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Bevezető 

Dolgozatunk a Habsburg Birodalom egységesülő piacába beilleszkedő, Magyarországot érintő 

legfontosabb infrastrukturális, gazdaság- és kereskedelempolitikai kérdéseket vizsgálja, egy 

nyugat-dunántúli, árutermelésben érdekelt arisztokrata életpályájának vázlatos 

megrajzolásával. Elsősorban történelmi életrajzról1 van szó, melyben bemutatásra kerül, milyen 

életpályalehetőségek álltak egy magyar főnemes előtt, ha nem akart a javakat csupán élvező, 

de azt nem szaporító arisztokrata módján élni. Munkánk célja tehát az, hogy történelmi 

forrásokon alapuló hiteles képet rajzoljunk a késő tereziánus kortól I. Ferenc uralkodásának 

korai szakaszáig tevékeny birodalmi gróf, valóságos belső titkos tanácsos, vállalkozó, gépész 

és feltaláló Batthyány Tivadar2 bányavállalkozói, manufaktúra-üzemeltetői, hajóépítő 

tevékenységéről, és ezt a pályaképet beillesszük a korszak gazdaság- és közlekedéstörténeti 

diskurzusába.3 

A tárgyalt kérdés kifejezetten interdiszciplináris probléma: több egymástól igencsak különböző 

történettudományi szakterület metszéspontjában helyezkedik el, emiatt a téma historiográfiái 

megalapozottságának vázlatos ismertetése vállalható. Ez főképp a fókuszban álló személy 

hosszú életpályákájának és szerteágazó tevékenységének köszönhető. A gazdaságtörténeti, és 

biográfiai vizsgálódások mellett elkerülhetetlen a közlekedéstörténet és a közlekedéstudomány, 

valamint az azt megalapozó technika- és tudománytörténeti vizsgálódásokba bocsátkozni, 

mivel a gróf idejének jelentős részét a hajóépítésnek, és az újtípusú hajója fejlesztésének 

szentelte.4 A vízi jármű (Batthyanisches Wassermaschine) közlekedéstörténeti kuriózumként 

való tárgyalásán túl, érdemesnek mutatkozik arra, hogy a hajó működését megvizsgálva választ 

találjunk azokra a kérdésekre, melyek Magyarország teherszállítási, folyami közlekedési 

infrastruktúráját érintették. A gőzhajózás elterjedése előtt a hegymenetben – a folyó 

 
1 Az életrajzírás elméleti megközelítéséhez lásd: BÖDEKER, Hans Erich: Biographie schreiben, Göttingen, 

Wallstein Verlag, 2003; ill. RÖCKELEIN, Hedwig: Biographie als Geschichte, Tübingen, 1993; ill. LORIGA, Sabina: 

La biographie comme problème, in: REVEL Jacques: Jeux d’échelle. La micro-analyse a l’expérience. Párizs, 1996, 

209-231. 
2 Németül Theodor, egyes szakirodalmak, levéltári repertóriumok, sőt a levéltári struktúrában Tódorként is említik. 

Lásd: ZIMÁNYI Vera: A herceg Batthyány család levéltára, Budapest, 1962. A névváltozatok használatáról a 

történeti irodalomban és a forrásokban későbbiekben szólunk. 
3 A dolgozat mintaadó munkái H. Balázs Éva: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus 1763-1795. Budapest 

Akadémiai Kiadó, 1967; ill., SZAKÁLY Orsolya: Egy vállalkozó főnemes. Vay Miklós báró (1756-1824), Budapest, 

ELTE, Eötvös Kiadó 2003; ill. KURUCZ György: Keszthely grófja Festetics György, Budapest, Corvina Kiadó, 

2013. 
4 Átfogó irodalom a korszak technikai újításairól SINGER Charles. et al.: A History of Tecnology Vol. I-V., Oxford, 

Oxford at the Clarendon Press, 1954-1958. IV. kötetében kapunk képet. További hajózástörténeti szakirodalom: 

GONDA Béla: A magyar hajózás, Budapest, Műszaki Irodalmi és Nyomdai Vállalat, 1899; ill. DEZSÉNYI Miklós, 

HERNÁDY Ferenc. A magyar hajózás története, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1967. 
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folyásirányával szemben – történő vízi teherszállításnak az állati, illetve adott esetben emberi 

erővel történő hajóvontatáson kívül nemigen volt alternatívája.  

  

A korszak gazdaság-és kereskedelemtörténetének értelmezési lehetőségei a történetírási 

hagyományban 

Magyarország gazdaságának, és az újszerzeményi területeknek a beillesztése, beilleszkedése a 

Habsburg Birodalomba máig vitatott kérdés. Az is kérdéses, hogy egyáltalán „beillesztése” 

volt-e ennek a birodalomrésznek, és ha igen mibe való beillesztés ez. Nem szemantikai 

probléma ez, sokkal inkább tartalmi. Az egységes gondolkodás ugyanis a Habsburg 

Birodalomban a Magyarország helyzetéről gazdaságpolitikai tekintetben a 18. század második 

felének terméke, és a sokszor használt beillesztés fogalom ebben a koherens, a birodalmat 

egységes piacként kezelő elméleti konstrukcióban értelmezhető. Mindig is léteztek pénzügyi 

megfontolások a kincstár feladataira, az adóztatásra, a pénzverésre, és a vert címletekre 

vonatkozó intézkedések, de ezek a fiskális politika részeként jelentkeztek. Újranyitottak réz-, 

ezüstbányákat, folytak telepítések, és adókedvezményekkel iparosokat, kézműveseket 

csalogattak Magyarországra, de egységes, az adózó nép jólétét, gazdaságfejlesztő, gazdasági 

struktúrák átalakítását célzó intézkedések Mária Terézia és II. József idején jelentkeznek 

számosan.5  

Hazánk és az osztrákok viszonyrendszerét vizsgálva több szerző megállapította, hogy a Magyar 

Királyság gyarmat lett volna.6 Oláh Miklósra esztergomi érsekre hivatkozva helyesebb, ha a 

Birodalom és tágabb értelemben Európa éléstáraként tekintünk e területre, mely élő állattal, 

elsősorban marhával, lóval, juhval és borral látta el az osztrák, észak-itáliai, bajor, de még a 

nyugatibb német vidékeket is:  

Nemkülönben annyi a marhacsorda, kecske- és juhnyáj, akkora a bőség mindenféle 

vadban, hogy nemcsak Magyarország érzi ennek előnyét, de a vele szomszédos 

tartományok is részesülnek belőle. A marhák egyrészt Itáliának Velence környékére eső 

 
5 Csupán 1746-ban szerveztek az egész birodalom központi gazdasági irányításáért felelős kormányhatóságot, az 

Universalkommertiendirektoriumot, 1762-ben ennek helyére lépet a Kommerzienrat. 
6 ECKHART Ferenc: A bécsi udvar gazdaságpolitikája Mária Terézia korában, Budapest, Budavári Tudományos 

Társaság, 1922; u.ő.: A bécsi udvar gazdaságpolitikája Magyarországon 1780-1815, Budapest, Akadémiai Kiadó, 

1958. 
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teljes területét, másrészt Ausztriát, Morvaországot, Bajorországot, a Sváb hercegséget 

és Németország népeit egész széltében ellátják élelemmel.7  

Nota bene, még a török hódoltsági időkben is folyt a kereskedelem, és az főként hódoltsági 

területről indult ki. Oláh ezt a mohácsi vészt követő években veti papírra, de a 18. században is 

ez volt a fennálló képlet, és a 18. század végi 19. század eleji gabonakonjunktúra idejéig a 

legmeghatározóbb mezőgazdasági exportcikkeink e termékek maradtak továbbra is. Még maga 

Hörnigk, az osztrák kameralista is úgy írja le Magyarországot, hogy bányakincsekben gazdag, 

és „valóságos kenyér-, zsír- és húsbánya.”8 

Ha a gyarmatsztereotípiára visszatérünk, azt kell mondanunk, nem egyedül Magyarország 

esetén kerül elő ez a terminus. Kenneth Maxwell Pombal márkiról írott életrajzában ez a mottó 

olvasható: „Portugália angol gyarmat”.9 Tudvalévő, hogy Anglia és Portugália között nem volt 

semmiféle perszonálunió, de volt komoly gazdasági függőségi viszony, ami Choiseul 

külügyminisztert eme megnyilatkozásra sarkallta.10 Igaz persze, hogy a gyarmat kifejezés 

tartalmilag nem tisztázott, továbbá földrajzilag és időben is eltérő sajátosságokkal lehet leírni, 

azonban egy-két fontos pontban rögzíthetők a gyarmatosítás ismérvei. A legfontosabb, hogy a 

helyi uralkodó osztály elveszíti hatalmi privilégiumait, birtokait. I. Lipót és I. József 1686 után 

próbálkozott ilyen lépésekkel, de a Rákóczi-szabadságharc és az azt lezáró szatmári béke, 

illetve a Pragmatica Sanctio, megszűntette ennek a gyakorlatnak a politikai feltételeit.11 Tény 

azonban, hogy a magyar gazdaság elsősorban nyersanyagszállító és agrárország volt, és tény az 

is, hogy gazdaságpolitikánkat nem határozhattuk meg kedvünk szerint, mivel egy 

központosított birodalom részeként kellett működnünk.  Különösen nem volt döntő szavunk az 

exportpolitikánkat illetően, és ez meghatározó fundamentuma lett a 18. század végi 

Habsburgokkal szembeni sérelmi politikának. A birodalmon belüli munkamegosztásban az 

iparcikkek előállításának feladata már csak a történeti folytonosság miatt is a nyugati 

tartományokra tartozott. Az 1780-as és korai 1790-es évek antijozefinista röpiratirodalmát 

átnézve számos szerző József „despotikus uralmára” célozva Magyarország gyarmati sorba 

taszításáról ír, sőt maga József is ezt a fogalmat használja egy Pálffy alkancellárhoz írott 

 
7. OLÁH Miklós: Hungaria, Budapest, Magvető Kiadó, 1985, 74-75. 
8 HÖRNIGK, Philip Wilhelm von: Oesterreich über alles, wann es nur will, das ist […]. H. n. 1684. Angolul lásd: 

RÖSSNER Philipp (szerk.): HÖRNIGK, Philip Wilhelm von: Austria Supreme (if it so Wishes) 1684. ‘A Strategy for 

European Economic Supremacy’, London, 2018. 
9 MAXWELL, Kenneth: Pombal, Paradox of the Enlightenment, Cambridge, Cambridge University Press, 1995. 
10 H. BALÁZS Éva: Európai gazdaságpolitika, magyar válasz, História Könyvtár, Előadások a történettudomány 

műhelyeiből, Budapest, MTA TTI. 1996, 7. 
11 HANÁK Péter: Hozzászólás a vitához, in: H. BALÁZS Éva: i.m. 1996, 19. 
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levélben a magyar nemesek adómentességének eltörlését célzó terveit alátámasztandó. A 

feljegyzés azt a dilemmát vázolja, hogy ha Magyarország azt akarja, hogy egyenlő 

birodalomalkotó tényezőként kezeljék, ehhez igazított vám- és iparfejlesztési politikával, akkor 

a magyar nemességnek ki kell vennie a részét a közterhekből, ellenkező esetben ő, ti. József 

egyszerű gyarmataként tekint rá, melyre a hadseregállítás terheit kiosztja, természeti és 

mezőgazdasági javait kénye-kedve szerint felhasználja.12 A gyarmatproblémát leginkább 

felszínre hozó kereskedelmi és vámpolitikai intézkedések eredményeként létrejövő osztrák-

magyar gazdasági kapcsolat részletekbe menő statisztikai elemzése adna megnyugtató választ 

erre a kérdésre. Ezen felül e vizsgálatoknak ki kellene egészülniük eszmetörténeti kutatásokkal, 

melyek a „gyarmat” kifejezés jelentésváltozásait időben vizsgálnák.13 

A felvilágosult abszolutizmus éveiben a leghevesebb gazdaságpolitikai viták a nemesi és az 

egyházi kiváltságok szűkítésének kérdése körül keletkeztek. Kollár Ádám 1764-es 

országgyűlési felszólalásában amellett szállt síkra, hogy a magyar nemesek és egyházi birtokok 

adómentességét el kell törölni a modernizáció érdekében, a misere plebs contribuens sorsán 

pedig javítani szükséges.14 Mondanunk sem kell, botrányos fogadtatásban részesült: a témában 

kiadott művét a feldühödött rendek elégették Pozsonyban. Az osztrák kormányzati körök elvi 

és hivatkozási alapjai, melyek a Magyar Királyságot negatívan érintő 1754-55-ös és 1766-os 

vámrendeletek megalkotásakor megfogalmazódtak a magyar nemes adómenetességének ténye 

körül kereshetők, hiszen az örökös tartományok és a Cseh Királyság nemesei már adót fizettek 

az 1720-as évektől kezdődően. Ennek a polémiának kiterjedt irodalma keletkezett a József által 

1781-ben meghozott cenzúra rendeletet követő években. Az ekkoriban az adómentesség 

védelmében keletkezett irományok fő argumentumai a nemesekre háruló katonaállítás 

költségeinek felhánytorgatását, a megszerzett birtokok ősi eredetét, illetve katonai szolgálat 

fejében „vérrel megfizetett” voltát igyekeztek alátámasztani, továbbá sérelmesnek és 

törvénysértőnek tartották az adózást kimondó rendelet, mivel azt a magyar rendek és az 

országgyűlés nem szentesítette.15 

 
12 ECKHART Ferenc: i.m. 1958. 50. 
13 Példának okáért a 18. század utolsó harmadában az észak-amerikai államok függetlenedési törekvései a „no 

taxation without representation” gondolatának jegyében alaposan átkeretezte a gyarmati lét fogalmát. SZÁNTAY 

Antal, in: H. BALÁZS: i.m. 1996, 21. 
14KOLLÁR Ádám: De originibus et usu perpetuo Potestatis legislatoriae circa sacra Apostolicorum Regum 

Hungariae, in: Scriptores rerum Hungaricum et Transilvanicarum complexa 8. Vindob. 1764. 
15 Lásd erre: KAUTZ Gyula: A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története és befolyása a közviszonyokra 

Magyarországon, Pest, 1868,114-135; BALLAGI Géza: A politikai irodalom Magyarországon 1825-ig, Budapest, 

Dialóg Campus Kiadó, Reprint kiadás az 1888-as kiadás alapján, 2016, 213-237. 
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Az uralkodó gazdaságpolitikai irányelvek a merkantilizmus és a kameralizmus elvei köré 

rendezhetők, még az 1760-70-es években is, mikor tőlünk nyugatra, már a korszerűbb fiziokrata 

és a szabadkereskedelmi elveket valló iskolák befolyásolják a közgazdasági gondolkodást. 

Sonnenfels munkássága nyomán a merkantilista elvek további elterjedése, és elméletibb 

megjelenése, ill. azok a magyar viszonyokra történő áthangolása látható.16 A korai rendszeres 

gondolkodást mutató gazdasági irodalmakban a földművelés és a parasztság életének kérdései 

láttak napvilágot, és főként a termelési elmaradottság, képzetlenség és az értékesítési 

bizonytalanság témái köré szerveződtek.17 A század vége felé haladva egyre inkább 

felértékelődött a gazdasági szaktudás, a nemzetközi közgazdasági gondolatok egyre fontosabb 

szerepet játszottak, alkalmazásuk tudatossá vált.  

Az árutermelésbe bekapcsolódó magyar földbirtokosok, kereskedelempolitikai szempontból 

kulcspozíciókat betöltő tanácsosok és a közigazgatás egyes promienseinek egy csoportja export 

alapon bővülő értékesítési többletet látott a mezőgazdasági termékek eladásában. E ponton 

sajátosan kezdtek keveredni a merkantilista és fiziokrata elvek a magyar gazdaságpolitikában 

és az ekkor keletkező gazdasági irodalomban. 1790 után kezdett megfogalmazódni egy 

koherens gazdasági program, melynek fő tétele, hogy mivel Magyarország első sorban 

mezőgazdasági ország, ehhez kapcsolódóan kell az ipart és a kereskedelmet fejleszteni. A 

fejlesztéshez utak, hajózható folyók és csatornák kellenek, fejleszteni kell a tengeri kikötőket 

és a távolsági kereskedelmet, korlátozni kell a monopóliumokat, és szorgalmazták, hogy a 

vámrendszerben a reciprocitás elve érvényesüljön.18 Az olcsón, exportra eladott nyersanyag 

drága iparcikként való megvásárlása elszegényíti országot, így minden eszközzel segíteni kell 

a hazai nyersanyagot felhasználni képes üzemeket, fabrikákat. A kortárs szerzőket olvasva azt 

látjuk, hogy a felzárkózás vágya a birodalom nyugati feléhez, de akár az atlanti-parti fennsík 

 
16von SONNENFELS, Josephs: Grundsätze der Polizey, Handlung- und Finanzwiesenschaft, Bécs, Camensina, 

1818-1822. 
17Lásd: BÉL Mátyás: Egyedülálló gondolatok arról: hogyan lehetne a gabonakereskedelmet Magyarországon belül 

és kívül biztosan és hasznosan megalapozni, in: BÉL Mátyás: Magyarország népének élete 1730 táján. Budapest, 

Gondolat, 1984; ill. TESSEDIK Sámuel: Der Landmann in Ungarn, Was er ist und was er sein könnte; nebst einem 

Plane von einem regulirten Dorfe, Szarvas, 1784, Magyar fordításban: KÓNYI János: A parasztember 

Magyarországban micsoda és mi lehetne; egy jól rendbe szedett falunak rajzolatával egyetemben, in: ZSIGMOND 

Gábor (szerk.): Tessedik-Berzeviczy: A parasztok állapotáról Magyarországon, Budapest, Gondolat. 1979, 109-

264.  
18 THALLÓCZY LAJOS: Gróf Benyovszky Móricz haditengerészeti és kereskedelempolitikai tervei 1779-1781, 

Gazdaságtörténeti Szemle, Budapest, 1901, 321-376 és 385-409.; ill. BATTHYÁNY Tivadar: Widerlegung des falsch 

genannten unpartheiischen Worts an die Bürger von Ungarn zur Beherzigung vor der Krönung Ihres Königs, 

Kiadási hely nélkül, 1790. MTA RBK. 522.264. 
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országaihoz, valamint az ipari-kereskedelmi-infrastrukturális modernizáció kívánalma hatja át 

írásaikat.  

Az 1790/91-es országgyűlésre létrehozott Kereskedelmi Bizottság működése során látnak 

napvilágot az egységes és összefüggő elméleti igényű eszmefuttatások. Megemlítendő itt 

Podmaniczky József harmincadvámmal kapcsolatos munkája19, Almásy Pál nemzetgazdasági 

művei.20 Fontos és a korszak gazdaságpolitikai ismeretéhez nélkülözhetetlenek Skerlecz 

Miklós Descriptio…21 és Projectum legum22 munkái, melyek amellett, hogy mutatják szerzőjük 

tájékozottságát, és ötvözik a kameralista, merkantilista, fiziokrata és a szabad kereskedelem 

eszméit hirdető tanokat rámutatnak, hogy Skerlecz a kor európai tudományosságának 

színvonalán állt.23 Berzeviczy Gergely, akinek munkái már valódi közgazdasági munkáknak 

tekinthetők, és szintén erősen reflektálnak a korszak osztrák-magyar gazdasági viszonyára, a 

preklasszikus és klasszikus kor határmezsgyéjén helyezkedik el, Adam Smith és Jean Baptist 

Say hatása érezhetők gondolatain.24 Nagyváthy Jánost mint az első magyar nyelven írt 

tudományos igényű agrárgazdaságtani szakírót kell kiemelnünk.25 Ehelyütt érdemes kitérnünk 

továbbá Szapáry János fiumei kormányzó: Der unthätige Reichtum Hungarns…, indítványára, 

mely egy pénzalap felállítását célozta a infrastruktúra-fejlesztés és kereskedelemélénkítés 

céljából, valamint Batthyány Tivadar: Widerlegung… kereskedelempolitikai röpiratára szintén, 

mely a gazdasági elmaradottságból való kilábalás első számú megoldásának a belvízi hajózó 

utak fejlesztését és a fiumei kikötő versenyképessé tételét látta.26 

 

 
19 PODMANICZKY József: Principia Vettigalis Tricesimalis…pro Deputatione commerciali elaborata, Pozsony, 

1826.  
20 ALMÁSY Pál: Considerationes super Statu Commerciali Regni Hungariae tam relate ad industriam internem, 

quam et commercium externum, Vom Handel des Königreich Ungern, Staats-Anzeigen. Vol. XVIII. No. 69 

Göttingen, 1793. Jelentéseinek példányait a Magyar Nemzeti Múzeum Kézirattárában őrzik. 
21 SKERLECZ Miklós: Descriptio physico-politicae situationis Regi Hungariae relate ad Commercium… Pozsony 

1802, Magyar fordításban: BERÉNYI Pál: Skerlecz Miklós báró művei, Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 

1914. 61-115. 
22 SKERLECZ Miklós: Projectum legum motivatum in objecto economiae publicae et commercii perferendarum… 

Pozsony 1826, Magyar fordításban: BERÉNYI Pál: Skerlecz Miklós báró művei, Budapest, Grill Károly 

Könyvkiadóvállalata, 1914. 116-557. 
23 A Descriptio pénzforgalommal foglalkozó fejezetében leírtak, miszerint az országban a pénz be- és kiáramlása 

hosszú távon kiegyenlíti egymást, huszonöt évvel előzték meg David Ricardo tanait. KAUTZ Gyula: i.m. 169. 
24 BERZEVICZY Gergely: De comercio et industria Hungariae, Lőcse, 1797, Magyar fordításban: GAÁL Jenő 

Berzeviczy Gergely élete és művei, Budapest, 1902. 
25 NAGYVÁTHY János: A’ szorgalmatos mezei gazda, a’ Magyarországban gyakoroltatni szokott gazdaságnak 

rendjén keresztül, Pest, Tranner, 1791. 
26 SZAPÁRY János: Der unthätige Reichtum Hungarns wie zu gebrauchen…, Magyar fordításban: SZÉKELY József: 

Magyarország meddő gazdaságának hogy lehetne hasznát venni: az osztrák és magyar tengerpart történelmi és 

természeti rövid rajzával, Budapest, Fanda Nyomda, 1878; ill. BATTHYÁNY Tivadar: im. 1790. 
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Az ország feltérképezése, hajózható folyóvizeinek felmérése 

A török kor utáni Magyarország életfeltételeinek újraszervezéséhez kiemelkedő fontosságú volt 

a közlekedés és áruforgalom infrastrukturális minimumának a megteremtése. Mária Terézia és 

József uralkodásának idején kezdődik meg ország területi felmérése, annak stratégiai 

szempontokat figyelembe vevő pontos leírása. Európa-szerte megtörténtek ezek a típusú 

munkák, elég itt a franciák „Cassini-felvételére”, vagy Nagy Frigyes „kabinettérképére” 

hivatkoznunk. Nálunk is készültek a 18. század első felében részletes, és jó kidolgozású 

térképek – többek között Savoyai Eugén Temesi Bánságról készíttetett kéziratos térképe, 

Mikovinyi Sámuel megyetérképéi, vagy Müller Ignác Lacy-féle térképe27 – ezek azonban a 

részletes, minden igényt kielégítő egységes szempotot alkalmazó helyszínrajzot nem tudtak 

biztosítani. Magyarországon 1766-ban kezdődött meg Máramaros környékén az első katonai 

felvétel, és több lépcsőben folytatódott. 1773-ra a Temesi Bánság, Erdély, a felvidéki 

határmegyék, Horvátország, Szlavónia, és a katonai határőrvidék feltérképezése befejeződött, 

és a munkák leállni látszottak, ám II. József 1782-ben elrendelte Magyarország belső régióinak 

felvételét.28  

Elkezdődtek továbbá az ország hajózható, kereskedelmi szempontból fontos folyóvizeinek 

felmérései, mivel nagy távolságokra nagy mennyiségű vagy nagy tömegű ömlesztettárut 

gazdaságosan csakis vízi úton lehetett szállítani. Az időjárási viszonyoktól függetlenül mindig 

járható burkolt utak megjelenése előtt pedig a tömegáruk – szálfa, só, homok, kő, gabona – 

szállításnak más gazdaságilag életképes alternatívája nemigen volt. Még ma is jellemző a 

belvízi hajózásra, hogy a többi közlekedési ágazathoz képest kis energiafelhasználással és 

olcsóbban működik. Mai adatokat és közlekedési viszonyokat figyelembe véve, a belvízi 

hajózás fajlagos költségei tonnakilométerre számolva 6-7-szer kedvezőbbek a közúti forgalom 

adataihoz viszonyítva.29 A vizsgált korszakra vonatkoztatva, esős időben járhatatlan, szilárd 

burkolattal nem rendelkező utak esetén ez a költségarány még kedvezőbb.  

A 18. században a Magyar Királyság fő exportcikke a lábon hajtott marha volt. Ehhez a típusú 

exporthoz tartós, burkolt utakra nem volt szükség, és mivel a hajtásból élő kereskedők legelők 

egész láncolatát bérelték, komoly sietségre sem voltak szorítva. Emellett, a szárazföldi 

 
27 PAPP-VÁRY Árpád: Magyarország története térképeken, Budapest, Kossuth Kiadó, 2017, 122, 132. 
28 BORBÉLY, Andor, NAGY Júlia: Magyarország I. Katonai felvétele II. József korában, Térképészeti Közlöny 2. 

kötet, Budatest, M. Kir. Állami Térképészet, 1932, 3. 
29ERDŐSI Ferenc: Kelet-Európa közlekedése, Pécs, MTA RKK, 2009, 339. 
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úthálózaton történő forgalmat szekerekkel bonyolították, mely nehézkes és bonyolult volt. 

Berzeviczy Gergely 1797-es De comercio et industria Hungariae című munkájában a magyar 

utakról azt olvashatjuk: „… nem könnyűek, legnagyobbrészt kényelmetlenek, gyakran 

járhatatlanok. A fuvarozás nehézséggel jár: ár és idő tekintetében az bizonytalan… Az utakon 

való előrehatolás roppant akadályai miatt az igavonó álatoknak gyakran fele is elpusztul.”30 A 

18. század második felére a marhaexport mellett, – a török által elhagyott országrészek 

újratelepítésének köszönhetően – megnőtt a művelésbe vett földterület aránya, ahol főként 

gabonatermesztésbe fogtak. Emellett megnőtt az allodiális termelésbe vont uradalmi 

gazdálkodás profitra termelő tevékenysége is: ahogy közeledünk időben a század végéhez mind 

több birtokos kapcsolódott be az árutermelésbe. Hamarosan, a többlettermelés nyomán 

keletkező árufelesleg távolabbi belföldi piackörzetekbe való eljuttatásának, továbbá külföldi 

piacokon történő elhelyezésének a szándéka is megjelent. Nemcsak gabona, de ipari növények, 

bor, dohány, viasz, méz, gubacs, illetve az újranyitó bányaknak köszönhetően réz, vas, és ennek 

feldolgozott formái szintén felkerültek a terméklistára. A marhával szemben azonban az előbb 

említett árucsoport helyváltoztatásához szállítási kapacitást, logisztikai hátteret, infrastruktúrát 

kellett rendelni, hogy az a piacokra, vagy legalább a legközelebbi felvásárlóhoz eljusson.  

Magyarország a megtermelt gabonáját és egyéb áruit főként az örökös tartományok és a 

Tengermellék irányába kívánta, és tudta értékesíteni. Előnyösebb helyzetben voltak azok a 

földbirtokosok, akinek az árutermelésre berendezkedő uradalmaik a nyugati határszél 

közelében feküdtek; hozzájuk felvásárlók is könnyebben elmentek. Mivel a gabonakivitel fő 

iránya Bécs felé éppen ellenkező volt a legjelentősebb vízi útvonal, a Duna folyásirányával, a 

nagy tömegű ömlesztett árut hegymenetben vontatással lehetett eljuttatni a bécsi piacok felé az 

újra népesített alföldi, bácskai, temesközi térségből. Ez olyan szállítási nehézséget jelentett, 

hogy a térség jó minőségű gabonáját a szállítási költségek drágává tették, az udvar az árak 

szándékos felverését sejtette a megnövekedett gabonaárak mögött. Anélkül, hogy ezen a helyen 

kitérnénk a hajóvontatás részletes tárgyalására, idekívánkozik, hogy feljegyzések szerint két 

közepes nagyságú gabonával megrakott hajó felvontatásához mintegy 20 hajós, 24 pár ló, a 

lovakhoz pedig hajtók kellettek. Bizonyos folyószakaszok partmenti viszonyai pedig annyira 

elhanyagoltak voltak, hogy azokon tisztán emberi erőre kellett támaszkodni a vontatmányok 

mozgatása során. Gyalogvontában egy-egy megrakott hajóhoz hajóméret függvényében 30-50 

 
30 BERZEVICZY Gergely: i.m. 1902, 227. További adalékok az utak állapotához és a tengelyen történő szállításhoz: 

SKERLECZ Miklós: Descriptio… című 1802-es munkájában a 68. § alatt olvasható. Magyar fordításban BERÉNYI 

Pál: Skerlecz Miklós báró művei, Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1914. 229-232. 
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embert is szükséges volt, gyakoriak voltak a kötélzet elszakadásából fakadó balesetek, a hajók 

elszabadulva kárt szenvedtek, rakományuk megsérült.31  

A szállítás, mint ipari tevékenység, mely voltaképpen a helyváltoztatást adja el, jelentős 

költségtényező egy termék piaci árát tekintve. Az a fél, aki terméke árának ezt az összetevőjét 

csökkenteni tudta, a piaci versenyben előnybe került. Emiatt az udvar hamar szorgalmazni 

kezdte, hogy ezt a költségösszetevőt csökkenteni kell: hajózási rendeletekkel, vízügyi 

rendtartások meghozatalával próbálták ezt elérni, hovatovább a súlyos bűncselekményt 

elkövető rabokat hajóvontatásra fogták. A közmunka legsúlyosabb neme a hajóvontatás lett, 

amelyet 1776-ban, a kínvallatás eltörlése után honosítottak meg, majd II. József uralkodása alatt 

a halálbüntetés helyébe lépett. Az arra ítélteket Szegeden, Péterváradon, Zimonyban, 

Mitrovicán, Sziszeken, Bródon és Gradiskán tartották katonai felügyelet alatt.32 

További gondot jelentett a hajózó utak rendezetlensége, a hajóvontatóutak hiánya, és az, hogy 

a vízhasználati szokásokat jogszabályok nem korlátozták, illetve azokat nem tartották és 

tartatták be. Habár történtek kísérletek a hajózás szabályozására, ezek a folyóvizeinken 

tapasztalható rendellenességeket nem volt képesek rendezni. 1751-ben Mária Terézia rendeletet 

adott ki, mely a lehetővé tette az illetékmentes közlekedést a Dunán tutajok és hajók számára, 

eltörölve ezzel számos Duna menti város vámszedőjogát, 1765-ben elrendelte a Garam folyó 

hajózhatóvá tételét, és 1770-ben rendeletet adott ki a dunai hajózásról.33 Az utóbbi szabályozta 

a hajózás biztonságát, a hajóvezetők részére jelentési kötelezettséget írt elő minden hajózást 

akadályozó tényezőről. A kikötők kotrása és rendben tartása a partmenti városok, uradalmak 

feladata lett, naplózni kellett azok forgalmát. A hajóvontató utak fenntartása szintén a város, 

illetve az arra területre illetékes birtokos felelőssége lett, s ezeket a partmenti utakat 

folyamatosan karban kellett tartani, hiszen a bokrok benőhették, az árvizek gyakorta 

megrongálták. A vontatóutak mellett a hajóvontató lovak számára patkolási lehetőség 

kialakítása is az ő feladatukká vált.34 A legváltozatosabb kezelésben álló – olykor vármegyei 

vagy városi, olykor magánföldesúri kézben lévő – kikötők és utak karbantartása gyakorta került 

 
31 BÍRÓ József: A hajózás szerepe Magyarország közlekedésében a 18. század utolsó harmadában, in: CZÉRE Béla 

(szerk.): Közlekedési Múzeum Évkönyve 3. 1974-1975, Budapest, Közlekedési Dokumentációs Vállalat, 1977, 175. 
32 VAJNA Károly: Hazai régi büntetések, Budapest, Lőrintz János Univers Könyvnyomdája, 1906, 533-535. 
33 FRISNYÁK Zsuzsa: A magyarországi közlekedés krónikája 1750-2000, MTA Történettudományi Intézet, 

Budapest, 2001, 5. 
34KROPATSCHEK, Josef: Sammlung aller k.k. Verordnungen und Gesetze vom Jahre 1740. bis 1780.: die unter der 

Regierung des Kaisers Joseph des II. theils noch ganz bestehen, theils zum Theile abgeändert sind, als ein Hilfs- 

und Ergänzungsbuch zu dem Handbuche aller unter der Regierung des Kaisers Joseph des II. für die k.k Erbländer 

ergangenen Verordnungen und Gesetze in einer chronologischen Ordnung, 6. kötet, Bécs, J. G. MÖSSLE, 1786-

87,118, 120, 142, 145, 149-151 oldalak.  
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elhanyagolásra főképp miután a vámszedés jogát elvették. Annak ellenére, hogy térségünkben 

a hajózás az esetleges nyári alacsony vízállás, illetve a téli fagyok miatt nemcsak a kisebb 

vízhozamú folyókon, de még a Dunán is időszakos35, a vízi szállítmányozás olyan előnyöket 

rejtett magában, hogy érdemesnek látszott a belvízi hajózó utak fenntartása, – 

kereskedelempolitikai célokat szem előtt tartva – fejlesztése, melyben tevékeny feladatokat 

vállalt maga Batthyány Tivadar is.  

 

A Batthyány család gazdasági lehetőségei a 18. században 

Ha megvizsgáljuk a Batthyány család uradalmainak történetét azt látjuk, hogy a család 

birtokainak jelentősebb része, és maga a birtokigazgatási központ szintén, a 17. századtól 

folyamatosan a Vas vármegyei és határszéli, nyugat-dunántúli régióba tevődött át a korábbi 

délvidéki területekről, bár ettől függetlenül továbbra is jelentős birtoktesteket tudhattak 

magukénak a Szlavóniában. Ennek közvetlen kiváltó oka, hogy a család már a 15-16. századtól 

töltött be magas megyei és udvari méltóságokat, és Bécs közelsége – főként a 18. század elejétől 

– meghatározó fontosságú volt, ha a hivatali és birtokadminisztrációs tevékenységeket 

összhangba kívánták hozni. Főispánokat főkamarást, főpohárnokot, országbírót, nádort és 

hercegprímást is találunk a család tagjai közt, valamint magas rangú katonai vezetőket: 

főkapitányi és táborszernagyi rangú családtagok is említhetők. A Batthyány család tagjai 

vitézségükkel generációk óta kitüntették magukat, számos törökellenes harcban bukkantak fel: 

az 1526-os mohácsi ütközettől a végvári harcokig, valamint a törökkel vívott felszabadító 

háborúkban szintén magas katonai tisztségeket betöltve találjuk meg a nevüket. Szolgálatukért, 

valamint a hadviselés finanszírozására fordított költségeik kárpótlása gyanánt további – főként 

dél-dunántúli – birtokadományokban részesültek, melyeket előnyös házasságok révén tovább 

bővítettek.36 Kiemelendő a Strattman-családból származó Eleonóra, aki férje Batthyány II. 

Ádám halála után a hozományként hozott tarcsafürdői birtoka elzálogosítását is vállalta, hogy 

stabilizálja a család Rákóczi szabadságharc idején bizonytalanná váló anyagi helyzetét. A 

férjétől örökölt adósságokat rendezte, és a kincstártól, és más adósoktól a kintlévőségeket 

erélyes fellépést tanúsítva beszedette. Fiait Károlyt, és Lajost udvari kapcsolatait ügyesen 

 
35 ERDŐSI Ferenc: Kelet-Európa országainak vízi közlekedése, MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs, 2008, 

15. 
36 ZIMÁNYI Vera: im. 5-6. 
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használva magas pozíciókig segítette, valamint a családi birtokállományt további vásárlásokkal 

főként Baranyában megnövelte.37 

A család presztízse és az általuk tulajdonolt birtokrendszer nagysága Batthyány Tivadar apja, 

Batthyány Lajos nádor életében érte el tetőpontját. Batthyány Lajos anyjától a testvérével 

Károllyal történt osztály után az uradalmakon túl igen jelentős pénzügyi alapot, kölcsönökről 

szóló kötelezvényben mintegy 558.500 forintot örökölt.38 1746-tól haláláig kitaróan 

gyarapította a családi birtokállományt: a felmenői és oldalági rokonainak inscribált és 

elzálogosított földjeit, szőlőket, házhelyeket kiváltotta, és ezeken túl vásárolt is további 

birtokokat, illetve nem törlesztett hitelek fejében átvett egész uradalmakat, mint például 

Kisbért.39Magát a nádort azon túl, hogy a korabeli Magyarország első számú méltósága, egyik 

legnagyobb földbirtokrendszer fölött diszponáló mágnása volt, Bakács megállapításával 

összhangban, a magyar nagybirtokosság bankárjának is tekinthetjük, lévén, hogy 1766-ban 

megközelítőleg 1.445.400 Ft feljegyzett kölcsönt találhatunk a bécsi és körmendi Directio 

pénztárkönyveiben, melyeket főként az Eszterházy, Zichy, Pálffy, Batthyány és Széchényi 

család tagjainak nyújtott, valamint további 342.698 Ft kölcsönösszeggel volt adós neki egy sor 

középbirtokos.40  

A nádor elsőszülött fia, III. Ádám – a későbbi báni helytartó és ezredparancsnok, Vas vármegye 

főispánja – örökölte a hercegi rangot és a hitbizományi birtokokat, de már apja életében 

horribilis mennyiségű adósságot halmozott fel, melyet apja 1754-56 között rendezett. Ádám 

nem örökölte apja takarékosságát, és nem volt jó gazdája a rá bízott jószágoknak, igy 1777-re 

további 494.390 Ft adósságot halmozott fel.41A második fiú, József az egyházi pályát választva 

1776-ban hercegprímás, 1778-ra bíboros lett. A nádor két kisebb fia, Tivadar és Fülöp voltak, 

akik közül Fülöp katonai pályára lépett, Tivadar pedig a nádor harmadik fia, a további 

birtokgyarapításnak, a gazdálkodásnak és a mérnöki pályának szentelte éltét.42 A négy fiú 1765-

ben, Batthyány Lajos halálakor megosztozott a nádori évek alatt felhalmozott vagyonon, így a 

témánk szempontjából fontos Tivadar gróf komoly pénzügyi alaphoz jutott: a 2.372.000 Ft 

értékre becsült birtokvagyon, illetve az 1.468.000 Ft értékű aktív kintlévőség negyedéhez, 

 
37 BAKÁCS István: A magyar nagybirtokos családok hitelügyletei, Budapest, Történeti statisztikai kötetek, 1965, 

84-86. 
38 MNL OL P1313 Majoratus Lad.31. no. 16/32 
39 MNL OL P1313 Senioratus Lad.21 no. 70. 
40 BAKÁCS István: i.m. 88. 
41 BAKÁCS István: i.m. 89. 
42 ZIMÁNYI Vera: i.m. 7.  
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összesen 960.000 Ft értékű vagyonelemhez jutott.43 A birtokok és a kötelezvények elosztásánál 

figyelembe vették a birtokadottságokból eredő birtokértékkülönbözeteket, és az 

értékegyeztetést további kötelezvények elosztásával tették igazságossá. A nádor testvérének 

Károly hercegnek 1773-as halálával ismét jelentős summa, mintegy 400.000 Ft értékű birtok 

került a kezelésébe.44 

 

Gróf Batthyány Tivadar45 (1729−1813): excentrikus arisztokrata vagy racionális 

üzletember? 

A fenti kérdésre röviden válaszolva azt mondhatnánk, hogy mindkettő. Hajózási kísérletei, 

extravagáns luxushajói, és az egyedülálló, valamilyen rejtélyes szerkezetnek köszönhetően a 

folyásiránnyal szemben közlekedni képes önjáró hajóját tekintve, melyek hírnevet szereztek 

számára mindenképpen az első meghatározás tűnik találónak. Panegirikuszok, metszetek, 

újságcikkek örökítették meg egyedülálló, önjáró, vízi járművét (Batthyanyisches 

Wassermaschine), Bécsben és Pozsonyban tartott vízi parádéi kivívták a széles nézősereg 

ámulatát. Mind ezek mellett az előzőekben vázlatosan ismertetett pénzügyi és birtokállományra 

vonatkozó adatokból látható, hogy apja halálát követő osztozkodás eredményképp, annak 

ellenére, hogy harmadik szülött fiúgyermeke volt a nádornak, Gróf Batthyány Tivadar a 

Dunántúl egyik jelentős uradalomhálózata felett rendelkező földbirtokosává, Magyarország 

egyik legtehetősebb arisztokratájává vált. A maga után hagyott iratokat átnézve azt láthatjuk, 

hogy a birtokaira gondot fordító, modern, szinte mintagazdaságszerű, árutermelést folytató 

földbirtokos képe bontakozik ki előttünk. A gróf mezőgazdasági profilú birtokokon túl 

szerteágazó tevékenységet folytató fabrikák, hajóácstelepek, textilmanufaktúrák és bányák 

felett is tulajdonjoggal bírt, és ezeket is a lehetőségek szabta kereteken belül profitábilis módon, 

a korszakban egyedülálló műszaki és gazdasági könyvtárára támaszkodva szakszerűen 

igazgatta.  

 
43 MNL OL P 1313 Majoratus I.2. Lad. 33/1. No. 23. 
44 MNL OL P1313 67.d 33. 
45 Nevét Theodor(e) formában használta leggyakrabban, ám a Magyar Nemzeti Levéltár által őrzött misszilis 

anyagot átnézve a rengeteg francia nyelven írt levél között két-három magyar nyelvű levelet is találunk, ezeket 

Tivadarként írta alá. A történeti irodalomban a Tódor változat is elterjedt, valószínűleg, azért, hogy ne keverhessük 

össze a dualizmus kori Batthyány Tivadarral (1859−1931). Mi a Tivadar változatot használjuk, hűen a levelezési 

anyagban talált aláíráshoz.  MNL OL P 1314 66101-66505 (1741-1763) közti levelek, MNL OL P 1314 66506-

66763 (1763−1812) valamint é.n. levelek. 
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1756-ban vette feleségül Esterházy Philippínát, mely házasság révén jelentős hozományhoz, 

mintegy 40.000 forinthoz és befolyásos rokonokhoz, pártfogókhoz jutott.46 Több gyermekük is 

született, az első két lány fiatalon meghalt. Harmadik lányuk, Eleonore felnőve egy Althann 

grófhoz ment feleségül, és Maria Ludovika császárné mellett főudvarmester asszony, a 

Csillagkereszt-rend első segéddámája lett. Antal fiuk a tarcsafürdői birtokot kapta meg, és a 

fürdő fejlesztésével foglalkozott. Az ő fiára, Tivadar unokájára, Gusztávra szállt végül a hercegi 

rang, miután 1870-ben Gusztáv unokatestvére, Fülöp utód nélkül meghalt 

Egy 1804-ben az élete utolsó szakaszában keletkezett irat szerint: Borostyánkő (Bernstein), 

Nagytszentmihály (Petersdorf) Rohonc (Rechnitz), Nadelburg, Bozsok (Poschendorf), Üszög, 

Mosgó, Somodor, Siklós, Bicske, Kisbér, Ozály (Ozail), Bród és Grobnik uradalmakat 

birtokolta, de ez korántsem a teljes állománya a javainak, mivel Hantoson, Vasszécsényben, 

Tarcsafürdőn, Loipersdorfban és a Pesten is voltak további érdekeltségei, ha csak a földtulajdon 

jellegű javakat vesszük számításba és házait, lerakatait, hajóácstelepeit figyelmen kívül 

hagyjuk.47Az uradalmak Vas vármegyei részét apjától, a délvidéki birtokokat pedig 

gyermektelenül elhalt Károly nagybátyjától örökölte, valamint lévén, hogy minden testvérét 

túlélte tőlük is háramlott rá földbirtok. Emellett vásárolt is birtokokat: Nadelburg és a 

hozzátartozó fémmegmunkáló üzem ilyen jellegű szerzemény volt, melynek kifizetéséhez 

három bécsi házát és egy parkot, mely a Währingerstraßén volt található el kellett 

zálogosítania.48 

Batthyány Tivadart leginkább a természettudományok, a korszerű technikai eljárások, a 

legmodernebb találmányok, valamint az ésszerű gazdálkodás kérdései érdekelték. Maga 

gépészetet tanult Bécsben, és műszaki könyvtárában ott sorakoztak a legújabb mechanikával, 

bányászattal, vízépítéssel és egyéb mérnöki tudományokkal foglalkozó művek.49Az 1770-es 

évektől az árutermelésbe bekapcsolódva saját maga is szembenézett a fentebb vázolt 

kereskedelem- és gazdaságpolitikai problémákkal, melyek a Magyarország hiányos 

infrastrukturális adottságaiból és a magyar termékeket sújtó vámpolitikai rendelkezésekből 

fakadtak. Délvidéki uradalmain termelt gabonáját és főként Vas vármegyében, illetve osztrák 

területeken elhelyezkedő manufaktúráiban előállított termékeit nehézségek árán tudta csak 

 
46 MNL OL P1313 Fasz.55, Lad.34, Nr.10. Matrimonialia. 
47 MNL OL P 1322, 185. Lad 222. Schulzriegl. 
48 MÜLLER, Herta: Die k.k. Nadelburger Fabrik zu Lichtenwörth, Bécs, 1941. 86-89. 
49 ENDREI Walter: Batthyány Tódor műszaki könyvtára, Technikatörténeti források III. MTA Könyvtára, Budapest, 

1995. 
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értékesíteni. Ezirányú gondolatait foglalta össze 1790-ben megjelent Widerlegung… című 

kereskedelempolitikai röpiratában.50.  

 

Bányavállaltok és manufaktúrák 

Tivadar gróf figyelmét fiatalkorában a Batthyány uradalom, főként Vas vármegye határmenti 

területén elhelyezkedő, bányái keltették fel. Már a középkor óta működtek itt különböző 

nyersanyagok kinyerésére szolgáló bányák, tárnák, erre támaszkodva pedig huták, réz- és 

vashámorok. A bécsi udvar gazdaságpolitikájába illeszkedő módon és a korszakban jellemzően 

itt is újranyitott bányák üzembehelyezéstől, illetve új tárnák kiépítéséről volt szó. Borostyánkő 

nem tartozott a családi hitbizományhoz, így lehetőség nyílt arra, hogy még az apja életében, 

1763-ban örökségként megkaphassa a gróf, hogy ott bányászati tevékenységet folytasson. 

Mivel a Batthyány család a 17. században két ágra bomlott: a hercegi ág II. Kristóf (megh. 

1685) leszármazottai és a grófi ág I. Pál (megh. 1674) leszármozattai az uradalmakat 

megosztották egymás közt, így történt a bányákkal és a bányákhoz tartozó földekkel is. 

Speciális volt a helyzet a borostyánkői uradalom esetén mert itt a két ág közös érdekeltségében 

maradtak a bányák és a hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális háttér. Tivadar a megosztást 

figyelmen kívül hagyva művelésbe vette a bányákat, és 1771-ben a család másik, grófi ágának 

üzemeltetésében lévő bányákat egyesítette a borostyánkői bányászati vállalatával.51A 

borostyánkői bányavállalat kén, réz és rézvitriol előállítással foglalkozott, a Helytartótanács 

Departamentum commerciale felé megküldött manufaktúratabellák tanúsága szerint változó 

számú alkalmazottal, 85-101 közé tehető dolgozói létszámmal üzemeltek eme vállalatai. Az itt 

kinyert nyersanyagokat bécsi, soproni, pozsonyi felvevő piacokon értékesítette az 1786-os 

esztendőben. 52 

Maga a bányászati tevékenység a borostyánkői várdomb aljában lévő táróban folyt, ahol vastag 

rétegben volt a rézérc fellelhető. A munkások 1-5 klafter53 nagyságú érctömböket kihasítva 

dolgoztak itt, a mai is Schmelz, azaz olvasztó néven ismert területen. Az ércek kitermelése 

sokáig nagy nehézségekkel járt, mert bár működtek a bányatelepen vízkiemelő szerkezetek a 

 
50 BATTHYÁNY Tivadar: i.m. 1790. A röpirat fordítása és a forráskiadásként való megjelentetése előreláthatólag 

még 2021-ben megtörténik Ambrózy Gábor és Hursán Szabolcs szerkesztésében. 
51 SCHUCH, Albert: Zur Geschichte des Bergbaus in südlichen Burgenland (18 bis 20 Jahrhundert), 

Burgenländische Forschungen, Eisenstadt, 2000, 35. 
52 MNL OL C64 no. 5379/2019. 
53 1 klafter azaz 1 bécsi öl=1,90 m  
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folyamatosan jelenlévő bányavíz akadályozta a kitermelést. A fent vázolt bányászati 

tevékenységét tovább bővítette a gróf, és több tárót is megnyitott Grodnó, Langau, valamint 

Háromhuta közelében, ahol kénben gazdag ércekre bukkantak, továbbá egy antimonbányát is 

üzemeltetett a Neustift közelében. 1770-ben a kénbányászat a „Theodori” táró három fejtőjében 

folyt, az antimonbányászatot pedig Neustiftben az „Antoni” táróban végezték. A már üzemelő 

kén- és vitriolhuták mellett rézolvasztó és egy új érczúzó (pochwerk) is telepítésre került, és az 

olvasztási és „szérelési”, azaz ércválogatási-ércmosási feladatokban jártas mestereket és 

legényeket fogadtak fel Rosenauból.54 A munkálatok újjáélesztése közben Theodor gróf 

elrendelte, hogy havonta 200 centner55 ként és 500 centner vitriolt állítsanak elő, de ez a 

termelékenység nem volt elérhető, naponta mintegy 7 centner ként nyertek ki, és a vitriol 

termelés elmaradt a kívánatostól.56 

A bányászati vállalkozásainak fejlesztésén kívül számos különböző manufaktúra létesítésébe is 

befektetett. Loipersdorfban tű-és rézárugyárat vásárolt, mely mintegy 23 család megélhetését 

biztosította, és a borostyánkői nyersanyagra támaszkodott.57 Nadelburgban (ma Bécsújhely 

egyik városrésze Lichtenwörth néven) 1769-ben vásárolt egy fémmegmunkáló üzemet, mely 

eredetileg a bécsújhelyi püspökségé volt, és festék és fűrészmalomként üzemelt. A megvásárolt 

létesítményben működött egy szöghámor is, melyet átalakított vas- és rézárufabrikává, és ún. 

nürnbergi árut, azaz fémtömegcikket: varrótűt, gyűszűt, gyertyatartókat, evőeszközöket 

állítottak elő, de gyártottak itt szerszámokat és kardpengét is. Egy 1774-es levele alapján 

jövedelmező beruházás lehetett, legalábbis, ami Lengyelországból származó exportbevételt 

illeti.58 

Malmokat, lerakatokat, halfeldolgozó üzemet építtetett, Ozályban és Bródban, 

gyapjúszövetmanufaktúrája és majolikagyára működött Kisbéren.59 Mivel az itt létesített 

porcelánüzem potenciális konkurenciát jelentett a bécsi és egyéb örökös tartományok területén 

működő hasonló üzemeknek, ráadásul Batthyány egy jó nevű mestert egy udvarközeli üzemből 

 
54 A szakkifejezések fordításához: SZOEKE Imre: Bányászati szótár, bányászati tájszótár függelékkel, Budapest, 

1903. 
55 1 mázsa= kb. 60 kg 
56 Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat, Nr.46, 8. Juni 1814. Az 1814-es cikk az 1770-es 

években készült bányászati jelentésekre támaszkodva mutatja be a környék bányászatát. 
57 MNL OL C64 no.5380/2019. 
58 MNL OL P 1314 B.T. Missiles no. 66623. 
59 KORABINSKY, Johann Matei: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn, Pressburg, 1786, 

305.    

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ozaly
https://hu.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B3d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisb%C3%A9r
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elszerződtetett, vádiratot fogalmaztak ellene, a mestert pedig elítélték.60 A  kisbéri 

textilmanufaktúra egy 1771-1772 körül kelt jelentés szerint 10 fővel üzemelt; a kisebb 

textilmanufaktúrák közé tartozott, és flanelt, puchói és karasia posztót állított elő, mely anyagok 

az alacsony minőségű textil-alapanyagok közé tartoztak. 61 Egy másik posztókészítő 

takácsüzemet létesített a tarcsafürdői birtokon, mely üzem a saját uradalmakról származó 

nyersanyagot hasznosítva hadi beszállítóként is funkcionált.62 Ugyanitt dohányfeldolgozót 

működtetett, mely tengermelléki, de saját termelésű nyersdohányt is felhasznált alapanyagként. 

A manufaktúratabella tanúság szerint fő gond az üzemmel, hogy a dohánykivitek tiltott az 

örökös tartományok felé. 1798-ban Siklósi uradalmán további üzemeltetésre átveszi a 

vármegyétől a már korábban felállított selyem-fabrikát: 

 

Somogy vármegyébenn Siklóson, az ott lévő selyemfábrikát által vette a’ földes úr Gróf 

Battyányi Tódor Ö Exc. ja […] a’ Vármegyétől, s legelső gondja is a’ vólt, hogy a’ 

selyembogarak szaporításában példásan szorgalmatoskodott asszonyokat s leányokat 

öszvegyüjtetvén a’ fábrika’ direktora Petz úr által, azokat, selyemmatériákból 's 

pántlikákból álló ajándékokkal jutalmaztatta meg, kiknek száma 40-re telt.63 

 

Vízépítés és hajózási vállalatai 

A gróf a fentebb vázlatosan bemutatott bányászati és manufaktúra-üzemeltető tevékenységén 

túl folyószabályozási munkálatokba is fogott horvátországi birtokain, hogy a Kulpa folyón 

hajózható csatornát építsen. 1774-ben ozályi birtokára utazott, hogy folytassa azokat a 

vízrendezési munkálatokat, melyek Ozály-környéki birtokait és Károlyvárost szándékoztak 

összekötni, vízi úton megteremtve a lehetőséget a megtermelt áruk tengeri kijutására, és a 

tengermellék közvetítő kereskedelmében megjelenő iparcikkek behozatalára. Bátyjának, 

Józsefnek beszámol erről Bécsben kelt 1774-es április 5-ei levelében:  

… a gyermekeimet igencsak megviselte a böjt egészségileg, minek következtében a 

feleségemnek nincs nagy bizalma az útrakeléshez mindenféle ingóságaival, pedig 

 
60 SIKLÓSSY László: Batthyány Tódor porcelánpöre és kisbéri majolikagyára, Búvár, 1940/5, 235. 

61 K. KARLOVSZKY Endre: Magyar gyár- és kézműipar 1771–74-ben, Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 3. 

Évfolyam, 1896, 8. 
62 MNL OL C64 no.5380/2019. 
63 Magyar Hírmondó: No. 46, 1798.12.07., 732. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kulpa
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hamarosan Ozályba kell mennem befejezni a félbehagyott csatornát a Kulpán. A 

császárné igen sürgető, jobban, mint valaha az ilyen fajta munkálatok tekintetében, és 

bosszankodik, hogy más nemzetek felülmúlnak minket közlekedési utak és lehetőségek 

tekintetében.64 

Ezekben a munkálatokban minden bizonnyal Jacques Accarias de Sérionne nevű gazdasági és 

mérnöki tudományokban is jártas, 1774-ig a gróf alkalmazásában álló intézőjére 

támaszkodott.65 Folyószabályozási és a hajózást megkönnyítő munkálatok alatt azonban még 

nem a reformkor után kibontakozó és a 19. század folyamán megvalósuló nagyívű 

árvízszabályozási munkákat kell érteni; jelen esetben a mederben a hajózást akadályozó sziklák 

robbantással történő szétzúzása, farönkök kiemelése, homokzátonyok széttolása, valamint 

hajóvontatóutak rekonstrukciós munkálatai szerepelhetett a tervek közt. Ezirányú 

 
64 MNL OL P1314 B.T. Missiles no. 66628. 
65 Serionne egy projektumot készített a Kulpa szabályozásával kapcsolatban, az anyagi finanszírozás pedig a 

grófon keresztül az udvartól származott. Littor. Commerc. 5463. fasc. A „De la Hongrie” című fejezetben ez áll: 

„Pour établir le Commerce des Productions de la Hongrie, on doit donner sa première attantion a trois Rivieres, 

La Save, La Drave et La Culpa, dont la Navigation en les remontant, les approche assés de Trieste et de Fiume, 

pour en rendre l'Exportation avantageuse, si on ajoute quelques soins aux routes où doit finir cette Navigation” 

idézi TAKÁTS Sándor: Két világkereskedelmi czikkünk a XVIII. században, Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 

10. évfolyam, 1903, 126.   
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térképvázlatokat számosan találhatunk a Helytartótanács Tervtárában, melyeknek java része a  

Acta sceundum referentes  Batthyánykra vonatkozó iratai közül kerületek kiemelésre (1. ábra) 

 

1. ábra. Vízrajzi térképvázlat homokpadok széttolásáról és 19 hajómalom áthelyezéséről – Ideal Plann deren in der Culpa 
bey Prest und Pettrinna Stehenden 19 Schieff-Mühlen, Sind zu Cassieren – Kiemelés Helye C43 Batthyány 17:1 (3/28 vagy 15) 

– Jelzet: MNL OL S 12-Div.XVI. no.23:13. 1778. 

Érdekes és művelődéstörténeti szempontból is figyelemreméltó a Batthyány Tivadar ozályi 

birtokáról készült felvétel, mely a hajóvontató embereket munkaközben ábrázolja az amúgy 

kataszteri felvételként készült térképen (2.ábra) 
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2. ábra. Birtoktérkép részlet hajóvontatókkal: Készítő: Johan Becker 1801. Jelzet: MNL OL S20-No.107. 

Előzménye ennek a folyószabályozási vállalkozásnak minden bizonnyal az, hogy Batthyány 

1766-ban részvényesként tagja lett a Temesvár-Trieszt Kereskedelmi Társaságnak, mely 

érdekelt volt a bánsági gabona, dohány és más ipari növények tengeri kikötőkhöz való 

kijutásában.66 A folyószabályozással és a tengermelléki kereskedelem pártolásával egy időben 

jelentkezik hajóépítési vállalkozásának szándéka, s ez volt az az elfoglaltság, mely egész életét 

végig kísérte, és nevét híressé tette.  

1777-ben elkészültek első hajói, melyek kereskedelmi hajóként üzemeltek, és Horvátország és 

Bécs között közlekedtek. 1781-ben a Magyar Hírmondó adott hírt az új és méretes Batthyány 

rajnai típusú vitorlásról, a Bucentaurusról, mely a Száva vízén szeptember 30-án érkezett 

Horvátországból. Formája olyan, amilyen a fregatt-típusú hajóké, alacsony merülése még a 

Száván való közlekedésre is alkalmassá tette a korabeli beszámoló szerint.67 A vitorlás hossza 

52,27 méter volt, merülése 1,26 m, teherbírása 10.000 hl gabona.68 A hajót a leírás szerint a 

Rajnán használatos vitorlások módjára építették, és minden valószínűség szerint Mathias Heppe 

császári hajóépítőmester tervei alapján készültek. Ezt a feltevést alátámasztja az is, hogy 

Batthyány levelezése alapján kimutatható, hogy jól ismerte az említett mestert, és a vitorláshajó 

méretei és merülése alapján feltűnő rokonságot mutat egy 1770-es Heppe mester által tervezett 

 
66 ECKHART Ferenc: i.m. 1922, 235.  
67 Magyar Hírmondó, 1781. 667.  
68 BÍRÓ József: Batthyány Tódor hajóépítő és hajózási kísérletei, in: CZÉRE Béla (szerk.): Közlekedési Múzeum 

Évkönyve 1. 1896-1971, Budapest, Közlekedési Dokumentációs Vállalat, 1971, 247. 
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hajóval, melynek tervei megtalálhatók a Hofkammerarchiv tervtárában.69 Heppe 1770-től 

Károlyvárosban tartott fenn hajóépítő üzemet, de az, hogy a Batthyány-féle hajóépítőüzem és a 

Heppe mester által működtetett milyen viszonyban álltak egymással nem világos egyelőre. 

A következő években több hasonló, bár kisebb teherbírású hajót építtetett, melyeket eladott a 

Willeshoven-féle kereskedelmi társaságnak, mely társaság célja a Bécs és a Krím-félszigeti 

Herszon közti rendszeres kereskedelmi kapcsolat létesítése volt. Később a kereskedelmi 

társaság megvásárolta Batthyánytól a már említett Bucentaurus vitorlást is, melyet méretei 

alkalmassá tettek tengeri utak lebonyolítására: nem kellett az átrakodással időt vesztegetni, 

amikor a Fekete-tengerhez ért a hajó. Ez a vitorlás 1788-ig volt szolgálatban, ekkor futott 

zátonyra, és ez volt ismereteink szerint az első magyar építette tengerjáró hajó.70 Az 1790-es 

évek elején áttelepítette hajóácstelepét a pozsonyi-Dunára, ahol hajózási kísérleteivel 

elmélyültebben foglalkozhatott. Ekkor Pozsonyban számos kísérlet történt az ereszkedő 

hajózás, a járgánymeghajtású szerkezettel működtetett hajó kifejlesztésére, és ez minden 

bizonnyal szerepet játszott abban, hogy a pozsonyi Dunaszakaszra helyezte át hajóácstelepét.  

A hajózási kísérletek elég költségesek voltak, ezért Neue königliche privilegierte Schiffbau und 

Schiffahrts Companie néven hajóépítő és hajózási társaságot hozott létre. Minden valószínűség 

szerint Pozsonyban építette meg – szintén Bucentaurus névre keresztelt – önjáró hajóját, mely 

nagy feltűnést keltett, mind tojásforma alakja miatt, mind titokzatos meghajtó szerkezete miatt. 

Egy 1797-es Magyar Hírmondó tudósítás szerint a hajó mindennemű „vonók és hajtók nélkül” 

nagy terhet képes szállítani. Batthyány a hajóra és az azt működtető szerkezetre szabadalmi 

oltalmat kért, és kapott, mely szabadalmat 1793-ban jegyezték be.71  

„Gróf Batthyány Tódor Ő Exc.ja sokat költött már egynéhány esztendőktől fogva egy 

oly készületű hajónak fel állítására, a’ melyen minden vonók és hajtók nélkül nagy terhet 

is lehessen szállítani a’ folyóvíz ellenében. Az ily formán elkészíttetett hajóval 

szerencsés próbát tétetett a’ Gróf úr, sept. 17.dikén az úgy nevezett Brigitten-Au-nál, 

mert a’ hajó, 1150 mázsával is szintoly könnyen ment a’ legsebesebb víz’ ellenébe, mit 

üresen.”72 

A Bucentaurust 1797-ben mutatta be tervezője az udvari méltóságok előtt egy pozsonyi hajós 

felvonuláson, melyen maga a császár és a császárné is jelen volt metszet szövegezése alapján. 

 
69 Hofkammerarchiv, Kartensammlung Hs. 217. idézi BÍRÓ József: i.m. 1971, 244.  
70 ENDREI Walter- TARDY Lajos: Batthyány Tódor hajója, Élet és Tudomány, XVIII. évf., 1963, 1302. 
71MNL OL P 1313  I.2.28. No.114. A Magyar Királyság területére érvényes hajóépítési szabadalmi oklevél 
72 Magyar Hírmondó,1797, 422.       
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A hajós felvonuláson a Bucentaurust kisebb hajókíséret vette körül, melyet két rézmetszet is 

megörökít. A Közlekedési Múzeum Képtárában őrzött kevésbé díszes darabon hat kisebb hajót 

tüntetett fel a rajzoló. A metszet tanúsága szerint a felvezető vitorlást egy zenészekkel 

megrakott csónak követte, ez után jött a fellobogózott Bucentaurus, melyről díszlövéseket adtak 

le. A hajó felénk eső oldalán a vendégek számára fenntartott hajókban nemes urak 

szemlélhették az „újfajta” hajót, mely két kisebb méretű, de kialakításában hasonló tojásforma 

hajót vontatott. Érdekessége ennek az ábrázolásnak, aminek az alapja egy lappangó akvarell73, 

hogy ábrázolja a kis tornyot a felépítmény kupolaforma tetején, mely megfeleltethető a mai 

parancsnoki hídnak. A kupolaforma alá bejutni fel-le tolható ajtókon lehetett, és körben a 

felépítményen elhelyezett ablakok eresztették be a fényt az utastérbe. A hajó kormányzását 

hosszú evezőlapátokkal oldották meg.  

 

3. ábra. Batthyány Tivadar Bucentaurus hajójának pozsonyi bemutatója 1797, színezett rézkarc, Budapest Történeti 

Múzeum, Kiscelli Múzeuma, ltsz. 28562. 

Arról, hogy az ovális legömbölyített belső kialakítása pontosan milyen volt, számos leírás 

tanúskodik. A hajón több díszes kabin mellett volt konyha, és fogadóterem, mely közéleti 

események színteréül is szolgált.  Több fennmaradt tervrajz is beszámol a belső terek 

elrendezéséről, bár ezek nem jelzik a meghajtószerkezetet, melynek mindenképpen az utastér 

 
73 TÜSKÉS Anna: Batthyány Tódor hajóinak képzőművészeti ábrázolásai, Művészettörténeti értesítő, 2004, 176.  
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alatt kellett lennie. A hajót kereszt- illetve hosszmetszetben ábrázoló színezett rajz hét 

helyiségre tagolja az utasteret. A hajót magát valószínűleg hajótestbe hajtott lovak hajtották egy 

fogaskerék áttételű járgányhajtómű segítségével, mely a hajótestben elrejtve kapott helyet.74 Ez 

a megállapítás következtetéseken alapszik, mivel ezideáig részletes leírás vagy tervrajz nem 

került elő a Batthyány-féle meghajtó szerkezetről (Batthyanyisches Wassermaschine), azonban 

ennek a meghajtási, erőátviteli rendszernek Európa-szerte léteztek a hajózási és a molinológiai 

szakirodalom által leírt módszerei, a gróf pedig bányáiban, fémmegmunkáló manufaktúráiban 

és malmaiban számos malomelven működő meghajtási eljárást alkalmazott, könyvtárában 

sorjáztak a mechanikus erőátvitel témájával foglalkozó művek.75  

Számos leírás és szabadalom tanúskodik arról, hogy járgánymeghajtású, illetve ló- és ökör-

hajtotta hajókat terveztek korábban is. Kéziratos krónikák tartalmaznak ezekről miniatúrákat, 

rajzokat76, de ilyen volt az 1543-ban vízre szálló Blasco de Garray által tervezett hajó, melyet 

két lapátkerék hajtott, bár ezt a hajót negyven ember hozta működésbe. Az első olyan hajót, 

melyet a történeti források alapján igavonó állatok ereje működtetett működött Prince Rupert, 

Duke of Cumberland, II. Károly angol király unokatestvére, hadvezér és feltaláló alkotta meg 

1680 körül a polgárháború dúlta Angliában. Sajnos keveset lehet tudni a hajó műszaki 

paramétereiről, de az angol haditengerészet kötelékében szolgálatot teljesítő hajót négy, olykor 

nyolc ló hajtotta, és leírták róla, hogy egy alkalommal egy Chatham melletti próbaút során 

gyorsabban haladt, mint egy 16 evezősből álló evezőshajó. 1682-ben a Medway-torkolat 

közelében szolgált vontatóhajóként, és leírások szerint képes volt a Brit Királyi 

Haditengerészet, a Royal Navy legnagyobb hadihajóit is mozgatni, a Temze-torkolatba ki- és 

bevontatni.77 Maurice de Saxe, a magyar történetírásban Szász Móric francia marsall és 

hadmérnök szintén tervezett ilyen hajót, és közölt adatokat a hajó működési elvéről és a vele 

folytatott kísérletekről a Machines et inventions approuvées par l'Academie royale des sciences, 

depuis son établissement jusqu'à present című kiadványban.78  

 
74 BÍRÓ József: i.m. 1971, 259.  
75 Példának okáért: HÉRON, COUS, Salomon de egybekötve: Buch von Lufft- und Wasser-Künsten ... / deme 

beygefügt Joannis Baptistae Aleotti; vier Lehrsätz von Lufft und Wasser Künsten ... aus dem Lateinischen ins 

Teutsche gebracht durch Agathum Carionom... mit einem Anhang von allerhand Mühl-, Wasser- und Grotten-

Werken aus Salomon De Cous ...vorgestellet, MTA RBK 542.325. 
76 Egy katonai tárgyú középkori ismeretlen szerző által írt kézirat a De rebus belicis, majd Ibn al-Razzaz al Jazari 

1204-1206 között készült kézirata is tartalmaz példákat. Az előbbi ökrök által meghajtott római kori hadihajót 

ábrázol, a másik kézirat számos malomszerű szerkezetet mutat be, melyeket állati erővel működtetnek. 
77 CRISMAN K. J., COHN A. B.: When Horses Walked on Water, Horse-powered Ferries in Nineteenth Century 

America, Washington, London, Smithonian Institution Press, 1998, 10. 
78 de SAXE, Maurice: „Machine pour remonter les bateaux”, GALLON, Jean Gaffin: Machines et inventions 

approuvées par l'Academie royale des sciences, 6. kötet, Párizs, 1732, 41−45. 
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4. ábra. Maurice de Saxe hajótervei a Machines et inventions…c. műből 1732. 

 

Ismerve Batthyány Tivadar technikai újítások iránti fogékonyságát, – két hónappal a 

Montgolfier fivérek léggömbkísérletét követően az asztalán vannak az embert is a levegőbe 

juttató jármű tervrajzai79 – ezekkel az erőátviteli rendszerekkel, hajózási metódusokkal 

tisztában lehetett. A hajóval kapcsolatban egyelőre sok homályos pont van: nemcsak a hajtómű 

pontos paraméterei tisztázatlanok, hanem a hajó további sorsa, és az is, miért szakadtak meg a 

további kísérletek. Annyi bizonyos, egy 1796-os jégzajlás megrongálta a hajót, melyet a gróf 

rendbehozatott. Legutolsó információ a hajóról egy hirdetés az 1802. június 19-i Wiener 

Zeitung hasábjain, itt eladásra hirdette meg az önjáró hajót.80 

Egy 2018-as éveben lezajlott kutatási projekt keretében kísérletet tettünk a hajót működésbe 

hozó szerkezet rekonstrukciós rajzának megalkotására. A két állati erővel működtetett 

szárazmalmot a fedélzet alatti hajótestben elhelyező terv az alábbi elrendezéssel számol. 

 
79 MNL OL P 1314. 66.666. 
80 Wiener Zeitung 1802. június 19. (nr. 49) 2288. 
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5. ábra. A Bucentaurus lehetséges meghajtási terve két szárazmalommal, hátratolt lapátkerékkel, kereszttengellyel. 

Adott esetben horizontális síkban forgó nagy fogaskerék a kerék síkjára merőleges fogazással 

adja át a forgómozgást a vertikális síkban forgó tengelyen lévő pálcás dobnak, az ugyancsak 

vertikális síkban forgó kis fogaskerék pedig a horizontális síkban forgó pálcás dobnak.81 A 

meghajtó állatok, melyek lehettek akár magyar parlagi lovak, hiszen 155 cm-es 

marmagasságukkal, a táplálkozásukat jellemző igénytelenségükkel és ellenállóságukkal 

mindenképp jó választásnak bizonyulhattak e célra a nagy fogaskerék fölött vagy alatt járhattak. 

A hajó megalkotásának költségei tetemesek lehettek, és összeségében nem hoztak áttörést, nem 

váltak elterjedt teherszállító közlekedési eszközzé, melynek számos oka lehet. Mindenekelőtt 

az, hogy nem volt megoldott a hajó működéséből fakadó infrastrukturális háttér, hiszen a 

hosszújáratú közlekedéshez pihent lovakra lett volna szükség, és ahogy haladunk a 19. század 

első évtizedeiben már inkább a gőzhajózás hozta lázba az áruszállításban érdekelt 

vállalkozókát, nem pedig az állati erő hajtotta monstrumok. Egy kései 1802-es leírás szerint a 

Dunán volt lehorgonyozva és a közösségi élet egyik meghatározó pontjává vált a Bucentaurus, 

fedélzetén fényes ünnepségek és nagy kártyapartik folytak.  

„Ma társaság és bál vólt Gróf Battyáni Tódor palotás nagy hajóin. Egyik szálában vólt 

a’ tántz a’ másikban pedig állotak a’ frissítő italok, a’mellyeknek vólt divatja a nagy 

 
81 AMBRÓZY Gábor: Gróf Batthyány Tivadar Bucentaurus hajójának rekonstrukciós lehetőségei, FURKÓ Bálint 

Péter (szerk.): Az önképtől és tudásreprezentációtól a hatalommegosztásig - tanulmányok a bölcsészettudomány, 

a hittudomány és a jogtudomány területeiről, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, 

2019, 53. 
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meleg miatt, mellyet a Duna vizének egyéb iránt hidegítő ereje meg nem enyhíthetett. 

Vóltak mind az egyik, mind más három kis hajón tágas helyek, a’hol a’ kártyázó 

Vendégek számára készen állottak a’ kártyákkal rakott asztalok. Ezentúl minden 

szerdán illyen bált ád itt a Duna hátán a Gróf Battyáni Tódor Ő Excellentziája.82     

A család ideje nagyrészét Bécsben töltötte, ahol a Tivadar grófnak három háza volt, ám e 

házakat 1786-ban elárverezték, hogy a lichtenwörthi rézárugyárat és tűkészítőmanufaktúrát 

kifizethesse. 1786 és 1793 között nem egészen világos hol éltek életvitelszerűen – ezt további 

kutatásoknak kell tisztázni – de 1793-tól a bécsi Collalto palotában laktak. 1813-ben halt meg 

bécsi palotájában, feleségével a németújvári családi sírboltban nyugszanak. 

  

 
82 Magyar Hírmondó 1802.5. 
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