
Dáka közössége emlékezik 
gróf Batthyány Lajos családjára 

Gróf Batthyány Lajos mondotta a személye ellen folytatott perben, hogy „...az ő családja is van 
olyan ősi. mint a Habsburgoké. „Ha a családjának történetét vizsgáljuk, igaz a megállapítás, hiszen az 
elsők között szerepel Renold vezér, aki Örs vezér nemzetségéből származik, és a mai Felsőörs területén 
volt a birtoka a XII. század második felében. Az elmúlt századok folyamán a Batthyány nemzetség 
sok-sok kiváló embert adott a magyar nemzetnek, s közöttük van gróf Batthyány Lajos az első felelős 
magyar miniszterelnök. S mégis, szomorúan kell megállapítani, hogy a kivégzett miniszterelnök mint-
ha „elfelejtődött" volna a nemzet hősei között. Legalább is a mindenkori hatalom és a történészek köré-
ben. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leggyakrabban emlegetett hősei: Kossuth. Széchenyi. 
Deák és a többiek mellett ritkán fordul elő a neve. Különösen az 1945 utáni időkben teljesen megfeled-
keztek róla, akit zászlójukra tűztek: Kossuth és Petőfi volt. Vajon így van-e napjainkban is? 

Mikor e sorokat írom, hangzatos szavakon kívül még alig történt érdemi intézkedés, mely méltóan 
ünnepelné a gróf születésének 200. évfordulóját. Ha a,,szocializmus" időszakában a hivatalok nem fog-
lalkoztak a méltó emlékezéssel - ezért a közösség sem ünnepelhetett - ma már illő lenne méltóképpen 
megemlékezni. 

Rövid írásomban szeretnék beszámolni arról, amit egy kis község Dáka lakossága tett az elmúlt két 
évtized alatt a Batthyány-család emlékének ápolásáért. A családot említem, hiszen a gróf valószínű so-
sem járt a községben, viszont a család közel 80 esztendeig kötődött a községhez. 

A kezdetek 
1988-ban már „új szelek" fújdogáltak hazánkban. Dáka községben néhányan elhatározták, hogy 

megpróbálják újra feléleszteni a két háború közötti élénk egyesületi életet. Ennek egyik motivációja az, 
hogy az őszön volt a községben lévő kastély birtokosának Batthyány Lajosné gróf Zichy Antónia halá-
lának 100. évfordulója. A grófnő és családja ugyanis 1857 óta a községben lévő kastély tulajdonosa volt 
és a grófnő a községben halt meg. A megemlékező ünnepséget október 29-én (az évforduló szeptember 
29-én volt) megtartották. Annak ellenére, hogy - a már említett viszonyok mia t t - a z 1940-től születet-
tek alig-alig tudtak valamit Batthyányról és a családról, telt ház volt a kultúrházban. A résztvevők szinte 
először hallottak az előadótól arról, hogy ki volt Zichy Antónia és a családja. Az ünnepségen az. esti elő-
adás előtt a kastély parkjában elültettek 14 fát a kivégzett aradi vértanuk és Batthyány emlékére. 

Ugyanekkor elhatározták, hogy egyesületet alakítanak a községben. A Szülőföld Baráti Kör névre 
keresztelt egyesület a következő év április 2-án ténylegesen megalakult. A nyomdai formában kiadott 
Alapszabályban a célok, feladatok között a következőket olvashatjuk: A kör fontos feladatának tar-

ja a községben élt Batthyány Lajosnéra és családjára vonatkozó tárgyak, információk gyűjtését, emlé-
kük megőrzéséi. Az összegyűlt dokumentumok megőrzésére emlékszoba felállítását kezdeményezi". Az 
alapszabályban rögzített és említett feladatok minden évben szerepeltek a munkatervben. A különböző 
formákban megvalósultakból sorolunk fel a következőkben. 

Emlékező ünnepségek , tudományos előadások 
Már az első évben 1989. október 7-én Batthyány-emlékünnepség volt a községben. Batthyány La-

josról a neves kutató, történész Urbán Aladár tartott előadást, amelyből a jelenlévők megismerhették a 
kivégzett miniszterelnök életét. Ezután a család és a község kapcsolatáról hangzott el ismertetés, majd 
Batthyány Ilona végrendeletének Dákára és a kastélyra vonatkozó részét ismertette Kövy Zsolt lelkész. 
Ugyanis a végrendelet határozott arról, hogy a kastélyban, idézem a sorokat: édesanyám emlékére 
Batthyány Ilona grófnő - Antónia - Gyermekotthon legyen. " A háborús körülmények miatt a kastély-
ban csak 1949-ben létesülhetett szociális otthon. 

A következő Batthyány-ünnepség 1992. július 4-én volt a községben. Ebben az évben hármas évfor-
dulója volt a családnak: Ilona születésének 150. Emma halálának 70. Elemér halálának 60. évfordulója. 
Az ünnepségre meghívták azoknak a településeknek a képviselőit is. ahol ápolják a család emlékét. 
Részt vettek Körmendről, képviselőjük Batthyány-Strattman László orvosról. Cinkotáról Tóth 
Györgyné iskolaigazgató, és Budapestről dr. Ferencz József unitárius püspök Batthyány Ilonáról tartott 
előadást. Cinkotáról a honismereti kör részéről 40 tagú küldöttség is jelen volt. 
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Ennek az ünnepségnek a részeként nyílt meg a Kultúrházban a Batthyány-emlékszoba. 

A baráti kör készült az aktuális események és évfordulók megünneplésére. Amikor 2003-ban bol-
doggá avatták Batthyány-Strattnann Lászlót, tervbe vették a róla szóló megemlékezést. Erre a követke-
ző évben került sor és 2004. június 5-én előadás volt az orvos életéről, munkásságáról. Az előadás után 
megtekintették a részt vevők a Szegények orvosa című videofilmet. A rendezvényen a baráti kör tagsá-
gán túl a község lakosságának egy része is részt vett. 

Kiadványok 
A baráti kör feladatának tartotta, s tartja, hogy a különböző rendezvényeken elhangzott előadásokat 

a széles közönség is megismerje, ezért - és az Alapszabályban is szerepel - minden rendezvényről ki-
adványt is készítsen. A Batthyánv-családról eddig 3 kiadvány készült a ..Dákai füzetek" sorozatban. Az 
első rendezvény időpontjára megjelent A Balthyány-család Dákán című füzet, mely a sorozat első köte-
te volt. Ebben a szerző összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat, s leírta milyen szálak kötik, illetve 
kapcsolták össze a családot a községgel. 

A fűzetek 4. kötete az 1992-ben megtartott rendezvény előadásait tartalmazta Batthyányakra emlé-
kezünk címen. Ebben kilenc szerző előadásai kaptak helyet s még többet mondtak el a család tagjairól, 
az egyes települések kapcsolatáról, arról, hogyan ápolják a Batthyányak emlékét. 

A következő füzet, mely a Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára sorozat köteteként jelent meg 
DA KA Batthyány-kastély címet kapta, a családról készült több fotót is tartalmazott. A szerző dákai szü-
letésű. a sorozat keretében az ország minden tájára eljutott s így az olvasók azt is megtudhatták, hogy 
van egy község mely méltón ápolja a család emlékét. Meg kell említeni a kiadványok között azt a 
videofilmet, mely az első emlékezést rögzítette és a megye több kulturális intézményében is megtalál-
ható. 

A kiadványok mellett őrzik a család emlékét azok az emlékművek is, melyek a községben megtalál-
hatók és elsősorban a baráti kör kezdeményezésére készültek. A már többször említett első megemléke-
zéskor került felavatásra egy emléktábla a kastély falán, mely bizonyítja, hogy az egyik tulajdonos Bat-
thyány Ilona adományozta közösségi, szociális célokra a kastélyt. A márvány emléktáblán kívül méltó 
megemlékezés volt. hogy ekkor vette fel a szociális otthon Batthyány Ilona nevét. 

Kell szólni arról is, hogy a dákai baráti kör rendszeresen ápolja a kapcsolatot azokkal a települések-
kel, egyesületekkel ahol őrzik, ápolják a család emlékét. Részt vett a baráti kör 40 tagú küldöttsége 
Cinkotán Batthyány Ilona emléktáblájának a felavató ünnepségén. 

Dákán a Millenniumi emlékparkban az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulóján 
ünnepség keretében Batthyány-emlékfa állítására került sor, s az emlékfáról másik négy emlékművet 
ábrázoló képeslappal együtt képeslap sorozat jelent meg. 

Szóltunk már arról, hogy a Batthyány-kastélyban 1949-ben szociális otthon létesült. A megalapítás 
50. évfordulóját 1999. július 5-én méltón ünnepelte meg a község. Az ünnepség jeles eseménye volt. 
hogy ekkor került felavatásra a kastély falán Batthyány Ilona domborműve. Az alkotást Baraté János 
szobrászművész készítette és a költségekhez a baráti kör is hozzájárult. E témához kapcsolódik az az 
esemény is amikor a grófnő halálának 75. évfordulóján 2004. március 21-én az otthon és a baráti kör 
közösen rendezett koszorúzási ünnepséget a domborműnél. 

Kirándulások a Batthyány ősök nyomában 
A baráti kör megalakulásakor kialakította azokat a formákat, módszereket melyek az említett célok 

megvalósítását elősegítik. Az egyik ilyen tevékenység, hogy megismerjék a tagok azokat a települése-
ket, ahol a Batthyány-családnak birtoka volt. A munkatervben szerepelt a minden évben megrendezett 
kirándulás, amit autóbusszal, a tagság saját költségén szervezett meg a vezetőség. Mivel a kirándulás A 
Batthyány ősök nyomában címet viseli, természetesnek tűnt. hogy az első kirándulás már a megalaku-
lást követő évben az ősi „fészek" Güssing ( Németújvár) megtekintését tűzte ki. 1990. augusztus 20-án 
telt házas - 46 fő - autóbusz indult Ausztriába. A kör szervezője az úton elmondotta a legszükségesebb 
tudnivalókat a várról, a család őseiről. A városban először a Ferences templomot tekintették meg. és 
megkoszorúzták Batthyány-Strattmann László, a szegények orvosának síremlékét, megtekintették a ró-
la rendezett kiállítást. A bátrabbak végigjárták a templom alatti sírkamrát, ahol csaknem hetven Bat-
thyány ős nyugszik. Utána a várba vezetett az útjuk, ahol akkor az ausztriai tartományok anyagából 
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összeállított A lovagok című kiállítást nézték meg magyar nyelvű idegenvezetővel, majd végigjárták a 
vár megtekinthető részeit. 

A következő évben Körmendre szerveztek kirándulást. Itt megtekintették a kastélyt és a parkot s a 
kastélyban lévő várostörténeti kiállítást. A vendéglátó katolikus egyház képviselője előadásában részle-
tes előadást hallgattak meg Batthyány-Strattmann Lászlóról. Körmend szerepéről a család életében és 
séta keretében ismerkedtek a várossal. 

1992. június 12-én Budapestre látogatott a baráti kör kiránduló csoportja. Az út célja elsősorban az 
volt. hogy részt vegyenek Cinkotán a Batthyány Ilona 150. születésnapja alkalmából rendezett, az álta-
lános iskola névadó ünnepségén. Cinkotára érve előbb megtekintették és megkoszorúzták a Kerepesi 
temetőben a Batthyány-mauzóleumot, itt már várták a csoportot a XVI. kerületi önkormányzat, a Cor-
vin helytörténeti klub képviselői és vezetésükkel érkeztek meg Cinkotára. A helyszínen részt vettek a 
Szerb Antal Gimnázium falán elhelyezett emléktábla avató ünnepségén, majd azon az ünnepségén ahol 
az általános iskola felvette Batthyány Ilona nevét. A vendégek tiszteletére adott ebéd után műsoros ün-
nepség volt az iskola udvarán ahol többek közt a dákai baráti kör vezetője előadást tartott a grófnő dákai 
kapcsolatáról. A szívélyes vendéglátás viszonzásaként a dákaiak átadtak a cinkotaiaknak 50 darab A 
Batthyány-család Dákán című könyvet. 

A következő év augusztus 20-án újra Ausztriába, Kittsee városba indultak a kirándulók. Útközben 
megtekintették a nagycenki Széchenyi Kastélymúzeumot. Kismartonban az Esterházy kastélyt. 
Kittseeben a város polgármestere fogadta és kalauzolta a csoportot. Bemutatta azt az épületet amit 
Batthyány-Strattmann László építtetett és végezte orvosi tevékenységét. Az épület ma is kórházként 
működik. 

1994. július 23-án Felsőörs volt acél. ahol Körmendy József volt felsőörsi prépost volt a vendéglátó. 
A prépost évtizedekkel előbb Dákán is szolgált. így a tagok között több ismerőst is köszöntött. A plébá-
nia templomának bemutatásakor szólt a Batthyány-család első ismert őseiről. Renold lovagról és le-
származottairól. 

1995. augusztus 5-én a család egy másik ágából származó Batthyány Kázmér birtokára, Bicskére lá-
togatott a baráti kör. Itt a polgármester köszöntötte a csoportot, majd Peterdi Ede. a honismereti kör ve-
zetője szólt a kastély egykori tulajdonosáról. Batthyány Kázmérról a Batthyány kormány külügymi-
niszteréről. munkásságáról. Elmondotta, hogy a honismereti kör hűséggel ápolja a család emlékét, ki-
adványt jelentetett meg a kastélyról. Hangsúlyozta, hogy ,, minket a Batthyányak kötnek össze ". A kas-
télyban jelenleg a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon működik, s erről az igazgató beszélt. 

1999. július 17-18-án kétnapos kirándulás keretében látogatott el a baráti kör küldöttsége Siklósra. 
Batthyány Kázmér másik birtokára Ott Simor Ferenc honismereti vezető fogadta a csoportot és mutatta 
be a várat, valamint a város más nevezetességeit. 

A következő két évben volt egy ópusztaszeri és egy erdélyi kirándulás, majd 1998. július 18-án a 
család birtokainak dunántúli központjába Ikervárra látogatott a baráti kör tagsága. Útközben Sárváron 
megtekintették a Nádasdy kastélyt, ahol ugyancsak szó esett a család és Dáka kapcsolatáról, mert a csa-
lád 1708-tól 1843-ig tulajdonosa volt a dákai birtoknak. A családról, a kastélyról a múzeum igazgatójá-
tól tudott meg többet a tagság. Az ikervári kastélyt, a parkot és a kultúrházban lévő Batthyánv-kiállitást, 
a templomot, ahol a Batthyány-család imádkozott, a honismereti kör vezetője. Koszorús Ödön mutatta 
be. Ezután a baráti kör megkoszorúzta a kastély falán lévő Zichy Antónia emléktábláját és a faluban lé-
vő. az ország első Batthyány Lajos szobrát. 

2000-ben (október 21-én) a millenniumi emlékévhez kapcsolódott a kirándulás. A program szerint 
az Országház és az ott elhelyezett magyar szent korona megtekintése volt a cél. Az. alkalmat összekap-
csolva megnézték a Batthyány örökmécsest, ahol közös fotó készült a csoportról. 

A Szülőföld Baráti Kör egy év múlva lesz 20 éves. A működéséből, a Batthyány emlékét ápoló prog-
ramokat emeltük ki, ezek alapján megítélhető, hogy az alapszabályban megjelölt célnak mennyiben tett 
eleget a kör. A helytörténet kutatása továbbra is feladata a körnek. Eddigi munkájának elismerését talán 
bizonyítja, hogy a baráti kör magkapta a Honismereti Szövetségtől az Emléklapot, a 2000. év kiváló 
Veszprém megyei civil szervezete címet. 2002-ben a baráti kör elnöke Veszprém Megye Közgyűlés-
ének Elnökétől megkapta a Pro Comitatu-díjat, 2006-ban a községi önkormányzattól a Díszpolgári Ok-
levelet. 

Tóth Dezső 
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