Tisztelt főméltóságos Batthyány hercegné!
Tisztelt Miniszterhelyettes Úr!
Kedves Batthyányak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen illusztris körben áll módomban életre hívni
és megnyitni a Magyar Batthyány Alapítvány szervezésében megvalósuló tudományos
konferenciánkat. Ezúton is köszönöm Áder János köztársasági elnök úrnak, hogy a
fővédnökség elvállalásával támogatta az esemény létrejöttét.
Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm körünkben megjelent főméltóságos
Batthyány hercegnét, aki személyes jelenlétével megtisztelte gróf Batthyány Lajos
Magyarország első felelős miniszterelnöke és az Aradi Vértanúk hősi halálának 170.
évfordulója alkalmából szervezett „Batthyányak a haza védelmében a XV. századtól a
szabadságharcig” címet viselő konferenciánkat. Külön köszöntöm Dr. Orbán Balázs
urat, a Miniszterelnökség miniszterhelyettesét, Dr. Hermann Róbert urat, az esemény
szakmai vezetőjét, valamint Dr. J. Újvári Zsuzsannát, a Batthyány család kutatóját,
valamint a tudományos konferencia összes előadóját.
Szeretném kifejezni külön köszönetemet együttműködő partnereinknek, így a
Felsőörsről érkezett Szabó Balázs polgármester úrnak és Ajtós József prépost
atyának, Harkányról érkezett Der. Péter Iván főigazgató úrnak, a Kisbérről érkezett
Balasi István atyának, valamint Bicske-Mány képviseletében jelenlévőknek.
A köszöntések és a köszönetnyilvánításokat követően, most engedjék meg, hogy
tágabb értelmezési keretet adjak konferenciánknak, illetve a Batthyány család
kezdeményezésének, hiszen a mai nap többről szól, mint egy magas szakmai
színvonalú tudományos előadássorozat. Teszem ezt mindamellett, hogy e jeles
alkalom méltó tisztelgés és főhajtás a 170. évvel ezelőtti, 1849. október 6-án
végrehajtott
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Hosszú utat tettünk meg, mire vehettük a bátorságot arra, hogy megszervezzük a
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konferenciát. Mindenek előtt meg kellett álmodnunk egy víziót, mely magában
hordozza azokat az értékeket, melyeket örökül kaptunk őseinktől, egyúttal képes új
szellemi értékeket létrehozni és általuk üzenni korunk társadalmának. Tudtuk az első
pillanattól kezdve, hogy a Batthyány család szellemi örökségének és értékeinek
ápolása, gondozása és társadalmasítása magától értetődő küldetésünk - ugyanakkor
meg kellett magunknak is fogalmaznunk azt a távoli jövőben felsejlő célt, melynek
elérése cselekedeteinkhez erőt, szavainknak súlyt, gondolatainknak inspirációt
ad.
Ismerve és megélve a Batthyány család történetét, arra a következtetésre jutottunk,
hogy míg az elmúlt évszázadokban minden szinten kitapintható volt történelmi
családunk jelenléte és társadalmi szerepvállalása, az elmúlt jó pár évtized alatt
háttérbe vonultunk - holott az elmúlt évszázadok során templomokat emeltünk,
iskolákat alapítottunk és oktatást szerveztünk, megélhetést és orvosi ellátást
biztosítottunk a családunk szolgálatában állóknak, és akár életünk árán is védtük a
hazát. Vagyis mi Batthyányak – számos történelmi családdal közösen – testi, lelki és
szellemi támaszt nyújtottunk saját közvetlen és közvetett közösségünknek, melyek
meghatározó és nélkülözhetetlen pilléreivé váltak egy épülő és sikeres nemzet
jelenének és pozitív jövőképének.
Ez a felismerés indított el minket egy intellektuális alkotói folyamat felé, melynek
legfőbb célja, hogy családunk értékeinek bemutatásával, a következő generációk felé
való közvetítésével és átörökítésével, tudatosan formáljuk a közgondolkodást és
proaktívan alakítsuk a mai korszellem koordinátarendszerében saját újrafogalmazott
társadalmi szerepvállalásunkat.
Első lépésként még 2015-ben megalapítottuk a Magyar Batthyány Alapítványt, mely
az elmúlt években elkezdte összegyűjteni a magyar tudományos közösség körében a
Batthyány családhoz kapcsolódó szellemi értékeket, mindamellett, hogy számos
rendezvényt is sikeresen életre hívott. Értékközösségként igyekszünk magunk köré
gyűjteni olyan kiváló alkotókat és művészeket, akik a felhalmozott ismeretanyagokból,
tudásból és inspirációból képesek új, magas minőségű szellemi formációkat létrehozni,
legyen az szépirodalmi mű, vagy épp egy most készülő kamarai színdarab.
Második lépésként – és most itt engedjék meg, hogy saját szerepvállalásomat is
fókuszba állítsam - személyes küldetésemmé tettem, hogy a történelmi családok aktív

tagjait összefogva, társadalmi innováció keretében, velük közösen újra értelmezzük és
a mai kor szellemiségéhez igazítsuk a HIT, a CSALÁD, a NEMZET, a FÖLD és a
KÖZÖSSÉG

örök

értékeit,

melyek

generációkon

átívelve

határozzák

meg

identitásunkat, kultúránkat, nemzeti önarcképünket.
Meggyőződésem, hogy a Batthyány család szellemi örökségének ápolása és
gondozása mellett most van itt az ideje annak, hogy meglévő értékeinket, felhalmozott
tudásunkat és nemzetközi kapcsolatrendszerünket a haza szolgálatába állítsuk.
Teszem mindezt annak reményében, hogy proaktív kezdeményezésemhez a
Batthyány család tagjai mellett, egyre több magyar történelmi család csatlakozik majd
a teljes Kárpát-medencéből, vagy épp tőlünk távol eső kontinensekről. Tudom, komoly
kihívás és nagy vállalás mindez, ám hiszem, hogy a kitűzött cél nemes, a Batthyány
család az első kezdeményező lépéseket megtette, így már csak közös akaratunk,
kitartásunk, szellemi erőnk szabhat határt céljaink elérésének.
Megragadva az ünnepi alkalmat és az emelkedett hangulatot bejelentem, hogy a
Magyar Batthyány Alapítvány kezdeményezi a gróf Batthyány Lajos és gróf Zichy
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személyiségeknek adományozhatók, akik önzetlenül, önös érdekeiket háttérbe
szorítva, a lehető legtöbbet tették hazánkért.
Megköszönve a figyelmet, minden családtagomnak, résztvevőnek, jelenlévő
meghívott
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kapcsolatépítést kívánok a mai napra, s végszóként beszédemet gróf Batthyány Lajos
miniszterelnöki pecsétjébe vésett gondolattal zárom: „Viam meam persecutus sum,
vagyis „A magam útját jártam!”
Köszönöm a szót!
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