Szakmai beszámoló
A Batthyány uradalmak című kiállításhoz
Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 2016. szeptember 6-án 600 000,- Ft
támogatást biztosított a Batthyány uradalamak c. vándoroltatható időszaki kiállítás
megrendezésére a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár részére
(pályázati azonosító: 204106/02136).
1716-ban, 300 évvel ezelőtt helyezte át a Batthyány család magyarországi
uradalmainak igazgatási központját Körmendre. A kerek évfordulóról a Dr.
Batthyány-Strattmann László Múzeum vándoroltatható időszaki kiállítás
megrendezésével emlékezett meg.
A kiállítás célja volt, hogy az egykori Batthyány uradalmi települések lakói
megismerjék közös múltjukat, az uradalmi rendszert, mely évszázadokon keresztül
összekötötte őket, és meghatározta történelmüket. A kiállítás vándoroltatását
terveztük az egykori uradalmi településekre, ezért anyagát és installációját ennek
megfelelően állítottuk össze. Mivel a témában kevés tárgyi anyag maradt fenn, ezért
elsősorban a Batthyányak örökségének képi megjelenítését tűztük ki célul, melyet 13
roll-up-on mutattunk be. Ezt egészítette ki a tárlókban elhelyezett dokumentum és
tárgyi anyag, mely a Batthyányak körmendi uradalmához kapcsolódik. A kiállítás
vándoroltatását úgy zajlott, hogy a 13 roll-up átkerült a következő település
kiállítóterébe, ahol ezeket helyi tárgyi- és dokumentumanyaggal egészítették ki.
A roll-up-ok tematikája: egy család- és egy uradalomtörténeti bevezető után a
Batthyányak ausztriai, dunántúli, szlovéniai és horvátországi uradalmait mutatják
be:
• A Batthyány család története
• A Batthyány uradalmi rendszer működése
• A németújvári uradalom
• A németújvári uradalom magyar tartományai: Csákány és az Őrség
• A rohonci, szalónaki és borostyánkői uradalmak
• A körmendi uradalom
• A szlovéniai és horvátországi Batthyány uradalmak
• A kanizsai uradalom és Homokkomárom
• A zalaszentgróti birtok
• Az intai uradalom
• A sármelléki jószág és az enyingi uradalom
• Bicske, Mány és Kisbér
• A Batthyányak baranyai birtokai
Az uradalmi rendszer működésének ismertetése során a nagybirtok
birtokgazdálkodási, közigazgatási és jogszolgáltatási funkcióit kívántuk vázolni.
Kitértünk a rendszer működtetőire, az uradalmi alkalmazottakra is.
A roll-up-okon térképen jelenítettük meg az adott település uradalmi rendszerben
betöltött helyét. Az adott uradalom magyar-német nyelvű leírása mellett a roll-upokon elsősorban a Batthyányak helyi építészeti örökségét jelenítettük meg, amely ma

is hirdeti az egykor birtokos család emlékét. A roll-up-ra felkerült az uradalom
Batthyány családbeli megszerzőjének ábrázolása.
Az eredeti, Batthyány levéltárból származó dokumentumokat két vitrinben mutattuk
be. Itt helyeztük el többek között a körmendi Batthyány uradalom gazdasági
feljegyzéseit rögzítő 18. századi köteteket, a tiszttartók levelezését a földesúrral,
birtokleltárakat a 17-18. századból, valamint Batthyány Fülöp emléklapját a
körmendi és szombathelyi birtokok térképes ábrázolásaival.
Kiemelt helyet kapott a kiállításban az intai Batthyány uradalom térképe 1808-ból,
melynek mérete is jelentős, 250x150 cm nagyságú.
A kiállításban elhelyeztünk egy digitális képkeretet, melyen az uradalmi
településekről készített fotókat tekinthették meg látogatóink.
A vándorkiállítás helyszínei:
Körmend, Batthyány kastély kocsiszín: 2016. október 28. – december 15.
Siklós, Vár: 2017. február 8. – március 31.
Nagykanizsa, Thúry György Múzeum: 2017. április 11. – május 28.
Németújvár (Güssing), Vár: 2017. május 30. – augusztus 30.
Látogatószám:
Körmenden: 650 fő
A vándorkiállítás további helyszínein: 1320 fő.
A kiállításnak önálló bevétele nem volt, mivel a múzeum többi kiállításaival közös
jeggyel lehetett látogatni.
A kiállításhoz 40 oldalas, A/5-ös méretű, színes kiállításvezető készült „Batthyány
uradalmak” címmel.
http://muzeumkormend.hu/kiadvany/legujabb-kiadvanyunk-batthyany-uradalmak

Sajtómegjelenések:
http://vaol.hu/kultura/humanus-batthyany-1802940
http://siklosihirek.hu/batthyany-uradalmak-tarlata-nyilt-meg-a-varban/
https://www.youtube.com/watch?v=4T7unGs4ZI0
http://zaol.hu/kultura/batthyany-uradalmak-thury-gyorgy-muzeum-kiallitaskultura-nagykanizsa-1829512
http://www.kanizsatv.hu/hirek/20705/batthyany-uradalmak/
http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/36919/vandorkiallitas-mutatja-be-a-batthyanyuradalmakat-nagykanizsan/
http://mult-kor.hu/mecenasokat-iskolaalapitokat-es-politikusokat-is-adottmagyarorszagnak-a-batthyany-csalad-20170412

A körmendi kiállítás képei

A siklósi kiállítás képei:

A nagykanizsai kiállítás képei:

A szakmai beszámoló elérhetősége a múzeum honlapján:
http://muzeumkormend.hu/palyazat/batthyany-uradalmak-c-vandorkiallitas
Körmend, 2017. július 24.

