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Előszó

Nagyapámról, Batthyány-Strattmann Boldog Lászlóról elég sok könyv látott
napvilágot az elmúlt harminc évben. 

Úgy érzem, hogy ez a most megjelent kiadvány az összes eddig megjelentnél
alaposabb, részletesebb, pontosabb. A szerző apró mozaikokból, naplókivona-
tokból, újságcikk-részletekből, kortárs emberek, orvoskollégák és betegek idéze-
teiből rakja össze a képet, amiből az olvasó megismerheti ezt a szentéletű embert
és családját, fiatal korától egészen a sajnos túl korai haláláig.

Batthyány-Strattmann László egészen különleges ember volt, olyan ember, aki-
ből kevés van. Ezt én már tudtam, mert engem gyerekkorom óta erre tanítottak,
de úgy gondolom, hogy aki nem ismerte eddig, és most figyelmesen elolvassa
ezt a könyvet, az hasonló következtetésre jut.

Először is sziklaszilárd, rendíthetetlen hite tűnik fel. Batthyány-Strattmann
László a Jóistennel ébredt, aki egész napi munkájában is vele volt, és lefekvés
előtt is vele beszélgetett. Azután a mélységes emberszeretet mindenki iránt, legyen
az fogatlan, idős parasztasszony vagy nagyherceg. „Ha boldogok akartok lenni,
akkor tegyetek másokat boldoggá.” Ennél szebben nem lehet emberszeretét kife-
jezni.

A kötet második részében az olvasó megismerkedhet a Batthyány család törté-
netével, híres hadvezérekkel, politikusokkal, egyházi vezetőkkel és jeles nagy-
asszonyokkal stb.

A XX. század politikai viharai a Batthyány család felett sem mentek el nyom-
talanul. Ahogy a Szerző említi, a család szétszóródott, és ma már jóval több tag-
ja él valahol külföldön, mint Magyarországon. A külföldön élők közül már csak
a nagyon öregek beszélnek magyarul. Jómagam is életem nagyobbik részét kül-
földön éltem le, de szerencsére nálam a magyar gyökerek nem sérültek. Mindig
fel voltam háborodva és azonnal kijavítottam, ha valamelyik rokonom külföldön
úgy mutatkozott be, hogy „Pátjáni”.

Ezzel kapcsolatban anyai dédnagyapám, Széchenyi Viktor (az író és Afrika-
vadász Széchenyi Zsigmond édesapja) jut eszembe, akinek az volt a mondása,
hogy „ah, mi csak ilyen krumpli-nemzetség vagyunk”. Amikor megkérdezték tőle,
hogy ez mit jelent, ez volt a válasz: „a java a föld alatt van”.

Úgy gondolom, hogy a két család között van némi hasonlóság.

Budapest, 2013 augusztus
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Bevezető

Valamikor, a 80-as évek legelején, Rómában hallottam először németújvári Dr.
Batthyány László nevét. Nem ismertem sem őt, sem történetét. S akkor egy na-
pon váratlan felkérést kézbesített a posta. Kismartonból Stefan László püspök írt,
hívott: látogassam meg. Az effajta invitálást nem illik elutasítani, nem latolgat-
tam, néhány nap múlva elutaztam Bécsből Kismartonba.

Rövid bemutatkozás után – engem a Vatikáni Rádió volt munkatársaként azo-
nosított – helyet foglaltunk, ő pedig azonnal a tárgyra tért. Rámutatott egy fekete
bőröndre: „Ez a Batthyány bőrönd” – mondta. Odapillantottam, és vártam a to-
vábbiakat...

Nos, a folytatás, rövid taktikai megbeszélést követően, két évi utazgatást, talál-
kozásokat, kutatást, írást, fordítást stb. jelentett. Hetente két napot töltöttem a kis-
martoni püspökségen. László püspök úr gáláns módon, autót és sofőrt bocsátott
rendelkezésemre, így végigjártam egész Burgenlandot, s találkoztam Dr. Bat-
thyány akkor még élő, immár hajlott korú öt gyermekével: «Lilivel», «Ancsival»,
«Blankával», «Józsival» és «Ferivel». Felkerestem természetesen a Bécsben élő
unokát, Batthyány-Strattmann László Paszkál herceget is, sőt találkoztam na-
gyobbik fiával, az akkor gimnazista dédunokával, «kis Lacival» is. Az utóbbiak-
kal, sajnos, csak németül lehetett szót érteni...

Dr. Batthyány László említett öt gyermeke a szívhez szóló szóbeli információk
mellett, minden elképzelhetőt rendelkezésemre bocsátott: megsárgult oklevele-
ket, XIX. század végi fotókat, fényképalbumokat, családi dokumentumokat, le-
veleket, Édesapjuktól örökölt emlékeket, köztük már betegágyán készült kis raj-
zocskákat az első két unoka, Maja és Zsiga örömére... Személyes tanúságtételük
volt a leghitelesebb „információ”.

„Feri”, Dr. Batthyány Ferenc, Németújvárott, a ferences templom alatt húzó-
dó hatalmas családi sírboltban nyújtott nekem kezet. Befelé haladva halk hangon
tájékoztatott: «Ez a két kicsi koporsó az éppen csak megszületett pici Károlyt és
a három évet megélt Anna Máriát, Mizikét rejti. Amikor 1929. november 1-jén
itt jártunk, s mécsest gyújtottunk a két apróság s legidősebb bátyánk, Ödön ko-
porsója mellett, nem is sejtettük, hogy Édesapánké lesz a következő. Hiszen
utolsó percig, minden erejével dolgozott. November első hetében Édesanyánkkal
együtt Rómába készült, ugyanis a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok
Állandó Bizottságában ő képviselte Közép-Európát. Bécsben lett rosszul, orvos
barátai tanácsára gyors kivizsgálásnak vetette magát alá. Mi biztosak voltunk
abban, hogy egy-két héten belül minden rendben lesz. Nem így történt. – 14 hó-
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„Feri”

Dr. Batthyány eredeti kő-koporsója

Batthyány-Strattmann Károly herceg
szarkofágja

Batthyány-sírbolt bejárata
Németújvár

A németújvári Batthyány-kripta legújabb, 
a ferences kolostor nyugati pincéjéből 

1969-ben kialakított része

Batthyány Lajos nádor címeres koporsója



nap múlva itt, a sírboltban, Ödön mellett kapott helyet. Utolsó betegségében már
annak az örömének is kifejezést adott, hogy nemsokára találkozni fog elsőszülött
fiával... 1951 márciusában természetesen ide hoztuk Édesanyánkat is. Ő kereken
húsz évvel élte túl Apánkat. Hosszú és súlyos betegségben hunyt el. Éveken át
nem tudott sem beszélni, sem írni. Amikor megkezdődtek a boldoggáavatásra
irányuló hivatalos tanúkihallgatások, Apánk képét símogatva ajka csak egyetlen
szót tudott megformálni: heilig, szent. – Egymás mellett pihennek Édesapánk
apai nagyszülei, Batthyány II. József  és felesége, Tarnóczy Antónia, valamint
egyetlen fiuk, a mi nagyapánk és szent életű nagyanyánk: Batthyány III. József és
Batthyány Lujza. Mi, gyerekek, csak felnőtt korunkban tudtuk meg, milyen csa-
ládi tragédia árnyékolta be Édesapánk gyermek- és kamaszkorát... – Itt pihen
Magyarország utolsó nemzeti nádora is – vezet tovább –, a díszes szarkofág
pedig Batthyány-Strattmann Károly herceg hamvait rejti...» A polcokon sorako-
zó hamvvedrek egyikére mutatva: «Ebben az urnában Batthyány József  herceg-
prímás szívét őrzik. Azt akarta, hogy legalább szíve családja körében nyugodjék.»

«Van itt a kriptában egy számunkra is titokzatos rész. A koporsókról hiányzik
az elhunytak neve, a kegyelet emlékjelei. De ezek a névtelen Batthyányak is a nagy
család tagjai. Mert összetartozunk!» 

Az idős Batthyány Ferenccel később még Dunakilitin találkoztam, amikor a
helybéli iskolát Dr. Batthyány-Strattmann László hercegről, a „szegények Orvo-
sáról” nevezték el. Az ő viszontagságos sorsáról később fia, Bálint közölt rész-
leteket.

«Lilivel» Németújvárott, a vár alatt húzódó Clusius utcai otthonában beszél-
gettünk: olyan emlékeket sorjázott Édesapjukról és Édesanyjukról, saját gyer-
mekkorukról, amelyek áttetsző fényben idézték elém a családapát és a szegények
áldott orvosát. – Az özvegy Batthyány Lujza könnyed mosollyal beszélt boldog
gyermekkorukról, Köpcsény hajdani tündérvilágáról. A falon történelmi elődö-
ket ábrázoló festmények, családi fényképek; ebben a miliőben könnyű volt visz-
szapergetnie az időtálló emlékeket. «Mindnyájan Köpcsényben születtünk.
Ödön, jómagam és Laci alkottuk a nagyok csoportját. Ödön bátyánk vitathatat-
lan fensőbbséggel parancsolt nekünk. Legszívesebben indiánosdit játszottunk.
Ödön volt a törzsfőnök. Nyaranta a parkban tanyáztunk, de télen – ha nem szán-
kóztunk vagy korcsolyáztunk – beszorultunk a kastélyba. Nem egyszer megtör-
tént, hogy a nálunk járó vendégek indián sátrakat, huron fegyvereket találtak a
szalonban. Édesapánk ilyenkor csak mosolygott. Nem lehetett elképzelni olyan
előkelő vendéget, aki miatt kizökkentünk volna megszokott családi életünkből!
– Ödön örökölte Édesapánk zenei talentumát, de nem tervezgetett, – mintha
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sejtette volna a jövőt... A lányok közül természetesen én mentem először férjhez.
Édesapánknak megadatott az az öröm, hogy még megláthatta első kis unokáit:
Maját és Zsigát. Már a Löw szanatórium betegágyán, kihasználva a fájdalmas
görcsök közötti szünetet, valóságos állat- és virággyűjteményt rajzolt Majának,
alatta ezekkel a szavakkal: 'Drága Maja, neked és öcsikédnek összeállítottunk
egy kis állatkertet. Csókol: Nagypapa'. – Elég messze laktunk Bécstől, ritkábban
tudtam hozzá elmenni, mint a többiek. Gyakran írt nekem, s amikor már írni sem
tudott, üzent... Valahányszor eljutottam hozzá, kis keresztet rajzolt a homlo-
komra. így áldotta meg a kicsiket is. Soha nem panaszkodott. Hogyan is fejezzem
ki az alig megfogalmazhatót? Ő mindig ugyanaz maradt, minden helyzetben:
mint orvos a műtőben, mint férj és apa a családi otthonban, mint halálos beteg
a kórházban. Csak egyre sugárzóbb lett, felfoghatatlan szeretet áradt belőle.»

Batthyány Lujza szava itt elakadt... Megéreztem, elmondta a lényeget. 

Kismartontól «Józsi», Dr. Batthyány József  élt a legmesszebb: Farkasdifalván
az egykori Batthyány vadászkastély könyvtártermében fogadott. Először könyv-
ritkaságokat húzott elő, többek között egy 1524-ben nyomtatott Bibliát, Me-
lanchton széljegyzeteivel. A kandalló fölé fénymásolatban azt a levelet függesz-
tette, amelyet Batthyány Ferenc ifjú hitvesének fogalmazott a mohácsi csata elő-
estéjén. – A család történetére vonatkozó féltett iratok elzárt szekrényben rej-
tőztek. Batthyány József  kérés nélkül magyarázott:

«Ez itt Édesapánk nagyanyjának, Tarnóczy Antóniának a Naplója. 1859-ben
kezdte írni, sajnos, végig ceruzával. A francia szöveget csak-csak el lehet még
olvasni, de a gót betűs német írást már nemigen. A Naplóban gyakran felbukkan
gyermekének, Pepinek a neve. Így becézte egyetlen fiát, Józsefet, vagyis nagy-
apánkat. Imádta ezt a későn született fiút, Batthyány nagyurat akart belőle nevel-
ni. Menyét, Batthyány Lujzát, ki nem állhatta, új dinasztia alapítására alkalmas
fiúkat várt volna tőle... A Napló egyébként kortörténeti szempontból is érdekes
adatokat hordoz. Vajon ki fogja egyszer megfejteni...?» 

«Édesapám azt tervezte, hogy rendszeresen közzéteszi köpcsényi kórháza évi
jelentését. Sajnos, csak az 1905-ös készült el. A kötet orvostörténeti szempontból
bizonyára felbecsülhetetlen értéket képvisel. Édesapám sokszor lépett orvosi
szempontból járatlan utakra, mindent megpróbált, hogy segíteni tudjon.»

Frissen felállt, s egy másik szekrényből három fényképalbumot húzott elő. Raj-
ta a dátum: 1899, 1900, 1901. «Itt látható Édesapám első autója, ő maga a sofőr.
A képek alatti szöveget Édesanyám írta. Az egyik kép aláírása: 'Csárda, ahol
Laci meg én és a motor kicsit megpihentünk. Laci közben egy szegény gyerek-
nek fogat húzott. 1899. aug. Nizza.' 
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„Lili”

A kastély címerrel díszített 
homlokzata

„Ancsi”

Németújvár, Batthyány kastély, Clusius utca 
a ferences kolostor kapujából (1980-as évek)

„Cuppanós csók” Nizzában

Dr. Batthyány automobilja



Fáradhatatlan vendéglátóm ez után két füzetet tett elém. «Szociológusoknak
való csemege ez a két irka. Az egyik, 1915-től, Édesapám feljegyzéseit tartalmaz-
za a köpcsényi szegényekről. A név, életkor, lakcím és gyermekek száma után
ilyen bejegyzések: 'Férje meghalt TBC-ben.' – 'Férje gyári munkás, most hadi-
fogságban.'– 'Nagyon szegény, szinte teljesen vak.' A füzet végén már más kéz-
írás látható, látszik, hogy Édesapánknak ekkor már nem maradt ideje a feljegy-
zések folytatására. A másik pepita fedelű füzetben rövid feljegyzések a körmendi
szegényekről. «Ezeket az embereket már mi is ismertük. Édesapánk sokszor ben-
nünket küldött pénz- vagy egyéb segéllyel a szegény családokhoz. Őt az egész
ember érdekelte, testi-lelki szükségleteivel együtt. A feljegyzések három szem-
pontot egyesítettek: az egészségügyit, a szociálisat és a vallásit. Például: 'A csa-
ládapa elmebeteg, az asszony nagyon nehezen keresi meg a mindennapit, mert
hibás a keze.' – 'Súlyos tüdővészes, 31 éves.' – 'A férfi arca sebes (rákos), nem ve-
szik fel sehová munkára.' – 'Koldulásból él, nagyothalló.' – 'A családfő világta-
lan, koldulásból élnek.' – 'Senkije sincs, mosni jár, de nehezen bírja már a mun-
kát.' Ezt a füzetet egyébként a kórházban működő szerzetesnővérek vezették.» 

Még nincs vége a meglepetéseknek: egy másik szekrény mélyéről előkerült egy
lepedő nagyságú Családfa, mellette levelek, régi számlák, meghívók, végül egy
elrongyolódott kézírásos könyv: A' Battyáni Fámiliának Eredete és Története. Bat-
thyány József  az Előszóból olvasott fel:

«A' mi engem illet: adná Isten, hogy nem külömben ékességére vállyak Édes Hazámnak,
mint nékem dicsőségemre esik, hogy benne születtem. A' van eszembe mindenkor, azon
vagyok minden igyekezetemmel, hogy benne Születésemet ne Szégyöllye. – Irám Szom-
bathelyen, 1809. évben. A' Szerző.'»

A Felolvasó szeme elhomályosodott... Batthyány József  mintha a maga hit-
vallását mondta volna el.

«Ancsi», Batthyány Anna bécsi otthonában szinte „élnek, mesélnek” a festmé-
nyek, a fényképek. Látom, amint a temperamentumos ifjú hitves, Mizl éppen cup-
panós csókot ad férje, Dr. Batthyány László arcára. Mellettük az aprócska Ödön. 

«Édesapánk gyerekkori vallásosságát eléggé elmosták fiatalkorának útkereső
próbálkozásai, tévedései. 1898-ban esküdtek meg. Házasságkötésekor szinte elöl-
ről kezdett el mindent. S ez vitathatatlanul Édesanyánk érdeme. – Édesapám
indulatos természet volt, de Édesanyánk úgy mondta, hogy harminchárom évi
házasságuk alatt, egyetlen egyszer látta haragosnak. A nővérek viszont azt
mondták, hogy a kórházban, végtelen türelme mellett, tudott igen erélyes is
lenni. – Mi, gyerekek minden élethelyzetben ugyanolyannak láttuk: egyszerű-
nek, derűsnek, kiegyensúlyozottnak. Mindenkinek mindene tudott lenni. Min-
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ket, a testvéreket, egy életre összekovácsolt. – Istenre vonatkoztatott mindent.
Amikor kicsik voltunk, séta közben gyakran felhívta figyelmünket a természet
csodáira: 'Mindezt a szépséget a jó Isten teremtette!' – A napot szentmisével
kezdtük, ezen mindnyájan áldoztunk. Édesapám szívesen ministrált, vagy ját-
szott a harmóniumon. A fiúk be voltak osztva a hét minden napjára; emlékszem,
Karlit, a legkisebbet Édesapánk tanította meg ministrálni. Előfordult, hogy Karli
a Confiteor-ban omnibus sanctis helyett autobus sanctis-t mondott. Szentmise után
Papi mindig közös hálaadást tartott az oratóriumban vagy dolgozószobájában.
A mi délelőttünk tanulással telt, ő a kórházban dolgozott. Ebédkor ismét együtt
volt a család. Apánk a fáradtságtól néha alig tudott enni. Különben is mértéklete-
sen étkezett. – Cigaretta mindig volt nála, szívesen rágyújtott. Ödön halála után,
mintegy folytatva elhunyt fia szeretetgyakorlatát, szombaton nem dohányzott.
Nagyhéten sem. – Délután olykor rövid időre lepihent, utána sietett vissza a kór-
házba. Főképp az operált betegeket akarta naponta többször is látni. Szívesen
végezte a kötözést is. Az este ismét a családé volt. Külön-külön foglalkozott mind-
egyikünkkel. Este közösen imádkoztuk a rózsafüzért. Erre az éppen ott tartóz-
kodó vendégek is hivatalosak voltak. – Édesapánk soha nem volt tétlen. Dolgo-
zott és imádkozott. Csak az imából meríthetett erőt ahhoz, hogy viszonylag
gyönge fizikumával naponta 80–100 beteget lásson el, s ugyanakkor egészen a
családé legyen. Azt hiszem, eljutott az Istennel való misztikus egyesülés fokára.
Életének igazi titka Istenben van elrejtve. – Halála előtt néhány perccel még ke-
resztet rajzolt homlokomra. Hiszem, hogy egész életemet végigkísérte Édes-
apám áldása.» 

Könnyes hallgatás után beszélt Édesanyjukról, akit ő ápolt hosszú éveken át.
Budapest ostromát a város szívében, valahol a VIII. kerületi Horánszky utcában
élték át...

Emlékeiről, sajnos, nem vezetett Naplót – mint Lili és Blanka – de szavait, tör-
téneteit rám bízta...

«Blanka» Kismartonba jött el a püspökségre. Szavai mellett hozta a legdrá-
gábbat: könnyes szemmel adta kezembe a Tagebuch Édesapja utolsó betegségét
és szent halálát szemtanúként megörökítő három vaskos kötetét, – amelyet egy
az egyben le is másoltam. (Egy példánya az OSzK-ban!) Azóta valahol az uno-
kák őrizhetik...

A harmadik kötetből, idézve a múltat, felolvasott néhány mondatot, majd a
január 22-i dátumig lapozott: ezen az oldalon egy nagy kereszt látható... Elhall-
gattunk. A napló becsukódott. Blanka szeméből a tizennyolc éves lány fájdalma
tört elő, mikor ezt suttogta: «Gondolja, hogy találkozom még Vele valahol?» 
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Szentmise a várkápolnában

„Blanka” és Anna Moik a köpcsényi kórház emléktáblája előtt

Köpcsényi kastély, lépcsőfeljárat
Batthyány Pál portréjával

Hálaadás

Köpcsény, a kastély díszterme

Dr. Marasztó, a köpcsényi
kórház igazgató főorvosa



Eljutottam természetesen Köpcsénybe is, ahol a drága nyugdíjas igazgató-ta-
nítónő, Anna Moik élt, kis családi házban, nem messze a kórháztól. Édesapja,
Ferdinand Moik, Dr. Batthyány sofőrjeként szolgált, Anna így néhány évig Kör-
menden járt iskolába, később visszakerült Köpcsénybe. Iskolaigazgatói munkája
mellett évtizedeken át hatalmas anyagot gyűjtött össze Dr. Batthyányról. Meg
is mutatta Krónikája vaskos köteteit (vajon hová került azóta ez a krónika?); fel-
mérhetetlen kincs! Anna átkísért a kórházba, amelynek akkor még magyar igaz-
gatója, Dr. Marasztó tárt karokkal fogadott, – s mutatta meg az 1902-ben fel-
épült intézményt, benne a kis kápolnát, amely szinte változatlanul őrzi eredeti
bensőséges légkörét.

A kórház mellett magasodik a sok száz éves templom, ahol mindmáig szentmi-
sét mutatnak be a Batthyány család időközben elhunyt tagjaiért.

És maga a köpcsényi kastély! Anna társaságában járhattam végig a pompás
termeket, léphettem fel a köríves lépcsőn, csodálhattam meg a díszteremben álló
zongorát. Ezen játszott, komponált Dr. Batthyány elsőszülött fia, Ödön és az
ugyancsak páratlan tehetséget mutató Ancsi. Esténként Ödön és Ancsi gyakran
játszottak négykezest... A többiek – kicsik és nagyobbak, olykor az Apa diktálta
ritmus szerint – akár táncra is perdültek!

Hosszabban időzhettem Németújvárott. A vár lovagterme is őrzi az Örs nem-
zetség, Kővágóörsiek és a Batthyány család képeit –, nos, ezekkel a vitézekkel
később még többször „találkoztam”. A ferences templom Batthyány sírboltjába
lépve első utam természetesen Dr. Batthyány László szarkofágjához vezetett.
Rajta nemzetiszínű szalaggal átkötött koszorúk, mellette hitvese, Mizl és első-
szülött fia, Ödön pihen. Békés csend honol körülöttük... Vagy száz, felírással el-
látott koporsó sorakozik a kriptában. Jónéhány urna is látható az egyik polcon:
azok évszázados maradványai, szíve, akik már csak így jutottak haza, a családi
sírbolt homályába.

Két kerek éven át tartott ez az izgalmas zarándokút, anyaggyűjtés... Nem ma-
radhatott ki természetesen a bécsi Osztrák Állami Levéltár sem, ahol hatalmas
kosarakban hordták elém a későközépkori dokumentumokat, XVII/XVIII. szá-
zadi kiadványokat. A következő kutatási terep a budapesti Magyar Országos
Levéltárban, a MTA Könyvtárában, a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában,
az Országos Széchenyi Könyvtárban (itt kaptam a legtöbb emberi segítséget) nyílt
meg előttem. A szombathelyi püspöki levéltárba csak később jutottam el.

1991-ben elkészült az első Batthyány-monográfia, ezt fordították le olaszra, s
többek között ez olvasható a boldoggá-avatást előkészítő Vatikáni Positio hatal-
mas kötetében. 

2003 tavaszán hívtak Rómába, hogy vegyek részt a boldoggáavatási szertartá-
son. Nem mentem, mert az MTV közvetítésben kérték közreműködésemet. 

13



A 2002/2003 félévben viszont az ELTE bölcsészkarán 14 egyetemista vett részt
egy Batthyány családtörténeti szemináriumon. Birkóztak – velem együtt – az át-
láthatatlannak tűnő Batthyány genealógiával, s a félév végi vizsgán mindegyiknek
egy maga választotta történelmi Batthyány személyiségre vonatkozó szakiro-
dalmat kellett bemutatnia. Ugyanez a féléves Batthyány-szeminárium megis-
métlődött a Szegedi (akkor még JATE) Egyetemen. Olyan fiatalok tanultak,
kutattak, írtak, akik addig csak a vértanú Batthyány Lajost ismerték, Dr. Bat-
thyány László nevét még csak nem is hallották.

Megvan-e még a kis fekete „Batthyány bőrönd”? Stefán László püspök már
régen (1995. március 8.) elhunyt, a további helybéli kutatás, anyaggyűjtés pedig
szépen le is állt. 2012-ben a kismartoni püspökség levéltárában volt alkalmam
végignézni a Batthyány-anyagot tartalmazó eldugott szekrény polcait. Könnyű
volt megállapítanom: nem volt benne semmi új... Időközben sorra meghaltak a
„Gyerekek”, utoljára Lili, két éve pedig a szorgos anyaggyűjtő Anna Moik.
«Karliról», a legkisebb fiúról is tudtam, de ő s családja Uruguayban élt. Azóta
már ő is csatlakozott a Batthyányak népes mennyei seregéhez. Karlinak csak egy
levelét őrzöm, amelyet Kardos Klárának, a Szolgálat folyóirat Klagenfurtban élő
szerkesztőjének írt, aki a 70-es években a bécsi érsekség archívumában megta-
lálta Dr. Batthyány 1926-ban vezetett Naplójának eredeti szövegét. Lefordította
és a kismartoni püspökség segítségével meg is jelentette. Ez volt különben az
első, hiteles, tudományos publikáció. 

Magyarországon, tudtommal, két Batthyány unoka él: Bálint és Ádám, a népes
BATTHYÁNY család – unokák, dédunokák népes serege pedig – szerte a nagy-
világban, Bécstől Montevideóig... Közülük alig néhány beszéli/töri még a
Batthyányak anyanyelvét, a magyart.

Hazánkban 1990-től összesen öt Dr. Batthyány Egyesület, Társaság, Idősek
Akadémiája működik (Körmenden egy, Budapesten három és Szombathelyen
egy): tagjai orvosok, egészségügyiek, pszichiáterek, akadémikusok, akik rend-
szeresen tartanak szakmai előadásokat. Néhány kórházban már látható a sze-
gények orvosának valamelyik portréja. Sanyarú körülmények között 1982-ben
alakult meg Budán a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekott-
hona. Ma már óvoda és általános iskola biztosítja a fogyatékkal élő gyermekek
szakszerű képzését. 

Köpcsény kórháza ma is működik, bejáratánál kétnyelvű emléktábla, folyosóin
az Anna Moik által begyűjtött Batthyány fotók kinagyított másolatai láthatók;
áll a bérlőit váltogató köpcsényi kastély és az ősi körmendi vár is. Ennek belső
udvarán egy koraújkori ágyú emlékeztet a vitézi múltra.
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Tájékozódva (botladozva) a Batthyány családtörténet megmaradt levéltári
anyagában, látom, hogy az – bárhol őrizzék is – még mindig beláthatatlan lehe-
tőségeket rejt és kínál...

Kérdezem tehát: ki, kik folytatják a további kutatást, a még rejtőző Naplók,
feljegyzések bemutatását?

2013. szeptember 8. Kisboldogasszony ünnepén

Dr. Puskely Mária SSND
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„Karli” (jobbra)
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