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A BATTHYÁNYAK CÍMERHASZNÁLATA 

A TÖRTÉNETI  VAS VÁRMEGYÉBEN

BEVEZETÉS

Az évszázadokon át alkalmazott címerhasználat-enge-

délyezô formula a Batthyányak armálisában is olvasha-

tó, mely értelmében az adományozott és leszármazottai

„az említett címert, azaz a nemesség jelvényét más cí -

mer használók szokása szerint a továbbiakban csaták-

ban, hadi játékokon, párbajokon, torna játékokon, gyû -

rû kön, takarókon, zászlókon, kárpitokon, szônyegeken,

sátrakon”1 használhatják. A több mint fél évezredes cí -

mer adományozó oklevél még az élô heraldika korában

ke let kezett, azonban a fôúri família címerhasználatának

emlékei már csak a késôi heraldika idôszakából, a 16.

század utolsó harmadától maradtak fenn. Ekkorra a

címereknek kialakult a tulajdonjelölô funkciója, a címer-

használat túlterjedt a fegyveres harcok, lovagi tornák

világán, s elsôsorban ennek köszönhetô, hogy a címerek

zászlókon, épületeken, oltárokon, síremlékeken, pecsé-

teken és egyéb használati tárgyakon tovább éltek

(Bertényi 2006. 218). A dolgozat elsô fele mutatja be a

Batthyány címeradományozásokat, címerváltozatokat és

a címer megjelenését a szépirodalomban, a második

rész pedig a család címerhasználatának történeti Vas

vármegyében fennmaradt emlékeit ismerteti.

AZ ÔSI CÍMER

II. Ulászló 1500. december 12-én címert adományozott

Batthyány Boldizsárnak és Benedeknek, elsôsorban

Boldizsár2 követségek alkalmával és Jajca 1490. évi vé -

del mében, valamint I. Mátyás szolgálataiban szerzett

érdemeire tekintettel (1. kép). A címert az oklevél élén

megfestették, és a szövegben leírták (Nyulásziné Straub

1987. 124, XXXII. tábla). A szöveg a címert régi családi

címernek említi, melyet a család már elôzô királyok ado-

mányozása révén bírt. Az oklevél tehát csak megerôsíti

a címert, anélkül, hogy azt valamivel kibôvítené.3 A koráb-

bi heraldikai szakirodalom 1481-re tette az elsô címerado-

mányt (Áldásy 1894. 94–96, Siebmacher 1899., Zimányi

1962. 5, Borovszky 1989. 561),4 de ennek forrásos nyoma

nem található (Rácz 2009. 308).

A Budán 1500-ban kelt oklevél függôpecsétje elve-

szett, a 11,7 cm x 11,5 cm méretû címerkép viszont jó

állapotban maradt fenn. Ez az ôsi címer az alapja a kö -

vet kezô fél évezred Batthyány-címereinek: álló, kerek

talpú pajzs kék mezejében természetes színû magas szik-
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1 II. Ulászló címeradományozó oklevele Batthyány Boldizsárnak és Benedeknek, 1500. december 12. Magyar Országos Levéltár Dl107672.

2 Batthyány I. Boldizsár (1452 k.–1520): királyi aulicus 1475–1499, kôszegi királyi várnagy 1483–1490, jajcai bán 1493–1495, 1501–1502, a királyi tanács közne-

mesi ülnöke 1507, szlavóniai vicebán 1509–1517, alországbíró 1518–1520.

3 „quibus ex benefica collatione divorum regum Hungariae, nostrorum scilicet predecessorum, hucusque usi estis”

4 Borovszky jelmondatról is ír az 1481. évi címernél: „Quisque suae fortunae faber.”

1. kép. Az ôsi címer a címeradományozó oklevélen, 1500
Bild. 1. Das alte Wappen in der Wappenschenkungsurkunde, 1500



la, mely barlangjából elôl középen, jobbra kinövô söré-

nyes arany oroszlán, szájában arany markolata mellett

megragadott ezüst karddal; a szikla tetején zöld fészké-

ben jobbra fordult, kiterjesztett szárnyú fehér pelikán,

mely csôrével mellét tépve vérével három fiókáját eteti.

A szép kidolgozású pajzsbeli ábrázolás figyelmen kívül

hagyja a heraldikai udvariasság elvét: az alakok a szö-

vegnek hátat fordítanak. A Batthyány-címernél is megfi-

gyelhetô néhány közel egykorú címer jellemzôje, mely

itáliai reneszánsz hatásra terjedt el: hiányzik a tetejérôl

a sisak és a sisaktakarók (Áldásy 1894. 94). A szokatla-

nul vastag arany keret és a pajzs közötti keskeny bordó

alapot lendületes, kis köröket formáló arany indadísz

tölti ki (Nyulásziné Straub 1987. 124). Az itáliai reneszánsz

hatását lehet felfedezni a Batthyány-címeren abban is,

hogy a pajzs kerektalpú, a színek alkalmazására vonat-

kozó szabályok betartásáról szó sem lehet, s a címerfes-

tészet szakított a címeralakok hagyományos stilizált ido-

maival, és teljesen a naturalisztikus ábrázolásra tért át

(Áldásy 2008. 90). A naturalizmus már korábban is jellem-

zô volt a magyar címerekre: mesteralakokat ritkán hasz-

náltak, a magyar címerek a középkorban is természetes,

meglévô tárgyakat ábrázoltak, melyeket lebegve nem

tudtak elképzelni, ezért valamilyen talapzatra helyezték

ôket (Áldásy 2008. 72). A természetességre való törek-

vés a Batthyány-címerre is jellemzô, a pajzson ábrázolt

címerképeket – oroszlán, pelikán, kard, szikla, fészek – is

a természetbôl választották, és a két címerállat sem lebeg,

hanem a sziklán, ill. annak barlangjában állnak.

A legtöbb esetben nem lehet kimutatni, hogy mi indí-

totta a címer tulajdonosát arra, hogy éppen a címerén

látható címerképet válassza, viszont általában ezek szim -

bolikus jelentéssel bírtak. Az 1500. évi címer két hang-

súlyos címerképe és a Batthyányak jellemzô jelképei a

következô évszázadokban a szájában kardot tartó orosz-

lán és a fiókáit vérével tápláló pelikán voltak. Nem tud-

juk, hogy a 15. század végén miért e két címerképet vá -

lasz totta Batthyány I. Boldizsár, és a címeradományozó

oklevél sem tér ki az egyes ábrázolások jelentésének

magyarázatára.

Az állatok közül a legkedveltebb címerkép az oroszlán

volt. Többnyire ágaskodó helyzetben ábrázolták, amint

mellsô lábait elôrenyújtja. A leggyakoribb címerképnek a

különbözô forrásokban eltérô szimbolikája volt. A közép-

korban a Physiologus volt a legnépszerûbb és legismer-

tebb bestiárium, amely korlátlan tekintélynek örvendett

anélkül, hogy állításait a legcsekélyebb mértékben elle-

nôrizték volna. Évszázadokon át merítettek belôle isme-

reteket, így elsôsorban a Physiologusból ered többek kö -

zött az a középkori felfogás is, mely az oroszlánt az állat-

ok királyává s a bátorság, a harciasság jelképévé alakí-

totta. De a bestiárium (Mohay 1986. 5–6) a feltámadás-

sal is kapcsolatba hozta az állatok királyát, amennyiben

a nôstény oroszlán halott kölyköket szül, s így ôrzi ôket

három napig, míg az apjuk megérkezésekor az arcukba

lehel, hogy életre keljenek (Bertényi 2003. 49–50). Az ôsi

Batthyány-címer sziklájának barlangjából kinövô söré-

nyes aranyszínû oroszlánja azonban kardot is tart a szá-

jában, s így már egyértelmûen a bátorságra, harciasság-

ra, vitézségre utal.

A Batthyány-címer másik címerállata, a vérével fióká-

it tápláló pelikán szintén gyakori szimbólumnak számí-

tott. Kevés olyan címerünk van, mely az állatok egymás

iránti gyöngédségét, családi életét tünteti fel, s ezek egyi-

ke a pelikán jelkép. Ábrázolása heraldikailag egy meg -

határozott formában lehetséges, amint fészkén állva,

csô rével mellét szaggatja, mellébôl vér fröccsen, a fé -

szek  ben elôtte három fióka emeli ki fejét, kitátott csôrrel.

Az ábrázolás jelentéstartalma az önfeláldozás (Nyulásziné

Straub 2001. 95). A Physiologusban (Mohay 1986. 14)

megôrzött monda szerint a fiókák szüleik arcába ütöttek,

mire azok megölték fiókáikat. Az anya harmadnap fel-

tépte testét, s vére feltámasztotta fiókáit. E monda révén

vált a pelikán részben Krisztus szimbólummá, részben az

önfeláldozás jelképévé. Az ôsi Batthyány-címerben a

pelikánábrázolás szép példáját láthatjuk: a stilizált peli-

kán és három fiókája fehér, a vér vörös, a fészek pedig

zöld színû, vagyis helyesen ábrázoltak. Az 1500. évi címer

szimbolikája mintha elôre jelezte volna a következô év -

szá zadokra a család sorsát, hiszen bôségesen nyílt alkal-

muk oroszlánként küzdeni a törökök, poroszok, franciák

ellen; az önfeláldozásuk pedig az elsô felelôs magyar

kormány elnökének, Batthyány Lajosnak a kivégzésében

teljesedett ki.

TOVÁBBI CÍMERADOMÁNYOK

Az 1500. évi címeradományt követôen Batthyány I. Fe renc

(1497–1566) révén a család hamarosan az ország fône-

mes famíliái közé emelkedett. A mohácsi csatában a ma -

gyar jobbszárnyat horvát-dalmát-szlavón bánként ve ze tô

Batthyány I. Ferenc 1524-ben és 1527-ben megsze rez  te

a család késôbbi törzsbirtokait, a németújvári (Güssing)
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és a rohonc-szalónaki (Rechnitz és Stadt schlaining) ura-

dalmakat. A bárói, majd a grófi címre azonban csak száz

évvel késôbb sikerült szert tenni, annak ellenére, hogy

Batthyány III. Boldizsár (1537–1590) és Batthyány II.

Ferenc (1573–1625) személyében kiváló egyéniségek áll -

tak a család élén. A bárói címet azonban a Batthyány csa-

lád egy másik, késôbb kihalt ágának képviselôi, Batthyány

Ferenc és fiai kapták meg 1628. február 21-én II. Fer di -

nánd királytól.5 A bárói címadományozó oklevélben az

ôsi címert is kibôvítették. A címerképek közül a szájában

kardot tartó oroszlán és a fiókáit vérével tápláló pelikán

megmaradt, de a címerpajzsra egy koronából kiemelke-

dô koronás sárkány került, mely karmaiban arany kettôs

keresztet tart (Siebmacher 1899.). A bárói címernek konk -

rét ábrázolása nem maradt fenn, de egy nagyon hason-

ló címert elhelyeztek az 1743-ban készült nagyméretû

Batthyány-családfa bal alsó sarkában6 (2. kép). A grófi

címet Batthyány I. Ádám kapta meg 1630. au gusztus 16-án

Regensburgban II. Ferdinándtól.7 A grófi címadományo-

zó oklevélben kiemelték, hogy a király sze mélyesen is

tapasztalta az adományozott érdemeit (Iványi 1943.

17). A grófi címadomány nem járt együtt címerbôvítés-

sel, azonban Batthyány I. Ádám 1649-bôl fennmaradt

címerén az ôsi címerpajzs felett sisak és pelikános si -

sak dísz volt látható kék-ezüst sisaktakaróval és a címer-

tulajdonos jelmondatával: Quisque suae fortunae faber

(Ifj. Kubinyi 1888.).8 Batthyány I. Ádám grófi leszárma-

zottai viszont továbbra is az ôsi oroszlános-pelikános

címerpajzsot használták.

Az 1500. évi címer megerôsítését kérte Batthyány

Lajos (1696–1765) kancellár és öccse, Batthyány Károly

(1698–1772) dalmát-horvát-szlavón bán is 1745. április

22-én Mária Teréziától.9

Az ôsi címer legjelentôsebb megváltoztatása a herce-

gi cím megszerzése, és az ebbôl következô címerbôvítés

következménye volt. I. (Lotharingiai) Ferenc német-római

császár 1764. január 3-án emelte római szent birodalmi

hercegi rangra Batthyány Károlyt.10 Az adományozott

végigharcolta a 18. század elsô felének Habsburg vonat-

kozású háborúit, s tábornagyi rangot ért el, valamint

1742 és 1756 között a horvát báni pozíciót is betöltötte.

1748-ban Mária Terézia megbízta fia, a késôbbi II. József

nevelésével. A hercegi címadományozó oklevél hosszasan

sorolta Batthyány Károly érdemeit, részletes címerleírást

adott, és egy egész oldalára festették a címert (3. kép).

A címer nagy méretû megjelenítésére szükség is volt,

mivel az 1500. évi címerrel ellentétben a hercegi címer

a rangjának megfelelôen bonyolult lett. Talán ezért írta

le a késôbbi heraldikai irodalom hiányosan, illetve téve-

sen néhány elemét: a rangjelzô koronát, az egyik sisak-

díszt és a sisaktakarót. Az oklevél címerleírása (Iványi

1943. 13) szerint az immár ovális alakú pajzsban csak

két kisebb változás történt az 1500. évi címerhez képest:

a szikla barlangjának alján már vízbôl emelkedik ki a

szájában görbe kardot tartó oroszlán, melynek az új

a Vas Megyei Múzeumok Értesítôje 36 (2013) 333–363
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5 Magyar Országos Levéltár A 57 Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri regii 7. kötet 714–716. p.

6 Magyar Országos Levéltár S20 No. 190/1.

7 Magyar Országos Levéltár A 57 Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri regii 7. kötet 961. p.

8 Valószínûleg ezen címer alapján készült Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal címû könyvének színes Batthyány címer ábrá-

zolása. A jelmondat jelentése: Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa.

9 Magyar Országos Levéltár A 57 Magyar Kancelláriai Levéltár, Libri regii 40. kötet 70–73. p.

10 A hercegi rangemelô oklevél magántulajdonban.

3. kép. A hercegi címer a hercegi címadományozó oklevélen, 1764
Bild. 3. Der fürstliche Wappen in der fürstlichen

Schenkungsurkunde, 1764



meghatározás szerint kettôs farka van. A vérével fiókáit

tápláló pelikán ábrázolása változatlan maradt. A pajzson

kívül viszont annál több változás történt, szinte az összes

felhasználható címerrésszel – rangjelölô korona, sisakok,

sisakdíszek, sisaktakaró, pajzstartók, címerköpeny, zászlók,

jelmondat – kibôvítették az adományozott hercegi címert.

A címerpajzs tetején elhelyezett rangjelzô koronák a 17.

század közepén jöttek létre, ágaik száma a 18. század

kö zepéig bizonytalan volt a magyar heraldikai gyakorlatban

(Nyulásziné Straub 2001. 138). Batthyány Károly hercegi

címerén a pajzson látható rangjelzô korona kilencgyön-

gyös, s az oklevél leírása szerint a római szent birodalmi

grófság szimbóluma. Ez a grófi rangjelzô korona egye -

dül álló jelenség a heraldikában, mivel a her cegi címerek

pajzsainak tetejére csak bíborral bélelt, zárt hercegi koro-

nát szoktak helyezni.11 A pajzs és a grófi rangjelzô korona

fölé öt, nyitott rostélyos sisakot kapott címerébe Batthyány

Károly, melyek közül a szembe forduló aranyszínû volt,

míg a középsô felé forduló másik négy sisak fém színt

kapott. Mindegyik sisak nyakrészén láncon függô medál

volt látható, és a középsô kivételével a sisakok tetejére

sisakkoronát helyeztek el. A heraldikailag jobb szélsô

sisakdíszt az összes késôbbi címertani-genealógiai szak-

irodalom tévesen írta le: Nagy Iván (Nagy 1857. 239), a

Magyar nemzetségi zsebkönyv (Fejérpataky 1888. 5), a

Siebmacher Wappenbuch (Siebmacher 1899), Kempelen

Béla (Kempelen 1911. 492–493) és Gudenus János (Gudenus

1990. 113–114) is koronás oszlopként határozta meg. Az

adományozó oklevél címerleírása alapján valójában egy

babérággal díszített marsallbotról volt szó, mely Batthy ány

Károly hadi sikereire és katonai rangjára utalt. A mar sall -

bot melletti sisakdísz a címerpajzsban is ábrázolt növek-

vô, kétfarkú, aranyszínû oroszlán, azzal a különbséggel,

hogy itt heraldikailag balra fordult. A középsô, aranyszínû

sisakon nem volt sisakkorona, a sisakdísz egy bíborral

bélelt, hermelinnel szegett, zárt hercegi korona, melynek

tetején keresztes országalma volt látható. A negyedik si -

sak dísz a címerpajzson is megjelenô, fiait vérével tápláló,

kiterjesztett szárnyú pelikánt ismételte meg. A heraldikai -

lag bal szélsô sisakdísz pedig római fasces ábrázolás: a

vesszônyalábból kiálló bárd valószínûleg Batthyány Károly

horvát báni tevékenységére utalt. A késôbbi címertani

irodalom nem említette az oklevélben leírt és a címeren

is ábrázolt sisaktakarót. Ez a heraldikai jobboldalon kék-

arany, a baloldalon kék-ezüst színekkel vette körül az öt

sisakot. Batthyány Károly két képzeletbeli alakot válasz-

tott pajzstartóul: a címerpajzsot két oldalról két ágaskodó,

fejüket kifele fordító, vörös, szárnyas ló, azaz pegazus tar-

totta egy-egy mellsô lábával. Szárnyas lovakat ritkán

találunk más címerben, és általában azok fehér színûek.

Batthyány Károly címerében a pegazusok másik mellsô

lábukkal egy-egy kifelé forduló zászlót tartottak. A heral-

dikailag jobboldali zászló arany mezejébe sötét betûkkel

F. I., a másik zászló vörös mezejébe szintén sötét betûkkel

M. T. felirat került, I. Ferenc császár és Mária Terézia

királynô monogramjai. Mindkét zászlót korona díszítette

a betûk felett. A pajzstartók lába, ill. a pajzs alatt volt

olvasható egy ezüstszínû beszélô szalagon sötét

betûkkel a Batthyány család jelmondata: FIDELITATE ET

FORTITUDINE.12 Az egész címert hercegi címerköpeny elé

helyezték el, melynek felsô csücskeit arany zsinórral

fogták össze. A vörös színû, hermelin bélésû címerkö-

peny tetejére bíborral bélelt, hermelinnel szegett, tete-

jén kereszttel ellátott országalmás hercegi koronát he -

lyez tek, amilyet egész Európában használtak a római szent

birodalmi hercegek. A címer hátteréül egy tájképet fes-

tettek, amit a Német-római Birodalom hercegségeinek

címerei vettek körül, legfelülre pedig Lotharingiai Ferenc

császári címere került. Batthyány Károly hercegi címere

olyan bonyolultra sikerült, hogy a késôbbiekben külön-

bözô anyagokon történô reprodukálása komoly gondo-

kat okozott a címerek készítôinek.

A római szent birodalmi hercegi címmel pénzverési

jog is járt, ezzel a kiváltsággal Magyarországon csak az

Esterházy és a Batthyány családok éltek. A Batthyányak

közül Batthyány Károly, és unokaöccsének fia, Batthy -

ány-Stratt mann II. Lajos (1753–1806) hercegek verettek

arany dukátokat és ezüst tallérokat 1764 és 1805 között.

Ezek elôlapján a herceg mellképe, hátlapján a címere volt

látható (Tóth 2005. 335–336). Batthyány Károly 1764-ben

vert tízszeres dukátjának hátlapjára szép hercegi címeráb-

rázolás került Josef Anton Toda bécsi verdei fô vés nöknek

köszönhetôen: a peremre vésett jelmondat kivételével a

bonyolult hercegi címer összes eleme tanul mányozható

volt rajta. Sôt, a címer a pajzs körül látható Aranygyapjas

Rend láncával bôvült13 (4. kép). A pénzverô szerszámok-

11 Természetesen a hercegi korona Batthyány Károly címerén is megjelenik: a középsô sisakon, ill. a címerköpeny tetején.

12 Hûséggel és vitézséggel.

13 Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár.
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ból 26 darab maradt fenn, köztük egy 1764-ben vert tal-

lérhoz tartozó, hátlapi címeres apatô14 (5. kép).

A hercegi mellett természetesen tovább élt a grófi cí -

mer is, hiszen a Batthyány famíliából adott idôben min dig

csak egy személy viselte a hercegi címet, a többi család-

tag grófi rangú volt. A Batthyányak hercegi és grófi ágai

által használt címer volt a tárgya annak az oklevélnek,15

melyet 1778. augusztus 25-én adott ki Szom bat helyen

Vas vármegye közgyûlése. Ebben a bizonyságlevélben

gyakorlatilag a Batthyányak kilencágú koronával kiegészí-

tett ôsi címerét adták közre festett formában (6. kép).

A Batthyány hercegi címer egyetlen jelentôs meg vál -

toz  tatása 1915-ben következett be. Batthyány-Stratt mann

Ödönnel (1826–1914) kihalt a család hercegi ága, ezért

Ferenc József a grófi ágból származó dr. Batthyány Lászlót

(1870–1931) nevezte ki herceggé. Ekkor készült egy her-

cegi címertervezet,16 mely megtartotta a címerpajzs orosz   -

lán-pelikán elemeit, a pajzsra azonban ötlombú rangko-

ronát helyezett, a pegazusok által tartott zászlókon

pedig Ausztria címerét, illetve Magyarország címerébôl a

zöld hármashalmon álló kettôskeresztet ábrázolta. A ter-

vezetben a jelmondat szalagja üresen maradt, s az egész

címer hercegi korona alatti címerköpeny elé került. Ez az

elképzelés azonban csak terv maradt (7. kép).

A késôbb boldoggá avatott szemorvos 1915. február

5-tôl viselhette a Batthyány-Strattmann nevet, s ekkor

került sor a Batthyány és a Strattmann címerek egyesí-

tésére.17 Így már egy sokszorosan bonyolult címer jött

létre (8. kép). A Strattmann család öt felé osztott címer-

pajzsa felett ábrázolták a Batthyányak ôsi oroszlános-

pelikános címerét egy szívpajzson. Alatta a négyelt és

alul ékkel ellátott pajzs a Strattmann család grófi címe-

rének alkotórészeit mutatta: arannyal és feketével vágott

jobb felsô mezejében vörös, nyelvét kiöltô fekete bak-

kecske nôtt ki, az alsó fekete rész arannyal volt damasz-

kolva. Bal felsô és jobb alsó, arany mezejében koronás

fejû, vörös nyelvét kiöltô, fekete sasnak a hasítóvonallal

vágott bal, illetve jobb fele volt látható, bal alsó meze-

jében koronás fejû, kettôsfarkú, arany oroszlán ágasko-

dott, az ék vörös mezejében ezüst pólya felett hercegi

korona lebegett. A pajzson öt sisak nyugodott, a szembe-

fordult középsô arany sisakot hercegi korona fedte. A jobb -

oldali belsô dísze: pallost tartó, balra fordult, egyfarkú,

kinövô arany oroszlán. A baloldali belsô dísze: koronában

fészkelô, fiókáit vérével tápláló pelikán, takarója mind -

két oldalon kék-ezüst. A jobboldali szélsô sisak dísze:

bakkecske, takarója mindkét oldalon fekete-arany, a bal-

oldali szélsô sisak dísze oroszlán, takarója mindkét olda-

lon fekete-arany. A pajzs alatt aranyszegélyû kék szalag

lebeg, melyen nagy, álló, latin, arany betûkkel írott

„FIDELITATE ET CHARITATE” jelmondat olvasható. A jel-

mondatot dr. Batthyány-Strattmann László változtatta

meg. A pajzs mindkét oldalán egy-egy szárnyas ezüst ló

állt, melyek kopjára tûzött, arany rojtos, négyszögletû

zászlókat fogtak. A jobboldali zászlón a magyar szent

korona, alatta I. F. J. arany betûk voltak láthatók, a bal-

oldali zászló pedig a Batthyány család kék-arany színeit

tüntette fel. Ennek a meglehetôsen összetett címernek a

használatáról nincs adatunk, kivétel egy ex libris az

Országos Széchényi Könyvtárból18 (9. kép).

BATTHYÁNY-CÍMER A SZÉPIRODALOMBAN

Bár a heraldika az általa képviselt tudattartalmak vizua-

lizált megjelenítésének az eszköze, a magyar szépiroda-

lom már évszázadok óta leírja, megénekli a címerpaj-

zsok ábrázolásait (Bertényi 2003. 114). Legjelentôsebb

16. századi költônk, Balassi Bálint jó kapcsolatot ápolt a

Batthyányakkal. A humanista fôúr, Batthyány III. Boldizsár

könyvgyûjtôi tevékenységére úgy tekinthetünk, mint amely

nagyban hozzájárult Balassi költészetének megújításá-

hoz (Szentmártoni Szabó 2006. 208). Batthyány III. Boldi -

zsár fiának, Batthyány II. Ferencnek pedig múlhatatlan

érdemei vannak a Balassi-életmû 17. századi elterjedé-

sében és a fennmaradásában is. Sôt, Balassi Batthy ány

II. Ferenc kedvéért írt verseket, hogy azokkal a fôúr ele-

gánsan udvarolhasson (Vadai 2006. 217). Könnyen le -

het séges, hogy egyik szerelmes versét egy pelikános

nás fán kívül a Batthyányak címerképe is ihlette: „Ímé,

az pelikán az ô fiaiért / Mint szaggatja szívét azoknak

éltekért, / Csak hogy élhessenek, szívébôl ont ô vért. /
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16 Magyar Országos Levéltár P1320 9. csomó. kk. 141. f.

17 Magyar Országos Levéltár A 57 Király személye körüli minisztériumi levéltár, Libri regii 73. kötet 254–256. p.
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Tekinthetdsze mellyét, nézd, mely igen véres, / Fiaihoz

szíve mégis mely szerelmes, / Hogy meghalni értek

kész és nem félelmes.” (Balassi 1999. 48)

A magyar rokokó irodalom legkifinomultabb mûvelô-

je, Faludi Ferenc szintén szoros kapcsolatban állt a

Batthyányakkal. Apja, Faludi János Batthyány II. Ádám

tiszttartója volt, Faludi Ferenc pedig Batthyány birtokon

született (Németújvár), és ott is fejezte be életét (Rohonc).

Nem meglepô tehát, hogy Forgandó szerentse címû kéz-

iratos verses füzetében (Faludi 1992.) két költeményé-

ben is megénekelte a Batthyány-címer elemeit. 1751-

ben Batthyány Lajos nádorrá választására írt alkalmi ver-

set: „Nem szörnyü uraság ô szeme forgása, / Hatalom,

erôszak nem kedve járása, / Oltalom, irgalom látszik

czimerében, / Hajlandó nyájához igyenes szivében. /

Egy vitéz oroszlányt metszet pecsétjére, / Irgalmas peli-

kánt annak tetejére. / A vadak királlya kardot tart kör-

mével, / Pelikán fiait táplálja vérével.” 1774-ben pedig

Nicky György és Batthyány Xavéria menyegzôjének

alkalmára szerzett versében a két család címerállatainak

jó tulajdonságait állította példaként a jegyesek elé:

„Fegyvert rántva látok több vitéz oroszlányt / Nilus

partján termett irgalmas pelikánt, / Koronás sasokat,

fénylô csillagokkal, / Czimert támogató körmös griff

vadakkal. / Ezek már jegyesek! Ti köz pecsétetek; /

Batthyáni-, Niczky-vér, vô- s meny-czimeretek. / Valjon

mit jelentnek? igen szorgos gondom, / Oedipe, add kul-

csát: jövendôlve mondom: / A pelikán meggyôz min-

dent szerelmével, / Fiait táplálja tulajdon vérével, / Az

oroszlány és griff meghalnak társakért, / Hûség, állan-

dóság nagy bennek párjakért.” (Faludi 1992.)

A verseken kívül a Batthyányak temetéseire írt halot-

ti beszédekben is találhatunk a család címerére történô

utalásokat. Batthyány Lajos nádor temetésére két halot-

ti beszédet is kinyomtattak. Csôdy Pál halotti beszéde

(Csôdy 1766.) a németújvári temetésen, 1766. február

21-én hangzott el a ferencesek templomában, Galgóczy

Ferenc mûvét (Galgóczy 1766.) pedig 1766. március 10-én

a pozsonyi káptalan templomában hallgathatták meg a

jelenlévôk.

Galgóczy hosszú beszédében háromszor említette a

családi címert. Elôször Batthyány Lajos ifjúkori hadi érde-

meit és a címer oroszlánját állította párhuzamba: „Maga

elôtt viselte gróff Lajos az ô méltóságos uri vérsége tzi-

merének egyik részit, mellyben az oroszlány mezítelen

kardot tart a szájában: a melly minek egyébnek, hanem

a szüntelen való vitézkedésnek, és gyakor gyôzedelem-

nek nyilván való jele, s bizonysága.” (Galgóczy 1766. 10)

A második említésben a másik címerállat is megjelenik:

„Igazán az ô méltóságos czimerén lévô pelikány madár-

nak élt tulajdonságával. Hogy valamint az, a mellyébôl

kieresztett vérrel táplálla fiait, úgy a mi méltóságos

nagy érdemû palatinusunk szivébôl származott készsé-

gével, és hajlandóságával kívánt másokat éltetni, velek

jót tenni.” (Galgóczy 1766. 34) Végül Galgóczy révén

Batthyány Lajos a császár jóindulatába ajánlotta utódait

a címermadarak szimbólumai használatával: „Engedd,

hogy thronusod elôtt leborulván egy alázatos kérése-

met nyujthassam bé, amelly abból áll, hogy a Te hat-

hatós sasod szárnyai alatt ez utánn is maradhasson

meg az én pelikányom, tsirkéjével együtt, akit, s akiket,

hogy mind királyi kegyelmességednek melegével égess,

mind malasztiddal ápolgass, ezért tovább is minden

alázatossággal könyörgök.” (Galgóczy 1766. 35–36)

Csôdy Pál halotti beszédében öt alkalommal fedezhe-

tünk fel a család címerére tett utalásokat. A szerzô a mûve

elején található tanító részben a címerállatokat használ-

ta a gyász érzetének fokozására: „Hol vagy Mél tó ságos

Battyáni Fámiliának Pelikán madara? Emelkedgyél fel

mágas kôsziklákra rakatott Fészkedbûl, és csirkéiddel együt

sebes röpüléssel jöj ezen Templomba, áll Méltóságos

Kegyelmes Uradnak Koporsója mellé, ereszd le földig

szárnyaidat, haicsd le fejedet, ujra szaggasd melledet

hegyes óroddal Kegyelmes Uradnak halálán való bán kó -

dásodbul, és minden Magyar sziveket indics keserûség-

re. Hol vagy te is ugyan Battyáni Fámiliának Oroszlánnya?

Jöj elô, vedd ki szádbul keresztül álló éles kardodat, és

azzal metélvén melledet, sebesétvén szivedet ama Má -

tyás Magyar Királynak Oroszlányi módgyára, kik Bonfinius

bizonyétása szerént Urok halála napján bánatos ordétá-

sokkal magoknak halált szereztek. Ezeknek módgyára

mondám te – is ordécs ma, és ordétásodnak szomorú

harsogásával tôlcsd bé egész Magyar Hazát.” (Csôdy

1766. 5) A következô említésnél a Batthyány-címer

egyik ritkábban említett elemére, a sziklára helyezi a

hangsúlyt: „Nem csudálom, hogy ez a méltóságos famí-

lia oly régi, és talán országunkban magyar nemzetünk-

kel egy üdôbéli lészen; mert pelikányos czimere meg

mohosodott erôs kôsziklára vagyon helyheztetve, s

ugyan azért semmi zenebonás üdôknek zurzavar válto-

zási meg nem indéthatták, le nem dönthették.” (Csôdy

1766. 7) A pelikános hasonlat Csôdy mûvébôl sem

maradhatott ki: „Méltóságos czimerén pelikán madarn-

ának két féle tulajdonságát találom Lajosban. Azt irja
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Aristoteles errûl a madárrúl, hogy a halas-tók mellett

lakván, ott lévô szigetekben a mérges kígyókat, gyiko-

kat meg öli, az halakra vigyáz, azoknak ellenségit a

ragadozó madarakat a tók mellûl el ûzi, el vadéttya.

Másik tulajdonsága pedig a pelikánynak az: hogy éhes

haldokló fiait, csirkéit mellyébûl ki bocsájtott vérével

élteti.” (Csôdy 1766. 18–19) A Csôdy által írt halotti

beszédben az utolsó két Batthyány címeres utalás abban

a részben olvasható, melyben Batthyány Lajos nádor

egyes szám elsô személyben két fiától búcsúzik. Mind -

két részben felhasználja a két meny, Illésházy és Ester -

házy címereit mondanivalója erôsítéséhez. Leg idô sebb

fiához, Batthyány III. Ádámhoz intézett szavai: „Gróff

Illésházy Theresia kedves menyem asszony nyillal által

verettetett sassa a te meg szaggattatott, és sebesült

melyû pelikán madaraddal együtt bánkódik, s kesereg.”

(Csôdy 1766. 31) Batthyány Lajos végül harmadik fiához,

Batthyány Tódorhoz szólt: „Nem kevés ékességemnek

tartom, hogy téged pelikán fészkemben fel nevelvén

szárnyaidra ereszthettelek, és azokon még éltemben a

felséges Magyar Udvari Cancelláriára királyi tanácsok

közé szerencséssen röpülhettél. Erôsétsék kívánom, a

felséges királyi kegyelemek pelikán tollaidat, szárnyai-

dat. (…) Csak az Eszterházy czimerre nézek is, észre

vehetem, hogy Theodor fiam, és te közötted jó példás

házosság vagyon. Midôn látom griff madaradat, egy-

szersmind az én oroszlányomat is szemlélnem, mintha

egy testbe öltöztek volna, mert griffednek egy része

madár, másik pedig oroszlány.” (Csôdy 1766. 32–33)

CÍMERVÁLTOZATOK

A Batthyányak címeradományaikban leírt és ábrázolt

címereiken különbözô változtatásokat hajtottak végre az

elmúlt fél évezred folyamán. Ennek oka lehetett, hogy a

címeren rendjelet vagy méltóságjelvényt ábrázoltak, vala -

mint ha a címert túl bonyolultnak találták, egyes elemeit

elhagyták, sôt néha csak egy-egy címerállatra redukáló-

dott a jelkép.

A 18. században a Batthyányak családfôi megkapták

a legmagasabb dinasztikus és állami kitüntetéseket, és

ezeknek ábrázolásait büszkén helyezték el címereik körül.

A legjelentôsebb Habsburg családi kitüntetés, az Arany -

gyapjas Rend lánca és jelvénye ékesíti a nagykanizsai

Alsótemplom fôoltárán elhelyezett grófi Batthyány-címert

(10. kép). Gróf Batthyány Lajos Ernô kancellár 1743-ban

vásárolta meg a nagykanizsai uradalmat, s a városban

1746-ban templomot építtetett. A kegyúr 1744-ben kapta

meg az Aranygyapjas Rendet, és az épülô templom fôol-

tárára már a rendi lánccal, és az arról lógó aranygyapjú-

val ellátott, ovális, fából faragott, aranyozott grófi Batthy -

ány-címert helyeztetett. Ugyanez az ábrázolás látható a

budai Batthyány-palota bejárata felett, az épületet ugyan-

is szintén Batthyány Lajos építtette az 1744-ben elkészí-

tett tervek alapján. A kôcímer érdekessége, hogy külön-

leges alakú, festett címerpajzsa fölé hercegi koronát fa -

rag tak (11. kép). Azon kevés Batthyány-címer közé tar-

tozik, melynek felújításáról írott forrás is tudósít: „A leg-

mélyebb tisztelettel jelentem, hogy a budai palotán al -

kalmazott hófogó, a címer és a kapu miatt beszéltem

Dávid építômester úrral. A címert kiadta heraldikusnak,

s így feltehetô, hogy jól lesz díszítve, illetve ízlésesen

aranyozva; azt hiszem a korona, az oroszlán és az arany -

gyapjú lesz aranyozva. Az örvendetes, hogy az arany -

gyapjú rajta van a címeren.”19 Az Aranygyapjas Rendet

Batthyány Lajos öccse, Károly is megkapta, ezért nem

meglepô, hogy az általa vert hercegi dukátokon és tallé-

rokon is ábrázolták. Az 1768-ban kiadott tízszeres arany-

dukát hátlapján az Aranygyapjas Rend mellett az 1764-ben

alapított Szent István-Rend lánca és nagykeresztje veszi

körül az ôsi oroszlános-pelikános címerpajzsot. A cí mer

különlegessége, hogy a pajzs mögött Batthyány Károly

két méltóságjelvényét – a tábornagyi rangjára utaló mar -

 sall botot és a horvát bánságát szimbolizáló fascest – egy -

mást keresztezve helyezték el 20 (12. kép).

A világiakon kívül egyházi méltóságjelvények is meg-

jelentek egyes Batthyány-címereken. A katolikus egy -

ház ban a Batthyány család tagjai közül Batthyány Ignác

(1741–1798) erdélyi püspök és Batthyány József

(1727–1799) esztergomi érsek, bíboros érték el a leg-

magasabb egyházi pozíciót. A Batthyány Ignác ex libri-

sén látható grófi Batthyány-címert a heraldikai jobb felsô

részen mitrával, bal felsô részén pásztorbottal, vagyis a

püspöki méltóság jelvényeivel egészítették ki21 (13. kép).

Batthyány József esztergomi érseknek a rangjához méltó
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számban maradtak fenn különbözô technikával – rézmet-

szet, nyomtatvány, pecsétnyomó, falfestés, fa- és kôfara-

gás – készített címerei. Ezekre jellemzô, hogy ô is használ-

ta a mitra és pásztorbot jelképeket, de a címerek feletti

kettôs kereszt hercegprímásságára, a bíborosi kalap és a

be lôle csüngô 15-15 bojt pedig bíborosi méltóságára utalt.

Ô is elnyerte a Szent István-Rend nagykeresztjét, ezért

címereit a rend lánca veszi körbe, melyen a kitüntetés

függ22 (14–15. kép). Batthyány József készítette a ho -

mok komáromi templom fôoltárát 1780-ban, melyet fából

faragott, aranyozott Batthyány-címer díszít. A homokko-

máromi uradalmat József apja, Batthyány Lajos Ernô vásá-

rolta meg 1743-ban, a templom építésének befejezése és

felszerelése is a nevéhez fûzôdik, azonban az oltáron elhe-

lyezett címer fôpapi kegyúrra vall. Az ôsi Batthyány-címer-

pajzsot a Szent István-Rend lánca veszi körbe, s a címer

további Batthyány Józsefhez köthetô elemeit mitra, pász-

torbot, hercegi korona és kettôs kereszt alkotják (16. kép).

A méltóság- és rendi jelvények megjelenítésén kívül

más változtatások is érték a „hivatalos” címert. A Batthy -

ány família egyes tagjai a családi címert individualizál-

ták. Így tett az elsô felelôs magyar kormány miniszterel-

nöke, gróf Batthyány Lajos is. Pecsétjén az ôsi címer-

pajzs gyöngyös grófi korona alatt jelent meg, viszont a

pegazus pajzstartókat oroszlánokra cserélte, és a család

jelmondata helyett a sajátját alkalmazta: „Viam meam

persequor.” 23 (17. kép) Érdekesség, hogy 1913-ban

Ikerváron felállított szobrának talapzatára eredetileg egy

olyan grófi címer került, mely a hercegi címerbôl a sisa-

kokat és a pajzstartókat kölcsönözte.

További címerváltozatokat pedig az egyszerûsítés

jegyében terveztek meg. Batthyány Károly 1764-ben

vert arany egy dukátjának hátlapján a hercegi címerbôl

hiányoztak a sisakok, sisakdíszek, sisaktakaró, a grófi

rangkorona és a címerköpeny24 (18. kép). Batthyány-

Strattmann II. Lajos 1790-ben vert ezüst húszkrajcárosán

pedig mindössze az ôsi címerpajzs, grófi rangkorona és

címerköpeny alkották a címert25 (19. kép).

Elsôsorban a 19–20. századi családi címerhasználatra

jellemzô, hogy a pajzs egy-egy címerállatát használták

jelképként. A 19. század második felétôl terjedt el, hogy

a Batthyány családot a fiókáit vérével tápláló pelikánnal

és felette hercegi koronával szimbolizálták. Ilyen egy-

szerûsített jelképet találunk a körmendi uradalom ügy -

védi hivatalának 1860. évi papírfelzetes pecsétjén (20.

kép), a körmendi uradalom 1863. évi viaszpecsétjén26

(21. kép), a körmendi uradalom erdészeinek kardbojt

lapjára hímezve 1883-tól27 (22. kép) és a szombathelyi

Credo egyesület 1927. évi zászlószalagján28 (23. kép).

Kôbôl faragott, fiókáit vérével tápláló pelikán fészkel a

körmendi várkertben Batthyány-Strattmann Fülöp által

az ôsei emlékére 1810-ben felállított, 15 méter magas

obeliszk tetején. Az ólomból készített madár a 19. szá-

zadban aranyozva hirdette a Batthyányak dicsôségét

(24. kép). A Batthyányak vonatkozásában a pelikános

jelkép tehát elég gyakori volt, de egy helyen a másik

címerállat is egyedül szimbolizálta a családot: az 1765-

ben Batthyány Imre által építtetett csákánydoroszlói

templom oratóriumának fa karzatára egy szájában kar-

dot tartó, kilencgyöngyös grófi koronát viselô, növekvô,

aranyozott oroszlánt faragtak ki (25. kép).

A BATTHYÁNYAK CÍMERHASZNÁLATA 

A TÖRTÉNETI VAS VÁRMEGYÉBEN

Akinek címere volt, a legkülönfélébb használati, dísz- és

kultusztárgyakon, épületeken jeleníttette meg, mint az

egyéni reprezentációnak széles körben gyakorolt formáját.

A címerhasználat összefüggött tulajdonosa társadalmi

állásával, hivatali rangjával, presztízsével, s mindenütt

használták, ahol a tulajdont, a kegyúri és birtokjogot, a

családi vonatkozást, a nemesi, hivatali és egyéb feudá-

lis kiváltságot akarták hangsúlyozni (Gyulai 2004. 48).

Batthyány I. Ferenc 1524-ben kapta királyi adományként

elsô uradalmát a történeti Vas vármegyében, ahol le -

származói a 18. század közepéig tovább gyarapították a

család birtokállományát. 1524-ben a németújvári, 1527-ben

a rohonc-szalónaki, 1605-ben a körmendi, 1641-ben a

dobrai (Neuhaus im Klausenbach) és a muraszombat-raki-

22 Ex librise: Országos Széchényi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára Exl. 39.; pecsétnyomója: Prímási Levéltár, Esztergom, No. 9.

23 A jelmondat fordítása: Saját utamat járom.

24 Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár.

25 Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár.

26 Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum ltsz.: Ht.2009.2.16.

27 Magyar Országos Levéltár P1336 10. csomó 681. f.

28 A szombathelyi Szent Márton Plébánia tulajdona.
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csányi (Murska Sobota és Rakican), 1644-ben a boros-

tyánkôi, 1736-ban az intai uradalom került a Batthy -

ányak tulajdonába a vármegyében. A Batthyány család

címerhasználatának e területeken fennmaradt emlékei

három csoportba sorolhatók: fôúri, egyházi és halotti

reprezentáció.

FÔÚRI REPREZENTÁCIÓ

A fôurak címerhasználata elsôsorban rezidenciáikhoz

kapcsolódott, hiszen váraik és kastélyaik adtak otthont

gazdag gyûjteményeiknek. Ebbe a csoportba kerültek a

Batthyányak várait, kastélyait, fegyvereit, családfáit, ira-

tait, könyveit, zászlószalagjait, bútorait és egyéb hasz-

nálati tárgyait díszítô címerek.29

A Batthyányak által Vas vármegyében elsôként, 1524-

ben megszerzett németújvári uradalom központi, névadó

települése fontos szerepet játszott a fôúri família törté-

netében. A 16. században a németújvári vár vált a család

fô székhelyévé, a ferences templom alatti kriptában ala-

kították ki temetkezési helyüket, és a településrôl nyer-

ték „németújvári” elônevüket. Így a várból sem hiányoz-

hatott a családi presztízs egyik legfôbb megjelenítôje, a

címer. A németújvári várban a legrégibb címert az 1595-

ben épített, félköríves nyílású és felvonóhidas második

várkapu kváderes kôkeretének zárókövén találjuk. Az

ovális formájú, csavart veretdíszes, az ôsi címerpajzs ele-

meit feltüntetô címerpajzsban a pelikán felett F.D.B. be -

tûk utalnak a készíttetôre, Batthyány II. Ferencre (Koppány

2006. 94) (26. kép). Két másik kôbôl faragott címer jelen-

leg a várkápolna falát díszíti, 1952-ben a vár ciszternájá-

nak kútkávájáról helyezték át ôket (Schmeller-Kitt 1980.

119). Mindkettô Batthyány I. Ádám és Formentini Auróra

egyesített, házassági címere a 17. század közepérôl, he -

ral dikai jobboldalukon az ôsi Batthyány-címer szájában

kardot tartó oroszlánja és vé ré vel fiókáit tápláló pelikán-

ja, baloldalukon a Formentini család címere pólyával és

három malaccal. Az akantuszlevelekkel díszített, jobb

állapotban fennmaradt címer ovális pajzsa felett sisak,

alatta angyalfej látható (27–28. kép). A faragott címerek

mellett festettek is díszítették a németújvári várat.

1648-ban Johann Michael Tripsius kôszegi festômester

vállalta, hogy a németújvári vár tornyát, „mely most

címerrel díszített és festett, újonnan, jó, tartós vízálló

festékkel renoválja és átfesti, továbbá az óralapon a

mutatót és a napot jól megaranyozza, a betûket újra-

festi, a sarkai ba pedig címereket fest.” (Koltai 2012. 176)

A festés elkészült, de ma már nem látható a tornyon.

A németújvári uradalom részeként került a Batthyányak

tulajdonába Csákány, ahol a 16. század végén várkas-

télyt emeltek. Ezt a 17. században végvárrá, a 18. század

elsô felében kastéllyá építették át. 1700 körül faragták

kôbôl azt a házassági címert, mely a kastély délnyugati

sarokbástyáján kapott helyet (Koppány 1979. 61). He -

raldikai jobb oldalán az ôsi Batthyány-címer látható,

azzal a különbséggel, hogy a címerállatok itt heraldikai

balra néznek. A címer másik részén a címerpajzsban két

egymással szembenézô griff tart egy koronát, s ez a je -

le net a két sisakdíszen is megismétlôdik (29. kép). A 19.

század végén egy eklektikus stílusú Batthyány-címert

faragtak kôbôl a kastély tornyára, s ez ma is ott látható.

Ötágú korona alatt ovális címerpajzsban egy meglehetô-

sen reális pelikánábrázolást, a sziklabarlangban pedig

nem egy kinövô, hanem egy ülô oroszlánalakot találunk

(30. kép).

A rohonc-szalónaki kettôs váruradalmat 1527-ben

kapta I. Ferdinánd királytól Batthyány I. Ferenc, de hosszú

pereskedés után csak 1544-ben került a birtokába. A ro -

honci kastély a 17–18. században a Batthyányak fô rezi-

denciájának számított, ma már azonban nem létezik,

mert a 2. világháború végén felgyújtották, majd lebon-

tották. A rohonci kastélyban egykor megtalálható

Batthyány-címerrel kapcsolatban egyetlen adat maradt

fenn: a vár udvarának közepén széles, kör alakú kút állt,

mely medencéjének talapzatára Antonio Butz hartbergi

kôfaragó készített kôbôl Batthyány címert 1650–1651-ben

(Koppány 2002. 177). Ugyan nagyon mállott állapotban,

de egy házassági címer fennmaradt Rohoncon. Az 1670-

ben faragott kôcímert a magtár bejárata felett helyezték

el, s a heraldikai jobb oldalán a Batthyány-címerpajzs

vehetô ki (Schmeller-Kitt 1974. 406) (31. kép).

A kettôs uradalom másik központjában, a szalónaki

várban két Batthyány-szimbólum maradt fenn. Az elsôt

a Filiberto Lucchese által tervezett várkapuépület

háromszög alakú oromzatára helyezték. A Giovanni della

Torre (Koppány 2002. 192) kôfaragó által 1648-ban alko-

tott plasztikus, ovális alakú címerpajzs az 1500. évi

címeradomány alapján készült. Felette széles grófi koro-

nás angyalfej látható, két oldalról pedig angyalhermák,

a Vas Megyei Múzeumok Értesítôje 36 (2013) 333–363
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melyek keze csigaalakban megformált, testük indákba

megy át (Schmeller-Kitt 1974. 482) (32. kép). A szaló-

naki vár másik Batthyány-jelképe nem teljes címer,

hanem a fiókáit vérével tápláló pelikán címerkép. A gon-

dosan kidolgozott stukkót a vár nagy angyaltermében, a

mennyezet közepén helyezték el a 18. század elsô felé-

ben.30 A pelikánt a címerekben általában három fiókájá-

val ábrázolják, itt azonban négy kicsinye várja az anya-

állat mellébôl hulló vércseppeket (33. kép).

A körmendi uradalmat 1605-ben vásárolta meg

Batthyány II. Ferenc. A település központjában álló várát

1730 és 1745 között építtette át Batthyány Lajos Ernô

reprezentatív barokk kastéllyá. A kastély egyetlen fenn-

maradt Batthyány-címere azonban már a 19. század ele-

jén zajlott klasszicista átépítés idején került a fôépület

timpanonjára. Az 1800-as évek elsô évtizedében készí-

tett hercegi címer az épület jelentôségének megfelelô,

hatalmas méretével messzire hirdeti a család tekinté-

lyét. Ráadásul a rendkívül plasztikus címer egy 1840. évi

topográfiai leírás szerint aranyozva is volt.31 A hercegi

címadományozó oklevélben lefestett címerhez képest

csak a sisaktakarók ábrázolása hiányzik róla (34. kép). A

körmendi kastélyban egy kisebb méretû címer is fenn-

maradt: az épület 1734-ben, Batthyány Lajos Ernô által

öntetett harangján. Ezen ötlombú korona alatt, ovális

címerpajzsban láthatók a család címerállatai (35. kép).

Már Batthyány I. Ádám szerzeménye volt a borostyánkôi

uradalom, melyet 1644-ben vásárolt meg Vas vármegye

északnyugati részén. A borostyánkôi várban – annak

ellenére, hogy az épületet Batthyány-Strattmann Gusztáv

1865-ben eladta – több Batthyány-címer is fennmaradt.

A 18. század elsô felébôl származik a várkapu feletti, ho -

mokkôbôl kialakított grófi Batthyány-címer. Az Arany -

gyap jas Renddel kiegészített, különleges alakú címer a

grófi koronát kivéve teljesen megegyezik a budai Batthy -

ány palota címerével (36. kép). Ezen kívül még a vár

lépcsôházában találkozunk Batthyány-címerekkel. A ba -

luszt rádon a 18. század elsô felében kôbôl faragott, a

falon festett címer emlékeztet az egykori birtokos csa-

ládra (37. kép). Az egyik földszinti szoba fehér rokokó

kályhájának tetején pedig a vérével fiókáit tápláló peli-

kán fészkel (38. kép). A borostyánkôi uradalom része-

ként került Batthyány tulajdonba Gyimótfalva (Jormanns -

dorf) reneszánsz udvarháza. Ennek ebédlôje ôrizte meg

azt a homokkôbôl faragott címert, mely az összes fenn-

maradt címeremlék közül a leginkább emlékeztet az

1500. évi adománylevél címerképére (39. kép).

A 18. század közepén Batthyány Lajos Ernô bôvítette

tovább a család birtokállományát, Vas vármegyében az

intai uradalmat vásárolta meg. Az Intán épített kastély

homlokzatára a körmendihez hasonló, de kisebb

méretû, kevésbé kidolgozott és kevésbé térbeli kialakí-

tású hercegi címer került, viszont ezen a sisaktakarót is

megjelenítették (40. kép).

Az ikervári kastélyt a Batthyány család grófi ágának

legjelentôsebb személyisége, Batthyány Lajos építtette

át 1847-ben Ybl Miklós tervei alapján. Ekkor kerülhetett

a homlokzatára a grófi gyöngyös korona alatt Batthyány

Lajos és Zichy Antónia egyesített házassági címere. A he -

raldikai jobb oldali tárcsapajzsban a megszokott címer-

képekbôl álló Batthyány-címer mellett baloldalon a Zichy

család ôsi jelképe látható: ötágú koronából kiemelkedô

két szarvasagancs között görög kereszt (41. kép).

A Batthyány család tagjai címerrel díszített fenti vára-

ikban és kastélyaikban különbözô gyûjteményeket hoz-

tak létre a 16. századtól kezdôdôen. Ezek közül kiemel-

kedett a fegyvergyûjtemény, mely országosan a máso-

dik legjelentôsebbnek számított a hasonló témájú csalá-

di kollekciók között. A körmendi kastélyban koncentrált

fegyvertár több darabján is Batthyány-címerekre buk-

kanhatunk. A családi címerekkel egyrészt a fegyvereket

díszítették, másrészt tulajdonukat jelölték. Az 1915. évi,

fegyvertári anyagot összeíró hitbizományi leltár32 szerint

15 vadászpuskán, hat pisztolyon, négy jelzôágyún és két

csákójelvényen szerepelt Batthyány-címer. A 17–19. szá-

zadi vadászfegyvereken általában a puskák nyakán, kar-

tusban33 (42. kép), a 17–18. századi pisztolyoknak a

markolatán, a 18. századi ágyúknak pedig a csövén he -

lyezték el a család címerét. Az egyik vadászpuskán konk -

ré tan Batthyány József bíboros címere, egy pisztoly pá -

ron pedig az aranygyapjas rendi lánccal kiegészített

Batthyány-címer volt látható. Érdekes volt az a pisztoly
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31 „… ô kegyelmes Herczegségének arannyal hímzett nemzeti czímere ékessiti.” A körmendi uradalom topográfiai összeírása. 1840. december 31. Magyar

Országos Levéltár P1322 97. csomó 122. f.

32 Vas Megyei Levéltár VII.1/d/bb 50. kötet.

33 Magyar Nemzeti Múzeum, Fegyvertár ltsz.: 59.7951.



pár is, melyeknek markolatra helyezett hercegi korona

alatti Batthyány-címerén két római katonát alkalmaztak

pajzstartóként. A hercegi hitbizományhoz tartozó fegy-

vertárnak nem volt része eredeti méretû ágyú, azonban

a 2. világháború elôtt több ilyen tüzérségi eszközt is ôriz-

tek a körmendi kastélyban. Ezek közül csak Batthyány I.

Ádám 1647-ben öntött ágyúcsöve maradt meg helyben.

A delfin fogantyús, az öntetô monogramjával ellátott

bronz hadi szerszámra a megszokott oroszlános-peliká-

nos címerpajzs került (43. kép). Batthyány-címereket

festettek egy 1741. évi piros34 és egy 1800. évi fehér35

Vas vármegyei nemesi felkelô selyemzászlókra, mivel

Batthyány Lajos Ernô és Batthyány-Strattmann II. Lajos

töltötték be ezen idôszakokban a vármegye fôispáni

pozícióját. A korábbi zászló címere a szokásos címer-

pajzsból és felette háromágú koronából áll, míg a késôb-

bi zászló címerpajzsa körül hercegi címerköpeny és koro-

na jelzi az idôközben megszerzett magasabb rangot

(44–45. kép). Ugyancsak nemesi felkelés – az 1797. évi

– emléke egy piros posztóval bevont huszártarsoly,

melyre kilencgyöngyös grófi korona alatt csücskös talpú

pajzsban oroszlános-pelikános címert hímeztek. Érde-

kessége, hogy a jelmondata hibás: Fidelitate et fortidu-

ne; ill. pajzstartóknak kezükben bunkósbotot tartó, sza-

kállas, ruhátlan alakokat, vagyis vadembereket ábrázo-

ltak36 (46. kép). A 19. század második felébôl egy sár-

garéz tarsolycímert ôriz a Savaria Múzeum.37 Ezen a szo-

kásos címerállatok tûnnek fel ovális pajzsban, mely körül

hercegi palást, felette hercegi korona látható (47. kép).

A fôúri famíliák leszármazásukat – reprezentációs céllal –

festett családfákon jelenítették meg. Természetesen ezek -

rôl sem hiányozhatott a családi címer. Batthyány Lajos

Ernô az 1740-es években jelentôs genealógiai feltáró

munkát végeztetett Csepreghy Mihály levéltárossal a

családi levéltárban, melynek eredményeként Rajcsányi

Ádám több családfát is készített a fôúr számára. A 72x51

cm nagyságú, Németújváron fennmaradt családfa38 az

egyszerûbb típusok közé tartozik, melyen a leszármazá-

si rendet jelzô vonalak növényi indákká változnak, belô-

lük levelek és újabb hajtások sarjadnak, s közöttük egy-

egy téglalap egy-egy ôs nevét hordozza. A latin nyelvû

családfa alján, a fa tövénél az ôsi Batthyány-címer lát-

ható, felette ötágú korona, a címerpajzs körül hermelin-

palást, amelyet a családfa alsó ágain álló koronás griffek

tartanak mellsô lábaikkal. A címerpajzs oroszlán ábrázo-

lása hibás, mivel a kardot nem a szájában, hanem egyik

mellsô lábával tartja (48. kép). 1743-ban több hatalmas

méretû családfa is készült. Az egyik töredékén,39 a csa-

ládfa alsó részének közepén ábrázolták az örsi sziklát,

melyrôl a családfa törzse kinôtt. A törzsnél fekvô alak

Kôvágóörsi Miske mester, felette a Batthyány-címer, me -

lyet két oldalról griffek támogatnak – hasonlóan a „né -

met újvári” családfa címeréhez. A címerpajzson egy sisak

alsó része látszik, de ennek teteje és a sisakdísz ábrázo-

lása megsemmisült. A szikla középsô részén a címerálla-

tok is megjelennek: a fiókáit saját vérével tápláló pelikán

és a kardot tartó oroszlán. Utóbbi ábrázolásánál három

eltérés is van az ôsi címerhez képest: a kardot mellsô

lábával tartja, egész alakja látszik, és fején koronát visel

(49. kép). Egy nagyméretû, eredetileg a családfa bal

felsô részét alkotó, 129x75 cm-es nagyságú, kézzel fes-

tett töredéken40 a készítéstôl számított utolsó hat nem-

zedéket tüntették fel. A fa ágaiból kinövô ovális alakza-

tokba egy-egy családtag nevét, tisztségeit, emlékezetes

cselekedeteit, halálának dátumát, valamint házastársá-

nak nevét írta a készítô, mindezek fölé a Batthyány,

illetve a házastársak címerei kerültek. A teljes, 140x410

cm méretû családfán 51 Batthyány-címert ábrázolhat-

tak, melyek azonos mintára készültek: az ötágú korona

alatti ovális címerpajzsban a két címerállat jelent meg

(50. kép). Hasonló címer található a Paulik János hercegi

levéltáros által 1802-ben rajzolt családfán, mely Örs ve -

zértôl Batthyány-Strattmann Fülöpig (1781–1870) mu -

tatja be a család – fiktív – leszármazását41 (51. kép),

vala mint a Batthyány és a Paksy család rokonságát ábrá-

zoló genealógián42 (52. kép).
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34 Savaria Múzeum ltsz.: H.64.143.1.

35 Savaria Múzeum ltsz.: H.64.142.1.

36 Gróf Batthyány László tulajdona.

37 Savaria Múzeum ltsz.: H.63.227.1.

38 Gróf Batthyány László tulajdona.

39 Magyar Országos Levéltár S 20. No. 190/1.

40 Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum ltsz.: Ht.90.1.1027.

41 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár Fol. Lat. 95.: Paulik János: Genealógia illustris stirpus de Batthyan ex archivo ejusdem familiae Körmendiensi diploma-

tice deducta. Körmend, 1802. 

42 Vas Megyei Levéltár. Szentgyörgyi Horváth család iratai. XIII.18./13. doboz. Fasc. 43. N. 111.



A Batthyány család tagjai jelentôs könyvtárakat hoz-

tak létre a 16. századtól. A gyûjtött könyvek kötéstáblá-

jának belsô oldalára címerükkel ellátott ex libriseket

ragasztottak, így jelölve a tulajdonukat. Batthyány

Károly herceg 1772-ben bekövetkezett halála után tar-

talmilag és kötészetileg is értékes könyvtárát a körmen-

di kastélyban ôrizték 1945-ig. A könyvek nagy részét

hercegi címeres ex librissel látták el. Ezek a rézmetsze-

tek a hercegi címadományozó oklevélben lefestett címer

minden elemét tartalmazzák, sôt az Aranygyapjas és a

Szent István Renddel lettek kiegészítve. Ilyen ex libris

található abban a geometria könyvben, mely a késôbbi

II. József oktatására szolgált Batthyány Károly nevelôsé-

ge idején43 (53. kép). A rendjelek kivételével nagyon

hasonló ex libris címer található a Batthyány-Strattmann

Ödön herceg által a Körmendi Casinónak ajándékozott,

egy évszázaddal késôbb kiadott könyvben44 (54. kép).

A körmendi céhek is a hercegi Batthyány-címerrel

díszítették fontosabb irataikat. A körmendi kádárcéh 1799.

évi felszabadító levelén45 még pontos hercegi címert

találunk pergamenre rajzolva (55. kép), de az elsô kör-

mendi kastélyábrázolást tartalmazó ács–cserepes–kômûves

céh 1826-ban kiadott, papírra nyomtatott felszabadító

levelén46 már hiányzik az oroszlán szájából a kard, vala-

mint a sisakdíszek és a jelmondat ábrázolása is elmaradt

(56. kép). Ebbôl az idôszakból, 1808-ból egy grófi címer

is fennmaradt. A Batthyány hitbizományhoz tartozó intai

uradalom településeit ábrázolták azon a térképen,47

amelyet ez az ötlombú korona alatti ovális, a két címe-

rállatot mutató címerpajzs díszít (57. kép).

A fôúri reprezentációt szolgálták az egyéb használati

és dísztárgyakon elhelyezett címerek. Ilyen volt az az

1647-ben alkotott intarziás címer, amely egy németúj-

vári várban megôrzött komódnak vagy pohárszéknek az

ajtaját díszítette. Az intarzia sötét színû darabjai diófá-

ból, a világosabbak körtefából készültek. Az ötlombú

korona alatt ovális címerpajzsban láthatók a különleges

ábrázolású címerállatok: a sziklaüregbôl kiemelkedô, szá -

já ban kardot tartó oroszlán és a szikla tetején fészkelô,

vérével három fiókáját tápláló pelikán (58. kép). A címe-

res dísztárgyak közül kiemelkedik az a németújvári fedeles

üvegserleg, melyet Mária Terézia ajándékozott Batthy ány

Lajos Ernô nádornak 1763-ban.48 A schwarzlot festéssel

díszített serleg egyik oldalán a Habsburgok törökök

felett aratott gyôzelmének allegóriája, a másikon ötágú

korona alatt ovális címerpajzsban a szokásos címerálla-

tok láthatók (59. kép). A tulajdon jelzése miatt került

Batthy ány-címer egy 19. századi postatáskára.49 A gobe-

lin technika miatt egyszerûsített hercegi címerrôl van

szó, melyrôl hiányoznak a sisakok, sisakdíszek, a sisak-

takaró és a jelmondat (60. kép). A Körmendi Önkéntes

Tûzoltóegylet sisakjait50 is Batthyány-címerek díszítet-

ték, mivel az egyesületnek a legjelentôsebb mecénása

volt Batthyány-Strattmann Ödön herceg. Ennek ellenére

a sisakokra kilencgyöngyös grófi korona alatti címer került.

A két címerállattal ábrázolt ovális címerpajzs alatt a jel-

mondat volt olvasható (61. kép). A fôúri reprezentá ciós

célú csoportba sorolt jelképeket egy házassági címer zárja.

1925-ben tartották a Körmendi Iparos dalárda zászlószen-

telését, melyen dr. Batthyány-Strattmann László felesége,

Coreth Mária mint zászlóanya mûködött közre. A fehér

selyemdamaszt zászlószalagra selyemfonallal hímezték rá

az ovális alakú Batthyány- és Coreth-címereket, melyeket

hercegi címerköpeny vesz körül hercegi korona alatt.51

A Batthyány-címer ábrázolásában csak annyi hibát lehet

találni, hogy a szikla is kék színben látható (62. kép).

EGYHÁZI REPREZENTÁCIÓ

A Batthyányak a birtokukban levô településeken kegyú-

ri templomokat építtettek, ôk gondoskodtak ezek felsze-

relésérôl is. Ezért címereik megjelentek a templomok

homlokzatán, az oltárokon, a liturgikus felszereléseken

és vallásos témájú festményeken, szobrokon.

A legtöbb Batthyány-címeres egyházi emlék a legré-

gebbi Vas vármegyei birtokukon, Németújváron maradt

fenn. Filiberto Lucchese tervei alapján Batthyány I. Ádám

43 Herceg Batthyány-Strattmann László Paszkál tulajdona.

44 Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, ltszn.

45 Savaria Múzeum ltsz.: H.69.62.1.

46 Savaria Múzeum ltsz.: H.69.73.1.

47 Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, ltsz.: Ht. 84.23.2.

48 Németújvári Vármúzeum.

49 Gróf Batthyány László tulajdona.

50 Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, ltsz.: Ht.64.196.4.

51 Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum, ltsz.: Ht.87.4.1.
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építtetett itt kolostort, ill. templomot a ferencesek szá-

mára 1648-ban. A templom nyugati bejárata fölé ter-

mészetesen Batthyány címer került, melyet 2012-ben

színes festéssel díszítettek. A kôbôl faragott barokk cí mer -

pajzs körül az Aranygyapjas Rend lánca, felette megle-

hetôsen amorf korona tündököl arany színben. A címer-

pajzs kék mezejében szürke színû szikla barlangjában

vízbôl emelkedik ki a kettôs farkú, arany oroszlán, mely

szájában kardot tart; a szikla tetején kiterjesztett szárnyú

fehér pelikán fészkel, s négy fiókáját mellébôl folyó

vérével táplálja (63. kép). A nyugati bejárati ajtó két

kilincslemezét is felhasználták a kegyuraság jelzésére:

az ezeken kialakított grófi koronás Batthyány-címerek-

ben az oroszlánok egymás felé néznek (64. kép). Az ora-

tórium utcáról nyíló bejárata felett szintén találunk egy

kôbôl faragott Batthyány-címert, mely teljesen az 1500.

évi címeradományt idézi (65. kép). Az egyik legszebb

Batthyány-címert a ferences templom Matthias Kern

által 1649-ben faragott fôoltárán helyezték el. A fôoltár

egy épületet szimbolizál, melynek két emeletét egy

zsindelyes tetô választja ketté, s az oltárkép a nyitott

bejárati ajtót jelképezi. Az emeletek közti tetô oromza-

tán helyezték el a pajzstartóként szolgáló két aranyozott

angyal között a barokk rámás, ovális, festett címerpaj-

zsot. Ennek különlegessége, hogy az egész sziklát vízbe

helyezte a festôje.52 A címerpajzs formájának egysze rû -

sé ge ellentétben áll a keret túldíszítettségével, a puritán

kék szín pedig a környezet dús aranyozásával. Ennek

ellenére mégis – az oltárcímereknél – ritkán látható egész

egységet alkotnak (66. kép). A templom két, Batthyány

Imre által a 18. században állíttatott mellékoltárának

tetejére is került egy-egy fából faragott, festett Batthy -

ány-címer. Az egyiken korona alatt a szokásos címerál-

latokat láthatjuk (67. kép), a másik viszont természethû

állatábrázolásaival hívja fel magára a figyelmet (68.

kép). A Batthyány-címer Batthyány I. Ádám fundátorké-

pén is feltûnik: a németújvári ferences kolostor megala-

pítását ábrázoló festményen az épület felett látható53

(69. kép). A ferences templom elôtt 1746-ban felállított

Xavéri Szent Ferenc szobor talapzatáról sem maradha-

tott el a családi címer: ötágú korona alatti ovális pajzsba

vésték a két címerállatot (70. kép). A Batthyányak litur-

gikus felszerelésekkel is ellátták templomaikat. Való szí -

nûleg a németújvári vár kápolnájában használták azt a

drapp színû kazulát, melynek alsó részére Batthyány-címert

hímeztek.54 A szokásos elemeket tartalmazó címerpajzs

felett kilencgyöngyös grófi korona díszlik (71. kép).

A németújvári uradalom településén, Csákányban

Batthy ány Imre építtetett barokk templomot 1765-ben.

Homlokzatán a kettôs fôpárkány a középsô tengely felett

ívesen megtörik és közrefogja a kôbôl faragott Batthy -

ány-címert, mely a megszokott címerpajzsot mutatja

kilencgyöngyös grófi korona alatt és akantuszlevelekkel

övezve (72. kép). A templomban használták azt a virág-

mintás fehér kazulát, melynek alsó részére kilencgyön-

gyös grófi korona alatt házassági címert hímeztek. A he -

raldikai baloldalra került az oroszlános-pelikános címer-

pajzs (73. kép). 1853-ban, valószínûleg Batthyány Ágnes

halálakor emeltetett férje, Batthyány Zsigmond egy Szûz

Mária kápolnát a csákányi kastély parkjában. A Mária-

szobor talapzatán még kivehetô egy házassági címer,

amelynek érdekessége, hogy mindkét pajzsban a

Batthyány címerállatokat ábrázolták, hiszen a házaspár

mindkét tagja a családból származott (74. kép).

Sároslak (Moschendorf) ugyancsak a németújvári ura-

dalom részeként került a család birtokába. A település ka -

tolikus templomának tornyán, a bejárat felett egy kü lön -

leges Batthyány-címer látható ötágú korona alatt. A kô -

címer alatt az Aranygyapjas Rend lánca függ, de az érde-

kesség a pajzson az állatok ábrázolása. A sziklabarlangban

látható oroszlán feje tetejére került a kard, és így akár

szarvnak is nézhetô. A vérével fiókáit tápláló pelikánnak

pedig két fejet faragott a címer megalkotója (75. kép).

Rohoncon három, egyházzal kapcsolatos címer ôrzi a

Batthyányak emlékét. Az uradalmi központ katolikus temp -

lomát 1657-ben kezdték építeni, de csak 1676 után fe -

jez ték be Batthyány II. Kristóf idején. Valószínûleg ekkor

faragták a homlokzaton elhelyezett címert, amely ha son -

lít a szalónaki várkapun levôre. A címer itt is plasz ti ku san

kidolgozott, két puttó tartja, a csúcsán koronás angyalfej

található és a címerpajzs üres részei hasonló mintákkal

vannak kitöltve (76. kép). A templom oltárképe fölé

helyezett Batthyány-címert fából faragták, akantuszlom-

bokkal díszített keretét aranyozták, a címerpajzsot pedig

festették. A címermezôt festett aranylánc veszi körül, a

címerállatokat rendes pozíciójukban ábrázolták (77. kép).
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52 Valószínûleg Wolfgang Resch.

53 A németújvári ferences kolostor tulajdona.

54 Németújvári Vármúzeum.



A templom bejárata elôtt 1700 körül Mária-oszlopot

helyeztek el, melynek talapzatáról nem hiányozhat a kô -

bôl faragott, ötágú korona alatti Batthy ány-címer, melyet

az Aranygyapjas Rend lánca keretez (78. kép).

Szalónakon a katolikus templom és a várkápolna oltárá -

ról is Batthyány-címer tekint le ránk. A templom oltárán két

oldalról egy-egy puttó tartja a 18. század elsô fe lé bôl szár-

mazó házassági címert, mely felett egy kilencgyöngyös

gró fi koronás angyalfej látható. A fából faragott, aranyozott

akantuszlevelekkel körülfont, festett címer he ral di kai jobb-

felén az 1500. évi címerkép, bal oldali részén pedig vörös

mezôbe alulról benyúló ezüst ék látható (79. kép). A temp-

lom oltárcímerével egyidôs a várkápolna oltá rá ra erôsített

címer, s ugyanazt a két címerképet mutatja. Elôbbi szebb

festésû, utóbbi plasztikusabb kidolgozású (80. kép).

A körmendi késô gótikus templomot 1730–1731-ben

építtette át barokk stílusban Batthyány Lajos Ernô. Fô ol -

tá rán helyezték el a kegyúri pár fából faragott, festett

házassági címerét háromágú korona alatt. A heraldikai

jobb oldalon domború Batthyány-címerpajzs látható, a cí -

mer állatok részlettelen kidolgozásával. Sem a pelikán fió-

káit, sem az oroszlán szájában tartott kardot nem tüntet-

ték fel. A heraldikai baloldal címerpajzsa Kinsky Te ré zi ára

utal, azonban a körmendi címerábrázoláson a három

ezüst farkasfogat vörös helyett zöld mezôbe festették (81.

kép). Ebben a templomban használták azt az aranyozott

ezüst kelyhet, melyet 1901-ben, házasságuk alkalmából

ajándékozott az egyháznak Batthyány-Stratt mann Ödön

herceg és Holzmann Amália. Kupájába egy hiánytalan és

– a zászlók betûit leszámítva – hibátlan ki dolgozású her-

cegi Batthyány-címert véstek55 (82. kép). A körmendi kas-

tély kápolnájában egy Batthyány–Coreth házassági címert

találunk. Az 1920 körül gipszbôl készült, lánc által közre-

fogott két ovális címerpajzs hercegi korona alatt és her-

cegi köpeny elôtt lett kialakítva az oratórium ablaka alatt.

A heraldikai jobboldalon a szokásos Batthyány-címerkép,

baloldalon pedig a Coreth-címer látható (83. kép).

A 18. század közepén szerezte meg Batthyány Lajos

Ernô Nádasdot, amely a körmendi uradalom része lett.

Katolikus templomát 1889-ben építtette Batthyány-Stratt -

mann Ödön herceg, melynek északi bejárata fölé teljes

hercegi címer került. A kôbôl faragott, rendkívül plaszti-

kus címer – a pajzstartó pegazusok letört feje kivételével –

ma is jó állapotban van (84. kép).

Az 1644-ben megvásárolt borostyánkôi uradalom

meghatározó települése Pinkafô volt. Itt 1700 körül állí-

tottak Mária-oszlopot, mely háromszintes talapzatának a

felsô részen helyezték el az aranyozott ötlombú korona

alatti ovális címerpajzsot, a szokásos oroszlános-peliká-

nos ábrázolással. (85. kép)

Ugyancsak a borostyánkôi uradalomhoz tartozott Má -

ria falva (Mariasdorf), melynek templomát a 13. szá zad ban

emelték, a 15. században gótikus, majd barokk, a 19.

szá   zad végén pedig neogót stílusban építették át. A neo-

gót átalakítást Trefort Ágoston, Széll Kálmán, Batthyány

Gusz táv és Karolina is támogatták, és Steindl Imre tervei

alapján valósították meg 1888-ban. Fôoltára majolikából

készült a pécsi Zsolnay gyárban (Vörös 2007. 50). A fôol-

tár két oldalán két majolika Batthyány-címert is el helyez -

tek, melyet valószínûleg Nagy Iván genealógiai munká-

ja (Nagy 1857. Színes táblák) alapján alkottak meg. Erre

utal, hogy a szokásos címerpajzsra egy csôrsisakot he -

lyez tek, az ennek tetején levô heraldikai koronából kie-

melkedô sisakdísz pedig a vérével fiókáit tápláló pelikán

(86. kép).

Vas vármegye legnagyobb birtokosainak címere nem

hiányozhat a vármegye székhelyérôl sem. Batthyány I.

Ádám húga, Batthyány Erzsébet 1668-ban vállalta a

szom bathelyi domonkos templom újjáépíttetését. Az új,

há rom hajós, nagyméretû, barokk stílusú épületet a

Batthyány család szolgálatában álló Carlo della Torre épí-

tész tervezte. Batthyány Erzsébet igen vonzódott a szom -

bat helyi kolostorhoz, hiszen 1674-ben bekövetkezett

haláláig idônként a rendház elkülönített részén élt, majd

itt is temették el (Kiss – Zsámbéky 2012. 6–8). A templom

nyugati fôbejárata fölé kôbôl faragott Batthyány-címer

került. Az akantuszlevelekkel körülvett, ötlombú korona

alatti ovális címerpajzsból a fiait vérével tápláló pelikán, a

szájában kardot tartó oroszlán és a szikla domborodik ki

(87. kép). Batthyány Erzsébet a templom felszereléséhez

is hozzájárult, egy a grófnô által adományozott kazulát

ma is ôriznek.56 A miseruha alsó részére zöld babérkoszo-

rú által közrefogott Batthyány-címert hímeztek, mely

annyiban tér el a megszokott ábrázolástól, hogy az orosz-

lán koronát visel, és mellsô lábával tartja a kardot (88.

kép). Szombathelyen nemcsak a domonkosokat, ha nem a

ferenceseket is támogatták a Batthyányak. Batthy ány II.

Ádám 1698-ban a ferences rendház számára rendelt meg

55 A körmendi Szent Erzsébet Plébánia tulajdona.

56 Szent Márton Plébánia, Szombathely.

57 A pelikán felett: „Nutrio pullos hos, PELICANUS BATHYAN ADAMUS, Pro Regno, Patria, Milite, Gente mea”. Az oroszlán felett: „In fluctu, motuqe simuldum vita superstes”.
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egy Patrona Hungariae festményt, amelyen a Kö penyes

Madonna oltalmazón terjeszti ki karjait a ma gyar korona

11 tartományát jelképezô 11 lo vas csapat fö lé. A gazdag

szimbólumrendszerû festményen a szokásosnál hangsú-

lyosabb heraldikai nyelvezet jelenik meg, mely valószí nû -

leg a kép programjaként értelmezhetô Hu nyadi Mátyás

kultusz következménye, hiszen a ha gyo mány szerint tôle

kapták a Batthyányak a címerüket 1481-ben. A festmény

bal alsó sarkában táji részletként feltûnik az ôsi családi

címer: címerpajzs kerete nélkül látható a sziklabarlangból

kinövô oroszlán és a szikla csúcsán fészkelô pelikán (89.

kép). A központi jelenetet feliratokkal ellátott57 Batthyány

címerállatok veszik körül, ezúttal önálló szerepben: a fió-

káit saját vérével tápláló pelikán egy pálmafa tetején fész-

kel, a szájában kardot tartó oroszlán pedig annak a sziklának

az ormán ágaskodik, amelynek barlangjában a család címe-

rábráján amúgy meghúzódni szokott. Mindkettôt egy-egy

országcímeres pajzs kíséri (Buzási 2007. 703) (90–91. kép).

HALOTTI REPREZENTÁCIÓ

A pecséthasználat mellett a legelsô címerek a halottkul-

tusz emlékein tûntek fel, s a halotti reprezentáció végig

megôrizte kitüntetett helyét a címerhasználatban. A cí -

merek végigkísérték a temetés hosszú folyamatát: cast-

rum dolorison elhelyezett címerek, papírra nyomtatott

halotti címerek, fából faragott epitáfiumcímerek idézték

a halott társadalmi rangját a temetési szertartás folyamán,

de a fémkoporsókat és sírköveket is címerek díszítették,

akárcsak a család temetkezési helyének a bejáratát.

A németújvári ferences templom alatt található

Batthyány családi kriptát a bejárat kronogrammja szerint

Batthyány I. Ádám alapította 1648-ban, de itt található-

ak az uradalmat 1524-ben megszerzô Batthyány I. Fe -

renc földi maradványai is. Batthyány I. Ádámtól kezdô-

dôen az tán minden jelentôsebb családtag a németújvá-

ri sír bolt ban temetkezett, Batthyány Erzsébet, valamint

Batthy ány József hercegprímás, bíboros kivételével. Elôbbi

Szombathelyen, utóbbi Pozsonyban nyugszik.

Batthyány József castrum dolorisát58 a pozsonyi dóm-

ban állították fel. A Pietro Travaglia által készített terv-

rajza a család levéltárában maradt fenn,59 s ezen látha-

tó, hogy az építmény timpanonját Batthyány címer díszíti

(92. kép). Ugyan Batthyány I. Ádámné Formentini Auróra

castrum dolorisa nem maradt fenn, de tudjuk, hogy az

építményen elhelyezett címereket Johann Michael

Tripsius készítette (Koppány 2002. 192).

Batthyány Erzsébet hamvai az általa újjáépíttetett

szom  bathelyi domonkos templom60 kriptájában találha-

tók. Díszes sírkövét a templom Szent Márton kápolnájá-

nak északi falába építették be. A sírkô felsô részén négy-

karéjos, erôsen mélyített mezôben nagyméretû barokk

címer látható. A házassági címer közös takaróval összefo-

gott két pajzsa felett ötágú lombkoronát, alul angyalfejet

ábrázoltak (Zsámbéky 2001. 249). A férjet megilletô heral-

dikai jobboldalon a kibôvített grófi Erdôdy-címer, a balol-

dalon pedig a Batthyány-címer látszik: a vérével fiókáit

tápláló pelikán alatti sziklából csak a szájában kardot tartó

oroszlán feje és mellsô mancsai tûnnek elô (93. kép).

A többi halotti reprezentációs Batthyány címeremlék

már Németújvárhoz kötôdik. A ferences templom déli

falában van elhelyezve Batthyány I. Ferenc (1497–1566)

vörös márvány sírköve, mely egy bécsi kôfaragómester

1569. évi alkotása (Koltai 2012. 41). A Batthyány I. Fe -

rencné Svetkovics Katalin által készíttetett dombormûvû

vitézi síremlék páncélos alakjának jobb lábához a Batthy -

ány, bal lábához a Svetkovics címer került. Ez a legko-

rábbi ismert Batthyány-címeres emlék, mely az 1500. évi

címeradomány után 69 évvel készült, ezért nem megle-

pô, hogy az adománylevélben lefestett cí mert formázza.

Csak a pajzs formája tér el, hiszen a sírem lék készítésé-

nek idejére a kerektalpú pajzs helyett a tár csa pajzs

divatja terjedt el a heraldikában (94. kép). A fe ren ces

templom déli falában elhelyezett másik sírkô a humanis-

ta udvaráról híres Batthyány III. Boldizsáré (1537–1590).

Középsô részén a két gyermek alak által tartott Batthy -

ány-címer teljesen, még a pajzs alakjában is megfelel az

1500. évi adományban láthatónak (95. kép).

A két sírkô mellett a ferences templom déli falába a

sírbolt utcai bejáratát 1829–1830-ban építtette herceg

Batthyány-Strattmann Fülöp és öccse, gróf Batthyány Já -

nos Nepomuk. A bejárat felett balra a hercegi, jobbra a

grófi Batthyány-címer látható. A hercegi címer teljesen

követi az 1764. évi hercegi címadományozó oklevélben

lefestett címert (96. kép), a grófi viszont annál szokatla-

a Vas Megyei Múzeumok Értesítôje 36 (2013) 333–363
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58 A castrum doloris a fôúri gyászszertartás elmaradhatatlan tartozéka volt. A felravatalozott elhunyt dicsôségét szolgálta, többnyire baldachinos tetôvel lefedett, négy

oszlopos építmény volt, melyet a halottra vonatkozó feliratok, címerek, allegorikus figurák, az elmúlásra és a földöntúli üdvösségre utaló díszítmények borítottak.

59 Magyar Országos Levéltár T4. No. 62.

60 Ma Szent Márton templom.



nabb. Az ovális alakú, oroszlános-pelikános címerpajzsot

ugyanis hercegi köpeny öleli körül, mely fölé kilenc-

gyöngyös grófi koronát helyeztek, aminek a tetejére még

egy hercegi koronát is tettek (97. kép). A sírboltba lépve

elôször a fundátori kriptában találjuk magunkat, s ter mé -

szetesen e helyiség sem maradhatott Batthyány-címer

nélkül. Batthyány I. Ádám és Formentini Auróra kopor-

sója közötti oltáron egy kô feszület lábánál látható egy

fôpapi jelvényekkel és a Szent István Renddel kiegészí-

tett, festett, kôbôl készült Batthyány-címer, mely nyil-

ván Batthyány József bíborosra utal (98. kép).

A 16–17. században a gyászszertartás és a halotti rep-

rezentáció fontos emléke volt az epitáfiumcímer. Ezeket

a fából faragott vagy fémbôl készült hatalmas címereket

a castrum doloris mellett helyezték el. Az epitáfiumcímert

a temetési menetben az elhunyt fegyverei után vitték, és

azt a temetés után a templom falára függesztették. Kerek

vagy ovális alakú volt, középen a fôúri címer, köriratban

az elhunyt neve, címei, a halál idôpontja volt olvasható.

A dí szesen faragott késô reneszánsz vagy kora barokk

ízlésû keretben hadieszközök, trófeák a fôúr dicsôségét

hirdették (Zsámbéky 2005. 52). Batthyány I. Ádámnak és

két fiának epitáfiumcímereit is eredetileg a németújvári

ferences templom falára függeszthették, de ma már a

németújvári vár kápolnájában láthatók. Batthy ány I. Ádám

fából faragott epitáfimcímerének61 ovális pajzsából a cí -

merkép erôsen kiemelkedik. A sziklát és a vérével fiókáit

etetô pelikánt feketére festették, míg a szájában kardot

tartó oroszlánnak csak a feje bukkan elô. A címerpajzson

körbefutó felirat az elhunyt címeit és ha lálozási dátumát

(1659) tartalmazza. A címerpajzs felett ötágú korona, két

oldalán egy-egy sas bukkan elô. A pajzs mögött átlósan

ágyúcsövek állnak kifelé (99. kép). A her ce gi ág ôsének,

Batthyány II. Kristófnak az epitáfiumcímere egyszerûbb

kivitelû. Kristóf címerpajzsa az apjáéhoz hasonló, de ezen

a pelikánnak csak két fiókát faragtak. A cí merpajzsot Kristóf

címeinek rövidítései és akantuszlevelek veszik körül, alat-

ta kartusban a halálozási dátum, legalul pedig hadi esz-

közök: ágyúk, mozsár, pisztolyok, ágyúgolyók, dobok (100.

kép). A legdíszesebb epitáfium a grófi ág ôséé, II. Kristóf

öccséé, Batthyány Pálé. Ennek az akantuszlevelek által

körülvett címerpajzsán a pelikánnak nem ábrázoltak fió-

kát, viszont a pajzs mögött hadieszközökbôl és zászlókból

álló díszítés sokkal gazdagabb (101. kép).

Az epitáfiumcímer mellett készített, papírra vagy se -

lyemre festett, felirattal kiegészített halotti címer a rava-

talon és a templomban identifikálta az elhunytat, illetve

a gyászmenet tagjai között kiosztva ôrizte meg a halott

emlékét. A Batthyány család tagjainak sok halotti címe-

re fennmaradt, csak az Országos Széchényi Könyvtár és

a Hadtörténeti Múzeum 33 darabot ôriz belôlük (Baják

2006. 245). Anyaguk miatt a 17. századból nem ôrzôd-

tek meg Batthyány halotti címerek, pedig például

Batthyány I. Ádám anyjának, Lobkovitz Poppel Évának az

1641. évi temetésére Johann Michael Tripsius 495 címert

festett. Tripsius alkotta Batthyány I. Ádám feleségének,

Formentini Aurórának és lányának, Batthyány Eleonórának

a halotti címereit is (Koppány 2007. 221–238. 224–228).

Az elsô fennmaradt Batthyány halotti címer Batthyány

Lajos Ernô nádoré.62 Csücskös talpú címerpajzsa a szoká-

sos ábrázolást tartalmazza, felette ötlombú korona, alul

pedig az Aranygyapjas Rend és a Szent István Rend ki -

tün tetései láthatóak. Sisakok nincsenek, ennek ellenére

a címerfestô kék-arany és vörös-ezüst sisaktakaróval vette

körül a címerpajzsot. A címer körül a halott neve, tiszt-

sége, életkora, halálának helye és ideje olvasható (102.

kép). Batthyány Lajos miniszterelnök apja, Batthyány

József Sándor 1812-ben halt meg. Halotti címerén63 ová-

lis címerpajzsban a tradicionális címerállat ábrázolás lát-

ható, a pajzs felett barokk ráma, felette ötágú lombkoro-

na (103. kép). A miniszterelnök felesége, Zichy Antónia

halotti címere64 az ikervári kastélyon látható címerábrázo-

lással rokon, annak kivételével, hogy nem a barlangban

ábrázolták a vizet, hanem az egész sziklát vízbe helyez-

ték. A kilencgyöngyös grófi korona alatt ábrázolt házassá-

gi címer másik pajzsa a Zichy család jelképe (104. kép). A

boldoggá avatott szemorvos, dr. Batthyány-Stratt mann

László anyjának, Batthyány Ludovikának a halotti címere65

a két címerpajzs miatt érdekes. Mivel férje is a Batthyány

családból származott, ezért a grófi korona alatt található

mindkét ovális címerpajzson a Batthyány címert tüntették

fel (105. kép). Az 1870-ben elhunyt Batthyány-Stratt -
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61 Az epitáfiumcímert Batthyány I. Ádám nyolc étekfogója és familiárisa hordozta a temetési menetben.

62 Hadtörténeti Múzeum, ltsz.: 99.1156./KE

63 Hadtörténeti Múzeum, ltsz.: 99.144.1./KE

64 Országos Széchényi Könyvtár, Kisnyomtatványtár, Halotti címer 2.

65 Németújvári Vármúzeum.



mann Fülöp halotti címere66 hercegi mél tóságára utal: az

Aranygyapjas Renddel és Szent Ist ván Renddel körülvett

szokásos címerpajzsot hercegi címerköpeny elé és herce-

gi korona alá helyezve ábrázol ták (106. kép).

A németújvári sírbolt koporsóinak többségét is címe-

rek díszítik. Közülük a legdíszesebb Batthyány Károly

koporsója, Balthasar Moll alkotása 1772-bôl. Ennek olda-

lán rokokó kartusban figyelhetô meg az ôsi Batthyány-

címer, mely mögött átlósan a Batthyány Károly által

elnyert hercegi címerbe is bekerült méltóságjelvények,

a marsallbot és a fasces láthatóak (107. kép). Érdekes

még Batthyány Károly bátyjának, Batthyány Lajos Ernô -

nek a koporsóján ábrázolt címer. Ezen a szokásos címer-

kép ovális címerpajzson jelenik meg, mely fölé kilenc-

gyöngyös grófi koronát helyeztek, a pajzs körül pedig az

Aranygyapjas Rend és a Szent István Rend lánca függ. A

pajzs címerköpeny elé került, de ennek tetején nem her-

cegi, hanem újabb kilencgyöngyös grófi korona fekszik.

Ennek valószínû oka, hogy 1764 februárjában a hercegi

címet Batthyány Lajos Ernôre nem, csak leszármazóira

terjesztették ki (108. kép). A számtalan címeres szarko-

fág közül utolsónak kiválasztott: Batthyány Lajos Ernô

dédunokájának, Batthyány-Strattmann Fülöp hercegnek

a koporsója. Az ezen elhelyezett címer minden eleme –

címerpajzs, rendjelek, köpeny – nagyon hasonlít az 1870-

ben elhunyt herceg halotti címerére (109. kép).

ÖSSZEGZÉS

A Batthyány família a 16. századtól a magyar fônemes-

ség egyik legjelentôsebb családja volt. Ez megkövetel-

te, hogy címerüket, a presztízsük egyik legfontosabb

kifejezôjét minél több tárgyon és minél színvonalasabb

mó don jelenítsék meg. A család gazdagsága ezt lehetô-

vé is tette, így ma is megtalálhatjuk a Batthyány-címe-

reket váraik, kastélyaik, magtáruk, templomaik és sír-

boltjuk homlokzatán kôbe vésve; fegyvereiken kartusba

rögzítve; zászlóikra, zászlószalagjaikra, kazulákra és tar so -

lyaikra hímezve; családfáikra, ex libriseikre, céh ira ta ik  ra

és térképeikre rajzolva; bútorukon intarziával megjele-

nítve; üvegserlegükre, festményekre és halotti cí me -

 reikre festve; postatáskájukat díszítve; tûzoltósisakokra

erôsítve; oltárokon és epitáfiumcímereikre faragva; szob-

rok talapzatára, kehelyre, sírkövekre vésve; koporsóikra

helyezve. A Batthyányak címerhasználatának emlékei a

történeti Vas vármegye területén leginkább uradalmi

központjaikban – Német új vá ron, Rohoncon, Szalónakon,

Körmenden, Borostyánkôn, Intán, Ikerváron – maradtak

fenn, szórványosan pedig Szom bat helyen, Csákány do -

rosz lóban, Nádasdon, Sáros la  kon, Pin ka fôn, Gyimót fal -

ván és Máriafalván.

A vizsgált címerek többségénél egyedül áll a címer-

pajzs, kisebb hányaduk egyesített, házassági címer. Kôbôl

faragott címereik általában nem színezettek, az oltáro-

kon elhelyezettek viszont mindig élénk festést és ara-

nyozást kaptak. Szintén színesek a halotti- és epitáfium-

címereik, valamint a zászlószalagra és kazulákra hímzet-

tek. A színes címereken a címerképeket általában helye-

sen ábrázolták: a pajzsmezô kék, a szikla természetes,

az oroszlán arany, a pelikán fehér színt kapott. Az ábrá-

zolt pajzsalakok nagy változatosságot mutatnak. A hiva-

talosnak tekinthetô 1500. évi kerektalpú és az 1764. évi

ovális pajzsformáktól szívesen eltértek a címerábrázolá-

sok megvalósítói, bár utóbbi a legnépszerûbb maradt.

Akad köztük még tárcsapajzs, csücskös talpú pajzs és

barokk rámás pajzs is.

A címerképek közül a pelikán ábrázolása mutatja a

legkisebb változatosságot. Általában a szikla tetején fész -

kelve, jobbra fordulva, kiterjesztett szárnyakkal eteti

mel lé bôl csöpögô vérével fiókáit. Mindegyik címeren a

pelikán heraldikai megjelenítésével találkozhatunk: a va -

lós madár jellegzetes csôre elmarad, nyaka pedig hattyú -

szerû. Sokkal változatosabbak a címerek oroszlánábrázo-

lásai. Általában jobbra fordul, a barlangból különbözô mér -

tékben tûnik elô. A szájában tartott egyenes kard még a

hercegi címeradomány elôtt, a 18. században változik

görbe szablyává. Vagyis a hercegi címadományozó okle-

vél a megváltozott ábrázolást rögzítette, s ez így volt a

kettôs farok esetében is. Elvétve koronát helyeznek az

oroszlán fejére. A sziklaábrázolás a kezdeti címereknél

az 1500. évi címerképre hasonlít: az oroszlán sziklák

közül tûnik elô. A 17. század második felében megjele-

nik az alsó részén vízzel borított, tágas barlangábrázolás,

amely a 18. századtól jellemzô lesz.

Koronát az 1640-es évektôl helyeznek a vizsgált cí -

mer pajzsokra. Bár ekkor még rangjelölô funkciójuk nincs,

megjelenésük összefüggésben állhat az 1630-ban meg-

szerzett grófi címmel. A következô idôszakban ezek álta-

lában ötlombú koronák. A 18. század közepén tûnnek fel
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a címerpajzsokra helyezve a már egyértelmûen a grófi

rangra utaló kilencgyöngyös koronák és a hercegi címe-

reken a hercegi koronák.

A történeti Vas vármegyében összegyûjtött, 1569 és

1925 közötti Batthyány-címerek már mind a késôi he -

raldika korából származnak, elsôsorban tulajdonjelölô és

díszítô funkcióval bírtak. Az 1500. évben adományozott

Batthyány-címer egyszerûségétôl fokozatosan eljutottak

az 1915. esztendôben adott Batthyány-Stratt mann-címer

bonyolultságáig. A folyamat látványosan szimbolizálja a

Batthyány család jelentôségének, és az ebbôl fakadó

rep rezentációs igényének növekedését.
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Móricz Péter

Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum

H–9900 Körmend, Dr. Batthyány-Strattmann László u. 3., Hungary

muzeum.kormend@gmail.com

2. kép. Sárkányos sisakdíszû címer, 1743
Bild. 2. Wappen mit einem Drachen als
Helmverzierung, 1743

4. kép. Herceg Batthyány Károly 
tízszeres dukátjának hátlapja, 1764

Bild. 4. Rückblatt des zehnfachen Dukaten
des Fürsten Karl Batthyány, 1764

5. kép. Tallér hátlapi, címeres apatöve, 1764
Bild. 5. Der untere Prägestempel eines

Talers mit Wappen, 1764

6. kép. Batthyány címer Vas vármegyei
bizonyságlevélen, 1778
Bild. 6. Batthyány Wappen in dem
Urbarbrief des Komitates Vas, 1778

7. kép. Címertervezet, 1915
Bild. 7. Wappenentwurf, 1915

8. kép. Egyesített Batthyány-Strattmann
címer, 1915

Bild. 8. Vereinigtes Batthyány-Strattmann
Wappen, 1915
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9. kép. Batthyány-Strattmann címer 
ex librisen, 1915 után
Bild. 9. Batthyány-Strattmann Wappen
auf Ex Libris, nach 1915 

10. kép. Batthyány címer a nagykanizsai
Alsótemplom fôoltárán, 18. század közepe

Bild. 10. Batthyány Wappen auf dem
Hauptaltar der Unteren Kirche in

Nagykanizsa, Mitte des 18. Jahrhunderts 

11. kép. Batthyány címer a budai Batthyány
palota bejárata felett, 18. század közepe

Bild. 11. Batthyány Wappen oberhalb 
des Eingangs des Batthyány Palastes, 

Mitte des 18. Jahrhunderts

12. kép. Herceg Batthyány Károly tízszeres
dukátjának hátlapja, 1768
Bild. 12. Rückseite des Zehntausend
Dukaten-Scheines des Fürsten Karoly
Batthyány, 1768

13. kép. Gróf Batthyány Ignác ex librise,
18. század vége

Bild. 13. Ex Libris des Grafen Ignác
Batthyány, Ende des 18. Jahrhunderts

14. kép. Gróf Batthyány József ex librise,
18. század vége

Bild. 14. Ex Libris des Grafen József
Batthyány, Ende des 18. Jahrhunderts

15. kép. Gróf Batthyány József 
pecsétnyomója, 18. század vége
Bild. 15. Stempelkopf des Grafen József
Batthyány, Ende des 18. Jahrhunderts

16. kép. Batthyány címer a homokkomá-
romi templom fôoltárán, 18. század vége
Bild. 16. Batthyány Wappen auf dem

Hauptaltar der Kirche in Homokkomárom,
Ende des 18. Jahrhunderts

17. kép. Gróf Batthyány Lajos 
miniszterelnök pecsétje, 19. század közepe
Bild. 17. Siegel des Ministerpräsidenten,

Graf Lajos Batthyány, 
Mitte des 19. Jahrhunderts
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18. kép. Herceg Batthyány Károly 
dukátjának hátlapja, 1764
Bild. 18. Rückblatt des Dukaten 
des Fürsten Károly Batthyány, 1764

19. kép. Herceg Batthyány-Strattmann 
II. Lajos 20 krajcárosának hátlapja, 1790
Bild. 19. Rückblatt der 20 Kreuzer Münze

des Fürsten Lajos 
Batthyány-Strattmann II., 1790

20. kép. A körmendi uradalom ügyvédi
hivatalának papírfelzetes pecsétje, 1860

Bild. 20. Siegel mit Oblaten des
Anwaltsamtes des Gutes 

in Körmend, 1860

21. kép. A körmendi uradalom
viaszpecsétje, 1863
Bild. 21. Wachsstempel des Herrschaftes 
in Körmend, 1863

22. kép. Grafika a körmendi 
uradalom erdészeinek kardbojt lapjára

hímzendô jelképrôl, 1883
Bild. 22. Grafik über den Symbol, welcher

auf das Portepee der Förster 
des Herrschaftes in Körmend 

zu flechten war, 1883

23. kép. A szombathelyi Credo egyesület
zászlószalagjára hímzett pelikán, 1927
Bild. 23. Pelikan auf dem Fahnenband
Credo Verbandes in Szombathely, 1927

24. kép. A körmendi várkert 
obeliszkjének csúcsa, 1810
Bild. 24. Gipfel der Obelisk in dem
Schlossgarten in Körmend, 1810

25. kép. A csákánydoroszlói templom 
oratóriumának díszítése, 1765 k.

Bild. 25. Verzierung des Oratoriums 
der Kirche in Csákánydoroszló, um 1765.

26. kép. Batthyány címer 
a németújvári vár 2. kapuja felett, 1595

Bild. 26. Batthyány Wappen oberhalb 
des 2. Tores der Burg in Güssing, 1595
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27. kép. Batthyány-Formentini házassági
címer, 17. század közepe
Bild. 27. Batthyány-Formentini Hochzeits -
wappen, Mitte des 17. Jahrhunderts

28. kép. Batthyány-Formentini 
házassági címer, 17. század közepe

Bild. 28. Batthyány-Formentini Hochzeits -
wappen, Mitte des 17. Jahrhunderts

29. kép. Batthyány címer a csákány -
doroszlói kastélyban, 1700 k.

Bild. 29. Batthyány Wappen in dem
Schloss in Csákánydoroszló, um 1700.

30. kép. Batthyány címer a csákány -
doroszlói kastély tornyán, 19. század vége
Bild. 30. Batthyány Wappen an dem
Turm des Schlosses in Csákánydoroszló,
Ende des 19. Jahrhunderts

31. kép. Batthyány címer 
a rohonci magtár bejárata felett, 1670
Bild. 31. Batthyány Wappen oberhalb

des Eingangs des Kornspeichers 
in Rechnitz, 1670

32. kép. Batthyány címer a szalónaki 
várkapuépület oromzatán, 1648

Bild. 32. Batthyány Wappen auf dem
Giebel der Burg in Schlaining, 1648

33. kép. Pelikános címerkép 
a szalónaki várban, 18. század 1. fele
Bild. 33. WappenBild. mit Pelikan 
auf dem Schloss in Schlaining, 
1. Hälfte des 18. Jahrhunderts

34. kép. A körmendi kastély 
oromzatán található hercegi 

Batthyány címer, 19. század eleje
Bild. 34. Batthyány Fürstwappen auf dem
Giebel des Schlosses in Körmend, Anfang

des 19. Jahrhunderts

35. kép. Batthyány címer 
a körmendi kastély harangján, 1734
Bild. 35. Batthyány Wappen auf der

Glocke des Schlosses in Körmend, 1734
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36. kép. Batthyány címer a borostyánkôi
vár kapuja felett, 18. század 1. fele
Bild. 36. Batthyány Wappen oberhalb der
Burgtor in Bernstein, 1. Hälfte des 18.
Jahrhunderts

37. kép. A borostyánkôi vár lépcsôháza,
18. század 1. fele

Bild. 37. Treppenhaus der Burg in
Bergstein, 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts 

38. kép. Pelikán a borostyánkôi vár
kályhája tetején, 18. század

Bild. 38. Pelikan an der Spitze des Ofens
in der Burg in Bernstein, 18. Jahrhundert

39. kép. Batthyány címer a gyimótfalvai
udvarház ebédlôjében
Bild. 39. Batthyány Wappen im
Speisesaal des Hofes in Jormannsdorf 

40. kép. Hercegi Batthyány címer 
az intai kastély oromzatán

Bild. 40. Batthyány Fürstwappen 
an dem Giebel des Schlosses in Inta 

41. kép. Batthyány-Zichy házassági címer
az ikervári kastély homlokzatán, 

19. század közepe
Bild. 41. Batthyány-Zichy Hochzeitswappen
an des Fassade des Schlosses in Ikervár,

Mitte des 19. Jahrhunderts

42. kép. Batthyány címer puska nyakán 
a család fegyvertárából
Bild. 42. Batthyány Wappen auf dem
Gewehrhals aus dem Familienarsenal 

43. kép. Batthyány címer 
Batthyány I. Ádám ágyúján, 1647

Bild. 43. Batthyány Wappen auf der
Kanone des Adam Batthyány I., 1647

44. kép. Batthyány címer a Vas vármegyei
nemesi felkelôk zászlóján, 1741

Bild. 44. Batthyány Wappen auf der
Flagge der adeligen Aufständischen 

im Komitat Vas, 1741



a Vas Megyei Múzeumok Értesítôje 36 (2013) 333–363
A Batthyányak címerhasználata a történeti Vas vármegyében

355

45. kép. Batthyány címer a Vas vármegyei
nemesi felkelôk zászlóján, 1800
Bild. 45. Batthyány Wappen auf der
Flagge der adeligen Aufständischen im
Komitat Vas, 1800

46. kép. Batthyány címeres 
huszártarsoly, 1797

Bild. 46. Husarenranzen mit Batthyány
Wappen, 1797

47. kép. Batthyány tarsolycímer, 
19. század 2. fele

Bild. 47. Ranzen mit Batthyán Wappen,
2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

48. kép. Batthyány címer családfa 
alsó részén, 1740-es évek eleje
Bild. 48. Batthyány Wappen auf dem
unteren Teil des Stammbaumes, 
Anfang der 1740er 

49. kép. Batthyány címerek nagyméretû
Batthyány családfa alsó részén, 1743
Bild. 49. Batthyány Wappen auf dem
unteren Teil eines großen Batthyány

Stammbaumes, 1743

50. kép. Egy Batthyány címer ábrázolás a
nagyméretû Batthyány családfáról, 1743

Bild. 50. Darstellung eines Batthyány
Wappens auf dem großen Batthyány

Stammbaum, 1743

51. kép. Batthyány címer rajza a Paulik Já -
nos levéltáros által készített családfán, 1802
Bild. 51. Zeichnung des Batthyány
Wappens auf dem Stammbaum, erstellt
von dem Archivar, János Paulik, 1802

52. kép. Batthyány címer rajza 
a Batthyány és a Paksy család rokonságát

ábrázoló genealógián, 1790
Bild. 52. Zeichnung des Batthyány

Wappens auf der Genealogie über die
Verwandtschaft der Familien Batthyány

und Paksy, 1790

53. kép. Herceg Batthyány Károly 
ex librise, 18. század közepe

Bild. 53. Ex Libris des Fürsten Károly
Batthyány, Mitte des 18. Jahrhunderts
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54. kép. Herceg Batthyány-Strattmann
Ödön ex librise, 19. század vége
Bild. 54. Ex Libris des Fürsten Ödön
Batthyány-Strattmann, Ende des 19.
Jahrhunderts

55. kép. Hercegi Batthyány címer 
a körmendi kádár céh 

felszabadító levelén, 1799
Bild. 55. Batthyány Fürstwappen auf

dem Befreiungsbrief der Fassbinderzunft
von Körmend, 1799

56. kép. Hercegi Batthyány címer 
a körmendi ács-cserepes-kômûves céh

felszabadító levelén, 1826
Bild. 56. Batthyány Fürstwappen auf
dem Befreiungsbrief der Dachdecker-

-Hafner-Maurer-Zunft von Körmend, 1826

57. kép. Batthyány címer 
az intai uradalom térképén, 1808
Bild. 57. Batthyány Wappen auf der
Karte des Herrschaftes bei Inta, 1808 58. kép. Intarziás Batthyány címer, 1647

Bild. 58. Batthyány Wappen 
mit Intarsie, 1647

59. kép. Batthyány címeres 
festett üvegkehely, 18. század közepe

Bild. 59. Bemalter Glaskelch mit Batthyány
Wappen, Mitte des 18. Jahrhunderts

60. kép. Batthyány címer postatáskán,
19. század
Bild. 60. Batthyány Wappen auf einer
Posttasche, 19. Jahrhundert

61. kép. Batthyány címer a Körmendi
Önkéntes Tûzoltóegylet tûzoltósisakján,

19. század vége
Bild. 61. Batthyány Wappen auf dem

Feuerwehrhelm des Freiwilligen
Feuerwehrverbandes von Körmend, 

Ende des 19. Jahrhunderts

62. kép. Batthyány-Coreth
házassági címer a Körmendi

Iparosdalárda zászlószalagján, 1925
Bild. 62. Batthyány-Coreth

Hochzeitswappen auf dem Fahnenband
des Industriellen Liederkreises von

Körmend,1925
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63. kép. Batthyány címer a németújvári
ferences templom bejárata felett, 
17. század közepe
Bild. 63. Batthyány Wappen oberhalb des
Einganges der Franziskanerkirche in
Güssing, Mitte des 17. Jahrhunderts

64. kép. Batthyány címerek 
a németújvári templom kilincslemezein
Bild. 64. Batthyány Wappen auf den
Klinkenplatten der Kirche in Güssing 

65. kép. A németújvári templom 
oratóriumának utcáról nyíló 

bejárata feletti Batthyány címer
Bild. 65. Batthyány Wappen oberhalb des

Einganges am Straßenfront des
Oratoriums der Kirche in Güssing 

66. kép. Batthyány címer a németújvári templom fôoltárán,
17. század közepe
Bild. 66. Batthyány Wappen auf dem Hauptaltar 
der Kirche in Güssing, Mitte des 17. Jahrhunderts

67. kép. Batthyány címer
a németújvári templom
mellékoltárán, 18. század

Bild. 67. Batthyány
Wappen auf dem Seiten -
altar der Kirche in Güssing, 

18. Jahrhundert

68. kép. Batthyány címer 
a németújvári templom 

mellékoltárán, 18. század
Bild. 68. Batthyány Wappen auf

dem Seitenaltar der Kirche in
Güssing, 18. Jahrhundert

69. kép. Batthyány címer a németújvári
kolostor fundátorképén
Bild. 69. Batthyány Wappen auf dem
FundatorBild. des Klosters in Güssing 

70. kép. Batthyány címer a németújvári Xavéri
Szent Ferenc szobor talapzatán, 1746

Bild. 70. Batthyány Wappen am Sockel der Statue
des Heiligen Franziskus-Xaver, 1746

71. kép. Németújvári kazulára
hímzett Batthyány címer

Bild. 71. Batthyány Wappen auf
einer Kasel in Güssing 
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72. kép. Batthyány címer a csákány doroszlói
templom homlokzatán, 18. század 2. fele
Bild. 72. Batthyány Wappen an der
Fassade der Kirche in Csákánydoroszló, 
2. Hälfte des 18. Jahrhunderts

73. kép. Csákánydoroszlói kazulára 
hímzett Batthyány címer

Bild. 73. Batthyány Wappen auf einer
Kasel in Csákánydoroszló 

74. kép. Házassági Batthyány címer a csá -
kány  doroszlói Mária szobor talapzatán, 1853
Bild. 74. Batthyány Hochzeitswappen am

Sockel der Marienstatue in
Csákánydoroszló, 1853

75. kép. Batthyány címer a sároslaki
templom homlokzatán
Bild. 75. Batthyány Wappen an der
Fassade der Kirche in Moschendorf 

76. kép. Batthyány címer a rohonci 
templom bejárata felett, 17. század 2. fele
Bild. 76. Batthyány Wappen oberhalb 
des Eingangs der Kirche in Rechnitz, 

2. Hälfte des 17. Jahrhunderts

77. kép. Batthyány címer a rohonci 
templom fôoltárán, 17. század 2. fele
Bild. 77. Batthyány Wappen auf dem

Hauptaltar der Kirche in Rechnitz, 
2. Hälfte des 17. Jahrhunderts

78. kép. Batthyány címer a rohonci
Mária oszlop talapzatán, 1700 körül
Bild. 78. Batthyány Wappen auf
dem Sockel der Marienstatue 
in Rechnitz, um 1700.

79. kép. Batthyány címer a szalónaki
templom oltárán, 18. század 1. fele
Bild. 79. Batthyány Wappen auf dem

Altar der Kirche in Schlaining, 
1. Hälfte des 18. Jahrhunderts

80. kép. Batthyány címer a szalónaki 
várkápolna oltárán, 18. század 1. fele

Bild. 80. Batthyány Wappen auf dem Hauptaltar der
Burgkapelle in Schlaining, 

1. Hälfte des 18. Jahrhunderts 
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81. kép. Batthyány-Kinsky házassági
címer a körmendi templom fôoltárán,
1731 k.
Bild. 81. Batthyány-Kinsky
Hochzeitswappen auf dem Hauptaltar
der Kirche in Körmend, um 1731.

82. kép. Hercegi Batthyány címer 
körmendi kelyhen, 1901

Bild. 82. Batthyány Fürstwappen auf
einem Kelch in Körmend, 1901

83. kép. Batthyány-Coreth házassági
címer a körmendi kastélykápolna 

oratóriuma alatt, 1920 k.
Bild. 83. Batthyány-Coreth

Hochzeitswappen unter dem Oratorium
der Schlosskapelle Körmend, um 1920.

84. kép. Hercegi Batthyány címer a nádasdi
templom északi bejárata felett, 1889
Bild. 84. Batthyány Fürstwappen ober-
halb des Nordeingangs der Kirche in
Nádasd, 1889 85. kép. Batthyány címer a pinkafôi 

Mária oszlop talapzatán, 1700 k.
Bild. 85. Batthyány Wappen 

auf dem Sockel der Marienstatue 
in Pinkafeld, um 1700. 86. kép. Pelikános sisakdíszû 

Batthyány címer a máriafalvai templom
oltárán, 1888 k.

Bild. 86. Batthyány Wappen mit dem
Pelikan als Helmverzierung auf dem Altar

von Mariasdorf, um 1888 

87. kép. Batthyány címer a Szent Márton
templom bejárata felett, 17. század 2. fele
Bild. 87. Batthyány Wappen oberhalb des
Einganges der Sankt Martin Kirche, 2.
Hälfte des 17. Jahrhunderts

88. kép. Szombathelyi kazulára hímzett
Batthyány címer, 17. század 2. fele

Bild. 88. Geflochtenes Batthyány Wappen
auf einer Kasel in Szombathely, 
2. Hälfte des 17. Jahrhunderts 

89. kép. Szombathelyi Patrona Hungariae
festményen ábrázolt Batthyány címer, 1698

Bild. 89. Batthyány Wappen auf dem
Gemälde Patrona Hungariae in

Szombathely, 1698
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90. kép. Pelikános címerkép a szombat-
helyi Patrona Hungariae festményen, 1698
Bild. 90. WappenBild. mit Pelikan auf
dem Gemälde der Patrona Hungariae in
Szombathely, 1968

91. kép. Oroszlános címerkép 
a szombathelyi Patrona Hungariae 

festményen, 1698
Bild. 91. WappenBild. mit dem Löwen auf
dem Gemälde der Patrona Hungariae in

Szombathely, 1698

92. kép. Gróf Batthyány József 
castrum dolorisának terve, 1799

Bild. 92. Plan des Castrum Dolores des
Grafen József Batthyány, 1799

93. kép. Gróf Batthyány Erzsébet sírköve
a szombathelyi Szent Márton templomban,
1674
Bild. 93. Grabstein der Gräfin Elisabeth
Batthyány in der Sankt Martin Kirche in
Szombathely, 1674

94. kép. Batthyány címer 
Batthyány I. Ferenc sírkövén, 1569

Bild. 94. Batthyány Wappen auf dem
Grabstein des Ferenc Batthyány I., 1569

95. kép. Batthyány címer 
Batthyány III. Boldizsár sírkövén, 1590 k.

Bild. 95. Batthyány Wappen auf dem
Grabstein des Balthasar Batthyány III.,

um 1590 herum.

96. kép. Hercegi Batthyány címer 
a németújvári Batthyány sírbolt 
bejárata felett, 1830
Bild. 96. Batthyány Fürstwappen 
über dem Eingang der Batthyány Gruft in
Güssing, 1830

97. kép. Batthyány címer a németújvári
Batthyány sírbolt bejárata felett, 1830

Bild. 97. Batthyány Wappen 
über dem Eingang der Batthyány Gruft 

in Güssing, 1830

98. kép. Batthyány címer a németújvári
Batthyány sírbolt fundátori kriptájában,

18. század vége
Bild. 98. Batthyány Wappen in der

Fundatorgruft der Batthyány-Gruft, Ende
des 18. Jahrhunderts
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99. kép. Gróf Batthyány I. Ádám 
epitáfiumcímere, 1659
Bild. 99. Epitaph des Grafen Adam
Batthyány I., 1659

100. kép. Gróf Batthyány 
II. Kristóf epitáfiumcímere, 1687
Bild. 100. Epitaph des Grafen

Christoph II., 1687

101. kép. Gróf Batthyány Pál 
epitáfiumcímere, 1674

Bild. 101. Epitaph des Grafen 
Paul Batthyány, 1674

102. kép. Gróf Batthyány Lajos Ernô nádor
halotti címere, 1765
Bild. 102. Todeswappen des Palatins Graf
Ernô Lajos Batthyány, 1765

103. kép. Gróf Batthyány József Sándor
halotti címere, 1812

Bild. 103. Todeswappen des Grafen
József Sándor Batthyány, 1812 104. kép. Gróf Batthyány Lajosné gróf

Zichy Antónia halotti címere, 1888
Bild. 104. Todeswappen der Gräfin

Antonia Zichy, Gattin des Grafen Lajos
Batthyány, 1888

105. kép. Gróf Batthyány Józsefné gróf
Batthyány Ludovika halotti címere, 1882
Bild. 105. Todeswappen der Gräfin
Ludovika Batthyány, Gattin des Grafen
József Batthyány, 1882 

106. kép. Herceg Batthyány-Strattmann
Fülöp halotti címere, 1870

Bild. 106. Todeswappen des Fürsten
Fülöp Batthyány-Strattmann, 1870

107. kép. Batthyány címer herceg
Batthyány Károly koporsóján, 1772

Bild. 107. Batthyány Wappen auf dem
Sarg des Fürsten Károly Batthyány, 1772
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Die Erinnerungen an die Wappennutzung der Batthyány-

Familie sind aus Periode der späten Heraldik, des letzten

Drittels des 16. Jahrhunderts erhalten geblieben. Zu die-

ser Zeit ist die besitzanzeigende Funktion der Wappen

bereits entstanden und die Wappennutzung reicht weit

über die Welt bewaffneter Kämpfe und dem ist es zu

verdanken, dass die Wappen auf Fahnen, Gebäuden,

Altären, Grabmälern, Stempeln und sonstigen Gegen -

ständen weiterleben konnten. 

Die Batthyány-Familie erhielt ihr Wappen mit dem

Löwen und dem Pelikan vom König Wladyslaw II. im Jahre

1500. Das Wappen wurde bedeutend erst in Verbindung

mit der Schenkung des Fürstentitels 1764 erweitert. Die

Erinnerungen an die Wappennutzung der Familie im

Komitat Vas kann in drei Gruppen gegliedert werden.

Diese sind die adelige (Schlösser, Burgen, Waffen, Stamm -

bäume, Dokumente, Fahnenbänder, Möbel und sonstige

Gebrauchsgegenstände), kirchliche (Kirchen, Altäre, litur-

gische Gegenstände und religiöse Gemälde, Statuen),

sowie die Gruppe der Repräsentierung der Toten (Castrum

Doloris, Todeswappen, Epitaphe, Särge, Grabsteine).

Péter Móricz

DIE WAPPENNUTZUNG DER BATTHYÁNY-FAMIL IE  IN DEM HISTORISCHEN KOMITAT VAS


