonban sikerült létrehozni Erdély 
legelső korszerű kuta tóközpont já t , könyvtárral, nyomdával és csillagvizsgáló intézettel. 

A könyvvásárlást, -gyűjtést püspök korában fokozot tan folytatta. Megszerezte a feloszla-
tott rendnázak, így a jezsuiták, anabaptisták könyveit, erdélyi plébániákon kallódó értékeket 
vett meg. A legjelentősebb gyarapodás 1786-ban következett be, amikor megvásárolta 
Migazzi Kristóf váci püspök 8 ezer kötetre tehető könyvtárát, mindössze 20 ezer forintért. A 
téka több IX-XIV. századi kéziratos művet tartalmazott, többek közöt t a híres Codex 
Aureust , az Aranykódexet . E l l i hártyalapból álló kéziratos evangélium a IX. század elejéről 
származik. Nagy Károly császár másoltatta Aachenben, talán Hadrianus pápának. Nevét 
onnan kapta, nogy aranytintával írták, ami ma is gyönyörűen, tisztán ragyog, nem 
halványította el az idő. Varjú Elemér múlt századi könyvtáros szerint ennek az egyetlen 
könyvnek az ára bőven fedezte volna a teljes gyűjtemény vételárát. A Migazzi-könyvek 
egységesen gyönyörű piros szattyánbőr kötésűek. Ehhez hasonló ritkaságok akkoriban nem 
léteztek magánkézben. 

A főpapok közül Batthyány gyűjtötte össze a legtöbb magyar ritkaságot, neki sikerült a 
leggazdagabb kéziratgyűjteményt összeszednie. Megbízottai folyamatosan vásároltak köny-
veket Rómában, Nápolyban , Velencében, Konstantinápolyban. 

Miután II. József feloszlatta a szerzetesrendeket, a trinitárius kolostor a kincstár 
tulajdonába került. Bat thyány ezt szemelte ki könyvtárának és - Esterházy példáját követve 
- csillagvizsgálójának otthonául. Az épületet 1792-ben megkapta a kincstártól, két év alatt 
átalakíttatta, 30 ezer for intot költve berendezésére. 1798-ban írta meg alapítólevelét, mely 
szerint a teljes gyűjteményt az erdélyi római katolikus egyházra hagyja, azzal a kötelezettség-

f el, hogy az erre rendelt 38 ezer forintos alapítványa jövedelméből nyilvános közkönyvtár-
ént fejlesszék tovább. Az alapítólevélben részletes utasításokat adott a könyvtár használatá-

ra, a kölcsönzés, olvasás módjára is. 
A Batthyáneum könyvgyűj temény anyaga a IX. század elejétől a XVIII. század végéig 

bemutatja az európai könyvkiadás fejlődését. A leghíresebb európai nyomdák maja 



mindegyike képviselve van benne. Magyar szempontból különösen értékes a harmadik 
legrégebbi összefüggő szövegemlékünk, az 1310-1320 tájáról származó Gyulafehérvári 
sorok, amit Varjú Elemér talált meg 1898-ban. A 15 soros szöveg egy vaskos kódex alsó 
margójára írva maradt fenn. A kéziratok közül kiemelkedik az 1377-ben készült Esztergomi 
Missale, egyik legrégibb könyvminiatúránk. Az ősnyomtatványok közt szerepel a Túróczi-
krónika 1488-as brünni kiadása. 

A Batthyány korabeli 30 ezer kötetes könyvtár idővel a dupláiára emelkedett. Jelenleg 62 
ezer régi könyve van, ebből 569 ősnyomtatvány, 1430 középkori irat és 148 hungarica. 
Zömük történelmi, teológiai, bölcseleti mű, latin, francia, német, magyar nyelven. Az 
Erdélyben lévő ősnyomtatványok kétharmada, a középkori latin könyvek mintegy négy-
ötöde található itt. 

A püspök gondoskodot t a könyvkiadásról is. 1785-ben nyomdát alapított, az egykori 
kolozsvári jezsuita nyomda felszerelésének megvásárlásával. Komoly kuta tó-k iadó műhelyt 
kívánt létrehozni Gyulafehérvárott . A nyomda létrejötte Batthyány Ignác történetírói 
munkásságát is kibontakoztatta. Számos latin nyelvű művet írt, legnevezetesebb a háromkö-
tetes egyháztörténeti összefoglalása (Leges ecclesiasticae Hungáriáé. . . ) , aminek első kötete 
1785-ben jelent meg. Ebben többek közt közölte Szent István Intelmeit és a Váradi krónikát 
is. Kiadta a csanádi egyházmegyére és a Szent Gellértre vonatkozó forrásokat is, írt Fráter 
György koráról. A nyomda használatát ingyen engedte meg, akik azt a köz javára akarták 
igénybe venni. 

A gyulafehérvári csillagvizsgáló 1794-ben készült el. Batthyány már hat évvel korábban 
megkezdte az előkészületeket, Mártonffy Antalt , a szeminárium egyházjog tanárát saját 
költségére Bécsbe küldte a világhírű Hell Miksához, hogy csillagászatot tanuljon. Hell nagy 
gondot fordí tot t a fiatal csillagászok képzésére, s Bécsből segítséget nyúj tot t a gyulafehérvári 
csillagda működésének megindításához is. A püspök maga is megtanulta a csillagászatot, s a 
csillagvizsgálót magas színvonalú műszerekkel szerelte fel. Alapítólevelében előírta, hogy a 
csillagászat tanulása bárkinek hozzáférhető legyen, valláskülönbség nélkül, az igazgató 
mindenkit oktasson, aki azt akarja. Ugyancsak előírta, hogy a csillagász megfigyeléseit 
minden évben nyomtatásban is közzétegye. 

A régi trinitárius kolostorban a földszinten volt a nyomda, az emeleten kapot t helyet a 
könyvtár , és legfelül volt a csillagvizsgáló. Hozzátar tozot t még egy régiségtár, 2200 éremmel 
és egy természetrajzi gyűjtemény 3 ezer ásvánnyal, kőzettel. A Batthyáneum megvalósításá-
nak összköltsége mintegy 80 ezer forintot tett ki, ez nagyobb összeg, mint amit később 
Széchényi Ferenc a nemzeti könyvtár alapítására és fejlesztésére fordított . 

Batthyány talán megérezte közeli halálát, azért készített 1798-ban igen alapos, részletes 
alapítólevelet. Ez lett egyben végrendelete is. Még abban az évben egy elüszlíösödött seb 
miatt váratlanul meghalt. 57 éves volt, életereje teljeben. Halála után nénány évvel a nyomda, 
majd a csillagvizsgáló tudományos tevékenysége is abbamaradt. A tudós csillagász Mártonffy 
Antal 1799-es halálával a csillagda megfelelő vezető híján hamarosan elavult, múzeummá vált. 

A könyvtár és a nagy tudású főpap történettudományi munkássága azonban megmaradt. 
Batthyány Ignác, nona nem volt erdélyi születésű, nevét örökre beírta az erdélyi magyar 
szellemi élet nagyjai közé. 

Udvarhelyi Nándor 

„A kék vizektől övezett országok során kívül még egy országot rajzolt ki 
félreérthetetlenül és természetes véglegességgel a térkép: az enyémet. Anogy rápillan-
tot tam, azonnal és keresés nélkül megláttam Magyarországot a maga teljes egészében: 
az Alpok sötét tömbjéhez lazán a Kárpátok karéja kapcsolódik, mint egy kissé 
aránytalanul méretezett barna férfikar, amely könyökben megtörik Brassó táján, és 
ujjai közöt t a Duna kék vízét csorgatja a Balkán felé. Amit ez a kar magába ölel, az 
Magyarország. A francia királyoknak egyidőben volt egy nagy becsvágyuk, amit 
történetíróik így fejeztek ki: »achever la France«: befejezni Franciaországot. Ezt a 
befejezést, ezt a végleges formába öntést Magyarországgal már a természet elvégezte. 
A mi feladatunk inkább így lett volna kifejezhető: Kitölteni Magyarországot, a 
politikai valóságot a hegy- és vízrajzhoz igazítani, a történelmit a földrajzihoz." (Szabó 
Zoltán: Szerelmes földrajz. 1. 1942.) 
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