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BEVEZETÉS 
 
 
Családok címerváltozatai a szakirodalomban 
 
1914 első felében több levélváltás zajlott gróf Csáky Vidor és a Magyarország Címeres 
Könyve szerkesztősége, valamint kiadója között. A gróf azt kifogásolta, hogy a az említett 
műben a Csáky címer egy olyan emberalak, melynek törzse és feje látszik, szemben a családi 
hagyománnyal, miszerint a „Csáky család  czímer gyanánt mindig csak emberfőt használt”.1 
Az első megkeresésre Pálmay Jószef egy 1730. évi, valamint a Turulban a család legősibb 
címereként meghatározott formára hivatkozott. A rövid vita végén a szerkesztő engedett, a 
pótkötetben ígérve a címer „kijavítását”. A kompromisszummal záruló ügyben a 
tudományos eredmények és a családi tradíció közül az utóbbi győzött, de nem is annyira 
tudomány és hagyomány ellentéte a fontos itt, mert nem egészen ugyanarról volt szó a két 
fél gondolataiban. A „hivatalos” álláspont „a családi címer, a legrégibb címer” 
megfeleltetéséből kiindulva, minden szóba jöhető ábrázolás felhasználásával dolgozott, míg 
a címer használója csak a gyakorlatot ismerte. Olyan kérdések, problémák ezek, melyeket a 
teoretikus heraldika sokáig figyelmen kívül hagyott: mi tekinthető a családi címernek, 
milyen források alapján lehet azt meghatározni, és mi legitimálta, legitimálja a 
címerábrázolásokat? Egyáltalán hogyan lehet megmagyarázni, hogy egy olyan fogalom, 
melynek per definitionem része az állandóság, megváltozott a gyakorlatban? 
 
A címerhasználat gyakorlata már a kezdetektől azt mutatja, hogy kialakultak a családi 
címerek változatai, melyek bizonyos esetekben és régiókban szabályos rendszerré álltak 
össze, mely jelenséget önálló fogalommal címertörésnek nevez a heraldikai irodalom.   
A nyugat-európai címertani szakirodalom alapmunkái viszonylag sok információval 
szolgálnak a címertörések vonatkozásában. Ezek szerint a címertörés már az élő heraldika 
korai szakaszában, a 12. század végén megjelent.2 Kialakulásának elsődleges oka az volt, 
hogy a címer csak akkor töltötte be igazán funkcióját, ha egyértelműen jelölte a viselő 
személyt, és nem adott lehetőséget a tévedésekre. Szigorúan véve mindezt, a címert 
öröklőknek, ha többen voltak, már a második generációban gondot okozhatott a címer teljes 
azonossága. Egyes területeken ugyan a sisakdísz töltötte be a megkülönböztető szerepet,3 de 
a címerpajzson való jelölés is általánosabban elterjedt. Az azonosíthatóságot szolgáló 
rendszerszerű változtatás, a címertörés már leírt fő jellegzetességei és okai mellett alapvető 
és magától értetődő törvényszerűsége, hogy az ősi címer a családfő ágán változatlan marad, 
azt a családi viszonyok nem befolyásolják.  
A változtatásokat meg lehet közelíteni, illetve össze lehet foglalni kevésbé teoretikusan, a 
gyakorlat szempontjából.4  Eszerint az alábbi esetekről beszélhetünk: 1. az egész címer 
megváltoztatása, mely általában új földbirtok megszerzéséhez kapcsolódott és így 
gyakorlatilag a címerbővítés egyik esete; 2. a címerkép színeinek megváltoztatása, mely a 
korai időszakban igen elterjedt, sőt előírásszerű volt; 3. a heroldalakok megváltoztatása; 4. a 
heroldalakok számának csökkentése, vagy növelése, vagy újabb alakok alkalmazása. Végül, 
mint ismert, ez utóbbi mód vált uralkodóvá; különösen a tornagallér vált kedveltté, 
elsősorban Angliában, ahol először a 13. században használták megkülönböztető jelzésként.5  

                                                 
1 Csáky Vidor a Grill Károly  Könyvkiadó Vállalat Igazgatóságának, Pozsony, 1914. április 12. ld. MOL P 71 12. 
tétel, A család címerére vonatkozó levelezés., a többi dokumentumot ld. ugyanott. 
2 Galbreath – Jéquier: Lehrbuch der Heraldik. 235. 
3 Neubecker: Heraldik. 96. 
4 Az alábbiakra ld. Galbreath – Jéquier: Lehrbuch der Heraldik. 236. 
5 Neubecker: Heraldik. 97, a heraldikai tornagallér fejlődéséről ld. uo. A korabeli ismereteket összegző Bárczay 
Oszkár (nem a magyar gyakorlatból levezetve) a címertörés nyolc fajtáját különítette el. Ezek: új mesteralak, vagy 
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Nem elhanyagolható az ízlés és a divat szerepe sem a jelzések használatában, ám ezek sem 
tudták fellazítani azt a rendszert, ami Angliában igen szabályozott és egyértelmű kereteket 
szabott a címertörésnek.6 Ez a rendszer, kölcsönösen feltételezi a rokonság, leszármazás és a 
címerek pontos nyilvántartását. Nem minthogyha máshol nem élt volna e tudat, heraldikai 
vetülete, – különösen merev szabályozottsága és módszeressége – azonban mindkét részről, 
genealógiairól és heraldikairól egyaránt, hosszú gyakorlatot és a használók részéről való 
igényt jelzi.  
A címertörés Anglián kívül főleg Nyugat-, illetve Északnyugat-Európában fejlődött ki és 
jutott érvényre (Franciaország, Németalföld), a Földközi-tenger vidékén mindig is ritka 
maradt, csak északabbra, a német területeken vert gyökeret – igaz kevésbé kikristályosodott 
formában – a 15. századtól kezdődően. Ugyanakkor alkalmazásának társadalmi vetületei is 
voltak, hiszen csak a „harcolók” éltek vele, a nők és az egyháziak – úgyis, mint „családon 
kívül állók” – általában nem változatták meg apjuk címerét.7 
Összegezve tehát azt is mondhatjuk, hogy a címer bármilyen megváltoztatása címertörésnek 
minősül, amennyiben megfelel a megkülönböztetés fent írt céljainak.  
Magyarországon már az élő heraldika korában jelentős eltérések mutatkoztak a címerek 
használatában a nyugat-európai gyakorlathoz képest, ezért nem meglepő, hogy a nem 
alakult ki a változtatások hasonló rendszere. Kérdés viszont, hogy a kétségtelenül meglévő 
változásokat minek tekintjük, a személy családon belüli, vagy ás helyzetére utaló 
címertörésnek, vagy más okból állandósult – avagy nem állandósult – egyszerű 
változtatásoknak, módosításoknak. 
A magyarországi gyakorlat tekintetében a címerváltozatok vizsgálata és felkutatása 
folyamán a címer meghatározásának azon – sokszor ki nem mondott, inkább magától 
értetődőnek gondolt – elemét szokás axiómának tekinteni, mely szerint az a tulajdonos 
állandó és csak meghatározott esetekben, ám akkor véglegesen és csak uralkodói 
adománnyal változtatható jelzése. Ez az elméleti megközelítés azonban a gyakorlatban 
számos esetet nem ír le, hiszen már a korábbi heraldikai szakirodalomban közismert volt 
egyes családi és más címerek változásáról „elfajulása”. Ennek ellenére a kérdést átfogóan 
Bertényi Ivánnak a középkori címerváltozatokra vonatkozó tanulmányáig egy címertani 
munka sem tárgyalta, noha számtalan helyen beleütközött a kutatás a problémába.8  
Ennek a kettősségnek minden bizonnyal az az egyik oka, hogy a magyar heraldikai irodalom 
kézikönyvei meglehetősen teoretikus módon foglakoztak a kérdéskörrel. Jellemző módon 
Bárczay Oszkár munkájában nem is találhatóak meg a címerváltozat, címerváltoztatás 
szavak, a címertörésről ellenben több oldalon keresztül is értekezik a szerző, mindjárt az 
elején definiálva, hogy az a családok egyes ágainak megkülönböztetését volt, illetve van 
hivatva szolgálni.9 Ebben a megközelítésben foglalkozott vele Áldásy Antal is, lényegében 
kivonatolva, megismételve a Bárczay által írottakat.10 
A 19-20. század fordulója heraldikájának jogtörténeti felfogásából következik, hogy Bárczay 
a magyar vonatkozásokat is csak a jogosság, jogi képesség felől közelítette meg, és így jutott 
el odáig, hogy Magyarországon törvényi tiltás hiányában „szabad ugyan, de nem illik 
önkényűleg czímert fölvenni vagy megváltoztatni”,11 a konkrét esetek áttekintésével viszont 
nem foglalkozott. Áldásy már e kérdéskörnél említi a magyar nemzetségi címereket, mint 
                                                                                                                                                         
címerkép betoldása; a mázak megváltoztatása; a mesteralak, vagy címerkép megváltoztatása; a címerkép 
megcsonkítása; több mesteralak, vagy címerkép közül egynek az elhagyása; egyforma címerképek, vagy 
mesteralakok számának megváltoztatása; mesteralak, vagy címerkép helyzetének megváltoztatása és a sisakdísz 
megváltoztatása, ld. Bárczay: A heraldika kézikönyve. 283. 
6 Ld. Bárczay: A heraldika kézikönyve. 289., az ábrát közli még Nyulásziné: A heraldika kézikönyve 143. 
7 Galbreat. – Jéquier: Lehrbuch der Heraldik. 240. 
8 Bertényi: Címerváltozatok. 
9 Bárczay: A heraldika kézikönyve. 283-291. 
10 Áldásy: Címertan. 59. 
11 Bárczay: A heraldika kézikönyve. 291. 
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amelyeken „eltérések észlelhetők”, de ezek nem váltak hazánkban általánossá, rendszerré.12 
Látható, hogy Bárczay és Áldásy, a korabeli címertani ismeretek összefoglalói, a Nyugat-
Európában (elsősorban Angliában) kialakult, szabályozott címertörési gyakorlatot mutatták 
be és ahhoz mérték a magyar viszonyokat is. Ennek pedig ellentmondás lett a 
következménye, mivel a „klasszikus” címertörést (mint rendszert) nem lehetett a magyar 
forrásokban fellelni, és viszont: a már akkor is ismert családi címerváltozatokat nem lehetett, 
– bár nem is próbálták meg –, ebből a megközelítésből megmagyarázni. Annak ellenére, 
hogy egy-egy családi címer változataira vonatkozóan számos adat, sőt tanulmány látott már 
ekkorra napvilágot.  
A családtörténeti munkájához készült címerképeket megnevező szövegekben már Nagy Iván 
is úgy fogalmaz, hogy az az adott család címerének „egyik” változata. A leírásoknál ugyan 
nem bonyolódik a változatok részletezésébe, de a megfogalmazás egyértelműen utal arra, 
hogy ismert volt előtte a címerek változatainak léte. A 19. század utolsó két évtizedében – 
jelentős részben a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság működésének, illetve 
folyóiratának, a Turulnak köszönhetően – jelentősen megnövekedett a heraldikai jellegű 
források kutatottsága, publikáltsága és feldolgozottsága.13 A Siebmacher-féle címereskönyv 
(Siebmacher’s grossess allgemeines Wappenbuch) magyar vonatkozású füzeteinek 
megjelenése önmagában is felvetette a címerváltozatok problematikáját, hiszen 
értelemszerűen közölte – adott esetben – a nemzetségi címert, a rangemelésekkor, vagy más 
hivatalos formában kiadott változatot is.14 Ezzel tulajdonképpen a legátfogóbb, 
címerváltozatokat bemutató munkává vált. 
A címerváltozatok irodalma emellett elsősorban az egyes családok címereit bemutató 
tanulmányokkal gazdagodott. Ezek elsősorban a címer, mint családi jelkép „fejlődését”, a 
család történetével párhuzamos változását mutatják be. Így egyes családi levéltáraknak az 
első világháború előtti feltárása, részleges publikációja esetén, illetve a család történetének 
megírásakor a címertan iránt fogékonyabb szerzők a családi címer sorsát is áttekinttették, 
elsősorban a királyi adománylevelek és a címeres pecsétanyag alapján.15 A Turul hasábjain 
egy-két „érdekesebb” családi címernek olykor évszázados távlatokban lezajló változásáról 
jelentek meg tanulmányok,16 amellett, hogy itt is napvilágot láttak a családtörténetek 
„melléktermékeként” elkészült áttekintések.17 Ezek közös jellemzője a viszonylag széles, de 
korántsem teljességre törekvő forráshasználat, a bővítések, bővülések nyomon követése a 
családtagok címerhasználatán keresztül, ugyanakkor az is, hogy nem kívánták a változtatást, 
változást szélesebb összefüggéseiben megfogni (magyarázni, összevetni), és legalább ilyen 
távol állt tőlük a szakkönyvek állításaival (címertörés) való összevetés is.  
Számos olyan közlés is napvilágot látott, mely egy-egy címeres emléket mutatott be, melyek 
közül témánk szempontjából a címerbővítésekre vonatkozó források érdemelnek figyelmet.18 
Másik, a változatok, pontosabban egy család címereinek, bemutatása mellett fontos és 
                                                 
12 Áldásy: Címertan. 59. 
13 A Turult megelőzően elsősorban az Archeológiai Értesítőben jelentek meg címeres emlékek közlései 
viszonylagos rendszerességgel. Elsősorban Nagy Iván, majd a Siebmacher magyarországi köteteinek az érdeme, 
hogy közismertté tették a korábbi, jelentős családi címergyűjtemények anyagát, gondolva itt elsősorban Adami és 
Wagner munkáira. Az eredeti műveket, ezért, továbbá forrásaik azonosíthatatlansága miatt nem használtam fel. 
14 Ld. Siebmacher Ungarn. 
15 Éble: A Károlyi család. 15-29. Mindamellett, hogy minden genealógiai munka szakmai követelménye volt a 
családok címerének megadása, de ez általában kimerült egy változat (általában az ismert adomány, vagy 
valamely közismert alak) közlésében. 
16 Doby: A gróf Csáky család czímere., Karácsonyi: A báró Wesselényi család., Csergheö: Csoma: A Forgách grófok 
czimere., ugyanerről később: Ghyczy: A Forgách-címer., Fejérpataky: A Dessewffyek czímere. 
17 De előfordul az is, hogy pusztán címertani feltárás vezetett egy-egy családi címer fejlődésének 
rekonstruálásához ld. a Thurzó címer vonatkozásában ld. Csergheö: Heraldikai és sphragistikai adalékok. 132-133., 
(más kérdés, hogy ez mennyire állja meg a helyét). 
18 Majláth: Az Apaffyak czimerváltoztatása., Csergheö: A Vay és Ibrányi családok czímerének bővítése., H. G. D.: A 
Gyulaffy-család grófi diplomája és czímere. 
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tárgyunk szempontjából is figyelmet érdemlő kutatási téma volt egyes családok ősi 
címerének meghatározása, illetve első címeres emlékének publikálása. Ugyanakkor ezen 
közlések és tanulmányok esetében általában pusztán leíró munkákról van szó, és ilyen 
módon az elmélet és a gyakorlat párhuzamos, sőt ellentétes irányban fejlődött. 
A korszak tudományosságának nagy heraldikai vállalkozása Csoma Józsefnek a magyar 
nemzetségi címerekről írt munkája.19 Ez az a tanulmány, melyben – mivel az 
megkerülhetetlen volt – a szerző igen sokat foglalkozik címerváltozatokkal, a középkoron 
túlmutatóan is. Csoma nem tér ki módszertani és fogalomhasználati kérdésekre, célja a 
nemzetség címerének rekonstruálása, tehát munkája kimondatlanul is azon elvi axiómán 
alapul, hogy egyes nemzetségeknek volt egy címere. Ez azért is fontos, mert az a megfigyelés, 
hogy a nemzetségi címerek (bár szívesebben használnánk a nemzetségi címerképek, jelképek 
megnevezést) évszázadokon át tovább éltek az egyes leszármazó családok címereiben, 
nagyon sokszor kisebb nagyobb változtatásokkal, a legjobb vizsgálati forrásanyaga lehetne a 
címertöréseknek. Ennek vizsgálatára azonban nem került sor, egyrészt azért, mert Csoma 
célja retrospektív volt, másrészt az általa használt módszer – elsősorban annak időbeli 
kiterjesztése –, sőt adott esetben az alapul szolgáló nemzetségekre vonatkozó genealógiai 
kutatások kritikára szorultak,20 harmadrészt pedig elsősorban az azonosságot kereste, nem 
az eltéréseket. Ugyanakkor, az így feltárt adatokból is úgy tűnik hogy kevés remény van a 
klasszikus címertörési rendszerekhez hasonló gyakorlat igazolására a magyar címerek 
esetében.  
Az címertöréssel és a címerváltozatok megítélésével kapcsolatos kételyek és ellentmondások 
tisztázása így az 1980-as évekre már évszázados adóssága volt a magyar címertani 
szakirodalomnak. Ezt hangsúlyozni azért is lényeges, mert ennek ellenére a korszak 
heraldikusainak általában határozott véleményük volt a címerek változásával, fejlődésével 
kapcsolatban. Ennek alapja a jogi felfogás volt, annak ellenére, hogy a szakirodalom 
párhuzamosan többször hangoztatta, hogy a címerjog hazánkban nemhogy fejletlen volt, 
hanem gyakorlatilag hiányzik.21 
Az első világháborút követő időszak nem bővítette jelentős mértékben a családi 
címerváltozatokról rendelkezésre álló ismereteket. A szinte egyetlen, de mindenképpen 
kiemelendő tanulmány a Rákócziak címerével foglalkozott, ami a mai napig igen értékes 
feldolgozás,22 mivel a család visszavezethető egy középkori nemzetségre és rokon családai is 
voltak a kora újkorban, másfelől mind a családi, mind az uralkodói (fejedelmi) címerek, 
címerhasználat vizsgálható volt, igen széles forrásbázison, amely a címeres pecsétek széles 
körétől a címerbővítő oklevélig terjed.23 
A genealógia és heraldika 1980-es évekbeli újjáéledésével, újbóli szárnybontogatásával 
egyidőben a címerváltozatok, -változtatások kutatása is új erőre kapott. Családi 
címerváltozatok feltárásával foglalkozott Rainer Pál, aki a Frangepán, valamint a Nádasdy és 
rokon családok címereit mutatta be tanulmányaiban.24 Munkái azért is fontosak, mert a 
hagyományos (címeres adománylevelekre és pecsétekre alapuló) forrásfeltárással szemben 
újabb forrástípusokat is bevont a vizsgálatba. A Nádasdy és rokon családok esetében pedig 

                                                 
19 Csoma: Magyar nemzetségi czímerek. Egyes nemzetségek címereit tárgyaló tanulmányokat a megelőző években 
publikált a Turul hasábjain is, ezeket külön nem idézem. 
20 Kritikáját kutatástörténeti áttekintéssel és a nemzetségi címerek definíciójával, ld. Körmendi: A nemzetségi 
címerek. Itt jegyezzük meg, hogy újabban a nemzetségi címerek kapcsán a terület kutatói némileg eltérő fogalmi 
leírással élnek, ld. uo. 393., és Rácz: Az Ákos nemzetség. 12-13. 
21 Nem keverve a heraldika, mint tudományág jogi felfogását (paradigmáját) és a címerjogot, mint a jog(történet) 
egyik területét. 
22 Czobor: A Rákócziak címere. 
23 Ez utóbbi azért is jelentős, mert a Rákócziak 1597-es címerbővítő oklevele 1945-ben a Rákóczi-Aspremont 
levéltár egy részével együtt elpusztult. Czobor viszont közölte a címerkép fotóját és az oklevél rendelkező 
részének kivonatát is, ld. Czobor: A Rákócziak címere. 51. 
24 Rainer: A Frangepán család címerváltozatai., uő: A Nádasdy, valamint a rokon családok címere. 
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alkalma nyílt szélesebb rokoni kapcsolatok heraldikai összefüggéseit bemutatni. Horváth 
Lajos pedig elsősorban szfragisztikai tárgyú írásában Wesselényi Ferenc nádor 
címerhasználatával is foglalkozott.25 
A Levéltári Közlemények 1988. évi 1. számában jelent meg Bertényi Iván nagydoktori 
disszertációjának szerkesztett változata, Címerváltozatok a középkori Magyarországon címmel.26 
Ebben a szerző vizsgálatait minden korabeli forrástípusra kiterjesztve mutatja be a középkori 
címerhasználók (elsősorban az uralkodó, de családok és városok) címerváltozatait, a 
változtatások eseteit és indokait. Témánk szempontjából módszertanilag azért is fontos e 
tanulmány, mert kérdésfeltevésében szakított a heraldikai szakirodalom hagyományos 
felfogásával, mely a címerek állandóságából kiindulva azok változatait uralkodói adomány 
folyományaként ismerte csak el. Megállapításaiban pedig számos részletkérdést tisztázott, 
melyeket kiindulópontnak tekinthetünk a 16-17. századi címerek vizsgálatakor is, annak 
ellenére, hogy – mint azt a szerző is hangsúlyozza – a középkorban még nem voltak 
teoretikus megkötések a címerképekkel kapcsolatban. Ilyenek a heraldikai udvariasságból 
fakadó változatok, melyek épp e szabály miatt nem értékelendők túl.27 Szintén meghatározó 
észrevétel az, hogy az egykorú szemlélők „csak a fő alakokat tekintették a címerek lényeges, 
meghatározó elemeinek.”28 Más tekintetben jogos kérdéseket vetnek fel az ott írottak a jelen 
dolgozat által vizsgált időszak vonatkozásában is, mint a címerváltozat meghatározása, a 
különböző címerek használata, vagy a művészettörténeti megközelítés kérdéseiben.  
A szerző egyik jelen dolgozatban is kiindulópontul elfogadott kijelentése, hogy a 
magyarországi heraldikát tekintve címertörés helyett helyesebb a címerváltozatok kifejezés 
és egyben megközelítési mód használata.29 Így egyfelől áthidalódik a magyar heraldikai 
szakirodalom fentebb vázolt ellentmondása a címertörés elmélete és a gyakorlati adatok 
között, másrészt idejétmúlttá válik a hagyományos címerjogi megközelítés is, mely a címerek 
változatait kizárólag uralkodói adományokhoz kötötte. A szerző ezen eredményeire való 
hivatkozással az alábbiakban meg sem kísérlem a nyugati heraldika címertöréseinek 
paradigmájában értelmezni a magyarországi címerváltozatokat, a források kiválasztásánál és 
a változatok érékelésénél pedig a tényleges címerhasználat – az alábbi részletezendő és 
indokolandó határok között – felől való megközelítésre legalább akkora hangsúlyt helyezek, 
mint a jogi megközelítésre. 
E biztató kezdetek ellenére az 1990 után ismét jelentősebbé váló címertani irodalom egészen 
az utóbbi időkig viszonylag kevés figyelmet szentelt a címerváltozatok kérdésnek. Az újabb 
szakirodalmi összefoglalók közül Bertényi Iván a fentebb bemutatott meglátások szerint 
„Címertörés, címerváltozatok” címen tárgyalja kérdéskört.30 Ugyanakkor a további munkák 
formailag a hagyományos megoldást választva a címerváltozatoknak nem szentelnek külön 
fejezetet. Nyulásziné Straub Éva címertörésként ismertet néhány esetet a magyarországi 
gyakorlatból,31 de a változatokat leginkább a címerhasználat tárgykörében mutatja be, mint 
azt a vonatkozó szócikk is teszi a Magyar Művelődéstörténeti Lexikonban.32 
(Itt szükséges megjegyezni azt az evidens tényt, hogy változatai nem csak a családi 
címereknek vannak, különösen az uralkodói címer, címerek, az ország címerének kialakulása 
jó példái Magyarországon is a címerváltozatoknak.33 

                                                 
25 Horváth: Adatok. 
26 Bertényi: Címerváltozatok. 
27 Bertényi: Címerváltozatok. 57. Ennek ellenére még a kortárs szakirodalom is használja a címerkép irányát az 
eredeti oklevélábrára (és így címerképre) való visszakövetkeztetéshez, vö.: Gyulai: Farkas vagy egyszarvú? 
28 Bertényi: Címerváltozatok. 76. 
29 Bertényi: Magyar címertan. 48. 
30 Bertényi: Magyar címertan. 47-48. 
31 Nyulásziné: Magyarország címerkönyve. 143. 
32 MaMűL II. 46-51. [Gyulai Éva] 
33 Bertényi: Címerváltozatok.  
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Újabban a középkor vonatkozásában kiemelendő a nemzetségek címerének, 
címerhasználatának, a korábbi eredményeket meghaladó feltárása.34 Ám a kora újkor 
tekintetében a kutatás azokkal továbbra is – teljesen indokoltan – elsősorban egyes családok 
történetéhez kapcsolódóan foglalkozik.35 Az utóbbi évtized fejleménye ugyanakkor, hogy a 
kutatás nem elégszik meg a rendelkezésre álló szakirodalom által bemutatott 
címerváltozatokkal, hanem a teljességre törekedve próbálja egyes családok címeres emlékeit 
és így címerének változatait feltárni elsősorban a kora újkori magyar arisztokrata családok 
példáin. Itt elsősorban a szlovák Frederik Federmayer munkássága emelendő ki, aki – a 
diplomatikaiak mellett szfragisztikai emlékekre alapozva – a Révay család és Thurzó György 
nádor címereit mutatta be tanulmányaiban, és ezzel párhuzamosan a címeres pecsétek minél 
teljesebb feltárására törekszik.36 Új kutatási irányt (vagy inkább próbálkozásokat) jelent a 
címerváltozatok kultúrtörténeti behatásainak vizsgálata, mely eredményeinek nagy részét az 
alább részletezendő szempontok miatt témánknál nem tudunk figyelembe venni.37 A 
témában rejlő, de korszakunkon túlnyúló, lehetőségekre példa a Festetics család uralkodói 
címerváltoztatásainak vizsgálata.38 
 
 
A heraldikai irodalom kétségkívül legnagyobb, fogalommá vált, forrásokon alapuló – első 
kiadását tekintve a maga korának vonatkozásában forrásértékű – vállalkozása a Siebmacher-
féle címerkönyvnek a Magyarországgal és társországaival foglalkozó része.39  
Mint ismeretes, a Siebmacher-sorozat szerkezete a kezdetektől egységesen alakult: a nagyobb 
(területi, rang szerinti) egységen belül ábécé-rendben következnek a családok, elsősorban a 
bemutatott címer(ek) leírása, az alapul szolgáló forrás megadásával, külön részként pedig a 
címereket ábrázoló táblák. A sorozat eredetileg füzetekben jelent meg, de hivatalosan is 
kötetbe kötve említik.  
A magyar füzeteket kezdetben Csergheö Géza és Nagy Iván közösen szerkesztették, ám 1886 
őszén Nagy lemondott a további közreműködésről.40 A korabeli szakmai közvéleménynek a 
vállalkozással kapcsolatos reakciójára leginkább a büszkeség volt a jellemző. A Turulban 
megjelent rövid ismertetések mellet ez leginkább a „társországok” köteteit érő kritikákból 
szűrhetőek le.41 A Siebmacher magyar vonatkozású köteteinek kritikai visszhangja 
ugyanakkor témánk szempontjából is fontos elméleti kérdéseket hozott felszínre. A magyar 
kötetet bíráló Béldi István írása a címerváltozatok fontosságának és létjogosultságának 
problémáját veti fel, melyet vitapartnere a címerleírásban való említéssel látott 
áthidalhatónak.42 Az Árgus néven író szerző tulajdonképpen jogosan veti fel, hogy az összes 
címervariáns számonkérése a közlőktől szinte a végtelenségig terjeszthető. Eszerint a 
címerváltozatokat csakis a jogbiztosító források (uralkodói adományok) határozhatják meg. 
Ezen vita kapcsán jól lehet szemléltetni a Siebmacher köteteinek jelen munkában való 
                                                 
34 Rácz: Az Ákos nemzetség., Körmendi: Az Osl nemzetség., uő.: Az Aba nemzetség. 
35 Ld. például Gyulai Évának a Szapolyai család címerhasználatát teljességre igyekvően bemutató munkáját, 
Gyulai: Farkas vagy egyszarvú?, hasonló, de kevésbé kiterjedt elemzés Kovács: Oláh Miklós címereslevelei. Itt 
jegyezzük meg, hogy elsősorban művészettörténeti vonatkozásokban számos címerváltozat, illetve címer került 
már bemutatásra, de éppen címertani összefüggéseire való tekintet nélkül, ezekre való hivatkozást ld. az egyes 
családoknál. 
36 Federmayer: Identifikácia., uő.: Juraj Thurzo. 
37 Elsősorban a műalkotások egyediségének okán, ld. alább. 
38 Bertényi: A Festetics család. 
39 Történetét és különösen felépítését részletes ismerteti Bárczay: „Siebmacher” nagy czímeres könyve. 
40 A szakmai szerkesztési irányt a sajátjának nevezte és jónak tartotta, a döntés mögött a megvalósításban 
Csergheő-vel való szakmai nézeteltérés állt. Nagy Iván lemondásáról szóló 1886. október 14-én kelt sorait ld. A 
Siebmacher-féle nagy czímer-gyűjtemény. 
41 A horvát-szlavón nemességet tárgyaló kötet esetében Varjú Elemér annak kiszámításával zárja recenzióját, 
hogy Bojničić hány család leírását vette – állításával ellentétbe – Csergheő művéből. 
42 Béldi: Siebmacher’s. 



 9 

használhatóságát. Amennyiben ugyanis létezik a magyar nemesség (főnemesség) egészét 
átfogó címertani munka, úgy legfeljebb csak annak korrigálására lehetne szükség. 
Véleményünk szerint azonban ez nem így van. Egyfelől a Siebmacher forrásainak 
kiválasztása esetleges volt, ezért nem tekinthető széles forrásbázison alapuló munkának. Ez 
különösen azon esetekben jelenthet hiányt, amikor nem állnak rendelkezésre jogi források. 
Ilyen esetekben egy-egy pecsétrajz stb. alapján csak korlátozott érvényű állításokat lehet 
levonni a családi címert illetően. Másfelől éppen e forráskezelés miatt az egyedi, egyéni 
címerváltozatok, változtatások rejtve maradnak, vagy éppen azok lépnek elő általános 
érvényűekké. A magyar vonatkozású kötetek hátránya még, hogy nagyon kevés genealógiai 
vonatkozást tartalmaznak, így használhatóságuk korlátozott a címerhasználók azonosítása 
terén. Ennek ellenére e mű fontos adalékokat szolgáltat a témához, mivel a számottevőbb 
nemesi (főnemesi) családok megtalálhatóak benne, és főként azért, mert közölt címerek 
pontos és (általában) eredeti forrásokon alapulnak. 
 
A heraldikai szakirodalomban a címerek történetének korszakolása nem képez komoly 
kutatási területet.43 Az élő és a hanyatló heraldika korszakának elkülönítése, és előbbiek 
tulajdonképpen a középkorral történő azonosítása, lényegében az egyetlen általánosan 
előforduló, a címertan, címerhasználat lényegi kérdéseit érintő periodizáció. Ezen túlmenően 
a magyar heraldikát Csoma József osztotta kisebb korszakokra.44 Annak ellenére, hogy ezt a 
felosztást általában nem alkalmazza a szakirodalom, ha szükséges Csoma megállapításai 
mentén írja le, vagy árnyalja a vonatkozó tényeket. A szerző áttekintve a címerek forrásait, 
elsősorban a címeres okleveleket, de a pecséteket, síremlékeket stb. is, azok művészi 
kivitelezése és az abban fellelhető hatás szerint határoz meg korszakokat. Így a középkori 
magyarországi heraldika két fő, egymást követő időszakát a „késő gót” korszakot és az 
„olasz reneszánsz”-ét.45 A 16. századot (1526 utáni időszak) címmel nem minősíti, csak a 
forrásokat elemezve írja le fontosabb jellegzetességeit. A Habsburgok trónra kerülése 
következményeként két fő tendenciát tart fontosnak: a heraldikai ízlés változását és az 
armalista nemesség megjelenését, mely kényszerhelyzetet teremtett az „ősi nemesség” 
számára is.46 A század folyamán már megmutatkoztak a hanyatlás egyes jelei (pecséteken 
pl.), de a címerfestészet a század végén – elsősorban a Prágában készült diplomák esetében – 
túl is szárnyalta az olasz reneszánsz színvonalát. Az egész időszakot egyébként jelentős 
mértékben dominálták még a középkori hagyományok, leginkább a pecséteken 
egyeduralkodónak számító „pajzsheraldika”. A német hatás csak részben érvényesült, ennek 
volt érzékletes példája a korona helyett a tekercs sisakra helyezésének „kísérlete” a 
kancellária részéről, elsősorban a polgárság és nemesség heraldikai megkülönböztetésének 
céljából.47 A címerszimbolikában pedig az erőltetettség megjelenését húzza alá.48 Csoma az 
évszázadokhoz illeszkedő periodizációjában a 17. századot a teljes hanyatlás korának nevezi, 
mely során a „műipar” a címer dekorativitására helyezte a hangsúlyt, ami által előtérbe 
kerültek a címer külső díszei, különösen a rangkoronák.49 A hanyatlást elsősorban a 
pecséthasználat sajátosságaival támasztja alá, így azzal, hogy igen gyakori a nemesség 
körében, hogy valaki nem a saját pecsétnyomójával pecsétel, nagyon sok pecséten csak 
embléma, vagy intaglió látható, megjelennek és divatosak lesznek a rangkoronák, ami 

                                                 
43 A legtöbb általános munka tematikáját legalábbis nem határozza meg, ld.  
44 Ld. Csoma: A  magyar heraldika., de a korszakolást és a korszakok leírását a kezdetektől csak a 18. század 
elejéig, a Rákóczi-szabadságharc idejéig írta meg, minthogy „A magyar heraldikában III. Károly kora óta 1848-ig 
nem történt semmi változás.” (uo. 122.). 
45 Csoma: A magyar heraldika. 
46 Csoma: A magyar heraldika. 89-90. 
47 Csoma: A magyar heraldika. 100-102., képek: 101-103. 
48 Csoma: A magyar heraldika. 102-103. 
49 Csoma: A magyar heraldika. 105. 
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szerinte mind arra utal, hogy „a magyar nemesség ezen korban sem viseltetett igaz 
érdeklődéssel és szeretettel  családi czímere iránt”.50 Ide köti továbbá a „szövevényes, alig 
megfesthető” címereket és a beszélő címerek divatját és az armalista nemesség címereiben 
megnyilvánuló sablonosságot is, mely a kéknek, mint a pajzs alapszínének a használatában a 
legszembetűnőbb. Pozitívumnak csupán azt nevezi, hogy mindezek ellenére a heraldika 
mégiscsak közvetítette a „nemzeti jelleget”. Csoma megállapításainak egyes elemeit a 
főnemesi családok címerváltozatainak vizsgálatának fényében lehet majd átértékelni, de 
anélkülis úgy vélhető, hogy fő vonalaiban jól írja le a korszak heraldikai jellegzetességeit. 
Tárgyunk szempontjából következtetései azért is korlátozott érvényűek, mert azokat részint 
a tömeges armális-kibocsájtás tényével magyarázza, ami a főnemesség tekintetében 
ilyenformán nem jöhet szóba. Annál fontosabb kérdés, hogy mégis mennyiben befolyásolták 
ezek a tendenciák az arisztokrácia címereit, azok változatait. 
 
 
A kora újkor címertani forrásai 
 
A címertan forrásbázisa közismerten sokrétű, hiszen címerek számos tárgyon, felületen 
fordulhatnak elő. A források e sokfélesége azonban a forráskritikának is nagy feladatot 
jelent: a címereket őrző emlékek heraldikai értéke meglehetősen különböző lehet.  
A szakirodalom hagyományosan a tárgyi jellegre koncentrál a címertan forrásainak 
ismertetésénél. Nyáry Albert meghatározása szerint „E forrásokhoz első sorban maguk a 
szoros értelemben vett heraldikai írott emlékek, a pecsétek, érmek, emlékkövek, zászlók, a 
leszármazási- s czímerkönyvek, a heraldika-genealogiai ügyeket tartalmazó oklevelek, 
jelesül a fiúsítási, nemesítési és czímeradományozási stb. levelek; másod sorban a műipar 
különféle tárgyai, úgymint a czímeres serlegek, fegyverek, szőnyegek, s a régi költemények 
és krónikák stb. tartoznak.”51 Ezt követően a szerző az addigi heraldikai irodalomról, a 
pecsétekről52  és a hivatalos címerokiratokról53 – melyeknél az előbbiekkel szemben „…a 
czímerek nem kiegészítő részt, hanem alaptárgyat képeznek.”, továbbá az érmékről ír 
részletesebben.54 Bárczay Oszkár a felosztás szempontjait nem említve négy csoportot 
határoz meg, ezek a címerlevelek; címeres könyvek, címer-tekercsek, tornakönyvek; 
pecsétek; és mindazon tárgyak, melyeken a címer, mint dísz szerepel.55 E felosztást a szerző 
elsősorban a nyugat-európai forrásanyag alapján, általában a heraldikai emlékekre nézve 
érthette, legalábbis heraldikai kézikönyvének megjelenését megelőzően a rendelkezésre álló, 
kimondottan a családi címerekre vonatkozó emlékeket forráscsoportokba rendezetten 
felsorolva adta közre.56 Az által ekkor használt, a címert hordozó tárgy alapján 
meghatározott csoportok a következők voltak: armálisok, címeres pecsétek, címeres 
pecsétgyűrűk, ötvösmunkák, címeres sírkövek, címeres arcképek, címerek 
nyomtatványokban és kéziratokban, fafaragványok, kőfaragványok, „különféle” címeres 
tárgyak.  
A harmadik alapvető korai címertani összefoglaló munka szerzője, Áldásy Antal két fő 
csoportot különböztet meg: írott és képzőművészeti forrásokat. Előbbiekbe sorolja az 
okleveleket és mindazon irodalmi műveket, „melyekben a lovagi életmódról s ezzel 
kapcsolatban a címerekről szó van.”, illetve alább a címerkönyveket, -tekercseket, 
címergyűjteményeket is, míg a második kategóriába az összes tárgyi emléket (pecsétek, 

                                                 
50 Csoma: A magyar heraldika. 106. 
51 Nyáry: A heraldika vezérfonala. 193. 
52 Nyáry: A heraldika vezérfonala. 205-226. 
53 Nyáry: A heraldika vezérfonala. 226-250. 
54 Nyáry: A heraldika vezérfonala. 227., 250-258. 
55 Bárczay: A heraldika kézikönyve. 441-483. 
56 Bárczay: Családi czímerek. 
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érmek, fegyverek, festmények, szövetek, sírkövek, építészeti emlékek).57  Ez utóbbiak 
fontossági sorrendjét is körvonalazza, miszerint „… főleg a sírkövek játszanak nagyobb 
szerepet, valamint a pecsétek és érmek.”, a magyar források rövid ismertetésénél azonban 
már egyértelműen a pecsétek fontosságát hangsúlyozza.58  
Az újabb külföldi és magyarországi áttekintések nem tárgyalják külön a források csoportjait, 
hanem széles emlékanyagot felhasználva inkább történeti, vagy más megközelítést 
alkalmaznak a heraldika bemutatásánál.59 
 
 
Diplomatikai források 
 
A címertani jogi szemlélet bizonyos fokú kritikája mellett is kétségtelen, hogy a diplomatikai 
forrásokat lehet elsődlegesnek tekinteni, úgyis, mint hivatalos és mint közelítőleg teljes 
emlékek. A magyar szakirodalom régóta így is kezeli az uralkodói adományleveleket, de 
hozzájuk kapcsolódóan egyéb iratfajtákat (pl. címerkérő folyamodvány),60 valamint más 
jellegű képi ábrázolással bíró írott forrásokat is.61 Ezek közül jelen dolgozatban elsősorban 
azokat szükséges figyelembe venni, amelyek végleges adományokat rögzítenek, vagy a 
használatot egyértelműen igazolják. Fontos megemlíteni, hogy miként az már a középkorban 
is előfordult, hogy bizonyos esetekben csak a címer leírása maradt fenn, ilyenkor az irat jogi, 
bizonyító ereje a döntő kritérium, tehát előfordulhat, hogy kevésbé dokumentált 
címerábrázolás egyedisége okán a források hierarchiájában előbbre kerül.62 
 
Ezek szerint címertani források lehetnek az olyan uralkodói privilegiális oklevelek, melyek 
címeradományt, címerbővítést, címer-megerősítést tartalmaznak, adott esetben más 
kedvezmény, jogi tényállás rögzítése mellett, továbbá ezen diplomák fogalmazványai, 
másolatai, átírásai.63 A vizsgált társadalmi réteg tagjaival kapcsolatban szóba jöhető királyi 
kegy szinte kizárólag a nemesítés és rangemelés, és az ehhez kapcsolódó adományok. (Azon 
esetek kivételével, melyekben csak a címert érinti az adomány, az esetek túlnyomó 

                                                 
57 Áldásy: Címertan. 5-6. 
58 Áldásy: Címertan. 6. és 13. 
59 Bertényi: Magyar címertan., ld. még Nyulásziné: Magyarország címerkönyve., Neubecker: Heraldik., Bedingfeld – 
Gwynn-Jones: Címertan. 
60 Nyáry Albert a „”hivatalos okiratokat” – nemzetközi példákat is felhozva – három csoportba sorolja, úgymint 
„címerlevelek; „czímer-igtatókönyvek vagyis az úgynevezett arany könyvek”; és az uralkodó által kiadott 
címerdöntvények és határozatok (Nyáry: A heraldika vezérfonala. 226.).  A magyar gyakorlat alapján részletesen 
ír a címeres levelekről és azok átiratairól (Királyi könyvekről stb.), a címerdöntvények tekintetében pedig Bosznia 
címerének történetét mutatja be. A Nyáry által írottakkal kapcsolatban leszögeznénk, hogy ezt a felosztás a kora 
újkor viszonyai között nem alkalmazható, a fogalmazványokat, átiratokat, másolatokat irattani megközelítés 
alapján kell ugyanis kritika alá venni, nem szükséges, hogy önálló forráscsoportot képezzenek. Bárczay a 
címerlevelek kapcsán (is) tartózkodik az értékeléstől és inkább tényeket közöl, ez esetben nagyobbrészt a mohács 
előtti „eredeti festett” címereslevelek jegyzékét, vö. Bárczay: A heraldika kézikönyve. 441-451.. 
61 Ismeretes, hogy számos okból Magyarországon nem maradtak fenn olyan címergyűjtemények, mint Nyugat-
Európában a címertekercsek, címerkönyvek (vö. Bertényi: A Képes Krónika. 34-35.), ezek funkciója azonban nem 
azonos a kora újkorból ismert magyar vonatkozású címeralbumokkal, illetve album amicorumokkal, noha 
például Bárczay folytatólagosan sorolja fel őket, vö. Bárczay: A heraldika kézikönyve. 451-475. 
62 Az oklevelek címerleírásai és a befestett képek közötti ellentmondásokról ld. Bertényi: Címerváltozatok., illetve 
alább. 
63 Egyik első áttekintés Nyáry: A heraldika vezérfonala. 227-240. Részletes, diplomatikai jellegű feldolgozása 
kialakulásuknak, illetve a középkori gyakorlatnak Fejérpataky László nevéhez fűződik ld. MHH I. 7-28., részben 
erre alapszik a magyar címerhasználat története vonatkozó részének tárgyalása a későbbi szerzőknél is, vö. 
Áldásy: Címertan. 73-81. A címereslevelek diplomatikai vonatkozásiról ld. még Szentpétery: Magyar oklevéltan. 
204-205., Nyulásziné: Öt évszázad címerei. 12-15., uő.: Magyarország címerkönyve. 147-148., az 1526 utáni 
időszakra ld. Kóta: Címereslevelek. A képzőművészeti megközelítést leginkább Csoma József képviseli a 
címertani szakirodalomban, vö. Csoma: Az olasz renaissance.. 
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többségében a nemesítés, rangemelés folyománya a címer megerősítése, változtatása, de 
előfordul, hogy a kapcsolat nem ilyen egyértelmű. Az elvi jogi felfogás egyértelműen 
meghatározza a nemesség és címer viszonyát, érdemes viszont megjegyezni, hogy 
korszakunkban nemesítés címeradomány, vagy megerősítés nélkül nemigen létezett – míg 
címeradományozás, megerősítés igen. Figyelmet érdemel az is, hogy a címeres nemesi 
levelekben a két adomány64 – nemesség, címer – közül a címer van részletesebben 
meghatározva, kifejtve. A rangemelő diplomákban a kapcsolat nem ennyire szoros, 
különösen azokban, melyekben részletezik a főnemesi kedvezményeket. 
Diplomatikai jellemzőiket tekintve a címeradományozást (megerősítést, bővítést) tartalmazó 
oklevelek legszembetűnőbb külső jegye a 15. század eleje óta, hogy ábrázolják bennük a 
címert. A magyarországi gyakorlat szerint a címer az oklevél elejére (heraldikai jobb felső 
részére) kerül befestésre, mint privilegiális okiratoknak általában az irat első sora, vagy sorai 
díszes, vagy hosszított betűkkel pergamenre íródtak, a szövegben a megadományozott neve 
nagy és általában aranyozott betűkkel szerepel. Már a 16. században megjelenik a német 
(birodalmi) mintára füzet formában kiállított adománylevél, melyeket általában be is 
kötöttek,  címer ezeknél a füzet elején található.65  
Belső jellemzőiket66 tekintve a latin nyelvű oklevél az adományozó uralkodó nevét, és címeit 
felsoroló intitulatioval kezdődik, melyet a közzététel (promulgatio) követi, általában a 
„memoriae commendamus” kezdetű formulával, a rangemelő, címadományozó diplomák 
esetében azonban az úgynevezett episztoláris forma honosodott meg. Ez esetben az uralkodó 
egyes szám második személyben megszólítja a kedvezményezettet (Tibi fideli/vobis fidelibus) 
és beszél hozzá az oklevél szövege, mintegy levélként. Ez természetesen nemcsak 
ünnepélyesebb, hanem megtisztelőbb forma is volt. Míg a narratio, mely az oklevéladás 
okára, az adományszerző érdemeire utal, a köznemesek esetén általában teljesen sablonos, a 
főrendű címeradományozások alkalmával sokszor igen kimerítően ismerteti az adomány 
elnyeréséhez felmutatott érdemeket, gyakran kiemelten foglalkozva az ősök tetteivel és a 17. 
század második felétől a család (leg)korábbi címerszerzésével. A dispositio szintén teljesen 
egyöntetű, ebben szerepel a címer leírása (scutum videlicet…)és az adományban részesülők 
teljes körének megnevezése. Állandó része a dispositionak a nemesítés tényét rögzítő, 
valamint a címer használatainak feltételeit és helyeit felsoroló formula. Záradékok és 
szankciók (clausulae et sanctiones) csak igen ritkán fordulnak elő címereslevelekben. A 
corroboratio az in cujus rei memoriam formulával szokott kezdődni és szinte mindig a titkos 
pecséttel való megpecsételésre utal. Utána a hitelesítő pecsét, a kancellár megnevezése, majd 
a dátum (hónap, nap, év) megadása, végül a középkori gyakorlatban kezdetben még 
elhagyott series dignitatum, a főméltóságok felsorolása következik. Az uralkodó szokás 
szerint (heraldikai) jobb oldalt közvetlenül a szöveg alatt írta alá az oklevelet, bal oldalon a 
plica alatt a kancelláriai titkár, kicsit feljebb pedig a kancellár is ellenjegyezte azt. A taksálás 
és regisztrálás már nem mindig került feljegyzésre, ám a vármegye által felvezetett 
kihirdetési záradék is az oklevélre került, általában szintén a plica alá, vagy a plica külső 
felére. 
Amennyiben címadományozással együtt történt a címerre vonatkozó intézkedési is, úgy a 
formulák hasonlóak, a címerrel kapcsolatos rész viszont csak a címerleírást, és a közvetlenül 
kapcsolódó formulákat tartalmazza, a címadományozásra vonatkozó rednelkezést követően. 
 

                                                 
64 Legalábbis az esetek túlnyomó többségében, eltekintve pl. a házmentesítésektől, stb. 
65 Már a 15. században előfordulnak német (birodalmi) mintára kiállított címereslevelek, melyeknek 
legszembetűnőbb sajátossága az, hogy a befestett címer az oklevél közepén látható, füzetforma esetén pedig a 
füzet közepén. A középkorban még előfordul olyan eset, hogy magyar uralkodótól, magyar alattvaló nyert ilyen 
formán adományt (vö. Áldásy: Címertan.), korszakunkban azonban a forma már egyértelműen azonosító jelleggel 
is bír, ezért a magyar rangemelésekkel összefüggő címeradományozások esetén nem találkozni ilyennel. 
66 A formulák részletes bemutatását ld. Kóta: Címereslevelek. 13-21. 
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A szakirodalom sok helyütt hagyományosan címereslevélnek (címeres levélnek) nevezi az 
összes olyan oklevelet, mely az elősorolt jogi tényeket rögzíti, függetlenül attól, hogy az 
okirat esetleg mást is tanúsít – nevezetesen legtöbbször nemesítést, rangemelést (ehhez 
kapcsolódó különböző mentességeket, stb.). Ez a megfogalmazás a külső diplomatika 
jellemzők – a kiállítás alakja, formája és mindenek előtt az oklevél élén látható festett címer – 
alapján született, de a valóságot nem teljesen fedi, hiszen a kiállítástól függetlenül az oklevél 
által tanúsított jogi tény kell, hogy a meghatározó legyen a definíciónál. Helyesebb tehát 
címeres nemeslevélről beszélni a nemesítések esetében, azonban ennek analógiáját a 
rangemelő oklevelek esetében nem használja a szakirodalom. A főnemesi titulusokat 
megszerző személyek részére kiadott, csak családi címerükkel kapcsolatos rendelkezést 
tartalmazó okleveleket nem címeres levélként szokás megjelölni, hanem címerbővítő 
oklevélként, abból kiindulva, hogy a megadományozott rendelkezett már címerrel. 
 
A címertan egyik sokszor felbukkanó, régi kérdése a címerleírás és az oklevélbe befestett 
címer viszonya, a gyakorlatban ugyanis számos esetben van eltérés a kettő között, tehát 
adott esetben már maga az oklevél is két változatot tartalmaz. Ezzel kapcsolatban nehéz 
általánosságban állást foglalni, de fontos megjegyezni, hogy mindenfajta ábrázolás 
alárendelődhet a készítő szempontjainak, tehetségének, lehetőségeinek, viszont az is igaz, 
hogy a készíttető igényeit adott esetben – különösen akkor, amikor nem állt rendelkezésre 
címerkérő folyamodvány – jobban figyelembe tudta venni a festő, miniatúra-készítő. 
Feltételezhető az is, hogy a címert nyerő személy is inkább „képben gondolkozott”, és ennek 
„lefordítása” az oklevél szövegezője számára nagyobb feladat lehetett, mint a lerajzolása.67 
Az egy dokumentumban található két forrás ezekkel a megjegyzésekkel értelmezendő, ami 
azt is jelenti, hogy nem tekintem a szöveg és a festmény közötti eltérést automatikusan 
változatnak – annak értékét a gyakorlat határozza meg. 
A címer kialakulásának folyamatához fontos adatokat szolgáltathatnak a címerkérő 
folyamodványok, ezek azonban szinte kizárólag nemesítéssel összekapcsolt 
címeradományok esetén keletkeztek, és kisebb valószínűséggel maradtak az utókorra, mint a 
címereslevelek. A főúri címerváltoztatások esetén a címer megszerkesztésére vonatkozóan 
csak egy-két rajzzal, közvetett, vagy közvetlen utalással találkozni.68 
A címeres levelek eredeti példányai törvényszerűen az érintett család levéltári anyagában 
kellett, hogy fennmaradjanak. Mivel sokszor (elsősorban a család kihalása esetén) az iratok 
más családok levéltáraiba, esetleg kormányzati szervek regisztratúrájába, archívumába 
kerültek, így nyilvánvalóan összefonódott az adománylevelek sorsa is a többi iratéval. Ezért 
a legegységesebb egykorú, vagy közel egykorú forrását ezen privilégiumoknak a Királyi 
könyvek jelentik, azzal a megjegyzéssel, hogy a 16-17. században idővel egyre általánosabb, 
de korántsem kötelező volt az adományok bevezetése, az adományozott címer befestésére 
pedig a 18. század közepéig nincsen példa. Hasonlóan jó forrás a kancellária kiadmányainak 
fogalmazványait magába foglaló irategyüttes a Magyar Kancellária Levéltárában (Conceptus 
expeditionum), ahol még címerkérő folyamodványra, vagy címertervre is lehet bukkanni. A 
fogalmazványok azonban irattani jellegüknél fogva nem mindig jelentenek biztos forrást, 
egyfelől nem zárható ki, hogy az adott oklevél mégsem abban a formában lett kiadva, vagy 

                                                 
67 A címer, mint kép szöveges leírásának, majd annak utólagos értelmezésének nehézségeit jól illusztrálja az első 
teljes magyarországi címeradomány értelmezése, melyet Csergheö Géza és Csoma József is más módon 
interpretált (ábrázolásaik összevetésével ld. Csoma: A magyar heraldika. 29-30., továbbá Áldásy: Címertan. 76. ) 
68 Címerrajzok kerültek elő az Erdődy (1580) és az Esterházy (1687) családok esetében a kancelláriai ügymenet 
iratanyagából,  - ezek kapcsolata a tulajdonossal nem egyértelmű. Közvetett utalás például Thurzó György 
birodalmi sas iránti kérelme, közvetlen pedig, hogy a Czoborok grófi diplomájának fogalmazványa rövid 
utalással átugorja a címerleírást – ezeket ld. az egyes családok tárgyalásánál. 
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egyáltalán ki sem lett adva, másrészt arra is van példa, hogy éppen a címerleírást ugrotta át a 
fogalmazó.69 Egyes okleveleket ugyanakkor csak formuláskönyvekből lehet megismerni.70  
A címeres adománylevelek szisztematikus feldolgozására, publikálására már a dualizmus 
korában történt kísérlet.71 Az arisztokráciát általában nem érinti, de ebben az időszakban az 
Országos Levéltárban kialakításra került a címereslevelek gyűjteménye72 és Áldásy Antal 
szerkesztésében megindult a Magyar Nemzeti Múzeum címeres emlékeinek publikálása,73 
Sándor Imre pedig az erdélyi vonatkozású (fejedelmi) címeresleveleket publikálta. Mint 
teljességre törekvő és viszonylag könnyen hozzáférhető kiadványnak, leginkább Áldásy 
munkájának volt különös jelentősége. Az egyes kötetekben évkör szerint rendezetten láttak 
napvilágot a címeres emlékek, pontosabban az egyes forrásokból a címert leíró rész, 
valamint, amennyiben a közlő érdekesnek, fontosnak tartotta, úgy az eredeti oklevél 
narratiójából a címerszerző érdemeinek leírása. A közlések végén meg van adva a forrás, 
illetve, mivel ekkor már rendelkezésre állt, a Siebmacher vonatkozó kötetére való hivatkozás. 
Egyes esetekben a címerképet is megjelenítette a kiadó fekete-fehér, de színhelyes képpel. 
Áldásy, illetve a munkát befejező Czobor Alfréd a Nemzeti Múzeum könyvtárából azóta az 
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárába került források alapján dolgozott, így főként 
másolatokat (formuláskönyveket, diplomatikai gyűjteményeket) forgattak, de felhasználták a 
Királyi könyveket, ezáltal a munka adatokat szolgáltat az eredeti iratok szövegének 
terjedéséről is. Feltehetően a rang és címer (címerváltozat) összekapcsolásából adódóan a 
címadományozó, rangemelő okleveleket is felvették, de ezek esetében általában semelyik 
részt sem közölték. A kiadvány – hiányosságai74 ellenére – fontos segítség a téma 
kutatásában, máig a legteljesebb ilyen típusú forrásközlés. Részben hasonló rendszerben (a 
címerleírást közölve), de az eredeti dokumentumok alapján és a címerek fekete-fehér fotóját 
is publikálva adta ki Iványi Béla a Festetics és a Batthyány családok levéltáraiban fellelt 
címeres leveleket és rangemelési okiratokat.75 
Hasonló kiadványra a 20. század végéig kellet várni. 1987-ben jelent meg először Nyulásziné 
Straub Éva szerkesztésében a Magyar Országos Levéltár címeresleveleit bemutató kötet, 
mely a családi levéltárakba be nem sorolható címeres levelek gyűjteménye mellett számos 
más irategységben található címert publikált.76 A közlés módszere nem egységes, 
pontosabban egységesen kétpólusú: egyes címereket színes fotókon, a címer leírásával, az 
adomány hátterének bemutatásával ad közre, míg a többséget csak fekete-fehér rajzok 
formájában, kapcsolódó adatként az adomány főbb paramétereit és az irat lelőhelyét 
megadva.  
Emellett egyes vidéki állami és egyházi levéltárak is kiadták az őrizetükben lévő címeres 
leveleket elsősorban szintén a képi megjelenítésre koncentrálva, de az újabb technológiák 

                                                 
69 Ld. a Czoborok grófi diplomájának esetét alább a család címerének tárgyalásánál. 
70 Az egyes kéziratokkal kapcsolatban összességében számos közlés, tanulmány, említés, hivatkozás látott 
napvilágot, melyeket feleslegesnek tartok felsorolni, (illetve ld. az egyes konkrét esetekben) kivéve a mindezidáig 
egyetlen munkát, amely egy formuláskönyv több címereslevelét helyezi tágabb összefüggésbe ld. Barta: 
Humanisták. 199-202., illetve megemlítendő, hogy Áldásy Antal is nagy mértékben támaszkodott a 
közgyűjteményekbe került formulás könyvekre (vö. Áldásy: Címereslevelek. passim. 
71 Középkori vonatkozásban ld. MHH I-III., illetve a Turul egyes számait. 
72 MOL R 64, ld. még Nyulásziné: Címereslevelek. 
73 Áldásy: Címereslevelek. Halála (1923) után Czobor Alfréd rendezte sajtó alá az anyagot. Az első két kötet 
időbelileg átfedi egymást, a harmadik kötettől indult meg a címerek következetesen folyamatos közlése. 
74 Az egyébként érthető kivonatosság mellett ide sorolható, és egyben a kiadás szakmai szempontjainak 
bizonytalanságára utal például, hogy megjegyzés nélkül közlésre kerültek a címerek megjelenése előtti címeres 
levelek is. 
75 Iványi: Címeres levelek. 
76 A második kiadás feldolgozta az újabban levéltárba került armálisokat, melyeket a Turul is folyamatosan 
publikált. 
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felhasználása lehetővé tette a lehető legteljesebb forrásközlést.77 A tematikus forráskiadások 
mellett egyéb forráskiadványokban is felelhetőek címeres emlékek közlései, így témánk 
szempontjából elsősorban a családi levéltárak, családtörténetek kerülnek szóba.78  
 
Pecsétek 
 
A címerek második legfontosabb tárgyi forrásai a címeres pecsétek, illetve pecsétlenyomatok, 
különösen a középkorban a címeres adománylevelek megjelenését megelőzően.79  
A pecsét funkcióiból magától értetődően adódik, hogy a címerek, mint egy-egy személy, 
család, vagy közösség jelképei, jelei megfelelő hordozóra találtak benne. A pecsétek igen 
széles körű és mennyiséginek nevezhető alkalmazásának, és nem utolsó sorban viszonylagos 
tartósságuknak köszönhetően jelentős számban maradtak fenn. A 16-17. században az írás, 
és az iratok használatának további bővülése és még általánosabbá válása figyelhető meg, a 
mennyiség növekedésével pedig a fennmaradt emlékek száma is megnőtt.  
Akinek volt címere az elsősorban azt vésette pecsétjére, mivel a körirattal, rávésett betűkkel 
együtt egyértelműen azonosította őt. A pecsétek használatában is megfigyelhetők 
divathatások, -jelenségek. A 16. században nagyon gyakori a gemmapecsétekkel való 
pecsételés, míg a következő időszakban a monogrammos pecsétek terjedtek el. A 
kimondottan címert hordozó nyomók és lenyomatok ábráinak vannak heraldikai 
jellegzetességei is. Ilyenek a Mohács utáni időszakban a pajzscímerek alkalmazása, majd a 
17. században az egyre elterjedtebbé váló pajzskorona divatja, illetve a címerpajzs alakjának, 
az azt kísérő díszítések változása. 
A címeres pecsétek forrásértéke azon alapszik, hogy azokat a tulajdonos készíttette és 
használta, azaz elfogadta és ezáltal legitimizálta az azon szereplő címert. Ebből az 
következne, hogy eltérés esetén minden egyes pecsétrajzot egyenértékűnek de a korszak 
sokszínű címerhasználatából adódó igen számos címeres emléknél ezt nem lehet ilyen 
egyértelműen feltételezni, illetve állítani. 
 
A pecsét színe ismert módon összefügg a ranggal. A vörös viasz használata a középkortól 
kezdve privilégiumot képezett, mint ahogy fentebb tárgyaltuk a főnemesi címhez kötődött 
használatának engedélyezése. A jelek szerint ezzel éltek is a megadományozott személyek, 
így a pecsét színe a rangemelések megtörténtére is utal, elsősorban a 16. században. A 
vizsgált időszak második részében viszont egyre csökken a szerepe, nem főrendű személyek 
is használatba veszik, hogy a 18. században teljesen általánossá váljon. Magánszemélyek más 
esetben általában zöld, ritkábban barna viaszt használtak, a fekete szín a gyászt jelentette 
ezen a téren is, leginkább özvegyek levelein, temetési meghívókon találkozni vele. 
A pecsétek többsége az ovális, vagy a nyolcszögletű alakot mutatja. Egyes esetekben 
találkozni olyan lenyomatokkal, melyeken a nyolcszög sarkai olyannyira le vannak 
kerekítve, hogy az már-már oválisnak hat. A pecsétek alakja a címeres pecsétek esetén a 
címerrel is összefügg, mivel a címer függőleges kiterjedése nagyobb, mint a vízszintes, ezért 
ez igaz a pecsétekre is. A köralak szinte kizárólag a nagypecsétek számára van fenntartva, 
ami azt jelenti, hogy 40 mm-es átmérő felett már csak kör alakú pecsétekkel találkozni, igaz, 

                                                 
77 Ld. pl.: Beke: A Prímási Levéltár címeres emlékei., Armálisok., Armales et Diplomata. A magyar vonatkozású 
külföldi szakirodalomból az megemlítendő Ovidius Faust munkája (Faust: Achiv mesta Bratislavy), mely a 
Pozsonyi Városi Levéltárban található címeres emlékeket adja közre a címerleírást szlovák fordításban és csak az 
esetleges egyéb bejegyzéseket (elsősorban kihirdetési záradék) adja meg latinul, a szöveges részt viszont jó 
minőségű fotók egészítik ki. Továbbá Jozef Novák közölte a Kubinyi-féle pecsétgyűjtemény bevezetőjében több 
Pozsonyban őrzött címeres oklevélről a címert ábrázoló festményt, ld. Novák: Rodové erby.  
78 Ezeket ld. az egyes családoknál. 
79 A szfragisztikáról általában ld. Bertényi: Pecsétten.  
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a körforma a kisebbek esetében is előfordul, bár viszonylag ritkán. A fentieken túli, például a 
négyszögletű pecsétlenyomat raritásnak számít. 
A címeres pecséteken – ritka kivételektől eltekintve – szerepelnek a személy azonosítására 
szolgáló betűk (a címer elvileg csak a családot határozza meg), köriratok.80 A 16. században a 
leggyakoribb, hogy a pajzs felett, sisak és kellékei, vagy pajzskorona helyett áll a tulajdonos 
monogramja, illetőleg címére, címeire, méltóságának kezdőbetűi. A nagyobb, illetve a 
hivatali működés során is használt pecséteken a tulajdonos neve, tisztségei stb. köriratban 
szerepelnek. A 17. században azután ez a kis és közepes pecséteken általánossá válik. Ez azt 
is jelenti, hogy egyes személyeknek tisztségeik, méltóságaik módosulása, továbbá 
rangemelés esetén új pecsétet, pontosabban új köriratú pecsétet kellett vésetniük. Ez 
esetenként új, módosított címer megjelenését is eredményezte, de ez a pecséteken látható 
címerváltozatok kialakulásának csak egyik oka, melynél az igazi ok nem a heraldikai elem 
megváltozása, az csak mintegy járulékos következmény (lehet).81 Így bármely új címeres 
pecsét vésetésénél fennáll a lehetősége elsősorban a kisebb eltérések jelentkezésének. 
A címeres pecsétek kiemelt fontossága mellett meg kell jegyezni egyértelmű hátrányukat, azt 
tudniillik, hogy a címer színeire általában (legalábbis ebben a korban még) nem szolgálnak 
támpontul.  
A pecsétek mérete és felhasználásuk azért bír jelentőséggel, mert a gyakorlatban 
befolyásolhatták a címer kivitelezését és vezethettek címerváltozatokhoz. Elvileg a jó kezű 
vésnökök a gyűrűspecséteken is ábrázolni tudták a tulajdonos címerének részleteit, ám még 
a főrangúak közül sem mindenki készíttette megfelelő mesteremberrel pecsétjét, így 
esetenként a közepes méretű pecséteken is előfordulnak a kivitelezés gyatraságával együtt 
járó változatok. Ujjra húzható gyűrűn, vagy más tárgyon, hasonló méretben készültek a 
gyűrűspecsétek,82 melyek 13-15 mm-es legnagyobb kiterjedést érhettek el. Az ennél nagyobb 
pecsétek már pecsétnyomóktól származnak. Melyek közül a 40 mm átmérőnél nagyobbakat 
nagypecséteknek, a kisebbeket kispecséteknek nevezem a továbbiakban.83 Egy személynek 
élete folyamán számos, de párhuzamosan is több pecsétje lehetett,84 amit elsősorban az általa 
betöltött pozíciók függvénye volt, mivel újabb méltóság, tisztség (főpapok esetében másik 
püspökség stb.) elnyerésekor azt a kispecséteken feltüntették a köriratban, de rang-, illetve 
címadományozás nyomán is változhatott a titulus.85 
 
A címeres pecsétlenyomatokat hordozó iratok közül kétségtelenül a levelek jelentik a 
legnagyobb és legfontosabb csoportot, ugyanis a levelezésnek ezekben az évszázadokban 
általános elterjedtsége azt is jelentette, hogy gyakorlatilag minden felnőtt főrangú személy írt 
levelet, amely, ha nem is az illető kezétől kelt, de általában az ő pecsétjével lett lezárva. A 

                                                 
80 A korszakra vonatkozó áttekintés, kutatási és módszertani kérdések felvetését ld. Federmayer: Identifikácia. 
81 Másik fő ok a címer tényleges megváltoztatása, mely általában uralkodói adományhoz kötődik, a harmadik 
kategóriába az ismeretlen indokú változtatások sorolandók. 
82 Ismeretes például kettős gyűrűspecsét (ld. pl. Esterházy István és felesége? kettős gyűrűspecsétjét Esterházy 
István címerével, illetve egymásba fonódó TSE betűkkel, IMM E 65.21. ltsz.), és rózsafüzérként használható 
pecsétes, gyűrű alakú tárgy is (6 mm-es nyolcszögletű pecsétnyomóval, minden bizonnyal Thurzó Máriáé, IMM E 
65.13. ltsz.)  
83 Az uralkodói pecsétek esetén alkalmazott, a méretből, használatból adódó csoportosítás itt nem látszik 
szükségesnek. A kispecsétje szinte mindenkinek lehetett (bár nőknél nagyon ritka), különösen, aki valamilyen 
hivatalt viselt, nagypecsétje, mely mindig kör alakú – csak az országos főbíráknak, helytartóknak. A nagypecsétek 
mérete általában 40-60 mm, de Esterházy Páltól ismert 100 mm-es lenyomat is (ld. MOL V 4 54. d.). 
84 Jó példa egy személy több pecsétjére Listhius László 1653. máj. 15-én, Köpcsényben kelt levele melyben tudatja 
öccse János Kristóf halálát Aszalay Istvánnal. A levél lezárására két pecsétet használt (mindkettőt fekete viaszba 
nyomva). Az egyik egy közel 20 mm nagyságú címeres pecsét, körirata: LUDOVICUS LISTHIUS LIBER BARO. A 
másik egy 10 mm-es címeres lenyomat az L L betűkkel. Ld. MOL E 168 1. tétel Listhius László fol. 1. Egy még 
nagyobb kb. 36 mm-es pecsét nyoma ld. uo. fol. 7. 
85 A pecséthasználat részletesebb vizsgálata már a szfragisztika tárgykörébe tartozik, mellyel a korszak és a 
társadalmi réteg vonatkozásában újabban Frederik Federmayer foglalkozik, ld. alább. 
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címeres pecsét ez esetekben elsősorban a levél lezárására szolgált, azonosító funkciója csak 
másodlagos volt, azzal ugyanis elsődlegesen az aláírás rendelkezett. Ez a címeres pecsétek 
kutatása terén is fontos következményekkel járó tény, ugyanis emiatt számos levelet nem az 
(alá)író pecsétjével láttak el, hanem azzal „amelyik kéznél volt”. (A példák vég nélkül 
sorolhatók, fő típusok a családtagok, házastársak, vendéglátók, íródeákok.) Az alábbiakban 
éppen ezért csak azokat a pecsétlenyomatokat tekintjük egy személyhez tartozóknak, 
melyeket a rajta szereplő körirat, monogram azonosít.  
Formailag túlnyomó többségükben rányomott pecsétekről van szó, melyeket már a 
középkortól kezdődően sokszor papírfelzettel láttak el. A felzet védte a pecsétet, de 
amennyiben nem tapadt össze teljesen a viasszal, úgy idővel elkezdett leválni a pecsétről, 
ami azzal járt, hogy a papíron a lenyomat körvonalai kisimultak, a pecsét-, illetve címerkép 
elmosódottá vált, miközben alatta a viaszban – egészen annak töredezéséig tiszta és éles 
volta lenyomat. Ez a jelenség azért is nehezíti a kutatást, mert az esetek többségében a felzet 
nem válik el a viasztól, tehát adott egy elmosódott kép a papírfelzeten és egy – a tárgy 
leválasztása nélkül megismerhetetlen – viszonylag jó viaszlenyomat alatta, ami viszont egyre 
szárazabbá és töredezettebbé válik. A 17. századtól egyre gyakoribb a felzet nélküli 
pecsételés, a század végén és a 18. században aztán ez válik általánossá.  
Levelek esetében a pecsét azok lezárására is szolgált, így a külzeten (leggyakrabban a 
második folió versóján) található meg. Magánokiratok, illetve magánszemélyek hivatalos 
működéséhez kapcsolódóan kiadott iratok esetén, (tehát hitelesítő funkcióban) a szöveg 
alatt, ritka esetben függőpecsétként viaszágyban, vagy fadobozban található.86 Különböző 
méltóságviselők, nagybírák, hivatalos kiadmányaira nagypecséteiket helyezték, a 
magániratokon viszont hitelesítő funkcióban kisebb pecséteket találni. 
 
A vonatkozó elméleti irodalom alapján mondhatjuk azt is, hogy a címeres pecséteken a címer 
elsősorban a családot jelezte és a pecsét körirata azonosította ezen belül az egyes személyt. 
A leveleken kívül a pecsétek a magániratokon már elsődlegesen hitelesítő funkcióban jeletek 
meg. Azonban az ilyen iratok száma csekélyebb és a tárgyalt időszak vége felé kezd számuk 
megnőni. A számszerűen legnagyobb csoportot a magániratokon belül a nyugták jelentik, 
mivel gyakran alkotnak önálló, időrendbe rendezett irategységet, viszonylag nagy számuk, 
és a levelekhez hasonló folyamatos keletkezésük miatt. Jelentősebb számúvá viszont csak a 
18. századtól válnak. 
Az arisztokraták saját címeres pecsétjeiket használták, mint országos tisztségviselők az 
általuk kiadott iratokon. Ezek elsősorban az országos főméltóságok igazságszolgáltatási, 
illetve közigazgatási tevékenységéhez, pontosabban azok ellátásához kapcsolódnak. Azért 
ellátásához, mert például a nádori méltóság betöltetlensége esetén kinevezett királyi, illetve 
nádori helytartók ilyen jellegű tevékenysége és címerespecsét-használata is számottevő és 
több tárgyalandó családot érint. Ezek a tárgyi emlékek azért is fontosak, mert méltóságukból 
adódóan az egyes személyek általában nagyméretű pecséteket vésettek és használtak.  
Ezen címeres emlékek kutatás számára való felhasználhatósága azonban nem egyenletes. A 
levelezések, mint beérkező iratok viszonylag egységes és ép egységeket alkotnak, ezzel 
szemben az egyes méltóságviselő főnemesek kiadmányai természetszerűleg számtalan 
helyre kerülhettek és kerültek is, rendeltetésük szerint, így azok összegyűjtése jóval 
nehézkesebb feladat. 
Megjegyzendő, hogy még a jelentős levelezés sem nyújt teljes áttekintésre lehetőséget. 
Figyelembe kell venni azt, hogy csak a család egy-két tagjához írt levelek maradtak fenn 
nagyobb számban. De ugyanakkor a fennmaradás is lehetett esetleges. Mint kiderült, 
egyáltalán nem lehet minden esetben folyamatos, éveken át tartó levelezést rekonstruálni a 
családtagok között, mi több a létező „lyukakat” forrásanyag hiányában igen nehéz kipótolni. 

                                                 
86 Utóbbira ld. a Thurzó családot. 
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Így előállhat az a helyzet, hogy csak egyes évek és ügyek levélváltásai maradtak fenn, ami 
jelentősen csökkenti az általános tanulságok levonásának lehetőségét. 
 
Ismeretes, hogy az első címeres emlékek is címeres pecsétek ábrázolásai, így magától 
értetődő, hogy a heraldikai szakirodalom kezdetektől fogva nagy figyelmet tulajdonít ennek 
a forráscsoportnak.87 Az átfogóbb heraldikai tárgyú ismertetések, tanulmányok 
elképzelhetetlenek a szfragisztikai források bevonása nélkül, és viszont: a középkortól 
kezdve a pecséttannak is integráns részét képezi a címerek pecséteken való megjelenésének 
tárgyalása. Ebből következően a kapcsolódó szakirodalom olyan mértékű átfedésben van a 
heraldikaival, ami csak azon művek ismertetését teszi indokolttá, melyek kizárólag 
pecséttani megközelítésűek, illetve komoly tanulságokkal szolgálnak témánk 
szempontjából.88 
A pecsétlenyomatok elsődleges forrása az iratanyag, de már viszonylag régóta foglalkoznak 
gyűjtők pecsétgyűjtemények, valamint rajzos, vagy gipsz-, illetve gumi pecsétmásolat-
gyűjtemények létrehozásával. A legjelentősebb ilyen gyűjtemények a Magyar Országos 
Levéltárban,89 továbbá az Országos Széchényi Könyvtárban találhatóak.90 Az olykor igen 
számos darabot tartalmazó gyűjtemények hátránya, hogy a pecséteket magukban kezelik, 
tehát leválasztották az iratról őket, miáltal kikerültek elsődleges időbeli és egyéb 
összefüggéseikből, ezáltal felhasználhatóságuk is nehézkesebb, illetve korlátozott, ráadásul 
anyaguk elsősorban 18-19. századi. Más közgyűjtemények megalakulásukat követően 
szintén létrehoztak az anyagukra, vagy kutatási témáikra épülő pecsét, illetve pecsétmásolat 
gyűjteményeket, melyeket elsősorban középkori pecséteket foglalnak magukban.91 
A forráskiadás elsősorban a középkori anyagokra fókuszált, sajátos, hogy a témánk 
szempontjából igazán hasznosítható gyűjtemények közül egyedül a Kubinyi-féle került 
kiadásra az egykori Csehszlovákiában. A Jozef Novák által jegyzett kiadvány fekete-fehér 
fotókon közli a pecséteket, és kimerítő bevezető tanulmányban tárgyalja a gyűjteményben 
szereplő pecsétekhez köthető egyes családok címerének történetét, megadva annak színes 
rajzát is.92 Újabban Frederik Federmayer foglalkozik a korszak egyes családjaira, személyeire 
vonatkozó címeres pecsétek feldolgozásával, és a kapcsolódó elméleti kérdések 
tisztázásával.93 
 
 
Halotti kultuszhoz kapcsolódó tárgyak 
                                                 
87 A címertan és pecséttan viszonyáról ld. Nyáry: A heraldika vezérfonala. 1-2., értekezését, valamint újabban 
Nyulásziné: Magyarország címerkönyve. 22-23.. Bárczay inkább csak magáról a szfragisztikáról szól, vö. Bárczay: 
A heraldika kézikönyve. 475-483. 
88 Ld. Csánki: Harminchat pecsétes oklevél., és erre reakcióként Csergheö: Heraldikai és sphragistikai adalékok.; 
Horváth: Adalékok.; Bándi: Mátyás-kori. uő.: Jagelló-kori., továbbá általánosan Kumorovitz: A magyar 
pecséthasználat. Az ezen túl meglevő közlemények elsősorban az uralkodói és a városi pecséthasználattal 
foglalkoznak. 
89 A Magyar Országos Levéltár V szekciójának anyagát. Az Országos Levéltár pecsétgyűjteményeiről, azok 
levéltári kezelési vonatkozásairól általában ír Komjáthy: A magyar levéltárak. 
90 Az OSzK-ba került anyagok közül kiemelkedik Nagy Gábor gyűjteménye (OSzK Kt Fol. Lat. 3096.) mely csak 
néhány oldalnyi (tábla) eredeti lenyomatot foglal magában, ezek azonban a minimális azonosító megjegyzésekkel 
el vannak látva. Legjobban használható, és már a 19. századi kutatók által is fellapozott gyűjtemény Rajcsányi 
Ádámé (OSzK Kt Fol. Lat. 3645. 53. kötet). Rajcsányi gyűjtési módszerének nagy előnye, hogy a címert hordozó 
irat alapinformációi mellett az intitulatiot is lemásolta, rajzai pedig általában olyan nagypecsétekről készültek, 
melyek mára sokszor kutathatatlanokká váltak. Ha egyáltalán lehet hátrányról beszélni ezzel kapcsolatban, úgy 
meg kell említeni, hogy gyűjtése nem szisztematikus, viszont a hasonlóak közül a legjobban felhasználható.  
91 Ld. a Magyar Tudományos Akadémia és a Budapesti Történeti Múzeum pecsét-másolatgyűjteményeit. 
92 Novák: Rodové erby. 
93 Elsősorban heraldikai vonatkozású a Révay család címerének fejlődését tárgyaló munkája (ld. Federmayer: 
Stručný vývoj.), míg Thurzó György nádor esetében tanulmánya elsődlegesen szfragisztikai jellegű, (ld. 
Federmayer: Juraj Thurzo. 
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A címer reprezentációs, és azonosító funkcióit, valamint ezek keveredése figyelhető meg a 
halotti kultusszal kapcsolatosan, ahol a címerek megjelenésük óta kiemelt szerepet kaptak.   
Ez az a terület, ahol a főrendek esetében, elsősorban vagyonuk és nem jogállásuk révén, 
különösen a temetési szertartással kapcsolatban más társadalmi rétegeknél jóval nagyobb 
szerepet jutott a címereknek és olyan tárgyi emlékek létrejöttét eredményezte, melyek más 
rendű személyek esetében jóval kevésbé fordultak elő.94 
A temetéshez, halotti kultuszhoz kapcsolódóan létrejött tárgyak csoportján belül két 
alcsoportot lehet megkülönböztetni, hozzátéve, hogy számos esetben a temetéshez 
kapcsolódó tárgyak nem, csupán egykorú ábrázolásaik maradtak fenn, bár ezeken nem 
minden esetben jelenítették meg a kutatás által is hasznosítható formában a címeres 
tárgyakat. Az egyik a gyászszertartáshoz, temetéshez kapcsolódó alkalmai kellékek köre, a 
másik pedig a funerális emlékeké.95 
   
A fentiekből következően szerencsés esetben számos, plasztikus tárgyi emlék keletkezett 
egy-egy gyászeset vonzataként. A temetésnél használt tárgyak közül voltak olyanok, melyek 
csak egy alkalomra készültek, sem lehetőség, sem szándék nem volt tartós 
fennmaradásukra.96 Más tárgyak, mint a halotti címer és zászló a temetési menetben 
játszottak fontos szerepet, majd az esemény után kifüggesztésre kerültek a temetkezőhelyen, 
bár anyaguk nem volt, olyan tartós, mint a síremlékeké, sokszor csak az utóbbi 100-120 
évben pusztultak, vagy tűntek el97  – ezzel szemben a síremlékek elvileg az idők végezetéig 
kellett, hogy őrizzék az elhunyt emlékét. 
A síremlék tulajdonképpen egy gyűjtőfogalom, mely magában foglalja a halott nyughelye 
fölé emelt tumbát, a temetkezési hely fölé, vagy az annak helyet adó templom valamely 
részén (padlón, falon) elhelyezett sírkövet, sírlapot és bármely más hasonló célból készült, a 
nyughely közelében elhelyezett tárgyat. Ezeken szinte bárhol szerepelhetett az elhunyt 
címere, sírlapok esetében legtöbbször annak valamelyik sarkában, máskor kimondottan a 
kompozíció részeként.98 A hasonló célból készült és viszonylag ritka festményeket 
(ravatalképek) általában a festészeti képi ábrázolások közé sorolják, bár funkciójuk ugyanaz, 
kétségtelen, hogy anyaguk, és témájuk más.  

                                                 
94 Általánosságban a legalapvetőbb összefoglaló Szabó: A végtisztesség.. 
95 Egy adott helyen fennmaradt emlékek bemutatását ld. Zuzana Ludikova, Mikó Árpád, Pálffy Géza közös 
publikációiban, egy adott gyűjteményben fennmaradt emlékekét, egyben korabeli funkcióik áttekintését pedig ld. 
Baják: A Magyar Nemzeti Múzeum., különösen 13-20., illetve a katalógus egyes tételeit. 
96 Ilyen elsősorban a castrum doloris, melynek állítását nem is engedhette meg mindenki halottjának, amennyiben 
készült, úgy általában szerepelt rajta a családi címer, illetve annak fő motívuma, pl. a családi címerállat, fentieken 
kívül ld. pl. Galavics: Egy efemer építészeti műfaj. 
Tehát ezen tárgyak fennmaradása nem szükségszerű, de kivételek természetesen itt is vannak. Az egyedileg 
(elsősorban családi levéltárakban …) megőrződött emlékek esetén – mivel ezek általában kevésbé tartós, vagy 
könnyen sérülő anyagokból készültek – az idő múlása is siettette állaguk romlását, ezért a 18. század előttről 
viszonylag kevés ilyen tárgyi forrás maradt fenn. Valamely másodlagos funkció alakján való egységes kezelésük 
komoly gyűjtemény kialakulását és fennmaradását eredményezte pl. a kolozsvári Farkas utcai templomban (ld. ), 
azonban ennek darabjai korszakunk után keletkeztek (a legkorábbi …). 
97 Például a szepeshelyi Szent Márton templom számos ilyen emléke 1885-ben még megvált, de mára már nem 
található, ld. Ludiková – Mikó – Pálffy: A szepeshelyi Szent Márton-templom. A halotti címerek anyaga fém, fa, 
vagy papír volt, mely utóbbiak esetleges kifüggesztése tartósságukat jelentősen rontotta, úgy tűnik 
fennmaradásuk a jelek szerint ott volt biztosított, ahol kialakult a temetkezőhelyen egységes kezelésük szokása, 
vagy éppen nem kerültek nyilvános elhelyezésre, hanem a családi levéltárakba. Összességébe véve a 17. 
századból nagyon kevés halotti címer, vagy zászló maradt fenn, így a szakirodalom is a 18. századi forrásokat 
tudta eddig önálló forráscsoportként elemezni, ld. Baját László tanulmányait a halotti zászlókról, illetve a 
kapcsolódó irodalmat, Baják: A Magyar Nemzeti Múzeum. 93-102. 
98 Horváth Márk sírkövén (+1512) például a páncélos alak bal kezében fogott pajzson ábrázolták a címert, 
Történelem – kép. 512., Gervers-Molnár: Sárospataki. 53. kép. 
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Külön említendőek az epitáfiumcímerek, úgyis mint elsődleges heraldikai források, melyek 
ennek ellenére nem képezték önálló heraldikai stúdiumok tárgyát. E fából készült, a 
templomok belső falain kifüggesztett alkotások középpontjában a halott címere található, 
melyet a pecsétekhez hasonló, de olykor annál bővebb tartalmú körirat vesz körül, melyet 
arányosan elrendezett fegyverek (előfordul, hogy eredetiek, nem faragottak), melyeket a 
gyászmenetben vittek kereteznek.99 Az epitáfiumcímerek nem a temetésre, hanem az után 
készültek, csak kifüggesztésükben közösek a halotti címerekkel.100 Forrásértéküket növeli, 
hogy színesek, heraldikailag szabálytalanná teszi viszont őket, hogy általában 
domborművűek, tehát térben van rajtuk ábrázolva a címerkép. 
 
A síremlékek, illetve címeres síremlékek kutatása mindig is több tudományterület (régészet, 
művészettörténet, genealógia) érdekeltségébe tartozott, ezért viszonylag folyamatosan és 
nagy számban jelentek meg publikációk, adatközlések e téren.101 Az utóbbi évtizedek további 
komoly eredményekkel szolgáltak, így például az 1980-as évek végén indult meg a 
magyarországi anyag területi rendszerű publikálása. Témánk szempontjából még 
jelentősebb, hogy éppen a 16-17. század vonatkozásokban Pálffy Géza és munkatársai 
szisztematikusan, adatgazdag tanulmányokban tárták fel egyes kiemelt temetkezési helyek 
emlékeit (Nagyszombat, Pozsony, Győr, Lőcse, Szepeshely, Túrócszentmárton).102  
E nagyarányú és heraldikai szempontból is igen jól hasznosítható forrásfeltárások 
feldolgozása azonban még nem történt meg teljesen. Eddig Mikó Árpád vállalkozott arra, 
hogy áttekintést közöljön a korszak síremlékeiről.103 Tanulmányában elsősorban tipológiai, 
illetve részben területi, részben időbeli csoportosításban, művészettörténeti 
vonatkozásaikban tárgyalja a síremlékeket, jelentőségükhöz mérten a címeres síremlékek 
külön fejezetben szerepelnek. A magyarországi kora újkori forrásanyag sokoldalú heraldikai 
elemzésére még nem vállalkoztak, a nyugat-európai, igaz jóval gazdagabb emlékanyag 
esetében számos, módszertanilag is megfontolandó meglátásokat tartalmazó munka látott 
már naplvilágot.104 Magyar viszonylatban igaz, korábbi időszakról, de mélyebb 
összefüggések feltárását Lővei Pál tette meg nagydoktori disszertációjában, a címeres 
emlékek vonatkozásában is.105 Témánk szempontjából figyelemre méltó megállapítása, hogy 
párhuzamot von a bárói réteg körében a 15. század utolsó harmadában elterjedő, sőt 
uralkodóvá váló síremléktípus (mely a halottat zászlót tartó páncélosként ábrázolja), és a 
banderiátusság között.106 A címeres alakos síremlékekkel kapcsolatban arra is felhívja a 
figyelmet, hogy a két elem közül a címer volt az elsődleges, és ehhez kapcsolódott az alak, 

                                                 
99 Szabó: A végtisztesség. , Baják: A Magyar Nemzeti Múzeum. 16., 37-43.. 
100 Baják László az epitáfiumcímerről írja, hogy azt a halott fejénél vitték, majd kifüggesztették a templomban a 
nyughely közelében (Baják: A Magyar Nemzeti Múzeum. 16.), a halotti címert elkülöníti ettől, de nem definiálja.  
101 A 19. században jelentős fóruma volt a vonatkozó tudományos eredmények publikálásának az Archeológiai 
Értesítő, emellett számos művészet-, illetve építészettörténeti munka tartalmaz a síremlékekre vonatkozó 
adatokat. 
102 Ludiková: A nagyszombati székesegyház., Ludiková – Mikó – Pálffy: A lőcsei Szent Jakab-templom., Uők: A 
szepeshelyi Szent Márton-templom., Uők.: A turócszentmártoni Szent Márton-templom., Mikó–Pálffy: A pozsonyi 
Szent Márton-templom., Uők: A pozsonyi ferences templom. A sokoldalú és alapos forrásfeltárás ellenére 
meglepő, hogy miért nem ismerik fel a szerzők, hogy egyes sírköveken a feleség címerének a halott címere mellé 
helyezéséről van szó -  - Ennek ténye ugyanis számos problémát vet fel, így ugyanis házassági címerek jöttek létre 
a sírköveken, noha a jelek szerint csak a férjet temették oda. Az, hogy az elhunyt felesége állítatta a síremléket 
(…), nem magyarázza meg ezt egyértelműen. 
103 Mikó: Késő reneszánsz. A szerző tudatosan nem vállalkozott a teljes anyag számbavételére, mert mint írja „” (), 
noha ez sem lenne haszontalan vállalkozás, ugyanis a fent nevezetteken kívül művészettörténeti, 
műemlékvédelmi munkák foglalkoznak esetenként címeres síremlékekkel, Lővei Pál alább ismertetendő munkája 
pedig, bár kora újkori kitekintésű, elsősorban mégis a középkorral foglalkozik. 
104 Pálffy 
105 Lővei: Posuit hoc monumentum. 
106 Bár fogalomhasználata megkérdőjelezhető, ld. Lővei: Posuit hoc monumentum. 462-463. 
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ugyanis a címer egyértelműbb, időtávlatokban is jobban azonosítható, mint a személy 
ábrázolása.107 
 
 
Emlékkönyvi és más albumbejegyzések 
 
Emlékalbum (album amicorum) vezetésének szokása a 16-18. században igen elterjedt volt. 
Ezen megnevezésen alatt érti a kutatás azokat a könyveket, melyekbe a tulajdonos másoktól, 
elsősorban külföldi tanulmányútja(i) (peregrinációja) során emlékbejegyzést kért és kapott.108 
A németalföldről a 16. században indult szokás különösen a német nyelvterületen vált 
elterjedté, olyannyira, hogy már a korszakban saját szakirodalma volt. Kétségtelenül a 
legtöbb emlékkönyv a peregrinációhoz kapcsolódik („úti-emlékkönyv”),109 ám mint 
heraldikai forrásokat ide kell sorolni a címertani szakirodalom által általában 
emlékalbumként említett köteteket, melyek általában valamely vallásos társulat tagjai, 
látogatói bejegyzéseit tartalmazzák, ezért mai fogalmaink szerint leginkább „vendégkönyv”-
ként azonosíthatók.  
A beírók (a „barátok”) személye sokféle lehetett híres, ismert személyiségektől, 
professzoroktól a diáktársakig, tényleges barátokig terjedt. Maga a bejegyzés általános eleme 
volt a név, a dátum és valamilyen – elsősorban klasszikus – szentencia (esetleg a bejegyző 
jelmondata), de epigrammák, kisebb versek is előfordulnak. A bejegyzéshez nem kötelezően, 
de számos esetben kép is társult, a leggyakrabban a bejegyző címere.110 Még abban az 
esetben is, ha a címerábrát nem a tulajdonos készítette saját kezűleg, mindenképpen 
feltételezhető, hogy tudtával és iránymutatásával készült a rajz, melyeknek legnagyobb 
jelentőségét az adja, hogy szinte minden esetben színes (nem csak színezettek, hanem színes 
festékekkel készültek). Mivel az arisztokrata fiatalok tanulmányainak elmaradhatatlan része 
volt a külföldi tanulmányút, ezért elsősorban a 16. század utolsó, és a 17. század első 
harmadából több magyar főrendű ifjú kézjegye és címere található meg ilyen könyvekben. A 
vallásos társulatokhoz kapcsolható emlékalbumok pedig főleg a 17. századból és a 18. század 
első feléből jelentenek jól hasznosítható forrásokat, sajnálatos módon azonban a 17. századi 
címeres könyvek többsége elveszett vagy lappang, amit csak részben pótol az, hogy 
viszonylag részletesen, címerképeket is közölve publikálták őket.111 
 
 
Ex librisek 
 
Az ex libris a könyvnyomtatással párhuzamosan megjelenő és elterjedő, gyakorivá a 16. 
századtól váló, a könyvek tulajdonát, tulajdonosát jelölő, beragasztott metszetes, vagy 

                                                 
107 Lővei: Posuit hoc monumentum. 479. Meg kell azonban jegyezni, hogy a szerző azon állítása, miszerint „a 
címer egyértelműbben azonosíthatott (…) valakinek a közösségben, a családi hagyományban elfoglalt helyét” 
csak abban az esetben lenne teljes mértékben alátámasztható, ha a családi címereknek lennének személyes 
változatai (ld. pl. címertörés). Továbbá Lővei félreérti Belting írását, abban ugyanis – bár vannak általánosságban 
alkalmazható megállapításai – nem általában a címer és a portré, hanem alapvetően a portré- és címertáblák 
kapcsolatáról van szó, vö. Belting: Címer és portré., különösen 134-135. 
108 Noha ezeket a szakirodalom elsődlegesen album amicorum-oknak nevezi, számos esetben nem erre a célra 
összefűzött (kötött) üres lapokról van szó, hanem könyvek üres oldalaira kerületek a bejegyzések. 
109 A kifejezést Tonk Sándor javasolta alkalmazni, ld.: Á Porta: Album amicorum. 9. 
110 Emellett főleg emblematikus ábrázolások szerepelnek. 
111 A leggazdagabb anyagot tartalmazó, ún Zichy-album jelenleg nem fellelhető, egyes címerek rajzait is 
közzétéve ismertette Kubinyi: Egy XVI. és egy XVII. századi., szintén ismeretlen helyen van az egykor 
Gyöngyösről előkerült hasonló album, ld. Fejérpataky: A gyöngyösi czímeres album., hozzáférhetőbb a Haller 
család nemzetségkönyve, (címeres vonatkozásait közli Szádeczky: A Haller grófok.)  
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nyomtatott papírlap,112 mely – különösen az érintett korszakban – igen sok esetben az illető 
címerét ábrázolja.113 A tulajdon jelölése és biztosítása mellett a könyvgyűjtés, könyvtár 
fenntartásának fontos, a bibliofil személy (a személy bibliofil) öntudatát is kifejező eszköze. 
Természetesen minden esetben a megrendelő kívánságára készítették réz- és fametszők, 
értelem szerűen igen sokszor nyomdák. Ebből adódóan kivitelük igényes, ábrájuk majdnem 
minden esetben jól kivehető, és az ábrázolás mellett általában egyértelmű utalás található a 
tulajdonosra. Hátrányos sajátosságuk, hogy nem színesek, bár előfordulnak színezett 
példányok is. Fennmaradásuk jelentős mértékben függött a könyvek, könyvtárak sorsától, 
amiben konszolidált állapotok a 18. században alakultak ki, ezért a korábbi időszak 
vonatkozásában viszonylag sok a hiátus. Ennek ellenére a könyvgyűjtésnek az arisztokrácia 
körében is gyökeret verő szokása114 okán viszonylag jelentős forráscsoportot alkotnak 
korszakunkból is,115 magyar főnemestől pontosan datálható ex librisek azonban a 18. század 
előtt ritkák.116 
 
 
Egykorú írásos feljegyzések 
 
A hivatalos és nagy számban fellelhető emlékeket kiegészíthetik a korabeli írásos 
feljegyzések, melyekben címerekről esik szó. Elsősorban olyan szövegek ezek, melyekben a 
címert értelmezik, szimbólumként használják fel. Ide tartoznak a családtörténeteknek a 
korszak vége felé egyre inkább részét képező címermondák,117 illetve a címert allegóriaként 
felfogó, leíró alkalmi művek, mint (halotti) prédikációk, lakodalmi versek, 
panegürikuszok,118 és gyakorlatilag minden egyéb szépirodalmi alkotás, illetve bármilyen 
olyan szöveg, mely címerre vonatkozó adatot tartalmaz.119 Több esetben előfordul, hogy az 
ezeket tartalmazó – ebben a korban már elsősorban – nyomtatványokon a címer rajza is 
szerepel. Ezek felhasználhatósága azonban kérdéses, tekintve, hogy nem tudni, ki, milyen 
minta szerint készítette őket. Maguknak az írásműveknek a forrásértéke is egyedi, általában 
nem annyira heraldikai, mint kultúrtörténeti értékkel bíró. A címermondák esetében lehet 
egyfajta közösségi hagyományt feltételezni, bár itt is erősen kérdéses a leíró személy 
(különösen a tendenciózus családtörténeti munkák szerzői) szerepe a kialakításában. Az 
egyéb szépirodalmi művek esetében pedig mindenképpen feltételezhető az, ami a 
műalkotásokról, azaz az alkotó tárgya, fantáziája és célja szerint alakíthatja, vagy akár 
találhatja ki annak részeit, vagy egészét. Más jellegű írásos emlékek felhasználását nehezíti, 
hogy feltalálásuk is esetleges. Vannak ugyan egyes iratfajták, melyekben nagyobb 
valószínűséggel fordulnak elő utalások (elsősorban a temetésekkel kapcsolatos iratok, 
végrendeletek), de igen esetlegesen és sokszor korlátozott használhatósággal. 

                                                 
112 Jóval ritkábbak a könyvek kötésén található rézveretek és az ún. super ex libris-ek, a kötéstáblára nyomott ex 
librisek, vö. Czakó: Az Iparművészeti Múzeum. 124. 
113 Jellemző, hogy az egyik első magyarországi ex librisen (1525) is egy címer, Hans Teilnkes pozsonyi polgáré 
található, ld. Czakó: Az Iparművészeti Múzeum. 129. 
114 A kérdéskört legújabban Monok István dolgozta fel nagydoktori disszertációjában, melynek egyelőre csak a 
tézisei hozzáférhetőek (ld. Monok: A magyarországi főnemesség.). 
115 Az ex libriseknek jelentős irodalma és külön bibliográfiája is van, heraldikai tekintetben átfogó elemzésükre 
nem volt még próbálkozás, az egyetlen ide sorolható tanulmány (Trostovszky: Ex-librisek.) címertani 
vonatkozásokban meglehetősen szegényes. 
116 Jellemző, hogy a marosvásárhelyi Teleki-téka állományában a 18. századot megelőzően csak német családok 
címeres ex librisei találhatóak meg. 
117 Ld. pl. a Szunyogh család címermondáját, melyet Majthényi György által felesége, Szunyogh … temetésére írt 
halott beszédből ismerünk, közli Szerémi: Emlékek. 140. 
118 Pl. David Hrabecius: Oratio Funebris (...) D. Petrii de Reva, RMK II. 427. fol 5v-7v., vagy Johannes Bocatius: 
Anser Nuptialis (1618) RMK II. 379. fol. 1v.. Szakirodalmi feldolgozásuk is megkezdődött, igaz csak egy-egy 
emlékre, emlékcsoportra koncentrálva, ld. Ragač: Insignia Ostrozithiana.,és Gyulai: Carmina in arma. 
119 Ld. pl. az Istvánffyak címerénél ismertetetteket. 
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Pénzek, érmek 
 
Pénzérméken, fém fizetőeszközökön az uralkodó – minthogy a pénzverés hagyományosan 
királyi felségjog volt – címere (arcképe, azonosítója) szokott szerepelni, de egyes esetekben 
családi címereket találhatunk az érmeken. Önálló pénz kibocsájtásának jogával a 16-17. 
században nem rendelkezett magyar főnemes, ezért egyes családok címerei territoriális 
hatalommal összefüggésben lettek érmek fő motívumai.120 Emellett az érmeken másodlagos 
jelként, de megtalálhatóak a pénzügyigazgatás vezető személyeinek (kamaraipsánok, 
kincstartók) címerei, melyeket elsősorban a 15. századból azonosított a kutatás.121 Ezek egy-
két esetben (pl. Thurzó) a témánk szempontjából is releváns forrásokat jelentenek.  
A tehetősebb és befolyásosabb személyek engedhették meg maguknak, hogy emlékérmeket 
veressenek, általában valamely jeles alkalomhoz kapcsolódóan. Ez lehetett teljesen személyes 
jellegű, vagy – elsősorban az országos főméltóságok viselői, vagy a fontosabb politikai, 
egyházi pozíciót betöltő személyek esetén – valamely kiemelkedő közéleti esemény, mint 
például a korona 1608-as Pozsonyba vitele.122 Ezek a – személyi érmeknek is nevezett – 
tárgyak egyik oldalukon majdnem mindig a verető egyén arcképét hordozták, hátoldalukon 
viszont sokszor a címerét. A magyarországi anyagban korszakunkból magyar főnemes 
személyéhez csak kevés ilyen emlékérme kapcsolódik, jellemzően német területen volt 
divatos, de így is érdekes adalékokat jelentenek. 
 
 
Építészeti (belső, külső) tárgyak 
 
Az építészeti emlékek is számos heraldikai forrást szolgáltatnak, szinte minden korszakból, 
így a 16-17. századból is. A külső- és belső építészeti elemeken látható címerek funkciójuk 
szerint leggyakrabban a tulajdonos és a mecénás, illetve ennek ötvözete, a possessor-
mecénás: az építtető, átalakíttató tulajdonos jelölésére szolgálnak. Csupán magukban, vagy 
kísérőszöveggel jelzik az építtetés tényét, időpontját, az építtető személyét. A nemesi, 
főnemesi lakhelyeken (várak, kastélyok, kúriák), továbbá egyházi épületeken legtöbbször 
valamely nyílás (kapu, ajtó, ablak) felett, vagy azok részeként lettek elhelyezve.123 
Amennyiben megfelelően dokumentáltak, pontosabban a kapcsolódó tárgyak kellő 
felvilágosítást adnak, úgy a pecsétekhez hasonló forrásértékkel bírnak címertani 
vonatkozásokban is. Sajnos feltártságuk esetleges, az egyes épületek kutatásával függ össze, 
így egyfelől szakirodalmi előfordulások esetleges és szórványos, másfelől feltártságuk is 
az.124 
 
 
Használati tárgyak 
 
A különböző használati tárgyakon gyakori díszítőelem a címer. Az államcímer a népi 
iparművészeti igen sok emlékén fellelhető, a sótartóktól a különböző textíliákig. A családi 
                                                 
120 Birodalmi pénzverséi jogot kaptak a Batthyányak a 18. században, ld. Tóth: A Batthyány hercegek.. Territoriális 
hatalom alatt értve az Erdélyi Fejedelemséget és Thököly Imre Felső-Magyarországi Fejedelemségét. 
121 Soós: A magyar fémpénzek. 39-58.. ld. még Gyöngyössy: Pénzgazdálkodás. 243-313. 
122 Huszár: Személyi érmek. 527. sz. 
123 Itt említhetők meg, a középkorban igen elterjedt címeres cserépkályha-elemek, mint belsőépítészeti tárgyak, 
melyek viszonylag nagy számban maradtak fenn, vagy kerültek elő, elsősorban az uralkodói címerrel, azok 
székelyeiről, ezzel együtt témánkhoz kevés adalékot szolgáltatnak. 
124 Elsősorban várakkal, kastélyokkal foglalkozó művészettörténeti munkákban kerülnek ilyen emlékek 
bemutatásra. Újabban egy épületegyüttes címeres emlékeinek ismertetését ld. Mačuha: Heraldická vỳzdoba. 
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címerek használati tárgyakon való megjelenése szintén nem csak a tulajdonos jelölésére 
szolgálhat, hanem szerepelhet ez esetben is egyszerű díszítő motívumként. Ezen 
forráscsoport részletes számbavételétől eltekintünk, ugyanis a legtöbbször nem lehet 
pontosan meghatározni a készítés idejét, indokát, a készítő szándékát, illetve egyes esetekben 
csak a címer egyes elemei, motívumai szerepelnek a tárgyakon. Mindenféleképpen 
kiemelendők viszont a nemesfém tárgyak, melyeknél különösen is megmutatkozott az igény, 
hogy a család megjelölje őket címerével, ezzel fejezve ki tehetősségét. Ezek legtöbbször 
ékszerek, kegytárgyak, vagy étkezéshez használatos eszközök és az ötvösművészet más 
termékei, melyekkel nagy számban elsősorban az arisztokrácia rendelkezett, és látta el 
címereivel.125 Az értékes (nem feltétlenül nemesfém) használati tárgyak viszonylag jó eséllyel 
maradtak fenn, viszont egy-egy családhoz, készíttetőikhez való kapcsolatuk sokszor 
megszűnt, hiszen jelentős értékük miatt, mint ingó vagyontárgyak kiemelt szerepet kaptak 
bármely örökség felosztása (vagy elkobzása) esetén, – ez a szétszóródás leginkább 
feldolgozásukat nehezíti meg.126 Hasonló mondható el a fegyverekről, ezek általában 
szálfegyverek, leginkább kardok, de gyakran előfordulnak ágyúkon is.127 
 
 
Csoportosítás és értékelés 
 
Témánk szempontjából részben eltekintve a szakirodalom hagyományos forrástipológiájától, 
szükségesnek látszik elsődleges és másodlagos címeres emlékeket megkülönböztetni. Az 
előbbiek közé azokat soroljuk, melyeknek elsődleges funkciója a címerhez kapcsolódik, tehát 
abból a célból hoztak létre, hogy címert hordozzanak, azaz maga a forrástípus feltételezi a 
címert, és fordítva. Ilyenek azok az adománylevelek, melyek címerrel kapcsolatos jogokat 
adnak. Ezeket hagyományosan címereslevél (armales) – a legtöbbször címeres nemeslevél – 
fogalom alatt ismerünk, azonban ezt nem tekinthetjük kizárólag címeres emléknek, mert 
mint ismeretes az esetek többségében nemesítésre (személy, ingatlan) vonatkozó 
rendelkezést is tartalmaznak. A pusztán címeradományról szóló okleveleknek nincsen külön 
megnevezésük, és meglehetősen ritkák, jellemzően egy adománytípus kezdeti időszakában 
gyakoribbak..128 Elsődleges címeres emlékeknek tekinthetők még a címeres pecsétek, 
epitáfiumcímerek, címeres albumbeli bejegyzések, ex librisek. 
A második nagy csoportba azokat a forrásokat soroljuk, melyekben, melyeken a címerek 
nem kötelező érvénnyel fordulnak elő, tehát a forrástípus attól függetlenül is létezik – időben 
korábban, vagy későbben is – hogy hordoz-e címert. A címerek feltüntetése ez esetben 

                                                 
125 A nemesfém használati tárgyak, ideértve a bútorokat is, mintegy non plus ultárja, az Esterházy család hercegi 
ágának ezüstgyűjteménye, melynek egyes darabjai a 17. századból származnak, részletesen ld.   
126 Az Esterházyak kincstára kivételével nem foglalkoztak részletes tudományos munkák egy-egy család ingó 
vagyontárgyaival, ezért az ilyen tárgyak jelenkori gyűjteményeket, illetve tematikus kiállításokat leíró 
munkákban bukkannak fel leggyakrabban. Ennek oka nyilvánvalóan az, hogy sok egykori gyűjtemény, illetve 
kincstár nem maradt fenn a tudományos kutatások megindulásáig egységesen. Ismeretes, hogy a Nádasdyak 
ilyen jellegű tárgyai a Wesselényi-összeesküvés kapcsán kerültek a kincstár kezébe és továbbadományozásra, de 
az Erdődy-kincstár  is hasonló sorsra jutott más okokból. 
Az egykorú források, elsősorban hagyaték-, és kelengyeleltárak, egyéb inventáriumok értékes, de sokszor már 
nem azonosítható, heraldikai szempontból pedig csak hozzávetőleges adatokkal szolgálnak. Részletes adatok 
nem, általában csak egyes tárgyak tárgycsoportok sorsára vonatkozó információk nyerhetők ki belőlük. A más 
vonatkozásokban is értékes forrástípusból viszont számosat publikáltak, különösen a 19. század második felében 
(pl Radvánszky TT), de ezek részletezésétől, említett korlátozott címertani hasznosíthatóságuk miatt, eltekintek.  
127 Pl. Rakovszky: Adalékok. 735. (Thurzó Imre), Takáts: Magyar tüzes- és lövőszerszámok. II. 133. (Perényi Péter). 
128 Gondolunk itt arra, hogy a pusztán címeradományról szóló diplomák a 15. század után, arányait tekintve 
jelentősen visszaesnek. Ugyanígy a rangemelések esetében a 17. század elejéig előfordulnak példák a 
rangemeléstől alakilag független, és időben sem közvetlenül összefüggő címeradományokra (többek között: 
Pethő, Rákóczi, Thurzó). 
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divatnak, reprezentációs igénynek, tulajdonjelölő célúnak stb. tartható. Ide sorolható 
tulajdonképpen a fentieken kívüli összes címeres emlék. 
Sajátos, mintegy átmeneti csoport a halotti kultusz kellékeinek és emlékeinek (halotti 
címerek, epitáfiumcímerek, síremlékeken található címerek) kérdése. Általában nyilvánvaló, 
hogy – különösen hirtelen halál esetén, illetve, ha erről nem rendelkezett korábban az 
elhunyt – az érintett személy akaratához nem köthető a címer szerepeltetése, annál inkább a 
családéhoz. Ebből a szempontból különösen érdekes a változatok esetleges megjelenése. 
A fenti csoportosítás témánk szempontjából még tovább árnyalandó. A címerváltozatok 
érvénye tekintetében nem mindegy a címert alkotó szándék, illetve ismeret. A vázolt széles 
forrásanyagból elsősorban azokat vizsgáljuk, amelyek esetében a tulajdonos (használó, 
birtokos) akarata, – az, hogy sajátjának fogadja el a címert –, vélelmezhető. Ezek részben 
egybeesnek a fent vázolt elsődlegesnek nevezett csoporttal, tehát az uralkodói 
címeradományok is ide sorolandók, melyek a címerek „hivatalos” formáinak, változatainak 
tekinthetők és bár formailag az uralkodó akaratát közvetítik, meghatározásukban az 
adományos is szerepet kapott. Hasonlóképpen ide tartoznak a címeres pecséteket, mivel 
használatukkal tulajdonosuk sajátjának ismerte el, mintegy szentesítette a rajtuk szereplő 
címerképet.129 Az a tény, hogy a tulajdonos sajátjaként ismeri el – és nem mellesleg hivatalos 
jeleként alkalmazza – a címert, a forrástípusok nagy száma ellenére csak kevés további tárgy 
csoportról mondható el általánosságban, a forrásoknak ugyanis egyértelműen egy bizonyos 
személyhez és lehetőleg időhöz kötöttnek kell lennie. A címerhasználat körülményei és 
mikéntje tehát legitimálják a forrást, és így a címert. A címeres, azonosító betűkkel, körirattal 
ellátott pecséteken kívül kevés olyan forráscsoport van, mellyel kapcsolatban ez evidencia 
lenne. Ilyenek lennének az emlékkönyvi bejegyzések, melyeknek mindenképpen részét 
képezi a bejegyző neve és általában a bejegyzés ideje is (eltekintve e félkész bejegyzésektől). 
A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy esetükben óvatosan kell eljárni. A Zichy-album 
bejegyzései és címerfestményei között például nem egy akad, amely olyan formáját őrizte 
meg a családi címernek, ami más forrásból egyáltalán nem ismert, sőt, az általa használt 
pecsétek ábrázolásainak is ellentmond. Így például a Drugeth címer pólyájából hiányoznak a 
csatok, a Zichy címerbe pedig hármas halom került a pajzstalpba. Az ex librisek esetében 
más nehézség akad. Ezek szintén ex eo ipso egy személy tulajdonának igazolására hivatottak 
lévén alkalmasak lennének erre, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy számos esetben nem 
került feltüntetésre a név a korai századokban.  
Ide sorolhatóak ugyanakkor esetlegesen azok az esetek, amikor bizonyított, hogy kinek a 
rendelkezésére készült az adott címeres ábrázolás, tehát minden olyan címeres emlék, 
melynél – elsősorban a címerrel együtt szereplő szöveg által közvetített adatokból – 
nyilvánvalóan kiderül a kapcsolat a címer tulajdonosa és az ábrázolás között.130 Az egyes 
további források többségénél ez – bár igen valószínű – de csak feltételezés. Különösen a 
síremlékek esetén nyilvánvaló, (és számos esetben ismert is) hogy ki és mikor készíttette az 
elhunytnak emléket állító tárgyat. A legtöbb forrás esetében vagy nem bizonyítható a 
személlyel való egyértelmű kapcsolat, vagy a datálás bizonytalan, vagy éppen az kérdéses, 
hogy az adott ábrázolás a tulajdonos útmutatása, beleegyezése alapján készült, vagy éppen 
csak „megtűrte”.131 
                                                 
129 Tisztázandó, de nagyon nehezen vizsgálható kérdés, hogy a pecsét tulajdonosa csak kényszerűségből használt 
adott esetben egy bizonyos címerváltozatot hordozó pecsétet, vagy sem. Ez teljes bizonyossággal ugyan nem 
dönthető el, a változtatás jellege és különösen mértéke utalhat annak egy tárgyhoz kötöttségére, ld. részletesen az 
egyes családok tárgyalásánál). 
130 Pl. emlékérmek, illetve ott gyakori, ahol nagyobb felület állt rendelkezésre, egyszersmind a nyilvánosság 
jobban biztosítva volt, pl. harangok, ágyúk esetén, szemben mondjuk az evőeszközökkel. Ámbár teljes érvényű 
akkor lenne ez a megállapítás, ha igazolható volna, hogy a címerrel, címerképpel – úgy, ahogyan elkészült – 
egyetértett a megrendelő. 
131 Erre legjobb példaként a kódexek, könyvek címerábrázolásai hozhatók fel. A Bakócz graudálé esetében az 
érsekkel való kapcsolatot csupán a címer jelenti, és korántsem ismert, csak feltételezhető, hogy Bakócz Tamás 
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Természetesen az itt írtaknak akkor van igazából jelentősége, ha az egyes tárgyak 
címerváltozatot hordoznak, viszont ezen esetben a kérdésnek azért van súlya, mert azon 
forrásokat, melyeknél a fentiek alapján ex sui generis nem igazolható, hogy egy személy, vagy 
személyek sajátjuknak tekintették, nem tartjuk jelen dolgozta keretei között vizsgálandónak 
– ezt inkább a címerhasználat fogalmi körébe érdemes sorolni.132 Ezen tárgyak akkor 
jelenthetnek releváns forrásokat, amikor más nem áll rendelkezésre, ami a pecsétek 
tulajdonságaiból adódóan leginkább a címer színeinek meghatározásánál fontosak. 
Ebből következően igazodva korábbi módszerünkhöz, illetve a szakirodalomban 
párhuzamosan fellelhető, hasonló metodológiához133 a diplomatikai és szfragisztikai 
források feltárása látszik szükségesnek ahhoz, hogy meghatározható legyen egy család, vagy 
akár egy személy címerének ábrázolási, megjelenési módja, azaz változatai. 
 
 
Családi címer – egyéni használat – művészi kifejezés. Megjegyzések a források 
értelmezéséhez. 
 
A címerek olyan sok tárgyon és helyen, anyagon és anyagban bukkannak fel, hogy azok 
áttekintéséhez, illetve csoportosításához az adott kor tárgyi kultúrájának szinte egészét 
vizsgálat tárgyává kellene tenni. Ez azonban nem csak, hogy arányaiban haladná meg a 
témához képest ideális kereteket, hanem ebben a formában feleslegesnek is látszik. Sokkal 
behatároltabb és lényegibb tulajdonságokat bemutató az a megközelítés, melyben 
forrásainkat, a címeres emlékeket funkciójuk szerint különítjük el. Azon túl, hogy a 
címereknek kezdettől fogva vannak alapvető funkciói, korszakunkban is többet lehet 
megkülönböztetni.  
Mindenek előtt azonban meg kell jegyezni, hogy a források tekintetében címernek (címeres 
emléknek) tekinthetők az alábbiakban a címerábrázolások és a címerek leírásai. Ez utóbbi 
ugyan elsősorban a címeres levelekben fordul elő, azonban – igaz ritkábban, és korántsem 
olyan szabatosan és pontosan – találkozni vele más forrásokban (például temetési, beszédek, 
lakodalmi, és üdvözlő versek, stb.) is. 
 
A címerek egyik legtöbbször használt funkciója a tulajdon jelölése, azonban ez néha nehezen 
elválasztható egy szélesebb értelmezési körtől, nevezetesen a címernek a személy (család) 
jeleként való alkalmazásától. Alaposabban szemügyre véve ugyanis az egyes címerek 
funkcióit kitűnik, hogy a puszta tulajdonjelölés nem fedi le teljesen a címer szerepét. 
(Amellett, hogy tulajdonjelölő funkciójában is az adott személy jeleként szerepel a címer.) Jó 
példák erre az egyes épületeke található, elsősorban domborművű, címerábrázolások. Ezek 
felirata és a rajtuk szereplő évszám általában az épület valamely részének építésére, 
átépítésére utal, a címer pedig az építtetőt, építtetőket jelképezi. Sokkal inkább, mint a 
tulajdont, ami adott esetben már a címeres tárgy készítésekor jóval kevésbé volt egyértelmű. 
Ugyanígy a használati tárgyak, elsősorban az evőeszközök esetében a készíttetőknek 
tudatában kellett lenniük annak, hogy azok túlélik őket, sőt már életükben gazdát 
cserélhetnek. Így ezen tárgyakon a címer, mint a készíttetőre utaló jel funkciója erősebb, mint 
a tulajdonjelölő. Véleményem szerint akkor is így van ez, ha az adott tárgy már létezett és a 
címer utólagosan került rá. Számolni kell ugyanakkor azzal is, hogy a címerek tárgyakra 
helyezésének egyéni és egyedi okait általában nem ismerjük. Az ebből következő 

                                                                                                                                                         
személyesen használta-e, látta-e a kódexet és benne címerét. Még távolabb kerül a címer a könyvnyomtatványok 
esetében a tulajdonosától, nem tudni ugyanis semmi biztosat arról, hogy a dedikáló, illetve a nyomdász hogyan 
jutott a címerhez. 
132 Ezen forrástípusokat nem hagyjuk teljesen figyelmen kívül, viszont – elsősorban terjedelmi okokból – nem 
vállalkozhatunk mindegyik esetben a keletkezési körülmények teljes körű vizsgálatára. 
133 Csízi: A Szunyogh család., illetve Federmayer: Stručný vývoj. 96-97. 
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viszonylagosságot jól szemlélteti Gyulaffy Zsófia végrendelete, 1664-ből.134 Ebben 
meghagyja, hogy bizonyos tárgyakra „mind azokra Cimeremet s nevemet irassak”, más 
ezüst tárgyakat pedig a pozsonyi jezsuitáknak hagyott, hogy „ebbűl kelhet, Mustrantiat 
cinmeremet czinallianak az én cimeremet messek rea.” A rendelkezésből nyilvánvaló, hogy a 
tárgyakon nem volt rajta Gyulaffy Zsófia címere és az is, hogy annak halála esetén kellett 
felkerülnie az adott tárgyakra – így tulajdont semmiképp sem jelezhetett, sokkal inkább 
célozta a halott emlékének fenntartását, tehát akár funerális emléknek is tekinthető. Ez az 
eset persze nem feltétlenül általános, de óvatosságra int a tekintetben, hogy miképp ítéljük 
meg a címerek használatának célját, és így a címeres emlékek forrásértékét.  
Úgy véljük a fenti, jogi vonatkozások mellett a legáltalánosabb, mennyiségileg pedig a 
legnagyobb számban előforduló a címereknek a személy jeleként való használata. Ennek 
vannak nevesíthető esetei, például a tulajdonjelölés, a mecénási tevékenység jelzései, vagy az 
elhunyt személyére való utalás, de lehet pusztán a fenti funkcióban is alkalmazni. 
 
Még egy fontos probléma tisztázásra szorul. A címer elvben, ex eo ipso egy családnak a 
jelképe, az általános heraldikai felfogás szerint elsődleges forrása az uralkodói adomány, 
ezért változtatása is ahhoz kötött. Ugyanakkor a címereket a legtöbbször személyek 
használják és személyekre utalnak. Igaz, a szakirodalmi meglátás szerint, ezt úgy teszik, 
hogy mintegy a családba helyezik az egyes személyt, aki a családi címer használatával egy 
vérségi láncolat részeként jelenik meg. Ebben az értelemben is a címer, mint a család jelképe, 
tulajdona, jelzője szerepel. Csakhogy a címerek használata a gyakorlatban olyan mértékben 
személyekhez kötött és olyan ritka, hogy a család, mint közösség használjon egy címert, ami 
ellentmondásra vezet. Nagyon sajátos a címerbővítő és megerősítő uralkodói 
adományleveleknek a címerekkel kapcsolatos része ezen szempontból. Míg egyfelől – 
bevezetésként – a családi címerről szól az oklevél (annak ősi voltát kiemelve), addig a 
megadományozott (természetesen) egyedül, személyében kapja a címert – és persze a jogot 
leszármazói annak használatára, tehát a család intézménye csak közvetett módon jelenik 
meg. 
A halotti kultusz mindennek speciális területe. Nem tartozik szorosan véve a heraldika 
vizsgálatainak tárgykörébe, de meg kell említeni, hogy a temetés, temetkezés, síremlékek 
viszonylatában a címer általában és egyes esetekben kimondottan szándékoltan sokrétű 
kapcsolat-, és jelképrendszerbe helyeződik. Ez pedig azzal is jár, hogy nagyon változatosak, 
vagy éppen változóak a fent említett szempontok, mindenek előtt a címerek, mint a személy 
jelének értelmezése. Például egy olyan síremléken, mely a halottat is ábrázolja, egyértelmű, 
hogy nem annyira őt, mint családját jelképezi a címer. Ugyanakkor az epitáfiumcímerek 
esetében – az azon szereplő kiegészítésekkel – elsődlegesen az adott személyre utal. Ennek a 
rendszernek az áttekintése nem tartozik a témához, viszont jól szemlélteti a családi címer és 
annak egyéni használatának problematikáját. Annál is inkább, mert tudvalevőleg a 
síremlékek sokszor jóval a gyászeset, illetve a temetés után készültek, tehát a készíttető 
határozta meg a rajtuk szereplő címer formáját, ezért ha úgy tetszik, ez magának a családi 
címer megjelenéseként lehet értelmezni. 
Témánk szempontjából azért szükséges a címer használata céljának áttekintése, mert ezáltal 
rekonstruálható az egyes személlyel való kapcsolata, azaz legitimizálható forrásértéke. Itt 
azonban ismét azzal a paradoxonnal szembesülünk, hogy a családi címerek csak az egyének 
felől közelíthetőek meg – az uralkodói adományokat leszámítva – mondhatni az egyéni 
címerhasználat függvényei. 
 
Akkor, amikor a címer csak másodlagos a szemlélő elé táruló kontextusban, gyakran 
előfordul – és semmi sem garantálja, hogy ne forduljon elő, – hogy akár maga a címer 

                                                 
134 Prímási lt. Acta Radicalia cl. T nr. 365., az idézettek a végrendelet 21. és 22. pontjaiból valók.  
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„tartalma”, azaz képi elemei, vagy még inkább a heraldikai szabályai (és az a szerinti 
ábrázolás) másodlagossá válnak az ábrázolás célja szempontjából. Igen sokszor ez okozza 
azt, hogy egyes címeres emlékek nem használhatóak, mint primer címertani források, – 
különösen tárgyunk szempontjából. Itt elsősorban a művészi és az építészeti ábrázolásokra 
gondolunk. A művészi ábrázolás nem a műalkotáson való megjelenést jelenti, aminél a címer 
másodlagos jelentőségű, kapcsolata tulajdonosával, illetve mintájával általában nem 
rekonstruálható, hanem itt kimondottan azon esetekről van szó, melyekben a címer 
alárendelődik egy képi, építészeti programnak, konstrukciónak, vagy célnak. Sokszor ez 
magának a címernek a megszűnéséhez vezet, annak tartható ugyanis, ha csak a fő 
heroldalak, motívum kerül ábrázolásra valahol. Más esetekben a címerbe az említett okokból 
olyan módosulások kerülnek, melyek akár címerváltozatnak is tekinthetők.  A kimondottan 
művészi koncepció jegyében történő változatra jó példa Martino Rota Balassa Jánosról 
készült metszete. Mint számos portré esetében a kép egyik (ez esetben heraldikai bal felső) 
sarkában látható az ábrázolt személy címere, mely ennél a metszetnél egy újabban 
napvilágot látott kutatás szerint fiziognómiai kapcsolatban van Balassa János arcával, és 
viszont.135 A címerek ábrázolásainak kidolgozását nem nagyon lehet számon kérni, nem 
várható el ugyanis mindenre kiterjedően egységes minta alkalmazása a címerképek festőitől, 
a címeres pecsétek vésőitől, stb..  A sematikus ábrázolásba sok minden apró részlet 
beleférhet, ennél a képnél azonban a kapcsolat egyik fő eleme a két tekintet párhuzamossága, 
egy irányba nézése, ami által a címerkép szimmetriája törik meg, amit már tekinthetünk 
számon tartandó eltérésnek. Ennek fényében teljesen egyetértek Békés Enikővel, aki Rota 
stílusa alapján feltételezi, hogy a művész „szándékosan rájátszott a kínálkozó 
párhuzamra”,136 – tegyük hozzá: áthágva a heraldika szabályait.  
Másik példánk az építészet köréhez tartozik. A pácini kastély egyik ajtókeretén látható az 
Alaghy család címere, körülötte üdvözlőfelirattal, magában a címerpajzsban a pajzstalpban 
(liliomok helyett) az 1591-es évszámmal, mely minden bizonnyal a készítés évét jelzi.137 A 
kastély építés- és birtoklástörténetéhez fontos adalékot szolgáltat ez a forrás, hiszen a címer 
és a felirat nyilvánvalóan utal az építtető birtokosra, sőt azon túlmenően a címer 
reprezentálja is Alaghyt a jelen és utókornak. Az ábrázolás elsődleges funkciója mégiscsak 
az, hogy jelezze az építtetést tényét, ezzel együtt idejét, így ennek rendelődik alá a címer is, a 
benne szereplő évszám által. Nem ismert, hogy a vésnök, vagy más miért döntött úgy, hogy 
a pajzstalpba helyezi a dátumot, (ez esetben is elképzelhető valamiféle koncpozícióhoz való 
alkalmazkodás), az viszont teljesen egyértelmű, hogy a címerrel, annak elnyerésével, 
használatával, változtatásával nincs kapcsolata, az ábrázolás teljesen egyedi és csak a maga 
kontextusában értelmezhető.  
E két példa esetében egyediségük és nem heraldikai célú változtatások miatt nyilvánvalóan 
senki sem tekintené a címereket a családok címerváltozatainak. De nem csak a ma élő 
szakember, hanem minden okunk megvan annak feltételezésére, hogy az egykorú szemlélő, 
tulajdonos, címerhasználó sem tekintette annak őket. A fentiek alapján tehát igencsak 
óvatosan kell eljárnunk azon esetekben, melyeknél művészi, vagy más hatás feltételezhető. 
Ezzel szemben a címeres pecséthasználat forrásai között található változatok egyrészt nem 
egy esetben biztosan a tulajdonos egyéni döntésén alapultak, más esetekben állandósultak, 
illetve mintegy előre jelezték a később szentesített változatot. 
A fentiek alapján egyértelműnek látszik, hogy a címereknek vannak egyedi variációi. Ezek 
csak egy adott tárgyon fordulnak elő, egy adott művészeti, építészeti vagy más 
elgondolásnak alárendelten, és ennek megfelelően – nem minden esetben, de nem is 
kizárhatóan – módosítva. A címerek használata felszínre hoz ugyanakkor egyéni 

                                                 
135 Békés: Zoomorfikus arc. 1207. 
136 Békés: Zoomorfikus arc. 1209. 
137 Feld: 16. századi kastélyok. 71., 139. ábra., továbbá H. Takács: Magyarországi udvarházak. 150. kép. 
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változatokat, melyek csak egy személyhez köthetőek, és az is lehet, hogy ő sem 
következetesen és hosszú ideig az adott variációt. Elképzelhetőek továbbá közösségi 
változatok, melyeket akár az egész család (amennyiben a hivatalos címeradománytól 
különbözik) alkalmaz, vagy annak egy ága (ez esetben címertörésről is beszélhetünk). De a 
közösséget értelmezhetjük tágabban, a vérségi kötelékektől függetlenül, így akár a 
divathatásokat is ide lehet sorolni. 
A címerváltozatokat nemcsak a címer használói felől lehet megközelíteni, hanem magát a 
címert véve szemügyre. Abból kiindulva, hogy a címereknek csak a fő alakja volt lényeges és 
meghatározott a kortársak, így a címer birtokosai előtt is nem szükséges a másodlagos 
motívumokat ugyanolyan érvényű változtatásokként kezelni. Noha tendenciáikban 
mutatkozhatnak szabályosságok, folyamatok önmagában nem tekinthetők új címert 
eredményező változásnak a kísérőelemek számának, helyzetének megváltozása, a címerkép 
elemeinek másodlagos jellemzőinek megváltozása (pl., hogy egy kard görbe, vagy egyenes 
e), a kidolgozás milyensége. A címerábrázolásoknak olyan elemei is vannak, melyek 
változása bizonyítottan, vagy vélelmezhetően esetleges, illetve sajátos szabályokhoz köthető. 
Leginkább ilyen a címer, illetve a heroldalakok iránya, mely általában a heraldikai 
udvariasság szabályának megfelelően változik, ezért címerváltozatnak tekinteni azokat nem 
indokolt.  
Úgy is lehet fogalmazni, hogy az ezen esetek már mind a címerhasználat témakörét érintik. 
Témánk szempontjából viszont a használat módja és formája irreleváns, az elsődleges a 
címernek a használóval való kapcsolata. 
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FŐNEMESI CSALÁDOK CÍMERVÁLTOZATAI 
 
A Bevezetőben írottak alapján az alábbiakban azon családok címerváltozatait tekintem át 
elsősorban a diplomák és a pecsétes anyag alapjáén, melyek 1526 és 1690 között 
rangemelésben részesültek és a királyi Magyarország arisztokráciájának lettek a tagjai.138 
Mivel elsősorban a magyar viszonyokat mutatom be, ezért az indigena családok nem 
képezik a vizsgálat tárgyát. Ugyanígy más összefüggéseket, reprezentációs igényeket, 
hagyományokat kell figyelembe venni az erdélyi fejedelmek és Thököly fejedelemsége 
címerhasználatában, mivel a fejedelmi személyek nem elsősorban a társadalmi csoporthoz 
tartoznak, ugyanakkor nem is mindannyiuk családja kapott örökletes főnemesi címet 
Magyarországon. A rangemeléshez kapcsolt megszorítás miatt a középkori eredetű grófi 
címmel bíró horvát családokat sem tárgyalom e körben. Kimaradnak továbbá azon családok, 
melyekneknem sikerült címeres forrásait azaonosítanom (Guary, Horváth-Kissevith, 
Kasztellnáffy, Móricz, Somogyi), illeteve a magyar arisztokráciába be nem tagozódott 
délszláv és más családokat, személyeket (Bedik, Lazari, Brankovics, Tulok, Vojnovic, 
Delisimunovich) sem. 
A főnemesi családok esetében az elsődleges kérdés, hogy változott-e a család címere a 
rangemeléskor, volt-e heraldikai jele a rangemelésnek? Éppen ezért elsősorban, és csaknem 
kizárólagosan a főrendű ágat, ágakat vizsgálom, lehetőleg tekintettel a család legrégibb 
címerére és a korszak végén viseltre.  
A címerek bemutatása előtt röviden vázolom a család, illetve főnemesi ága, ágai történetét 
elsősorban a főrendek közé jutása és ott betöltött szerepe szempontjából. Mivel részletes 
kutatások alapján írott családtörténetek szétfeszítenék a munka kereteit, ezért elsősorban a 
szakirodalom és a legkönnyebben hozzáférhető források alapján dolgoztam. Inkább csak a 
pályaív vázolására volt így mód, olykor a szakirodalom ellentmondásainak feloldására sem, 
de arra egy másik, ennél nagyobb lélegzetvételű munka vállalkozhat csak. 
A Bevezetőben írottak alapján a diplomatikai források mellett elsősorban a címeres 
pecséteket hazsnáltam forrásként, melyek legnagyobb és legösszefüggőbb egységeket a 
levelezések irategységeiben képezik. Ez nem jelenti a téma teljes lefedését, viszont kellő 
alapot ad általánosabb következtetések levonására. 
 

Alaghy 

 
Az Alaghy család történetét Illéssy János a Nagy Iván Családtörténeti Értesítő első 
évfolyamának hasábjain és önálló könyvben kimerítően, nagyrészt a Magyar Kamara 
archívumában található iratok alapján, ismertette, ő a 14. század első feléig tudta a családot 
visszavezetni.139 Sajátos, hogy a család története során kétszer is a leányág vitte tovább a 
nevet. Első ízben a 15. század végén, amikor Alagi Miklós örökösévé unokahúgát és annak 
férjét a Bél nemzetségből származó miklósfalvi Beken (Bekény) Dénest tette meg, aki idővel 
mind előnevét, mind családi nevét felcserélte Alagiéval. Másodszorra kisebbik fia 
feleségének második férje, Debreczeni Gáspár vette fel az Alaghy nevet, és miután Gáspár 
bátyja, Benedek ága a század végén kihalt, az ő utódai lettek a családi név továbbvivői. A 
társadalmi helyzet emelkedését Alaghy János paduai egyetemjárása, vagy György 
kancelláriai jegyzői tiszte mutatta, melyeknél nyilván sokat segített Serédy Gáspár 

                                                 
138 Ezeket ld. A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században adatbázist, továbbá Pálffy: A 
Magyar Királyság. 169-173. 
139 Illéssy: Az Alaghy család, uő.: A Mikófalvi Bekény család. A család történetével kapcsolatos túlzó, – azt a 11. 
századig visszavezető – családfákat már Nagy Iván megkérdőjelezte, de csak a 16-17. századból származó 
adatokat közölt. Ezeket Hevenesi gyűjteménye és Lechoczky összeállítása tartalmazza, ld. Nagy: Magyarország 
családai, I. 13. 
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támogatása. A felemelkedés jele volt az 1553-ban kapott címerújítás és nemességmegerősítés, 
és különösen Regéc várának megszerzése 1560-ban.140 A következő lépéssort a házasságok 
jelentették Északkelet-Magyarország arisztokrata családaival (Mágóchy, Rákóczi), hogy 
azután a 17. század elején a mágnások sorába emelkedjék a család. A politikai helyzetnek, 
illetve Alaghy Ferenc udvarhűségének, katolikusságának is szerepe volt abban, hogy a 
század második évtizedében ismét egy kézben legyenek az ősök által szerzett jelentősebb 
birtokok (Regéc, Pácin).141 Alaghy Menyhért így 1612-ben jelentős és jövedelmező birtokokat 
örökölhetett, a főrenden belüli helyzetét pedig 1613-ban kapott bárói címe142 mellett az 
Erdődyekkel való házassági kapcsolat tette még szilárdabbá. Pályája az országbírói 
méltósággal csúcsosodott ki (1652-1631),143 hogy aztán a család gyors kihalása újabb 
famíliáknak teremtsen lehetőséget pozíciójuk megerősítésére, vagyonuk gyarapítására. 
 
A család felemelkedését sajátos és majdhogynem egyedülálló módon jelezték címerének 
változásai, változtatásai. A család ugyan leányágon a Bél nemzetségből származik, de ennek 
címerét Csoma József – források hiányában – meg sem kísérelte rekonstruálni, és mivel 
kevéssé valószínű pozitív kutatási eredmény, nem mondható semmi a címerkép esetlegesen 
nemzetségi címerből való eredetéről.144 A család első címeres emléke az 1553-ban kelt 
nemességet megerősítő és címerújító levél, melyet alagi Bekény János, valamint 
unokatestvérei Alaghy György és Menyhért, továbbá rokona, mikófalvi Bekény Ferenc fia, 
Bekény Farkas nyertek I. Ferdinánd királytól, mivel a korábbi oklevél Buda elfoglaláskor 
elveszett.145 Az ebben leírt és ábrázolt címer (1. kép) vágott pajzs felső, vörös mezejében 
(jobbra fordult) növekvő farkas, mellső lábaiban nyílvesszőt tartva,146 az alsó kék mezőbe 
pedig két fehér liliom került. Sisakdísz a növekvő farkas, a takarók színe ezüst-kék, ezüst-
vörös. A szöveg a címerkép magyarázatául érzékletes leírást ad, amiből egyértelműen 
kiderül, hogy az első mezőben látható, nyílvesszőt tartó farkas volt az eredeti címerkép, 
melyet az adományos felmenői kaptak uralkodójuk és hazájuk védelméért, mivel mintegy 
farkasként védték a keresztény uralkodót. A szöveg fogalmazása arra utal, hogy nem volt 
ismert a konkrét adomány a család körében sem, ami azt is jelentheti, hogy nem is létezett, 
mégha azt is állítja a szöveg, ezért biztosan csak annyi mondható, hogy a család (talán 
családok, az Alaghy-Bekényi atyafiság) 1553 előtt ezt a címert viselték. A bővítés az alsó, kék 
mezőbe kerülő két (ezüst – a szöveg nem írja a színét) liliom, melyek a diploma szerint az 
adományosban is meglévő nyíltszívűség és hűség jelképei.147 Mivel a bővítés okát nem adja 
meg az oklevél, és annak tárgyát, a liliomokat nem lehet kapcsolatba hozni az adományos 
nőági felmenőivel, így minden bizonnyal a címernyerő egyéni kérelméről volt szó, mely 
viszont arra is utal, hogy nem kimondottan katonai érdemek állnak a címernyerés mögött. 
Pecsétes emléket csak egyet sikerült fellelni a következő címerbővítésig tartó időszakból, 
ez,148 valamint egyéb források, például a már említett dombormű a pácini kastélyban, arra 
utalnak, hogy a családtagok a címerbővítő oklevélben szereplő címert használatba vették. A 
következő címerbővítésre 1604-ben került sor, tehát évekkel a bárói rangemelést 

                                                 
140 I. Ferdinánd, Bécs, 1560. január 9., MOL A 57 III. 619-620. 
141 Szabó: Alaghy Ferenc és Menyhért. 
142 II. Mátyás, Bécs, 1613. május 2., MOL E 148. fasc. 408. nr. 31. 
143 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 72. 
144 A nemzetségi címerek leányági öröklődése illetve kérdőjeleit ld. a Pálffy családnál. 
145 I. Ferdinánd, Bécs, 1553. december 12., MOL E 148 fasc. 408. nr. 28., szövegének kiadása: Illésy: A Mikófalvy 
Bekény család. 
146 A szöveg a nyílvesszőt dobó/vető/hajítóként nevezi meg a farkast („anterioribus pedibus sagittam iaculantis”), 
aminek a képi ábrázolásban az felel meg, hogy a nyílvesszőt hegyével lefelé merőlegesen tartja. 
147 „…quae sunt symbola candoris et fidei” 
148 15 mm-es, ovális pecsét, a pajzs felett monogrammal?, (a felső mező elmosódott), Regéc, 1557. július 16., MOL 
E 185 Alaghy János Nádasdy Tamásnak nr. 5. 
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megelőzően.149 A kedvezményezett Alaghy Ferenc volt,150 de rajta keresztül azt Alaghy 
Menyhért is megkapta. A címer meglehetősen sajátos a magyar heraldikában, amire már a 
címerleírás is utal, ugyanis először a pajzs felosztását és az ahhoz kapcsolódó színezést írja 
le, utána a heroldalakokat. Ezek ábrázolásában a pajzs felosztása és színei nem kapnak 
szerepet, ahogy a címerfestményben is látszik, azaz farkas és az egyik liliom a hasítóvonalra 
került, de nem vált színt (2. kép). A bővített címer tehát négyelt pajzs, melynek első mezeje 
ezüst, a második vörös, ezüst hullámos harántpólyával, a harmadik kék, a negyedik 
aranyszínű. A leírás a heroldalakok tekintetében már csak alsó és felső mezőt említ (ebben a 
sorrendben), az alsóban három, háromszög alakban elrendezett fehér liliommal, a felsőben 
száját kitátó, nyelvét kiöltő, jobbra fordult természetes (színű) növekvő farkast, melyen 
királyi korona van, mellső végtagjaival pedig három, hegyükkel felfele álló nyílvesszőt fog. 
Az arany nyakláncos sisakon királyi koronából növekvő, három nyilat a pajzsbelihez 
hasonlóan tartó, jobbra fordult farkas látható, a takarók színe kék-arany, vörös-ezüst. A 
címernek új elemei tehát a pajzs felső és alsó mezőjének felosztása és „átszínezése”, a két 
liliom háromra bővítése, a nyílvesszők számának és irányának megváltoztatása, a farkas 
fejére helyezett korona és a második mezőben látható hullámos harántpólya. Ezek közül az 
oklevél csak a farkas fejére helyezett korona jelentését magyarázza meg a már eddig is 
meglevő heroldalakok mellett, az utódokat a megadományozott erényeire való emlékeztető 
jelként határozva meg azt. A magyarázatokban figyelemreméltó, hogy az a liliomok esetében 
az ősökre hivatkozik, és szerepel a becsületesség fogalma is a ’candor’ szóval kifejezve,151 
tehát arra gondolhatunk, hogy az 1553-as címerbővítő oklevél szövegét figyelembe kellett, 
hogy vegye az adománylevél fogalmazója. A farkast a nyílvesszőkkel egy szimbólumnak 
tekinti a szöveg, amely a bővítést nyerő bátorságát, szilárdságát és nemeslelkűségét 
jelképezi, melyet a törökökkel vívott háborúban a törökök és tatárok ellen bizonyított. Így a 
változtatások közül a nyilak állását és számát egyszerű esztétikai megfontolásokra 
vezethetjük vissza. 
A pecsétes anyagban fellelhető címerképek az 1604. évi oklevélhez képest meglehetősen 
sajátos képet mutatnak, egyfelől ugyanis Alaghy Ferenc, amellett, hogy gyűrűspecsétjén a 
korábbi címert használta,152 nagyobb pecsétje nem felel meg mindenben a diplomában 
szereplő formának, a farkas ugyanis nincsen egészen középre helyezve és a színek (illetve a 
pajzs négyelésének) érzékeltetése is elmarad. 
A másodlagos kedvezményezett, Alaghy Menyhért pecsétjei még határozottabban elütnek e 
tekintetben az 1604. évi bővítéstől. A farkast az első mezőben látjuk, a másodikban pedig 
nem harántpólya, hanem egyszerű pólya van (egyedül ebben a mezőben érzékeltetik a színt 
is, a nagypecséten a pólya kiemelésével, mivel itt nincsen heroldalak), az alsó mezőkben a 
liliomok pedig nem háromszögalakban, hanem egyvonalban helyezkednek el. Ezek a jegyek 
az összes fellelt pecséten, így Alaghy Menyhért országbírói nagypecsétjén153 is egyformák, 
viszont az alsó mező hasításának (pontosabban a pajzs négyelésének) érzékeltetése is 
észrevehető. Míg az időben korábbi pecséteken fellelhető a hasítás végigfutása,154 addig egy 

                                                 
149 I. Rudolf, Prága, 1604. február 14., MOL E 148 fasc. 408. nr. 32. 
150 Ő az oklevél szerint a címerbővítést kiváltó érdemeket a tizenötéves háborúban vitte véghez, így részt vett 
Fülek és Hatvan elfoglalásában, egy Hosszúpályi mellett a tatárokkal vívott ütközetben és a mezőkeresztesi 
csatában is. 
151 Más kérdés, hogy kibővíti a kapcsolódó fogalmak körét és a harci érdemekhez is köti. 
152 Ld. 11 mm-es, nyolcszögletű pecsétje, a sisakdísz két oldalán az F A monogrammal, Alaghy Ferenc Forgách 
Zsigmondnak, Pácin, 1607. november 10., MOL E 200 1. t. b), vsz. ugyanez Novák: Rodové erby. XVIII. 9. 
153 40 mm-es kör alakú nagypecsét (1628), MOL V 16 2. d. 
154 Kispecséten: 23 mm-es ovális pecsét, körirata elmosódott, Alaghy Menyhért Rákóczy Györgynek, vizsolyi 
kúria, 1616. április ?, MOL E 190 nr. 154.; nagypecséten: 48 mm-es?, kör alakú, körirata: COMES M<ENHARDUS 
AL>AGY DE BEKENY IVDEX CVRIÆ REG[IAE] H[VNGARIAE] S C REGIÆ MA[IESTA]TIS CONSILIAR[IVS] 
NEC NON COMITATVS ZEMPLINIEN[SIS] SVPREMVS COMES, Czindorff, 1627. október 25., MOL E 148 fasc. 
589. nr. 13. (3. kép) 
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későbbi variáción már nem.155 Azonban akár hasított az egész pajzsmező, akár csak a felső, a 
diploma címerfestményén még meglévő arányok, azaz a pajzs pontos négyelése Alaghy 
Menyhért pecsétjein nem fordul elő (igaz Ferenc esetében sem), az alsó mező(k) csak a pajzs 
mintegy harmadát foglalják el, vagy még határozottabban a pajzstalpba szorulnak. 
Noha Alaghy Ferencnél is megfigyelhető hasonló tendencia, feltételezhető, hogy Menyhért 
tudatosan kívánt eltérni a nem saját érdemekkel szerzett címerképtől. A harántpólya 
mellőzése, pontosabban egyszerű pólyaként való ábrázolásának következetes alkalmazása 
határozott tudatosságra utal, vésési nehézségekről egyáltalán nem lehet szó. Ez tehát egy 
egyéni címervariáns, az alsó mező(k) és a liliomok visszaszorulása pedig vagy a farkas, mint 
címerkép előtérbe kerülésével magyarázható, vagy azzal, hogy ez esetben az oklevél elején 
szereplő címerkép az egyedi variáns, hiszen a szöveg sem négyelt, hanem vízszintesen és 
függőlegesen felosztott pajzsról beszél (igaz az osztás arányát nem adja meg). 
Az Alaghyaknál tehát a családi címert érintő, figyelemre méltó, és meglehetősen egyedi 
uralkodói változtatások mellett, személyes változatokkal is találkozni, azonban ezek egyike 
sem köthető rangemeléshez, ami azért is feltűnő, mert a változtatás (ez esetben jelentős 
módosítás) és ezáltal a címerrel való reprezentálás igénye a jelek szerint erősen befolyásolta a 
családi címer változását, csak éppen nem a címszerzés függvényében, hanem éppen 
megelőlegezően. 
 
 

Amade,156 várkonyi 

 
A Gutkeled nemzetség Amadé ága a 13. század második feléig vihető fel, ezen belül 
„várkonyi” előnévvel illetett ága a 14. században különül el.157  Míg a felsőlendvai ág tagja 
Miklós például az ország bárói közé emelkedett, mint szlavón bán, addig a várkonyi 
Amadék a középkorban nem vittek jelentősebb szerepet. 
A család származása okán jelentős múlttal büszkélkedhet, ennek ellenére 19. századig tagjai 
nem viseltek országos méltóságot, de még főispáni tisztet sem.158 Kevésbé ismert, de jelentős 
közéleti szereplője volt a Jagelló-kornak az alországbíróságig emelkedett Amadé István.159 A 
főnemesség soraiba való bejutást viszont csak egy évszázad múlva, elsősorban III. Lénárd és 
István politikai szerepvállalásának köszönhette a család, a grófi rang elérésére pedig csak a 
18. század végén került sor.160 A bárói cím szerzését megelőzően már két generáció is adott 
Pozsony megyének alispánt, a család nőtagjait pedig sorra vették nőül a feltörekvő, vagy 
frissen feltört nemesi famíliák tagjai.161 A család ismertségét inkább kiterjedtsége adta, ugyan 

                                                 
155 34 mm-es ovális pecsét, a körirat elmosódott, Alaghy Menyhért Rákóczi Györgynek, Regéc vára, 1630. április 
23., MOL E 190 nr. 721. 
156 A család történetére általánosan ld. Nagy: Magyarország családai. I 37-31. és pótlék k. 17-20., Lexikón erbóv. IV. 
1., családfát Szluha: Nyitra vármegye. I 20-22., a címerre pedig Novák: Rodové erby. 44. 
157 Engel: Középkori magyar genealógia. Gútkeled nem 3. Amadé-ág. Ez az ág nem tévesztendő össze az Aba nem 
Amadé-ágával, melyből Amadé nádor (megh. 1311) is származott. 
158 Amadé István, 1530-1535 közötti Moson vármegyei adminisztrátort ide nem számítva, ld. Fallenbüchl: 
Magyarország főispánjai. 86. 
159 A 16. század elején volt királyi kúriai ülnök, Kubinyi: A királyi tanács. 263. 35. jegyz., valamint a királyné 
szolgálatában magyaróvári várnagy, mosoni főispán és budai udvarbíró, uo. 267. és 61. jegyz. 
160 A bárói diploma tanúsága szerint Lénárd és a már két felmenőjéhez hasonlóan Pozsony vármegyei alispán 
István elsősorban a csehországi háborúban Mátyás főherceg melletti szolgálatukért és Bethlen Gábor 1621-es 
támadásakor tanúsított hűségükért kapták meg a címet, ld. II. Ferdinánd, Bécs, 1622. január 15., MOL, A 57 VII. 
140-142. 
161 Nagy: Magyarország családai. Pótlék-kötet. 20. Nagy Iván itt adja a család legteljesebb genealógiáját, javítva 
saját I. kötetbeni bevallottan töredékes közlését. 
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az Amadey stb. családokkal való közös gyökerek nem bizonyíthatóak.162 Az oklevelekkel 
igazolható származás címertani érvekkel is nyilvánvalóan alátámasztható.163 
 
A családra igaznak bizonyul a 16-17. század vonatozásban Csoma József megállapítása, 
melyet a Gutkeled nemzetségből származó családokkal kapcsolatban tett, miszerint azok 
„mindmegannyian, következetesen hívek maradtak az ősi jelvényhez”.164 Nemzetségi címert 
viselve az Amadék esetében nem történt címeradományozás, címerbővítés és megerősítés 
ezzel szemben előfordulhatott, de erre vonatkozó forrás nem maradt fenn. Más típusú 
források a 16-17. századból csak kis számban állnak rendelkezésre, annak ellenére, hogy a 
család viszonylag kiterjedt volt. A szakirodalomban ismert az egyik családtagnak a 16. 
század elejéről származó címere, ennek alapján úgy tűnik, akkor még a Gutkeled nemzetség 
ékeit használták, mesteralak mivoltukban.165 A 17. században Amade Lénárd pecsétjein ez 
már az ismert módon heroldalakká, állkapocsból kinövő három (farkas) foggá vált, és ez a 
változás megfigyelhető a rokon családoknál is.166 Az Amadékál az számít érdekességnek, 
ahogyan a sisakdíszt kialakították, - feltehetően önkényes módon. Amadé Mihály 1608-ban 
nyolcszögletű pecsétjén még csupán pajzscímert használt, melyben az akkor már 
állkapocsból kinövő fogak balfelé állnak,167 a későbbiekben azonban mindegyik fellelt 
pecséten található sisakdísz. Mesteralakok sisakdíszként önmagukban nem fordulhatnak elő, 
kell, hogy legyen valami hordozójuk, ami a Gutkeled nemzetség esetében következetesen a 
sasszárny.168 A családtagok pecsétjein két szembefordult sasszárny látható, az ékek, vagy 
farkasfoga viszont nem azokra kerültek, hanem közéjük a korona középső levelén, 
függőleges helyzetben.169 Az egyetlen kuriózum Amade Lénárd egyik pecsétje, aki ugyan 
használta a fenti változatot is,170 de ezen a pecsétjén a pajzsban a címerkép balfelé fordul, a 
sisakdíszben pedig az állkapocs vízszintesen van elhelyezve, úgy, hogy a fogak fölfelé állnak 
és jobbra görbülnek.171 Ugyanakkor egy másik pecsétjén, melyen a címerpajzsban jobbra 
fordul a címerkép, a sisakdísz hasonló az állkapocs állásának kivételével, az ugyanis 
függőlegesen, jobbra fordultan található.172 
Úgy tűnik, hogy Amade Lénárd mintegy kísérletezett a sisakdísszel, miután a 
mesteralakokból címerkép lett. Szárnyra helyezésük talán problematikussá vált, ezáltal 
megkettőződött a szárny és közéjük helyezték a címerbeli heroldalakot. Végleges állapotról 
nyilván nem lehetett szó, amit a két változat mellett a jóval későbbi grófi címer megoldása is 
igazol. Bár az ősi nemzetségi címeren nem történt változtatás, a lehetőségekhez mérten 
mégis kibővült. Mindennek azonban a rangemeléssel nem lehetett kapcsolata. 

                                                 
162 Az esetleges lengyelországi ágról a Turul két háború közti évfolyamaiban esett szó. A névalak alapján egy 
lengyel szerző vetette fel a rokoni kapcsolat lehetőségét (Maliszewo-Maliszewski: A magyar Amade-nemzetség.), 
amit aztán Daróczy Zoltán helyesbített – ugyanis ez esetben is az Aba nembeli Amadé nádornak a Gutkeled 
nemzetség Amadé ágához való sorolás volt a tévedés egyik alapja. Ráadásuul a lengyel szerző által említett 
család címere éppen az Aba nemzetségével rokonítható, ld. bővebben: Daróczy: A Hamadey. 
163 Csergheő: A Guthkeled nemzetség. 14. 
164 Csoma: Magyar nemzetségi. 1218. 
165 Siebmacher Ungarn Suppl. 
166 Vö. Bárczay: A heraldika kézikönyve. 8. 
167 Novák: Rodové erby. XXV. 1. 
168 Csoma: Magyar nemzetségi. 1223. 
169 12 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, körirata: AMADE IVDIT,  Szomolány, 165. november 29., MOL P 124 
nr. 212.; 15 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán I A monogrammal, Amade János Balassa III. 
Bálintnak, Szakálas, 1651. október 1., uo. P 1761 5. t. nr. 5. 
170 Ld. Pozsony, 1638. február 3., OSzK Kt. Fol. Lat. 892. f. 55. 
171 15 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: LEONARDVS AMADE D M, Pozsony 1626. június 26., OSzK Kt., Fol. 
Lat. 892. f. 23. 
172 Elmosódott lenyomat, csak a sisakdísz vehető ki biztosan, Pozsony, 1638. február 3., OSzK Kt., Fol. Lat. 892. f. 
55., ld. még Lexikón erbóv. IV. 1. (fénykép). 
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A családnak tehát a 17. században a leggyakrabban használt címerképe a pajzsban lebegő, 
jobbra fordult állkapocsból kinövő három fog volt, a sisakdíszben ugyanez két sasszárny 
között.  Amade János és Lénárd címerein ugyanakkor megjelenik a pajzsban fogakat 
körbefogó sárkány, Lénárd pecsétjén koronátlanul balra fordultan, Jánosén feltehetően 
koronásan és jobbra nézve. Ez azért érdekes, mert a korábbi lenyomatokon nem található 
meg, ám például a Károlyiakkal párhuzamba állítva felveti azt a kérdést, hogy egyes 
családok miért a 17. század elején kezdték el használni ezt a motívumot.173 
 
 

Andrássy, csíkszentkirályi 

 
Az Andrássyak azon néhány család közé tartoznak, melyek még az Erdélyi Fejedelemség 
fennállása idején kerültek onnan a királyi Magyarország területére. A genealógiai 
szakirodalom csak a Mohács utáni évekig tudja visszavezetni az ősöket, igaz ekkor már 
vagyonos főemberek között tartják számon az első ismert őst, Mártont.174 A János Zsigmond 
fejedelemsége alatt mind vagyonilag, mind tekintélyben felfelé ívelő pályát az akasztotta 
meg, hogy Márton fia I. Péter a Bekes-Báthory harcban az előbbi, utóbb vesztes fél mellé állt. 
A királyi Magyarországra kerülve nem ismert, milyen szolgálatokat tett az uralkodónak, 
viszont kétségtelenül eredményes volt: Krasznahorka várára és tartozékaira kapott 
adományt, amit I. Péter özvegye, Beck (Betz) Zsófia 1600-ban a maga számára eszközölt ki. A 
következetesen – a Rákóczi Györggyel folytatott harcok idején is – királypártinak mutatkozó 
család ekkor egyedüli férfi tagja elődeihez hasonlóan katonai téren tüntette ki magát: de az 
1676-ban kapott rangemelésben175 biztosan szerepet játszott rekatolizálása, és házassága a 
gyorsan feltörő (életében bárói és grófi címet is megszerző) Zichy István leányával, Klárával. 
Ráadásul az a nem ritka, de sajátos kegy is érte, hogy a rangemeléssel egyszerre nevezte ki az 
uralkodó Gömör vármegye főispánjává.176 Fiaiban a híres kuruc tábornokokban – I. István és 
II. György utódaival – ágazott szét a család betléri és monoki ágakra, melyek Mária Terézia 
alatt grófi rangemelésben részesültek. 
 
A család a 17. században használt címerét tekinthetjük az elsőnek is, mely kék pajzsban, zöld 
talajon két, egymással szembefordult, nyelvet öltő, mellső mancsaival egy koronát fogó 
(emelő) oroszlán, a sisakdísz növekvő (térdtől felfelé látszó) páncélos sisakos vitéz jobb 
kezében szablyát tartva.177 Királyi adományról nincsen tudomásunk, ezért egyelőre felvett 
címernek kell tartani. Arra vonatkozólag, hogy a család már Erdélyben is használta volna , 
nincsenek adatok, pusztán heraldikai analógiák vizsgálata nem zárja ki a királyi 
Magyarországra való költözés előtti felvételét.178 Magyarországi sajátosságnak tekinthető, 
hogy a sisakdísz nem ismétli a címerképet, amit korábbi heraldikusaink tiszteletlenségnek 

                                                 
173 Ld. az összegző fejezetet. 
174 Máig alapvető munka Csucsomi: Andrássy nemzetség., mely ugyan a honfoglalásig vezeti vissza a családfát, de 
a 16. század előtti időszakot „A nemzetség története a családi hagyományok szerint”, az ez után következőt pedig 
„A nemzetség története hiteles adatok szerint” cím alatt közli, ld. uo. 7., 13. Erre a munkára nagymértékben 
támaszkodott Forgon Mihály is (Forgon: Gömör-Kishont. 44-49., vonatkozó rész családfával: 44-46.). 
175 I. Lipót, Bécs, 1676. február 15., MOL A 57 XVI. 81-84. 
176 Ugyanaznap kiadott, de külön diplomával (I. Lipót, Bécs, 1676. február 15., MOL A 57 XVI. 81.), bár a bárói 
oklevél is utal rá, ld. uo. XVI. 83. 
177 Siebmacher Ungarn. Andrássy I. v. Csikszentkirály u. Krasznahorka.., Siebmacher Ungarn Suppl. Andrássy I. v. 
Csikszentkirály u. Krasznahorka. 
178 Az egymással szembe forduló és valamit közösen tartó állatalakok (általában oroszlán, vagy leopárd) erdélyi 
családok címereiben is megtalálhatóak, pl. Banka (Bocskai I.), Ábrahám, Ágoston (Báthory G.), ld. Siebmacher 
Transsylvanien., passim. 
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tartottak, ám lehet, hogy csak arról van szó, hogy más, esetleg újabb tartalmat akart kifejezni 
a család, vagy valamelyik családtag, tehát akár bővítmény volta sem zárható ki. 
A 17. századi címeres pecséteken a címer fő motívuma a legtöbb esetben ugyanaz, a pajzstalp 
kitöltése viszont bizonytalan, előfordul, hogy egyértelműen talaj látható, de az is, hogy a 
címerképek lebegnek, illetve a pajzs vonalára illeszkednek.179 Másik különbözőség az, 
ahogyan az állatok a koronát tartják. A Siebmacher vonatkozó köteteiben is különféleképpen 
van ábrázolva a mozdulat, van, hogy mindkét kézzel, van, hogy csak a távolabbiakkal fogják 
azt.180 A fellelt pecséteken ez utóbbi az általános: Andrássy Pál és Péter pecsétlenyomatain ez 
a változat szerepel a század végéről, míg a század közepén a Miklós által használt pecséten 
két kézzel fogják az oroszlánok a koronát. 
Mint látható, a címerkép tekintetében eltérés tapasztalható Miklós, valamint Péter és Pál 
címeres pecsétjeinek képei között, ami azért érdekes, mert általában a tér kitöltése, a lebegő 
heroldalakok talapzatra helyezése figyelhető meg, mint fejlődési irány a címereken, itt pedig 
a fordítottja érvényesül. 
A sisakdísz ábrázolása sem teljesen egységes. Két esetben nem lehet biztonsággal 
megállapítani mivoltát, másik két pecsétnél a jobbjában kivont jardot tartó, szembefordult 
páncélos vitéz látható, de míg Andrássy Miklós pecsétjén térdtől növekszik és kardját feje 
fölé emeli, addig Pál nagyobbik lenyomatán derékból növekszik, és a szabályt maga mellett 
tartja. Ezek azonban nem lényegi eltérések, így állítható, hogy a bárói rangemeléssel nem 
jelent meg új elem (legfőképpen új címerkép a pajzsban),181 a család változatlanul használta 
címerét. 
A címerkép és a sisakdísz eltérése, valamint a nem a bárói ághoz tartozó Andrássy Ferenc 
címerei viszont felvetik annak a lehetőségét, hogy nem a fent tárgyalt és a családtagok fellelt 
pecsétjein, illetve a későbbi ábrázolásokon látható címerkép az eredeti, melyet az 1766-os 
grófi rangemelésig nem változtattak meg. Andrássy Ferencnek, akiről a genealógiai 
szakirodalom meglehetősen keveset tud, két gyűrűspecsét-lenyomata került elő, mindkettő 
címerképe ugyanaz: jobbra fordult lépő, jobbjában görbe kardot (szablyát) tartó állat 
(feltehetően oroszlán). A sisakdísz érdekes módon különböző, a nagyobb pecséten növekvő 
emberalak (páncélos vitéz), mely balját csípőre teszi jobbjában pedig egyenes kardot tart 
függőlegesen maga mellett, a kisebbiken könyökben behajlított, levágott kar van mely 
egyenes tárgyat (botot?) fog a közepénél. Az első sisakdísz egyértelműen azonosítható a 
bárói ág tagjainak sisakdíszével, a könyökben behajlított és kardot markoló kar majd a család 
grófi címerében jelenik meg, egy várfal tornyára helyezve az első és negyedik mezőkben.182 
Ennek alapján akár az sem elképzelhetetlen, hogy eredetileg egy oroszlán volt a címerben, és 
az kapott a megkettőzés révén előkelőbb formát, mindenesetre az sem a rangemeléshez 
kötődött, és a 17. század közepéig meg kellett, hogy történjen. 
 
 
 

                                                 
179 Talaj az oroszlánok alatt: Andrássy Miklós 17 mm-es, nyolcszögletű pecsétje, monogram a sisakdísz két 
oldalán: NA DS<?>, Batthyány Ádámnak, Monok, 1657. április 27., MOL P 1314 no. 433.. Bizonytalan, vagy 
lebegő: Andrássy Péter 18 mm-es, nyolcszögletű pecsétje, monogram a sisakdísz két oldalán: PA, Batthyány 
Ádámnak, a kanizsai táborból, 1689. október 10., uo. no. 510., és Andrássy Pál 18 mm-es, nyolcszögletű pecsétje, 
monogram a sisakdísz két oldalán: P<A>, Batthyány Ádámnak, Udvard, 1699. január 27., uo. no. 509.. A pajzs 
szélére illeszkedő: Andrássy Péter 21 mm-es, ovális pecsétje, monogram a sisakdísz két oldalán: PA, Batthyány 
Ádámnak, Udvard, 1695. február 12., uo. no. 508 
180 Ld. 39. jegyzet. 
181 Erre a bárói diploma sem utal, ld. ott. 
182 Vö. Nagy: Magyarország családai. I. 34. 
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Apponyi, nagyapponyi 

 
A család a Péc nemzetségből ágazott le, első ismert őse a 13. század közepén élt Ivánka. A 
régebbi és az újabb szakirodalom megegyezik abban, hogy az elkülönülésre, illetve az 
Apponyi név használatára való jogosultság Péter mester, nyitrai ispán nevéhez köthető, 
miután 1392-ben megszerezte Appony várát.183 Leszármazóinak egyik ága ugyan terebélyes 
lett, de annál kevesebb befolyással rendelkezett, míg a másik tagjait – miközben közösen 
birtokolták Appony várát – Nyitra vármegye birtokos nemesei között találni a következő 
századok folyamán, házassági kapcsolataik is a hasonló, vagy éppen feljebb törekvő 
famíliákhoz kötötték őket, és a királyi udvarba is bejutottak.184 
Ennek ellenére úgy tűnik a mágnások közé való bejutása a család egyes ágainak a 17. század 
elején leginkább egyéni teljesítményeknek köszönhetőek, és sajátos módon nem bizonyultak 
tartósnak: egy-egy generációt érintettek csak. A két báróság szerző közül Pál volt az 
aktívabb. Hosszú és eredményes katonai szolgálatot követően185 Bocskai felkelése alatt 
javainak veszélyeztetése árán is kitartott a Habsburg uralkodó mellett, és részt vett a bécsi 
béke kimunkálásában, aláírását ott találni a megegyezést szentesítők között.186 Másokkal 
együtt ennek a tevékenységének köszönhette bárói címét is.187 Részben ezen érdemeket 
sorolja fel az az irat is, melyben II. Mátyás tanácsossá nevezi ki.188 A Bethlen Gábor alatti 
hűsége jutalmául koronaőr lehetett.189 A család ezen ágának azonban nem volt hosszú élete, 
miután a testvérek közül csak Pálnak született egy leánya. 
Apponyi Balázs is elnyerte a bárói méltóságot, akinek személyéről sajnálatos módon 
meglehetősen keveset lehet tudni. Szinte csak a régi magyar irodalom történetébe sikerült 
beírnia a nevét 1624-ben kiadott zsoltárparafrázisaival.190 Érdekes módon bárói diplomája is 
csak ezt az egy konkrét tettét említi, más érdemei tekintetében általános fordulatokkal él.191 
 
Az Apponyi család címerét a szakirodalom eddig a 18. századi rangemelések után használt 
változat szerint közölte, annak ellenére, hogy az 1624-es rangemelő oklevélből megismerhető 
az eredeti és az első bárói címerváltozat is.192 E szerint a család ősi címere jobb kar, mely 
hosszú egyenes(?) kardot és három szál fehér liliomot tart, egy a pajzs oldalához helyezett 

                                                 
183 Vö.: Nagy: Magyarország családai. I. 58., Engel: Archontológia. Péc nem 2. tábla: Apponyi (Őri, Vecsei)., 
Karácsonyi: A magyar nemzetségek 889., 892.. A Nagy Iván által írottak meglehetősen elnagyoltak, különösen a 
családfa vonatkozásában, a 16-18. századi vonatkozásokra ld.: Szluha: Nyitra vármegye. I. 36-41. 
184 Neumann: A Korlátköviek. 107-108., Maksay: Magyarország birtokviszonyai. I-II. passim. 
185 Katonaként békeidőben (Érsek)Újvárott és Zólyom várában szolgált, majd a tizenötéves háború alatt részt vett 
Nógrád, Buda és Esztergom ostromában és kapitányként szolgált Székesfehérvár ostromakor, valamint Győr 
visszavételénél és egyéb ütközetek mellett a Mezőkeresztesi csatában is, vö. Bécs, 1610. augusztus 21., MOL, A 57 
VI. 206. 
186 A bécsi béke első és utolsó oldala N 39 – Regnicolaris Levéltár  – Archivum Regni – Ladula C Tractatus pacis – 
Fasc. A – Nr. 8. A bárói diploma a béke aláírása után öt nappal (1606. június 28-án) kelt, erre ld. Pálffy: A Magyar 
Királyság. 397-398. Az 1606. évi országgyűlésre meghívottak között is ott találjuk az Apponyi fivéreket, ami az 
időrendiség szempontjából szintén érdekes, ugyanis a diéta áprilisra lett összehívva és épp június végén oszlott 
fel. 
187 I. Rudolf, Bécs, 1606. június 28., MOL A 57 V. 744-745. 
188 Prága, 1617. január 3., MOL A 57 VI. 592-593. 
189 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 87. 
190 RMK III. 1285. Az irodalomtörténészek sem foglalkoztak ugyanakkor komolyabban személyével, amit jól 
mutat, hogy szinte csak Barsi főispánságát említik. Ez az adat a feltehetően Szinyei munkájára megy vissza. Nagy 
Iván szerint Pál viselte a főispánságot – a költő Balázsról nem is tesz említést (Nagy: Magyarország családai. I. 
59.), az újabb szakirodalom nem tudja az Apponyiakat beilleszteni az e tisztet viselők korabeli sorába, ld. 
Fallenbüchl: Magyarország főispánjai. 65. 
191 II. Ferdinánd, Bécs, 1624. november 12., MOL A 57 VII. 425-429., valamint az (érsek)újvári őrségben való 
szolgálatát, uo. 426. 
192 MOL A 57 VII. 427-428., Apponyi Pál rangemelésekor nem kapott a címerrel kapcsolatos adományt. 
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szerecsenfejjel.193 Ezt a szokatlan kompozíciót, melynek színeit a diploma csak részlegesen 
adja meg, sisakdíszről pedig nem emlékezik meg a leírás, a bárói oklevél kibővítette, 
pontosabban megváltoztatta a következőre. Vörös pajzsmezőben a pajzstalpban  kis 
kétcsúcsú hegy, csúcsain egy-egy fekete sasszárnnyal,  melyek között egy páncélos emberi 
jobbkéz, vagy kar egyben fehér liliomokat (culmum) tart, a hegyek közti völgyben könyökig 
pánczélos jobb kar, markában kivont kétélű kardot és három fehér virágú liliomágat tartva; a 
szárnyak között a könyöklő kar felé borostyán-ágak nőnek ki, a kard két oldalán egy-egy 
borostyánkoszorú, míg egy harmadik a szárnyak fölött látható. 
A pecsétes anyagban Apponyi Balázs címeres pecsétlenyomatás nem sikerült megtalálni, 
felesége saját családi pecsétjét használta.194 A diplomában leírt, a rangemelést megelőző 
címer viszont kimutatható a családtagoknak a 17. század elején használt pecsétein. A fő 
motívum a kardot tartó kéz minden esetben megtalálható. Apponyi Miklós pecsétjén a 
jobbra forduló, vállból levágott kar egyenes kardot tart a címer középvonalában 
függőlegesen a pajzs jobb oldalán balra fordult félhold, a kar felett hatágú csillag látható, a 
kar hegyén pedig kivehetetlen, de nagyjából kör alakú alakzat.195 Apponyi Pál egyik 
pecsétjén a kar ábrázolása teljesen megegyezik ezzel, a kar és a kard között három liliommal, 
míg a pajzs jobb fele kivehetetlen.196 Későbbi pecsétlenyomatain is ez a forma az általános, 
csak a liliomok elhelyezése változik, továbbá megjelenik a félhold és egy csillag, 
pecsétenként különböző elhelyezkedéssel,197 illetve akad egy, melyen a kar balfelé áll, a 
virágok nem a kéz és a kard közt, hanem az ellentétes oldalon nyúlnak ki, a kar felett, a 
pajzsfő elejében pedig kivehetetlen címerkép sejthető.198 Apponyi Gáspár pecsétjén a pajzsról 
csak annyi állítható, hogy jobbra álló, könyökben behajlított kar van benne, a sisakdísz, ami a 
fenti címereken nincsen, az a leírt heroldalak. A legendás szerecsenfej tehát ezeken a 
forrásokon nem azonosítható egyértelműen, bár néhány lenyomaton kétségtelenül 
valószínűsíthető,199 nélküle az Apponyiak címere meglehetősen hétköznapinak nevezhető, 
ám a kicsit mesterkélt bárói címer sem hódított tért a későbbiekben. 
A 17. század második feléből származó lenyomatokon a nemesi ága tagjai igen hasonló, és 
egyszerű címerei láthatóak: könyökben behajlított és azzal talajra helyezett jobbfelé álló, 
szablyát tartó, levágott kar, a pajzs felső részében félhold csillag, amennyiben van, úgy a 
sisakdísz a szablyás kar.200 
Ezek alapján valószínűsíthető, hogy az Apponyiak címere a szabályát tartó, könyökben 
behajlított kar volt, mely később különböző elemekkel (égitestek, növények, levágott 

                                                 
193 „…stemma quoq[ue] gentilicium familia Apponiana (quod nimirum stemma, unam dextram manum contensum ab 
longum gladium ancipitem, cum tribus candidis lilÿs, et vola absurgentibus conspicuum capulotenus comprimentem capite 
Aethiopis, ad latus sicuti posito paesefert)” 
194 8 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz mellett: B<?> betűkkel, özv Apponyi Balázsné Batthyány Ádámnak, 
Appony vára, 1644. szeptember 12., MOL P 1314 nr. 900. 
195 Apponyi Zsuzsanna örökrésze ügyében tett felvallás, Kisszili vagy Kisbreztova („Kys Zyly al[ite]r Kys 
Brestowan”), 1609. február 2., mások mellett Apponyi Miklós és id. Apponyi Miklós (senior) - ugyanazzal a 
pecséttel  - 14 mm-es, nyolcszögletű pecsét a pajzs felett NA monogram,  TMÖLt XIII-1. 116. d. 7. cs. 
196 16 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett <P?> A monogrammal, - Kálnay János és Adalbert közötti birtokosztály, 
Nagytapolcsány mezőváros, 1590. július 2., TMÖLt XIII-1. 1 d. f. 62. 
197 Két 15 mm-es, nyolcszögletű pecsét lenyomata az egyiken a pajzs felett A P monogram, MOL E 196 fasc. 79. nr 
24., a másikon a körirat: PAVLVS APPONI, uo. fasc 5. nr. 10. 
198 13 mm-es, nyolcszögletű pecsét, körirata: PAVLVS <APPONYI>, Batthyány Ferencnek, Komárom, 1608. 
február 2., MOL P 1314 no. 901. 
199 Leginkább a fent említett A P monogramos címeres pecséten a pajzsban a kardtól jobbra a pajzsderék jobb 
oldalán kirajzolódó alakzatban. 
200 Apponyi György 13 mm-es nyolcszögletű pecsétje a pajzs felett félkörívben APPONY GEORGI körirattal, (a 
szablya hegyétől jobbra, a pajzsfő közepén jobbra fordul félhold, tőle jobbra hatágú csillag), Nagyappony, 1669. 
november 23., MOL P 125 1009. sz., és Apponyi István 12 mm-es nyolcszögletű pecsétje a sisakdísz két oldalán A I 
monogrammal (A félhold a pajzsfő elejében balra fordulva, a csillag a pajzsfő hátuljában), Nyitra, 1671. április 17., 
MOL P 125 101. sz. 
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emberfej) kombináltan jelentek meg, a szerecsenfej régiségét és folyamatosságát azonban a 
források nem igazolják, a bárói címek és címerek pedig ebben a korban nem voltak tartósak. 
 
 
Bakács, szentgyörgyvölgyi 
 
A szentgyörgyvölgyi Bakács család tagjai – amint azt alább tárgyalandó címer is 
szemléletesen kifejezi – elsősorban katonai érdemeik révén tűntek, majd emelkedtek ki a 
nemesség tömegéből. A család történetét tárgyaló szakirodalom szerint a zalai egytelkes 
nemesi családról volt szó, melynek tagjait a 14. századtól ki lehet mutatni – ha nem is 
folyamatosan – a forrásokban, viszont a folyamatos családfát, Bakács Sándortól lehet 
összeállítani.201 A források tanúsága szerint a szentgyörgyvölgyi Bakácsok a 15. század 
végétől a Bánffy család familiárisi köréhez tartoztak, Bakács Sándor is hűen szolgálta a 
Bánffyakat, hiszen a mohácsi csatában  lovát átadta urának Bánffy Györgynek, aki ezáltal el 
tudott menekülni, míg Bakács fogságba esett. E tettéért, amellett, hogy a fogságból kiváltotta 
ura birtokadománnyal jutalmazta, és nyilván ő járta ki számára a nemességét megerősítő és 
címeradományozó levelet János királytól.202 Gyarapodó vagyonát és nyilván tekintélyét azzal 
sikerült megőriznie, hogy az 1550-es években Ferdinánd oldalára ált. Leszármazóit a 
következő évtizedekben Zala megyei birtokos és egyszersmind katonáskodó nemesek között 
találni. A címernyerő unokája II. Sándor már tekintélyes birtokosnak számíthatott, és katonai 
szolgálatai (keszthelyi kapitányság),203 majd címermegerősítő oklevele,204 készítették elő fia, 
II. Farkas számára a bárói cím megszezését, amire 1630-ban került sor.205 Utódai a következő 
száz év során megtartották az elért társadalmi státust,206 de a család nem terebélyesedett ki és 
a 18. század közepén kihalt. 
 
A Bakács család címerére vonatkozó források alapján annak fejlődése jól dokumentálható, 
illetve azt már áttekintette a családtörténetet megíró Bonc Ödön.207 A szerző János királynak 
Lippán kelt nemességmegerősítő és címert adományozó levelét is részletesen ismertette, 
közölve annak szövegét. Mindenképpen kiemelendő, az a korszakban egyébként nem ritka 
jelenség, hogy a címerkép az adomány alapjául szolgáló tettet örökíti meg, Bakács Sándor 
esetében urának, a későbbi nádornak, Bánffy Jánosnak a mohácsi csatatéren történt 
megmentését,208 sőt a sisakdísz magát az adományost ábrázolja.209 Ugyanakkor Varjú Elemér 
megfigyelése alapján Boncz amellett foglalt állást, hogy a címerkép az oklevél kiállításához 
képest jóval későbbről, II. Sándor idejéből származik.210 Az kétségtelen, hogy az oklevél 

                                                 
201 Boncz: A szentgyörgyvölgyi Bakacs család., családfa: uo. 4. 
202 Uo. 4., az oklevél (Lippa, 1532. június 11.) szövege: uo. 16., közli: Nyulásziné: Öt évszázad. LVII. Tábla. 
203 A keszthelyi kapitánysággal kapcsolatos eseményeket – sógoraival való összetűzéseit – részletesen tárgyalja 
Boncz Ödön idézett munkája 8-11. 
204 Bécs, 1622. augusztus 15., MOL, R 64. 
205 Bécs, 1630.01.07., ld.: P650 – évr. 1630., ld. még Áldásy: Címereslevelek. I. 144. 
206 A 18. század elejéig viselték a keszthelyi (fő)kapitányi címet is, bár ténylegesen csak IV. Sándor töltötte be, bár 
ő élete végén Thököly fejedelem mellett harcolt, ld.: Boncz: A szentgyörgyvölgyi Bakacs család. 13. 
207 Boncz: A szentgyörgyvölgyi Bakacs-család. 15-21., a diplomák címerképeivel (18., 19.) és pecsétek 
reprodukcióival (20.), az 1532-es oklevél címerképének szövege uo. 15-16., részletes leírása uo. 16-17. 
Megjegyzendő, hogy egy helyen Csoma József összetéveszti Brodarics István címerével, vö. Csoma: Az olasz 
renaissance. 161. 
208 Magát a cselekményt részletesen címerleírás ismerteti: „…virtutis signum, cum scilicet ex equo tuo desiliens, ac 
dominum tuum, dictum Joannem Banffy, armis ut erat indutus, gravem, altera iam pede et ipsum innitentem, sollicita tua 
manu, equo tuo thurcico insigni, ut ad meliora se tue patrie tempora reservaret, insidendum, proprie etiam salutis tue 
immemor sublevaris, in se continet”.. 
209 Az oklevél szövege szerint: „Supra scutum galea est, quam tu ipse (…) premis,” 
210 Boncz: A szentgyörgyvölgyi Bakacs-család. 18. A megállapítást a korabeli szakirodalom is átvette, vö.: Csoma: A 
XVI. századi. 59., Czobor: A Cháni Noéh-család. 78. 
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szövegének fogalmazása, továbbá az egykorú Záray címernek az oklevélen való kidolgozása 
a középkori humanista hagyomány és miniatúrafestészet szerves folytatásának 
mutatkoznak, szemben a Bakács címerrel.211 Boncz Ödön címeres pecsétek alapján azt 
feltételezte, hogy a címerfestmény 1609 előtt (de már II. Sándor életében) született, és az 
1590-es években még másik címert használt Bakács II. Sándor.212 Ennél a megállapításnál 
azonban a szerző nem volt tekintettel az oklevél, általa egyébként közölt, szövegére, mely 
egyértelműen leírja a címert. Ennek alapján kérdés, hogy Boncz által közölt címeres pecsét 
esetében címerváltozatról ősi címerről, vagy másról kell beszélnünk. 
A családtagok által használt pecsétek a 17. századból maradtak fenn, és kivétel nélkül a 
címereslevelekből ismert címerkép található rajtuk. Ez azért is fontos, mert a szakirodalom 
ismertetett álláspontja szerint, noha az 1532-es címereslevél leírja a címerképben 
megjelenített tettet, magát a címert nem, és azt csak a második címereslevéllel egy időben 
került befestésre. Kérdés az, hogy az 1622-es adományt megelőzően milyen címeres pecsétet 
használtak a családtagok. Erre vonatkozóan csak egyetlen lenyomat áll rendelkezésünkre 
Bakács Sándor pecsétje, melyen a címereslevélről is ismert jelenet látható, bár a talaj nem 
látszik. Sisakdísz nincs, ezért erre vonatkozóan semmilyen támpont nincsen.213 Ez azt jelenti, 
hogy amennyiben az első címereslevélbe is 1622 körül került befestésre a címerkép, úgy 
annak, illetve azoknak mintájául (a címerkép konkrét kompozíciója tekintetében) a címeres 
pecsétek ábrázolásai szolgáltak, akár már a 16. századból, de a 17. század elejétől 
bizonyosan. Mivel a sisakdísz hiányzik, ezért az is elképzelhető, hogy az tényleg csak a két 
címerfestmény elkészülésekor született, hiszen az 1532-es adománylevél nem tartalmazott 
arra vonatkozó támpontot.  
Az 1622-es adomány után a sisakdísz is megjelenik a pecséteken található címereken, teljes 
egészében az oklevélben látható formában.214 A címerkép a század végére sem változik, III. 
Sándor pecsétjei közül a kisebbiken látható a sisakos változat, míg a nagyobbikon a sisak 
nélküli, de a címerkép, illetve a sisakdísz változatlan.215 
 
 

Balassa, gyarmati 

 
A család középkori történetét Zolnay László tárta fel,216 az ő eredményeire támaszkodik az 
újabb szakirodalom is.217 Az egyik legfontosabb jellemzője a család korai történetének, hogy 
noha kiterjedt és előkelő rokonságról van szó, nem lehet egyik nemzetséghez sem kapcsolni, 

                                                 
211 Ezért nem feltétlenülm megalapozott Boncz azon meglátásával, mely szerint „Alkalmasint ugyanannak az 
«Apelles»-nek kellett volna azt megfestenie, a ki a Záray czimert is festette. Tehát egy, olasz renaissance izlésü 
ügyes gondos munka maradt el az oklevél fejéről,…” uo. 18. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy nyilvánvalóan 
a politikai viszonyok miatt a Bakács oklevél Lippán, Záray Lukácsé Budán kelt (és feltehetően készült is). 
212 Boncz: A szentgyörgyvölgyi Bakacs-család.  19-20., forrásmegjelölés nélkül. 
213 15 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett B S monogrammal, Batthyány Ferencnek, Keszthely, 1620. 
október 29., MOL P 1314 nr. 1405, továbbá uo. nr. 1400. (1607), 1403., 1415., 1416. (1622).  
214 13 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán az AB és DZ betűkkel, Batthyány Ádámnak, Keszthely, 
1648. október 4., MOL P 1314 nr. 1422., továbbá ugyanott több pecséten, az utolsó (talán másik pecsétnyomó, de 
ugyanaz a címerkép) uo. no. 1438. (1651). 
215 13 mm-es, nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán AB és DZ betűkkel, Batthyány Ádámnak, Keszthely, 
1683. június 26., MOL P 1314 nr. 1445., és 17 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett A B monogrammal, Batthyány 
Kristófnak, Keszthely 1682. augusztus 24., uo. nr. 1442. Érdekes a sisak nélküli változat, ugyanis ebben az időben 
a sisak és sisakdísz alternatívája a pajzskorona volt. Bakács Sándor ezen pecsétje apja ismertetett pecsétjére 
hasonlít ebben, továbbá a pajzs felett található betűk tekintetében, mivel ott csak a monogram látható, a kisebb 
pecséten pedig a sisakdísz és négy betű is. 
216 Zolnay: Donch mester. 
217 Engel: Genealógia. Zólyomi rokonság 2. tábla: Balassa (gyarmati). 
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ezért a kutatás a „Balassa-ősök” (Zolnay), illetve a „Zólyomi-rokonság” (Engel) gyűjtőnevet 
használja. 
A Balassa család első tagjának Miklós honti ispán († 1436) tekinthető. Gyermekei még vidéki, 
illetve vármegyei tisztségeket viseltek, unokája Ferenc azonban a Jagellók alatt a szörényi 
báni tisztségen keresztül a horvát-szlavón báni méltóságig emelkedett,218 ezáltal a 
későközépkori magyar politikai elit egyik fontos tagja, egyben igazi báró lett. Az előkelők 
közül, akihez már nagyapja odaszámított, elsősorban házasságai révén került az 
arisztokrácia szűk felső körébe.219 Az 1498. évi törvény még nem említi nevét, de az 1500. évi 
országgyűlés határozata szerint a ius decempersonatus alapján a banderiátus bárók közé 
került,220 és öt év múlva is ott találjuk, amellett, hogy a déli védelmi rendszer fontos 
tisztségeit viselte.221 
A Felvidék közigazgatása megszervezésében élen járó családnak itt is feküdtek birtokai, 
többek között a névadó Gyarmat és Kékkő. A 16. század folyamán ezekre alapozva – 
legtöbbször Zólyom, Hont vármegyék főispánjaiként, illetve az e területen található várak 
kapitányaiként, Balassa Imre pedig erdélyi vajdaként – játszottak szerepet a politikai 
történésekben. Viseltek katonai és udvari tisztségeket, 1605-ig folyamatosan megjelentek az 
országgyűléseken.222 Jelentőségüket jól mutatja, hogy az 1563. évi pozsonyi koronázó 
országgyűlésre fölvonult lovas bandériumok mustrajegyzéke szerint János és Boldizsár 96 
lovassal volt jelen, ami a nyolcadik legnagyobb kontingenst jelentette.223 A korszak történései 
is azt igazolják, hogy folyamatosan kiemelt helyzetben voltak a család tagjai a magyar 
arisztokráciában. A befolyás és aktivitás a 17. század elején csökkenni látszik, országos 
főméltóságot nem viseltek a családtagok és csak a század közepe után sikerült örökletes 
főnemesi, igaz grófi, címet szerezniük.224 Házassági kapcsolataik alapján mindenesetre az 
arisztokráciához való tartozásuk nem volt kétséges. 
 
A család címerében közismerten szembe néző bölényfej látható, amelynek eredete, és 
felvétele a család történetével párhuzamosan várhatóan a középkorba nyúlik vissza, konkrét 
keretei viszont tisztázatlanok. 
A rokonság két legmagasabbra jutott tagja a rozgonyi csatában elesett Demeter országbíró és 
unokaöccse, az I. Károly alatt karriert befutó Donch mester zólyomi ispán voltak, ám ők 
nincsenek a Balassák közvetlen felmenői között. Donch mester személye heraldikai 
szempontból különösen érdekes. Ő részesült ugyanis 1327-ben eddigi ismereteink szerint 
egyedüliként az uralkodó által a szakirodalomban sisakmáz-adományozásnak nevezett 
kegyben. I. Károly oklevele ugyanis feljogosította, hogy pajzsát, sisakdíszét és zászlóját arany 
mázzal vonja be, amennyiben a király kíséretében száll hadba.225 A Balassák vonatkozásában 
azonban a Demeter címerviselésére utaló adatoknak van jelentőség, azokból ugyanis kiderül, 

                                                 
218 Kubinyi: Bárók. 203. 
219 Fügedi: A 15. századi. 65. 
220 1500:21. tc. 1.§, Kubinyi: A királyi tanács. 266-267. Némileg másképp interpretálja ezen adatokat Hermann: 
Miképp került Divény vára. 64., kiemelve azt is, hogy Balassa Ferencet csak 1522-től nevezik következetesen 
„magnificus”-nak, ld. uo. 9. jegyz. 
221 Fügedi: A 15. századi. 159., Kubinyi: Bárók. 203. 
222 Vö. Macsk. Főrendiház. 
223 Vö. Macsk. Főrendiház. 1569. 
224 III. Ferdinánd Balassa Imrének 1653. január 3., MOL P 1341 lad. 12. fasc. 1. no. 20., Ferencnek: I. Lipót, 1664. 
december 19., MOL A 57 XIII. 104-109, ld. még Áldásy: Címereslevelek. I. 225-228. 
225 Donch mesterhez kapcsolódó adománynak viszonylag jelentős irodalma van, vö.: Nyáry: A heradika 
vezérfonala., 140. Bárczay: A heraldika kézikönyve., 24. Áldásy: Címertan. 75., részletesen ld. Bertényi: 
Címerváltozatok. 72., továbbá: Zolnay: Donch mester. 38.. Arra vonatkozó adat viszonyt nincsen, hogy Donch 
mester és ága bölényfejes címert használt volna, (Demeter és Donch mester pecsét-, illetve címerhasználatáról, 
annak hátteréről újabban ld.: Rácz: Az Árpádok sávozott címere. 131-132.). 
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hogy a korban közismert kellett, hogy legyen, hogy atyafiságának a címerében bölényfej 
van.226 
Ez a motívum a tárgyalt korszakban is meghatározó a címerben, előrebocsájtható, hogy a 
címerképet nem érte lényeges változtatás. Kisebb eltérések azonban megfigyelhetőek, 
például a 16-17. században rendszeresen megjelenő égitestek, azok száma és elhelyezkedése  
a bölényfej mellett lehet eltérő, továbbá, hogy van-e pajzstartó a címer körülött. 
Ami az első kérdést illeti a fellelt források kétségtelenül adnak valamilyen képet, azonban 
amennyiben nem áll rendelkezésre egy-egy személytől az általa használt pecsétek 
mindegyikének lenyomata, addig nem állíthatjuk, hogy ez a kép, ilyen apró változtatások 
esetében teljes. Jelen esetben csak valószínűsíthető, hogy ha egy családtagtól csak egy-két  
pecsétnyomótól származó lenyomat került elő, és azon egyező címerkép szerepel, akkor az 
az illető személyes címerváltozata volt. Azon személyek ugyanis, akiktől nagyobb számú 
pecsétet sikerült rekonstruálni, nem következetesek e téren, de olykor a kevesebb 
pecsétlenyomatot ránk hagyok sem. Utóbbira példa Balassa István, akitől kétfajta lenyomat 
maradt fenn, egyiken a bölény fejétől balra jobbfelé fordult félhold, jobbra hatágú csillag,227 a 
másikon egy égitest sem látható.228 A több pecsétlenyomattal rendelkezők közül egyedül 
Balassa III. Imre volt következetes: pecsétjein kizárólag az előbb leírt első változatot 
használta, de a címertartót tekintve az ő címeres pecsétanyaga sem egységes. Balassa István, 
III. Zsigmond, I. Simon, II. Bálint gróf, vagy I. Ádám címerpajzsában szereplő kép legalább 
kétfajta és mindegyiknél más, de Balassa I. Pál pecsétlenyomatain összesen négyfajta 
variációban található meg a bölényfej és a csillagok. Mindez határozottan arra utal, hogy 
ugyan általános jellemző volt az égitestek megjelenítése a címerképben, annak módja nem is 
egyéni, hanem egyedi volt, tehát sem egységes akarat, sem egységes minta nem érvényesült.  
Éppen ezért az egyéni variációk bemutatása helyett tanácsosabbnak látszik tendenciákat 
keresni az egész időszak és összes családtag vonatkozásában. 
Ami a címerképet illeti, - ahogy azt bizonyos teoretikus megfontolások alapján várni lehet – a 
16. században kisebb a változatosság. Ekkor az is előfordul, hogy nem láthatók égitestek a 
pajzsmezőben.229 Ettől eltekintve három változatot lehet azonosítani (néhány pontosan nem 
meghatározható lenyomat mellett), a leggyakoribb a fent leírt, balról félhold, jobbról csillag, 
Balassa II. Zsigmond és VI. Jánostól van egy-egy fordított változat, míg Balassa I. Imre 
címeres pecsétjein csak olyan bölényfej fordul elő, melynek a szarva között látható csillag.230 
A következő században II. Imre az utolsó, akinek a pecsétjein az említett forma dominál, 
ezen kívül azonban a változatok szinte egyenlő számban fordulnak elő. Az előző századhoz 
képest megjelenik viszont olyan forma, melyben a bölényfej alatt felfelé fordult félhold 
látható, a csillag az állat szarvai között, továbbá olyan, amelyiken egy félholdon mellett két 
csillag látható, és végül egy esetben két félhold és két csillag fordul elő. 
Nem egyedülálló, de ritkán fordul elő, hogy a pajzsba kerülnek a személyt jelölő betűk.231 A 
teljes hanyatlás kora tehát tényleg kaotikusnak tűnik összességében nézve: a változatok 
szinte a lehetségesig bővülnek és alkalmazásuk nem mutat rendszert. 
Végigtekintve az egész forrásanyagon, úgy tűnik az égitesteket teljesen szabadon kezelték, és 
nem is voltak elmaradhatatlan részei a címernek, valószínűleg a helykitöltés okán kerültek a 

                                                 
226 Hivatkozik rá: Zolnay: Donch mester. 22., 37., illetve Rácz: Az Árpádok sávozott címere. 131. 58. jegyz. 
227 15 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett S B monogrammal, Malacka, 1583. február 12., MOL E 185 
Nádasdi Ferencnek nr. 1. 
228 17 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett S B monogrammal, Bánffy Lászlónak, Tapolca vára, 1569. 
november 30., MOL P 1314 nr. 1483. 
229 István, Menyhért, Zsigmond pecsétjeinél. 
230 Pl. 20 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett E B betűkkel, 1539, MOL V 2 118. d. 
231 Balassa Pál 15 mm-es ovális pecsétje a pajzsban a bölényfej körül L P B B D G betűkkel, Balassa Ádámnak, h. 
n., 1672. március 17., MOL P 1760 2. t. nr. 100. 
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pajzsra, mint számos más esetben, egy idő után azonban „létüket” (és nem számukat, vagy 
elhelyezkedésüket) axiómának tekintették (4. kép). 
A pajzs körüli elemek esetében egyszerűbb állást foglalni. Balassa II. Bálint 1664. évi grófi 
rangemelésével egyszerre nyert címerbővítéséig, illetve azon kívül nem található sisak és 
sisakdísz a pecséteken lévő pajzsokon. Ez talán kevésbé váratlan a 16. századi anyag 
tekintetében, az viszont, hogy a 17. században is így van, már nem annyira törvényszerű. 
Ráadásul az egyetlen személy, aki pajzskoronát használt pecsétjein, az Balassa I. Pál püspök 
volt. Szokás és szabály szerint az lenne várható, hogy püspökként a pajzs felett mitra és 
pallium legyen, ez esetben ritka, de nem egyedülálló módon találni azok nélküli pecséteket, 
az egyiken a pajzskorona, a másikon csak a címertartó sárkány látható. Azon pecséteken 
viszont, melyeken a püspöki jelvények is szerepelnek, azok alatt szintén kivésésre került a 
pajzskorona. Legalább két pecsétről van szó, melyeket mintegy másfél évtizedig használt a 
17. század végén. 
A másik külső elem, a pajzs köré tekeredő és lábaival azt fogó sárkányt a Sárkány-rend 
jelvényének szokás tekinteni,232 a Balassák esetében azonban nem mutatható ki folyamatos 
használata, az csak a 17. században jelenik meg a címerek körül. Az esetek többségében 
koronás, de előfordul a nélkül is, a több pecséttel pecsételő személyeknél mindkét változattal 
találkozni. 
A fentebb már említett rangemeléssel járó címerbővítés, más hasonló esetekkel 
rokoníthatóan, csak a sisakdíszt érinttette és a fent bemutatott jelek szerint, noha rögzítette 
az égitestek helyzetét, az mégsem ment át a gyakorlatba. Az ekkor leírt címer vörös alapon 
bölényfej, melyet sárkány vesz körül, a sisakdísz természetes (színű) teljes alakú királyi 
koronás sas, amely szárnyait szétterjeszti, csőrét kitátva nyelvét kiölti, fejét jobbra fordítva; 
egyik lábában nyílvesszőt, a másikban szabályát (acinacem) tartva, a takarók színe kék-
fekete.233 A diploma szövegében sem szerepel az égitestekre való utalás, ami aláhúzza a fent 
mondottakat, figyelemre méltó ugyanakkor a sárkánynak a pajzsba foglalása, melyre a 
Károlyi-címer lehet előkép. 
A család régi címeréhez való ragaszkodása az uralkodó iránti hűség kifejezésének igényével 
párosulva eredményezte ezt a megoldást. A másik rangemelés (1653) esetében csak az előbbi 
állhatott a háttérben, mert a címerre vonatkozó rendelkezést a diploma nem tartalmazott. 
A Balassa család címere a vizsgált korszakban lényegi változatlansága mellett kisebb 
változataival jó példája az égitestek címerbeli szerepének, értékelésének és fejlődésének, 
valamint a pajzson kívüli elemek változásának. 
 
 
Balogh, nebojszai 
 
A nebojszai Balogh család történetével a genealógiai szakmunkák meglehetős 
elnagyoltsággal foglalkoztak. Szinte csak annyit állapítanak meg – részben címertani 
megfontolások alapján, – hogy a galántai Balogh családdal közös eredetű. Családfát az újabb 
genealógiai szakmunkák közül csak Nagy Iván közöl, rámutatva a korábbiak 
megalapozatlanságára.234 Nagy Iván nyomán a család első ismert tagjának Balogh ferenc 
semptei várnagy tekinthető, akire 1552-ből van adat. A Nagy Iván által ismertetett és a 
szakirodalmi szórványadatokból kiegészíthető genealógia szerint a család a 17. századig 

                                                 
232 Bárczay: A heraldika kézikönyve. 241. 
233 MOL A 57 XIII. 108., Áldásy: Címereslevelek. I. 225. Érdekes, hogy egy nem sokkal későbbi címeresalbumbeli 
bejegyzésben a pajzs színe kék, a sas pedig pallost és jogart tart (Fejérpataky: A gyöngyösi czímeres album. 177.) – 
ennek alapján közölte a címert: Siebmacher Ungarn. Balassa I. v. Gyarmath. 
234 Nagy: Magyarország családai. I. 138-140. és Pótlék-kötet. 48-51., családfa: uo. 49., Kempelen Béla szét sem 
választja a két családot, és Nagy Ivánra hivatkozva 18. század elejéről kezdi a családfát, ld. Kempelen: Magyar 
nemeis családok. Újabb adatokat nem közöl a legújabb vármegyei feldolgozás sem, vö.: Pozsony vármegye. 38-39. 
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tehetősebb, de a vármegye szintjénél feljebb nem törekvő família képét mutatja, A katonai 
szolgálat mellett az értelmiségi pálya is szerepet játszott a család egyik ágának 
felemelkedésében: Balogh Gergely ugyanis országbírói ítélőmester lett.235 Várkonyi Amadé 
Erzsébettől született három gyermeke közül fia – nagyapjához és nagybátyjához hasonlóan – 
a katonai pályát választotta, és ennek eredményekén jutott a bárók közé.236 Más forrásokból 
ismert, hogy ez után tatai kapitány volt.237 A mágnások között azonban nem tudott a család 
megkapaszkodni. Feltehetően a bárói méltóság is már idősebb korában érte, ráadásul nagy 
valószínűség szerint nem volt fiúgyermeke.238 De Lukács korponai kapitány ága is csak egy 
generációt folytatódott. 
 
 
Nagy Iván nyomán a család első ismert tagjának Balogh Ferenc semptei várnagy tekinthető, 
akire 1552-ből van adat. Egyes szerzők ezt az évszámot címereslevél-adománnyal kapcsolják 
össze, ám erre vonatkozó forrást nem sikerült fellelni.239 A családnak a galántai Balogh 
családdal való rokoni, származási kapcsolata egyelőre nem tisztázott és sokáig címerük 
viszonya sem volt az. Így például a Siebmacher köteteiben (a pótkötetben is) együtt említik 
őket ugyanazzal a címerrel.240 Bár a pótkötet pontosabb adatot közöl a címernyerésre 
vonatkozóan, mint az első közlés, a címerkép némileg eltér attól, és olyan formát mutat, 
mellyel a címeres pecséteken nem találkozunk.241 Így viszont nem tisztázott miként 
jelenhetett meg a nebojszai Balogh család címerének heroldalakja a galántai Baloghok grófi 
címerében.  
Nebojszai Balogh Gergely 16. századból származó pecsétjén az oroszlán jól azonosítható, a 
mellső végtagjaiban tartott tárgyak viszont kevésbé, az is elképzelhető a lenyomat alapján, 
hogy mindkét mellső lábát pusztán előre nyújtja szétterpesztett karmokkal.242 A 17. századi 
pecsétanyag alapján pontosabb képet lehet kapni a nebojszai Baloghok által használt 
címerről, mely talajon álló jobbra fordult, lépő, (koronátlan) oroszlán, mely baljában kettős 
keresztet, jobbjában kardot tart felemelve, a sisakdísz ugyanez növekvőn.243 Ez azért is 
érdekes, mert egyik szakirodalmi közléseknek sem felel meg, Nagy Ivánétól abban 
különbözik, hogy az oroszlán jobbjában nem buzogányt, hanem (egyenes) kardot tart, a 
Siebmacherben közöltektől pedig abban, hogy az oroszlán nem koronás.244 A pontos alakot 
csak az eredeti címereslevél ismeretében lehetne meghatározni, az azonban a viszonylag 
csekély pecsétes forrás alapján is biztosnak látszik, hogy a nebojszai Balogh család nem 
változtatott címerén a rangemeléskor. 
 

                                                 
235 Héderváry oklevéltár. II. 258., meghalt 1619 előtt, akkor… uo. 221. … 
236 Bécs, 1633. január 12., MOL, A 57 VIII. 34-36.  Itt már aranysarkantyús vitézként említik.  
237 1627: MOL, A 57 VII. 682-683. ; 1632: uo. 1040-1042. 
238 Nagy Iván által közölt családfán szerepel leánya Anna, és fia György, illetve ennek gyermekei. Annára van 
egykorú adat szlavicai Sándor László felesége már 1624-ben ld. MOL A 57 VII. 296-301., viszont György 
szerepeltetése a családfán minden bizonnyal tévedés. Erre utal a Lippay Gáspár részére tett adomány – 
magszakadás címén, továbbá, hogy a későbbi (1650) örökösödéssel kapcsolatos jogügyletekben sem említik 
Balogh István és Lippay Katalin gyermekeit (lehet, hogy leánya sem élt már ekkor) , vö.: Héderváry oklevéltár. II. 
285. Harmadrészt a György lányaként feltüntetett Borbála ugyan minden bizonnyal Ghyczy Pál felesége volt, 
azonban Ghyczyre a 16. század második feléből vannak adatok, Nagy: A Ghycziek 27. 
239 Ld. Nagy: Magyarország családai. Pótlék-kötet. 48., - címerkép is; Kempelen: ifj. Reiszig: Pozsony vármegye. - 
mindegyik forrásmegjelölés nélkül,  
240 Siebmacher Ungarn. Balogh III. v. Nebojsza u. Galántha. 
241 Siebmacher Ungarn Suppl. Balogh I., v. Nebojsza u. Galántha. 
242 15 mm-es, nyolcszögletű pecsét, felette G <B> monogram, Poppel Lászlónak, Nebojsza, 1580. december 17., 
MOL P 1314 nr. 1619. 
243 Balogh Kata, (özvegy Ocskay Jánosné) 17 mm-es nyolcszögletű pecsétje, körirata: CATAR[INA] BALOG D[E] 
N[EBOISZA], Batthyány Ádámnak, Nagyszombat, 1655. június 18., MOL P 1314 nr. 34250.  
244 A pótlék kötet ábrázolásának a tartása is más, továbbá az oroszlán lebeg. 
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Bánffy, alsólindvai 

 
Az Árpád-házi királyok alatt német területről érkezett Hahóttól származó nemzetség már a 
13. században fontos szerepet játszott a magyar történelemben. Ispánokat, a királynéi 
udvartartás tisztviselőit, de országnagyot és kalocsai érseket is találni a rokonság tagjai 
között.245 A második generáció két testvére nyomán két ágra (Buzád, Hahót) oszló 
nemzetségen belül a 14. században élt Miklós horvát-szlavón bán viselte először az 
alsólenvadi/alsólindvai előnevet, mely utódainak is prefikszuma lett. A család a 14-15. 
század folyamán végig a magyar arisztokrácia meghatározó tagja maradt: mutatják ezt 
házassági kapcsolataik és tisztségeik is. A család virágzása csaknem befejeződött az 1520-as 
években, hiszen a Mohács utáni időszakban csak egy-egy felnőtt férfi tagja volt mindkét 
ágnak, akik viszont megalapozták, illetve megőrizték a család kiemelt helyzetét a 16-17. 
századi magyarországi főurak között. A Rigómezőn elesett alsólindvai István utódai szintén 
befolyásos tagjai voltak a Mátyás- illetve Jagelló-kori arisztokráciának. A kora újkor hajnalán 
ezt az ágat csak Bánffy János nádor egyetlen gyermeke, István éltette tovább. Ő előbb 
étekfogómester, majd élete végén rövid időre országbíró lett. Feltűnő, hogy István és László, 
noha már viszonylag távoli rokonoknak számítottak (igaz mindketten az alsólindvai 
előnevet használták), mintegy kiegészítik egymást. Közösen kapnak kinevezést Zala megye 
főispánságára,246 a mustrajegyék szerint közösen állították ki az 1563. évi koronázásra 
felvonult lovas bandériumukat is.247 A következő évtizedek (a 16. század utolsó harmada) a 
családi események miatt mégis fontosak lettek. Az 1590-es években kihalt a bolondóci ág, 
birtokai pedig az alsólindvai ágra háramlottak. Az így megnövekedett vagyon Kristóf 
pályájához adott megfelelő alapokat, miközben az ő generációjában ismét felrémlett a kihalás 
veszélye, 1607-től Bánffy Kristóf lett a nagy múltú család egyetlen élő férfi tagja. Az ő 
karrierje jelenti a család utolsó felvirágzását, mely a 17. század első felére esett, mint saját, 
lendvai várának kapitánya részt vett a 15 éves háború harcaiban,248 a Bocskai-felkelés idején 
pedig a király pártján maradt.249 Magasabb poszta viszont csak a békeidőszakban jutott: 
1619-től 1625-ig Kanizsával szembeni végvidéki (nemtpti) főkapitány,250 1620 májusában 
királyi tanácsos lett, de ekkor már viselte a kamarási tisztet is.251 Alig több mint két évvel 
később grófi címet kapott.252 És ebben az évben kapta főpohárnokmesteri kinevezését is.253 
Katonai pozíciójától feltehetően azért vált meg, mert az 1625-ös országgyűlés alatt az 
uralkodó kinevezte az Erdődy Tamás halálával, akkor már csaknem két éve, megürült 
tárnokmesteri székbe.254 Ekkor már csaknem fél éve a zalai főispánságot is viselte.255 Ezzel 
szint mindent elért, amit magyar főúr elérhetett: az ország negyedik világi főméltósága, gróf, 
főispánja annak a megyének, melyben birtokközpontja feküdt. A család virágzása azonban 
nagyon gyorsan véget ért, Bánffy Kristóf 1643 novemberében bekövetkezett halála után fia 

                                                 
245 Engel: Archontológia. passim., Fügedi: A 15. századi. 
246 I. Ferdinánd, Bécs, 1541. március 13., MOL A 57 II. 18. István halála után pedig fiával Miklóssal együtt volt 
László főispán 1579-ig, Fallenbüchl: Magyarország főispánjai. 111. 
247 Macsk. Főrendiház. 1563. 
248 V. Molnár: Kanizsa vára. 61-62. 
249 Pálffy: A Magyar Királyság. 368. 
250 Pálffy: Kerületi és végvidéki. 269. 
251 Ld. királyi tanácsosi kinevezését – II. Ferdinánd, Bécs, 1620. május 24., MOL A 57 VII. 66-67., 66. 
252 II. Ferdinánd, Bécs, 1622. június 22., MOL P 108 Rep. 48. fasc. B no. 41. 
253 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 91. 
254 Tárnokmesteri működésére adatok: Veres: A tárnoki hatóság. 11-13. 
255 Főispáni kinevezését ld.: II. Ferdinánd, Bécs, 1625. június 4., MOL A 57 VII. 391-392. Emellett Somogy 
vármegye főispánja is volt, 1633-tól fiával, Istvánnal együtt, II. Ferdinánd, Bécs, 1633. február 14., uo. VII. 1107. 
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István követte a főispáni székben,256 ám alig másfél év múlva már Zrínyi Miklós kapja meg 
Somogy és Zala megyék főispánságát Bánffy István halála miatt.257 
 
A Buzád-Haholt nemzetségből származó család címeres forrásai nagyban hozzájárultak a 
nemzetségi címer rekonstruálásához. Csoma József számba vette mind a középkori, mind a 
kora újkori forrásanyagot, és jelentős részben ennek alapján határozta meg a nemzetség 
címerét, mint vörös pajzsban ezüst bölényfej, szarvai között arany egyenlő szárú kereszttel, 
sisakdísz a pajzsalak, takaró vörös-ezüst.258 Már Csoma forrásfeltárása is nyilvánvalóvá tette 
azonban, hogy a középkori címeres emlékeken a címernek több változata fordul elő, melyben 
egyedül a bölényfej a közös, annak szarvai között egyes pecséteken az egyenlő szárú kereszt, 
más esetben hatágú csillag tűnik fel, a 15. században pedig olyan emlék is felbukkan, melyen 
a bölény törzse is látszik. A család címerének középkori története, adott esetben fejlődése, 
egyenlőre nincsen kellően feltárva, Csoma vizsgálódása a források feltárása, avagy 
felsorolása mellett a nemzetségi címer rekonstrukciójára irányult, az újabb szakirodalom 
figyelemre méltó eredményei pedig csak a nemzetségek tényleges létezésének idejére 
szolgáltatnak fontos adatokat, illetve megállapításokat.259 Éppen ezért a család, nemzetség 
középkori címerének, mint feltételezetten önállóan létezőnek kiindulópontként való 
figyelembe vétele a 16-17. századi változatok vizsgálatánál óvatosan kezelendő. 
A 16. századból, különösen a Mohács utáni évekből ugyanis a középkori emlékekhez képest 
jelentősen módosult címert használnak a családtagok. Egyrészt maga a bölényfej profilból, 
vagy félprofilból látszik, másrészt azt ezt hordozó pajzsot egy felröppenő sas mellére 
helyezték, melyet címerpajzsba foglaltak. A családtagok címerhasználatában ez a 
leggyakoribb változat, tehát joggal nevezhetjük a családi címernek, bár a változtatás okai a 
homályba vesznek, mivel nincsen semmilyen közvetlen forrás, de közvetett se, mellyel a 
változás idejét meg lehetne határozni. 
A nem szembenéző bölényfejnek van középkori előfutára, hiszen az tulajdonképpen a 
profilból ábrázolt törzséről szembe tekintő állatfej. A sas felvétele már jóval problémásabb, 
legalábbis a középkori pecséteken nem azonosítható egyértelműen. 
1526 után a családtagok közül Bánffy János nádor,260 Bánffy István és Miklós is a pajzsba 
helyezett sasos változatot használták, olykor a pajzsot elhagyva.261 Velük szemben 
alsólendvai Bánffy László sokáig sas nélküli címert vésetett pecsétjeire, majd az 1560-as évek 
elejétől kezdve az ő pecsétjein szintén megjelenik a sas, melyen a nagyobb változatban 
határozottan látszik egy korona.262 Lényegesebb azonban, hogy ezzel együtt egy másik 
szembetűnő módosulás is található a pajzson, ugyanis annak alsó része, (a pajzstalp) hétszer 
vágott, illetve négy, vagy öt pólya található a pajzsmezőben (5. kép), mely változatra az 1570-
es évekből is van adat.263 Érdekesebbé teszi ennek a változatnak a megjelenését az, hogy 
Bánffy Antal 1533-ból származó pecsétjén a pajzsban csupán három pólya látható.264 A 16. 

                                                 
256 Kinevezése 1644. június 6-án kelt, ld. MOL A 57 
257 III. Ferdinánd, Linz, 1645. október 20., MOL A 57 IX. 655-656. 
258 Vö. Csoma: Magyar nemzetségek. 1197-1203., de az ott írottakat a színezés tekintetében nem tartom kellően 
megalapozottnak, újabban ld. Körmendi: A nemzetségi címerek. 
259 Ld. Körmendi: A nemzetségi címerek. 
260 Pl. 30 mm-es nyolcszögletű pecsét a pajzs felett IOD?, Buda, 1530. június 21., MOL E 185 Nádasdy Tamásnak 
nr. 2. 
261 Pl. Bánffy Miklós 14 mm-es nyolcszögletű pecsétje, a sas felett NDBA betűkkel, Batthyány Boldizsárnak, 
Alsólindva, 1574. május 26., MOL P 1314 nr. 1995., továbbá uo. nr. 1998., 1999., 2002. 
262 19 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett L B monogrammal, Alsólindva, 1561. november 16., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnak nr. 22., továbbá uo. nr. 21., 23., 25., 26., és uo. Nádasdy Tamásnéhoz nr. 7. 
263 16 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett L B betűkkel, a Magyar Kamarának, Beckó, 1577. december 12., MOL E 
200 5. t. 
264 17 mm-es nyolcszögletű pecsét a pajzs felett A B monogrammal, Batthyány Ferencnek, [Alsó]Lindva, 1533. 
június 10., MOL P 1314 nr. 1677. 
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században még egy, a feniteknél is egyedibb változattal találkozni, Bánffy II. János 
kispecsétjén harántnégyelt pajzs látható a pajzsderék közepén talán bölényfejjel, az első és a 
negyedik mezőben egy-egy hatágú csillaggal, a második és harmadik mező képe 
kivehetetlen. Ennél is érdekesebb, hogy a pajzsot felülről egy állatalak öleli körül, azaz áll, 
avagy fekszik rajta, fejét a pajzs jobb oldalánál lógatja le, száját (csőrét?) kitátva, szárnyai 
közül az egyik jobbfelé, a másik a farkánál balfelé nyúlik ki. Az alak felett [!] sisak látszik 
melyen – korona vagy tekercs nélkül – jobbra fordult leginkább állatfejnek tűnő alak 
látható.265 
Mint látható, a 16. században a fő tendencia mellett egyéni változatok is megjelentek, de 
mégis megfigyelhető egyfajta egységesülés, elsősorban abban, hogy Bánffy László is felvette 
a sast címerébe. A pólyák, avagy vágott pajzstalp több személynél való feltűnése igen sajátos 
és érdekes jelenség, mely más családok esetében is előfordul.266 A Bánffyaknál az is nehezíti a 
kérdés megoldását, hogy három olyan családtag esetében tűnik fel ez a változat, akik nem 
egy ághoz tartoztak. A csak a pajzstalpban vágott változat viszont nagyjából egy időben 
jeleik meg, nevezetesen az 1560-as évek elején. 
Ehhez képest a 17. században szinte teljesen egységesült a család címere, melyben nagy része 
lehetett annak, hogy a címer képe befestésre került a grófi diplomába. 
Az itt felvázolt képhez képest a 17. században szinte teljesen egységesült a család címere, 
melyben nagy része volt annak, hogy bolondóci ág kihalt, továbbá, hogy a címer képe 
befestésre került a grófi diplomába (7. kép).267 A füzet alakú oklevél első oldalának verso-ján 
szereplő címerkép megoldása meglehetősen sajátos, azon ugyanis egy fejét jobbra fordító, 
csőrét kitátó, nyelvét kiöltő, aranykoronás felröppenő helyzetű fekete sas látható, mellén 
pajzzsal, melyben damaszkolt arany alapon lebegő, jobbra néző, nyelvét kiöltő bölény 
felsőtörzse és feje látható, melynek színe vörösesbarna (természetes színű). A pajzs felett, a 
sas nyakának alsó részén felfelé fordított arany félhold, és a felett arany görögkereszt 
található. Maga a sas ovális alakú vörös színű mezőre van festve, melyet növényi 
ornamentika keretez, melyet első közelítésben nem neveznénk pajzsnak, így a sas 
címertartóként értelmezhető, csakhogy az egész eddig leírt kép felett arany pajzskorona 
látható, ami arra utal, hogy az ovális keretet címerpajzsnak tekintette a készítő, vagy 
készíttető. Ezt erősíti a már említett és a későbbi pecsétes forrásanyag, melyeken csaknem 
mindig pajzsban (ha nem is oválisban) ábrázolják a sast. Azaz a grófi diplomában szereplő 
változat egy, már korábban rögzült kép elismertetését jelentette, mely 17. század elején 
szilárdult meg a családtagok címerpajzsán, jobbra fordult, szárnyait kitáró, mellén ökörfejet 
tartalmazó címerpajzsot hordozó sas formájában. A diploma címeréhez igazodik az a 
továbbélő gyakorlat is, amiben teljes az egység a 17. századi pecséteken, hogy hiányzik a 
sisak és sisakdísz, ami a 16. századi anyagban, a „pajzsheraldika” igazi érvényesülésének 
idején, sem általános a Bánffyak esetében. Amiben egyértelmű változást hozott az 1622-es 
címerkép az az, hogy a grófi diplomában koronása szereplő sas Bánffy Kristóf 
pecsétlenyomatain ezt követően szintén koronával látható,268 ellentétben az azt megelőző 
formával,269 és ez lett általános a családtagok 17. században használt pecsétjein (6. kép).270 

                                                 
265 15 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz mellett I B monogrammal, Nempti, 1584. június 15., MOL E 148 fasc. 609. nr 
34., és ?, 1586? november 24., uo. fasc. 589. nr. 7. 
266 Ld. az összegző részt. 
267 MOL P 108 Rep. 48. fasc. B nr. 41 
268 27 mm-es ovális pecsét, körirata CHRISTOPHORVS BANFI COM PP DE ALSOLINDVA S C R H G M CVB 
CON, Bánffy Kristóf az uralkodónak, Alsólindva vára, 1627. augusztus 14., MOL E 200 5. t., továbbá uo P 1314 nr. 
1809 (1624)-1811., 1813-1821., 1824-1838., 1841., 1843-1886., 1888-1933. (1643). 
269 Pl. 25 mm-es ovális pecsét, körirata: CHRISTOPHORVS BANFI L B DE ALSO LINDVA, Bánffy Kristóf 
Kisfaludy Balázsnak, Alsólendva, 1618. szeptember 8., MOL P 1314 nr. 1799., továbbá uo. nr. 1800-1802., 1806., 
1807. (1622). 
270 Pl. Bánffy István 13 mm-es, nyolcszögletű gyűrűspecsétje, Batthyány Ádámnak, Belatnicza kastélya, 1644. 
április 9., MOL P 1314 nr 1767., továbbá uo. nr. 1768-1771. 
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Nehezebben fogható meg a középkori előzményekkel bíró, a grófi diplomában a címer felső 
szélére illesztett egyenlő szárú kereszt kérdése, mivel mérete miatt nehezen vehető ki, az 
egyetlen lenyomat, melyen egyértelműen azonosítható, az Bánffy Kristóf egyik 
pecsétlenyomata.271 
A 17. században a sas egyértelműen fekete, ezáltal a német-római császárok címerállatára 
utal, de nem elképzelhetetlen a Jagellóktól való származás sem, már ha amennyiben ilyen 
rangos bővítésről van valóban szó. Emellett a címerkép mellett két másik van még jelen a 
címeres pecséteken. Az egyik a sas nélküli változat, tehát amelyiken csak a bölényfej 
(bizonyos esetekben a nyakkal és a törzs egy részével együtt) látszik. Abban azonban 
mindegyik pecsét megegyezik, hogy amennyiben van rajta sisak és sisakdísz, úgy az 
bölényfej vállból előtűnően. 
 
 
Barkóczy, szalai 
 
A Barkóczyak 1631-es bárói rangemelésükkel együtt címerbővítést is nyertek (8. kép).272 Az 
eredeti családi címert hordozó forrás nem sikerült találni, ám az megismerhető a 
szakirodalomból a Hallerek nemzetségkönyve révén. A Haller családtagokhoz nőül ment 
négy Barkóczy-lány közül három címere került befestésre a nemzetségkönyvbe, ezek alapján 
közölték a nemzetségkönyv ismertetői is a családi címer rajzát.273 Ez a forrás azért is fontos, 
mert a bárói diploma szövegében nem szerepel arra való utalás, hogy melyik rész volt a régi 
családi címer, és melyik a bővítés. 
Az elsőnek tekinthető családi címer tehát kék alapon lebegő háromleveles arany korona, 
felette szembenéző koronás angyal(gyermek)fej, melyhez alul két ezüstszínű szárny 
csatlakozik, a sisakdísz ugyanez, a takarók arany-kék, ezüst-vörös színűek. Az 1631-as bárói 
diplomában a címer második és harmadik mezőben ez, míg az első és negyedik mezőben 
fekete alapon a pajzs középvonala felé lépő, mellső végtagjaival aranyszínű zászlót hordozó, 
a zászlórudat maga előtt tartó, aranykoronás vörös, száját kitátó, nyelvét kiöltő oroszlán 
található, a pedig zászlón kettőskeresztes országalma (singula poma aurea, cum annexis 
duplicatis crucibus decora) látható. A sisakdíszek közül a jobb oldali a régi címert, a bal oldali 
az oroszlánt hordozza, előbbit szembe, utóbbit jobbra fordultan (tehát a pajzsbeli 
ábrázolásnak megfelelően), a takarók színe fekete-arany, kék-ezüst.  Sajátos, hogy az 1631-es 
címerbővítés új elemét az első és a negyedik mezőkbe, viszont az ennek nem megfelelő bal 
oldali sisakra helyezték, ami szokatlan, mivel az ősi családi címer általában elsőbbséget 
szokott élvezni a bővítménnyel szemben, az előkelőbb pajzsbeli helyeknek, pedig az 
előkelőbb sisak felel meg, ami kettő esetén a jobb oldali. Sajnos a bárói diploma nem fűz 
magyarázatot sem a címer elemeihez, sem a bővítmény eredetéhez, így a felvett címerképet 
az adományos ötletének kell tartanunk. 
A családtagok a bővítést követően következetesen ragaszkodtak a négyelt bárói címerhez, de 
nem változtatás nélkül. Ezek értékelése ugyanakkor kérdéses, mivel Barkóczy Ferenctől és 
Istvántól meglehetősen kevés lenyomat került elő, ami rontja a megállapítások érvényét. A 
rendelkezésre álló források alapján viszont az állítható, hogy mindegyik említett családtag 
másként használta címerét. Barkóczy Lászlóé tekinthető az etalonnak, mivel az ő 
pecsétjeinek lenyomatai szinte mindig a bárói címmel együtt nyert címert hordozzák (a 
kisebb eltérésekről alább). Egyetlen pecsétjén tűnik úgy, hogy az oroszlán a sisakdíszben 
növekszik, de ez lehet, hogy csak a pecsét állapota miatt látható így.274 Barkóczy István 
                                                 
271 Ld. fent. 
272 II. Ferdinánd, laxenburgi kastély, 1631. május 18., MOL P 21 nr. 511/a. 
273 Szádeczky: A Haller grófok. 9., a címer rajzával. 
274 Barkóczy László 24 mm-es ovális pecsét, körirata: LADISLAVS BAR <?>, Kálló, 1642. május 25., MOL P 123 I. 
a) nr. 1. 
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pecsétjén viszont , amellett, hogy a szárnyak töltik ki az angyalfej alatti helyet az második és 
harmadik mezőben és így nem látható ott korona, a lebegő, lépő oroszlánok jobbra fordulnak 
mindkét mezőben.275 Az okot csak találgathatjuk, szóba jöhet az a megfontolás is, hogy 
esztétikusabbnak tartották az első mező oroszlánját is arra fordítani, amerre a másik kettő 
néz. Még ellentmondásosabbak Barkóczy Ferencnek a 17. század végéről származó 
pecsétjeinek címerképei. Gyűrűspecsétjén ugyanis a mezők felcserélődtek, azaz a koronás 
angyalfej az első és negyedikbe, a zászlót vivő oroszlán a második és harmadikba került (a 
hasítóvonal felé fordultan).276 Még sajátosabb a sisakdísz, itt ugyanis a második sisakon az 
oroszlán csak növekvőn van feltüntetve, ennek – 9 mm-es gyűrűspecsétről lévén szó – még 
akár helyhiány is lehet az oka, figyelemreméltó azonban, hogy a két évvel később, a grófi 
rangemeléskor kapott címer egyik változtatása is ez a báróihoz képest. Ennek fényében még 
érdekesebb, hogy a következő század elején használt nagyobb pecsétjén a sisakdíszben ismét 
lépő oroszlánt látni, igaz ez esetben a lábak ábrázolása nehezen különíthető el a 
sisakkoronától, ami kétségeket is ébreszthet.277 

Apróbb eltérések is akadnak a címereslevelek és a pecsétek címerei között, melyek közül a 
legszembetűnőbb a koronák ábrázolása. Így a zászlót tartó oroszlánok fején a pecséteken 
csak egy esetben látható korona, Barkóczy László egyik pecsétjén,278 más esetben a korona 
nem vehető ki, sem a pajzsban, sem a sisakdíszen, még a nagyobb pecsétek esetén sem. 
Ugyanígy van olyan lenyomat, melyen a szárnyas angyalfej alatt nem látható (vagy nem 
vehető ki) a korona.279 A legnagyobb eltérés, valószínűleg vésési hiba, Barkóczy István 
pecsétjén látható, itt ugyanis az első mező oroszlánja jobbra fordul.280 
A grófi diploma kis mértékben a címert is megváltoztatta, ami elsősorban a változás mértéke 
miatt szokatlan, hiszen nem került teljesen új képi elem a pajzsba, csak az oroszlán került 
aranykoronára, a mezejének színe pedig az általános gyakorlatnak jobban megfelelő, és talán 
esztétikusabb kék lett. Némileg sajátos módon a rangemelés a bal oldali sisakdísz 
megváltozását is magával hozta, mivel az új címerben az oroszlán csak növekszik a 
koronából.281 E két változtatással a Barkóczyak címere azon kevesek közé tartozik, melyet 
mindkét rangemelés esetében megváltoztattak, igaz másodszorra már csak csekély 
mértékben. A jelenleg feltárt források mellett nem elképzelhetetlen, hogy a jól 
dokumentálható uralkodótól nyert címer mellett a fenti családtagok önkényes, egyéni 
változatokat használtak pecsétjeiken, és az egyik ilyen változat lett a grófi diplomával 
szentesítve. 
 
 
Batthyány 
 
A Batthyány család középkori leszármazását és a Zsigmond-kori terjedő birtoklástörténetét 
csak az utóbbi évek óta ismerjük pontosan.282 Eszerint a Batthyányiak a Rátót nemzetség 

                                                 
275 19 mm-es ovális pecsét, körirata nem vehető ki, Wesselényi Ferenchez, Eszlár, 1664. május 24., MOL E 199 II. t. 
8. pall. 1. sz., továbbá uo 2. sz. 
276 9 mm-es, ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán F B monogrammal, Balassa Ádámnak, Gyarmat erőssége, 1685. 
szeptember 14., MOL P 1760. 2. t. nr. 170. 
277 35 mm-es ovális pecsét, körirata: C E B D Sz? <?> C S F R S C, toborzási parancs Gyulay Zsigmondnak, Kassa, 
1705. június 12., MOL E 200 19. t. nr. 20.  
278 24 mm-es ovális pecsét, körirata: LADISLAVS BAR<KOCZY>,  Kálló, 1642. május 25., MOL P 123 I. a). 
279 Pl. Barkóczy László 27 mm-es ovális pecsét, körirata: L B D Sz S C R M C C _ _ S A L G _, királynépi kúria, 
1650. május 5., MOL P 124 nr. 246. 
280 Ld. 120. jegyzet. 
281 MOL P 21 nr. 1176. A Siebmacher a grófi diplomára hivatkozva közli a címert, amin az első mező oroszlánján 
nem található korona (bár ez utóbbi lehet, hogy csak véletlen). 
282 Rácz: Egy főnemesi család eredete, a vonatkozó korábbi családtörténeti irodalom áttekintésével. 
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kővágóörsi ágából származtak, mégpedig az ide beházasodó Polgárdi Szőke Miklóstól.283 
Batthyány Boldizsár és másodunokatestvére, Benedek emelték a családot a mágnások közé a 
Jagelló-korban. És még ebben az időszakban Boldizsár Ferenc nevű fia pohárnokmester 
lehetett,284 közben horvát-dalmát-szlavón bánná is kinevezte az uralkodó, és megszerezte 
Vas vármegye főispáni székét is.285 Ezáltal a középkor végére a család beküzdötte magát az 
arisztokrácia soraiba és ott fontos helyet vívott ki magának. I. Ferdinánd híveként (az 1550-es 
évektől királyi tanácsosként nevezik a kancelláriai oklevelek)286 Batthyány I. Ferenc 
elsősorban vagyonát gyarapította sikerrel.287 Benedek kincstartó fia, Orbán ezalatt Szapolyai 
János egyik fontos hívének számított, és még Izabella királynét is szolgálta,288 de mivel az ő, 
illetve testvére János leszármazóiról nem tudunk, így csak Boldizsár ágán folytatódott a 
család. I. Ferencnek és Svetkovics Katalinnak nem születtek gyermekei, így öccse II. 
Boldizsár ágán folytatódott a család. Még I. Ferenc életében – és feltehetően befolyásával – 
unokaöccse II. Kristóf, aki szintén Svetkovics lányt vett el főpohárnokmester lett, mely 
méltóságot 1570-ben bekövetkezett haláláig viselte.289 Leszármazói ettől kezdve 
folyamatosan viseltek országos főméltóságokat, de a katonai vezetésben is képviseltették 
magukat, így III. Boldizsár étekfogómester és dunántúli kerületi főkapitány (1568), fia, II. 
Ferenc e tisztségeken kívül főlovászmester (1608-1625), soproni főispán, I. Ádámtól kezdve 
pedig folyamatosan a család tagjai töltik be a dunántúli kerületi főkapitányi tisztet, ami 
mellett I. Ádám főétekfogó-, III. Kristóf, II. Ádám, III. Ferenc pedig főpohárnokmesterek 
voltak, illetve utóbbi horvát bán is.290 Továbbá a 17. századtól rendre megkapták a királyi 
tanácsosi, császári kamarási, aranysarkantyús vitézi címeket is. Házasságaik révén mind a 
magyar (Zrínyi, Csáky, Erdődy, Forgách, Esterházy, Palocsay, Illésházy, Széchy), mind a 
Habsburg-monarchiabeli (Lobkovitz-Poppel, Formentini, Strattmann) arisztokráciával szoros 
kapcsolatot alakítottak ki,291 és hűtlenség árnyéka is csak Bethlen Gábor első támadása idején 
vetült a családra. Így nem meglepő, hogy Batthyány I. Ádám viszonylag korán 1630-ban 
grófi rangemelésben részesült, mint már írtuk vele kezdődött igazán a grófi cím 
adományozásának gyakorlata a Magyar Királyságban. 
 
A Batthyány címerrel a címertani szakirodalom nem foglalkozott sokat, a hazai heraldika 
dualizmus-kori céljai és „programja” keretében Áldásy Antal mutatta be az 1500. évi 
címereslevelet és közölte annak szövegét, illetve ezzel párhuzamosan a pecsétes anyagból 
kiragadott példákkal igazolta a címer „használatba vételét”.292 Áldásy a címerrel 
kapcsolatban kiemeli, hogy a korszakban divatos pajzscímerről van szó, mely az oklevél 
szövege szerint nem új adomány, se nem bővítés, hanem a régi címeradomány megerősítése. 
Az 1500 előtti címerre vonatkozóan nincsen semmilyen megbízható forrás, nem ismert sem 
címeres levél, sem olyan pecsétlenyomat, vagy más emlék, amelyről biztonsággal meg 

                                                 
283 Rácz: Egy főnemesi család eredete, továbbá Engel: Genealógia. Rátót nem. 11. tábla: Kővágóörsi. 
284 Első e minőségében kiadott oklevele 1515. december 12-én kelt, ld. MOL Dl. 104.280., az utolsó pedig 1525. 
augusztus 14-én, ld. MOL Dl. 232.717. 
285 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 74. szerint csak 1525-ben lett bán, pedig már 1522-ben az, vö. Dl. 
232576. (1522. január 21.). Vasi főispánsága Fallenbüchlnél Mohács után kezdődik (Fallenbüchl: Magyarország 
főispánjai. 107.), pedig már 1521-ben magát így megjelölve ír alá egy oklevelet, vö., MOL Dl. 281.630. 
286 Elsőként 1550. március 5-én, ld. MOL A 57 II. 400. 
287 Körmend: I. Ferdinánd, Bécs, 1539. január 1., MOL A 57 I. 359-360., Szalónak: ugyanakkor, uo. I. 357-359., ld. 
még Rohonc szalónaki Németújvár: uő., Bécs, 1550. március 5., uo. II. 400. 
288 A család kora újkori leszármazására ld. Koltai: Batthyány Ádám. 285-291. 
289 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 91. 1534-et adja meg a méltóságviselés kezdeteként, méltóságsorban 
először 1554-ben bukkan fel a neve, ld. I. Ferdinánd, Bécs, 1554. november 8., birtok átruházása Kendy Ferenc 
részére, MOL A 57 III. 257-262. 
290 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 
291 Megemlítendő, hogy Batthyány lányok csak magyar arisztokratákhoz mentek feleségül, míg a férfiak vették 
nőül külhoni családok tagjait. 
292 Áldásy: Batthyány Boldizsár. 
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lehetne állapítani a korábban használatos címert, így akár az is felmerülhet, hogy az 1500-ban 
megújított címer nem is olyan ősi. Ez azért is merülhet fel, mert az oklevél szövege nem 
mondja meg, kitől származott az első oklevél, hanem egy mind az adományozó, mind az 
adomány tárgya tekintetében általános formulával él. Továbbá mint ahogy egy 15. századi, 
megelőző adomány kedvezményezettje nem következtethető ki pusztán a családfa 
ismeretében ugyanígy semmilyen kapcsolat nem mutatható ki a Rátót nemzetség címerével, 
sem a heroldalakok, sem a színek tekintetében,293 aminek persze lehet az az oka, hogy csak 
leányágon volt a nemzetség a család felmenője. 
Az Áldásy által közölt két pecsétlenyomat közül Batthyány I. Boldizsár pecsétjén a vésnök 
csak horizontális elrendezésben tudta megjeleníteni a címerképet, ennél azonban érdekesebb 
a másodunokatestvér, Batthyány Benedek kincstartó pecsétje, melynél a – diplomához 
hasonlóan kivésett – címer körül lábaival a pajzsot fogó, balra fordult, nyelvet öltő és 
nyakára tekeredő farkú sárkány látható, amit általánosan a Zsigmond-féle Sárkány-rend 
jelvényének tekint a kutatás, és nem található meg más családtag pecsétjén. A címerképet 
illetően kétségtelenül igaza van Áldásynak, azt a család használatba vette. Kérdés azonban, 
hogy hogyan? 
A Batthyány család címere egyedülálló a vizsgált csoportban, mivel viszonylag bonyolult 
képi ábrázolás, amely mögött összetett szimbólumrendszer húzódik. A valamilyen jelenteket 
mutató korabeli címerképek viszonylag egyértelmű tartalmat hordoznak, a heraldika által 
általánosan alkalmazott heroldalakok hasonlóképpen. A Batthyány címer esetében ez 
utóbbiaknak szokatlan kombinációjáról van szó. Talán ez az oka annak, hogy – különösen a 
16. században – a címeres pecsétek ábrázolásai számos módot alkalmaztak a címerkép 
megjelenítésére. A Mohács utáni időszak másik jellemző tulajdonsága a család ezen 
emlékeinek vonatkozásában, hogy más famíliákhoz képest feltűnő a gemmapecsétek 
használatának nagy aránya. A rendelkezésre álló források rossz állapota miatta a teljes kép 
lehet némileg más, de a fő vonalak így is kirajzolódnak. A 16. század folyamán csak a családi 
címert használó családtagok Batthyány Orbán és Kristóf voltak, igaz tőlük csak egy-egy 
címeres pecsétlenyomat maradt fenn. Ezeken sem vehető ki teljesen pontosan a címerkép, de 
a részletekből valószínűsíthető, hogy a sziklából előtűnő, karddal átszúrt oroszlánt, illetve a 
szikla tetején a pelikánt fiaival ábrázolják. Batthyány Ferenc és Boldizsár pecsétei esetében 
viszont egyértelműen a gemmák dominálnak. Előbbitől legalább öt pecsétet lehet 
megkülönböztetni, melyek közül csak egyen látható pajzs, de ennek képe, illetve a sisakdísz 
nem vehető ki.294 Az 1530-as években használt gemmapecsétjén egy ülő alak látható 
szétterjesztett karokkal,295 legtöbbet mégis azzal a lenyomattal találkozni, amelyiken egy 
ragadozó madár (sas) látható, amely lábaival egy nyulat fog, csőrével pedig annak fejét 
marcangolja.296 Ez a pecsétlenyomat 1543-1564 között, tehát több mint két évtizedig, számos 
levélen előfordul.297 Nem címeres emlékről van szó, így témánk szempontjából mellékesek 
ezek a pecsétlenyomatok, hiszen inkább szfragisztikai kérdés alkalmazásuk, ez esetben 
azonban érdekes jelenséggel van dolgunk. A szóban forgó gemmapecséttel ellátott utolsó 
levél keltének éve utáni évből ugyanis egy egészen sajátos lenyomattal találkozni. Ezen a sas 
és a nyúl vehető ki a fent leírt helyzetben, ám a jelenet (aszimmetrikus körvonalú, 
csücsköstalpú) címerpajzsba van foglalva, a pajzs körül nem látszik semmi, azaz a 

                                                 
293 Vö. Csergheö: A Rathold nemzetség. 
294  20 mm-es, ovális pecsét, Pozsony, 1532, MOL E 185, Nádasdy Tamásnak nr. 9. 
295 20 mm-es, ovális pecsét, Újvár vára, 1532, MOL E 185, Nádasdy Tamásnak nr. 9., illetve uo. nr. 15. és talán uo. 
Perényi Imrénéhez nr. 3. (1530).  
296 Mint a gemmapecséteknél általában itt is görög-római mitológiából, vagy irodalomból vett jelenetről van szó. 
Ez esetben talán leginkább Aesopus meséje jöhet szóba, melynek emblematikus ábrázolásai – igaz valamivel 
későbbről – nagyon hasonlóak a pecsétlenyomaton láthatóhoz. 
297 Mintegy 20 mm-es, ovális pecsét, elsőként Újvár vára, 1543. május 21., MOL E 185, Nádasdy Tamásnak nr. 26., 
utolsóként pedig Rohonc, 1564. szeptember 13., uo. Nádasdy Tamásnénak no. 26.  
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legvalószínűbben előforduló monogramnak nincsen nyoma.298 Bár a madár feje nem igazán 
emlékeztet ragadozóéra, a jelenet mégis egyértelmű, minthogy az is, hogy a korábbi 
gemmapecsét pajzsra helyezéséről van szó, amely érdekes, megválaszolhatatlan kérdéseket 
vet fel. Úgy tűnik Batthyány Ferenc nem akarta használni a családi címert, viszont 
gemmapecsétjét címeresre cserélte, tehát idővel érvényre jutott valamiféle heraldikai érzék, 
vagy talán divathatás. A kép megtartása viszont arra utal, hogy azt személyesnek érezhette, 
tehát jól tetten érhető a gemmapecsétek, mint egyértelműen az egyén kifejezői és a címerek, 
mint alapvetően a család jelképei közti ellentét, illetve annak egy teljesen egyedülálló 
„feloldási kísérlete”. Ezekből az évekből még egy gemma szerepel Batthyány Ferenc 
levelzárójaként, ezen egy szembefordult alak (talán bagoly vehető ki).299 
Batthyányi Boldizsárnak ennél kevesebb, csak két pecsétjét sikerült fellelni, ezek egyike 
gemma-, a másik címeres pecsét. Előbbin egy balra fordult ülő alak látható, lábai előtt egy 
szintén balra forduló madárral (talán páva).300 A címeres pecsét esetében a pajzson bal 
oldalon egy fiait vérével tápláló pelikán figyelhető meg, mely valamilyen talajon áll, nincs 
tehát szó a teljes családi címerkép megjelenítéséről, ismeretlen oknál fogva a tulajdonos 
elegendőnek tartotta az egyik elem pecsétre vésését, éppen a pelikánét.301 
A 17. században az általános tendencia szerint eltűnnek a gemmapecsétek, amitől azt 
várhatnánk, hogy a címerhasználat a pecsétek esetében egyöntetűbb lesz. Ez részben igaz is, 
a családi címernek sajátos ábrázolása viszont megmarad. Úgy tűnik a gemmák pecsételésre 
való alkalmazása és a 17. században fellelhető pajzsnélküli variánsok, bizonyos 
szembenállást jeleznek a családi címerrel, mint szabályos heraldikai ábrázolással szemben is. 
Igen gyakori ugyanis a 17. századi pecsétlenyomatokon az, hogy ugyan a teljes címerkép 
kivésésre kerül, de maga a pajzs nem, így szigorúan véve nem is lehet címernek, illetve 
címeres pecséteknek tekinteni ezeket az ábrázolásokat. A pajzsot egyébként szinte minden 
esetben valamely növény ágai (talán babér) „helyettesítik”, oly módon, hogy leveleik a 
címerkép felé nyúlnak be, de maga a növény nem fogja körbe az egész címerképet, csupán 
annak két oldalán látható (a szikla aljától a fészekig). Az ilyen képet hordozó pecsétek 
jellemzően a század közepéről származó leveleken maradta fenn, több családtagtól is, így 
ilyet használt Batthyányi Borbála,302 Magdolna,303 Erzsébet,304 valamint Kristóf is.305 Borbála 
és Kristóf esetében két nagyobb méretű pecséten is ez a változat szerepel. Batthyány 
Magdolna ugyanakkor olyan gyűrűspecséteket is használt, melyeken a koszorú is 
hiányzik.306 Ezt a mintát követik a 17. század talán legismertebb családtagjának Batthyány 
Ádámnak a címeres pecsétjei is. Különböző méretű pecsétjein szintén nem találni 
címerpajzsot, az egyik kisebb pecsétjén még az említett növényi motívum sem került 

                                                 
298 16 mm-es, közel kör alakú ovális pecsét, Bécs, 1565. május 30., MOL E 185, Nádasdy Tamásnénak nr. 19., 
továbbá uo. nr. 20., 21., 24., 26., 27., 29., 31., 34. (1566. november 5.). 
299 15 mm-es, ovális pecsét, Bécs, 1565. május 23., MOL E 185, Nádasdy Tamásnénak no. 18., mivel csak a 
használat utal a tulajdonra, és az egyszeri, ezért nem zárható ki másik tulajdonos sem. 
300 Mintegy 16 mm-es, ovális pecsét, Rohonc, 1572? április 26., MOL E 185, Nádasdy Ferencnek nr. 2. 
301 17 mm-es, ovális pecsét, a pajzs felett BDH betűkkel, Szalónak, 1569. június 16., MOL E 185, Nádasdy 
Tamásnénak no. 2., továbbá uo. no. 1. (1568), és 3. 
302 11 mm-es gyűrűspecsét, körirata: GROF BOTT---NI BORBALA, „Szalancz alljan”, 1661. március 14., MOL E 
199 II/11/1. 
303 10 mm-es ovális gyűrűspecsét, a kép felett GB és E betűkkel, Batthyány Borbálának, Bécs, 1664. április 25., 
MOL P 1314 no. 8593. 
304 15 mm-es ovális pecsét, a fészek két oldalán a koszorún belül GB és E betűkkel, Batthyány Ádámnak, Vép, 
1658. február 23., MOL P 1314 nr. 3411. 
305 31 mm-es ovális pecsét, körirata: +CCDBSCRMCPRHCDECCCSCC, Wesselényi Ferencnek, Németújvár vára, 
1660. december 31., MOL E 199 II/12/1. 
306 10 mm-es, nyolcszögletű pecsét, CM és B? betűkkel, dátum és hely nélkül, Batthyány Ádámnak, MOL P 1314 
no. 8595., illetve Wesselényi Ferencnek, Szádvár, 1662. március 9., MOL E 199 II/11/3. 
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ábrázolásra.307 Pajzs tehát egyáltalán nem szerepel pecsétjein, hacsak a köriratot elválasztó 
vonalat (kartus) nem tekintjük annak, mely néhány lenyomaton a címer tényleges 
lehatárolására is szolgál. Mindemellett a címerkép ábrázolása egységes, abban lehet 
legfeljebb eltéréseket felfedezi, hogy az oroszlán visel-e koronát. Az eredeti címerképen nincs 
korona az oroszlánon és a leírás sem említi. Ádám már említett kisebb pecsétjén 
vélelmezhetően nem koronás az oroszlán, a többin viszont igen. A források keletkezési ideje 
miatt nem lehet egyértelmű összefüggést kimondani a grófi címadományozással, viszont az 
is igaz, hogy azon címeres pecsétek, melyeken az oroszlánon egyértelműen látszik korona, a 
grófi rangemelés utániak. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a család akár meg is változtathatta címerét a grófi rangemelés 
után. Az eredeti címereslevélben szereplő ábrázoláshoz való ragaszkodás ugyanakkor 
egyértelmű, hiszen a címerkép alapvetően nem változott meg. Ez, és címernek pecsétekre 
vitelének formája azt eredményezte, hogy használtak sisakdíszt, így, bár a 16. században 
pajzscímert használó (illetve a középkorban olyat adományul kapó) családok címerein 
legkésőbb ebben az időszakban megjelenik a sisak és a sisakdísz, erre a Batthyányak esetében 
nincsen példa. A címerhasználat további sajátossága, hogy az említett „ragaszkodás” 
leginkább a 17. századtól jellemző, a megelőző időszakban éppen hogy egyéni, nem címeres 
pecsétek domináltak, ami jelentősen árnyalja Áldásy Antal megnyugtató megállapítását a 
címer egykorú használatba vételéről. 
A címer eredeti formájához való ragaszkodás azonban a rövid életű bárói ágra nem volt 
jellemző, 1628. évi rangemelésükkor ugyanis sisakdíszt nyertek a címerhez, benne 
sárkánnyal. Ez esetben a Zrínyiek címeréből került át a jelkép a családi címerre, mivel a 
megadományozott Batthyány ferenc volt Zrínyi György gyermekeinek nevelője.308 
 
 

Bercsényi 

 
A család történetét a kuruc-kor termékeny kutatója Thaly Kálmán részletesen feldolgozta,309 
de I. Lászlónál, II. Lajos király aulicusánál tovább nem tudta kimutatni az felmenőket. A 
következő két generációban az erdélyi fejedelmek szolgálatában álló családtagok 
szerencsésen vészelték át a századforduló viharait, így lehetett Bercsényi II. Imre Bethlen 
Gábor fontos megbízatásokat végző diplomatája. Elsősorban a katolikus felekezethez való 
tartozása miatt 1626-ban viszont a királyi Magyarországra távozott, ahol hasonló feladatokat 
kapott és rövidesen komoly megbecsülésben részesült. 1633-ban királyi tanácsos, 1639-ben 
pedig bárói címet kapott.310 Két fia katonai pályán, a harmadik I. Miklós apja nyomdokain 
indult el. Az 1650-es években II. Rákóczi György mellett próbált érvényesülni, majd 1660 
után ő is katonaként lesz ismert, részt vett Buda visszavívásában. Főként ezen érdemeiért 
1689-ben emelte I. Lipót, fiával Bercsényi II. Miklóssal együtt grófi rangra. 
 
A család első címeres emlékei a 17. századból származnak. A bárói címnyeréssel együtt a 
családi címer is megváltozott, annak első mezejébe kék alapon vörös jeruzsálemi-kereszt  
került, négy kisebb kereszttől kísérve. Maga a diploma csak a bővítményt írja, le a későbbi, 
illetve közel egy korú források, valamint a sisakdísz alapján, a második mezőben zöld 
hármas halom középső halmán lévő arany királyi koronából növekvő, ágaskodó, jobbra 
fordult, fehér egyszarvúban határozható meg, a második mező alapszíne kék, a sisakdísz az 
                                                 
307 16 mm-es ovális pecsét, körirata: COMES ADAMVS DE BATTYAN, Rohonc, 1648. április 4., MOL P 124 nr. 
261. 
308 1628. február 21., MOL A 57 VII. 714-716. 
309 Thaly: A Bercsényi család., családfát l. Thaly: A Bercsényi család nemzedékrendje. 
310 MOL A 57 IX. 236-238. Áldásy: Címereslevelek. III. 301. 
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egyszarvú növekvőn, a takarók kék-sárga, ezüst-vörös színűek.311  Ismeretes, hogy a 
jeruzsálemi kereszt Bercsényi II. Imre római és szentföldi zarándoklatával, illetve ezen 
keresztül a Szent Sír lovagrendbe való belépéssel van összefüggésben, de ezzel együtt utal 
Erdélyből való távoztának okaira is. A pecsétek is ezt a formát mutatják, de előfordul olyan 
pecsét is, amelynek címerében nem láthatóak a hármas halmok.312 
Érdekesebb kérdés, hogy mi, és milyen formában volt az ezt megelőző címer. Erre 
vonatkozóan támpontul egyelőre csak egy pecsétes forrás kínálkozik, Bercsényi II. Imre 
pecsétje, melyet már a királyi Magyarországon vésetett. Ezen vágott pajzs felső mezejében 
lebegő koronából növekvő, jobbra ágaskodó egyszarvú látható, az alsó mező címerképe nem 
egyértelmű, a sisakdísz pedig a növekvő egyszarvú.313 Noha a körirat és más családok 
analógiája alapján az sem zárható ki, hogy az alsó mezőben már a jeruzsálemi kereszt 
látható, csak annyi bizonyos, hogy a koronából növekvő egyszarvút mindenképpen 
használta a család. 
A grófi diploma csak megerősítette a a címert, szövege a befestett képre utal, a pecsétanyag 
alapján annak tartalma nem változott, bár Bercsényi II. Miklós címertartókkal is kiegészítette 
azt.314 
Egy külhoni lovagrend jelvényének címerbe emelésével a Bercsényiek címere mindenképpen 
kuriózum a magyarországi gyakorlatban, ennél jelentősebb változtatáson, változáson 
azonban nem esett át a korszakban. 
 
 

Berényi, karancsberényi 

 
A család őseit a 13. századig lehet visszavezetni, de csak a 15. század elejétől állnak 
rendelkezésre róla számottevőbb források. 1431. március 12-én kap címeres levelet315 Berényi 
Kakas László fia János Rozgonyi István és György Pozsony, Nyitra és Komárom vármegyék 
főispánjainak familiárisa, valamint általa apja, és testvérei István óbudai kanonok, és 
Balázs.316 
A vármegyei tisztikarban magát időnként képviseltető birtokos nemesi család Berényi 
György, aki elsősorban, mint I. Lipótnak az 1650-es évek végén Erdélyben működő 
képviselője vált ismertté. A bárói címet még ezt megelőzően, hosszú Nyitra vármegyei 
alispánságát követően kapta.317 
 

                                                 
311 MOL A 57 IX. 237. 
312 14 mm-es ovális pecsét, körirata: N B D S S <?> M C A V G, Bercsényi Miklós Batthyány Ádámnak, Sempte, 
1671. november 24., MOL P 1760 2. t. nr. 212. 
313 20 mm-es ovális pecsét, körirata: EM BERCZENI EQVES SS SEPVLC, 1636, Prímási Lt., Acta radicalia, cl. T. nr. 
459. 
314 Vö. Thaly: A Bercsényi grófok czímere., és 52 mm-es ovális pecsét, a pajzskorona felett N B D S betűkkel, 
kinevezés Gyulay Zsigmond részére, Losonc, 1708. november 10., MOL E 200 19. t.. 
315 Zsigmond király, Nürnberg, MOL Dl. 57168., Nyulásziné: Öt évszázad. XIII. tábla. A címer reprodukcióját és 
szöveget közli, valamint a család genealógiájával és címszerzéseivel kapcsolatos tévedéseket is javította korábban 
Schönherr: A Berényi család. 
316 „Johannes filius Ladizlai dicti Kakas de Beren, familiaris fidelium nostrorum dilectorum magnificorum 
Stephani et Georgii de Rozgon Posoniensis, Nitriensis et de Komaron comitatuum comitum, (…) Iohanni et per 
eum annotato Ladizlao Kakas patri, ac honorabili viro Stephano canonico ecclesie Veterisbudensis et Blasio, filiis 
prefati Ladizlai Kakas de predicta Beren, fratribus scilicet eiusdem Iohannis carnalibus” ld. Schönherr: A Berényi 
család. 27. 
317 III. Ferdinánd, 1655. július 29., MOL P 49 fasc. 2. nr. 6. 
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Az 1431-ben nyert címer sárga pajzsban lebegő ezüst koronából kinövő ezüst mókus,318 
amely kezeivel mogyorót emel szájához, a bal felső sarokban hatágú ezüst csillag, sisakdísz a 
növekvő mókus, a takarók színe arany-ezüst. Tekintettel arra, hogy a bárói diploma nem 
tartalmaz a címerre vonatkozó rendelkezést és a grófi is csak megerősítette a Zsigmond-kori 
adományt a többi címeres emléken sem található eltérés ettől a címertől, annyira, hogy még a 
pajzs és a címerkép iránya is megegyezik egyes pecséteken az 1431-es címereslevélben 
láthatóval.319 
 
 

Bihary, felhévízi 

 
A családról csupán annyit tud a szakirodalom, hogy a báróságot szerző Ferenc őse 1577-ben 
kapott Nógrád megyében adományt kisebb birtokokra.320 Bihary Ferenc érdemeiről nem szól 
részletesebben 1666-ban kelt bárói diploma, a szöveg megfogalmazása teljesen sematikus.321 
Bár két évvel korábban nyert grófi címet Balassa III. Bálint honti főispán, akinek felesége 
Szunyogh Katalin, Bihary Ferenc feleségének testvére volt, és három évvel később kapott 
grófi rangot a Szunyoghok sziléziai ága, nem biztos, hogy összefüggés van a rangemelések 
között. A diploma említi a címszerző fiát, Györgyöt, de róla sem áll rendelkezésre más 
forrás, valószínűleg vele kihalt a család. 
 
A fentiek alapján nem csoda, hogy Bihary Ferenctől és családjától nem maradt fenn sok 
heraldikai forrás. Két pecsétlenyomat mégis akad, melyek alapján rekonstruálható a 
rangemelés előtti és utáni változat. Maga a bárói diploma szövege szerint az ősi családi 
címert csak megerősíti,322 a négyelt címerpajzs – mely bár nem egyedülálló nem főnemesek 
esetében – mégis kételyeket ébreszt. Azért valószínűsíthető a címerbővítés, mert Bihary 
Ferenc egy korábbi gyűrűspecsétjén hármas halmon (vagy valamilyen talajon) jobbra lépő, 
mellső mancsaiban valamint tartó állatalak (leopárd) látható, sajnos a sisakdísz és az 
esetleges monogram elmosódott, két okból mégis egyértelmű, hogy Bihary Ferenc saját 
címeréről van szó.323 Egyfelől más családok pecsétjeinek vizsgálata más esetekben mutatja, 
előfordulhat, hogy a kisebb (különösen a gyűrűs) pecsétekre egyszerűbb címerkép kerül, de 
ez minden esetben a családi címer, ezért Bihary Ferencnek még ha több pecsétje is volt, és ha 
a bárói címmel nem címerbővítés, hanem megerősítés történt, akkor is ez lehetett a régi 
családi címer. Másfelől a bárói diplomában leírt és a szöveg szerint az oklevél élére be is 
festett címer negyedik mezőjében látható leopárd található a sisakdíszben is, mégpedig a 
hasonló esetekben szabályszerűen a családi címer ismétlődik a sisakdíszben elsőként, 
előkelőbb helyen (ez alól az uralkodói jelvény szokott kivétel lenni). Ugyan sajátos, de nem 
példa nélküli, hogy a családi címer csak a negyedik mezőben kapott helyet, vélhetően a 

                                                 
318 A címer a szövegben nincsen leírva, a festmény  - mely balra néz - az idők folyamán feltehetően elszíneződött, 
a sisak, a korona és a mókus minden bizonnyal ugyanolyan színűek voltak eredetileg, amennyiben nem úgy a 
mókus fekete, vagy közel természetes színű, az 1720. évi grófi diploma „természeteként lefestett”-nek (naturaliter 
depictus) mondja, vö. MOL A 57 XXXIII. 132. 
319 Ld. pl. Berényi György 18 mm-es ovális pecsétjét, körirata: BERENYI GYEORGY, Bodok, 1653. december 13., 
MOL P 125 nr. 6067. 
320 A néhány fellelhető adatot összefoglalja és családfát is közöl Forgon: Gömör-Kishont vármegye. 116. 
321 I. Lipót, Bécs, 1666. január 9., MOL A 57 XIII. 243-245. 
322 I. Lipót, Bécs, 1666. január 9., MOL A 57 XIII. 243-245., ennek alapján készült a Siebmacherben látható kép 
(Siebmacher Ungarn. Bihary v. Felhéviz.). Kempelen néhány hibával írja le a címert, l. Kempelen: Magyar Nemes 
családok. II. 203. 
323 Mintegy 9 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, Ekker Lukács pozsonyi postamesternek, Nagyszombat(?), 1641. 
szeptember 17., MOL E 204 (6. d.). 
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sisakdíszben való szereplése ellensúlyozza ezt, valamint az, hogy a leírás is ezzel a mezővel 
kezdődik. 
A részeiben már ismertetett bárói címer a diploma leírása szerint a következő: négyelt kék 
pajzsban a negyedik mezőben királyi koronán álló, nyelvét kiöltő, egész leopárd, mely 
baljában három fehér liliomot tart, a harmadik mezőben két csillag között feltűnő félhold, az 
első mezőben szárnyait kitáró, lábait szétterjesztő egész sasmadár, mely jobb karaival 
babérágat fog, a második mezőben pedig sugarait lövellő nap (Phoebus), a sisakdísz a 
leopárd növekvőn (itt már természetes [színű]-nek nevezve), a takarók kék-vörös, 
ezüst(fehér)-vörös. A sajátos sorrendű címerleírás mellett a színek kezelésének furcsasága is 
szót érdemel. A pajzs színe mindegyik mező esetében (égszín)kék, ami egyrészt nem vall 
nagy fantáziára, másrészt az első mezőben lévő fekete sas tekintetében aheraldikus és 
kevéssé plasztikus.324 A jobb oldali takaró kék-vörös párosítása szintén vét a heraldika 
színszabálya ellen. Bihary Ferenc bárói címere a kérelmező kevéssé kifinomult és iskolázott 
heraldikai ízlését és a felülbírálás hiányát tükrözi. A rangemeléssel az eredeti családi címer is 
megváltozott, mivel a (feltehetően zöld) talaj helyett a leopárd koronára lett helyezve, ami 
mindenképpen előkelőbb megjelenésű. A bárói címerből vezethető vissza a nemesi címer 
színezése is, ez – a magyar gyakorlatnak megfelelően – kék mezőben, feltételezhetően zöld 
talajon lépő természetes színű leopárd, mely jobbjában három fehér liliomot tart. A változás 
ez esetben tehát jelentős, de nem annyira tetszetős volt, mely a kék szín alkalmazásában 
következetesen, de feleslegesen ragaszkodott a magyarországi hagyományokhoz, a 
koronának a leopárd alá való helyezésével pedig más példák nyomába lépett. A családi 
címer negyedik mezőbe való kerülésének lehet az is az indoka, hogy az első mezőbe a 
koronátlan fekete sas, mint az uralkodó jelképe került, ami annak ellenére elképzelhető, hogy 
maga az oklevél nem emlékezik meg róla. A kérdés eldöntéséhez a címerkérelem ismerete 
adhatna támpontot. A második és harmadik mezőkben égitestek találhatóak, ezek annyira 
általánosak a magyar heraldikában, hogy a hold és a csillagok esetében mintegy ezen, 
általában kiegészítő, kitöltő elemként alkalmazott heroldalakok felnagyításáról lehet szó, 
amit a nap ellenpontoz a második mezőben. A címer így „középpontosan szimmetrikus”, 
mint a két címerképet négyelt pajzsban egyesítő címerek, tehát mégis van valami 
kompozíciója, koncepciója az elrendezésnek. Az új elemek eredete ezek alapján a sas 
esetében az uralkodói jelvény(re való utalás), az égitesteknél egyszerű kitöltő szerep, ugyanis 
a legvalószínűbb származása a bővítményeknek a házastárs címere szokott lenni, de az 
(Szunyogh) ez esetben nem jelenik meg, ha csak az abban csak térkitöltő funkcióval bíró 
csillagokat nem tekintjük annak. 
Bihary Ferencnek még a rangemelés évéből származó gyűrűspecsétjén már a bárói címer 
szerepel. Bár a kisebb részletek nem kivehetőek, egyértelmű, hogy a csillagok a félhold 
szarvainál helyezkednek el, maga a félhold pedig nagyjából a pajzs közepe felé fordul, ami 
erősíti a középpontos szimmetriáról fentebb írtakat, és mutatja, hogy a Siebmacherben közölt 
ábrázoláshoz képest miként értelmezték egykorúan a félholdat csillagok között (ti. „inter … 
stellas apparere”).325 
 

Bocskai 

 
A 13. századig felvezethető család a középkor végén szakadt ágakra már közös címer 
birtokában.326 A főnemességbe jutó Bocsaki István bárói diplomája nem tesz melítést 
                                                 
324 Bár kétségtelenül felbukkan a magyar heraldikában már a Jagelló korban is, például a Drágffy, vagy a 
Dessewffy armálisokon, ld. 
325 10 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét a sisakdísz két oldalán F[RANCISCVS] B[IHARY] és D[E] F[ELHEVIZ] 
betűkkel, Báthory Zsófiának, Tapolcsány, 1666. július 22., MOL E 204 (6. d.) 
326 Nagy: Magyarország családai. II. 128-135. 
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különösebb érdemekről és pályájának felívelése is később kezdődött. 1647-ben zempléni 
főispán, majd királyi tanácsos lett. A Wesselényi-összeesküvésben való részvétele miatt életét 
nem, de vagyonát elvesztette, 1672-ben bekövetkezett halálával síba is szállta a család 
főnemesi ága. 
 
A család címere a Kapy és rokon családok címeradományára vezethető vissza, melyet 
Zsigmond király állíttatott ki 1418. március 19-én, Konstanzban. A címereslevelet a 19. 
század második felében többen is közölték, illetve elemezték és nyilvánvaló volt az is, hogy a 
bocskói stb. Bocskai család is azok között van, akik ezt a címert használták.327 A címer kék 
mezőben ágaskodó arany oroszlán, melynek szemét (a festményben orrát) nyílvessző fúrja 
keresztül, sisakdísz: sisakkorona nélkül a címerkép. A Chapy armális önmagában is több 
kérdést felvetett, melyet a kutatás több-kevesebb sikerrel válaszolt meg. Az egyik ilyen a 
címerleírás és a befestett címerkép azon eltérése, hogy a nyílvessző az oroszlán szemén, 
illetve az orrán fúródik keresztül.328 A másik ilyen Fejérpataky által felvetett kérdés a 
Sárkány-rendhez kapcsolódik, nevezetesen, miszerint az oklevél csak az adományt nyerő 
Chapy Andrásról mondja azt, hogy a rend tagja volt, és nehezen is képzelhető el, hogy az 
egész, az oklevélben felsorolt rokonság szintén rendtag lett volna, ez esetben azonban a rendi 
jelvénynek a címer részeként való viselésére nem lennének jogosultak. A címerhasználat 
gyakorlata azt mutatja, hogy ennek ellenére több család is ugyanúgy használta a címert, 
ahogyan az armálisban szerepel. Ennek feloldása az lehet, hogy tulajdonképpen az adomány 
a leírt és befestett címerre szólt, tiltó záradékot pedig nem tartalmaz a szöveg, így egyrészt 
érthető a rendi jelvény továbbélése az összes kedvezményezett család címerében, másrészt 
arra is figyelmeztet ez, hogy a Sárkány-rend jelvényének valamely címerben való 
megjelenése nem feltétlenül jelenti a címernyerő felmenő rendtagságát. (Talán ez is az egyik 
oka a Soós család még az évben kiállított teljesen eltérő címerének, bár a különbözni akarás 
fontosabb mozgatórugónak tartható.) 
Bocskai István erdélyi fejedelem révén közismert a címer utóélete, és feldolgozott az ő 
személyes címerreprezentációja.329 A 16-17. századi pecsétanyag alapján azonban számos 
kiegészítő megállapítás tehető a családi címerhasználathoz. A 16. század közepe, második 
fele az az időszak, amikor a család több ágra szakadt, igaz maga a kismarjai ágazat csak két 
generációt élt meg, és a másik kettő sem sokkal többet, mégis megjelennek eltérések a 
címeren. A szoros értelemben tárgyunkhoz tartozó ágak két tagjától, Bocskai Miklóstól és 
Istvántól a 17. század folyamán nem került elő olyan címeres pecsét, amelyen sisakdísz, vagy 
pajzskorona lenne látható. Ez csak annyiban furcsa, mert az eredeti 15. századi 
címereslevélen is van sisakdísz. A jelek szerint a Bocskaiaknak nem állt rendelkezésre ez a 
kép, és hűen ragaszkodtak a sisakdíszt mellőző változathoz, amely ezek szerint közös 
öröksége volt az ágaknak.330 Sajátos egyezőség a fejedelem címerével, hogy a címereslevélben 
lépő, lépve ágaskodó oroszlán említett személyek pecsétjén ülő helyzetben jelenik meg, úgy 
nyúl a nyílvesszőért (vagy fogja azt). Bizonyára ez is egyik oka annak, hogy az állat fejével 
nem fordul szembe, tisztán profilból látható. Ez a fajta módosult ábrázolás már a 16. század 
második felében megjelent Bocskai Erzsébet címerén,331 tehát feltehetően legkésőbb az ő apja 

                                                 
327 Károlyi Oklevéltár II. 34-38., Fejérpataky: Chapy-czímer., Soós: A sóvári Soós család. 118.,  a közlések alapja az 
oklevél 16. századi másolata, ld. MOL Dl. 98825. 
328 Újabban ld. Bertényi: Címerváltozatok. 68. 
329 Ld. Gyulai: Bocskai címerreprezentációja. 
330 A sisakdísz mellőzése jellemző a sárkány-rendi jelvényt viselő többi családra, annak ellenére, hogy a szóban 
forgó Chapy címer a példája, hogy eredetileg nem állt ellentétben egymással a rendjelvény és a sisak, sisakdísz. 
Az elmaradásnak viszont véleményem szerint lehet pusztán heraldikai oka, az tudniillik, hogy a két elem 
együttes szerepeltetése leginkább valamelyiknek az előtérbe kerülésével oldható meg, miáltal térbeli ábrázolás 
jön létre – más kérdés, hogy az egyéb tekintetben a heraldikai szabályokra nem ügyelő magyarországi heraldikai 
gyakorlattól elvárható-e ez a fajta gondosság, illetve annak általánosan, több családnál való érvényesülése. 
331 Huszár: Éremművészet. 8-9. képes oldal. 
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generációjában történt a változás. Az oroszlán a legtöbb esetben lebeg, de Bocskai fejedelem 
pecsétjein előfordul, hogy talajt helyeznek alá. () Azt, amiben az adománylevél is ellentétbe 
került magával, tudniillik, hogy a nyílvessző hol fúródik az állatba, a pecsétlenyomatok 
fennmaradási minősége miatt több esetben nehéz eldönteni (nincs is nagy különbség az orr 
és a szem között), Bocskai István pecsétjein ez inkább az orr,332 míg Bocskai Miklósnál 
egyértelműen a szembe fúródik a nyílvessző.333 A sárkány fontos attribútuma a korona 
hiánya. Az említett közös jellegzetességek egy közös előképre utalnak, ami azonban ha nem 
is jelentősen, de egyértelműen eltér a Chapy-armálisban ábrázolt és befestett címertől. Ezt a 
változatot viszont következetesen használta mindegyik családtag és a család két ága is.334 Az 
is egyértelmű, hogy a rangemeléskor, vagy annak következtében nem változott meg a 
családi címer. 
 
 

Bornemissza, szendrői 

 
A szendrői Bornemissza család első ismert őse a 15. század első felében élt Bálint, akinek már 
fiaiban kétfelé ágazott a család, melynek minaji ágához tartozók a 19. században is 
birtokoltak Gömör vármegyében. A szendrői ágból a 16. században János kanizsai 
várparancsnokot és Gergely püspököt említi a szakirodalom. Említett János fia lett Szendrőn 
birtokos és harcolt Bocskai oldalán. Fia, János Bethlen Gábor hadvezéreként szerepel, majd a 
felső-magyarországi királyi hadszervezetben jutott el magas posztra, részben ennek 
köszönhette 1649-ben nyert grófi címét. Fiának, aki szintén katonai pályára lépett azonban 
nem volt utóda, így a főnemesi ág csak két generációt ért meg. 
 
Szendrői Bornemissza János címerével kapcsolatosan viszonylag sok forrás áll rendelkezésre, 
de azok annál zavarba ejtőbbek. A család többi tagjának ugyanis nem ismert címeres forrása, 
más, jelentősebb szerepet vitt Bornemissza-családbeliekkel (pl. Pál püspök) nem hozható 
összefüggésbe. Mint az a szakirodalomban is szerepel, Bornemissza János címere lebegő 
koronán jobbra lépő, lefelé nyújtott baljában királyi koronát, felfelé nyújtott jobbjában három 
felfelé álló hegyű nyílvesszőt tartó (száját kitátó, nyelvét kiöltő) koronás griff.335 A címer 
rekonstruálása pecsétekről történt, címeradományozó levél nem ismert, a bárói diploma nem 
tartalmaz a címerre vonatkozó kitételt. Az 1620-as évekből fennmaradt lenyomatok 
mindegyike töredékes az egyiken a sisakdísz látszik (a fent leírt címerkép növekvőn, de a 
griff kezében lévő tárgyak nem azonosíthatóak biztosan)336 a másikon csak a pajzsban a fent 
leírt címerkép.337 Az 1630-as években azután a gyűrűspecséteken a pajzsban csak koronából 
növekvő griff látható, a sisakdísz, ugyanaz, vagy pajzskorona,338 kispecsétjén viszont a teljes 

                                                 
332 27 mm-es ovális pecsét, körirata: COM STEP BOCSKAI <....>, Bocskai István Veér Ferencnek, Parnó, 1668. 
március 28., MOL E 204 (6. d.) 
333 16 mm-es ovális pecsét, felette NB monogrammal, Bocskai Miklós Forgách Zsigmondnak, Szatmár vára, 1607. 
november 12., MOL E 204 (6. d.) 
334 A Hallerek nemzetségkönyvében szereplő változat (az oroszlán lebegő koronából nő ki, a nyílvessző 
harántirányban alulról felfelé szúrja át az orrát) lényegesen elüt ezektől, a befestés körülményeinek 
tisztázatlansága miatt komolyan nem tudjuk figyelembe venni, vö. Szádeczky: A Haller grófok. 8. 
335 Siebmacher Ungarn Suppl. Bornemissza VI., v. Szendrő. 
336 15 mm ovális pecsét, körirata: IOANNES <BORNEM>IZZA, a sebesi udvarbírónak, Abos, 1625. március 20. 
MOL E 190 nr. 472. 
337 12 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: IOHANNES BORNEMISZA, Rákóczi Györgynek, Kassa?, 1629. 
január 2., MOL E 190 nr. 605. 
338 8 mm-es nyolcszögletű pecsét, Veszti? Ferencnek, Kassa, 1639. szeptember 12., MOL E 204 (6. d.); 11 mm-es 
nyolcszögletű pecsét a sisakdísz mellett I B monogrammal, Lippay György érseknek, Kassa, 1639. február. 12., 
Prímási Lt., Acta radicalia, cl. X. cap. 196., 9. cs. 48. p. 
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alakos változat, de a sisakdísz, ebben az esetben is csak növekvő.339 A későbbi évekből 
származó pecsétek alapján kétségesnek tűnhet, hogy vajon változott-e a címer a bárói cím 
elnyerését követően. Gyűrűspecsétjére továbbra is a koronából növekvő változat került,340 
nagyobb pecsétjén viszont a pajzsban a griff átlépi a koronát, az teljesen a lábai között 
látható, és maga az állat nem visel fején semmit, ehhez képest a sisakdísz a hagyományosnak 
nevezhető, növekvő, koronás változat.341 Egy harmadik pecséten a griff a pajzsban is 
koronás,342 így a legnagyobb pecsétlenyomat ábrázolását a vésésből következő, egyedi 
változatként lehet csak értékelni, ami arra is utal, hogy a címer nem változott meg a bárói 
címelnyerését követően, de nem is rokonítható a minaji Bornemisszák címerével.343 
 
 

Bosnyák, magyarbéli  

A Bosnyák család rövid életű mágnásfamíliának bizonyult. Noha egyes korai történeti 
kutatások a családot a 14. századig vezették vissza, ezt már Nagy Iván sem látta 
bizonyíthatónak.344 A család első ismert tagja radnyáki Bosnyák Márk, aki török fogságot is 
elszenvedve, 1553-ban kapott nemeslevelet és címert I. Ferdinánd királytól. Unokája a 
báróságszerző Bosnyák Tamás karrierjében szinte csak a hadi érdemek játszottak szerepet.345 
Pályáját az sem törte meg, hogy 1605-1606-ban Bocskai mellé állt.346 Ezt követően nyerte el 
ugyanis a bárói címet. A mágnások között is tovább folytatódott karrierje: 1617-ben Hont 
vármegye főispánja lett.347 1620-ban már királyi tanácsos és valószínűleg II. Ferdinánd 
koronázásán avatták aranysarkantyús vitézzé.348 De a hadi vállalkozásokról sem mondott le, 
harcolt a Habsburgok alatt a harmincéves háborúban.349 1623-ban pedig az országos 
főméltóságok közé is bekerült, királyi étekfogó (asztalnok) mester lett.350 
A mondhatni szó szerint kivívott társadalmi pozíciót jól jelzi, hogy mindhárom lányát igen 
jól sikerült kiházasítania.351 Egyetlen fia azonban egyházi pályára lépett, így a család bárói 
ágának nem lett folytatása. 
 

                                                 
339 25 mm-es ovális pecsét, körirata: IOANN[ES] BORNFEMISSZA] DE ZEND[RO] EQVES AVRAT[VS] 
SACRAT<?> REGIAE S? MA[IESTA]TI S? PARTFIVM] REGFNI] HVN[GARIAE] SVPP[REMVS?] 
VICEGENN[ERALIS], Chernel Györgynek, Kassa, 1634. június 30., MOL E 190 nr. 1266, továbbá uo. 1257. 
340 11 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán I B monogrammal, Lorántffy Zsuzsannának, Kassa, 
1657. április 18., MOL E 204 (6. d.)) 
341 30 mm-es ovális pecsét, körirata: IOH BORNEMISZA DE SZENDRO EQ AVR S C R M <?> REG HVNG SVP 
VICEGENERALIS, Mosdossy Imrének, Kassa, 1652. október 26., MOL E 204 (6. d.)) 
342 25 mm-es, Ung vármegyének, Kassa, 1652. március 10., MOL E 204 (6. d.) 
343 Vö. Forgon: Gömör-Kishont. 138., rajza 136. 
344 Nagy: Magyarország családai. II. 204-207. A család részletes történetét ld. Matunák: A Bosnyák család., családfa 
uo. 372. 
345 Mint több kortárs újonnan kreált báró, neki is a tizenötéves háború teremtett alkalmat katonai tehetsége 
kamatoztatására. Kezdetben Szlavóniában, Erdődy György horvát-szlavón bán alatt teljesített szolgálatot, majd 
mind kisebb, mind általános hadműveletekben, különböző tisztségekben vett részt Buda, Esztergom és 
Székesfehérvár ostromában, valamint a mezőkeresztesi csatában. Ezt követően különböző végvárak (Surány, 
Csábrág, Fülek) kapitánya volt – utóbbié huzamosabb ideig, ld. A bárói diploma leírását, ld. II. Mátyás, Prága, 
1617. április 8., MOL A 57 VI. 619-620. 
346 Pálffy: A Magyar Királyság. 371. 
347 Fallenbüchl: Magyarország főispánjai. 82. 
348 MOL A 57 VII. 86. 
349 Legalábbis oda indult 1619 szeptemberében, vö.: Géresi: A nagy-károlyi. IV. 154. Jellemző, hogy a szakirodalom 
szerint ő volt az egyetlen magyar nemes, aki a harmincéves háború első éveit követő cseh- és morvaországi 
hatalmi és vagyoni átrendeződés révén jelentősebb birtokokra tett szert, vö.: Pokluda: Magyarországi nemesek. 
245., 256. 
350 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 87. 
351 Zsófia hadadi Wesselényi Ferenc, a későbbi nádor, Kata Perényi Ferenc, Judit Balassa Imre felesége lett. 
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A Bosnyák család rövid virágzása alatt a 16. századi címereslevélben kapott címeréhez 
ragaszkodott, a pecsétanyag legalábbis nem mutat lényegi eltérést. Az 1544-es 
adománylevélben nemes radnyáki Bosnyák Márkot és fiát Andrást, többek között Bécs 1529-
es ostroma során szerzett érdemeiért, valamint konstantinápolyi fogságáért, melyet Buda 
1541-es elfoglalásakor fogságba esve szenvedett el, de amelyből szerencsésen kiszabadult, I. 
Ferdinánd király nemességében megerősítette352 és címert adományozott neki. Az 
adománylevélben régi címer megerősítéséről, illetve régi címerképről nem esik szó, ezért a 
címert teljesen új adománynak kell tartani. Az oklevél élére befestett és a szövegben is leírt 
címer a következő: két részre osztott pajzs felső, kék mezejének alsó részén folyó látható 
(ugyanis a szöveg nem szól róla), felette jobbra fordult természetes színű, növekvő oroszlán, 
mely baljában lefelé fordított holdsarlót, jobbjában a legnemesebb fának a pálmának három 
ágát tartja azzal fejét mintegy árnyékolva (feje felett), a leírás nem, csak a magyarázat szól, az 
oroszlán farka felett, a pajzsfő hátuljában lebegő hatágú, arany csillagról, mely megtöri a 
holtak városának, ahonnan Lucifer származik, fényét, és mindenütt tanúsítja az adományos 
hűségét és erényét (– kiegészítve a győzelem és dicsőség jelképét a pálmaágat tartó oroszlánt 
a félhold feletti diadalában). Az alsó, vörös mezőben három nem egyforma magasságú 
sziklaszirt látható. A sisakdísz az oroszlán, takarók a szövegben nincsenek leírva, a 
címerfestményen kék-arany, vörös-arany színűek. 
A 16. századból csupán egy emléket sikerült feltárni, azonban annak mind tartalma, mind 
esetleges kapcsolódása kérdéses. Ez ugyanis bizonyos Bosnyák Tamás vinnicai udvarbíró 
(castellenus) pecsétlenyomata, akinek személyét nem lehet beilleszteni a családfába és 
címeréből is talán csak a vágás sejthető.353 
A família két jelesebb személyisége címereikben, több mint fél évszázaddal a címeradomány 
után is hűen ragaszkodtak a sokatmondó címerhez, a pecsétlenyomatokon nem találni ettől 
való nagyobb eltérést. Bosnyák Tamás egyes kisebb pecsétjein ugyan nem vehetőek ki 
teljesen a címerkép és a sisakdísz részletei, egyik nagyobb pecsétje viszont arról árulkodik, 
hogy a vésnök majdnem mindenben hűen követte a címereslevélben lerajzolt címert, a fő, de 
általános különbség az, hogy a csillag a pajzsfő hátuljából, az oroszlán mögül, a pajzsfő 
elejébe, az állat két mellső lába közé került.354 Kisebb eltérésként jegyezhető fel, hogy ehhez 
képest a gyűrűspecsétek lenyomatain, a csillag nem látszik az oroszlán előtt, illetve annak 
felemelt, pálmaágat tartó jobb mellső lába alatt, bár olykor a félhold sem, ami inkább a tárgy 
romlására utal.355 
Ezekhez képest fia, István pecsétlenyomatai hasonlóképpen követik az armális képét és a 
csillag áthelyezése mellett legfeljebb kidolgozásbeli apró eltéréseket lehet rajtuk megfigyelni, 
melyek közül a legszembetűnőbb a felső mező alsó részén található „folyó” vastagodása. 
Igaz, hogy már az is eltérés az armálistól, hogy Bosnyák Tamás címeres pecsétjeit nézve 

                                                 
352 I. Ferdinánd, Bécs, 1544. augusztus 27., MOL P 419 fasc. A nr. 2. A diploma kiállítása viszonylag igénytelen, a 
címer rajza pontos, de nem a legjobb kivitelű. Az oklevélben nem szerepel a nemtelenek közül való kivételre utaló 
formula, ezért a rendelkezés („in veros nobiles creavimus, eligimus, ordinavimus et constituimus cetui ac numero 
virorum regni nostri Hungariae nobilium aggregamus et connumeramus”) valószínűleg valamely más (délszláv?) 
nemesi, vagy ahhoz hasonló állapot elismerését jelenthette, mint arra Oláh Miklós esete is példa (ld. ott). 
353 15 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett T B monogrammal. Batthyány Kristófnak, Vinnica, 1550. május 
25, MOL P 1314 no. 7447., továbbá uo. no. 7448., 7450.(?). Ő nem található meg a családfán, ld. Matunák: A 
Bosnyák család. 372. 
354 26 mm-es ovális pecsét, körirata: THOMAS BOSNYAK <?>, Rákóczi Györgynek, Fülek, 1629. november 5., 
MOL E 195 nr. 690. 
355 14 mm-es ovális. Pecsét, körirata: BOSNIAK THOMAS, Rimay Jánosnak, Fülek, 1610. február 27., és 1610. 
szeptember 2., Prímási Levéltár Ipolyi-gyűjtemény II/17, 18. Ugyanakkor ezeken a lenyomatokon a pálmaág és az 
azt tartó kéz sem az armálisban lefestettnek megfelelően látszik (tehát a végtagját az oroszlán nem annyira maga 
fölé, szinte vízszintesen tartja, hogy a pálmaág a feje felett, a pajzs felső szélével közel párhuzamosan legyen), 
hanem inkább a kardot tartó címerképek ikonográfiájának megfelelően előre nyújtja, hogy a kard hegye a feje 
felett legyen. Ezáltal az a benyomása is lehet a szemlélőnek, hogy az oroszlán kezében valóban kard van, ami 
azonban - a források elmosódottságának okán nem igazolható. 
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pólyáról beszélhetünk, és csak említett nagyobb pecsétje kapcsán lehet szó arról, hogy 
csupán a pajzs osztásáról és a felső mezőben látható talajról van szó. Ez azonban legfeljebb 
vésési következetlenség, mivel az oroszlán nem szokott kinőni a talajból, azon teljes alakban 
szokott mutatkozni, szöveges forrás hiányában pedig nehéz eldönteni, hogy eredetileg mit 
szándékoztak ábrázolni. Bosnyák István címeres pecsétei esetében a pécsi püspökként 
használt pecsét ábrázolásához képest a veszprémi püspökként vésetett pecséten láthatóan 
megvastagodott a pólya, amit azért érdemes megemlíteni, mert ez utóbbin már csaknem 
olyan vastag, mint az alsó és a felső mező, tehát úgy tűnhet, hogy a pajzs három mezőre van 
osztva.356 Ezt erősíti az is, hogy a jó kidolgozású pecséteken a pólyába hullámokat 
ábrázoltak, tehát önálló tartalmi elemet, heroldalakot tüntetett fel benne a vésnök, a 
mesteralakokkal szemben a plasztikusabb változatot részesítve előnyben, amelyik egyébiránt 
a másik két mező tartalmával is rokonítható, úgyis, mint címerkép, és az alsó mezővel úgyis, 
mint természeti motívum. 
A 17. századból Bosnyák Judit pecsétjét sikerült még megtalálni, melyen a fenti 
jellegzetességek és módosulások mind megtalálhatóak, továbbá a pajzstalpban talán egy 
vágóvonalból nőnek ki, de ez lehet, hogy csak romlás következménye.357 
A családtagok egyébként minden fellelt pecsétjükön a teljes címert használták, pajzskoronás, 
vagy pusztán pajzsra szorítkozó címerével nem találkozni, - természetesen Bosnyák 
Istvánnál a sisakot és sisakdíszt mitra helyettesíti. 
Egyértelmű, hogy a családtagok nem kaptak és nem is vettek fel a báróság elnyerésekor új 
címert, illetve nem éltek címermódosítással. A csillagnak az oroszlán mögül, a pajzsfő 
hátuljából az oroszlán elé való kerülése nem tartható jelentős eltérésnek, feltehetően csak a 
kedvezőbb helykihasználás az oka. Mindenesetre tartós változtatásnak bizonyult, hiszen a 
17. században már minden családtag így használta címerét, ezzel együtt lehet, hogy csak 
Bosnyák Tamás kezdte el így használni címeres pecsétjeit. 
 
 

Bossányi, nagybossányi 

 
A család a Divék nemzetség egyik ága, a középkorban a Trencsén megyei birtokos nemesi 
rétegből nem emelkedett ki.358 A Mohács utáni időszakban egyes felvidéki vármegyék 
közigazgatásában játszott szerepnél csak a 17. században a bárói címet szerző Mihály jutott 
magasabbra, az alnádorságig.359 A kiterjedt család főnemesi ága két generációt ért csak meg. 
 
A család 1414-ben már részesült címeradományban,360 azonban a szöveg nem írja le a címert, 
a birodalmi mintára kiállított okirat közepére pedig nem került befestésre, így semmilyen 
információval nem rendelkezünk arról. Azonban miniden bizonnyal a Divék nemzetség 
medvéje és lombos fája lehetett a címer fő motívuma, a család származására tekintettel. Ha 
mégsem ez volt, akkor sem jelent meg más címerkép az eddig ismert források tanúsága 
szerint. A családtagok pecsétjein a (lombos) fa előtt jobbra lépő medve látható, a korban 

                                                 
356 28 mm-es, ovális pecsét, körirata: STEPHANVS BOSNIAK DE MAGIARBEL EP[ISCO]PVS WESP[REMIENSIS] 
S C RQ M CON[SILIARIVS], Batthyány Ádámnak, Bécs, 1643. július 14., MOL P 1314 no. 7456., továbbá uo. no. 
7457., 7458. 
357 13mm-es ovális pecsét, körirata: BOSNYAK IVDIT, Dévény vára, 1644. március 25., MOL P 123 I. a). 
358 Engel: Genealógia. Divék nem 2. Bossányi-ág 1. tábla., Szluha: Nyitra vármegye. I. 166-202. 
359 Bárói diploma fogalmazványa: 1649. december 10., MOL A 35 ao. 1649 nr. 431. 
360 Zsigmond király, Konstanz, 1414. március 12., MOL Dl. 50511. 



 62 

megszokott módon a fa mellett égitestekkel (félholddal és csillaggal).361 A bárói diploma 
azonban megváltoztatta a címert. A pajzsbeli címerképet (kék pajzsban zöld talajon fenyőfa 
előtt jobbra lépő természetes medve) – minden bizonnyal a hagyományok jegyében – nem 
érintette a változás (abban égitestekként arany napot és félholdat ír le a szöveg), viszont 
jobbról és balról egy-egy kitárt szárnyú angyal adódott hozzá, mint pajzstartók, a sisakdísz 
(ami azelőtt növekvő, ágaskodó medve volt), növekvő, koronás, nyelvét kiöltő oroszlán lett, 
amely baljában arany koronát, jobbjával kivont meztelen jardot tart.362 A takarók vörös-fehér, 
és sárga-kék színűek. 
Az ág címeres pecsétjeinél meg is figyelhető ez a változás, mely feltehetően a hamar 
bekövetkező kihalás miatt nem ment át a heraldikai köztudatba.363 Bossányi II. Mihály egyik 
pecsétjére ugyan nem kerültek fel az angyalok,364 egy későbbin azonban jól kivehető a bárói 
címer.365 Ez a címervariáns azért érdekes mert viszonylag korai példája és jól szemlélteti a 
bővítés (kifejezőbbé, előkelőbbé tétel, új tartalmak közlése) igényének és az ősi címer 
továbbvitelének kompromisszumát. A csillagnak napra való váltása Bossányi Gábor 
címerében is előfordul,366 tehát az nem értelmezhető címertörésként. 
 
 

Büdy 

A 14. századig visszavezethető családot Mohács után II. Mihály tette ismertté.367 A század 
közepén Kelet-Magyarországon már kiterjedt birtokállománnyal bíró Mihályt már Nagy 
Iván mágnásnak nevezi testvérével együtt, de a bárói cím elnyerésének időpontja ma sem 
határozható meg bizonyosan.368 Annak elérésében minden bizonnyal komoly szerepet 
játszott Oláh Miklós unokahúgával való házassága.369 A legjelentősebb tisztség, amit elért, az 
Bereg vármegye főispáni széke volt, 1547-ben. A család virágzása azonban nem volt hosszú 
életű, a második generációval kihalt. 
 
A család címerét Nagy Iván egy gemmapecsét alapján próbálta megadni, mely tévedést 
Lehoczky Tivadar javított.370 Ő egy a munkácsi katolikus templomon lévő, helyreállítást jelző 
emléktáblára, valamint egy címeres pecsétre hivatkozva lebegő királyi koronából növekvő, 
ágaskodó, jobbfelé fordult egyszarvúban adja meg a családi címert. Ennek eredete nem 
ismert, de tekintve az egyszarvú korabeli divatját, nem tartható réginek, előfordulhat, hogy 
azt csak Büdy Mihály vette fel. 
 
 

                                                 
361 Pl. Bossányi János nyolcszögletű pecsétje, 1606, Novák: Rodové erby. X. 5., vagy Bossányi Gábor 17 mm-es 
ovális pecsétje, a pajzskorona felett <G> D B N B betűkkel, Balassa Ádámnak, Nagybossány, 1688. április 17., 
MOL P 1760 2. t. nr. 253. 
362 A diploma fogalmazványa, MOL A 35 ao. 1649. nr. 431. fol. 2r.. A pajzstartó angyalokra vonatkozó rész 
utólagos betoldás. 
363 Vö.: Siebmacher Ungarn. Bossányi v. Nagy- u. Kis-Ugrócz. 
364 21 mm-es ovális pecsét, körirata: MICHAEL BOSSANI, Báthory Zsófiának, Nagyugróc, 1667. október 8., MOL 
E 204 (7. d.). 
365 22 mm-es ovális pecsét, körirata: MICHAEL <BOSS>ANI, Radvánszky Györgynek, Nagyugróc, 1684. január 
22., MOL P 566 III. o. II. 25. sz. 
366 Ld. a Zichy-albumban szereplő címerfestményt, Kubinyi: Egy XVI. és XVII. századi. 22. 
367 Nagy: Magyarország családai. II. 279-281. 
368 Pálffy: A Magyar Királyság. 
369 Maksay: Magyarország birtokviszonyai. I. 36. 
370 Nagy: Magyarország családai. II. 279., Lehoczky: Néhány szó. 
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Cziráky 

 
Mint a középkori Veszkény (Vezekény) nemzetségbe tartozó családot egészen a 13. 
században élt Pókáig lehet visszavezetni.371 A Sopron vármegye több helységében is birtokos 
család évszázadokon át stabil tagja volt a megye nemességének, egyes tagjai komolyabb 
tisztségekhez is jutottak olykor.372 A köznemességből az országos, egyszersmind 
főnemességbe Cziráky I. Mózes karrierje jutatta a családot, gyakorlatilag előzmények nélkül. 
Az országos közéletben, illetve az arisztokrácia köreiben teljesen homo novusnak számított a 
család. (V. István 16. század második felében kihalt mellékága büszkélkedhettek Jurisics-
rokonsággal, illetve Várday Pál érsek udvarában való tisztviseléssel).373 I. Mózes (1567-1627) 
tisztán hivatali pályán emelkedett a mágnások közé. „Korának egyik legeszesebb 
törvénytudó férfia” – ahogyan Nagy Iván nevezi374 – minden bizonnyal jogot tanult, talán 
egyetemet is végzett, pályája kezdete sajnos még ismeretlen, 1602-ben az országhatárok 
megvizsgálására kiküldött biztosok között van,375 1605-ben már királyi jogügyigazgató, mely 
tisztségéről 1608-ban lemondott.376 A bárói címet 1620. áprilisában kapta és feltehetően rövid 
időn belül királyi tanácsos is lett.377 Nincs feltérképezve még Esterházy Miklóssal való 
kapcsolata sem: mindenesetre az 1625-ös országgyűlésen, amikor Esterházy országbíró, 
akkor Cziráky Mózes személynök lett, mely tisztet nem sokkal később bekövetkező haláláig 
viselte.378 Leszármazottai hasonló, de nem ennyire fényes karriereket futottak be. 
 
A Vezekény (Veszkény) nemzetség címerét nem ismerjük, Csoma József annak 
ismertetésénél egyenesen a Cziráky címert írja le, mindenfajta megjegyzés nélkül.379 A 
Czirákyak leszármazását bemutató Szopori Nagy Imre ha lehet, még kevesebbet foglalkozik 
a címer kérdésével, a Nagy Iván által közölt címert írja le.380 Újabb kutatások híján a 
Vezekény nemzetség címere és a Czirákyak címerének ezzel való kapcsolata nem tisztázható. 
Már csak azért sem, mert az első vonatkozó forrásokkal csak a 17. század elejétől találkozni. 
Az első, és Cziráky I. Mózes által a legtöbbször használt címeres pecsétlenyomaton ovális 
pajzsban lebegő koronából növekvő, jobbra fordult, farok nélküli állatalak (farkas), nyitott 
szájjal két mellső végtagjával kétfarkú zászló rúdját fogva, a zászlón balra fordult félhold, 
annak szarvai előtt csillag látható (az állat feje „belelóg” a zászlóba, azaz az térben mögötte 
van, de ez miden bizonnyal vésési hiba).381 Figyelemre méltó a köriratokban 
magánszemélyek által ritkán használt évszám, ami a pecsét vésetésére, vagy ezzel 
kapcsolatos, azt megelőző adományra utal. 

                                                 
371 A nemzetség, illetve a Cziráky család családfáját Szopori Nagy Imre állította össze, ld. Szopori Nagy: A 
Vezekényi nemzetség. (családfa a 9. oldalon), emellett főleg birtoklástörténeti és jogügyekkel kapcsolatos 
adatokat közöl; újabb családfák: Karácsonyi: A magyar nemzetségek. 
372 III. Miklós alispán, fia V. Miklós peleskei várnagy volt (Szopori Nagy: A Vezekényi nemzetség. 9.,), II. László 
Csezmicei János pécsi püspök udvarának tagjaként szerepelt,  (uo. 63.) 
373 Vö.: Szopori Nagy. A Vezekényi nemzetség. 9. A vagyongyarapítást, megőrzést viszont a jelek szerint sikeresen 
folytatta a család főága, egyebek (ezeket ld. Szopori Nagy. A Vezekényi nemzetség. 65.) 1596-ban a család szabad 
vásártartási jogot szerzett Cirák településnek (évi négy alkalomra), ugyanakkor pallosjogot és .. patibuum 
szereztek e település vonatkozásában – mindkett: - I. Rudolf király, Prága, 1596. március 10., MOL A 57 V. 226-
227. és 227-228. 
374 Nagy: Magyarország családai. III. 200. 
375 1602. évi 23. tc. 
376 Fallenbüchl: Állami tisztviselők. 69. 
377 Bárói diploma: II. Ferdinánd király, Bécs, 1620. április 5., MOL A 57 V. 78-80.; első adat királyi tanácsosságára: 
II. Ferdinánd birtokadománya részére, Sopron, 1622. július 18., uo. 186.  
378 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 107. 
379 Csoma: Magyar nemzetségi. 1313. 
380 Szopori: A Vezekényi nemzetség. II. 67. 
381 13 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: MOISES CZYRAKY I606, Batthyány Ferencnek, Dienesfalva, 1612. 
szeptember 11., MOL P 1314 nr. 9478., továbbá ugyanott nr. 9477. (1612)-től nr. 9551. (1629)-ig számos levélen. 



 64 

Cziráky Ádám pecsétjein következetesen ugyanaz a címerkép szerepel, a pajzsban lebegő, 
jobbra fordult, lépő, száját kitátó állat (farkas) látható, mely két mellső végtagjával egy 
kétfarkú zászlónak a rúdját fogja. Kisebbik gyűrűspecsétjének382 kivételével minden esetben 
van sisak és sisakdísz is, mely a címerkép a koronából növekvőn farok nélkül.383 Cziráky II. 
Mózes az eddig ismertetettekkel lényegében megegyező címert vésetett pecsétjeire. A 
századvég modorában viszont mindegyiken pajzskorona látható, a farkas pedig nagyobb 
pecsétjén a pajzs vonalán áll, ami gyűrűspecsétjein is valószínűsíthető. A zászlón a három 
változat közül kettőn azonosíthatók az égitestek, a nagyobb pecsét esetében ezek jobbról 
balra: a balra fordult félhold és hatágú csillag. Kisebbik gyűrűspecsétjén viszont a zászló 
feltehetően már nem fért az állat feje fölé, ezért a rúdnak a farkassal ellentétes oldalán 
jobbfelé kiterjedve ábrázolták, de kétágúan, rajta az alsó részben egy felfelé fordított 
holdsarló a felsőben pedig csillag látszik. Ez esetben egyedüliként a zászlónak csúcsa is 
van.384 Ez utóbbi változat – különösen, mivel gyűrűspecsétről van szó – vésési sajátosságnak 
tekinthető, feltűnő viszont az, hogy Cziráky I. Mózes által használt címerkép, a koronából 
kinövő állat, eltűnt utódai címeres pecsétjeiről.385 Mivel a bárói diploma nem szól a címerről 
és I. Mózes a fent leírt címerképet következetesen használta címszerzése után is, ezért a 
korona eltűnése a bárói rangemeléshez nem köthető, előfordulhat, hogy csupán fiának az 
újítása volt, amely rögzült. 
 

Czobor 

 
Egyike azon korszakunkbeli családoknak, melyek tagjai már Mohács előtt jelentősebb 
pozíciókat töltöttek be. A család első ismert tagját, Miklóst Engel genealógiája a 14. század 
második felében említi.386 Noha a 15. század folyamán a családtagok között találunk budai 
udvarbírót387 és damásdi várnagyot, igazi emelkedése I. Mátyás halála utánra tehető, és 
Czobor Imre személyéhez köthető. Ő szerezte 1488-ban a holicsi uradalmat, majd Éleskő 
várát, megvetve ezzel a felemelkedés anyagi alapjait.388 A mohácsi csatát követő 
polgárháborús időszakban két testvér, Imre és Pál párhuzamos karrierje figyelhető meg. 
Imre előbb évekig volt a királyi tábla bírája (nádori ítélőmester), majd 1572-ben nádori 
helytartó lett, ami mellé 1578-ban a főkamarási címet is megkapta, ráadásul 1579-től királyi 
tanácsosként is említik. Testvére, Pál szintén bírósági karrier után 1587-ben az uralkodó által 
kinevezett tagja lett a Magyar Tanácsnak, 1588-ban pedig bárói címet kapott. Azonban Pál 
gyermektelenül halt meg, így pro forma kiesett a család a főnemesség soraiból. II. Imre fia III. 
Imre viszont szinte ugyanazokat a lépcsőfokokat járta végig, hogy aztán az ő fia szerezzen 
1653-ban grófi címet. Imre és Pál erőfeszítései már olyan helyzetbe jutatták a családot, amely 

                                                 
382 7 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: ADAMVS CZIRAKY, Sopron, 1650. február 3., MOL P 124 nr. 439., 
továbbá uo. nr. 450., 451., 457., 463. (1652). 
383 A zászlón minden esetben van valami, de ez csak a leggyakrabban használt pecséten vehető ki, hogy csillag és 
tőle balra, egy balra fordult félhold van, ld. 25 mm-es ovális pecsét, körirata: ADAMVS CZIRAKY, Batthyány 
Ádámnak, „Tarza”, 1644. július 5., MOL P 1314 nr. 9444., továbbá uo. nr. 9446-9452. (1649), uo. P 124 nr. 461., 462. 
(1652). Megjegyzendő, hogy a farkasnak, amennyiben van, úgy a farka lefelé áll, konyul a pecséteken, Cziráky 
Ádám nagyobbik gyűrűspecsétjének kivételével, ld. 10 mm-es, nyolcszögletű, körirata: ADAMVS CZIRAKY, 
Batthyány Ádámnak, Dienesfalva, 1641. január 25., uo. nr. 9442., és nr. 9441. (1640) 
384 8 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, a pajzskorona felett félkörívben a MCDD betűkkel, Batthyány 
Kristófnak, Dienesfalva, 1682. október 4., MOL P 1314 nr. 9557., és uo. nr. 9556. (1682), 9558-9560., 9562-9564. 
(1684). 
385 Csoma József csak annyit jegyez meg, mindenfajta utalás nélkül, hogy „A család némely tagjai a farkast 
koronából növekvőn is használták.” Csoma: Magyar nemzetségi. 1313. 
386 A család leszármazását lényegében már tisztázta Dudás: A Czobor család., Ismerteti továbbá Bodrog 
vármegyei birtokaikat is, és a családi címert, ez utóbbit viszont csak Nagy Iván munkája alapján. 
387 Mihály, ld.: Kubinyi: A budai vár udvarbírói hivatala. 93. 
388 Neumann: A Korlátköviek. 108-109., 75-76. 
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jó alapot adott az előrelépésre, amit jó házasságokkal alapoztak meg.389 Czobor Mihály 
karrierje az 1620-as években kezdett kibontakozni. Nem elképzelhetetlen, hogy ebben 
szerepe volt annak, hogy 1605-ben Bocskai mellé állt.390 1622-ben viszont szinte záporoznak 
rá az adományok: január 8-án tanácsos lett,391 július 24-én Komárom vármegye főispánjává 
nevezik ki,392 augusztus 7-én pedig megkapja az Esterházy Miklós országbírói kinevezésével 
megüresedő főudvarmesteri címet, ami által az országos főméltóságok közé emelkedik.393 A 
következő nagy lépés, mellyel a család végérvényesen megszilárdította pozícióját az 
arisztokráciában az a grófi cím megszerzése volt 1652-ben.394 
 
A Czobor család első hivatalos címeres emléke 1458-ban I. Mátyás királytól nyert címeres 
levelük, mely Czobor Mihály Bodrog megyei nemes részére lett kiállítva.395 Sajnos azonban 
az oklevél csak egy jóval későbbi (1783) másolatban maradt fenn, ami legfőképpen azért 
okoz nehézséget, mert a szöveg szerint az eredetiben is csak lefestve volt a címerkép, leírva 
nem, a másolatban pedig – noha arra van példa más esetben – nem ábrázolták a címert.396 Így 
a címerre vonatkozóan semmilyen használható adatot nem tartalmaz az irat, de nemcsak az 
ebből a hiányból következő kérdések merülnek fel, hanem mások is. Az a kisebb, hogy a 
szöveg egyszerű nemesnek nevezi Czobor Mihályt, hiszen elképzelhető, hogy megyésispáni 
tiszteit követően és budai várnagyságát megelőzően nem viselt semmilyen tisztséget, az 
egyértelműen Hunyadi-párti megadományozott, hiszen akár ez az adomány is komoly 
megtiszteltetés lehetett. Érdekesebb, hogy a szöveg szerint a címerkép az oklevél közepén 
van lefestve („ispa arma … in medio praesentium litterarum nostrarum suis appropriatis coloribus 
arte pictoria figurata sunt,”), ami a birodalmi mintára kiállított címeres levelek sajátossága, 
miért bocsátott volna ki ilyet Mátyás kancelláriája, mégha a trónra kerülés utáni első 
hónapokban is kelt az oklevél? Közeli analógiák nincsenek, V. László uralkodása utolsó 
címeradományai viszont következetesen a magyarországi gyakorlatot követik, akárcsak I. 
Mátyás későbbi adományai. Mindezek alapján az is felmerülhet, hogy nem létezett eredeti 
oklevél. A Czoboroktól fennmaradt középkori pecsétek alapján biztosra vehető, hogy a 
család címerének fő motívuma már ekkor a két egymást harántirányban keresztező 
(strucc)toll volt. Ez látható Czobor Imre királyi tanácsos 1498-ból származó és Czobor 
Márton bodrogi ispán 1513-ből fennmaradt pecsétjén is.397 Az 1520-as évekből már olyan 
címereket találni, melyeken a tollak nem egyedüli elemei a címerképnek. Czobor Gáspár 
pecsétjében például csillag sejthető a pajzstalpban, Czobor Márton sírlapjának jobb alsó 
sarkában található címerén pedig sisakdísz is szerepel. E szép és bővített ábrázolás alapján a 
szlovák kutatás azt feltételezi, hogy ez volt a család eredeti címere.398 Ezek alapján az 1458-as 
oklevélben is leginkább ennek a címerképnek kellett szerepelnie. 
Ehhez képest a 16-17. századi pecsétanyag meglehetősen változatos képet mutat, különösen 
a címerkép heroldalakjai tekintetében. Azt lehet mondani, a családtagok nem elégedtek meg 
a két tollal és a magyar heraldikai gyakorlatban szinte már közönségesnek nevezhető módon 
a címerbe került csillag és félhold jópár kombinációban előfordul a címerpajzsban. A forrásul 

                                                 
389 Testvérük Erzsébet Thurzó György felesége lett, tehát rokoni kapocs szövődött a korszak legjelentősebb 
magyarországi arisztokrata családjával. Ezt a kapcsolatot tovább erősítette III. Imre második házassága Thurzó 
Borbálával. (Mint ahogy az első (Révay) és a harmadik (Perényi) felesége révén is az arisztokrácia új, illetve régi 
jelentős családaival teremtett kapcsolatot.) Czobor Mihály, a harmadik testvér pedig Thurzó Zsuzsannát vette el. 
390 Pálffy: A Magyar Királyság. 368. 
391 MOL A 57 VII. 194. 
392 MOL A 57 VII. 181-182. 
393 MOL A 57 VII. 194-195. 
394 Fogalmazványa: 1652. november 29., MOL A 35 ao. 1652 nr. 821. 
395 MOL Dl. 15240. 
396 Persze az is előfordulhat, hogy az eredeti oklevélbe sem került befestésre a címerkép. 
397 Prímási Lt. Acta radicalia cl. U nr. 469., és MOL Dl. 82379. 
398 Pozsony vármegye. 12. 
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szolgáló pecsétképek és felzetek elmosódottsága miatt ugyan több esetben a címerkép 
részletei csak valószínűsíthetőek, mindazonáltal ez nem csökkenti a változatosságot. Az 
egymást keresztező tollak mindegyik esetben megvannak és valószínűsíthető, hogy ez – a 
pajzsban minden más címerképet nélkülöző – változat a pecsétanyagban a leggyakoribb. A 
század közepén ezzel a változattal találkozni Czobor Imre több pecsétjén,399 és minden 
bizonnyal Czobor Jánosén,400 és Pálén is401. Ha – különösen utóbbi két személy esetében – 
valószínűsíthető is valamilyen egyéb heroldalak, akkor az az egyébként lebegő tollak alatt 
lévő csillag lehet, feltűnő viszont, hogy ilyen kombinációjú címert csak egyértelműen Thurzó 
Györgyné Czobor Erzsébet 1610-es években használt pecsétjein sikerült fellelni.402 
A 16. századi források esetében tehát a pajzs alsó részének „tartalma” meglehetősen 
kérdéses, az is igaz viszont, hogy Czobor Imre 1570-es évekbeli, nádori helytartóként 
használt címeres pecsétjeinek a címerképe „hirtelen” egészen összetett lett. Ebből az 
időszakból négy különböző lenyomatot sikerült azonosítani, igaz az egyik alig értékelhető, 
csupán a tollak végei vehetők ki, és valószínűsíthető, hogy a pecséten pusztán a címerpajzs 
van, sisak, illetve sisakdísz nem.403 A nádori helytartó nagypecsétjéből sem sikerült tökéletes 
lenyomatot találni, annyi viszont biztos, hogy az egymást keresztező, lebegő tollak felett 
felfelé fordult félhold látható, a felett pedig minden bizonnyal egy csillag van, a tollak alatt, a 
pajzstalpban úgyszintén csillag látható.404 Czobor Imre kispecsétjén, melyekre 1570-es 
évektől van adat, szintén nem csak a lebegő, egymást keresztező tollak láthatóak, mind 
alattuk, mind felettük ábrázolásra került egy-egy másik elem, de hogy pontosan mi, az nem 
vehető ki, viszont valószínűsíthető, hogy a tollak felett a hold elmaradt.405 Egyértelműnek 
tűnik tehát, hogy Czobor Imre országosan is jelentős méltóságra emelkedve a többi 
családtaghoz képest kibővített címert használt, címerének ismeretében csak az a kérdés, hogy 
egyéni ötletről van szó, vagy volt a családnak egy teljes címere, és annak egyszerűsített 
változatait használták a családtagok pecsétjeiken. Ráadásul Czobor Imre címerbővítését 
viszonylagossá teszi, hogy felbukkan egy újabb címeres pecsét 1577-ből, melyen a pajzs felső 
része nem vehető ki, a tollak alatt azonban lefelé fordított félhold gyanítható.406 Így csak a 
bővítés ténye és igénye a biztos, megvalósításának formája már nem. 
A 16. századból Czobor Páltól vannak még meglehetősen rossz állapotú pecsétlenyomatok, 
melyeken szintén az egyszerűbb, legfeljebb a tollak alatt lévő csillagot mutató címerképek 
lelhetők fel.407 
A 16. század bizonytalan egyöntetűségét a következő évtizedekben a biztos sokszínűség 
váltja fel. Amiben mindegyik ekkor élt családtag címerhasználata megegyezik, az az 
egyszerű, eredeti címerkép mellőzése. A pecséteken a tollak, az égitestek és az újonnan 

                                                 
399 20 mm-es nyolcszögletű pecsét, sisakdísz: két toll között jobbra néző csőrében halat tartó vízimadár, a 
sisakdísz két oldalán E <C>monogrammal, Sassin, 1555. november 23., MOL E 185Nádasdy Tamásnak nr. 9., 
továbbá uo. nr. 12-16. (1561) és uo. Nádasdy Tamásnénak nr. 6., 8-12., 14., 15., 17., 18. (1566). Korábbi sisakdísz 
nélküli változat: 15 mm-es ovális-nyolcszögeltű pecsét a pajzs felett ECZ betűkkel, Augsburg („Augusta 
[Vindelica]”), 1550. augusztus 15., MOL E 185 Nádasdy Tamásnak nr. 1., továbbá uo. nr. 2., 3., 6., 7. (1552). 
400 18 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán <I> C monogrammal, Sassin, 1558. június 13., MOL E 185 
Nádasdy Tamásnak nr. 2. 
401 18 mm-es ovális pecsét, Sassin, 1562. március 19., MOL E 185 Nádasdy Tamásnak nr. 2. 
402 Pl. 15 mm-es ovális pecsétjén, melynek körirata elmosódott, Rimay Jánosnak, Bicse vára, 1618. augusztus 3., 
Prímási Lt., Ipolyi-gyűjtemény II. 76. 
403 Pozsony, 1576. április 7., MOL E 185 Nádasdy Ferencnek nr. 3. 
404 Igaz ugyan, hogy csak a felső része, melyet akár koronának is lehetne nézni a család többi tagjának gyakorlata 
alapján ez azonban valószínűtlen. Eperjes, 1575., MOL E 148 fasc. 299. nr. 35. 
405 Ovális-nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán I <C> betűkkel, Batthyány Boldizsárnak, Pozsony, 1574. 
december 12., MOL P 1314 nr. 9592., továbbá uo. nr. 9589. (1570), 9591. 
406 18 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán EC <??> betűkkel, Batthyány Boldizsárnak, Pozsony, 
1577. március 5., MOL P 1314 nr. 9594. 
407 18 mm-es ovális pecsét, Sassin, 1562. március 19., MOL E 185 Nádasdy Tamásnak nr. 2.; 15 mm-es pecsét, csak 
a sisakdísz madara vehető ki, Kerechényi Kristófnak, Sassin, 1571. május 22., MOL P 1314 nr. 9631. 
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megjelenő halmok (általában hármas halom a pajzstalpban) szinte minden lehetséges 
kombinációjával találkozni, azzal a megkötéssel, hogy az elrendezés mindig vertikális. 
Czobor Mihály három pecsétjén három különböző címerkép szerepel, az időben nem nagy 
eltéréssel készült és használt pecsétek közül az elsőn a két toll a pajzstalpban lévő hármas 
halom két szélső halmán áll,408 a következőn a tollak alatt hatágú csillag, felettük felfelé 
fordult holdsarló látható,409 a harmadikon ugyanez a pajzs formájából adódó szűkítéssel 
(három helyett csak egy halom látható, a tollak pedig a pajzs szélével érintkeznek).410 Czobor 
Imre hasonló korú pecsétjeinek egyikén a tollak felett felfelé fordult holdsarló szarvai között 
látszik a csillag (az egyik pecséten a pajzstalp nem kivehető, a másik kettőn egyértelműen 
látszik, hogy nincs semmi a tollak alatt).411 Czobor Bálint egy emberöltővel későbbi címerén 
viszont megint megjelenik a hármas halom a tollak alatt, olyan módon, hogy azok a szélső 
halmokon állnak.412 A család hölgytagjai közül Erzsébet címereként a már fentebb leírt 
formát választotta, egyik pecsétjén hármas halommal a pajzstalpban,413 és hasonló megoldás 
látható Czobor Orsolyának a század közepén használt címerén.414 
Ami sokkal következetesebb a Czobor család címerhasználatában a pajzsbeli címerképnél, az 
a sisakdísz. A 16. században ugyan találni néhány lenyomatot, melyek csupán pajzscímert 
hordoznak, de arányaiban is elenyészők azokhoz, melyeken sisak és sisakdísz látható. 
Utóbbi a 16. században két toll között álló, csőrében halat tartó madár, ami a 17. században 
kiegészül egy bal felől a csőrében halat tartó madárra lecsapó (sas)madárral. Ha a 16. század 
elejéről nem lenne erre vonatkozó forrás, azt is hihetnénk, hogy egyenes vonalú fejlődéssel 
van dolgunk, így azonban nem a címer bővüléséről, bonyolultabbá válásáról, hanem egy 
általános egyszerűsítő gyakorlatról lehet szó. A 17. század első felében elszigetelt esetként 
ugyanakkor olyan változattal is találkozni, melyen a sisakdísz három toll.415 
Az 1650-es évektől a fenti változatot felváltja a grófi címer, mely négyelt pajzs közepén 
szívpajzzsal.416 A szívpajzsban a családi címer, azaz két egymást harántirányban keresztező 
toll (melyek szárai érintkeznek a pajzs szélével), felettük felfelé fordult félhold, szarvai 
között hatágú csillaggal. Az első és negyedik mezőben a pajzs középvonala felé forduló 
lebegő koronából két elefántormány között kinövő ágaskodó koronás oroszlán, a második és 

                                                 
408 .21 mm-es, ovális pecsét, körirata: MICHAEL C<ZOBOR DE?> CZOBOR Z M, Batthyány Ferencnek, 
Eper[jes?], 1611. június 8., MOL P 1314 nr. 9624.. Talán ez a változatot közölte Novák: Rodové erby. XVIII. 2. 
409 20 mm-es, ovális pecsét, körirata: MICHAEL CZOBOR DE CZOBOR Z M, Batthyány Ferencnek, Pozsony, 
1612. december 5., MOL P 1314 nr. 9481.. Ugyanez a címerkép egy nagyobb pecséten: 27 mm-es ovális pecsét, 
körirata: MICHAEL CZOBOR DE CZOBOR Z M, ??? MOL E 196 fasc. 5. nr. 5. 
410 11 mm-es nyolcszögletű pecsét, jobbra döntött pajzzsal, a sisakdísz két oldalán MI CZ betűkkel, Batthyány 
Ferencnek, Bécs, 1614. december 4., MOL P 1314 nr 9491. [id. Cziráky Mózes levelei közé sorolva!] A Siebmacher 
Ungarn. Czobor v. Czobor-Szent-Mihály, által közölt, 1580-ból származó ábrázoláshoz hasonlót nem találtam, 
nem lehetetlen, hogy hármas halmot nézett koronának a szerző. 
411 15 mm-es, nyolcszögletű pecsét, Batthyány Ferencnek, Pozsony, 1612. december 5., MOL P 1314 nr 9600., 
továbbá uo. nr. 9597-9599., valamint 17 mm-es nyolcszögletű, körirata elmosódott, Batthyány Ferencnek, Sassin, 
1620. május 14., uo. nr., 9604., 9606., 9607.; és 9 m-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán E? C 
monogrammal, Batthyány Ferencnek, Sassin, 1622. december 6., uo. nr. 9605. 
412 23 mm-es, ovális pecsét, körirata: VALENT CZOBOR DE CZ SZ M, Batthyány Ádámnak, Holics, 1651. július 
25., MOL P 1314 nr. 9579. 
413 Ezen a tollak felett felfelé fordult holdasarló is van, 17 mm-es, ovális pecsét, félkörívben a sisakdísz két oldalán: 
ECD CZSM, Szomolya, 1622. július 10., MOL P 241 (3. cs.) 
414 6 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán V C monogrammal, Batthyány Ádámnak, Kabold, 1652. 
szeptember 28., MOL P 1314 nr. 9630. 
415 20 mm-es ovális pecsét, a körirat és a címerkép elmosódott, Czobor Erzsébet utasítása a mónagyszombati 
gyűlésre küldendő képviselőinek, Lietava vára, 1623. november 16.; valamint 23 mm-es ovális pecsét, körirata: <> 
CZOBOR <>, Czobor Imre Pázmány Péternek, Sassin, 1633. április 17., Prímási Lt. Acta radicalia cl. X cap. 196. 5. 
cs. 214. p. 
416 A Czobor diploma eredetije nem ismert, a Királyi könyvekbe nem került bevezetésre, csupán fogalmazványát 
ismerjük, melyben azonban nem szerepel a címerleírás, csupán utalva rá átugorta a fogalmazó, ld. MOL A 35 ao. 
1652. nr. 380. 
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harmadik mezőben, ugyanígy növekvő egyszarvú. Alapvetően ez a család grófi címere, 
melynek felsorolt elemei változatlanok, előfordul viszont olyan változat, melynél az első és a 
második mező választóvonalán két vízszintes vonal az osztással kettőskeresztet formáz, 
Czobor Ádám egyik pecsétjén a pajzstalpban ezen túl két vízszintes vágás is látható.417 Ezen 
a pecsétlenyomaton ráadásul nem sisakok, hanem ötleveles pajzskorona van. 
A grófi címer sisakdíszei nem bukkannak fel a pecsétes anyagban, egy albumbejegyzésből 
viszont megismerhetőek a címer színezésével együtt. A gyöngyösi címeres album néven 
ismert forrásban Czobor Mária Regina neve alatt a következő címer volt látható a közlő 
leírásában: „Négyelt pajzs, szívpajzszsal; ebben kék mezőben egy aranynyal futtatott 
strucztoll. A nagy pajzs: 1. és 4. vörös mezőben, kékkel és vörössel ellentétesen vágott két 
szarv közt koronából kinövő befelé fordult sárga oroszlán. 2. és 3. kék mezőben ugyanolyan 
szarvak közt koronából kinövő ezüst egyszarvú, aranyszarvval. Két sisak; sisakdíszek: 1. 
mint az 1-ső mező czímeralakja; takaró: kék-sárga. 2. két aranynyal futtatott strucztoll közt 
fehér vizi madár (daru, gólya?) csőrében halat tartva, melyhez felűlről jobbról egy másik 
madár repűl; takaró: vörös-fehér.”418 Mint azt már a közzé tevő is megjegyezte ez a 
címerábrázolás nem felel meg a szakirodalomból ismertnek, sem a heraldikailag elméletben 
elvárhatónak, elsősorban a sisakok száma miatt. A Siebmacher vonatkozó füzetében közölt 
címerpajzson ugyanis három sisak van, a középsőn a régi címer sisakdísze, a jobb oldalin 
balra fordulva az elefántormányok között a koronás oroszlán, a bal oldalin pedig az 
egyszarvú.419 Meg kell azonban jegyezni, hogy éppen a Thökölyek közel egykorú (1654) grófi 
címere példázza, hogy a két sisak a korabeli magyarországi gyakorlatban nem jelentette a 
báróságot. Igaz, sokkal helyesebb ábrázolás, melyen a szívpajzsban is szereplő régi családi 
címer három sisak közül a középsőre kerül és nem csak kettő közül másodikra. A többi 
forráshoz a szívpajzs azon változata áll közelebb, melyen három toll látszik, az egyetlen toll 
szerepeltetése abszolúte kuriózumnak minősíthető. A színezés tekintetében viszont a 
Siebmacher által közölt négy vörös mezejű változat kérdőjelezhető meg. Ezek alapján csupán 
annyi bizonyos, hogy a Czobor család grófi címere, különösen annak sisakdíszei nem 
határozhatóak meg teljes biztonsággal.420 Tovább bonyolítja a helyzetet az is, hogy a fentebb 
már említett kettőskereszt motívum megtalálható Czobor Mária házassági címerében is,421 
ugyanakkor a fent idézett leírások hallgatnak róla. 
 
 

Csáky 

 
A Csáky család egyike azon főnemesi famíliáknak, melyek már a középkor folyamán komoly 
szerephez jutottak.422 A Zsidó nemből származó, eredetileg Temes vármegyei család a 14. 
század végén jutott az előnevét is adó Bihar megyei várak (Körösszeg, Adorján) és 
tartozékaik birtokába.423 Ezt követte Zsigmond uralkodásának folyamán – az 1403. évi 
felkelésben való részvétel ellenére – a bárók közé emelkedésük. Mint Fügedi megállapítja, a 

                                                 
417 16 mm-es, ovális pecsét, Holics, 1686. október 19., MOL E 200 11. t. III. 
418 Fejérpataky: A gyöngyösi czímeres album. 176. 
419 Siebmacher Ungarn. Czobor v. Czobor-Szent-Mihály. 
420 Fejérpataky abból kiindulva, hogy a Siebmacher-beli közlés alapja Adami, aki „az eredeti oklevelek 
czímerleírásait használta”, megemlíti, hogy a család minden bizonnyal nem ragaszkodott szigorúan az 
adományozott címerhez, de felveti annak lehetőségét, hogy az által a közült lenne a család bárói címere 
(Fejérpataky: A gyöngyösi czímeres album. 176.). Ez utóbbi kijelentés a fenti tények és egyéb elvi (ld. Összegzés) 
megfontolások alapján cáfolható, de kérdéses Adami kétségbevonhatatlansága is. 
421 18 mm-es közel kör alakú ovális pecsét, a pajzsok felett ötleves koronával, a szívpajzsok ábrái nem vehetőek ki, 
Czobor Mária Szunyogh Borbálának, Pozsony, 1690. március 3., MOL E 195 1. t. nr. 141. 
422 A család történetének egyes részleteire ld. Deák Farkas, újabban Papp Klára munkáit. 
423 Engel: Archontológia. 
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század közepére ugyan eltűntek a bárói méltóságot viselők köréből, de az arisztokrácia 
soraiból nem, továbbra is ad a család megyésispánokat és nagyságos címüket is 
megtartották, és a középkor folyamán házassági kapcsolataik is ehhez a réteghez tartozónak 
mutatják őket.424 A 16. század első felében ágakra szakadó család tagjai egyfajta vidéki 
nagybirtokosokként éltek, a század közepén többen is a vagyonos, de nem a kiugróan 
nagybirtokú személyek közé tartoztak elsősorban Bihar, Külső-, és Közép-Szolnok megyei 
birtokaikkal,425 főúri, vagy tehetős köznemesi családokból házasodtak, de fontosabb, vagy 
országos méltóságot nem viseltek. Birtokaik fekvése folytán Mohács után több mint egy 
évszázadig bizonyos kettősség jellemezte a család történetét: mind a házassági kapcsolatok, 
mind a birtokadományok, birtokszerzések, mind az egyes uralkodóknak tett szolgálatok 
tekintetében Erdélyhez és a királyi Magyarországhoz is kötődtek. Erdélyi orientáció után az 
irányváltást jelezte Csáky László házassága Batthyány Magdolnával, Istváné pedig Forgách 
Évával, Zsigmond nádor lányával. István Bethlen Gábor alatt még Kolozs vármegye 
főispánja lehetett, de I. Rákóczy György trónra kerülésével végleg elhagyta Erdélyt. 1633-ban 
viszont már kamarás és királyi tanácsos II. Ferdinánd szolgálatában, 426 László pedig 1635-től 
az.427 Lászlónak 1636-ban sikerült a Pogrányi család után megszereznie Végles várát és 
tartozékait, de az igazán jelentős eredmény a Thurzó-örökség egy részének megkaparintása 
volt István részéről, aki előbb Szepes vármegye főispánja lett, majd Thurzó Mihály halála 
után „több lépcsőben” megszerezte Szepes várát is. Nemsokára László is tovább bővítette 
birtokait, 1640-ben Léva várát és tartozékait kapva adományul az uralkodótól.428 Az 1640-es 
években ezt követte a két testvér bekerülése az országos méltóságok közé: előbb László kapta 
meg a főajtónállómesteri (1643), majd István a tárnokmesteri méltóságot.429 1646-ban László 
is főispán lett, ő Komárom vármegye élére került,430 1649-ben pedig ajtónállómesteri tisztét 
felcserélte az országbíróival, így az országos főméltóságok két előkelő helyét foglalhatták el a 
Csáky fivérek. 
Szinte párhuzamos pályájuk visszavonhatatlanul a magyar arisztokrácia elitjébe emelte 
családjukat, amit grófi címük még jobban aláhúzott és mintegy végérvényesített. Mivel már 
apjukat is ’magnificus’-ként nevezik a királyi oklevelek valószínűsíthető, hogy a Csákyak 
ténylegesen, azaz külsőségeiben sem szakadtak el a főurak körétől, a politikai szerepléstől 
való visszahúzódásuk idején sem. Mint nagyságosok, bárói címet sosem kaptak, így 
nyilvánvaló, hogy a főnemesek közé grófként kellett, hogy bekerüljenek, de akármilyen 
furcsa, erre vonatkozó dokumentumok teljességgel ismeretlenek, a szakirodalom is átsiklik a 
kérdés felett.431 Lászlós és István leszármazói grófi címük és vagyonuk birtokában a 
magyarországi arisztokrácia meghatározó szereplői lettek, még ebben a században többen 

                                                 
424 Fügedi: A 15. századi 53. A Jagelló-korban némileg ellentmondásos helyzetük, legalábbis erre utal, hogy 
többen szerepelnek a mágnások között a családból, de például Csáky Benedek egregiusi címmel, ld. Kubinyi: 
Bárók. 204. 
425 Maksay: Magyarország birtokviszonyai. II. 1082., 1087. 
426 II. Ferdinánd, egy tarcali kőház elzálogosítása részére, Bécs, 1633. június 7., MOL A 57 VII. 1121-1123. 
427 Ebben az évben, az országgyűlés alatt, Sopronban kapta tanácsosi címét és akkor már kamarásnak nevezik, ld. 
MOL A 57 VIII. 116. 
428 III. Ferdinánd, Bécs, 1640. május 15., MOL A 57 IX. 288-289., ezzel egyszersmind lévai főkapitány is lett. 
429 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 80. 
430 Ebben az évben (már) zólyomi főispán is. 
431 A Csákyak címszerzését a legújabb szakirodalomban is homály veszi körül. Van olyan szakmunka, melynek 
szerzői meglehetősen mereven viszonyulva a forrásokhoz, Csáky VII. István 1605-ös országgyűlési részvételéből 
arra következtetnek (egészen pontosan a Makcs-adatbázisra hivatkozva az szerepel, hogy „ekkor ugyanis 
grófként hívták meg Csáky István a diétára” pedig hivatkozott helyen csak Csáky neve van feltüntetve a 
mágnások között), hogy a család már ekkor viselt főnemesi (grófi) címet, ld. Cserpes-Szíjártó: Nyitott elit? 1257., 
pedig az országgyűlésről szóló 1608. évi vonatkozó törvény szabályozásának visszamenőleges alkalmazását nem 
lehet elvárni a résztvevők tekintetében. Ezt az adatot még Pálffy Géza is eltérően értelmezi munkáiban, egyik 
helyen ez alapján felveszi Csákyt a főrangúak közé, máshol ezt csak – teljesen helytálló – megjegyzéssel teszi 
(Pálffy: A Magyar Királyság. 171.). 
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viseltek közülük fontos országos főméltóságot és katonai posztot, házasságaik pedig – 
szokás szerint a magyar és az udvari arisztokrácia elitjéhez kötötték a családot. 
 
A család a középkortól kezdve gyakorlatilag egyfajta címerképet használt: levágott (törzsű, 
vagy fejű), jobbra forduló szakállas, fejfedőt viselő emberalakot. Noha a família a Zsidó 
nemzetségből származik, ez a szakirodalom szerint nem sok támpontot ad legrégibb 
címerüket illetően, ugyanis Csoma József kétségbe vonja a Csákyak címeralakjának 
nemzetségi címer eredetét és Csergheöre hivatkozva azt inkább Zsigmond-korhoz köti az 
akkor előforduló sisakdíszbeli emberi törzsadományozások alapján, és azért, mivel szerinte a 
címer emberalakjának keleties jellegű vonásai vannak, ezért nem lehet régebbi, mint a 
törökkel folytatott háborúk.432 Doby Antal megpróbálta a címer egész fejlődéstörténetét 
figyelemmel kísérni. Nem éppen szisztematikus adatgyűjtését összegezve úgy találta, hogy 
csak az 1660-as évekre alakul ki a végleges címer, és ami még fontosabb, hogy az eredeti 
címerben a törzs is ábrázolva volt, csak utóbb, a 18. század elejétől váltak a ruhafoszlányok 
vércseppekké.433 
A pecsétes források alapján a Csákyak tűnnek az egyik leginkább hagyományőrző családnak, 
ami a címert illeti. A 17. századi címeres pecsétjeiken a címer szinte változtatás nélkül 
ugyanaz. A fej kidolgozása persze mutat eltéréseket, típusa, iránya, az, hogy semmi más nem 
szerepel rajta kívül a pajzsmezőben, minden családtagnál egyforma. Különösebb figyelmet 
annak a kultúrtörténeti és címerszimbolikai szempontból nem mellékes részletnek a 
megfigyelésére lehet fordítani, hogy a fej heraldikai értelemben van-e levágva (tehát egyenes 
vonallal végződik a nyaknál), vagy az ábrázolás érzékelteti ezt vércseppekkel. A kérdés 
megválaszolását nehezíti egyes források elmosódottsága, bizonytalan értékelhetősége, 
mindazonáltal bizonyos megállapítások így is tehetők. Ezek azt mutatják, hogy ritkább az az 
eset, amikor egyértelműen kizárható a vércseppek érzékeltetése, és noha ezek elsősorban a 
század második feléből maradtak fenn, nem alapozzák meg annak kijelentését, hogy a 
hagyomány feledésbe kezdett merülni. Mivel már az 1630-as évekbeli lenyomatokon 
szerepelnek a „vércseppek”, nem is lehet a pecsétes anyag alapján ebben az időszakban erre 
vonatkozólag határokat húzni. Noha az ábrázolás ezen részében mutatkoznak eltérések, 
mindenképpen figyelemreméltó, hogy a fej ábrázolása (haj-, szakállviselete, fejfedőjének 
formája) szinte tökéletes egyezőséget mutat a pecsétlenyomatokon. Akárminek is tekintették 
címerképüket a Csákyak, az ugyanaz kellett, hogy legyen a század folyamán. 
A családtagok és egyes személyek pecsétlenyomatai között a legáltalánosabb a pajzson kívüli 
részek különbözősége, pontosabban a sisak és kellékei, pajzskorona, vagy semmilyen 
heraldikai elem nem található meg az adott pecséten. E három forma elterjedése egészen 
általános, mivel hagyományosan, elméletileg a sisak része a címernek, így annak hiányát, 
vagy mással való helyettesítését a címer változatának kell tekintenünk. A három változat 
alkalmazása egy személy részéről egyáltalán nem általános a Csákyaknál, csak három olyan 
családtagot találni, akikről ez elmondható (I. László, II. László, Zsigmond), ők egyébként 
azok közé tartoznak, akiktől a legtöbb pecsétváltozat maradt fenn.434 Az előfordulás logikája 
sajnos nem igazán ismerhető fel, az idősebb Csáky László minden gyűrűspecsétje csak 
(kerek, vagy ovális) pajzsot ábrázoló változat,435 viszont találni kettő ilyet közepes nagyságú 
pecsétei között is. Ifjabb Csáky László esetében pedig gyűrűspecsétjein látható 
pajzskorona,436 egy nagyobb méretűn pedig semmilyen pajzson kívüli elem. Pálnál pedig az 

                                                 
432 Csoma: Magyar nemzetségi. 1314. 
433 Doby: A gróf Csáky család. 
434 I. Lászlótól 11, II. Lászlótól 7, Zsigmondtól 5, akit csak Pál előz meg 6 fajta pecséttel. 
435 Pl. 8 mm-es nyolcszögletű pecsétje, körirata: LADISLAVS CHIAKI DE KEOREOSZEGH, Batthyány Ádámnak, 
Dobra, 1640. november 2., MOL P 1314 nr. 8420., továbbá uo. nr. 8494. (é. n.). 
436 10 mm-es ovális gyűrűspecsét, a pajzskorona felett C L C betűkkel, Batthyány Ádámnak, Pozsony, 1688. május 
3. 
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a helyzet adódik, hogy csak gyűrűspecsétjén látható a pajzsos változat, viszont csak a 
négyből egyen, a másik három pajzskoronás.  Mindemellett az viszont állítható és 
alátámasztható, hogy a családtagok gyűrűspecsétjeiken sisakos változatot nem használtak. 
Ez a tény viszont csak csekély mértékben határolja be a változatoknak a pecsétek méretétől 
való függésére utaló jeleket. Érdemes arra is figyelmet fordítani, melyik családtagnál, melyik 
a domináns változat. A jelenlegi forrásfeltártság mellett az mondható el, hogy a sisakos 
forma az, ami elsősorban dominál, a két László mellett II. István, Zsigmond, Krisztina és 
Kristóf (igaz összesen csak egyfajta pecsétjét sikerült fellelni) sorolható ide – közülük II. 
István és Krisztina csak ilyen címeres pecsétet vésetett. Csáky Péter és Gergely, akiktől, 
Kristófhoz hasonlóan csak egy-egy címeres pecsétlenyomat került elő, csak a pajzsot 
használták, míg Ferenc és Pál esetében a pajzskoronás változat az egyeduralkodó. Ráadásul 
olyan mértékben, hogy Ferenc mindhárom, Pál hatból öt címere ilyen. A legkövetkezetesebb 
a végére hagyott, dinasztia-újraalapító Csáky I. István, aki a jelek szerint a pusztán pajzsos 
változatot gyűrűspecsétjére, míg a sisakosat kispecsétjére vésette. 
Bármiféle szabályosság tehát nehezen fedezhető fel a családtagok címeres pecsétjeinek 
használata alapján, bár az elmondható, hogy a Csákyak alapvetően a sisakos, sisakdíszben a 
pajzsbeli címerképet ismétlő változathoz ragaszkodtak, aki nem az pedig a pajzskoronásat 
részesítette előnyben, viszont kizárólagos módon.437 
 
 

Daróczy, deregnyői 

 
Már a középkor folyamán kiterjedt család Bereg vármegyében honos, korábbi szerzők 
birtoklástörténeti alapon az Ákos nemzetségből származtatták, de éppen címertani érvekkel 
mutattak rá először a Gutkeled nemből való eredetére, bár a konkrét genealógiai kapcsolat 
máig sem tisztázott.438 Ugyanígy felderítetlen a kapcsolat a rokonság egyes ágai, valamint a 
középkori leszármazás és a 16. századi között.439 A deregnyői ág a 16. század elejéig, Simonig 
vezethető vissza. A báróságot szerző440 Ferenc előmenetelét minden bizonnyal segítette 
házassága Pálffy Erzsébettel Némileg talán meglepő módon a pénzügyigazgatásban kapott 
befolyásos pozíciót: előbb a Magyar Kamara Tanácsosa, majd 1613-tól elnöke lett.441 Emellett 
1609-ben királyi tanácsos és 1612-ben Bereg vármegye főispánja volt. E magas és előnyös 
pozíciókat viszont nem sokáig élvezhette, elhunyta okán 1617 októberében már új főispánt 
nevezett ki II. Mátyás király Bereg vármegye élére Esterházy Miklós személyében.442 István 
nevű fiáról csak egyetlen említés van, idősebb fia, Ferenc ugyan megnősült (felesége Jakusith 
Katalin), de nem vitte tovább a családot.443 
 

                                                 
437 A heraldikai szakirodalom néhány forrás alapján fogalmazott meg lényeges állításokat a sisakdísszel 
kapcsolatban, így például Doby Antal azt 1662-ből említi először, ld. Doby: A Csáky család. 193., Ghyczy Pál 
pedig sisakkorona nélküli címernek tartja a Csákyakét, ld. Ghyczy: A koronás sisak. Igaz ugyan, hogy sok 
pecséten nem találni sisakkoronát, aminek egyik oka lehet, hogy a „vércseppek” igen hasonlóan mutatnak, de 
például id. Csáky László egyik kisebb pecsétjén egyértelműen kivésésre került, ld. 13 mm-es ovális pecsét, a 
sisakdísz két oldalán CL DC betűkkel, Batthyány Borbálának, é. n., h. n., MOL P 1314 nr. 8508., továbbá uo. nr. 
8522, 8512. 
438 Daróczy: Adatok. 25., Engel: Genealógia. Gútkeled nem 6. Farkas ága 1. tábla: elágazás. Megjegyzendő, hogy 
ismert egy másik Daróczy család is, mely az Örsúr nemzetségből származott (Karácsonyi: A magyar nemzetségek. 
1281., Engel: uo. Örsúr nem 4. tábla: Tibold (daróci)). 
439 Az atyafiság egyes ágait Daróczy Zoltán állította össze, ld. Daróczy: Adatok. 20-22., ld. továbbá Engel. 
440 A diploma fogalmazványa: 1612. december MOL A 35 ao. 1612. nr. 821. 
441 Fallenbüchl: Állami tisztviselők. 72. 1608-tól jelzi tanácsosságát, vö. Benda: 276. 
442 II. Mátyás, Prága, 1617. október 6., MOL A 57 VI. 662. 
443 Daróczy: Adatok. 24. 
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A család a Gut-Keled nemzetségből származott le, Csoma József mégsem említette 
munkájában címerüket, ezért is tehette meg a nemzetség címerével kapcsolatban azon 
kijelentését, hogy azt az Amadék 18. század végi címerbővítésének kivételével egyik 
leszármazó család sem változtatta meg.444 Erre azonban éppen a deregnyői Daróczyak 
jelentenek cáfolatot, ahogy ez Csergheö Géza tanulmányából is kiderül, 1603-ban ugyanis 
Daróczy Ferenc a későbbi szakirodalomban is közölt négyelt címert kapott az uralkodótól.445 
A viszonylag rövid ideig virágzó család tagjaitól meglehetősen kevés egyéb címeres emlék 
maradt fent, azonban ez a diploma önmagában is igen tanulságos. Az oklevelet idéző 
munkák például nem igazán tudták besorolni a kedvezmény fajtája alapján az oklevelet a 
rendelkezésre álló csoportokba. A nemeslevél meghatározás nem egészen pontos, mivel 
olyan családról van szó, mely középkori főúri nemzetségből származik, bárósításról nincsen 
szó a szövegben, viszont több, mint egyszerű címerbővítő oklevél. 
A diploma több, nem éppen sztereotip, kegyben részesíti a megadományozottat: egyrészt 
érvényesnek ismeri el a családot a Magyar Királyság pajzsot és címert viselő igazi, ősi és 
kétségtelen nemességének soraiban, továbbá őket az ősi Gutkeled nemzetségből 
származóknak mondja és nyilvánítja, ez ezzel együtt mindazon kedvezmények használatára 
jogosítja, melyek a Magyar Királyság négy apai és anyai őstől származó nemeseit megilletik. 
A fogalmazás és annak tartama teljesen szokatlan, hiszen tulajdonképpen nem a család 
nemességét, hanem a nemzetségbe való tartozását ismeri el és erősíti meg. Mindemellett a 
király a család ősi címerét „feldíszíti” és annak ilyen módon való használatát engedélyezi. 
Az adományozott címer első és harmadik mezejében vörös alapon jobbra fordult 
állkapocsból kiálló három fehér farkasfog (tres albi lupini dentes) – a Gutkeled nemzetség 
címere – látszik, a második és harmadik kék mezőben lebegő arany királyi koronán fekete, 
csőrét kitátó, nyelvét kiöltő, szárnyait kitáró fekete sas található, mely karmaival (a koronán 
elfektetett) pálmaágat fog és tekintetét a (pajzsfő elejében található) napra veti (tehát jobbra 
fordul). A sisakdísz a sas a pálmaággal, takarók színe kék-fehér, vörös-fehér. A szöveg a 
bővítést a megadományozottnak az uralkodó, a katolikus egyház és a haza iránti hűségével, 
állhatatosságával, bátorságával és feddhetetlenségével magyarázza, azonban ebből nem 
sokat lehet következtetni a bővítés okáról, és nem lehet a fekete sast egyértelműen a 
birodalom jelképével azonosítani, amit egyébként az ábrázolás formája sem támogat. Ennél 
is érdekesebb azonban az, hogy a rendelkezések nem érnek véget a címeradománnyal, 
ugyanis az oklevél tiltó záradékot is tartalmaz. Eszerint „Senki emberfiának nem szabad ezt 
a mi dekrétumunkat érvénytelenné tenni, ha valaki mégis megkísérelné/fogja kísérelni, 
végzést hozunk ezennel, hogy a mi súlyos méltatlankodásunk fogja súlytani külön 
intézkedés nélkül, és megparancsoljuk, hogy fizessen (dico) ötven tiszta arany márka 
pénzbüntetést, melynek felét a mi kincstárunkba, felét pedig a jogtalanságot elszenvedőnek, 
kell juttatni.” A magyar címertani irodalom eddig két ilyen, illetve hasonló záradékkal 
ellátott oklevelet ismer, mindkettőt a 15. századból.446 További specialitás, hogy az oklevelet 
a felségi kettős pecséttel erősítették meg, ami címeres levelek esetében mindenképpen ritka. 
Az egész oklevél kiállításának mozgatórugóiról nagyon nehéz képet alkotni, mint ahogy a 
büntetésben említett pénz nem volt realitás a korban, feltehető, hogy volt eredeti előképe, de 
maga a cél továbbra sem ismert. Ugyanis miért kellett volna ilyen módon megerősíteni egy 
társadalmi státuszt, és címert bővíteni, amikor más lehetőségek is adottak voltak. 
Indokként szóba jöhet, hogy a  bárói cím elnyeréséhez nem rendelkezett ekkor még minden 
feltétellel Daróczy Ferenc, a család eredetére vonatkozó „ténytanúsítás” nem igényelt az 
uralkodó részéről különösebb kötelezettséget, kimondásával viszont nőtt a család presztízse. 

                                                 
444 Csoma: Magyar nemzetségi. 1223. 
445 Csergheö: A Guthkeled nemzetség. 13., 35. kép, Daróczy: Adatok. 25., Nyulásziné: Öt évszázad. 230. sz., az 
eredeti oklevelet ld. MOL P 451 1603. év nr. 6. 
446 Újabban ld. Bertényi: Középkori címerjogunk. 168-169. 
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Annak ellenére, hogy nem kétséges, hogy köztudott, a címer által is kifejezett volt a család 
származása. Sajátos módon kapcsolódik össze a régi megerősítése, az attól való 
különbözéssel, ami a címer megváltoztatásában fogalmazódik meg. Ez egyben mutatja a 
címer, mint jelkép, jelzés kiemelt fontosságát is. A szankciók szereplése arra utalhat, hogy 
esetleg egy régebbi oklevelet használtak a megfogalmazásnál, ami azért lenne érdekes, mert 
az eddig előkerült kettő közül csak az egyikben van márkában kifejezve a büntetés mértéke, 
és egyáltalán, nagyon ritkák az ilyen típusú oklevelek, ami mindenképpen érdekes 
kutatástörténeti kérdéseket vet fel. (14 -es nincs is meg, formuláskönyv?) Hogy miért így lett 
megfogalmazva az oklevél, szintén kérdés, lehetséges, hogy az adomány tényét akarták 
archaizálni, vagy éppen kiemelésére láttak ebben módot. 
A meglehetősen csekély számú pecsétanyag alapján egyértelműen állítható, hogy az új 
címert használatba vette Daróczy Ferenc: mind gyűrűs,447 mind nagyobbik pecsétjén448 ez 
látható. Az előbbin sisakdísz nélkül, utóbbin pedig olyan módon, hogy feltehetően a nap (bár 
a címerpajzsban inkább csillagszerű ábrázolás) is ábrázolásra került a sisakdíszben, a pajzs 
négyelését pedig formájára nézve leginkább mantuai kereszthez hasonlító alakzattal oldották 
meg. 
 
 

Dersffy, szerdahelyi 

 
A szerdahelyi Imreffy családtól a 15. század elején különvált szerdahelyi Dersffy család a 
Győr nemzetség szerdahelyi ágából eredve a 13. századig követhető nyomon. A Dunántúlon 
birtokos nemzetség ezen ágát az országnagyok közé bekerült Ders Mártontól számítjuk. Ő 
1404-1406 között viselt asztalnokmesterséget.449 Noha ilyen magasra a középkor folyamán 
nem jutottak leszármazói, viszont a 16. század elején a Bánffy-Perényi rokonság tagjai között 
találjuk leszármazóit, ami a társadalmi pozíció bizonyos megőrzésére utal.450 1526 után a 
Dersffyek sikeresen alkalmazkodtak az új helyzethez. Elsősorban Istvánnak köszönhető 
újbóli elitbe kerülésük, aki elsősorban katonai érdemeiértl kapta a bárói címet 1564-ben.451 A 
családi kapcsolatok is a Dersffyek megbecsült helyzetére utaltak. A 17. század elején fia, 
Ferenc főpohárnokmester lett, de az ő generációjával ki is halt a család. 
 
A Győr nemzetségből származó Dersffy család címereként következetesen a liliomot 
használta, olyannyira, hogy Csoma József a középkori források szűkössége miatt, az ő 
címereiket hozta fel döntő érvül a nemzetségi címer formája mellett, sisakdíszül is a liliomot 
adva meg.452 A pecsétes anyag csak részben tükrözi ezt. Az összes, főleg a 16. századból 
fennmaradt, egyértelműen azonosítható pecséten, a pajzsban valóban stilizált liliom látható, 
a sisakdísz azonban növekvő állatalak (oroszlán), mellső mancsait előrenyújtva (liliomot 
tart). Ez a címer már a korai szakirodalom számára is ismert volt, de Csoma azt mégis „ad 
personam” használatnak minősítette, fel sem vetve annak a lehetőségét, hogy esetleg a 

                                                 
447 7 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett F B monogrammal, Alaghy Ferencnek, Varannó?, 1611. december 
17., MOL E 200 1. t. a). 
448  24 mm-es ovális pecsét, körirata: FRANCISCVS DAROCZI DE DERE<GNO ?>IEC, ?, ?, MOL E 196 fasc. 5. nr. 
8. 
449 Pályáját röviden összefoglalja Fügedi: A 15. századi. 40.. Bár nem lett a Sárkány-rend tagja, ami arra utal, hogy 
a legszűkebb elitbe nem sikerült bekerülnie, ld. uo. 45.; egyes tisztségviseléseire adatszerűen ld. még Engel: 
passim. 
450 Fügedi: A 15. századi. 164. Sajátos módon a rokon Imreffy család a 16. század elején jutott ugyanabba a bárói 
pozícióba (asztalnokmesterség), amibe a Dersffy, de az új körülményekhez nem tudott megfelelően igazodni, így 
nem lett tagja a főnemességnek. 
451 1564. február 1., MOL NRA fasc. 561. nr. 26. 
452 Csoma: Magyar nemzetségi. 1227-1228. 
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nemzetségen belüli családi sajátosságról, kvázi címertörésről lehetne szó. Az általam feltárt 
pecsétanyag is azt igazolja, hogy az egész család, és nem egyes családtagok címere a fenti 
sisakdíszű változat volt. Dersffy István ezt használta mindkét fellelt kispecsétjén.453 Dersffy 
Miklós egyik pecsétjén csak a sisakdísz azonosítható,454 egy korábbin (nyolcszögletű pecsét, a 
sisakdísz két oldalán N D monogrammal, 1557, Rodové erby XXVII. 2.), valamint Dersffy 
Ferencnek a 17. század elejéről származó pecsétlenyomatain viszont szépen látszik.455 Az 
egyetlen kivétel ez alól a szépen kirajzolódó családi tradíció alól Dersffy Farkas egyetlen 
előkerült pecsétjének címere, ezen ugyanis koronából (?) kinövő, ágaival és hajtásaival az 
egész pajzsot kitöltő növény látható, melynek három különböző formájú virágja van; sisak és 
sisakdísz nincs a pajzson.456 A pajzs feletti betűk nem látszódnak, így az sem zárható ki, hogy 
nem a levélíró pecsétjéről van szó, viszont a pajzsban látható növény – akár az Imreffy címer 
analógiájára – lehet liliom is. Feltűnő ugyanakkor, hogy a család tagjai milyen 
következetességgel használták a sisakdíszt olyan időszakban, amikor a pajzsheraldika 
komoly tért hódított a címerhasználat terén. Ennek egyik oka az lehet, hogy a sisakdísz 
megkülönböztető jegy volt, csak a családra jellemző, az egy nemzetségből származók között. 
Ennek a jelentőség viszont relatív: ahhoz, hogy egy ilyen változatnak (címertörésnek) 
jelentősége legyen az szükséges, hogy az adott csoportban közismert legyen az az ábrázolás, 
amitől különbözni kívánt az egyik család. Így a következetes címerhasználat lehet egyedi 
családi hagyomány is. A rangemelés mindenesetre nem hozott változást a családi címerben, 
amennyiben a Győr nemzetség címerének tényleg pusztán a liliomot kell tekintenünk, úgy 
az oroszlánnak a sisakra (akár csak segédsisakdíszül, akár más megfontolások alapján) 
helyezése családi jellegzetesség, melyet hipotetikus alapon legkorábban a családnak a 
nemzetség többi famíliájától való elváláskor kellett, hogy felvegyenek, ennek biztos 
megítélésére viszont nem rendelkezünk forrásokkal. A színek tekintetében a rokon családok 
(Imreffy, Gyulay) ismert címereslevelei (második esetben Istvánffy Miklós címerbővítése) 
támpontul szolgálhatnak, de teljesen biztos forrás nem áll rendelkezésünkre. 
 

Dessewffy 

 
A család történetét feltáró Éble Gábor a 13. századig tudta az ősöket kimutatni és a 15. 
századtól igazolni a „cserneki” előnév használatát.457 Az első, a megyei nemességből 
kiemelkedő családtag Dessewffy Ferenc a Szapolyai ak familiárisaként lehetett pozsegai 
alispán. A felemelkedést mutatja, fiának címermegerősítő és apallosjogot szerző levele. A 
török előrenyomulás azonban a délvidéki terjeszkedést megakasztotta, János azonban a 
pénzügyigazgatásban szerzett fontos pozíciót. Sikereit a kiterebélyesedő leszármazók csak 
részben tudták megismételni, a családnak nem sikerült a főispánokat adó famíliák közé sem 
bekerülnie az arisztokráciába csak Dessewffy Ferenc tudott bekerülni 1666-os bárói 
címszerzésével. 
 

                                                 
453 Nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán S D monogrammal, Kassa, 1557. július 16., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnak, nr. 5., továbbá uo. nr. 4., 6., 8., 9. (1558)., a másik ovális kispecsét ugyanazon monogrammal, Pozsony, 
1561. december 15.,  MOL P 1314 nr. 10142., továbbá uo. 10141-10145., 10150.. 10151. (1568). 
454 17 mm-es ovális pecsét a sisakdísz két oldalán <M> D monogrammal, Poppel Lászlónak, Sztrecsén, 1580. 

október 3., MOL P 1314 10152. 
455 Nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán F D monogrammal, Batthyány Ferencnek, Lakompak, 1604. 

október 12. MOL P 1314. nr. 10127., továbbá uo. nr. 10128-10133.. A nr. 10124-10125. leveleken látható pecsétek 
talán egy másik pecsétnyomótól származnak, de a címer rajtuk ugyanaz. 

456 18 mm-es nyolcszögletű pecsét, Batthyány Kristófnak, Gorica, 1554. május 25., MOL P 1314 nr. 10116. 
457 A családra részletesen ld.: Éble:A Dessewffy család. 
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A Dessewffy család címerének középkori történetét Fejérpataky László kimerítően 
bemutatta.458 Az első címert 1444-ből találta meg Cserneki András pecsétjén, ez páncélos kar, 
mely rövid nyelű tüskés buzogányt tart. Ezt a címert adománylevél híján Fekjérpataky 
önként felvett címernek tartotta, mely állítást nem lehet megcáfolni. A 16. század elejéről 
származó következő forráson már pallost tartó páncélos kar látható, a pajzsfő elejében 
hatágú csillagban. A kar egyébként mindkét címerben balra fordul.  Ezt követően már az 
1525. évi címerbővítő oklevéllel találkozunk, ebben II. Lajos cserneki Dessewffy János és 
testvérei régi nemességét megújítva címerüket kibővítette.459 Az oklevél szövege szerint a 
bővítmény az uralkodó címermadara, a sas volt, mai kisebb vitára adott alkalmat a 20. 
század elején heraldikusainknak, ugyanis a Piastok sasa ezüst (fehér színű), a 
címerfestményen viszont barnának tűnik.460 A címer: kék pajzsban jobbra álló ezüst páncélos 
kar, amely buzogányt fog, rajta szárnyait kitárni készülő barna színű, aranykoronás, jobbra 
fordult, nyelvét kiöltő sasmadár látható, a sastól jobbra balra néző ezüst félhold, mely arany 
sugarakat bocsát a sas felé, amelynek feje felett hatágú arany csillag látszik. A sisakdísz hét 
(3-4) ezüst (fehér) strucctoll, sisakkorona nincsen.461 (Az oklevél nem adja meg a címerképek 
színét és sisakdíszt sem említ.)  A 16-17. század folyamán a címert uralkodói bővítés, vagy 
újítás nem érte, viszont a Dessewffyek ettől függetlenül nem ilyen formában használták. Az 
egyetlen családtag, akinek címeres pecsétje hasonlít az 1525. évi oklevélben lévőhöz, az 
Dessewffy Ferenc. Az ő pecsétjén azzal különbséggel vehető ki a címer, hogy a sason nem 
látszik korona, viszont előre hajol.462 Dessewffy III. János viszont egyik pecsétjén felröppenő 
jobbra fordult koronás sast szerepeltet, másikon is ez látható, de ezen elképzelhető, hogy a 
buzogányt tartó kar is felvésésre került.463 Ezeken a pecséteken nincsen sisak, a 17. századból 
származókon viszont igen, itt a sisakdísz a hét strucctoll, illetve a számoknál erősebb a 
szimmetria törvénye, ugyanis míg például Dessewffy László pecsétjén a strucctollak úgy 
vannak elhelyezve, hogy egy Középen, három-három pedig jobbra, illetve balra látható, 
addig 
Dessewffy István pecsétjén csak hat (3-3) toll látható. A felröppenő, heraldikai ábrázolások 
szerinti sas általánossá válására a családtagok címerhasználatában utal a Dessewffy Miklós 
és János sírkövének ábrázolása is.464 
 
 

Dobó, ruszkai 

 
Északkelet-Magyarországon honos család pányoki Gergely comes fia Jakab ungi alispántól 
származott le, a Pányoki-atyafiság egyik ágaként.465 A középkor folyamán végig a birtokos 
nemesség tagja volt a család, sőt, egyes tagjai a királyi udvarba is bejutottak, de korántsem 

                                                 
458 Fejérpataky: A Dessewffyek czímere.) 
459 II. Lajos, Buda, 1525. április 9., MOL Dl., 74.770., Áldásy: Címereslevelek. I. 120., Nyulásziné: Öt évszázad. LIII. 
tábla. 
460 A vitát összefoglalja Bertényi: Címerváltozatok. 69-70. 
461 A tollak a címerfestménnyel egy időben készültek, viszont lehet, hogy eltérő munkafázisban, ugyanis 
körülöttük elszíneződés látható. 
462 17 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett I? D monogrammal, s.d., MOL E 185 Nádasdy Tamásnak nr. 10. 
463 Előbbi: 20 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett I D monogrammal, Bécs, 1558. április 19., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnak nr. 8., továbbá uo. nr. 9-13., utóbbi: 16 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett I D betűkkel, Péterváradi 
Balázsnak, Bécs, 1558. április 9., MOL P 1314 nr. 10176., továbbá uo. nr. 10177., 10178.  
464 Ld. Mikó: Késő reneszánsz. 10. kép. 
465 A rokon családok kapcsolatát elsőnek Wertner Mór mutatta be részletesen (Wertner: A ruszkai Dobó.), majd 
Kállay Ubul egészítette ki kisebb adatokkal (Kállay: A ruszkai Dobó.). Újabban ld. Engel: Ung megye. passim. 
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vittek olyan jelentős, országos szintű szerepet, mint rokonaik, a Pálóciak.466 A Mohács utáni 
időszak is a gazdag rokonok árnyékában kezdődött. Ezért is figyelemre méltó Dobó István – 
egyébként viszonylag későn kezdődő – karrierje, mely az ország legjelentősebb családai közé 
jutatta a Dobókat. 1544-ben ő lett az egri vár megerősítésére fordítandó egri püspöki tizedek 
egyik beszedője. Majd 1548-ban ő lett a Perényiek által átadott vár egyik várnagya (a másik 
Zay Ferenc) és udvarbírája (formailag az egri püspöké), e kettős tisztség Eger stratégiai 
fontossága és a püspökség birtokainak nagysága miatt volt kiemelkedően fontos és hasznos 
Dobó számára. Az országos ismertséget és karriert a vár közismert 1552-es megvédése hozta 
meg Dobónak, ez lehetett az oka, hogy 1553 májusában két kegyben is részesült: az uralkodó 
erdélyi vajdává nevezte ki (május 5-én, Kendy Ferenccel együtt) , és báróvá tette (május 
26.).467 Az erdélyi vajdaság tehát nem hozott sok sikert Dobó Istvánnak, de következetes 
Ferdinánd-pártisága máshol kamatozott. Egyebek mellett 1558-ban adományt kapott Lévára 
(ezzel együtt Bars vármegye főispánja is lett), zálogjogon megszerezte Véglest, majd 
megvette Göncöt és Telkibányát az uralkodótól.468 Az arisztokráciában való térnyerésüket 
szentesítette az is, hogy az egyébként Konstantinápolyt fogolyként megjárt Domokos 1564-
ben szintén bárói címet kapott.469 István 1562-1564 között bányavidéki főkapitány volt. Ezt a 
ragyogó pályaívet törte meg élete alkonyán az 1568-69-es szervezkedésbe való részvétele, 
avagy belekeveredése, melynek következtében előbb Lengyelországba menekült, majd élete 
utolsó éveit fogságban kellett töltenie.470 Ezt követően már nem játszottak a család tagjai 
fontos szerepet, Ferenc barsi főispán 1602-es halálával a Dobó család kihalt. 
 
A család a rokon Pálóczyakkal közös címert használt, mely egy koronából növekvő bal 
kezében maga előtt könyvet (kötetet) tartó, jobb kezével szakállát fogó, szembenéző férfialak. 
Bár a két család közös eredetével genealógusaink behatóan foglalkoztak, a címerrel sokkal 
kevésbé,471 ezáltal a rokonság középkori címerfejlődéséről, eredetéről nincsen kimerítő 
szakirodalmi feltárás. A kora újkori címeres emlékek viszont azt mutatják, hogy mind a 
Pálóczyak, mind a Dobó család tagjai, különösebb változtatás nélkül használták címerüket. A 
Dobók esetében talán azért is maradt el a módosítás, mert viszonylag rövid ideig voltak az 
arisztokrácia meghatározó tagjai között. Meghatározó tulajdonsága címeres pecsétjeiknek 
ugyanakkor az, hogy kivétel nélkül pajzscímereket használtak azokon, így azok alapján nem 
állítható teljes bizonyossággal semmi sisakdíszükről. Hogy mégis meghatározható, arra két 
Sárospatakon előkerült tárgynak köszönhető, az egyik egy kályhacsempe, a másik Dobó 
Ferenc és Kerecsényi Judit 1614-ből származó sírköve.472 Ezeken egyértelműen látszik, hogy a 
sisakdísz – szabályszerűen – a pajzsbeli alak a sisakkoronából növekvőn. A pecsétanyag és e 
két másik emlék között van még egy lényeges különbség. Utóbbi forrásoknál a címert saját 
nyakára tekeredő farkú koronás, nyelvet öltő sárkány veszi körül, ami a Zsigmond király-
féle Sárkány-rendre utal, ez azonban a címeres pecséteknél hiányzik. Ez csak azért érdekes, 
mert azon családok, melyek felmenőik között nevezett rend tagjai voltak, általában 
következetesen, azaz pecsétjeiken is ábrázoltatták a rendi jelvényt. Ennek fényében érdekes 
kérdés, hogy a kályhacsempe, illetve síremlék alkotói mi alapján formálták meg a családi 

                                                 
466 A család középkori történetére ld.: Szabó János Győző igen részletes tanulmányát (Szabó: Adatok), illetve 
újabban a korábbi szakirodalmat összefoglalva és kiegészítve: Kenyeres: Dobó István. 161-165. 
467 1553. május 26., MOL A 57 III. 143-144., Áldásy: Címereslevelek. II. 118. 
468 A birtokokra ld.: Kenyeres: Dobó István. 186., et passim. 1563-ban a koronázásra Dobó István az ötödik 
legnagyobb létszámú bandériummal vonult fel, ld. Macsk. Főrendiház. 1569. – Az Erdődyek, Báthoryak, Zrínyi 
Miklós és Nádasdy Ferenc után. 
469 Az oklevél csak törökellenes vitézségét említi általánosságban. Vö. MOL E 148 fasc. 890. nr. 36. 
470 Részletesen ld. Hóvári: A hűtlen Dobó. 
471 Vö. Csergheö: Heraldikai és sphragistikai adalékok. 139-140. családfát ld. Engel: Genealógia. Pányoki rokonság. 
2. tábla Dobó., valamint  Gervers-Molnár: Sárospataki síremlékek., szövegközi tábla. 
472 Ld. Détshy: Sárospatak vára. – számozatlan képek között a kötet végén., részletesen ld. Gervers-Molnár: 
Sárospataki síremlékek. 35-40., és 111-115. képeket. 
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címert, ha a hagyomány ennyire kevéssé volt élő. Utóbbi esetben ráadásul ismert, hogy a 
síremlék és így az azon szereplő címer tizenkét évvel Dobó Ferenc halála után készült. Mivel 
a pecsétanyagból ennyire hiányoznak ezek az elemek (sisakdísz, kígyó), ezért vagy kellett, 
hogy legyen más, mintaként szolgáló, a címert hordozó és kellő presztízzsel bíró tárgy (akár 
uralkodói címeradomány-levél), vagy a készíttető konstruálta meg azokat. Ez utóbbi 
feltételezés talán kevésbé valószínű, és lehet, hogy – bár némileg szokatlan módon – csak 
arról van szó, hogy a teljes, reprezentatívabb címert, csak az annak megfelelő helyen 
ábrázolták, és a pecséteket nem tartották ilyennek. 
A Dobó családtagoktól fennmaradt címeres pecsétek közül meglehetősen kevés a részleteket 
is mutató. Sőt, Dobó István egyik pecsétjén kívül igazán csak Dobó I. Ferenc egyik 
lenyomatáról állítható, hogy az ismert címerkép van rajta, mivel annak csak a sziluettje 
látszik.473 Dobó II. Ferenc pecsétjén is csupán annyi vehető ki, hogy feltehetően a családi 
címerről van szó, melyen a férfi baljában lévő könyvet a fejéhez emeli.474 Dobó István 
leggyakrabban használt, és tulajdonképpen egyetlenként azonosítható pecsétjén koronából 
kinövő hosszú ruhás férfialak látható szemből, melyek jobb keze mellkasához van hajlítva, a 
bal pedig lefelé kinyújtva és benne könyvet (?) tart.475 Más esetben viszont az feltételezhető, 
hogy a férfialak áll a koronán476 
Tényleges változtatásra azonban sem az atyafiság többi családjától való elválás, sem a 
címszerzés következtében nem került sor. 
 
 

Dóczy, nagylucsei 

 
A Dóczy család eredetével kapcsolatban a kutatásnak sokáig fő kérdése a 15. századból 
ismert zádorlaki, illetve a később felbukkanó nagylucsei előnevű Dóczy család 
szétválasztása, vagy inkább összekapcsolása, azaz a köztük lévő rokoni kapcsolat, vagy más 
összefüggés megtalálása volt. A Wenczel Gusztáv által felvetett kérdést a Dóczyak középkori 
történetét Arad vármegyei birtoklásukon keresztül bemutató Márki Sándor nem is érintette, 
Daróczy Sándor viszont oly módon oldotta meg, miszerint az első ismert nagylucsei Dózcy, 
Ferenc mostohaapja nevét vette fel és kezdte használni már a 16. században.477 A Dóczy és 
rokon Nagylucseiek közül a 15. század végén utóbbiek tűnnek a vagyonosabb és 
társadalmilag elismertebb családnak, legalábbis a „feltörekvő köznemesi család” I. Mátyás 
uralkodása alatt az egyházi pályán és kincstartóként is tevékenykedő Orbánnak 
köszönhetően sorra nyer birtokadományokat és emellett címeres nemesi levelet. 
Adományokat szinte mindig testvéreivel együtt nyerte, azaz tulajdonképpen ő szerezte a 
családnak, melyek közül három vár: Revistye I. Mátyástól, majd Saskő és (Zólyom?)Lipcse 
Beatrix királynőtől volt a legjelentősebb.478 Ennek ellenére a Jagelló-korban még mindig a 

                                                 
473 Mintegy 28 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett F D monogrammal, Tokaj vára, 1555. július 31., MOL E 
185 Nádasdy Tamáshoz, nr. 5. 
474  21 mm, ovális pecsét, a pajzs felett F D monogrammal, Ragyolc Péternek, L?, 1586. január. 30., MOL E 172 7. t. 
15. sz., továbbá uo. 7. sz. (1583)). 
475 Kb. 20 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett S D monogrammal, Újvár, 1554. július 14., MOL E 185 
Nádasdy Tamáshoz, no. 11., továbbá uo. no. 6 (1552)-8.?, 14., 22., 23., 25., 29., 31., 36., 37. (1561). 
476 17 mm, nyolcszögletű pecsét a pajzs felett S D monogrammal, Dobó Domokosnak, Pozsony, 1560. szeptember 
8., MOL E 172 1. t. 27. sz., továbbá uo. 21., (1555) 24-26., 30. 
477 Daróczy: Dóczyak és Nagylucseyek. 83., illetve az általa az első lábjegyzetben idézett irodalom Wenzel: Az 
alsómagyarországi bányavárosok. 6-21., Márki: A Dóczyak Aradban. A zádorlaki (és szegi) Dóczy családra ld. 
még Fügedi a kihalás elleni védekezésként tekinti az esetet, ld. Fügedi: A 15. századi. 79.. Továbbá: Wertner: A 
Nagylucsei (Dóczi).  
478 Wenzel: Az alsómagyarországi bányavárosok. 11., 16.. Beatrix adományát II. Ulászló is megerősítette ld. uo. 
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szegi Dóczyak álltak közelebb az arisztokráciához, báni tisztviselésük révén.479 A nagylucsei 
Dóczyak felemelkedése már Mohács előtt elkezdődött, a már említett Ferenc ugyanis II. 
Ulászló udvarában a kamarásmesteri posztig jutott és viselte Bars vármegye főispáni tisztét 
is.480 A mohácsi csatában bekövetkezett halálával nem szakadt meg a család pályájának 
felfelé ívelése, köszönhetően özvegyének, Forgách Margitnak, illetve fiainak sikeres 
érvényesülésének, melynek egyik első és fő lépése a Habsburg udvarokban való szolgálat 
volt.481 A nyilván egymást is támogató Gábor és Miklós munkája 1563-ban ért célt, amikor 
számos birtokuk megerősítése mellett bárói címet kaptak, Gábor elsősorban udvari, Miklós 
pedig katonai szolgálatáért.482 A leszármazók közül Dóczy András futotta be a legnagyobb 
karriert. Előbb (1603) Bars vármegye főispánja,483 majd királyi tanácsos lett (1606),484 1608-ban 
pedig bejutott a főméltóságok közé: a pohárnokmesteri címet nyerte el.485 Ezt követően pedig 
főkamarásmesterré lépett elő, eközben előbb szatmári (1609-1618), majd felső-magyarországi 
főkapitány (1619-1621) volt.486 Úgy tűánik azonban nagykorúságot megélt gyermekük nem 
volt, így Miklós ága vitte tovább a családot. Az ő fiai is udvari szolgálattal kezdték 
pályájukat, de éppen az vitte a legtöbbre, közülük, akiről nincsen ilyen adatunk. István 
viszont jól nősült, ő is Thurzó-lányt vett el, Magdolnát. 1625-ben koronaőr lehetett, mely 
méltóságot négy évig, haláláig viselte.487 István mellett Imre nevű testvérének is voltak fiai 
Révay Judittól, a jelek szerint fiatalon elhunytak, illetve Mihály Imre nevű fiáról tud a 
kutatás, így a család a 17. század közepére kihalt. 
 
Nagylucsei Orbán címereslevelében szereplő címer vörössel és kékkel balharánt osztott 
pajzsban az osztásvonalon lépő, mellső mancsaival arany golyót (a szöveg szerint 
aranyalmát – aureum pomum) fogó, nyelvét kinyújtó fehér oroszlán az alsó mezőben hatágú 
arany csillag látható. A jobbra fordult sisakon tekercs, melyen a sisakdísz a csillag, a takarók 
kék-vörös-arany színűek. 488 Emellett egyedülálló módon és főleg mennyiségben kódexekben 
található miniatúrák által is dokumentált a címer. Az egyik hozzá kapcsolható kódex 
kapcsán Mikó Árpád gyűjtötte össze ezeket a forrásokat.489 A kódexeken található 
címerábrázolások teljesen következetesek, mintegy javítják az 1480. évi címereslevél 
ellentmondását, amennyiben a párduc jobbra néz, és ezzel együtt az osztás is harántosztás 
lett balharánt helyett.490 Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy pecsétjei nem mutatnak ilyen 
következetességet. Egyházi és világi hivatalához mérten több pecsétnyomót is használt.491 
Egri püspökként vésetett pontificalis pecsétjén a családi címer és talán valamely egyházi 
vonatkozású egyesítése látható, oly módon, hogy saját címere az első és a negyedik mezőbe 
került, jobbra néző állásban.492 Kör alakú nagypecsétjein, mind az egyházi, mind a világi 

                                                 
479 Noha, tényleges odatartozásukat a szakirodalom vitatja, vö. Kubinyi: A királyi tanács. 261., ld. a 18. jegyzetet is! 
480 Wenzel: Az alsómagyarországi bányavárosok. 29. 
481 Pálffy: A Magyar Királyság. 120. 
482 1563. december 1., MOL E 148 fasc 1664. nr. 59. 
483 Főispáni kinevezése: I. Rudolf, Prága, 1603. augusztus 29., MOL A 57 V. 604-605., ekkor Miksa főherceg 
kamarásként említik. 
484 Pálffy: A Magyar Királyság. 272. 
485 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 91. 
486 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 83. Pálffy: A Magyar Királyság. 129. (– a szerző korábbi munkájában a 
1610-1618 és 1618-1619-es évkörök szerepelnek.) 1610-1621 között egyben Szatmár vármegye főispánja, ld. 
Fallenbüchl: Magyarország főispánjai. 98., 1614-ben Arad vármegyei főispán is, ld. uo. 60. 
487 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 
488 I. Mátyás, Bécs, 1480. február 2., MOL Dl. 105.029., közlését l. Schönherr: Nagylúcsei Orbán., MHH II. XXIII., 
Áldásy: Címereslevelek. I. 20.) 
489 Mikó: Nagylucsei. 68., 73-77., 80-82. kép. 
490 Erre már Schönherr Gyula felhívta a figyelmet Schönherr: Nagylúcsei Dóczy, újabban ld. Bertényi: 
Címerváltozatok. 58-59. 
491 Bándi: Mátyás-kori. 110-113. sz. 
492 MOL Dl. 5607. 
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ügyekben használtakon493 egyértelműen harántosztott pajzs látható, ugyanígy kisebb, 1480 
előttről fennmaradt pecsétlenyomatán,494 egri püspöki kispecsétjének ábrái, bár a címerkép 
némileg elmosódott, a megfigyelhető alakzatok balharánt-osztást valószínűsítenek.495  
A Mohács után élt Nagylucsei Dóczyak hűek maradtak Nagylucsei Orbán címeréhez, 
azonban nem a címereslevélben találhatóhoz, hanem a harántosztott változathoz, melyet a 
jelek szerint már Orbán püspök címerhasználata során általánossá tett. Arról van tehát, szó, 
hogy a címeres levélt mintegy felülírta a gyakorlat, ami azért is sajátos, mert az armális jól 
használható minta lehetett a családtagok előtt, a gyakorlat azonban a heraldikai szokásokhoz 
igazodott. 
A családtagok 16. századi pecsétjein lényegi különbségek nem láthatóak, összességében is 
szegényesebbek a változatok terén, mint Nagylucsei Orbán pecsétjei.496 A címeres levél 
címerén csak (csőr)sisak látható, sisakdísz nem, ezért érdekes kérdés, hogy a világi 
családtagok milyen megoldást választottal a pajzson kívüli elemek alkalmazása terén. A 
pecsétanyagban egyértelműen a pajzscímer dominál, azon egy esetben, amikor megjelenik a 
sisakdísz, akkor szabályszerűen az első mező heroldalakja került oda, nevezetesen az 
oroszlán növekvőn. Mivel ez a 17. század elején, Dóczy András két pecsétjén fordult elő,497 
ezért itt egyértelmű fejlődés figyelhető meg, mely kapcsán nem változatok kialakulásáról, 
vagy eltűnéséről lehet beszélni, hanem a címertan (akkor még) írott és íratlan szabályaihoz 
való alkalmazkodásról. Az egész családot tekintve azonban nehéz fejlődésről beszélni, mivel 
az ekkor élt családtagok pecsétjei más és már címert mutatnak. Míg Dóczy András szatmári 
főkapitány címerén a sisakdísz volt az újdonság, addig unokatestvére,a koronaőr Dóczy 
István címerének alsó mezejében egy rák jelenik meg, mely mintegy tartja ollóival a 
csillagot498 (másik változatban a csillag a felső mezőbe kerül, és onnan eltűnik a korong499 – 
sisakdísszel ugyanakkor az ő címeres pecsétjein nem találkozni. András testvére, vagy 
unokaöccse Pál pecsétjén viszont olyan címerrel találkozni, melynek pajzsa nincsen felosztva 
álló és lépő mellső lábait előrenyújtó oroszlánt ábrázoltak rajta, a pajzsfő elejében és a bal 
keze magasságában egy-egy hatágú csillaggal, a pajzsfő hátuljában és a pajzstalp elejében 
további kivehetetlen alakzatokkal.500 A síremlékekről a bevezetőben mondottak figyelembe 
vételével említést érdemel még Dóczy Zsuzsanna síremléke a 16. század végéről, ezen 
ugyanis a pajzs felosztása harántpólyával történt, a sisakdíszben pedig a párduc teljesen a 
pajzsbeli formájában, tehát teljes alakban, jobbra ugorva (ti. a vésnök követte a címerkép 
ábrázolását) látható.501 
A forrásanyag tehát arra utal, hogy az örökölt címert a családtagok sokáig módosítások 
nélkül használták, a bárói címet nyert testvérek sem változtattak rajta, ellenben az őket 
követő generáció nemhogy ágak, hanem személyek szerinti variációkat kezdett használni, 

                                                 
493 Pl. MOL Dl. 19375., (1488. október 28.), Dl. 19720. (1491) 
494 Nyolcszögletű gyűrűspecsét, ld. MOL Dl. 81822. (1479. május 25.). 
495 18 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: VRBANVS EPISCOPVS AGRIENSIS, Dl. 19452., (1488. december 6.), 
ld. még Bándi: Mátyás-kori. 110. egyértelműen balharántról ír. 
496 Dóczy Miklós: 15 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett N D monogramm, Batthyány Boldizsárnak, Zsarnóca, 
1568. október 13., MOL P 1314 nr. 10479.; Dóczy Gábor: 16 mm-es ovális pecsét a pajzs felett G D D N betűkkel, 
Batthyány Ferencnek, „Serrowia”, 1558. október 6., MOL P 1314 nr. 10475. 
497 13 mm-es, ovális pecsét a sisakdísz két oldalén AD DN betűkkel, illetve 22 mm-es, közel kör alakú pecsét, 
körirata: <AND> DOCZY COMES COT BARS, MOL V 16 59. d. 
498 14 mm-es kör alakú pecsét, körirata: DOCY ISTVAN, Rimay Jánosnak, Vác, 1609. február 6., Prímási Lt. Ipolyi 
gyűjtemény II/26-29. 
499 18 mm-es nyolcszögletű pecsét körirata: STEPAHNVS DÓCZY, Pozsony, 1627. július 12., OSzK Kt. Fol. Lat. 
892. f. 25., továbbá uo. f. 26., 28., 29. 
500 14 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett: P D D N L betűkkel, záloglevél, Galgóc vára, 1620. február 15., 
MOL P 1342 cap. 4. (f. 204.). 
501 Vö. Gervers-Molnár: Sárospataki síremlékek. 120. kép. Megjegyzendő, hogy ez, a harántpólyával vágott 
változat bukkan fel – feltehetően Wagner nyomán – Nagy Iván munkájában is l. Nagy: Magyarország családai. III. 
334. 
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melyek a a sisakdísz megjelenésében, a címerkép bővítésében, sőt annak lényegei elemének a 
harántosztásnak a mellőzésében nyilvánultak meg. 
 
 

Dózsa 

 
Erdélyi eredetű család, melynek egyik ága, a későbbi uzapanyiti származott a királyi 
Magyarországra. Ezt az ágat I. Tamás Szendrői várkapitány alapította, aki Gömör 
vármegyében táblabíróként is tevékenykedett, majd csaknem egy évtizedig alispán volt. A 
jelentősebb uradalmat nem szerző, sem fontosabb tisztségbe be nem jutó család, 
pontosabban II. Tamás fia II. Tamás bárósága nehezen indokolható a jelenleg ismert források 
alapján, ugyanis a diploma fogalmazványa sem ír semmi konkrétumot.502 A további egy 
generációt megélő családról későbbről sem ismert jelentősebb vagyon, vagy tisztségszerzés, 
politikai, vagy bármilyen közéleti szerep. 
A család címere a bárói diploma fogalmazványából ismert, ugyanis megerősíti a címmel 
együtt az uralkodó. Ez kék mezőben felfordított királyi koronából sisakos, fején karddal 
átszúrt vörös ruhás katona emelkedik ki. A pajzson lévő sisak dísze fekete sasszárny, 
közepén arany csillaggal, a takarók vörös-fehér, sárga-kék színűek. 
A szöveg ugyan nem említi, de minden bizonnyal a rokon Dózsa Györgyre utal a címer, 
érdekes momentum, hogy a felfordított koronát jóváhagyta a kancellária, már amennyiben 
ez a királyra utalt. 
 
 

Draskovich, trakostyáni 

 
A Draskovich család középkori történetére vonatkozó, a magyar genealógiai 
szakirodalomban található megállapítások még igazolásra szorulnak. Biztosabb adatok 
állnak rendelkezésre a 16. századtól I. György püspök szüleiről, aki, mint ismeretes, 
édesanyja révén Utesenic (Fráter) György unokaöccse volt. Tipikusnak nevezhető egyházi 
karrierje  - mely a kalocsai érseki székig és a bíborosságig vezetett – volt az, amely családja 
felemelkedését is elősegítette.503 Testvéreiről jóval kevesebbet tudni, mind Gáspár, mind 
János a végvidéken és egy időben Szigetváron szolgáltak katonaként.504 Minthogy saját bárói 
oklevele is csak testvére konkrét haditetteire utal, ezért Gáspár (és fia, János) 1567-ben 
elnyert bárói címét befolyásos élő és hősi halált halt testvére érdemének lehet tulajdonítani.505 
A következő nemzedékben mind II. János, mind Péter kivette a részét a századvég nagy 
háborújából, de igazán magasra csak Jánosnak ívelt a pályája.506 Feleségétől, Istvánffy Miklós 
lányától, Évától három fiúról és egy lányról tudunk. Péter és gyermekeinek közéleti 
szereplése jóval visszafogottabb volt, de ők is bent maradtak a horvát-magyar arisztokrácia 
belső köreiben. II. János három fiai közül György egyházi pályára lépett, kisebb egyházi 
                                                 
502 II. Ferdinánd, Bécs, 1633. május 5., MOL A 35 ao. 1633 nr. 182. 
503 Életrajzát ld. Katona: A kalocsai érseki. II. 41. 127. jegyzet. 
504 Jánost már 1561-ben ott említik (I. Ferdinánd birtokadománya Draskovich János és Bácsmegyey Simon részére, 
Bécs, 1561. június 4., MOL A 57 III. 706-707.). 
505 I. Miksa, Pozsony, 1567. augusztus 3., MOL A 57 III. 890., Áldásy: Címereslevelek. II. 152. 
506 Az előzmények ismerete lehetőségeinket meghaladó, alapos kutatást kívánna, mivel 1596-ban horvát-dalmát-
szlavón báni kinevezése, és az, hogy utána haláláig az ország egyik első méltósága maradt majdhogynem 
egyedülálló. Ugyan a báni posztról (mellyel együtt egyben Kulpa-menti végvidéki főkapitány is volt) 1606 végén 
leköszönt, de 1601-től már viselte a főkamarásmesterséget, amelyet 1610-ben a tárnokmesterségre „cserélt”, 
valamint ismét betöltött fontos katonai pozíciót (1611-től a “dunáninenni” kerületi és bányavidéki végvidéki 
fõkapitányit) és bizonytalan ideje királyi tanácsos is volt. 
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javadalmak betöltése után 1628-ban lett pécsi címzetes püspök, 1630-ban váci,507 1635-ben 
győri megyéspüspök lett. 
Testvére, III. János 1635-ben gróf lett,508 de közéleti szereplése csak ez után kezdődött: 1639-
ben lett horvát bán, majd Esterházy Miklós halála után az ország nádora. A század második 
felében pedig IV. János és Miklós viseltek még országos főméltóságot a családból. 
 
A családdal kapcsolatban címeradományozás nem ismert. A 16. századból, a bárói címet 
elnyerő Gáspár generációjából – közéleti szereplésének folyományaként – csak György 
kalocsa-bácsi érsektől maradt fenn számottevő címeres forrásanyag, melyből megismerhető a 
család eredeti címere is. Hozzá köthető ugyanis az első okleveles emlék, mely a család régi 
címerének megerősítése.509 Az oklevél szövege szerint maga a címer három kimagasló szikla, 
melyek közül a legkiemelkedőbbön (amely minden bizonnyal a középső) királyi korona van, 
melyből aranykoronás griff növekszik, mellső lábait kinyújtva, szárnyait kitárva. A pajzson 
sisak, sisakkoronával, melyen a sisakdísz fél (növekvő) griff; a takarók (melyek körbefutják 
és szépen díszítik a pajzsot) színe sárga-kék. 
Az oklevéllel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy maga a címermegerősítés motivációja 
lehet – bár ez nagyon nehezen bizonyítható – az önkényesen felvett címer elismertetése, 
legitimálása. Ennek funkciója pedig többrétű, mert mint ahogyan az oklevél szövegéből 
kiderül, Draskovich György és testvérei Horvátország partvidéki részéről (Tinin), nemes 
szülőktől származtak, így a képletes és tényleges értelemben vett új területen nagy 
jelentősége lehetett számukra ennek a gesztusnak, amely „magától értetődő” nemességük 
megerősítése helyett címerük megerősítése révén ismerte el családjukat. Ez az uralkodói 
kegy viszont némileg szokatlan, mivel meglehetősen ritka az, hogy egyházi személy 
részesüljön benne, akárcsak a rangemelések esetében. A középkorból ugyan több példa is 
idézhető (Bakócz, Nagylucsei, stb), 1526, illetve inkább a római katolikus egyház megújulása 
után viszont ritkaság.510 Ez esetben is megtalálható a családtagokra való kiterjesztés 
mozzanata, azaz az egyik testvér, amelyiknek erre módja volt, adományt szerzett, melynek 
továbbviteléről (a család számára való „hasznosulásáról”) a többiekre való kiterjesztés 
gondoskodott, ahogyan ez esetben az oklevél fogalmazója (talán a kedvezményezett, vagy 
annak ötlete nyomán másvalaki) a három szikla, melyek közül a legmagasabbikon királyi 
korona van kapcsán leírta.511 
A címer leírása meglehetősen szűkszavú, címerfestmény pedig nem áll rendelkezésre, ezért 
csak valószínűsíthető, hogy engedelmeskedve a heraldikai ábrázolások gyakorlatának a griff 
a „szokásoknak megfelelően” jobbra fordult, nyelvét pedig kiöltötte. Egyáltalán nem tartozik 
viszont a címerállat attribútumai közé, hogy karmaiban egy bizonyos tárgyat tartson, ezért 
annak nem említése azt kell, hogy jelentse, hogy nem is volt ott semmi. Ez azért lényeges, 
mert a szakirodalom azt a változatot tartotta az elsőnek, melyben a griff jobbjában kör alakú 
tárgyat fog.512 Mivel más okleveles emlék nem ismert, így a pecsétes anyagban kereshetjük a 
választ arra, hogy mikor jelent meg a címerkép ezen eleme. 
Draskovich György gyűrűspecsétjének lenyomatát ugyan nem sikerült fellelni, viszont 
számos kispecsét-lenyomatát őrizte meg levelezése. Sajnos a püspökségét megelőző évekből 
csak egy valamelyest is értékelhető lenyomatot sikerült találni, ezen annyi vehető ki, hogy 
hármas halom foglalja el az egész pajzstalpot, azon korona van, amiből jobbra fordult mellső 

                                                 
507 Kinevezését ld. II. Ferdinánd, Regensburg, 1630. október 25., MOL A 57 VII. 970-971. 
508 II. Ferdinánd, Bécs, 1635. szeptember 4., MOL A 57 VIII. 100-103. 
509 Áldásy: Címereslevelek. II. 148-150. 
510 Azzal párhuzamosan még előfordul, melyre a legszembetűnőbb példa Oláh Miklósé. 
511 „Ti ugyanis hárman vagytok testvérek, te az elsőszülött, Gáspár és János az ifjabbak, akikkel ez a címer, a te 
kegyességedből és a mi kedvezésünkből közös lesz.” (Vos quoque tres estis fratres, tu progenitus, Caspar et Ioannes 
natu minores, quibus haec arma tui gratia, nostraque concessione erunt communia.) 
512 Siebmacher Kroatien. Draskovich v. Trakošćan. 
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végtagjait kinyújtó szárnyas alak (griff) lehet.513 A leggyakrabban előforduló változatot 
hordozó pecsétet zágrábi püspökként vésette, de még az 1580-as években is használta.514 A 
címer: a pajzstalpban lévő hármas halom legmagasabb, középső halmán háromágú korona, 
melyből jobbra néző mellső lábait előre és felfelé nyújtó, csőrét kitátó koronás griffmadár nő 
ki. A címerkép griffje három-három karmát kinyújtja, de nem tart bennük semmit, 
ellentétben saját következő pecsétjének címerképével. 1581-ből még adatolható a korábbi 
változat, de 1582-ben már feltűnik az új. Ezen címerképe csak a griff kezei tekintetében 
változik meg, az ugyanis balját lefelé nyújtja kiterjesztett karmokkal (3), míg kissé felfele 
tartott jobbjában golyót tart. (Ennél a variánsnál egyértelműen látszik az is, hogy a griff kiölti 
nyelvét.)515 Egyetlen elmosódott és töredékes változatát sikerült megtalálni Draskovich 
György egyházfői nagypecsétjének, mivel nyilvánvalóan ritkán használták levélzárásra. 
Hiányos mivolta miatt a legfontosabb kérdéshez, a griff mellső lábainak állásához nem 
szolgálhat adalékokkal, mivel csak a hármas halom és felette a (talán lebegő) háromágú 
korona vehető ki belőle.516 A fentiekből egyértelműen látszik, hogy sokáig határozottan 
ragaszkodott a király által is megerősített változathoz, ám abban egyértelmű változás 
következett be. Okleveles adatok hiányában ennek oka, illetve megvalósításának módja is 
kérdéses, mind az önkényes felvétel, mind az újabb uralkodói adománylevél elképzelhető, az 
ok keresésénél pedig a bíboros cím iránti aspirációk, illetve a pallium elnyerésével való 
időbeli egyezés érdemelhet figyelmet. A bővítés tartalma azonban csak visszamenőlegesen, a 
grófi diploma segítségével tisztázható, hozzátéve, hogy a másfél emberöltőnyi távolság miatt 
az értelmezés nem feltétlenül egyezik az eredetivel. 
Megjegyzendő, hogy egy egyedi pecséttel, és ezzel összefüggő címerváltozattal találkozni 
Draskovich György levelein. Frangepán Ferenccel, majd Alaghy Gáspárral közös báni 
hivataluk folytán közös pecsétet vésettek és használtak, ezek közül sajnálatos módon csak az 
elsőből maradt fenn értékelhető lenyomat, az viszont nagyon tanulságos.517 A 47 mm 
átmérőjű, kör alakú nagypecsétre ugyanis mindkettejük címerét felvésték, jobb oldalra 
Draskovichét, bal oldalra Frangepánét. A meglehetősen elmosódott felzeteken annyi látszik, 
hogy a püspök címerében hármas halom középső halmán háromágú koronából kinövő, 
karját előre nyújtó koronás griffmadár látható, mely balra fordul – a pajzs felett püspöksüveg 
palliummal.518 A címerállat balra fordulását egyértelműen a heraldikai udvariasságnak, 
illetve a szimmetriára való törekvésnek (vagy éppen a közép, mint kitüntetett hely iránti 
tiszteletnek) kell tulajdonítanunk. Így egy figyelemreméltó, de csak eseti címerváltozatról 
van szó. 
A másik egyházi pályára lépő Draskovich György címeres pecsétlenyomatai jóval kevésbé 
változatosak, mint az érseké. Mind gyűrűs, mind két közepes pecsétjének címere ugyanaz: a 
családi címer (az arany almát tartó griffel) található rajtuk, bár a gyűrűspecsét ábrája nem 

                                                 
513 15 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett a monogram: <G[EORGIUS]> D[RASKOVICH], Batthyány Kristófnak, 
Augsburg, 1555. április 7., MOL P 1314 no. 10670. 
514 17 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett püspöksüveg látható, betűk a püspöksüveg két oldalán: G[ERORGIUS] 
D[RASKOVICH], illetve a pajzs két oldalán: E[PISCOPUS] Z[AGRABIENSIS], ld. Nádasdy Ferencnek írt levelén, 
Szarkaháza („in possessione Zarkahaza”), 1572. április 27., MOL E 185 Draskovich György Nádasdy Ferencnek 
no. 1., továbbá uo. no. 2.., valamint MOL P 1314 no. 10671. – Batthyány Kristófnak, Bécs, 1559. november 30. (ez 
az első előfordulása), és uo. no. 10672., 10674.?, 10677-10679., 10682-10684. (1581). 
515 19 mm-es ovális pecsét a mitra mellett két oldalról G D, a pajzs mellett A C betűkkel, a pajzs felett közvetlenül, 
annak középvonalából kinövően, a lebegő püspöksüveg alatt, kereszt látható (a szerkesztés miatt görög 
keresztnek tűnik), Batthyány Boldizsárnak, Bécs, 1582. október 9., MOL P 1314 no. 10685. 
516 Továbbá a püspöksüveg és a bal oldali pallium, - 40 mm-es kör alakú pecsét, kivehetetlen körirattal, Batthyány 
Boldizsárnak, Zágráb, 1574. december 1., MOL P 1314 no. 10681. 
517 Az Alapyval együtt használtból csak körvonalak látszódnak, illetve az, hogy a püspök címere jobb oldalon van 
a pajzs felett mitrával, vö. Batthyány Boldizsárnak, Zágráb, 1575. május 25., MOL P 1314 no. 10687., továbbá uo. 
10686. és 10688. 
518 Batthyány Boldizsárnak, Máriasócszentgyörgy, 1571. március 23., MOL P 1314 no. 10697., továbbá uo. no. 
10692., 10694-10699. 
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vehető jól ki teljesen,519 kispecsétjei közül a gyakrabban használt nagyobbikon viszont 
egyértelmű, hogy a griff nem ölt nyelvet,520 továbbá a korona a nagyobb pecséteken öt-, a 
kisebben háromágú. Az egységesnek mondható címeres pecsétanyagtól elüt színezett 
címerrajza, mely a Zichy-albumban volt látható, ezt a forrást ismertetője akként írja le, hogy 
az „kék czímerpajzsban zöld hármas halomból kinövő koronás arany sas, jobb lábában arany 
almát (golyót) tartva. – Sisakdísz helyett: püspöki jelvények. A pajzs felett a jelmondat: 
«Auxilium de Sancto». – Alatta az évszám 1649. és a tulajdonos sajátkezű aláírása: «Georgius 
Draskovich comes perpetuus de Trakostyán. Episcopus Jaurinensis, lociq. eiusdem supremus 
comes. Sacrae Cesareae Regiaeq. Mtis. Consiliarius».”521 Eltekintve attól, hogy a leírás által 
sasnak mondott állat minden bizonnyal griff, feltűnő, hogy a ezek szerint – hacsak nem 
kerülte el a közlő figyelmét – nem koronából, hanem a hármas halomból növekszik. Ez azért 
meglepő, mert a korona egyetlen pecséten sem marad el, így lehet, hogy ez esetben a rajzoló 
a hibás. 
Draskovich II. János címerei a pecsétjein egyhangú képet mutatnak, hiszen lényegi eltérés, 
változatnak nevezhető módosítás nem mutatható ki köztük. Legkisebb pecsétjén ugyan nem 
látszik a griff koronája522 és csak a legnagyobbon nyújtja ki a nyelvét,523 ezek nem lényegi 
eltérések, mint ahogy a hegyek formája és az alma tartásának módja (az ti., hogy nem a 
„tenyerében” tartja, hanem oldalról fogja azt) sem nevezhetőek lényegeseknek, és minden 
bizonnyal a pecsét nagyságából adódó kidolgozási lehetőségek vezettek kialakulásukhoz. 
Ugyanígy a kortárs Draskovich Péter pecsétjein is ugyanaz a címerkép látható.524 
Az 1635-ös grófi rangemelés címerbővítéssel járt együtt: a négyelt címerpajzs első és 
negyedik mezejében a családi címer, kék háttérben arany alapon hármas szikla, melynek 
csúcsain arany királyi korona van, melyből fehér griff növekszik, csőrét kinyitva, nyelvét 
kiöltve, fején arany koronával, balkezét megragadásra nyújtja, jobbjában pedig egy arany 
almát tart; a négyelt címerpajzs második és harmadik mezejébe arany alapon arany koronán 
álló fekete, nyelvét kiöltő, szárnyát kitáró, koronás sas került, ahogyan a szöveg is említi az 
Istvánffyak címere. A pajzs felett a diploma szövege három rostélysisakot említ királyi 
koronával, a sisakdíszre azonban furcsamód nem tér ki a szöveg.525 
A bővítés konkrét indokát nem adja meg az oklevél, alapja mindenképpen az volt, hogy a 
kedvezményezett Draskovich János édesanyja Istvánffy Miklós lánya, Éva volt. Fontos 
megjegyezni, hogy a szöveg szerint a bővítés tárgya az Istvánffy család címere, mely alatt 
több mint fél évszázaddal annak megváltoztatása után (úgy, hogy a kapcsolatot jelentő 
személy is a megváltoztatottat kellett, hogy használja,) is a család régi és nem bővített 
címerét érti. Az eredeti címerfestmény nem ismert, a családi címert leíró szöveg az 1567-es 
megerősítéshez képest egyes részleteiben eltér, így a korona már nem csak a középső 
csúcson, hanem mindhármon található, továbbá szentesítve lett a griff által tartott aranyalma 
ábrázolása is. Megjegyzendő az is, hogy míg a szakirodalmi és a korabeli színes 

                                                 
519 10 mm-es, nyolcszögletű gyűrűspecsét, Festetics Pál németújvári udvarbírónak, Szombathely, 1637. március 3., 
MOL P 1314 no. 10705., továbbá uo. no. 10704., 10708., 10712., 10715. (1638). 
520 27 mm-es ovális pecsét, körirata: GERORGIVS DRASKOVITH EPISCOPUS IAVRINEN, Batthyány Ádámnak, 
Szombathely, 1636. január 5., MOL P 1314 no. 10701., továbbá uo. no. 10702., 10703., 10706., 10707., 10709-10711., 
10713., 10714., 10716-10729. (1650). 
521 Kubinyi: Egy XVI. és XVII. századi. 22. 
522 12 mm-es nyolcszögletű, a pajzs felett I D B betűkkel, Batthyány Ferencnek, Klenovnik, 1607. február 16., MOL 
P 1314 no. 10745. 
523 17 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata alulról: IOANNES DRASKOVITH, Batthyány Ferencnek, Pornó, 1609. 
június 7., MOL P 1314 no. 10754., valamint uo. no. 10755., 10756., 10758., 10759., 10767. 
524 13 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz mellett PD T betűkkel, Klenovnik, 1615. november 15., MOL P 241 3. 
cs. és 15 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán P D monogrammal, Klenovnik, 1614. november 23., MOL P 
241 3. cs. 
525 MOL A 57 VIII. 102. 
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ábrázolásokon a griffet aranyszínűnek festik le, addig a diplomában határozottan fehér 
színű. () 
A grófi rangemelést megelőző évtizedek anyaga meglehetősen hiányos, így a grófi címer 
hirtelen, de szabályszerűen jelenik meg a pecsétlenyomatokon. A grófi címet szerző és 
nádorságig jutó Draskovich III. János a címszerzés után több pecsétet is vésetett, aktuális 
méltóságának megfelelő köriratút, de a grófi diplomával szerzett címerhez következetesen 
ragaszkodott. Pecsétjein használt címerei legfontosabb eltéréseinek a pajzskorona leveleinek, 
ágainak száma különbözősége tartható. 
Amellett, hogy a négyelt címerpajzsú változat általánossá válik a Draskovichok esetében is 
megfigyelhető a kisebb pecséteken egyszerűbb, pontosabban a családi címer használata. Erre 
Draskovich János nádor esetében még nincs példa, ellenben Draskovich Miklós 
pecséthasználata jól példázza. Gyűrűs- és kisebb pecsétjére a családi címert vésette, felette 8 
vagy 9 leveles pajzskoronával,526 míg nagyobb pecsétjén a grófi címer látható.527 
Összességében a Draskovichok esetében az meglepően egységes a pecsétanyag. A 
címerbővítésig minden családtag a koronából kinövő, jobb mellső végtagjával korongot, azaz 
almát feltartó koronás griffet, azt követően pedig többnyire a négyelt grófi címert használta, 
de kisebb pecséteken feltűnik az eredeti változat is. Szintén elég egységes a gyakorlat, hogy 
1635 előtt csak pajzscímerek szerepelnek a pecséteken, utána pedig pajzskorona. Sisak 
sisakdísszel, annak ellenére, hogy már az 1567-es címermegerősítés is említette csak és 
kizárólag I. Péternek az ágán, ott viszont ez a forma a kizárólagos. Ezek szerint a család 
idegenkedett a sisakdísz használatától, ami magyarázhatja a diploma leírásának csonkaságát. 
Ennek okaként azonban az is szóba jöhet, hogy a sisakdíszeket a befestőre, befestetőre bízták, 
ennek némiképp ellentmond, hogy a középső sisakon koronás egyfejű fekete sas volt látható 
a későbbi források szerint, tehát nem következett egyértelműen a címerpajzs mezőinek 
képeiből – különösen, ha az uralkodói címerállattal van összefüggésben, akkor várható lenne 
megemlítése a szövegben is. 
A másodlagos motívumok mellőzése és a fő motívumok következetes használata a család 
címerhasználata és címerének fejlődése jól áttekinthető. Az első ismert – ha esetleg nem si a 
legősibb – címerképnek az 1567-ben I. Miksa által megerősített címer kell tartani, melyben 
hármas szikla, középső másik kettőnél magasabb csúcsára helyezett arany királyi koronából 
jobbra fordult karmait szétterpesztő, szárnyait kitáró koronás griff növekszik. Ez az 1580-es 
évek elején – feltehetően I. György kalocsai érsek használatában kiegészült a griff által a jobb 
karmaiban tartott arany almával.528 Az ezt követő fél évszázad folyamán lényegében 
változatlan a címer, érdekes családon belüli eltérés, hogy I. Péter és a jelek szerint 
leszármazói a sisakdíszt is használták, pontosabban a többi családtag nem használta, ami 
amennyiben nem véletlen, úgy érdekes ági címertörés, hiszen a címer egyik fontos elemének, 
alkotórészének a megléte, vagy mellőzése a változat lényege. A grófi rangemeléssel 
összekötött címerbővítés heraldikailag hagyományosnak mondható, érdekessége, 
pontosabban aheraldikussága, hogy a mezők címerképei megtartották irányukat és a 
diploma nem szól a sisakdíszekről. A grófi címer használata a család tagjai között 
általánosan elterjedt, de a század második felében megfigyelhető az a jelenség is, hogy 
elsősorban kisebb pecsétjeikre, a régi családi címert vésették egyes családtagok (pl. Miklós 
országbíró).  A grófi címerbővítés és Péter ágának kihaltával a többi családtag 

                                                 
526 11 mm-es, nyolcszögletű pecsét a pajzskorona két oldalán N D monogrammal, Csáky Istvánnak, Sárvár, 1685. 
március 1., MOL P 71 fasc 266. XII.; és 15 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzskorona két oldalán M D 
monogrammal, Szunyogh Gáspárnak, Nagyfalu, 1671. május 30., MOL E 195 1. t. 152. sz. 
527  22 mm-es ovális pecsét, körirata elmosódott, Szunyogh Gáspárnak, Keresztúr vára, 1673. július 20., MOL E 195 
1. t. 148. sz. 
528 Ennek ábrázolása szinte sosem kivehető, a címeres emlékeken általában korongként ismerhető fel, nem csoda, 
hogy a szakirodalom is helyenként golyónak, labdának írja. Siebmacher Kroatien. Draskovich v. Trakošćan. 
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címerhasználata ugyanakkor arra utal, hogy a sisakdíszt nem tartotta fontosnak a család 
címerében, vagy éppen a sisakdísz-nélküliséget értékelte és tekintette hagyománynak. 
 
 

Drugeth, homonnai 

 
A család I. Károly uralkodása alatt került Nápolyból Magyarországra, és lett az akkori 
arisztokrácia meghatározó eleme. 1323-1342 között (megszakítással) három Drugeth követte 
egymást a nádori méltóságban, akik egyben több megyének az ispáni tisztét is betöltötték.529 
Már a 14. században két ága különült el, melyek közül a fiatalabbik (János ungi ispán 
leszármazói) élte csak túl a századot, melyet legfontosabb birtokáról a homonnai előnévvel 
jeleztek már ekkor is.530 A kimondottan fényes kezdeteket nem követte ilyen folytatás, 
azonban elsősorban Ung megyei birtokaik révén a középkor folyamán a megye főispáni 
tisztét is betöltötték, és a magyar arisztokrácia tagjainak számítottak. Számos részlet vár még 
tisztázásra és kutatásra, a család emelkedésének jelei egyértelműek a 16. században 
világosan látszik. Az 1550-es évek a család politikai állásában fordulatot hoztak, jól mutatják 
ezt a Drugeth Istvánnak tett uralkodói birtokadományok, majdpedig a század vége felé az, 
hogy a családtagok meg tudták tartani az Ung és Zemplén megye feletti ellenőrzést. A 
harmadik generációban mindkét ágból volt egy-egy személy (Drugeth Bálint, és II. György), 
akinek karrierje visszavezetett az arisztokrácia elitjébe. Bálint, mint a Bocskai generálisa lett 
igazán jelentős személyisége kora politikai életének. Ezt jól példázza, hogy a Bocskai-
felkeléstől az 1608-as országgyűlésig vezető eseménysor folyományaként az akkor országos 
méltóságokba került személyek közül ő az egyik legfontosabb világi pozíciót, az országbíróit 
kapta, amit a 17. század első felében fia, és távolabbi rokona, Bálint is betöltöttek. A grófi 
címet a család 1622-ben szerezte, névleg ugyan jános, de ténylegesen apja érdemeiért.531 Az ő 
elhunyta után leszármazói már nem emelkedtek komolyabb pozícióba és a család fiágon 
még ebben az évszázadban kihalt. 
 
A homonnai Drugethek külhonból hozott címere a 14. század óta meglehetősen jól ismert 
pecsétjeikről és így az is, hogy már a középkorból több változatot lehet azonosítani.532 A 
Drugethek címere alapvetően pólyával, melyen csatok láthatóak, kettéosztott pajzs a pólya 
felett négy, alatta három jobbra fordultan álló rigóval, a sisakdísz két egymás felé fordult 
sasszárny, melyeken a pajzsbeli címerkép ismétlődik, mindkettőn jobbra nézőn. Noha maga 
a címer nem lényegesen változott a 16-17. század folyamán az egyes családtagok pecsétjein a 
már ismert elemek a hagyományos mellett addig ismeretlen elrendezésekben is 
előfordulnak. 
A 16. századból Drugeth Ferenc és Drugeth Gábor pecsétjein a korábbi változatok két fajtája 
mutatkozik. Ferencnek legalább három évtizedig használt kispecsétjén a pajzs közepén lévő 
pólyában három jobbra álló csat, alul három, felül négy jobbra fordult lebegő madáralak 
látható.533 Drugeth Gábor töredékesen fennmaradt pecsétjén ugyanakkor a pólya – melyben 

                                                 
529 Engel: Archontológia. I. 2-3. 
530 Olyannyira, hogy a 15. században csak ezen a néven fordultak elő tagjai, vö. Engel: Archontológia. II. 5., ld. 
még uő.: Ung megye. Passim. 
531 Fogalmazványa: MOL A 35 ao. 1622 nr. 292. 
532 Bertényi: Címerváltozatok. 59., a madár azonosításáról uo., a család 14. századi címerviseléséről l. még Bertényi: 
Az országbírói intézmény. passim. 
533 Kb. 20 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett F H monogrammal, Batthyány Ferencnek, Ungvár, 1527. 
július 18., MOL P 1314 no. 10921., és Ungvár, 1558. november 23., MOL E 185 Drugeth Ferenc Nádasdy Tamásnak 
no. 1. 
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három jobbra fordult csat vehető ki – felett a madarak (legalábbis a egyértelműen látható 
jobb oldali kettő) balra fordulnak.534 
A 17. századi források esetén két tényező játszik kiemelt szerepet a változatok 
kialakulásában, az egyik a sisakdísz megjelenése, vagy inkább megléte, a másik, ha szabad 
így fogalmazni, Drugeth János egyénisége. Ami az elsőt illeti, mint fentebb szó volt róla, a 
Drugethek sisakdísze két (szimmetrikusan szembefordult, azaz tollaikkal kifelé álló) 
sasszárny, a változatok létrejöttének pedig az a fő oka, hogy a pajzsbeli címerkép elemei 
szerepelnek-e, és ha igen, akkor milyen formán a sasszárnyakon. Mivel az összes 
azonosítható forrás esetén valamilyen módon megtalálhatók a szárnyakon, ezért 
megalapozottan állítható, hogy ez a családi címernek megfelelő ábrázolás. A címerkép 
sisakdíszre kerülése a legkézenfekvőbb (mondhatni szabályos) módon úgy valósul meg, 
hogy egy az egyben mindkét szárnyra rákerül a pólya a csatokkal, felette pedig a négy, alatta 
a három madár (rigó).535 Más esetben csak a pólya és a csatok kerültek fel a szárnyakra, azon 
pecsétek melyek címerképéről ez biztosan állítható meglehetősen nagy méretűek, tehát 
technikailag megoldható lett volna a madarak felvésése is.536 Más esetekben, általában a 
gyűrűspecséteknél, nem dönthető el egyértelműen a szárnyak dekorációja, de a pólya 
látható.537 Van továbbá egy harmadik variációja is a sisakdísznek: Drugeth János egyik 
közepes pecsétjén (melynek címerképe megegyezik az általánosan használttal) a jobb oldal 
szárnyon egy sorban négy, jobbra fordult madár, alatta egy sorban pedig három látható 
ugyanolyan irányban, a bal oldalin pedig a szárny közepénél a pólya három csattal.538 
Megjegyzendő, hogy a sasszárnyakon látható címerképi elemek minden esetben jobbra 
néznek, ha mindkét szárnyon megtalálhatóak, akkor úgy is, tehát nem engedelmeskednek a 
szimmetria szabályának, hanem hűen követik a címerpajzsbeli megoldást. 
Érdemes egy pillantást vetni a 17. század első feléből származó, a Drugethek hivatali 
működéséhez kapcsolódóan vésetett nagypecsétjeikre is. Ezek közül Drugeth Jánostól kettő 
lenyomat is fennmaradt. Mindkettőben közös, hogy a pajzs pólyáján öt, a szárnyaként négy-
négy látható, a madarak száma a felül négy, alul három és úgy tűnik, hogy minkét mezőben 
véstek a madarak alá talajt, tehát se nem lebegnek, se nem a pólya, illetve pajzs vonalán 
állnak. (Sisakdísz tekintetében az első variációhoz tartoznak.) 
Van azonban egy átmenetinek tűnő címerváltozat a 17. század első feléből, melyet Drugeth 
György és János is használt. Ez György esetében négyelt pajzs, 1. és 4. mezejében két sorban 

                                                 
534 Kb. 20 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett G H monogrammal, Ungvár, 1551.,MOL E 185 Drugeth Gábor 
Nádasdy Tamásnak no. 1. 
535 Ezzel a megoldással találkozni Drugeth III. György 28 mm-es ovális pecsétjén, körirata: COMES GEORG[IVS] 
DRVGET D[E] HOMONNA PERPET[VVS] VNGH EIVSDEMQ[UE] COMITATVS SUPREM[VS] COM[ES], 
Batthyány Ádámnak, Terebes vára, 1654. augusztus 29., MOL P 1314 no. 10928., továbbá Drugeth János 28 mm-es 
ovális pecsétjén, körirata: COMES IOHANNES DRVGETH DE HOMONNA IVDEX CUIRÆ REGIÆ PERPETVVS 
DE VNGH AC ZEMPLIN COMITATVS 2 SVPR[EMVS] COMES SAC[RAE] CÆS[] REGIÆQ[UE] 
MA[IES]T[A]TIS PART<IVM> HVN GENERALIS NECNON CONS[ILIARIVS] ET C[VBICVLARIVS]., Batthyány 
Ádámnak, Homonna, 1636. december 31., MOL P 1314 no. 10938., valamint uo. no. 10939., 10940., és Lósy 
Imrének, Homonna, 1636. július 2., Prímási Lt. Acta radicalia cl. X. cap. 196. 7. cs. p. 128. 
536 Például Drugeth II. György 24 mm-es, ovális pecsétje, körirata: GEORGIVS DRVGET DE HOMONNA COMES 
COMITATVS VNG, Forgách Zsigmondnak, Bécs, 1610. december 15., MOL P 1314 no. 10922., valamint uo. no. 
10923., 10924.. Vagy Drugeth János országbíróként használt egyik, 34 mm-es ovális pecsétje, körirata: + COMES 
IOHANNES DRVGETH DE HOMONNA IVDEX CVRIAE REGIAE, Batthyány Ádámnak, Ungvár vára, 1641. 
október 1., MOL P 1314 no. 10947., valamint uo. no. 10948-10965., 10967., 10968. (1645). 
537 Ld. Drugeth II. György 8 mm-es, négyszögletű pecsétje, Batthyány Ádámnak, Ung vára, 1655. június 9., MOL P 
1314 no. 10931., valamint uo. no. 10966., 10968. (1645). Továbbá például Drugeth II. János 11 mm-es, nyolcszögletű 
pecsétje, betűk a címer körül: C[OMES] I[OHANNES] D[RVGETH] D[E] H[OMONNA] , Batthyány Ádámnak, 
Homonna, 1641. március 9., MOL P 1314 no. 10946. 
538 29 mm-es ovális pecsét, körirata: COMES IOANNES DRVGETH DE HOMONA PERP[ETVVS] DE VNGH 
EIVSDEMQ[UE] COM[ITATVS] ET ZEMPLIN SVP[REMVS] CO[MES] ET S[ACRAE] C[ÆS] R[EGIÆ] 
M[AIESTATIS] CONSIL[IARIVS] ET CVBICVLARIVS, Lósy Imrének, Lelesz, 1636. június 17., Prímási Lt. Acta 
radicalia cl. X. cap. 196. 7. cs. p. 121., továbbá uo. p. 115., 117., 119. 
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(4,3) jobbra néző, lebegő madár látható, a 2. és 3. mezőben pedig balharánt helyezett 
pólyában három (-három) balharánt irányba néző csat.539 János variánsa annyiban 
különbözik ettől, hogy a pajzs ovális és a csatok száma nem állapítható meg biztosan.540 
Mindkét lenyomaton a pajzs felett csak korona látható. A variáns keletkezése oka nem 
határozható meg teljes biztonsággal, a grófi címhez való időbeli közelsége és a pajzs 
négyelése, mint előkelőbb megjelenés bírhatna jelentőséggel, de az időrend, tudniillik az, 
hogy Drugeth György már 1619-ben használta, ellentmond ennek. Az, hogy fia 
pecsétgyűrűjének címerképéül választotta, minden bizonnyal apjával, de akár a 
„ráhagyományozott” grófi címmel is kapcsolatban lehet. A variánsnak tehát mindenképpen 
volt jelentősége, de csak személyre, személyekre szólóan, Drugeth János használta ugyan, de 
a pecsétek tanúsága szerint nem tette kizárólagos változattá, sőt inkább csak múló epizód 
volt. 
Nem kerülheti el a figyelmünket, hogy a legtöbb forrást ránkhagyó Drugeth János egymástól 
különböző címereket hordozó pecsétjeit párhuzamosan használta, ami általánosságban is 
elgondolkodtató a címervariánsok jelentőségének értékelésénél. Az, hogy olyan méretű 
pecséteken, melyeken bármilyen megoldás lehetséges lenne, mégis variációk mutatkoznak, 
feltételezi a mögöttes szándékot és döntést, az azonban, hogy ez kié volt, és milyen 
megalapozottsággal, az nem bizonyítható. 
További, kisebb variációkat is meg lehet különböztetni a címerképek között. Az egyik ilyen a 
csatok számának eltérése. Részben a pecsétek nagyságának függvényében ez három, négy 
vagy öt, és az is előfordul, hogy a pajzs pólyájára öt, a sasszárnyakéra már csak 3-3 csat 
került. (A rigók száma és elrendezése viszont következetesen ugyanannyi, illetve 
ugyanolyan.) Valószínűleg hosszan és feleslegesen lehetne arról értekezni, hogy a madarak 
lebegnek, a vágóvonalon, illetve a pajzs szélén állnak-e, avagy valamilyen talajon, mégis 
feltűnő, hogy a későbbiekben Drugeth János országbíró,541 majd fia, IV. György pecsétjein542 
a pajzstalp egy vágóvonallal önálló talajjá alakul. Ugyan a – feltehetően a helykitöltés, illetve 
a plasztikusabb ábrázolás, esetleg a felső mezőhöz való hasonlóság okán keletkezett –
módosulás nem lényegi és nem is jelentős, annál tartósabbnak bizonyult.543 
A címer színei a korabeli forrás szerint: a pajzsmező vörös, a pólya ezüst színű.544 
A Drugethek címere azon számos családi címer közé tartozik, melyeken nem történtek 
végérvényes változtatások, viszont egyben azon kevesek között van, melyeken átmenetileg, 
de lényeges módosulás történt a pajzs négyelése formájában. Mivel ez két családtagot is 
érintett, akár tendenciának is lehetett volna, de végül a családtagok maradtak a régi családi 
címernél, aminek oka nagyon nehezen deríthető ki. 
 
 

                                                 
539 Drugeth II. György 24 mm-es, ovális pecsétje, körirata: COMES GEORG[IVS] DRVGET D[E] HOM[ONNA] 
<…> CONS[ILIARIUS], Batthyány Ádámnak, Homonna, 1619. június 11., MOL P 1314 no. 10925.. Ld. még 
Siebmacher Ungarn. Drugeth v. Geren u. Homonna. 
540 8 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét körirata: CO[MES]? IOAN? DRVGETH DE HOM<ONNA>, Lósy 
Imrének, Homonna, 1636. június 20., Prímási Lt. Acta radicalia cl. X. cap. 196. 7. cs. p. 125., 
541 Pl. 40 mm-es kör alakú pecsét, körirata: COMES IOHANNES DRVGETH DE HOMONNA IVDEX CVRIAE 
REGIAE, Lottenberg, 1645. november 9., MOL E 185 Nádasdy Ferencnek nr. 4., továbbá uo. nr. 3., 5.; 33 mm-es 
ovális pecsét, körirata: C IOANNES DRVGETH DE HOMONNA IVDEXCVRIAE [SIC] REG ET GERERALIS, 
Batthyány Ádámnak, Ungvár, 1639. június 16., MOL P 1314 nr. 10942-10945.) 
542 Pl. 30 mm-es ovális pecsét, körirata: COMES GEORG DRVGET D HOMONNA PERPET D VNGH EIVSDEMQ 
COMITATVS SVPREM COM, Ung vára, 1651. július 16., MOL P 124 nr. 495., továbbá uo. 498., 499..; 40 mm-es 
ovális pecsét, körirata: COM GEROR DRVGET DE HOMONNA PP DE VNGH EIVSDEMQ COTTVS SVP COM 
SACR CAES REGQ MTS CONS ET CAMER NECNON APR REGNI HVNG SVPERIOR GENERALIS 1659, 
Terebes, 1660. augusztus 23., MOL E 185 Bálintffy Jánosnak nr 1. 
543 Ld. Nagy: Magyarország családai. III. 398. 
544 Kubinyi: Egy XVI és egy XVII. századi. 22. 
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Erdődy 

 
A 15. század első felében jobbágysorból felemelkedő család felemelkedésének alapjait két 
egyházi pályára lépő személy, Bakócz Bálint titeli prépost és Bakócz Tamás bíboros, 
esztergomi érsek vetette meg.545 Amellett, hogy címeres nemeslevelekkel biztosították 
társadalmi pozícióikat természetesen az esztergomi érsek által gyűjtött, és unokaöccseire 
hagyott  vagyon volt a legmeghatározóbb.546 Ennek köszönhetően a legnagyobb részhez jutó 
Erdődy Péter már II. Ulászló uralkodásának végén szerepel a bárók között a királyi 
tanácsban.547 Mohács után fia, II. Péter I. Ferdinánd kitartó hívekét már 1535-ben országos 
főméltóságot viselt (főlovászmester), majd 1557-ben horvát-dalmát-szlavón bán lett. Az elért 
pozíciót a grófi rangemelések szilárdították meg, illetve az ekkor kapott címerbővítések 
tették kifejezővé.548 Leszármazói ezt követően folyamatosan tagjai voltak a magyar 
arisztokrácia elitjének, amit főméltóság-viseléseik és házasságaik mellett Varasd vármegye 
örökös főispánságának megszerzése is jelzett.549 A főnemesi cím, valamint az örökös 
főispánság hivataloktól függetlenül szilárddá tette a család helyét a magyar arisztokráciában, 
a rangbéli házassági kapcsolatok és különböző főméltóságok, azok közül is az előkelőbbek 
(horvát bán, tárnokmester) viselése pedig a főrendek elitjében jelöltek ki a család helyét a 
következő század, sőt századok folyamán. A család II. Tamás tárnokmester, horvát bán és III. 
Péter leszármazóival két ágra szakadt. A tárnokmesterséget II. Tamás ágán majdnem 
mindegyik leszármazó viselte a 17. században, Zsigmond fia, valamint III. Péter unokája 
Miklós pedig a báni méltóságot.550 Házassági kapcsolataik Péter ágát elsősorban a horvát-
szlavónországi (Keglevich, Thuróczy, Draskovich, Ráttkay), Tamás ágát a magyarországi 
arisztokráciához kötötték (Thurzó, Batthyány, Csáky, Pálffy, Forgách, Rákóczi), de a 
Trautmannsdorfok révén a Habsburg Monarchia főúri családjaival is ismét rokonságba 
kerültek. 
 
Az erdődi Bakócz család címeres leveleit Fraknói Vilmos ismertette részletesen.551 Az első 
címeres nemeslevelet erdődi Bakócz Bálint titeli prépost és a nádor káplánja szerezte 
magának és az oklevélben testvéreinek nevezett Miklósnak, Tamásnak és Jánosnak, akik 
ténylegesen az unokaöccsei voltak. A címer a szövegben nincsen leírva, csak a befestésre 
történik utalás, ami meg is történt, és melyet a szakirodalom közölt is. A következő címeres 
nemeslevelet már Bakócz Tamás kapta győri püspökként 1489-ben. Az oklevél nemesítést is 
                                                 
545 A Századok kilencedik évfolyamának számaiban kisebb vita alakult ki Bakócz Tamás, illetve az Erdődyek 
származásával kapcsolatban, többen is állást foglaltak. A jobbágysorból való származásra vonatkozó forrást 
először Kandra Kabos közölt kivonatosan, (Kandra: Bakacs Tamas.), ellenkező álláspontját szintén kivonatosan 
közölt forrással támasztotta alá Pesty Frigyes (Pesty: Bakacs Tamás). Talán a vitát eldöntendő, az alacsony 
származás mellett állást foglaló Botka Tivadar közölte a család címeres leveleinek szövegét és egy leszármazási 
táblát, utóbbit az Erdődyek galgóci levéltárának hiteles adataira való hivatkozással (Botka: Adalékok.). Ebben 
Bakócz Tamás nagyapjáig közli a felmenőket (uo. 555.), ezt azonban a kutatás nem fogadja el. 
546 A készpénzeket és értéktárgyakat a király lefoglaltatta, és egyes birtokokat szóbeli végrendelet útján egyházi .. 
hagyott, ld. Fraknói: Bakocs Tamás prímás. 125-128.. Ő nevét a család származásának és az első ismert generáció 
születési helyének nevéből vette, az 1459-es címeres nemeslevél is erdődi előnévvel illeti Bakócz Tamást (…), 
Erdődy I. Péter a monyorókeréki (e) prefixumot vette fel legjelentősebb birtoka után. 
547 Kubinyi: Bárók. 204. 
548 1565. október 11., ld. Áldásy: Címereslevelek. II. 152-157., 1580. február 26., ld. MOL A 35 ao. 1580 nr. 1442., és 
uo. II. 199-202. 
549 I. Rudolf, Prága, 1607. március 24., MOL A 57 V. 858-862. – elsősorban a tizenöt éves háborúban véghezvitt 
tetteiért. Ugyanaznap kiadott oklevéllel Varasd várának ura és városának kapitánya is lett. l. uo. 815-817. Ezen 
adományok is rávilágítanak arra a szakirodalom által már egyes esetekben leírt tényre, hogy az (örökös) főispáni 
tiszthez hozzátartozott, pontosabban feltételezte a vármegye központjának birtoklása és ezzel együtt a hozzá 
kapcsolódó tisztség (ez esetben kapitányság – „”) viselése is. 
550 Vö.: Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 75., 80-81. 
551 Fraknói: Az Erdődi-czímer., a szövegüket először Botka Tivadar jelentette meg, ld. Botka: Adalékok. 552-555., a 
címereket közölte még MHH I. XIX., XXIV. 
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tartalmaz, noha erre elvileg nem lett volna szükség, az 1459-es adomány okán. A 
kedvezményezettek köre ez esetben jóval szélesebb, ahogyan Bakócz Bálint unokaöccseit, 
úgy Tamás a saját neposait foglaltatta bele az adományba, Miklós fiait, Pétert és Pált, néhai 
János fiait, Tóbiást és Jánost, továbbá a szintén testvéreinek nevezett nagybátyjait, Miklóst és 
Bálintot. A címer ebben az esetben sincsen leírva, csak befestve. Az ugyanazon király által, 
ugyanazon családnak adományozott címerek mintegy kínálják az összevetést, de heraldikai 
elemzést nem közölt sem Fraknói, sem későbbi szerzők. Mindkét címer fő motívuma a 
félkerékből kinövő, jobbra ugró szarvas. A pajzsban két lényegi eltérés van a két címer 
között, az egyik a félkerék színe, mely az első adományban vörös, a másodikban arany, – bár 
címerleíráshoz hasonlóan címermagyarázatot sem tartalmaznak az oklevelek, ezt a 
színváltást mindenképpen az előkelőbb állapot jelének, vagy az arra való törekvésnek lehet 
értelmezni. A másik lényegi eltérés az, hogy az 1459-es adományban a szarvas feje felett egy 
arany latinkereszt található, míg a későbbin ez hiányzik. Ezt Csoma Jószef valamely 
lovagrendre utaló jelvénynek tartotta és kimutatta – igaz a pajzson kívül – Bakócz egyik 
pecsétjénél is.552 (Kisebb pajzsbeli eltérés, hogy a kerék az első adománynál félig lebeg, míg a 
másodiknál teljesen a pajzsra van helyezve, a szervas pedig az első esetben a kerék bal oldala 
felől nő ki, tehát nem teljesen szimmetrikus.553) Míg a címerkép tekintetben alapvetően 
ugyanarról van szó, addig a pajzson kívüli elemek teljesen eltérőek. Az 1459-es adományban 
a pajzs felett angyal emelkedik ki és bár kezei a pajzs mögött vannak, egyértelmű, hogy ő 
tartja azt. Az angyal feje fölül fénysugarak vetülnek a kompozícióra, melynek része a pajzsot 
két oldalról övező szalag, rajta az adományt nyerő és kieszközlő személyre való utalással 
(„Frater Valentinus prepositus Tituliensis”). A z 1489. évi címernél ezek teljesen hiányoznak, 
a jobbra néző pajzs felett arany tornasisak látható, melyről indák futják körbe a pajzsot, a 
sisakra pedig kék sasszárny van helyezve. 
A címerképek első publikálásával egyidőben megjelenő szakirodalom már felfigyelt az első 
adomány címertartójára, ezzel ugyanis az angyalok ilyen formán való alkalmazásának első 
emléke a magyar heraldikában.554 Nem elképzelhetetlen, hogy a Bakócz-armális teremtett 
divatot, mely esetében a címernyerő egyházi személy révén érthető is a vallási motívum 
használata. Nem ismert Bakócz Tamás motivációja az új címerrel kapcsolatban, érdekes, 
hogy mint szintén egyházi személy az angyal ellen nem lehetett volna kifogása, annál inkább 
a Bakócz Bálintra utaló szalagra, mely eltávolítása érthető az új adományos szempontjából, 
de nem nagy jelentőségű. Sokkal figyelemre méltóbb a sisak, az ugyanis pántos tornasisak, 
ami meglehetősen ritka a korabeli magyar gyakorlatban. A Mohácsig terjedő időszakból 
elsőként a Szentgyörgyi és Bazini grófok címereslevelein találni ilyeneket, melyek 
tudvalevőleg császári adományok.555. A sisak tehát nyugati, és egykorúan „modernnek” 
számító mintát követ, ezzel kiemelve az adomány jelentőségét. A sisak színe arany, mely 
szintén a Szentgyörgyi diplomákkal mutat rokonságot, és eltérést a korabeli gyakorlattól, 
mely a csőrsisakokat ezüstre festi. Nincsen arra konkrét utalás, sem biztos forrás, hogy a 
sisak formája és színe általában, illetve ebben a korban különös kegy tárgya lett volna, de az 
előzményeket és a későbbi példákat is figyelembe véve, nem valószínű, hogy véletlenről 

                                                 
552 Csoma: Lovagrendkeresztek. 20. – a rendtagság körülményeinek részletei tisztázatlanok, a második adomány 
idején már biztosan nem volt olyan jelentősége a megadományozottak szemében, ezért maradhatott le a címerről. 
553 Megjegyzendő, hogy egyes kora újkori ábrázolások is ezt a formát követik, olyannyira, hogy esetükben a 
szarvas nem a félkerékből nő ki, hanem részben a mögött helyezkedik el. 
554 Az 1460-as években ilyenek a Perneszy armális, valamint Késmárk város címeradománya, a Jagelló-korban 
kiemelkedik Kassa városának címeradománya és a Perényiek címere. 
555 Mint ahogy Bárczay is megjegyzi, a gótikus csőrsisak divatja Magyarországon tovább tartott, mint a kontinens 
nyugati felén, ld. Bárczay: A heraldika kézikönyve. 186., ugyanott 185.: az 1489-es Bakócz címer sisakja és 
sisakdísze (473. ábra). A második Bakócz armálist követően Drágffy János és György bárói rangot is adományozó 
oklevelének festményén találkozni tornasisakkal (ez már rostélysisak), illetve később az Imreffy armálison – 
mindkét esetben arisztokrata családról van szó, vö. Nyulásziné: Öt évszázad. XXXIV., és LII. tábla. 
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lenne szó.556  Ennek ellenére a Bakócz Tamástól fennmaradt pecsétanyag ehhez képest sajátos 
képet mutat. Egyházi személyként Bakócz nem használta a sisakot a pajzs felett, püspöksége 
idején mitra található a pajzson, érseki kinevezését követően pedig kereszt.557 
Mint az a heraldikai szakirodalomból ismeretes, az Erdődy család 15. század elején 
használatba vett címerét az 1565-ös rangemeléssel felváltotta egy háromsisakos, az 1580-as 
címerbővítéssel, pedig egy újabb, osztott pajzsú változat. A pecsétes anyagban azonban a 
címerváltozatok megjelenése nem határolható el ilyen egyértelműen. Erdődy Simon zágrábi 
püspök a Mohács utáni években még a hagyományos címert vésette pecsétjére, külső 
díszekként a püspököknél megszokott mitrát és palliumot használva: a címerpajzson lebegő 
fél kerékből ugró szarvas nő ki.558 Az újítás Erdődy Péter horvát-dalmát-szlavón bán nevéhez 
köthető. Számos pecsétet használt az 1550-1560-as években, de az ezt megelőző időszakból 
csak két, és csak részben értékelhető pecsétlenyomatára sikerült rábukkanni. A legkorábbi 
lenyomat egyetlen levélen lelhető fel és sajnos nagyon elmosódott állapotú, csak 
valószínűsíthető, hogy nem is címeres pecsétről, hanem gemmáról van szó.559 A másik az 
1540-es évekből fennmaradt pecsétjének címerpajzsában lebegő fél kerékből kinövő, ugró 
szarvas látható, a sisakdísz pedig minden bizonnyal egy jobbra fordult sasszárny a szintén 
jobbra fordult sisakon (korona, vagy tekercs nem vehető ki), azaz megegyezik az 1489-es 
adományban szereplővel, – sajátos módon ez az első ismert pecsétre való alkalmazása annak 
a változatnak.560  Ehhez képest újdonságot, amely ráadásul nem is bizonyult átmenetinek, 
elsőnek egy 1550-es pecsét esetében lehet megfigyelni. Ezen és az ezt követő pecsét-, és 
címerváltozatokon a pajzs változatlanul a családi címer, csak a kerék a pajzs széléhez ér, 
minden azonosítható forrás esetén. Sokkal érdekesebb a sisakdísz, az ugyanis a változatok 
többségében a sisakon középen három toll, jobbra kardot (szablyát), balra pedig zászlót tartó 
kéz nyúl ki – elvileg a sisakkoronából, de az egyik lenyomaton sem vehető egyértelműen ki, 
az is elképzelhető, bár kevésbé valószínű, hogy tekercs van a sisakon, vagy éppen nem 
szabályszerű heraldikai elem.561 1564-1565-ben azonban, amellett, hogy erre a változatra is 
van adatunk, megjelenik egy újabb, melyen ismét csak a pajzs feletti elemek változnak, ott 
ugyanis három sisakot látni (feltehetően sisakkoronákkal), melyek közül a középsőn fejét 
jobbra fordító felröppenő (sas)madár, a jobb oldalin felfele kinyújtott kardot tartó kéz, 
látható. Sajnos a fellelt példányok közül a legjobb állapotún a bal oldali sisakdísz hiányzik, 
de annak az ezt megelőző és követő címerváltozatokból következően minden bizonnyal 
kinyújtott karnak kell lennie, amelyik zászlót tart.562 Egyértelmű, hogy ez már a grófi címer, 
amely már az uralkodói adományt megelőző évben felbukkan. 
Sajnálatos módon a rangemelés utánról nem maradt értékelhető forrás Erdődy Pétertől, de ez 
a fentiek fényében nem is jelentős, hiszen már azt megelőzően használatba vette új címerét. 

                                                 
556 Továbbá ld. a gersei Pethő családnál az 1572-es adományról írottakat. 
557 Bándi: Jagelló-kori. 39-42. sz. 
558  20 mm-es nyolcszögletű pecsét a pajzs felett a ?, alatt S E monogrammal, „Iwanÿth”, 1532. október 21., MOL E 
185 Erdődy Simon Nádasdy Tamásnak no. 6., továbbá uo. no. 9., 10., 12., 13., 21., 30., 38., 44., 45. (1535), ld még 
MOL V 16 24. d. 
559 Kb. 15 mm-es felzetes pecsét, Monyorókerék, 1532. október 21., MOL E 185 Erdődy Péter Nádasdy Tamásnak 
no. 2. 
560 16 mm-es ovális pecsét a sisakdísz két oldalán P[ETRUS] E[RDŐDY] monogrammal, „ex curia Mirani”, 1545. 
szeptember 27., MOL E 185 ifj. Erdődy Péter Nádasdy Tamásnak no. 5., továbbá uo. no. 6., 8. (1546).  
561.Ez a sisakdísz Erdődy Péter több pecsétnyomóján előfordul, melyek lenyomatai 1550-1562 (1565) közötti 
időszakból lelhetőek fel. A legjobban azonosíthatók: 16 mm-es ovális pecsét a pajzs mellett P E monogrammal, 
Batthyány Kristófnak, Jastka, 1561. május 4., MOL P 1314 no. 11731., továbbá uo. no. 11717. (1557), 11728., 11729., 
11732. (1562). 17 mm-es ovális pecsét a sisakdísz mellett P E monogrammal, Batthyány Kristófnak, Rakovec, 1558. 
október 12., MOL P 1314 no. 11726., továbbá uo. no. 11715. (1557), 11720.?., 11722., 11730. (1561). 18 mm-es ovális 
pecsét a pajzs két oldalán P E monogrammal, Monyorókerék vára, 1551. szeptember  8., MOL E 185 ifj. Erdődy 
Péter Nádasdy Tamásnak no. 3. 
562 20 mm-es, nyolcszögletű pecsét, Batthyány Kristófnak, „kelth az mÿ kouztynczy wdwarunkban”, 1564. június 
23., MOL P 1314 no. 11735., továbbá uo. no. 11736.? 
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Egyértelmű viszont, hogy három sisakdísz-variánsa leginkább egyfajta kísérletezésre utal, 
ugyanis az egyes változatok megjelenését nem lehet jelentősebb eseményhez, elsősorban 
hivatalviseléséhez kötni. Kimondottan figyelemre méltó, hogy a grófi címadományhoz 
kapcsolódó címer sisakdíszeinek elemei egy az egyben megjelennek már az adományt 
megelőzően, ráadásul két formában. Ez arra utal, hogy egy önkényesen kialakított állapot 
szentesítése és a pajzsra való kiterjesztése történt meg utólagosa, két lépcsőben az uralkodó 
által. A kard és a zászló elsősorban török elleni harcokra is utalhat, de a zászlót, zászlós 
kopját összefüggésbe lehet hozni a báni insigniákkal (zászló, jogar, vagy buzogány),563 bár ez 
esetben nem igazán érthető, miért a buzogányt miért cserélték volna kardra. A tollak szerepe 
kevésbé egyértelmű, valószínű ugyan, hogy a sasszárnyból származtathatóak és a 
szimmetriára való törekvés okán változott az ilyenformán meg. A sas megjelenése azért 
problematikus, mert a rangemelő diploma szerint az uralkodói címerállatáról van szó, tehát 
kevéssé képzelhető el, hogy önkényesen felvette valaki a címerébe, igaz, ez sem zárható ki. A 
különböző sisakdíszek, noha egyértelműen a tulajdonos döntését feltételezi megjelenésük és 
használatuk, nem váltak hivatalosan a családi címerkép részévé. Az Erdődyek és Erdődy 
Péter esete tehát arra utal, hogy volt tudatos, de önkényes változtatás, ami elsősorban nem a 
régi, a pajzsbeli címerképet érintette, hanem a kiegészítő elemeket, de ezt nem tekintették 
„jogszerűnek”, avagy hivatalosnak, csak akkortól, amikor elismertették az uralkodóval. A 
címer forrása tehát a király volt, de a kezdeményező lehetett a címer használója is. 
1565-ben tehát I. Miksa adománylevelet adott ki Erdődy Péter bán és gyermekei részére, 
ebben egyrészt – meglehetősen szűkszavúan – Mons Claudius (elterjedt azonosítással 
Monoszló) örökös grófságát adományozza neki, másrészt a család régi címerét megújítja és 
kibővíti.564 Az ekkor adományozott címer vörös pajzsmezőben sárga (flavus) félkerékből 
növekvő, jobbra fordult természetes színű szarvas. A pajzson három sisak látható, a 
középsőn lábaival a sisakkoronán álló, felröppenő, csőrét kitátó, nyelvét kiöltő fekete sas, a 
két szélsőben egy-egy emberi kar, az egyik meztelen kardot (framea), a másik (oldalakat nem 
adja meg a szöveg) aranyzászlós kopját (hasta) tart. A takarók színeinek megjelölése nem 
szerepel a szövegben. Az oklevél meg is magyarázza a címerképek és a sisakdísz jelentését, 
melyek közül a változtatás szempontjából utóbbiak és a sas érdemelnek említést. A sast 
minden állat királynőjének mondja a szöveg, és hozzáteszi, hogy kétfejűen a Római 
Birodalom jelvénye, melynek részesévé tette a megadományozottat az uralkodó. Az érdekes 
az, hogy az Erdődyek sasa az összes fellelhető ábrázoláson egyfejű, ami nemcsak az 
ábrázolás tekintetében mond ellent a szövegnek, hanem a tartaloméban kérdéseket vet fel. 
Miért kellett megemlíteni a birodalmi sast, ha az ábrázolása nem pontosan az, így arról is szó 
lehet, hogy a birodalmi sasra való utalás csak mintegy analógiaként került a szövegbe. A 
három koronás sisakot a szöveg a három (vagy inkább hármas) báni tisztséggel azonosítja, 
ugyan az azonosítás alapját nem közli, az csakis a koronákban lehet meghatározni, mivel a 
sisakdíszek legfeljebb csak a fent említett részleges kapcsolatban lehetnek a mondott 
területek jelképeivel. Nyilvánvalóan kissé erőltetett magyarázatról van szó, de a szöveg 
megfogalmazójának mégsem okozott különösebb nehézségek koronákat a megnevezett 
területekre vonatkoztatni, amely azok korabeli felértékelődésére utalhat. Egy fontos 
változásról azonban nem emlékezik meg a szövegbeli magyarázat, a pajzsmező színe 
ugyanis ez esetben vörös, szemben a Bakócz-armálisok és Bakócz Tamás címerábrázolásain 
látható kék színnel. A kérdést tovább bonyolítja, hogy a szintén a Bakócz-címert használó 
erdődi Pálffy család esetében viszont kék, pedig ők csak beházasodás útján alapján vették fel 
a címert, tehát módosításnak, címertörésnek az ő esetükben kellene előfordulnia. A kérdésre 

                                                 
563 Vö.: Pandula: Insigniológia. 308. 
564 Meglepő módon ezen igen fontos diploma, illetve 1580. évi párjának eredetije nem ismert a szakirodalomból, 
pedig fontossága és feltehetően kiállítása is feltétlenül indokolnák fennmaradását. 
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megnyugtató választ egyelőre nem találni, ellenben van példa más esetben is ugyanazon 
címerkép más színekkel való használatára (Henckel – Thurzó). 
Rudolf király 1580-as adománya megerősítette a tizenöt évvel korábbit és a címert tovább 
bővítette. A címerpajzsot négy felé osztotta és középre szívpajzsot helyezett, melyben a 
korábbi családi címer látható. Az első aranyszínű mezőbe bekerült a koronán álló, fekete 
egyfejű sas, a másodikban és a harmadikban két (ezüst) folyó szeli át a kék színű mezőt 
közöttük két arany csillaggal, a negyedikben aranyszínű mezőben négyszögű kövekből épült 
erődítmény (képi megjelenítése kőfal közepén pártázott kőtoronnyal, melyen ablak van) 
látható. A képek magyarázatánál a sas esetében az előző adománylevélre utal a szöveg, a 
második és harmadik mező esetében pedig az adomány-nyerők őseinek bátorságára, ami 
azért érdekes, mert maga a címerkép elég egyértelműen egyezik Szlavónia címerével (a nyest 
nélkül), ami az Erdődyek esetében nem is meglepő. A negyedik mezőben ábrázolt vár 
magyarázat nélkül maradt, viszont feltűnő, egyezése a kihalt, de a térségben egykor jelentős 
birtokokkal rendelkező Ernuszt (Hampó) család címerével, melyben egyébként a Zrínyiek 
részesültek Csáktornya megszerzése okán.565 Sajátos módon a három sisakot, melyeken nem 
történt változtatás, ez a szöveg már a testvéri szeretet jelképeként azonosítja. 
Érdekes adalékkal, a végleges szöveg által elhallgatottak magyarázatául szolgál a címerhez, a 
kancelláriai iratanyagban fennmaradt címerterv.566 Ezen a szívpajzsba a szarvas (cervus), az 
első mezőbe griff (gryphus) van írva, a második és harmadik mezőben két folyó és két rózsa 
(fluvy duo et duae Rosae), a negyedikbe pedig a vár (castrum) szó. A címerrajz alatti szöveg 
még tovább árnyalja a címerképek jelentését, amennyiben a második és harmadik mezőt 
egyértelműen Szlavóniához a negyediket, pedig Monyorókerék várához kapcsolja.567 Ez 
utóbbi azért meglepő némileg – fenti képi egyezés mellett, mert a grófi cím nem ehhez a 
helyhez kapcsolódott. A pajzsra nyolcgyöngyös koronát rajzolt a kéz, nyoma sincs a 
sisakoknak. A jelenleg ismert források alapján e kancelláriai jegyzet saját és más adatokkal 
való ellentmondásai feloldhatatlanok, a második-negyedik mezők értelmezéséhez viszont 
fontos adalékot szolgáltatnak. 
Az 1580-as grófi cím első számú kedvezményezettje, Erdődy Tamás volt, sajnos tőle elég 
kevés pecsétlenyomat maradt fenn, szám szerint három, melyek közül az egyiken a címer 
ráadásul ki sem vehető.568 A másik megegyezik Erdődy Péter utolsó címerváltozatával, a 
pajzsban a félkerékből kinövő, ágaskodó szarvas, a pajzs felett három sisak, a középsőn fejét 
jobbra fordító felröppenő sas, a jobb oldalin szablyát tartó, kinyújtott kar, a bal oldalin 
zászlót tartó kéz látható.569 Ez a pecsét arra utal, hogy Erdődy Tamás átvette az apja által 
„alkotott” és akkor már királyi adománnyal megerősített címert, azaz megfoghatóvá válik 
egy önkényesen felvett címervariáns kialakulása és családi címerré létele. Ez azonban nem 
tartott sokáig: Erdődy Tamás harmadik fennmaradt pecsétjén új, a grófi diplomának részben 
megfelelő címerváltozat szerepel, azért csak részben mert a sisakdísz, illetve egyáltalán a 

                                                 
565 Siebmacher Kroatien. Von Zrin (Zrinski). 
566 Melyre már Kóta Péter felhívta a figyelmet disszertációjában, ld. Kóta: Címeresleveleink. 
567 „Gryphus videtur c?/ fluvy et duos soles Sclavoniae / Castrum Monyorokerék” – a fentiekkel való összevetésben 
különösen a rózsa/nap bizonytalanság figyelemre méltó, annak fényében, hogy csillag került végül a nevezett 
mezőkbe, de Szlavónia címerében is az volt, tehát a lejegyző személy „soles Sclavoniae” szövegrésze meglehetősen 
érdekes. (Esetlegesen rossz olvasat részemről.) Újabb, de a címer formájához valószínűleg közvetlenül nem 
kapcsolódó kérdéseket vet fel a címerrajztól (heraldikai) balra található jegyzet („Erdődiu[m] insign[i]ae/ Petrus 
Erdody de Monyorokerek sub [?]ddo I. (?) habuit uxore[m] Ungnad Baronessam de Sonneg an(?) a?ddita insignia non sub 
uxoris”). 
568 Kb. 18 mm-es ovális pecsét, csak a pajzs alakját lehet kivenni, Sopron, 1573. október 30., MOL E 185 Erdődy 
Tamás Nádasdy Ferencnek no. 1. 
569 A kar helyett, amely valószínűleg nem fért volna oda – 18 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdíszek két 
oldalán T[HOMAS] E[RDŐDY] monogrammal, Batthyány Boldizsárnak, Körmend, 1574. április 19., MOL P 1314 
no. 11798. 
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pajzson kívüli részek „lemaradtak”.570 Ezek szerint Tamás gróf egyértelműen az uralkodói 
adományra helyezte a hangsúlyt, elegendőnek tartotta csupán annak pecsétjére való vésését, 
az apai hagyományt annak ellenére hagyta el, hogy azt a grófi diploma is szentesítette. 
Ezt követően, a 17. század folyamán a család címerhasználata a pecsétlenyomatok alapján 
néhány változat alkalmazását mutatja. Legnagyobbrészt a teljes grófi címer rákerült a 
pecsétekre, ám olykor csak a régi családi címer látható a pajzsban, ilyenkor a pajzs fölé 
pajzskoronát helyeznek, vagy – és ezzel egy teljesen új változat jelenik meg – egyetlen sisak 
kerül a pajzs fölé, a sisakdísz pedig a grófi címer első mezejéről és középső sisakjáról ismert 
sas. Heraldikailag teljesen indokolt, hogy amennyiben csak egy sisak kerül a pajzsra a 
háromból, úgy az a legelőkelőbb legyen, más kérdés, hogy a sisakok elhagyása mennyire, és 
mivel magyarázható. Különösen ha a fentiekkel, Erdődy Péter és Tamás címeres pecsétjeivel, 
ahol a régi családi címeren szerepelt a három sisak, díszeikkel együtt, vetjük ezeket össze. 
Kétségtelen, hogy ez a változat feledésbe merült, és egy újólagos logika alapján alakult ki az 
újabb forma, mely az összetett grófi címer két legfontosabb elemét a családi címert és az 
uralkodói címerállatot tartotta kiemelendőnek, tehát a sisakdíszeket nem egyfajta 
önkifejezési lehetőségnek fogta fel, mint Erdődy Péter esetében sejthető. A 17. század 
folyamán öt családtag is használt ilyen címerrel díszített pecsétet, elsőként Erdődy Tamás 
(1614),571 vele egy időben Kristóf,572 a következő évtizedekben pedig Bálint,573 János,574 és 
György,575 a század közepén  Sándor,576 vége felé pedig Miklós.577 Közülük Kristóf, Miklós és 
György a grófi címert is használta pecsétjein, Bálinttól és Tamástól viszont nincsen másfajta 
lenyomat. 
Az egyes családtagok címeres pecsétjeit összevetve az mondható, hogy a leggyakrabban 
használt változat a teljes grófi címer volt, sisakdísz nélküli változatot (mint Erdődy I. 
Tamásnál a 16. század végén), csak Erdődy Zsuzsannánál találni (neki ez egyébként az 
egyetlen fellelt címeres pecsétje).578 A feltárt források alapján olyan kép rajzolódik ki 
miszerint, sajátos módon a legtöbb családtag csak egy variánst vésetett pecsétjeire: Erdődy 
Ádám, Ferenc, Kristóf Antal, Zsigmond, György és Erzsébet csak a teljes grófi címert 
használták. Bálinttól viszont csak a családi címer egy sisakkal díszített változata 
igazolható.579 Két variáció maradt fenn Erdődy Kristóftól, Gábortól, Sándortól és Miklóstól, 
amely Gábor esetében a teljes grófi címer és a sisakdísz nélküli/pajzskoronás családi címer, a 
többieknél pedig a második változat, a sisakdíszes családi címer. Három változat (a sisakdísz 
nélküli grófi címer kívüli változatok) alkalmazása mutatható ki György és Tamás esetében. A 
különböző variációk használatára magyarázatként lehetne pecséttani érveket hozni, 
nevezetesen, hogy az egyszerűbb variáns a kisebb, vagy magánéletben inkább használt 

                                                 
570 16 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett a T E C M C betűkkel, Batthyány Ferencnek, Jaztrebarzka, 1592. április 3., 
MOL P 1314 no. 1182. 
571 24 mm-es ovális pecsét, körirata: THOMAS ERDEODY MONTIS CLAVDII ET COMIT VARASD COMES 
PERP, Batthyány Ferencnek, Monyorókerék, 1614. május 8., MOL P 1314 no. 11806., továbbá uo. no. 11805., 11807. 
572 20 mm-es ovális pecsét, körirata: COMES CHRISTOPHORVS ERDEODI, Batthyány Ferencnek, Vitencze, 1615. 
január 2., MOL P 1314 no. 11688., valamint uo. no. 11689. 
573 17 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán VE CP betűkkel, Vincze Ferenc harmincadosnak, 
Monyorókerék vára, 162_?. március 4., MOL P 1314 no. 11468., és uo. no. 11470., 11472-11475. (1625). 
574 20 mm-es ovális pecsét, körirata: <I>OANNES ERDEODI COMES EPIS <?>, Batthyány Ferencnek, Vörösvár, 
1615. szeptember 30., MOL P 1314 nr. 11687. 
575  22 mm-es ovális pecsét, körirata: COMES PERP[ETVVS], Batthyány Ferencnek, Monyorókerék, 1614. május 8., 
MOL P 1314 no. 11806. 
576 13 mm-es ovális pecsét, a pk felett félkörívben: C A E D M, Batthyány Borbálának, Szepes, 1668. november 15., 
MOL P 1314 no. 11747.. 
577 12 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán C[OMES] N[ICOLAVS] E[RDŐDY] betűkkel, Batthyány 
Ádámnak, Kereztinecz, 1685. július 4., MOL P 1314 no. 11708., továbbá uo. no. 11709., 11711. (1689). 
578 17 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett S[USANNA] E[RDŐDY] G[RAFIN?] betűkkel, Batthyány Ferencnek, 
Szepes vára, 1614. április 30., MOL P 1314 no. 11829., továbbá uo. no 11830. 
579 Ld. fent. 
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pecsétnyomókon található meg, a reprezentatívabb grófi címer pedig inkább a nagyobb 
pecséteken. Ez igazolják Erdődy György címeres pecsétjei, gyűrűspecsétjén ugyanis a családi 
címer látható pajzskoronával,580 legnagyobb, 26 és 30 mm-es pecsétjei581 viszont a grófi címert 
hordozzák. Leggyakrabban előforduló pecsétlenyomatain a családi címer ékítmény nélkül 
látható.582 Kicsit árnyalja a képet, hogy legalább olyan gyakorisággal pecsételt Erdődy Kristóf 
azon pecsétjével, melyen a családi címer egy sisakkal, sisakdíszként a sassal fordul elő.583 
Erdődy Gábornak viszont előkerült olyan gyűrűspecsétje, melyre a grófi címert, és kettő 
olyan nagyobb pecsétje is, melyekre az egyszerűbb változatot vésték.584 De még ennyi 
szabályszerűség sem mondható el a szintén három változatot használó Tamásról, neki 
mindhárom változata közel azonos méretű pecsétjén fordul elő. Ugyanakkor el kell 
mondani, hogy kifejezetten kevés gyűrűspecsétet sikerült csak fellelni a családtagoktól, de 
például Erdődy Erzsébet grófi címerét gyűrűspecsétjére vésette, ami szintén a 
szabálytalanság mellett szól. 
A 17. századi pecsétanyagban egy szabályt erősítő kivétel is van, Erdődy Sándornak az 1690 
körül használt pecsétje, melyen az oldalak felcserélődve láthatóak, azaz az 1. és 2., a 3 és 4. 
mező helyet cserélt, ugyanígy a jobb és bal oldali sisak díszei, így a sas a 2. mezőben a várfal 
és bástya a 3-dikban látható, hasonlóképpen a sisakdíszeknél a jobb oldalon látható a zászlós 
kopja/zászló a bal oldalon a kard a kezekben.585 Egyedisége miatt ez esetben feltehetően csak 
vésési hibáról van szó. 
Az Erdődyek címere is, mint az általában várható, az uralkodói adományt követően 
állandósult, ez azonban nem szabott határt a kisebb változtatásoknak, illetve annak hogy a 
gyakorlatban létrejöjjön egy egyszerűsített formája a hivatalos címernek, amely állandósult 
is. 
 
 

Esterházy, galántai 

 
A Pozsony vármegyei család 16. század előtti történetét homály fedi, a jelenleg feltárt adatok 
alapján a század elején a kevésbé vagyonos nemesek soraiból elsősorban jó házasságoknak és 
az ezekkel létrejövő kapcsolatoknak köszönhetően emelkedett Esterházy Ferenc a vármegye 
meghatározó személyei közé, amire az utal, hogy több mint két évtizedig volt alispán.586 
                                                 
580 10 mm-es, nyolcszögletű pecsét, Poppel Évának, Monyorókerék vára, 1640. december 3., MOL P 1314 no. 
11538., továbbá uo. no 11539., 11543., 11557., 11562. 
581 26 mm-es, ovális pecsét, körirata: COMES GEORGIVS ERDEODI DE MONIOROKEREK +, Batthyány 
Ádámnak, Monyorókerék vára, 1637. december 16., MOL P 1314 no. 11520., továbbá uo. no 11521-11525., 11534-
11537., 11540-11541., 11546-11552., 11628?. (1650). Valamint 30 mm-es, ovális pecsét, körirata: COMES GEORGIVS 
DE ERDE<ODY …?>, Vép, 1645. június 28., MOL E 185 Erdődy György Nádasdy Ferencnek no. 1., továbbá uo. 
no 2. 
582 17 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett G?[EORGIVS] E[RDŐDY] C[OMES] M[ONTES] C[LAUDII] 
BETŰKKEL, Batthyány Ádámnak, Monyorókerék, 1641. december 10., MOL P 1314 no. 11553., továbbá uo. 
számos levélen, az utolsó: no. 11665. (1653). 
583 22 mm-es ovális pecsét, körirata: COMES CHIRTOPHORVS ERDEODI, Batthyány Ádámnak, Monyorókerék, 
1637. október 14., MOL P 1314 nr. 11518., továbbá uo. nr. 11505 (1636) -11671. (1655) között számos esetben. 
584 Igaz, ezeken nem vehetők ki a betűk, köriratok, tehát az is előfordulhat, hogy másik családtag pecsétjei. 8 mm-
es nyolcszögletű pecsét, a pajzs négy sarkán: G[ABRIEL] E[RDODY] D[E] M[ONIOROKEREK], Batthyány 
Ádámnak, Orth (im Marchfeld an der Donau), 1635. július 6., MOL P 1314 nr. 11489. továbbá uo. nr. 11491-11495, 
11500.. Valamint pl. 20 mm-es nyolcszögletű pecsét, vépi kastély, 1648. március 8., MOL E 185 Fejes Albertnek nr. 
1. 
585 26 mm-es, kör alakú pecsét, körirata: CAEDMMMC ET CVPCSRMCCAEDEMMC, Batthyány Ádámnak, 
Monyorókerék, 1690. december 24., MOL P 1314 no. 11765., továbbá uo. no 11751. (1688), 11752., 11756., 11762., 
11763. 
586 Újabban: Pálffy: Pozsony megyéből. 866-874., ugyanitt ld. a vonatkozó irodalmat. A család leszármazására 
máig alapvető, Eszterházy: Az Eszterházy család.  
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Közismert és a történetírás által viszonylag jól bemutatott legsikeresebb fia, Miklós karrierje. 
Ebben nagy szerep jutott rokonságának (pályakezdése Illésházy István környezetében), 
házasságának (Dersffy Orsolyával), illetve házasságainak,587 továbbá politikai 
alkalmasságának és persze egyéniségének. Ezeknek köszönhetően a bárói címet már 1613-
ban megkapta,588 a grófit pedig egy évvel nádorrá választása után 1626-ban nyerte el.589 
Sikeres közéleti szereplése a vagyongyarapításban is megmutatkozott, illetve abban, hogy 
testvéreit is hathatósan tudta támogatni: Dániel, Gábor és Pál 1619-ben kaptak bárói címet. 
Ez azért is jelentős, mert a család már a 17. században, az arisztokráciába való emelkedésével 
szinte egy időben ágakra vált szét. Ezek közül kétségtelenül Miklós nádoré volt a 
legsikeresebb, amihez a család összetartása és a vagyon egyben tartására irányuló ügyes 
stratégiája is hozzájárult.590 A nádor legkisebb fia, így a 17. század végén szintén az ország 
első főméltósága lett, 1687-ben pedig birodalmi hercegi címet kapott, számos előjoggal. 
 
Az Esterházy címer a család jelentőségéből adódóan az egyik legtöbbet ábrázolt, legtöbb 
helyen előforduló főnemesi címer a 17. századtól kezdődően. A család származásával 
magyarázhatóan azonban maga a címer nem tartozik a legrégebbiek közé. Annak ellenére, 
hogy a 17. század folyamán a család több ága is rangemelésben részesült, és a főnemesség 
minden fokozata képviseltetve volt a század végére a családban, a csak egyszer került sor 
hivatalos megváltoztatására, Esterházy Pál birodalmi hercegi rangemelésekor, igaz, akkor 
azonban jelentősen. 
A címerbővítést megelőző mintegy száz évből vannak források a családi címerre 
vonatkozóan, mely kék pajzsban lebegő arany koronán lépő, jobbra fordult arany griff 
jobbjában felemelt szablyát, baljában három virágszálat tartva; sisakdísz a griff növekvőn.591 
A családtagok címeres emlékein ez a címerkép az általános, változatokat a kép kisebb 
kiegészítései eredményeztek csak. A leggyakoribb eltérés a griff koronás, vagy koronátlan 
voltában mutatkozik meg. Feltehetően a koronátlan változat lehetett az eredeti, mert a nem a 
nádori ághoz tartozó családtagoktól is ilyen címerképet mutató pecsétek maradtak fenn és 
Miklós nádor testvéreinél is megtalálható ez a forma. Így például Esterházy Pál érsekújvári 
kapitány 1630-as évekből fennmaradt kispecsétjén nem látható a griffen korona, míg a 
következő évtizedben mind gyűrűs, mind kispecsétjén szerepel.592 Esterházy Dánielnek az 
1640-es években használt gyűrűspecsétjén és valamivel későbbi kispecsétjén sem látható a 
pajzsbeli griffen korona, ám a sisakdíszben igen.593 Ugyanezt láthatjuk Esterházy Gáspár594 és 

                                                 
587 Egyéb szempontokra ld. Pálffy: Pozsony megyéből.  Az ott említett előjelekről megjegyeznénk, hogy a szerző 
szerint Anna királynő 1613. március 25-iki koronázási lakomáján az öt köznemesi résztvevők olyanok voltak, 
„akik a jövőben várományosok voltak a bárói címre, vagy akik esetleg már tudtak az uralkodó azon döntéséről, 
hogy elnyerik azt. … Esterházy Miklós … Lórántffy Mihály, Lengyel János, Pográny János és Gyulaffy Kristóf…” 
(uo. 875.) – közülük azonban csak Esterházy került a mágnások közé, Pográny János pedig már öt éve báró volt. 
588 A diploma fogalmazványa: 1613. április 10., MOL A 35 ao. 1613 nr. 78. 
589 1626. augusztus 10., MOL P 108 Rep. 2-3. fasc. C nr. 42. 
590 A házasság előkészítésére, illetve körülményeire részletesen ld. Fejes: Az Esterházyak házassági politikája. 
591 Uralkodói adománylevél híján a színezésre nincsen hivatalosnak tekinthető forrás, a rendelkezésre álló 
emlékek közel egyöntetűsége alapján a szakirodalom is megegyezik a címer színeinek leírásában. Siebmacher 
Ungarn. Esterházy v. Galántha. Az első ábrázolása Esterházy Ferenc pecsétjén bukkan fel 1597-ből, baljában kis 
buzogányt   (?) tartva, ld. Eszterházy: Az Eszterházy család. 85-86., és 2. sz. kép. 
592 19 mm-es ovális pecsét körirata: PAVLVS EZTERHASI DE GALANTHA, [Érsek]Újvár, 1639. április 22., MOL 
P 124 b) nr. 3. és 7 mm-es négyszögletű gyűrűspecsét, [Érsek]Újvár,, 1644. június 6., uo. nr. 29., továbbá 25 mm-es 
ovális pecsét körirata: ld. fenti, 1644. március 31. uo. nr. 28. 
593 8 mm-es gyűrűspecsét, a pajzs körül D E D G betűkkel, Komárom 1641. január 14., MOL P 123 b) nr. 2. ; 
valamint 22 mm-es, ovális pecsét, körirata: DANIEL ESTERHAZI DE GALANTA, Galánta, 1650. július 21, MOL P 
124 b) nr. 91. 
594 14 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: CASPARVS EZTERHASI, [Érsek]Újvár, 1651. november 14., MOL P 
124 b)nr. 207/a. 
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a távolabbi rokonok, Miklós, Sándor és Erzsébet pecsétjein is.595 Előfordul ugyanakkor több 
lenyomat is, melyeknél a fennmaradás minősége, illetve az egykorú vésés miatt nem 
dönthető el, hogy van-e korona a pajzsban a griff fején. A sisakdísz minden esetben a 
koronás griff, ami felveti annak a lehetőségét is, hogy a pajzsban csak azért maradt le egyes 
esetekben a korona, mert nem tudta kivésni a vésnök, míg a sisakdíszben jóval nagyobb hely 
kínálkozott erre. A nem teljesen irreális feltételezés ellen szól, hogy számos más esetben meg 
tudták oldani a pajzsbeli griff fején a korona felvésését. Figyelmet érdemel a hasonlóságok 
között az is, hogy a griff mindig jobbra fordul, ennek teoretikusan nem lenne jelentősége, 
viszont ismerve a korabeli magyarországi heraldikai gyakorlatot (pl. Nádasdy család) szinte 
meglepő ez az egyöntetűség.596 
Esterházy Miklós nádor címerei meglehetősen egységes módon ábrázolják a család jelvényét, 
esetében érdekesebb a pajzson kívüli elemek változása. Nádorsága kezdetén a pajzs felett 
sisakot, sisakkoronát és siskadíszt használt, mely a címerkép ismétlése volt növekvőn, ahogy 
a család címeréről ismerjük.597 Ezt még az 1620-as években egy másik, igen sajátos változat 
követte, a családi címert hordozó pajzson ugyanis kilenc-, vagy tízleveles pajzskorona 
látható, melyhez két oldalról az Aranygyapjas-rend jelvényének lánca van erősítve, csakhogy 
a pajzskorona felett sisak is van, díszítményekkel, ráadásul olyan módon, hogy a sisakot 
nyaki részével behelyezte a vésnök a pajzskoronába, csak a fejrész látszik ki, amelyen nem 
megállapítható, hogy tekercs, vagy korona van, amelyből a címerkép látszik növekvőn.598 
Ráadásul ez nádori nagypecsétje volt, amit éveken keresztül használt is Eszterházy Miklós, a 
meglehetősen sajátos változatot az 1630-as évek második felében váltja fel két kisebb, 
pajzskoronás nagypecsét.599 
Esterházy Pál herceg pecsétjein jól nyomon követhető a címer megváltozása. 1680 előtt 
használt kispecséjének pajzsa felett 5+4 leveles korona látható, a pajzsban a családi címerkép 
a koronás griffel.600 Az 1680-es években megjelenő nagyobb pecsétjén csak annyiban történik 
változtatás, hogy a pajzs körül elhelyezésre kerül az Aranygyapjas-rend jelvénye.601 Az 1690-
es évek elejétől (de nyilván 1687 utáni évekből is) fennmaradt lenyomaton már hercegi 
korona alatt tűnik fel a négyelt pajzs, körülötte az Aranygyapjas-rend láncával.602 
Az Esterházy hercegi címer sajátos ötvözete és példája a magyarországi 
címerbővítéseknek.603 Mindkét leggyakoribb fajtája megtalálható ugyanis benne: a felmenők 
címereinek egyesítés (az anya családja címerének beemelése), valamint az uralkodó 
jelképének, illetve itt már pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy az uralkodót jelképező 
elemnek a címerre helyezése. Ez utóbbi ez esetben az „L” betű, mely I. Lipót királyra 
                                                 
595 15 mm-es ovális pecsét, Galánta 1651. szeptember 1., MOL P 124 b) nr. 198; illetve 9 mm-es ovális 
gyűrűspecsét, Hédervár, 1651. május 23., uo. nr. 148. 
596 Némileg elüt ettől több családtag neve alatt a gyöngyösi címeres albumban fennmaradt ábrázolás melyben a 
griff szárnya fekete, mellső lábaival kardot tart, a sisakdísz pedig balra néző daru, vagy talán gólya. A közlő fel is 
veti, hogy talán a Mórocz címerről lehet szó, l. Fejérpataky: A gyöngyösi czímeres album. 177. 
597 30 mm-es pecsét, körirata: COMES NICOLAVS EZTERHASI <DE> GALANTA REG HVNG PALATINVS, 
Őfelségének, Kismarton, 1626. január 5., Prímási Lt., Act Rad. cl V nr. 69. 
598 68 mm-es kör alakú pecsét, körirata: C NICO EZTER REG HVN PALATINVS EQVES AVR VEL S C R M INT 
CON ET PER HVN LOCVMTENENS, Modor, 1636, MOL E 148 fasc 600. nr. 47. 
599 60 mm-es kör alakú pecsét, körirata: C NICO EZTER REG HVN PALATINVS EQVES AV VEL S C R M INT 
CON ET P HVN LOCVMTEN, Pozsony, 1638. február 20., MOL E 148 fasc. 300. nr. 33.,; a másik 55 mm-es kör 
alakú pecsét, körirata: C NICO EZTER REG HV<N PA>LATINVS EQVES AV VEL SCRM INT CON ET P HVN 
LOCVMTEN, Kismarton vára, 1636. április 14., Prímási Lt., Acta radicalia, cl. L cap 26. nr. 32. 
600 23 mm-es ovális pecsét a pajzs felett C P E D G betűkkel, Bécs, 1671. december 16., MOL P 1760 2. t. nr. 371., 
továbbá uo. nr. 379-ig (1680). 
601 34 mm-es ovális pecsét a pajzs felett CPEDGPIFRHP betűkkel, Kapuvár vára, 1684. július 1., MOL P 1760 2. t. 
nr. 380. 
602  35 mm-es ovális pecsét, körirata PESRC <…> betűkkel, Lőcse, 1691. március 27., MOL P 1760 2. t. nr. 385. 
603 MOL P 108 rep. 2-3. fasc G nr. 121. Ugyan nem magyar főnemesi címet kapott Esterházy Pál, címerében 
azonban magyar családi címereket egyesített és ő, valamint utódai természetesen Magyarországon is használták 
azt. 
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személyesen utal. Ez egyébként az egyik első eset, hogy ilyen módon kerül kifejezésre a 
király személye valamely magyar főnemes címerében, a 18. században azonban általánossá 
válik, de mindig megmarad különös kegynek.604 Az Esterházyak hercegi címere esetében a 
szívpajzsba, tehát a legelőkelőbb helyre került, amiben a század eleje óta meglévő szokást 
követte (Thurzó, Thököly). 
Érdekes viszont a családi címerek összetétele. Ránézésre ez a Thurzó és az Esterházy címer 
egyesítéséről lehetne szó, de jobban megvizsgálva ennél pontosabb meghatározás adható. A 
Thurzó címer elsősorban a nádor felesége révén kerülhetett a címerbe, édesanyja ugyanis 
Thurzó Erzsébet, Thurzó Imre lánya, Thurzó György unokája volt. Ismert ugyanakkor, hogy 
Esterházy Miklós nádor második felesége Nyáry Krisztina volt Thurzó Imre felesége és 
Thurzó Erzsébet édesanyja, így Esterházy Orsolya nagyanyja. Ez a rokonsági kapcsolat 
azonban nem feltétlenül indokolná a Thurzó címer átvételét, hiszen Esterházy Orsolya nem 
viselhette azt, házassági címerként legfeljebb Thurzó Erzsébet és Esterházy István esetében 
előbbinél jöhet szóba, de amellett, hogy nincsen erre adat, a házassági címerhez nem 
kapcsolódott uralkodói adomány, így elvileg csak személyre szólt, Esterházy Orsolyának 
elsősorban az Esterházyak címerét kellett viselnie, így Pál nádorig „nem érhetett el” Thurzók 
címere viselésének gyakorlata. A hercegi változat azt mutatja, hogy mégis így történt, azaz 
Esterházy Pál fontosnak tartotta hangsúlyozni a családjában a Thurzó örökség jelenlétét. Erre 
minden oka megvolt, hiszen a fent ismertetett rokoni kapcsolatok révén, bár nem egyetlen, 
de egyik nagy haszonélvezője volt családja a Thurzók kihaltának. További szempont lehetett 
a Thurzók tekintélye és ismertsége, amely persze az idővel halványult, de a 17. század végén 
még kellően eleven lehetett. Hogy ezt a presztízst éppen a heraldika tudta kifejezni, jó példa 
Jacob Spener korszakos jelentőségű és sokat forgatott munkájában ugyanis a magyar 
arisztokrata családok közül csak a Thurzók találhatóak meg, igaz, hogy 1550-ben kapott 
címerükkel.605 Nem valószínű, hogy mintául szolgálhatott Spener munkája Esterházy Pálnak, 
de ő is csak az eredeti Thurzó címert vette át, nem pedig a grófit. Persze nyilvánvaló, hogy 
egy öt részből álló pajzsnak az Esterházy címerrel való egyesítése meglehetősen nehézkes lett 
volna, amely aránytalanságokat is eredményezhetett. De felesleges is volt minden elem 
megjelenítése, átvétele. Az egyszarvú például ekkor már közönségesnek számított, a kétfejű 
sast pedig pótolta a személyesebb L betű, a „megmaradt” eredeti címer jobban is 
identifikálhatta a Thurzókat, hiszen a grófit csak néhány évtizedig volt alkalmuk használni. 
Ami igazán érdekessé teszi az átvételt az egy apró változtatás, az oroszlán ugyanis koronás 
és átellenes mellső mancsában három rózsát fog, melyre semmilyen előkép nincs a Thurzók 
címeradományai között és címerhasználatában. Mint azt már Csergheö Géza megjegyezte, ez 
a Nyáry címerre utal, sőt ő a Thurzókat meg sem említette.606 Másik, feltűnő változtatás a 
Thurzó címerhez képest az az alsó mező színe, mely az Esterházy címerben ezüst lett, arany 
helyett. A beemelt címer a második és harmadik mezőbe került, így az Esterházyak címere 
megmaradt az előkelőbb helyen. Kérdés csupán az, hogy valóban lehet-e a felvett címert a 
Thurzó címernek a Nyáry címerből vett elemmel bővített változatának tekinteni,  illetve, 
hogy miért volt szükség ezekre a változtatásokra. 
Véleményem szerint egyértelmű, hogy alapvetően a Thurzó címerről van szó, a vörös alapon 
koronás növekvő arany oroszlán, az alsó mezőben a három rózsával teljesen egyértelműen 
utal erre. Rózsáknak az oroszlán kezébe való helyezése ugyanakkor tényleg alkalmat 
adhatott a Nyáryakkal való kapcsolat kifejezésére, de a griffhez való hasonulás, az 
oroszlánnak, mint szimmetrikus párájának az elképzelése is motiválhatta a készítőt, 
készíttetőt. 
                                                 
604 Az első a szakirodalom szerint a Keczer családé, vö. Sulica: A betű szerepe. 58-59., de az Esterházyanak 
minden bizonnyal nagyobb hatása volt. 
605 Spener: Historia Insignium. I. 372. 
606 Siebmacher Ungarn. Esterházy v. Galántha. – ez valószínűleg a Nyáry címer közlésének hibájával is összefügg, 
ld. a Nyáryakról írottakat. 
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A hercegi diploma egyébként arra is alkalmat adott, hogy a feltehetően a (15-)16. század 
folyamán felvett címert az akkoriban már jócskán formálódó dicső és igen ősi családi múlt 
fénykörébe vonva lehető legkorábbra helyezzék. Valószínűleg más nem is jöhetett szóba, 
mint az uralkodói adomány, hiszen ez volt elsődlegesen a címer viselésének jogi alapja, 
forrása. A szöveg szerkesztői, szerkesztője így a 13. századba, II. András király Estoras 
Mátyásnak tett adományára vezette vissza a címert, kreálva egy oklevelet is. Ez ráadásul 
nem teljesen új adományról, hanem az ősi címer megerősítéséről rendelkezik, amennyiben 
kék pajzsban arany királyi koronán (lépő?), koronás griffet ír le, amely jobbjában kardot, 
baljában három vörös rózsát fog.607 A más vonatkozásaiban érdekes mozzanatból csak annyi 
használható, hogy a család tudatában volt, vagy úgy vélte, hogy tudatában van az ősi, első 
címernek, legalábbis ennek alapján ezzel kapcsolatban megszorító feltételeket nem lehet 
figyelembe venni, mivel ők is a közvetlenül megelőző állapotból következtettek vissza. 
Érdekes viszont, hogy ezek szerint a hercegi címerben az eredeti (-nek beállított, gondolt) 
címerkép színezése megváltozott, a rózsák ugyanis nem vörös, hanem ezüst színűek. Ennek 
lehet oka a heraldikai szabályok betartására való törekvés (kékre vörös, azaz színre szín 
helyezésének kerülése), és ezzel párhuzamosan az is, hogy az oroszlán által tartott rózsák 
színe a vörös, ami egyben a Nyáry címerre való utalást is aláhúzná. 
Az Esterházyak címerüket szinte teljesen változatlan módon használták a korszakban, így 
vele kapcsolatban leginkább a pajzson kívüli elemeknek a családtagokat ért elismeréseket 
reprezentáló elemei szolgálnak érdekességgel, mint például a hercegi korona feltűnése a 
magyarországi heraldikai emlékek között. A címer századvégi megváltozása esetében pedig 
elsősorban annak genealógiai konnotációi, illetve az abba való belehelyezése, és annak 
kifejezése érdemel figyelmet, mint változatot, változatokat kialakító tényező. 
 
 

Fábiánkovics 

 
A család történetét illetően a genealógiai szakirodalom nem nevezhető bőségesnek. Csak 
néhány jelesebb családtagról, a báróságot szerző Ferencről és a 18. században a 
Helytartótanács tanácsosaként tevékenykedő Györgyről és Károlyról vannak adataink.608 
Ezért a család közvetlen felmenőit is csak komolyabb kutatásokkal lehetne felderíteni. A 
bárói diploma katonai érdemekről tudósít: az 1664-es szentgotthárdi csatában való hősies 
helytállásról, illetve arról, hogy Bécs ostroma alatt az adományos védelmezte az Esterházyak 
fraknói várát.609 Mivel a rangemelés időpontja nagyon közel esik ez utóbbi eseményhez, igen 
valószínű, hogy Esterházy Pál hálája nyilvánult meg a diploma kieszközlésében egyik vezető 
familiárisa iránt. 
 
A család történetének hiányosságai megmutatkoznak a címerrel kapcsolatban is, a 
Siebmacher egyik kötetében sem szerepel, csupán Nagy Ivánnál található egy rövid leírás, 
mely megegyezik a Fábiánkovics Ferenctől fellelt bárósága évéből származó 
pecsétlenyomatokon látható címerképpel: jobbra lépő, jobbjában kardot (szablyát) emelő 
állat, a sisakdísz ugyanaz, növekvőn.610 Az állat alatt nincsen talaj, - vagy lebeg, vagy a pajzs 
szélén áll. A források hiánya miatt nem állapítható meg, a címernek a bárói cím elnyerése 

                                                 
607 „videlicet Scutum Caesy coloris, in quo aureus Gryphus Corona Regia redimitus in dextra ensem Curia[r?]tum 
tenet, cuius sinistre tres Rosas Rubei coloris, infra vero Gryphum, auream Coronam Regiam Authoritate Nra 
Regia addim[us]” ÖStA AVA Adel RAA 103.7. (fol. 2. recto). 
608 Nagy: Magyarország családai. Pótlék-kötet. 226-227. 
609 I. Lipót, Linz vára, 1683. október 29., MOL A 57 XVIII. 59-60. 
610 11 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán F F monogrammal, Fraknó, 1683. augusztus 25., MOL P 
125 2040. sz., továbbá uo. 2037-2039., 2042., 2044. 
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utáni formája, illetve, hogy az eltér-e a fentitől, maga a diploma nem tesz említést róla. Egy 
jóval korábbi lenyomaton azonban úgy tűnik, hogy az állat baljában virágot, jobbjában 
hullámos vonalú kardot tart.611 Ez utóbbi lehet vésési hiba, a virág ábrázolása viszont 
biztosan nem az. Apró, de akár nagy jelentőségű is lehet, az a különbség, hogy a korábbi 
pecséten az állat farka kétágú, míg az újabbon közel függőlegesen ábrázolt egyenes – ami az 
első esetben inkább oroszlánra, a másodikban párducra utaló attribútum. Ezen változtatások 
(illetve a címerképnek az Esterházyakéhoz való hasonlóságának) jelentősége viszont a család 
történetének, illetve a személy életútjának feltárása nélkül nem értelmezhetők 
megnyugtatóan. 
 
 

Fáncsy, dennai 

 
A kevésbé ismert Somogy megyei eredetű család már a középkorban Szlavónia, illetve 
Horvátország felé orientálódott. Ennek ellenére a 16. század közepén is még jelentős 
birtokokkal bírtak a megyében.612 Birtokaik fekvéséből következően a család kezdettől fogva 
részt vett a végvári harcokban, II. György bozóki és korponai kapitány volt. A bárói címet 
unokaöccse, Pál Ferdinánd szerezte, melyben feltehetően a Dóczyakkal és Balassákkal való 
rokonságának lehetett nagyobb szerepe, legalábbis a diploma csak ezt emeli ki.613 
Leszármazói Fáncsy Pálnak nem voltak, így halálával a bárói ág, és nem sokkal utób az egész 
család kihalt. 
 
A család címerének legkorábbi formáját nehéz rekonstruálni, ugyanis a 16. századból 
származó forrásokon csak gemmapecsétek találhatóak.614 A következő században Fáncsy II. 
György pecsétjén már címerpajzs látható, annak tartalma azonban kérdéses, jobb oldalán egy 
ötágú csillag biztosan kivehető, más azonban nem.615 A címszerző Fánchy Páltól két típus 
került elő, az időben korábbin könyökben behajlított, egyenes kardot (cölöpösen) tartó 
levágott kar látható, felette, kardtól balra hatágú csillag és jobbra fordult félhold(arc). A 
sisakdísz a kardot tartó kéz könyökével a korona középső levelére illesztve.616  A másik egy 
igen érdekes módosulást mutat, mert a pajzsfőben jobbról hatágú csillag, balról jobbfelé 
fordult félhold látható, alattuk viszont semmi, a sisakdísz a könyökben hajlított kardot tartó, 
levágott kar.617  Két évből is fennmaradt ezzel lezárt levele, míg más pecsétjére nincsen adat, 
ami megmagyarázhatatlan, de feltehetően tudatos okokat feltételez. 
Az 1656-os bárói diplomával a címer is jelentősen megváltozott a pajzs ketté lett osztva 
(annak irányát nem adja meg, de feltehetően vágásról van szó), az egyik mezőben zöld 
talajról növekvő, koronás, vörös oroszlán száját kitátva, nyelvét kiöltve baljában csillagot, 
jobbjában arany (?) tart,618  a másik, kék mezőben arany koronára helyezett emberi kéz, mely 
vörös-fehér színű zászlós lándzsát tart, valamint egy levágott török fej, hatágú csillag és 
félhold láthatóak. A pajzson két sisak, a bal oldalin növekvő, ágaskodó egyszarvú, a jobb 

                                                 
611 13 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán F F monogrammal, Kismarton, 1657. március 1., MOL P 
125 6155. sz. 
612 Fallenbüchl: Állami tisztségviselők. 220., Ember: Az újkori magyar közigazgatás. 115. 
613 III. Ferdinánd, Bécs, 1656. augusztus 12., MOL A 57 XI. 557-559. 
614 l. Fáncsy János leveleit Nádasdy Tamáshoz, valamint Fáncsy Györgyét Beche Istvánhoz, MOL E 185. 
615 12 mm-es nyolcszögletű pecsét körirata: GEORGY <F>ANCZY, Batthyány Ádámnak, Bozsok, 1640. március 
16., MOL P 1314 nr. 13351. 
616 12 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán F P monogrammal, Batthyány Ádámnak, Jánosfa, 1641. 
január 1 után, MOL P 1314 nr. 13369., továbbá uo. nr. 13378., 13396., 13411. (1652). 
617 12 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán F P monogrammal, Batthyány Ádámnak, Jánosfa, 1653. 
július 3., MOL P 1314 nr. 13418., továbbá uo. 13419., 13422. 
618 A szöveg kivehetetlen, vö. MOL A 57 XI. 558. 
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oldalin felröppenő fekete sasmadár található, a takarók színei sárga-kék, fehér-vörös színűek, 
a pajzsot pedig két griff tartja. 
A Fáncsy címer a fentiek alapján rövid, de érdekes fejlődésen ment keresztül. A 
szakirodalom által közölt címer családi címerként való elfogadásának ellentmond a 
pecsétanyag viszonylagos egyöntetűsége, amely arra utal, hogy egy a korszakban 
közönségesnek is nevezhető címert használtak a családtagok, melyet nem kizárt, hogy nem 
sokkal előbb, a gemmapecséttel pecsételő családtagok generációja után vettek fel. Ez bővült 
ki, illetve alakult át, talán Fáncsy Pál rokonai esetében a szakirodalom által ismertetett 
változatra, a bárói címmel együtt pedig egy sajátos és igen díszes, a ritkán alkalmazott 
címertartókat, a törökre utaló címerkép mellett négy állatot (köztük két mitológiait) ábrázoló 
címerré. Ennek azonban más nyomat, feltehetően rövid használata miatt nem maradtak. 
 
 

Forgách, gimesi 

 
A család a Hont-Pázmány nemzetségből ered, első ismert őse Ivánka comes a 13. század első 
felében élt.619 A 16. században a családból többen tevékenykedtek katonaként, illetve viseltek 
főispáni méltóságot, a főnemesség soraiba először I. Simon került, aki végigharcolta az 1550-
es évek háborúit, majd 1578-ban dunántúli főkapitány lett, élete végén pedig főpohránok 
volt. A bárói címet 1557-ben szerezte.620 A család fénykorának a 17. század második évtizede 
számít, amikor az esztergomi érsek és a nádor is a Forgáchok közül került ki. A következő 
generáció grófi címszerzésekkel szilárdították meg pozíciójukat, emellett Ádám országbíró 
lett, de jelentősebb szerepet a család a 18. századig nem játszott. 
 
A család címerének középkori fejlődése heraldikusaink számára jó például szolgált a 
segédsisakdísz fogalmának, funkciójának, fejlődésének és egyben a „címerelfajulás” 
bemutatására. Csoma József a Hont-Pázmány nemzetségből származó család legrégibb 
címerét 1299-ből találta meg, ezen jobbra fordult holdsarló látható.621 A 15. század elejéről 
származó következő forráson, Forgách Péter 1411-ből származó sisakpecsétjén már két 
egymással szemben álló holdsarló látható, egy koronás szembenéző női törzs halántékára 
helyezve. E két forrás egyszerű összeillesztésével Csoma meg is határozta a Forgáchok ősi 
címerét, melynek következő fejlődési állomásának forrása már az 1420-as évekből származik. 
Ezen a címeres pecséteken figyelhető meg először az a címerkép, melyet az 1525. évi 
címermegerősítés később „legitimizált”. Ebben (kék) pajzsban szembe néző (ezüst) sisakon, 
(melynek takarói a nő ruhájának folytatásai) szembenéző aranykoronás női fej 
(tulajdonképpen mellkép) látható két oldalról egy-egy középre fordult félholddal, sisakdísz 
és takarók nincsenek. Mint Csoma megállapította, a női törzs ezzel segédsisakdíszből 
végérvényesen a címerkép főalakja lett, azáltal, hogy az egész korábbi sisakdísz a pajzsra 
került.622 Ez az adomány szentesítette a holdak lebegő helyzetét is, melyek Forgách János 
1446. évi pajzspecsétjén már ilyen formán voltak ábrázolva, néhány más korabeli pecsétről 
azonban hiányozott. Csoma szerint a következő lépés az olasz és a német reneszánsz 
harcának következményeként az volt, hogy a család ki kellett, hogy egészítse pajzscímerét 
teljes címerre. Ez a pajzsban látható címerképnek a sisakdíszben való megismétlését 
jelentette, miközben a holdak, az eredeti címeralakok annyira eljelentéktelenedtek, hogy a 

                                                 
619 Engel: Genealógia. Hontpázmány nem 6. Forgács-ág. A család történetére Bártfai Szabó László munkái 
irányadóak, egyes korszakunkbeli jeles személyiségei re ld. Sörös Pongrác, Deák Farkas múveit. 
620 MOL P 287 ser. I. fasc. A nr. 28. 
621 Csoma: Magyar nemzetségi. 1243-1244. 
622 Ghyczy Pál az oklevél szövegének azon említéséből, mely az eredeti adománylevelet elpusztultnak mondja 
arra következtet, hogy az valóban létezett és annak tárgya a sisakdísz volt Ghyczy: A Forgách-címer. 107. 
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sisakdíszből el is tűntek, sőt Forgách Simon 1559. évi pecsétjén oroszlánok helyettesítik 
őket.623 A kora újkorból a szerző még számos kisebb változatot azonosított, melyekből 
kiviláglik, hogy a női törzs egyre hangsúlyosabb lett, nemcsak előtűnő, hanem növekvő, sőt 
egész alakban ábrázolt címerkép is előfordul. A holdsarlók ellenben igen sokszor 
lemaradnak, vagy felváltja egyiküket a korszak szokásának megfelelően egy csillag. 
Hozzátehetjük ehhez, hogy bizonyos attribútumok is állandósulnak a címer ábrázolásával 
kapcsolatosan ebben az időben, így például növekvő alak esetén az kezeit csípőre teszi, haja 
hangsúlyosan hosszú, kibomló, mintegy felsőteste hátteréül szolgál. Mint már az idézett 
munkában is fellelhető, annak ellenére, hogy a Forgáchok nem ragaszkodtak nemzetségi 
címerükhöz, hanem az annál kifejezőbbet választották, a 16. század folyamán még 
megfigyelhető az 1525. évi adomány címerképének használata. Mint azt Csoma is írja, ez 
látható a család egyházi pályára lépő tagjainak címereiben és Forgách Imre trencséni főispán 
pecsétjén is, egészen az 1580-as évekig,624 testvére, Forgách Simon azonban már növekvő női 
alakot vésetett pecsétjeire. A már leírt címer (lebegő koronából növekvő koronás, 
szembenéző, kezét csípőre tevő női alak feje mellett egy-egy középre fordult holdsarlóval, a 
sisakdísz ugyanez a félholdak nélkül) ezt követően teljesen általánossá vált, ezért csak az 
ettől való elérések számbavételére szorítkozok. 
A változatok szinte kizárólag az égitestek helyzetéből, fajtájából következnek, a női alak 
„növekedése” álló helyzetűvé válása nehezebben követhető, teljes alakot nem is találni a 
pecséteken, inkább azt lehet mondani, hogy a női alak térdtől felfelé látszik, és valószínűleg 
nem lehet különösebb jelentőséget tulajdonítani neki.625 Egészen ritka, Forgách I. Ádám sok 
közül egyetlen (gyűrűs) pecsétjén látható az, hogy a holdsarlók kifelé, a pajzs széle felé 
fordulnak – ezt a változatot egyedisége miatt a vésnök félreértésének lehet tekinteni.626 Az 
egyik holdsarló csillagra való cserélését többször alkalmazta Forgách III. Zsigmond, egyik 
gyűrűs- és egy kispecsétjén is így látható, viszont egyiken az egyik, másikon a másik 
oldalon.627 Ennek alapján személyes változatról beszélhetünk. Rajta kívül csillag látható még 
Forgách László gyűrűspecsétjének bal felső sarkában is.628 Egyes pecséteken a 16. század 
végétől a 17. század közepéig a korona középső levele keresztszerűen van kiképezve, avagy 
konkrétan kereszt.629 Egyetlen jelentősebb változtatásról került elő forrás, ez Forgách Ferenc 
esztergomi érsek, bíboros pecsétje, melynél a címerpajzs hasított és jobb oldali mezeje vágott 
(esetleg a pajzstalp is önálló mező, de ez nem kivehető).630 A családi címer a szokott 
alakjában – de ez esetben ötgyöngyös koronából előtűnően – a harmadik, bal oldali mezőben 

                                                 
623 A címernek és a Ghyczy Pál által említett Kálnási és más családok címereinek hasonlósága (Ghyczy: A Forgách-
címer. 107.) további kutatást igényelne. 
624 Csoma Forgách Imre gyűrűspecsétjéről ír, de sikerült fellelni egy nagyobb változatot ugyanazzal a 
címerképpel, - 21 mm-es ovális pecsét, körirata: EMERICVS FORGACH, ld. Zrínyi Györgynek, Bicse? („Bichjen”), 
1578. augusztus 21., MOL P 1314 nr. 14615., továbbá uo. nr. 14616., és 14617. 
625 Forgách II. Zsigmond nádor egyik pecsétjén növekvő, ld. 31 mm-es, ovális pecsét, körirata: SIG FOR DE GIM 
COM NO<?> ET CON REG, MOL E 196 fasc. 5. nr. 8.; szinte teljes alakos a koronás nőalak, ld. nyolcszögletű 
pecsét, körirata SIGIS FOR CO<?>, 1603, Rodové erby XXI. 9. 
626 11 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, Wesselényi Ferencnek, Galgóc, 1660. december 17., MOL E 199 II/40/1. 
627 9 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán a CSF DC betűkkel, Batthyány Ádámnak, Doroszló, 
1642. „ma estue”, MOL P 1314 nr. 14721., és 28 mm-es ovális pecsét, körirata: [k] COMES SIGISMVNDVS 
FORGACH PERPETVVS DE GHVMES COM [b] BORSOD ET SABOLCH SVP COM S C R M CONSI RT CVB 
<?>, Batthyány Ádámnak, Szalánc vára, 1644. január 9., MOL P 1314 nr 14734., továbbá uo. nr. 14736., 14738., 
14741-14743. 
628 11 mm-es ovális pecsét a sisakdísz két oldalán LF DG betűkkel, é. n., h. n., Prímási Lt., Act Rad. cl. N nr. 16. 
629 Forgách Simon: 17 mm-es kör alakú pecsét, a sisakdísz két oldalán: SIM FOR, Batthyány Boldizsárnak, Sümeg, 
1588. január. 22., MOL P 1314 nr. 14655.; Forgách II. Zsigmond nádor nagypecsétjén: 50 mm-es kör alakú pecsét, 
körirata: COMES SIGIS FORGACH DE GHIMES REGNI HVN PALATINVS ET CVMANOR IVDEX <?>, 
Pozsony, 1618. június 27., MOL E 148 fasc. 608. nr. 47.; Forgách III. Zsigmond nagyobb pecsétjén ld. fentebb. 
Esetleg csak kereszt Forgách Ferenc egyik pecsétjén: nyolcszögletű pecsét, körirata: FRANCISCVS FORGAC<?>, 
1603, Rodové erby. IV. 9. 
630  Ovális pecsét, körirata: FRANC<ISCVS …?...> CARD <?>, 1609-1615, ld. Novák: Rodové erby. XXXI. 11. 
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kapott helyet, míg az elsőben fejét jobbra fordító koronás, felröppenő (sas) madár, a második 
mezőben valamiből növekvő, koronás szárnyas alak (szintén sas?) látható, amely egy 
épületdísz alapján sárkányként azonosítható (KÉP). A pajzs felett kettős kereszt, a felett 
bíborosi kalap. Ez esetben a főpapi címernek azon, korszakunkban ritka változatával 
találkozni, melyen a családi címert bővítették, jellegéből fakadóan azonban a bővítés Forgách 
Ferenc személyével, illetve főpapi működésével kell, hogy kapcsolatban legyen. Az is 
bizonyosnak látszik, hogy érseki, esetleg bíborosi kinevezéséhez kapcsolható a bővített 
címer, mivel püspökként a család hagyományos címerét használta a fentinél jóval kisebb 
változtatással. 
A Forgáchok a fenti általános „címerromlás” és apróbb egyéni változtatásokon kívül egyik 
rangemelésükkor sem változtattak címerükön. 
 
 

Gáll (Gall), nagykomáromi 

 
A családból jóformán csak a bárói címet szerző Péter ismert. Róla legtöbbet bárói 
diplomájából tudhatunk meg, amely szerint katonai érdemekért kapta a bárói címet.631 Az 
adomány hátteréről nem tudnunk többet, de vélhetőleg Esterházy Miklós segítette annak 
elérését, már csak azért is valószínűsíthető ilyen protekció, mert bár hosszú ideig sokfelé és 
több fegyvernemnél szolgált Gall Péter, igazán jelentős tette és katonai tisztsége nem volt. A 
leszármazók és ismertebb felmenők hiányát valószínűsíti, hogy a szakirodalom nem ismeri 
címerét sem, a Siebmacher köteteinek Gál, Gall, Gáll családai adatai nem egyeztethetők össze 
az övével. A tőle származó források száma is csekély, csupán egyetlen levelét sikerült 
megtalálni, ezen azonban a pecsét ma már nem található meg.632 
 
 

Ghillányi, lázi 

 
Már a kora újkorban terebélyes Liptó megyei eredetű nemesi család egyik ága György révén 
került a mágnások közé a 17. század végén. Az újabb szakirodalom a 13. század első feléig 
tudja visszavezetni a családot. Noha I. Mátyás uralkodása alatt sikerült új adományt szerezni 
a birtokra a következő század közepén már nem találni a családot a megyebeli birtokosok 
között.633 Trencsén megyében sem mutatható ki birtokuk, ami azért különös, mert a család 
egyes tagjai alispáni tisztséget viseltek e megyében.634 Ennek ellenére a család kiemelkedése 
csak a 17. században kezdődött. Egyik ága Erdélyben jutott viszonylag jelentős szerephez 
Ghillányi Gergely Apafi Mihály sógora révén. A királyi Magyarországon ezzel közel 
párhuzamosan György pályája kezdett emelkedni, a megyei tisztikarból (1667-1670-ben 

                                                 
631 II. Ferdinánd, 1625., MOL A 57 VII. 388-390. Már fiatal korától katonáskodó Gáll Péter katonai pályafutását 
Rudolf uralkodása alatt Tirolban kezdte, majd a tizenötéves háború harcterein folytatta, mint a német muskétás 
gyalogságnál szolgált, majd a francia és vallon lándzsások (tkp. pikások) kötelékében, tehát nem hagyományosan 
magyar alakulatoknál, fegyvernemeknél. Részt vett Esztergom, Győr, Székesfehérvár és Tata elfoglalásában, majd 
három lóv(ass)al szolgált Pethő Kristóf kanizsai kapitány, később Veszprémben Maróthy kapitány alatt. Első 
komolyabb önálló parancsnoki feladata a szlavóniai Pokupszka erősségének kapitánysága volt, innen 
lovascsapatával a Csallóköz egy közelebbről meg nem nevezett erősségébe került, mint Esterházy Miklós (akkor a 
könnyűfegyverzetű csapatok főkapitánya) alá rendelt segédcsapat parancsnoka, ekkor már a „lázadók” (Bethlen 
Gábor) ellen harcolva. Lakompakon, majd Érsekújvárott teljesített szolgálatot és néhány év múlva komáromi 
főkapitány-helyettes lett, - ezt a tisztet viselte a bárói cím elnyerésekor. 
632 MOL P 241 (3. cs.) 
633 Maksay: Magyarország birtokviszonyai. I. 460. 
634 Maksay: Magyarország birtokviszonyai. II. 814. 
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trencséni alispán635) került a Magyar Kamara tanácsosi közé 1670-ben. Az itt eltöltött évek 
alatti érdemeiért, többek között Árva és Lietava várbirtokainak lefoglalásakor lezajlott 
kincstári vizsgálatért, az „eretnekek” javainak a katolikus egyház részére történő 
lefoglalásában és a Thököly-felkelés alatti kitartásáért, egyszóval a Habsburg-ház 
magyarországi politikája végrehajtásának buzgó segítéséért kapott bárói címet 1688-ban.636 A 
címadományt követően a Magyar Kancellárián folytatta pályafutását, mint tanácsos 
működött haláláig.637 
 
A család általánosan használt címere ágaskodó, lépő, száját kitátó, nyelvét kiöltő oroszlán, 
amely jobbjában kardot emel, baljában pedig koronát tart, a sisakdísz ugyanez növekvőn.638  
A bárói diploma ezt a címert erősíti meg, innen tudható, hogy az oroszlán baljában tartott 
korona egyenesen az ország Szent Koronája. A címer színeit a privilégium a 
következőképpen adja meg: a pajzsmező kék, a talaj zöld, az oroszlán természetes színű, a 
takarók sárga-kék, fehér-vörös színűek.639 Mivel címermegerősítésről van szó, ezért feltehető, 
hogy korábban is ez volt a formája és tartalma a címernek, de annak eredetére vonatkozóan 
nincsenek források. 
A szöveg nem szól róla, ezért ebben az esetben is csak feltételezhető egyfajta 
„konkretizálása” az állat által tartott tárgynak, ez esetben bővítményről is szó lehetne. 
 
 

Gregoriánczi  (Gregorjánczy, Gregoriancz) 

 
E horvát nemesi család első ismert tagja Ambrus, akit a kancelláriai források a „deák” 
megnevezéssel illetnek, de egy 1570-es kegyelmi ügyben keletkezett irat már nem nevezi 
meg esetleges tisztségét.640 A család következő ismert tagja István szintén a horvát-szlavón 
báni apparátusban tevékenykedett, 1581-ben, amikor közelebbről nem részletezett 
érdemeiért a bárói méltóságot elnyerte, albán volt.641 A főnemességbe való emelkedést 
minden bizonnyal segítette Pál karrierje, aki előbb zágrábi, majd győri püspök, és e 
minőségében kancellár lett, annak ellenére, hogy már 1565-ben meghalt, néhány hónappal a 
kalocsai érseki székbe való kinevezése után.642 A 16. század második felében ismertté vált 
család azonban hamarosan kihalt. Ifjabb Pál szintén albánként tevékenykedett az Erdődyek 
szolgálatában, azok között volt akiket Erdődy II. Tamás 1586-ban a pohárnokmesteri 
méltóságra terjesztett fel, eredménytelenül.643 Az, hogy a bán testvére mellett ő volt a 

                                                 
635 Trencsén vármegye, Trencsén, 1667. június 19., – MOL A 57 XIV. 92-95. (1667), Fallenbüchl: Állami tisztviselők. 
110. (1670.) 
636 1688. március 4., MOL A 57 XIX. 276-279., Áldásy: Címereslevelek. IV. 224. 
637 Fallenbüchl: Állami tisztviselők. 110. 
638 A pecsétlenyomatokon a korona általában nem vehető ki, vö. 15 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két 
oldalán SG DL betűkkel, Ghillány István Szunyogh Gáspárnak, Teplice, 1699. október 25., MOL E 195 1. t. 232. sz.. 
639 MOL A 57 XIX. 278-279. A Szent Korona szerepeltetését Fekete Nagy az államcímerből valónak mondja, vö. 
Fekete Nagy: A Magyar Nemzeti Múzeum. 90. 
640 I. Miksa, Speyer, 1570. november 3., MOL A 57 III.  975-977. 
641 Sajátos módon a diploma a Királyi könyvekbe két helyre is bejegyzésre került, előbb egy rövidebb, majd egy 
hosszabb változatban, mégis a rövidebb verzió adja meg a kedvezményezett tisztségét, bár a második is említi e 
hivatalban eltöltött éveket és azt megelőzően a török elleni harcokban való részvételt. - I. Rudolf, Prága, 1581. 
október 11., MOL A 57 IV. 231-232, és 243-245. 
642 Novemberben már halála miatt adományozza újra a győri püspökséget az uralkodó, noha áprilisban még egy 
soproni házra kapott királyi adományt, ld. I. Miksa, Bécs, 1565. november 17., MOL A 57 III. 873.,  illetve I. Miksa, 
Bécs, 1565. április 6., uo. III. 847 - 848. Életrajzát ld. Katona: A kalocsai érseki II. 29. 74. jegyz., továbbá Pálffy: A 
Magyar Királyság. 255., és ezzel kapcsolatban ld. uo. a 38. jegyzetben hivatkozott irodalmat is. 
643 Pálffy: A Magyar Királyság. 287. 
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második személy, kiemelt megbecsültségét jelzi, és később is a fontos szolgálatokat tett.644 A 
17. századból azonban csak Anna-Máriáról van adatunk. 
 
A család címerére vonatkozó uralkodói oklevél nem ismert, az a szakirodalom leírása szerint 
vörös mezőben lebegő, levágott, leveles ágon álló, nyakán balharánt irányban átlőtt holló, 
felette jobbról hatágú csillaggal, balról jobbfelé fordult félholddal.645 Gregorjánczy Pál 
leírásából azonban tudjuk, hogy a  címerben látható – pecsétekről biztonsággal egyébként is 
nehezen azonosítható – madár voltaképpen seregély (sturnus).646 
A családtagoktól fennmaradt szórványos pecsétek viszont nem mutatnak egységes képet. 
Egyedül Gregoriánczi Vincepecsétjén mutat olyan alakot, mely a szakirodalomból ismert, de 
sem a nyílvessző, sem az égitestek nem vehetőek ki a pajzsban.647 Gregoriánczi Pálnál egy 
balra fordult hosszú lábú, hosszú nyakú (vizi)madár látható, mely a csőrében talán fog 
valamit, tőle jobbra a pajzsfő elejében balra fordult félhold látható.648 Ez a kép vehető ki 
Gregoriánczi István valamivel későbbi pecsétjén is, de ezen a félhold nem azonosítható 
biztosan.649 Ambrustól viszont nem sikerült azonosítható lenyomatot találni,650 miáltal a 
családi címer kérdése továbbra is nyitott, az biztos csupán, hogy valamilyen madár volt a fő 
motívuma. Ezek az ellentmondások még a bárói cím megszerzése előtti anyag sajátosságai, 
és noha a címszerzéssel kapcsolatban a címerre vonatkozó rendelkezés nem ismert, nem 
zárható ki, hogy akkor is módosult a család jelképe. 
 
 

Horváth-Stansith 

 
A 13. századig visszavezethető családot Horváth-Stansith Márk emelte be alig több mint egy 
évtized lefogása alatt előbb a nemesség, majd a főnemesség soraiba, nyilvánvalóan katonai 
érdemek alapján.651 A nemességet 1548-ban szerezte, de ismertté igazán akkor lett, amikor 
1556-ban Szigetvár várának élére került egy rövid időre. Birtokokat viszont Szepes 
vármegyében szerzett, így halála után a család ott lett honos, tagjai többször viseltek 
vármegyei tisztséget, de ennél m,agasabbra nem jutottak. 
 
Horváth-Stansith Márk 1548-as címeres nemeslevelében adományozott címer kék pajzsban, 
zöld talajon jobbra lépő arany, nyelvét kiöltő griff látható, mely bal kezében turbános, vörös 
ruhás törököt tart, jobbjában pedig kivont kardot.652 A sisakdísz nem ismétli egy-az egyben a 
pajzsbeli képet baljában ugyanis arany királyi koronát tart növekvően, a takarók színe kék-
arany, vörös-ezüst. Ezzel a címerképpel készült pecsétlenyomatot nem sikerült találni, az 
1550-es évekből előkerült pecséteken két másik címerkép látható. Az egyiken jobbra lépő, 

                                                 
644 Nagy: Magyarország családai. IV. 449-450. 
645 Siebmacher Kroatien. Gregoriancz. 
646  OSZK Kt Fol. Lat. 4126. fol. 24v., erre l. Jánosi: Gregoriánczi Pál. 56. 
647 20 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett V G monogrammal, Győr, 1558. december 23., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnak. 
648 17 mm-es ovális pecsét, a mitra két oldalán P G monogrammal, Bécs?, 1555. július 4., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnak nr. 30., továbbá uo. több lenyomat, utolsó nr. 115. (1562). 
649 16 mm-es pecsét a pajzs felett S D G, betűkkel, Szombathely, 1566. július 14., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnéhoz. 
650 Maksay: Magyarország birtokviszonyai. II. passim. 
651 Nagy: Magyarország családai. V. 145-150., bárósága: 1559. május 30., MOL A 57 III. 576., ld. még Áldásy: 
Címereslevelek. II. 131-132. 
652 I. Ferdinánd, Pozsony, 1548. november 18., MOL A 57 II. 299-300. 
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mellső lábával cölöpösen tartott buzogányt (?) tartva maga előtt.653 A másikon lét szembe 
fordult állatalak felemelt mellső végtagjaival azonosíthatatlan tárgyat tart.654 A feltűnő az, 
hogy ez utóbbi lett a család címerének alapformája a későbbiekben, azonban nem a bárói 
címhez kapcsolódóan, hanem azt megelőzően négy évvel már kimutatható.655 Ezek szerint 
két változatot is használt,656 míg az adományban nyertet nem, vagy csak rövid ideig, az első 
változatban a griff megmaradt a nemesi levél címeréből, míg a második ehhez képest teljesen 
új volt. Sajnos nem ismerjük Horváth Márk életét olyan részletességgel, hogy ezt a 
változtatást meg tudjuk indokolni, és az sem dönthető el, hogy önkényes, vagy 
adománylevéllel kapott változatról van-e szó, esetleg a bárói címmel együtt erősítették meg. 
A királyi adomány ellen szól, hogy kevés idő telt el a nemesi levél kiadása és e változatok 
megjelenése között, valamint, hogy a korszakban ritka a bárói címadományozásokkal együtt 
kiadott címerváltoztatás, -adományozás. A család azonban később is következtesen ezt a 
címert használta, egykorú forrásból pedig az is megállapítható, hogy pontosan mi volt a 
címerkép, és annak milyen volt a színe. Horváth-Stansith Boldizsár egy emlékkönyvi 
bejegyzése mellett befestésre került a címer is, ez négyelt pajzs melyben a pajzstalp zöld 
hármas halmának két szélső tagján álló állatok, jobbról nyelvet öltő koronás griff, balról 
szintén nyelvet öltő koronás oroszlán mellső végtagjaikkal templomot tartanak, melynek két 
oldal és egy fő tornya (utóbbi talán kupola) van.657 Bár maga az állatok által tartott tárgy is 
szokatlan, címer igazi érdekessége a színezés, a pajzs ugyanis tulajdonképpen négyelt, a 
mezők alapszíne kék, vörös, arany, ezüst, az állatok pedig – mivel mindkettő két mezőben 
helyezkedik el – színt váltak, a templom viszont nem, az ezüst színű. A sisakdísz ugyanez, a 
takarók színe arany-kék, ezüst-vörös.658 A pajzsot két oldalról nyelvüket kiöltő leopárdok 
tartják. Igencsak érdekes kérdés, hogy mi késztethette még a nemesség és báróság nyerő  
Horváth-Stansith Márkot arra, hogy a haditetteit tükröző címerkép helyett egy arra 
közvetlenül, de talán közvetett módon sem utalót vegyen fel, csak részben használva az 
előző elemeit (csak a griff, mint címerkép, és a takarók színezése mutat azonosságot.). 
Szokatlan a címer színezési megoldása is, ami szabályosságával és ritka megoldásával üt el a 
magyarországi gyakorlattól. Külön érdekes, hogy az Alaghy-testvérek 1604. évi 
címerbővítése is a hasítóvonal elé helyezik az egyik heroldalakot, de ott nem vált az színt. 
A Horváth-Stansith címer tehát kuriózumnak számít a magyarországi heraldikában, 
melynek analógiáit feltehetően az országhatáron kívül kell keresnünk. 
 
 

Hosszutóthy 

 
Zala vármegyéből származó család, mely a 17. században lett ismert elsősorban László 
váradi püspök és györgy kamarai tanácsos révén. Az ő pályájukat apjuk, Hosszútóthy István 
karrierje készítette elő, aki 1608-ban szerzett bárói címet.659 A család Hosszútóthy György 
veszprémi főkapitánnyal (1638-1644) hal ki a század közepén.660 

                                                 
653 Nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán H M monogrammal, Győr, 1555. június 26., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnak nr. 6., továbbá uo., nr. 17., 46. 
654 18 mm-es ovális pecsét a sisakdísz két oldalán H M monogrammal, 1555., h. n., MOL E 185 Nádasdy Tamásnak 
nr. 8., továbbá uo. nr., 45., 51., 57., 99., illetve kör alakú pecséten uo. nr. 122. (1561). 
655 Ugyanakkor a vörös viaszpecsét csak 1559-től jelenik meg a leveleken, ezzel a címerrel. 
656 Hacsak nem egy névrokonáról van szó.. 
657 A Siebmacher magyarországi kötete boltíves kapujú várat ír (az ábrázolásban torony – vö. Siebmacher Ungarn. 
Horváth, II. Stansith v. Grádecz., amit átvesz a horvátországi kötet is, ld. Siebmacher Kroatien. Stansith (Stančić) de 
Gradec. 
658 1661. március 27., OSzK Kt Oct. Lat. 161. fol 76r. 
659 1608. március 30., MOL A 57. 885-887. 
660 Életrajzi adatait l. Pálffy: A veszprémi végvár. 145-146. 
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A család címere már hamar felkeltette a heraldikusok figyelmét, pontosabban annak 
hasonlósága a Szatmáry és az Oláh címerekkel,661 ennek ellenére a címer a Siebmacher 
magyarországi kötetének csak a pótlásában jelent meg. Eszerint az harántpólyával és 
balharántosztással négyelt pajzs, a pólyában lépő, nyelvét kiöltő oroszlán, mely jobbjában 
virágot fog, az első és a negyedik mezőben háromvirágú rózsa, a második és harmadik 
mezőben heraldikai liliom látható.662 Tekintettel arra, hogy a család története is kevéssé 
feltárt nehéz egyértelmű válaszokat adni a címer keletkezését és használatát illetően. A 16. 
századból származik Hosszútóthy János pecsétlenyomata, melyen a címerpajzsban kétfelé 
visszahajló virágú növény (?) vélhető.663  Hosszútóthy Istvánnak a 17. század elejéről 
származó, elmosódott pecsétjén harántosztás látszik, a sisakdísz pedig jobbra fordult, 
koronás oroszlán, pontosabban azonban nem azonosítható a címerkép.664 Ezt követően 
megindul a  fent leírt címerképet hordozó pecsétek sorozata  század, de akad ettől elütő 
változat is, Hosszutóthy István egyik pecsétjén homályosan, de valamiből, vagy a pajzsot 
felosztó vágóvonalból kinövő, jobbra fordult állatalak, talán oroszlán látszik.665  A legelső, a 
harántpólyás változatot hordozó címeres pecsét is a század elejéről származik, Hosszútóthy 
István gyűrűspecsétjén még az is kivehető, hogy az oroszlán jobb keze ügyében inkább 
csillag van, mint virág, a sisakdíszben koronás ágaskodó, növekvő, jobbra fordult 
oroszlánnal.666   Szépen azonosíthatók a liliomok Hosszútóthy György pecsétjén, melyen a 
sisakdíszben az oroszlán nem visel koronát.667 Hosszútóthy László püspök címerét viszont 
csak a pólya osztja fel, és a felső mezőben egy rák az alsóban azonosíthatatlan motívum 
figyelhető meg. Ritka módon a mitra a sisakkoronára került mintegy sisakdíszként. 668  Ezen 
adatok alapján mindenképpen a bárói cím előtt felvett, kapott címerről van szó, melynél ez 
esetben nem jöhet szóba a közvetlen egyházi vonatkozás (mint a már említett esetekben, 
továbbá a hetesi Pethe címer kapcsán). 
 
 

Hölgyi 

 
A mágnások között két generációt élt család előtörténetét nem ismerjük több nemzedékre 
felmenően.669 A főnemességbe vezető úton viszonylag egyedülálló az övék. I. Gáspár 
különböző gazdasági hivatalokban működött: volt Nyitra vármegyei provisor, nagyszombati 
harmincados, majd az esztergomi érsekség birtokkormányzója lett, és néhány évig a Magyar 
Kamara tanácsosa is.670 A jelek szerint ebben a tisztben fia követte, aki nem sokkal később a 
gazdasági térről az igazságszolgáltatásra váltott és minden bizonnyal Lippay érsek 

                                                 
661 Csoma: Mohácsi vész előtti. 18. 
662 Siebmacher Ungarn. Supplementband. Hosszutóthy v. Hosszutóth. 
663 Hídvég?, 1559. október 24., MOL E 185 Nádasdy Tamásnak nr. 2. 
664 Nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán S H monogrammal, Novák: Rodové erby. XIX. 3. 
665 12 mm-es nyolcszögletű pecsét körirata: <?>VTOTY, Batthyány Ádámnak, Kőszeg városa, 1653. január 27., 
MOL P 1314 nr. 20333. 
666 10 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán S H monogrammal, Batthyány Ferencnek, „in civitate 
Laithomericz” 1606. december 29., MOL P 1314 nr. 20334. 
667 17 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: GEORGIVS DE HOSSVTHOTH, Batthyány Ádámnak, Pápa, 1634. 
május 24., MOL P 1314 nr. 20325., továbbá uo. nr. 20 318., 20326-20329, 20331-20332 (1642). 
668 13 mm-es nyolcszögletű pecsét a mitra két oldalán LH <?> betűkkel, Lósy Imre váradi püspöknek, Szepes, 
1629 szeptember 26., Prímási Lt., Acta radicalia cl. X cap. 196 p. 19., és uo. p. 13. 
669 Thaly: Báró Heölgyi család. 151. 
670 Nyitra megyei pozíciójának dátumára nincs időadat a szakirodalomban. harmincadosságára (1587), kamarai 
tanácsosságára (1603-1607?) ld.: Fallenbüchl: Állami tisztviselők. 139. Esztergomi érseki szolgálatára adat: adó és 
vámmentesség Somorja mezőváros egyháza részére, I. Rudolf, 1593. augusztus 20., MOL A 57 V. 81., továbbá 
1595-ből, ld. Fallenbüchl: Állami tisztviselők. 139. 
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támogatásával a Királyi Tábla esküdt ülnöke lett.671 Még valószínűbb, hogy szintén az érsek 
volt az, aki az elhalálozott Orossy György személynök utódjául jelölte, és még a személynöki 
tisztség megszerzésének évében báró is lett.672 Hivatalát és címét nem sokáig viselhette, mert 
– bár pontos halálozási dátuma nem ismert – a személynöki tisztet 1666. augusztus 11-én 
már Szakmárdy János horvát-dalmát-szlavón ítélőmesternek adományozta az uralkodó, 
mivel az „nagyságos Hölgyi Gáspár halálával megüresedett”.673 Három fia esetében bár 
túlélték apjukat, nem tudni házastársról és utódokról sem, ellenben lányai neves bárói 
családok (Bossányi, Esterházy, Berényi) tagjaival házasodtak össze. Özvegyét pedig az az 
Esterházy Farkas vette el, aki Szakmárdyt követte a személynöki székben.674 
 
A család, pontosabban Hölgyi Gáspár 1582. február 19-én kelt címeres levele nem volt ismert 
a korábbi magyar kutatás előtt. A Pozsonyi Városi Levéltárban fellelhető irat csak az 1930-as 
években került részleges publikálásra.675 A kék mezejű pajzsban vörös harántpólya látható, 
melyben ugyanilyen irányban futó fehér (a farka vége a címerfestményen fekete) hermelin 
látható, a pajzsmezőben zöld hármas halom középső halmán a pajzs felső széléig érő, világos 
színű oszlop emelkedik, a pajzsfő hátuljában és a pajzstalp elejében (átellenesen) egy-egy 
hatágú arany csillag. A sisakdíszben jobbra fordul növekvő, száját kitátó, nyelvét kiöltő 
arany oroszlán, mely jobbját karmait kiterjesztve felfelé nyújtja, baljában pedig a pajzsbeli 
nyestet tartja maga felé fordítva, a nyakánál fogva. 
A családtagok ezt a címert használták később is, a bárói diploma nem változtatta meg, a 
pecsétes forrásanyag szűkössége miatt változat nem igazolható.676 
 
 

Illésházy 

 
A Pozsony vármegyei közéletből a 16. század végén Istvánnal az ország elitjébe emelkedő 
család felmenőit a 15. századig lehet nyomon követni.677 Az azonosítható családtagok előbb a 
szintén a Pozsony vármegyei Vattáról, majd Illés fia Mihálytól kezdve Illésházáról nevezték 
magukat. A Jagelló-korban már a megyei politizáló nemesség soraiban találni az 
Illésházyakat, legalábbis erre utal, hogy I. György a vármegye országgyűlési követe volt az 
1505-ös országgyűlésen, fia Ferenc pedig 1540-ben alispán lehetett. Így a század közepére a 
vagyona és pozíciói alapján joggal sorolható az Illésházy a „vezető megyei középbirtokos 
családok” közé.678 Persze ezekről az alapokról sem volt egyszerű és magától értetődő a 
továbblépés, ám ez Illésházy Istvánnak – igaz évtizedes katonai, hivatali szolgálat és előnyös 
házasságai révén – olyannyira sikerült, hogy a következő évszázad elején a politikai élet 

                                                 
671 Adatok táblai ülnökségére: salva guardia nagyszombati házára, I. Lipót, Bécs, 1663. november 12., MOL A 57 
XIII. 67-68. 
672  Személynöki kinevezése: I. Lipót, Bécs, 1665. január 12., MOL A 57 XIII. 101-102. Bárói diploma (I. Lipót, Bécs, 
1665. június 13.) másolata: MOL A 57 XIII. 207-209., mely megemlíti Miksa király alatt a török ellen harcoló ősét, 
ld. : uo. 208. 
673 „ex hac vita decessum Magnifici quondam Casparis Heölgyi vacare contigit” MOL A 57 XIII. 357. 
674 Így Thaly ezzel kapcsolatos megjegyzése egy kis módosításra szorul, vö. Thaly: Báró Heölgyi család. 151. 
675 Faust: Archiv mesta Bratislavy. 30-31. és színes kép. 
676 8 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, a sisakdísz két oldalán G H monogrammal, Batthyány Ádámnak, 
Nagyszombat, 1644. november 10. 
677 A család (István) felemelkedésének okait, lépéseit és párhuzamait bemutatja Pálffy: Pozsony megyéből. 
különösen 863-866., et passim. A család korai leszármazására még mindig a Nagy Iván által közölt genealógia az 
egyetlen a szakirodalomban, ld. Nagy: Magyarország családai. V. 222-223., (erre hivatkozik pl. a legújabb, a 
megyei nemességet bemutató könyv is, ld. Pozsony vármegye. 166.), ennek az egyes forrásokkal való 
ellentmondásaira Fazekas István hívta fel a figyelmet, a család 17. századi leszármazását tisztázó tanulmányában, 
vö.: Fazekas: Az Illésházy család. 13. A család történetéhez ld. a Pálffy Géza tanulmányában szereplő irodalmat. 
678 Maksay: Magyarország birtokviszonyai. II. 578., birtokaikra uo. 586., 589., 597. 
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egyik megkerülhetetlen figurája, majd az ország első méltósága, illetve ezt jóval megelőzően 
már 1587-ben báró lett.679 Mint sok más família esetében ezek az eredmények az Illésházy 
család egészét nem érintették.  István nádor egyik házasságából sem született gyermek, így 
ugyan a vagyon egy része féltestvére, II. Ferenc fiaira, III. Ferencre és Gáspárra szállt, nekik 
újra kellett kezdeni a főrendek közé való formális felkapaszkodást. Ezt Gáspár kezdte 
nagyobb előnnyel, lévén, hogy nagybátyja 1600-ban már csak őt tette meg örökösének.680 A 
tekintélyes örökség után a következő lépés a jó házasság volt, ami tényleg jól sikerültnek 
mondható, ugyanis Thurzó György nádor egyik lányát, Ilonát vette feleségül az előző nádor 
unokaöccse 1614-ben, mely házasság anyagi előnyök mellett, fontos kapcsolati tőkét is 
hozott. Gáspár nagybátyi örökségként viselte a trencséni és liptói örökös főispánságot, 
melyek mellé az árvait is megszerezte 1626-ban, az országnagyok közé azonban nem sikerült 
bekerülnie. Ezt viszont ellensúlyozhatták főnemesi címei. Ő is azon kevesek közé tartozott a 
korabeli Magyarországon, akik bárói, majd grófi rangemelésben részesültek. A báróit 
ráadásul még igen fiatalon kapta, ugyan nagybátyja halála után, de a rá való hivatkozással 
adományozta azt II. Mátyás király a mindössze 18 esztendős Illésházy Gáspárnak 1609. 
december 11-én.681 A grófi címet pedig huszonkét év után nyerte el II. Ferdinándtól.682 A 
sikeres karriert azután György látszik folytatni. 1659-ben főétekfogómester lett, de a 
Thökölyvel való együttműködése miatt kegyvesztetté vált. Három-három házasságuk 
ellenére mind Gábornak, mind Györgynek csak egy-egy leánygyermeke élte meg a felnőtt 
kort. Ők ugyan rangjukhoz méltó házasságot (házasságokat) kötöttek, de a fiág kihalásával a 
17. század végén III. Ferenc leszármazói kerültek előtérbe. Ferenc gyermekeit Gáspár 
fiatalabb korukban támogatta és valószínűleg a főrendek közé emelkedésüket is segítette, 
amire az 1640-es évek második felében került sor.683 
 
Az Illésházy család 1565-ben nyert címerét megerősítő adománylevelet I. Miksa királytól.684 
A címerben a leírás szerint kék mező alsó részében drágakövekkel ékesített királyi korona 
található, melyen egy természetes színű madár, (avis Valeria) áll kiterjesztett szárnyakkal, 
nyakát behajlítva, az őt megsebző nyílvesszőt fogva (csőrével) és azt kitépni igyekezve. A 
sisakdísz a címerkép, a takarók: fekete-sárga, vörös-sárga. A madáron sem látható korona az 
ábrázolás szerint pedig a nyílvessző felülről és elölről fúródott a szíve tájékára, a leírás 
alapján elképzelhető lenne, hogy alulról legyen meglőve, de akkor túl mélyre kellett volna 
hajolnia, ami a kompozíciót megbontotta volna. A címerfestményen a madár egyébként a 
felröppenő sasok heraldikailag meghatározott pózában látható, de a pecséteken – talán 
elkerülendő sasnak való értelmezését – sosem szerepel így a vizsgált korszakban. A madár 
meghatározása ugyanis meglehetősen érdekes, mivel nem azonosítható egyértelműen 
semmilyen ismert madárral sem. Az oklevélben található címerfestmény - a madár 
felröppenő helyzete és fekete színe miatt – azt sugallja, hogy sasról van szó, de a 
szakirodalomban felmerült egy pecsét alapján a pelikán is a család régi címereként.685 
A diploma a címer megerősítéséről szól, kellő adatok hiányában egyelőre el kell fogadnunk, 
hogy valóban ezt használták 1565-öt megelőzően az Illésházyak. A pecsétes anyag 

                                                 
679 Részletesen ld.: Pálffy: Pozsony megyéből. 863-866., további irodalom uo. 863. 31. jegyz. 
680 1596-ban még Ferenccel együtt örököltek volna, ld.: Fazekas: Az Illésházy család. 13. 
681 Másolata: P 1341 lad. 1. fasc. 2. no. 2. 
682 1631. október 28., P1341 lad. 1 fasc. 2. no. 7; ld. még Iványi: Címeres levelek 17. 
683 István, továbbá III. Ferdinánd, Pozsony, 1646. december 5., MOL A 57 IX. 827-828.. Tamás: III. Ferdinánd, Bécs, 
1649. november 26., MOL P 1341 lad. 1. fasc. 3. no. 4. (másolat [1805]). 
684 Iványi: Cimeres levelek. 10., továbbá következő oldal 3. kép. 
685 Siebmacher Ungarn. Illésházy von Illésház. A probléma megoldása komolyabb kultúrtörténeti kutatásokat 
kívánna, mindenesetre pusztán felületes adatok alapján szó lehet a madár hollóként való meghatározása egy, a 
római történeti hagyományban szereplő személy, Marcus Valerius Corvus (Kr. e. 4. sz. többszörös consul és 
diktátor a szamnisok elleni háború hadvezére) révén, akinek története a középkor végén ismert volt, és ábrázolták 
is hollóval. 
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természetszerűleg Illésházy István pályájának felívelésével szaporodik meg, így ő az első, 
akinek címeres pecsétjeit vizsgálni lehet. Az ő pecsétjeinek címerei általános jellemzője, hogy 
a koronán álló madár nincsen nyíllal átlőve és – ebben igazodva a címermegerősítéshez – 
koronát sem visel. Ezen túlmenően egyetlen olyan pecsétlenyomat sem került elő, amelyiken 
lenne a címerpajzson kívüli díszítmény, ami viszont meglepő a fenti dokumentum 
ismeretében. Az 1570-es évekből négy különböző címeres lenyomata különíthető el. Az első, 
Pozsony vármegyei alispánként használt pecsétjén koronán álló madár látható feltehetően 
kiterjesztett szárnyakkal.686 Az 1570-es évekből legtöbbet adatolható címerkép némileg eltérő, 
ugyanis a koronán álló madár nyakát meggörbítve fejével és csőrével a mellkasához hajol, 
miközben szárnyai bal (tehát hátrafelé) felé kiterjesztve vannak, azaz felületesen szemlélve 
pelikánt ábrázoltak a pecsétnyomón.687 Ez lehet az alapja a Siebmacherben közölt egyik 
címerképnek is, csakhogy míg ez alaktanilag a vérét ontó pelikán, addig a címereslevél és a 
többi ábrázolás madáralakja egyáltalán nem emlékeztet erre. Az ellentmondások talán úgy 
oldhatók fel, ha figyelembe vesszük, hogy a diplomabeli ábrázoláshoz képest csupán a 
nyílvessző hiányzik, tehát az is lehet, hogy a vésnök azt akarta követni, de a nyílvesszőt már 
nem tudta megfelelőképpen érzékeltetni. A következő változat az évtized végéről való, 
sajnos a koronán kívül nincsen pontosan kivehető címerkép a pajzsban, de minden 
valószínűség szerint a koronán madarat ábrázolat rajta.688 A következő mintegy három 
évtizedben mintegy megállapodottnak tekinthető a címeres pecsétek képe. Ebből az 
időszakból csak három pecsét és így címeres lenyomat mutatható ki, melyből az egyik 
ráadásul csak Illésházy István halálának évéből, a másik kettő pedig szinte teljesen 
megegyezik. A politikai és köztörténetből ismert eseményekhez kapcsolódó leveleken olyan 
változat látható, melyen háromleveles koronán álló, jobbra fordult, kiterjesztett szárnyú és 
csőrű madár látható, nyílvessző, vagy a madár fején korona viszont továbbra sem.689 A 
nádorrá lett Illésházy utolsó pecsétjén is lényegében ez a címerkép látható: 3+2 leveles 
koronán álló jobbra fordult kiterjesztett szárnyú, nyelvét kiöltő madár,690 tehát sem bárói 
címszerzése, sem nádorsága nem volt hatással címerhasználatára.691 
A 17. század első feléből Illésházy Gáspártól fennmaradt címeres pecsétlenyomatok 
címerképei megegyeznek egymással, de nem Illésházy István pecsétjeinek címereivel. 
Ezeken ugyanis a fentebb leírt megjelenésű madár balharánt irányban (tehát a vessző tolla a 
sas szíve alatt, hegye a háta mögött bal szárnyvége magasságában látható) van átlőve és 
háromágú koronát visel, amennyiben van, úgy a sisakdíszben is.692 Ehhez a változathoz 
azután a 17. századi pecsétanyag tanúsága szerint a család többi tagja, ágtól függetlenül 
ragaszkodott. A pecséteken a nyílvessző iránya is majdnem mindig ugyanaz, kiegészítő 

                                                 
686 Esetleg a pajzsfő hátuljában félhold látható. 15 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett S I monogrammal – 1573, 
MOL V 16  39. d. 
687 14 mm-es ovális pecsét, felette S I monogrammal, Batthyány Boldizsárnak, Körmend, 1575. november 18., 
MOL P 1314 no. 20788., továbbá uo. no. 20789–20792. 
688 14 mm-es, nyolcszögű pecsét, felette ST kezdetű monogrammal, Batthyány Boldizsárnak, Pozsony, 1579. 
november 10., MOL P 1314 no. 20795., továbbá uo. no. 20793., 20794. 
689 15 mm-es, nyolcszögű pecsét, felette ST IL monogrammal, Batthyány Boldizsárnak Pozsony, 1588. január 13., 
MOL P 1314 no. 20799., továbbá uo. no. 20796–20800., 20801., 20803–20792., ld. még MOL V 16 40. d. (1605), 41. d. 
(1589). Ugyanilyen pajzsformát és vésetet találni egy következő pecséten, a különbség pusztán annyi, hogy a 
pajzs felett ST ILES betűk láthatóak, vö. uo. no. 20806-20808. 
690 18 mm-es, nyolcszögletű pecsét, körirata a pajzs felett: STE ILESHAZI, Batthyány Ferencnek, Bazin vára („in 
Arce nostra Bozin”), 1609. február 18., MOL P 1314  no. 20811. 
691 Nádori nagypecsétje sajnos nem ismert. 
692 Négy pecsét különíthető el: A. nyolcszögű 10 mm-es gyűrűspecsét, a sisak két oldalán GI CC, a pajzs két 
oldalán T L? betűkkel, Batthyány Ádámnak, Újfalu, 1629. ?. „péntek”, MOL P 1314 no. 20748.; B. 31 mm-es ovális 
pecsét, körirata: COM CASP ILLIESH: PP: A TREN: EIVSQ: AC LIPT PI: NN: ARW SVP C., Trencsén vára, 1633. 
december 15., uo. no. 20757., továbbá uo. no. 20758., 20760-20764. C. 22 mm-es, ovális pecsét, elmosódott, csak a 
sisakdísz látszik, ld. Batthyány Ádámnak „Irtam agramban ma reggel”, uo. no. 20765. D., 15 mm-es  ovális pecsét 
monogram: CCI, uannak, Bán, 1636. január 20., uo. no. 20759. 



 110 

motívumok (pl. csillag, félhold) sem láthatók a pajzsmezőben, kisebb különbség legfeljebb 
abban mutatkozik, hogy a korona három vagy ötlevelű. Egy-két apró kivétel mégis akad. Az 
egyiket Illésházy György egyik pecsétje jelenti, ezen ugyanis a sasnak egyértelműen a torka 
van átlőve (az irány megegyezik),693 ez azonban tulajdonítható a vésnök hibájának is, mivel 
Illésházy György más pecsétjén nem fordul elő. Illésházy Gábor ugyan használta az 
általánosnak nevezhető ábrázolást, egyik pecsétjén mégis a diploma szerinti forma látható, 
azaz a madár csőrével fogja a felülről, balharánt irányban beléfúródó nyílvesszőt.694 A másik 
tényező a változatoknál a madár fején lévő korona hiánya, ilyen címerképpel találkozni egy 
Illésházy Kata által írt levélen,695  és Illésházy Gábor és Gáspár egy-egy pecsétjén.696 
Az Illésházyak címeres pecsétjei a fentiek alapján arról tanúskodnak, hogy a család 
általánosan ismert címere (lebegő koronán álló, jobbra fordult, kiterjesztett szárnyú alulról 
balharánt irányban átlőtt koronás csőrét kitátó [és nyelvét kiöltő] madár – és annak sassal 
való azonosítása) a 17. században alakult ki, viszont mindkét ág egyformán használta. Ezt 
azonban megelőzte egy olyan forma melyből hiányzott a korona, de amit egységesen, de 
önkényesen változtattak meg a családtagok. Mivel ez már a grófi cím megszerzése előtt 
megtörtént,697 legfejebb annyi összefüggése lehet azzal, hogy mintegy az igényt is kifejezte,698 
ennek egyértelmű igazolására azonban nem állnak rendelkezésre források. 
 
 
Istvánffy 
 
A történeti köztudatban és szakirodalomban Istvánffy Miklós révén közismert család 
történetét a 15. századig lehet visszavezetni.699  E század közepén Istvánffy István fia János, 
mint a Maróthyak familiárisa, illetve Baranya vármegye alispánja tűnik föl, ami azt sejteti, 
hogy a birtokos nemességben foglalt el a család megbecsült helyet. A Mohácsot megelőző 
években már az egyre inkább hadszíntérré változó déli országrészben birtokló Istvánffy II. 
István hét gyermekének pályája sajátos és gondos stratégiát tükröz. A fiúk legalább részben a 
katonai pályát választották: II. János berzecei várnagy, majd királyi aulicus II. Lajos 
udvarában, Mohácsnál esett el, Ferenc racsai várnagy volt, míg Pál az értelmiségi pályát 
választotta. A két lánytestvér révén pedig a Batthyány és a Macedóniai családdal kerültek 
szoros kapcsolatba. Pál hosszú itáliai tanulmányait előbb János király, majd annak halála 
után Ferdinánd szolgálatában kamatoztatta, mint királyi megbízott és ítélőmester. Ennek 
jutalma számos birtokadomány és a tanácsosi cím lett. Az ő fiainak pályája saját 
generációjáét másolta: II. Pál szigetvár védelmekor esett el, IV. István Kanizsán, majd 
Veszprémben szolgált tisztként, míg Miklós az értelmiségi, hivatali pályára lépett.700 Az ősi 
birtokról való 1543-as menekülés után előbb Várday Pál, majd annak halála után Oláh 
Miklós udvarába majd az érsek unokaöccsével együtt jutott el Paduába. Visszatérve rövid 
                                                 
693 19 mm-es, ovális pecsét, a pajzs felett 5+4 leveles korona, afelett C[OMES] C[??] I[LLESHAZI] P[ERPETUUS] A 
T[TRENCSEN], Batthyány Ádámnak, Kéthely, 1654. január 5., MOL P 1314 no. 20776., és uo. no. 20777-20782. 
694 17 mm-es, ovális pecsét, a pajzs felett C G I F D T betűkkel, Szunyogh Juliusnak, Trencsén, 1675. december 27., 
MOL E 195 1. t. 398. sz. 
695 12 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: COMES GAB? … ILLESHA…, ennek alapján, ha az olvasat helyes, 
akkor Illésházy Gábor pecsétjéről van szó, Batthány Borbálának, Dubnica, 1668. szeptember 29., MOL P 1314 no. 
20812. 
696 18 mm-es ovális pecsét, körirata: COM CASP ILLIESHAZI COMITATVS <?>, Wesselényi Ferencnek, Zrbanie 
vára, 1665. január 11., MOL E 199 II/47/1. - Illésházy Gábor által írt levélen. Valamint 18 mm-es ovális pecsét, 
körirata: COM GABRIEL <?>, Báthory Zsófiának, „Ogeodinecz” vára, 1666. augusztus 19., MOL E 204 (20. d.). 
697 l. pl. Illésházy Gáspár 10 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsétjét, a sisakdísz két oldalán GI CC betűkkel, 
Batthyány Ádámnak, Újfalu, 1629., MOL P 1314 no. 20748. 
698 Federmayer 
699 Nagy Iván: Korábban többen is foglalkoztak kimondottan ezzel a témával, l. Nagy: A kisasszonyfalvi Istvánffy-
ak., Holub: A kisasszonyfalvi Istvánffy-család., Szily: A Kisasszonyfalvai Istvánffy család. 
700 Eddigi legrészletesebb és újabb életrajzát l. Nagy: „Tu patriae”. 
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ideig Zrínyi Miklós szigetvári udvarában találni, majd visszakerül Oláh mellé titkárnak. Ettől 
kezdve előbb a Kancelláriában meghatározó személy, majd nádori helytartó lett, ezen 
alakalomhoz köthető bárói címszerzése és címerbővítése.701 Az 1580-as évek végétől fontos 
lengyelországi és erdélyi diplomáciai küldetésekben is részt vállalt. Ennek eredményeként 
1592-ban főajtónálló mesterként bekerült az országos főméltóságok sorába.  Életének utolsó 
szakaszát az utókor számára történetírói munkájának készítése határozta meg, míg a 
kortársaknak sokkal inkább az Illésházy István elleni perben való közreműködése és a 
Bocskai-felkelés alatt játszott szerepe volt szembetűnő. Négy gyermeke közül az egyetlen fiú, 
még bárói címszerzése előtt elhunyt, így vagyonát 1599-ben fiúsított lányain keresztül a 
Draskovich, Keglevich és Lipchey családok örökölték. 
 
A család címeréről csaknem másfélszáz éve rendelkezünk kimerítő értekezéssel, melyet 
Hatos Gusztáv a Századok hasábjain közölt.702 A cikk kiváltója Thaly Kálmán egy korábbi 
forrásközlése volt, melynek alapján felvetette, hogy az akkoriban ismert (Érdy és Nagy Iván 
által publikált) címer nem az eredeti családi jelvény, mert abban aranyalma és tőr is volt 
látható.703 E problémát oldotta meg részben Hatos, amikor közölte Istvánffy Miklós 
címerbővítő oklevelének a címerre vonatkozó szövegrészét. Azonban a Thaly által talált 
levélrészlettel ő nem tudott mit kezdeni. Doby Antal még az évben egy Istvánffy Pál halálára 
készült nyomtatvány alapján amellett foglalt állást, hogy a tőr és az aranyalma részei voltak 
az eredeti családi címernek, ezért azt a címerbővítéskor rosszul vették át. Ezen eredményeket 
Holub József szintetizálta, olyan módon, hogy szerinte is bizonyítottnak vehető a tőr és az 
alma és a Sárkány-rend jelvényének jelenléte az eredeti címerben. Ezáltal az Istvánffyak 
címerei, annak változása tudományosan az egyik legkorábban tisztázott családi címer lett. 
Az eredeti családi címer Holub szerint arannyal és vörössel vágott pajzsban arany leveles 
koronán álló, fejét jobbra fordító fekete sas, csőrében tőr, ennek vége felett arany alma, a 
pajzs körül a sárkányrend jelvényével.704 Ez került bővítésre, Istvánffy Miklós édesanyja 
családjának, a Gyulayaknak azaz tulajdonképpen a Győr nemzetség címerével, (kék 
mezőben arany liliom, és fölötte jobbról ezüst félhold, balról hatágú arany csillag). Istvánffy 
Miklós teljes, a bárósítással egy időben nyert címere pedig hasított pajzs jobb, arannyal és 
vörössel vágott mezejében arany leveles koronán álló, felröppenő, jobbra néző fekete sas; bal 
kék mezejében arany liliom, fölötte balra néző, ezüst félhold mellette balról hatágú arany 
csillag. Sisakdísz: arannyal fegyverzett fekete szárnyas sasláb (érdekesség, hogy sem korona, 
sem tekercs nincsen a sisakon)705;a takarók: kék-arany, vörös-ezüst. Mint Hatos Gusztáv is 
kiemelte az 1582. évi címeradomány két családi címer egyesítése, továbbá uralkodói 
címerbővítés együttese volt. A szárnyas sasláb – különösen a sisakra helyezés megoldásában 
– egyedülállónak tekinthető, mint Habsburg-uralkodó adománya, viszont párhuzamba 
állítható a korszak hasonló adományaival. Ugyan a szöveg nem szól róla, de a fekete sas 
része az uralkodóra is utalhat.  
A család bővítést megelőző címerképnek bizonyítására Holub Istvánffy Pál pecsétjére 
hivatkozott, melynek fényképét is közölte.706 E pecséttel valóban találkozni Pál levelein és 
bár az általam látott lenyomatok minőségük miatt nem perdöntőek valószínűsíthető, hogy 
ezeken a sas tényleg tart valamit a csőrében.707 A tőr, vagy legalábbis valami hasonló tárgy 
                                                 
701 1582. január 17., MOL A 57 IV. 238-239., Áldásy: Címereslevelek. I. 67-68. 
702 Hatos: Az Isthvánffyak czímere. 
703 Thaly: Istvánffy István. 204. 
704 Nem egészen egyértelmű, hogy ez utóbbit Holub mi alapján állította. 
705 Ghyczy: A koronás sisak. 
706 Holub: A kisasszonyfalvi Istvánffy-család. 
707 14 mm-es, közel kör alakú pecsét, Demeter toronyi udvarbírónak, 1552. július 24., MOL P 1314 nr. 20979., 
továbbá uo. 20976. (1551). Egy másik pecsétjén szintén koronán álló madár látszik, de a pajzs felső része 
olyannyira elmosódott, hogy a részletek nem vehetőek ki, ld. levelét Batthyány Kristófnak, Szentgotthárd, 1550. 
augusztus 9., uo. nr. 20975. 
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meglétét, ha nem is határozza meg, de valószínűsíti. A kérdést eldönteni sajnos az eddig 
ismert legkorábbi Istvánffy címer alapján sem lehet. Az ország nagyjainak 1402. évi 
oklevelén ugyanis megtalálható Kisasszonyfalvi Pál fia Istvánnak a pecsétje is, melynek 
címerképét „ágon álló jobbra néző madár”-ként írja le Lővei Pál.708 
Feltűnhet, hogy a kutatás nem a címnyerő, Istvánffy Miklós rangemelés előtti pecsétjeit hozta 
fel a családi címert igazoló példaként. Ennek azonban egyszerű oka van, noha kora egyik 
neves humanistájaként Istvánffy Miklós sokat levelezett, ezeken a leveleken nem címeres-, 
hanem gemmapecsétet használt, mely egy női alakot, vélhetően Fortunát ábrázolta a 
bőségszaruval.709 Ez a következetes sorozat azonban a bárói rangemeléssel megszakadt, és 
ettől kezdve nem találkozunk a gemmapecséttel, felváltja azt az új, összetett címert hordozó 
pecsét. Ennek a címerképnek két változata különböztethető meg. A korábban használt 
pecséten a sas balra fordul, és a jobb mezőben látszik a (színekre is utaló) vágás; a balban a 
félhold jobbra fordul, a tőle jobbra lévő csillag felé.710 Ez a címerkép található bírói 
nagypecsétjének egyik változatán is.711 A később vésetett és használt pecsét címere ennek 
mintegy tükörképe az említett részletek esetében, azaz a sas jobbra fordul fejével, a hold 
pedig a második mezőben a liliom felett jobb oldalon látható és balra fordul.712 

A családtagok közül ezen kívül még Istvánffy Éva pecsétlenyomata volt fellelhető, melyre a 
Miklós első pecsétjén látható változatot vésték.713 
 
 
Jaklin, elefánti 
 
Vas vármegyéből a 17. században Nyitrába származott család (ősei a török elől menekülő 
horvátok), melynek első tagjaiként egy testvérpárt, István és Ferencet ismerjük. Utóbbi 
Vasban táblabírói tisztséget is viselt az 1650-es években, az ő gyermekei érvényesültek 
jobban a 17. század második felében, míg István leszármazói (birtokos) köznemesi sorban 
maradtak.714 A legismertebb családtag kétség kívül Balázs, Ferenc legidősebb? fia, aki 
egyházi pályára lépett és ott fokozatosan emelkedett egyre magasabb pozíciókba. Tanult a 
bécsi Pázmáneumban, majd a római Collegium Germanicum Hungaricumban715 Esztergomi 
kanonoksága mellett több címet is viselt, mígnem 1691-ben nyitrai püspök és ezzel együtt 
kancellár, illetve Nyitra vármegye főispánja, tehát a felszabadító háborúk időszakának egyik 
megkerülhetetlen alakja lett.716 Karrierje minden bizonnyal segítette testvérét, Miklóst abban, 
hogy bárói címet szerezzen 1687-ben.717 A diploma leírása alapján Miklós végigküzdötte a 
megelőző évtizedek minden fontos hadjáratát. A Várad elestével párhuzamosan zajló 
hadműveletekkor Montecuccoli, illetve de Souches mellett szolgált, majd évekig Léván, majd 
Érsekújvárott katonáskodott, és Thököly mozgalma alatt is hű maradt az uralkodóhoz, és 
Esterházy Pál alatt részt vett a felkelők elleni harcban. Miklósnak egyetlen fiáról, János 
                                                 
708 Lővei: Az ország nagyjainak. 153. 100. ábra. Lővei nem idézi a fenti irodalmat. 
709 15 mm-es ovális gemmapecsét, mely bőségszarut tartó nő felsőtestét ábrázolja, Batthyány Boldizsárnak, Bécs, 
1573. december 11., MOL P 1314 nr. 20985., továbbá uo. 20982-21035., és 21050-21054. (1577). Külön szfragisztikai 
tanulmányt érdemelne a pecséthasználatban megmutatkozó egyéniség. 
710 12 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett N I monogrammal, Poppel Lászlónak, Vinice, 1597. november 24., 
MOL P 1314 nr. 21041., továbbá uo. nr. 21036 (1582)-21049., 21055. (1606). Ovális változata: 13 mm-es ovális pecsét 
a pajzs felett N I monogrammal, Draskovich Jánosnak, Vinice, 1603. május 29., MOL E 204 (20. d.). 
711 52 mm-es kör alakú pecsét, körirata kivehetetlen, Sárvár vára, 1599. január 8., MOL E 148 fasc 580. nr. 9.. A 
másik mindegyik forráson elmosódott, l. uo. fasc. 575. nr. 28. (1603). 
712 13 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett N I monogrammal, Batthyány Ferencnek, Vinice, 1608. március 8., 
MOL P 1314 nr. 21058., továbbá uo. nr. 21059-21061. (1615). 
713 10 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, Batthyány Ferencnek, Vinica, 1625. február 18., MOL P 1314 nr. 20981. 
714 Szluha: Nyitra vármegye. I. 527-529., családfa: 528-529., bárói ág vonatkozásában: 529. 
715 Bitskey: A római Collegium Germanicum Hungaricum. 99. 
716 Életrajzi adatait ld. Kollányi: Esztergomi kanonokok. 287-288. 
717 1687. októbe 15., MOL A 57 89-91. 
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Fülöpről tudunk, aki szintén katonai pályán találunk, gyermekei viszont fiatalon elhunytak, 
így a bárói ág csupán két generációt élt meg. 
 
A család történetéből adódóan a hozzájuk köthető címeres emlékek a 17. század utolsó 
negyedéből állnak rendelkezésünkre, éppen a rangemelés körüli évekből. Az egyetlen 
korábbi emlékkel, Jaklin Ferenc címeres pecsétjével való összevetés azt mutatja, hogy a 
családi címer a 17. század közepén már azt a változatot mutatja, melyet a bárói oklevél 
megerősít.718 A diploma nem szól korábbi címeradományról, ezért valószínűsíthető, hogy a 
család felvette címerét. Említett pecséten a címerpajzsban a pajzstalpban három hegycsúcs 
látható, a jobb oldali felett hatágú csillag, a bal oldali felett jobbra fordult félhold,719 a 
középsőn (éppen, hogy egymáshoz érnek) pedig háromleveles korona, a koronából jobbra 
fordult állatalak nő ki, mely kinyújtott mellső végtagjaiban (három virágot (?) tart, a 
sisakdísz viszont a nyelvet öltő pajzsbeli állatalak, de egyenes kardot tartva jobbjában.720 Ezt 
a címert láthatjuk viszont kisebb eltérésekkel a család későbbi tagjainak pecsétjein is. A címer 
színeit és szabatos leírását a bárói diploma adja meg. Eszerint a megerősített ősi családi 
címerben kék pajzs alján három szikla látható, a középsőn lévő koronából vöröses színű, 
száját kitátó, nyelvét kiöltő, kétágú farkú (ad tergum elevata) jobbra forduló oroszlán nő ki, 
mely kezeit a (hegy)csúcs fölé nyújtja. A jobb oldali szikla felett csillag, a baloldali felett 
félhold látható. Az oroszlán jobbjában kard, baljában három búzaszál. A pajzs felett katonai 
tornasisakon királyi koronán a címerkép ismétlődik, a takarók sárga (arany)-égszínkék, 
illetve fehér (ezüst)-vörös.721 Ezek szerint Jalkin Ferenc – vagy pecsétjének vésője – 
meglehetősen egyedi megoldással, megosztotta az oroszlán által fogott tárgyakat a pajzs és a 
címerkép között. 
A családtagok későbbi pecsétjei ehhez képest több kisebb eltérést mutatnak. Jaklin Miklós 
1680-ból fennmaradt pecsétjén az oroszlán a középső hegycsúcsból (sziklából) növekedni 
látszik, fején korona, jobbjában kard látható.722 A rangemelés utáni évben Jaklin Miklós 
gyűrűspecsétjén már másik címerképpel találkozni. Ezen a pajzstalpban három hegycsúcs 
(szikla) látható, melyek közül jobb lábával a középsőre, bal lábával a bal oldalira lépve, 
jobbra fordulva áll az oroszlán, mely jobb kezében kardot (?) tart. A három szikla mellett a 
pajzstalp elejében hatágú csillag, hátuljában jobbra fordult holdsarló látható. Ami igazán 
érdekes, az az, hogy a pajzs jobb felső sarkában I, a bal felsőben pedig M betű került 
bevésésre, tehát a monogram szokatlan és aheraldikus módon a pajzsra került. A pajzs felett 
ötágú korona lebeg.723 Egy másik pecsétjén a címerképből ugyan csak a három sziklacsúcs 
vehető ki, a sisakdíszben viszont a koronás oroszlán baljában egy növényi ágat, szárat fog 
melyből öt hajtás, vagy virágzat ágazik le.724 Jaklin Gábor gyűrűspecsétjeinek egyikén csak 
lebegő és lépő, száját tátó, nyelvét kiöltő oroszlán látható, mely két kezével maga előtt 
buzogányt (? – rövid rúdon kör vehető ki) tart.725 Nagyobbik pecsétjén is ez látható, annyi 
különbséggel, hogy az állat három hegycsúcs (szikla) közül a középsőből nő ki, ezen a 

                                                 
718 I. Lipót, Bécs, 1687. október 15., MOL A 57 XIX. 90-91. 
719 Siebmacher Ungarn. Jáklin v. Elefánt. Az égitesteket fordítva adja meg. 
720 18 mm-es ovális pecsét, körirata: FRANCISCVS JAKLIN, Batthyány Ádámnak, Nagyszombat, 1650. július 15., 
MOL P 1314 nr 21210., továbbá uo. nr. 21209., 21211.?, 21212.(1653). 
721 A szöveg szerint a címer befestésre került az oklevél élére. 
722 12 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a pajzskorona felett I M monogrammal, Batthyány Kristófnak, Pozsony, 1680. 
május 23., MOL P 1314 nr. 21221. 
723 11 mm-es, ovális pecsét, Batthyány Kristófnak, Pozsony, 1688. április 28., MOL P 1314 nr. 21222. 
724 18 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán félkörívesen: <NICOL>AVS IACLIN, Czobor 
Erzsébetnek, Elefént, 1670. május 2., MOL E 204 (20. d.). 
725 10 mm-es, ovális pecsét, a pajzs felett <G?> I monogrammal, Batthyány Ádámnak, Alsólindva, 1686. március 
15., MOL P 1314 nr. 21214. 
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pecséten sisakdísz is van, ami a növekvő állatalak.726 A leghűbbnek a bárói oklevélben 
megerősített korábbi mintához érdekes módon Jaklin Balázs püspök bizonyult, mind 
gyűrűspecsétjén, mind kispecsétjén jól kivehető a diplomában leírt változat, például a Miklós 
és Gábor esetében teljesen hiányzó korona, eltérések azonban itt is akadnak.727 Mindkét 
esetben felcserélődött a csillag és a félhold helye, nagyobb pecsétjén pedig a pajzstalp, illetve 
annak alsó fele üresen maradt. További érdekesség, hogy a gyűrűspecsétnél a pajzson sisak, 
azon sisakkorona látható és arra van ráhelyezve, mintegy sisakdísz gyanánt a püspöksüveg. 
A Jaklin család esetében sajátos, hogy a bárói diplomában leírt címer legjobban egy 
emberöltővel korábbi címeres pecséttel és a korabeli, de a rangemelésben nem érintett 
családtag pecsétlenyomataival vág egybe, a megadományozottéval jóval kevésbé. Ez azért is 
meglepő, mert a legtöbbször bármilyen címmel, tisztséggel, ranggal kapcsolatos változás 
esetén új címeres pecsétet vésetett az érintett. Jaklin Gábor esetében a két pecséten is 
megjelenő buzogányt nehéz vésési hibának, vagy romlásnak tekinteni, így csak személyes 
változatról lehet szó ebben az esetben. 
 
 
Jakusith, orbovai 
 
A Jakusith család a hódoltsági területről Nyugat-Magyarországra átszármazott családok 
egyike.728 Mint előneve mutatja Pozsega vármegyéből származik, de igazán jelentőssé 
Trencsén megyei birtoklása folytán lett. A családot 1550 körül még nem találni a birtokosok 
között,729 1576-ban adományul kapta Oroszlánkő várát, mely a hozzá tartozó Pruszka 
mezővárossal együtt komolyabb vagyoni hátteret jelentett. A birtokot elnyerő Ferenc ekkor 
győri alkapitány (főkapitány-helyettes), de ez megelőzően, rövid ideig 1574-1575-ben 
főkapitány is volt, majd ismét főkapitány-helyettesként tevékenykedett 1580-ig.730 Fia, 
András igen előnyös házasságot kötött, hiszen a Thurzó családból nősült, felesége Thurzó 
Judit a nádor egyik lánya volt. E frigy révén sógorságba került a korabeli magyar 
arisztokrácia javával.731 Ez a kapcsolat egyszersmind politikai értékkel is bírt, amint azt a 
Bocskai-felkelés eseményeiben játszott (bár kellően még nem feldolgozott) szerepe mutatja, 
hiszen ő is azok között volt, akik még a békekötés évében bárói címet kaptak.732 A sikeres 
felemelkedést sikeres megkapaszkodás követte: a Thurzó Judittal kötött házasságból kilenc 
gyermek született, közülük három fiú, egyikük, György egyházi pályára lépett és egri 
püspökként halt meg.733 Ez a generáció viszont már nem volt kimondottan sikeres, sem 
országos főméltóságot, sem főispánságot nem viseltek tagjai (Györgyöt kivéve, aki az általa 
betöltött püspökségek kapcsán lett egy-egy megye főispánja). Igaz az utolsó két generáció öt 
hölgytagjának összesen tizenkét házassága, pontosabban a férjek családnevei azt mutatják, 
hogy a Jakusith név – már csak a reménybeli örökség okán is – megbecsült volt az 
arisztokrácia köreiben. Azonban ez azt is jelentette, hogy a család fiágon a 17. századot nem 
élte túl. 

                                                 
726 12 mm-es, ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán G I monogrammal, Batthyány Ádámnak, Alsólindva, 1686. 
május 8., MOL P 1314 nr. 21216. 
727 12 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán B I monogrammal, Batthyány Kristófnak, 
Nagyszombat, 1686. október 28., MOL P 1314 nr. 21206., továbbá uo. 21207., illetve 27 mm-es, ovális pecsét, a 
püspöksüveg két oldalán B I monogrammal, Batthyány Ferencnek, Bécs, 1691. július 14., MOL P 1314 nr. 21208. 
728 Újabban átfpgóan Sedlák: Jakušići. 
729 Legalábbis Maksay Ferenc munkájában, illetve annak forrásaiban nem szerepelnek, vö.: Maksay: Magyarország 
birtokviszonyai. II. 1093. 
730 Pálffy: Kerületi és végvidéki. 277. 
731 Vö.: Nagy: Magyarország családai. XI. 202. 
732 Vö.: Pálffy: A Magyar Királyság. 369, 397. Maga a bárói diploma Királyi könyvekbe másolt szövege (MOL A 57 
V. 749-750.) konkrétan csak András apja Ferenc érdemeiről beszél, ráadásul a datatio is hiányos. 
733 Életére ld. Kollányi: Esztergomi kanonokok. 236-238. 



 115 

 
A család részére kiállított címeradományozó okiratról nem tudunk, de más címeres 
emlékekről jól ismert a Jakusith család címerének fő motívuma, a bárányt szájában tartó 
farkas.734 Kevésbé kiterjedt családról lévén szó talán nem meglepő, hogy kevés igazán 
jelentős változtat bukkan fel az emlékanyagban. A legtöbb esetben a farkas hármas 
halomból, jobbra fordulva nő ki. Ezen változatnál, melyet gyakorisága miatt a családi 
címernek is tarthatunk, az égitestek szerepeltetésében lehet különbségeket felfedezni. A 
források állapota minden bizonnyal szerepet játszik benne, de vannak olyan pecsétek, ahol 
nem látszanak égitestek, Jakusith András és György, a család talán két legkiemelkedőbb 
tagjai címeres pecsétjein a farkas feje mellett, vagy kissé fölött a pajzsfő elejében balra fordult 
félhold, ellentétes oldalon pedig hatágú csillag látszik, András esetében a sisakdísznél is.735  
Jakusith György püspök szépen kivitelezett pecsétjein még a máskülönben kevéssé látszó 
állat is kivehető a farkas szájában.736 Az egyedüli jelentősebb módosítás Jakusith Anna, 
egyébként magyar köriratú pecsétjén található. Ennek címerképén a farkas a pajzstalpban 
lévő hármas halmon, vagy csak hullámos talajon áll, mellső lábait előrenyújtja, tehát teljes 
alakos, a sisak és sisakdísz helyett ötágú korona látható a pajzs felett.737 Minden bizonnyal 
személyes változatról van szó, mivel testvére Kata pecsétjén ezzel szemben a farkas lebegő 
hármas halomból nő ki, a sisakdísz ugyanaz a farkas a sisakkoronából kinőve.738 
A címerképnek a pecséthasználatban megmutatkozó egyszerűsége az adatok hiánya mellett 
is arra utal, hogy a rangemeléskor sem változott meg a családi címer.739 
 
 
Joó, kaszaházi 
 
Előneve alapján Zala vármegyei család tagjai 1559-ben kaptak nemességet és címert I. 
Miksától, ekkor az atyafiság egyik tagja, a címernyerők János ás Balázs adoptált testvére 
Péter Körmend várának volt a provizora. Feltehetően Balázs fia János az, aki megalapozta és 
el is vesztette a család vagyonát és tekintélyét, a kancellárián előbb titkár, majd tanácsos is, 
1587-től pedig személynök. E minőségében nagy szerepe volt az Illésházy-perben, de végül 
ellene is hűtlenségi pert indítottak, az általa szerzett jelentős birtokokat (Körmend, Csábrág, 
Szitnya) a kamara lefoglalta.740   A visszakapaszkodás fiának, Miklósnak sikerült, aki 1645-
ben szerzett, ahogyan a diploma szövegéből kiderül lényegében apja érdemeiért bárói 
címet.741 A család azonban nemsokára minden bizonnyal kihalt. 
 
A család 1559-ben nyert címere kék pajzsban fehér ruhába öltözött angyal, csillagokkal 
körülvéve (az egész pajzsmező csillagokkal van rakva) jobbjában kétélű kardot tartva, balról 
fehér galamb repül felé, a sisakdíszben a címerkép ismétlődik, a takarók színe kék-fehér.742 

                                                 
734  Siebmacher Ungarn. Jakusith v. Orbova. 
735 21 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán félkörívesen AI DO betűkkel, Weber Györgynek, 
Pozsony, 1620. október 2., MOL E 190 nr. 277., feltehetően ugyanez vö. Rodové erby. XVII. 6. 
736 25 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett balra fordult püspöksüveg jobb oldalén pásztorbottal, körirata: ?, 
Apponyi Balázsnak, Nagyszombat, 1634. június 13., MOL P 1314 no. 21228. 
737 18 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett ötágú koronával, körirata: ORBOVAI JAKUSITH ANNA; Batthyány 
Ádámnak Dobra, 1645. november 22., MOL P 1314 no. 10970., továbbá uo. no. 10971., 21240., 21249.? 
738 14 mm-es nyolcszögű pecsét a sisakdísz mellett I N ?? monogrammal, Batthyány Borbálának, Szádvár, 1665. 
szeptember 17., MOL P 1314 no. 21247. 
739.l. még Jakusith Imre gyűrűspecsétjét: 9 mm-es, nyolcszögletű pecsét a címer körül négyzet alakban E? I D O, 
Wesselényi Ferencnek, pruszkai kastély, 1661. március 15., MOL E 199 II/48/1. 
740 Reiszig: A Koháryak. 461. 
741 III. Ferdinánd, Prága, 1645. február 13, MOL A 57 IX. 619-621. 
742 Iványi: Cimeres levelek. 9. és 1. kép. 
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A bárói diploma nem érintette a címert, a pecsétanyag tanúsága szerint a családtagok 
következetesen ezt használták,743 olyan apró módosításokkal, hogy Joó Miklós pecsétjén a 
angyal fejére kereszt, (vagy keresztes korona) van illesztve.744 
 
 
Károlyi, nagykárolyi 
 
A kiterjedt Kaplony nemhez tartozó família a 13-14. század fordulóján élt „Ördög” András 
utódaival vált el a rokonság többi családjától. Noha elsősorban Szatmár vármegyében 
birtokoltak a tagjai előfordulnak más megyék tisztviselőiként.745 A 16. század közepén élt 
Péter az 1550-es évek első felében volt a megye alispánja, első házasságát pedig rimaszécsi 
Széchy Katalinnal kötötte, aki által a Forgáchokkal is rokonságba került.746 Szabolcs és 
Szatmár megyékben fekvő birtokai alapján már országosan is a számottevőbb birtokosok 
között találjuk a század közepén.747 Károlyi Péter házassága, megyei hivatala és birtokai már 
jelezték a család, hogy lehet esélye a még feljebb emelkedésnek. Fia Mihály ezen az úton 
leginkább házassága tekintetében haladt tovább, második neje ugyanis Perényi Erzsébet, 
Perényi János ugocsai főispán lánya, anyai ágon Mérey Mihály személynök unokája volt.748 
Emellett főleg birtokait gyarapította és fejlesztette, például Nagykároly mezőváros számára 
vásártartást eszközölt ki. 749 Ezeken az alapokon fia II. Mihály jutott el a báróságig, melyet a 
konszolidációt követően 1609-ben kapott meg.750 Még tisztázásra vár, hogy mi játszotta a 
címnyerésben a döntő szerepet, az egyetlen pontosan megnevezett momentum az Mihálynak 
Mátyás főherceg udvarában eltöltött két éves szolgálata, mely során a főherceg 
étekfogómestere volt.751 A címszerzésben segíthették lánytestvérei, akik révén a losonczi 
Bánffy, a Forgách és az Esterházy családdal, tehát mind a királyi magyarországi, mind az 
erdélyi arisztokráciával, sőt, annak is az elitjével került rokonságba. 
1622-ben azután, az ekkor már aranysarkantyús vitéz Károlyi II. Mihály Szatmár vármegye 
főispáni székét is elnyerte és 1626-ban azt is elérte, hogy az uralkodó ígéretet tett fiának a 
főispáni méltóságba való beiktatására.752 Ez követően Felső-Magyarország meghatározó 
mágnásai közé számítottak, de az országosan is jelentős pozícióba való emelkedés a 18. 
században következett be. 
 
A család címerét a család leszármazásával párhuzamosan Éble Gábor vetette átfogó vizsgálat 
alá.753 A korábbi szakirodalom két tételét cáfolta mindenekelőtt, az egyik Csoma Józsefnek a 
Kaplyon nemzetség címerével összefüggésben Vetésy Albert püspök címerével kapcsolatos 
állítása volt, Éble szerint az ugyanis nem sólyom, hanem sas, és nem nemzetségi, hanem 
egyéni címernek tekinthető. Erre a bizonyításra azért volt szükség, hogy igazolhassa Éble azt, 
hogy a Kaplyon nemzetségből származó családok a karvalyt (karulyt) viselték címerükben. 

                                                 
743 Pl. Joó János: 12 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán I I monogrammal, Batthyány 
Boldizsárnak, Pozsony, 1589. augusztus 20., MOL P 1314 nr. 22801., továbbá uo. 22802-22805., 22807., 22808. 
(1610)., Joó László: 13 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz mellett <L> I monogrammal, Batthyány Ferencnek, 
Körmend, 1603. október 26., uo. nr. 22812. 
744  21 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán NI DK betűkkel. 
745  László Lackfi familiárisként a 14. század végén komáromi alispán és várnagy, egy másik „Lancz” László pedig 
Csáki familiárisként kolozsi ispán 1431-ben. A család történetére ld.  Éble: A Károlyi család. 
746 Éble: A Károlyi család. I. tábla. 
747 Maksay: Magyarország birtokviszonyai. II. 1081. és passim. 
748 Éble: A Károlyi család. 
749 II. Ferdinánd, Sopron, 1622. július 6., MOL A 57 VII. 155-156. 
750 MOL P 392 lad. 5. nr. 22., közlése: Géresi: A nagy-károlyi. IV, 46-49., Éble: A Károlyi család. 89-93. 
751 Ld. a bárói diploma szövegében. 
752 II. Ferdinánd, Sopron, 1626. november 22., MOL A 57 VII. 584-585. 
753 Éble: A Károlyi család. 15-29. 
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Ennek tényleges bizonyítására azonban Éble is csak a 16-18. századi ábrázolásokat, illetve a 
Károlyiak grófi diplomáját (1712) hozza fel, melyben első írásos emlékként a címerkép 
madarát karvalyként nevezik meg. Éble másik fontos cáfolata és erre épülő állítása az volt, 
hogy a Károlyiak közismert, egyik lábával hármas halom középső halmán álló, jobbjával 
szívet markoló, csőrét kitátó, nyelvét kiöltő, jobbra fordult, kiterjesztett szárnyú karvalyt 
ábrázoló címere a bárói rangemeléshez köthető (akárcsak a pajzs körüli sárkány), azt Károlyi 
Mihály vette fel címerébe, sőt a rokon családok is ezt követően vették át.  Állításának 
bizonyítására címeres pecséteket is felvonultat a 16. század második felétől kezdődően, 
melyeken a madár nem a 17. században előforduló módon van ábrázolva. 
Minden utólagos visszavetítést mellőzve az Éble által összegyűjtött pecsétanyag alapján az 
állítható, hogy azon pecséteken jobbra forduló, szárnyát kinyitó ragadozó madár látszik, 
olykor lebegve, olykor halmon állva. Kétségtelen, hogy ezen pecséteken nem emeli fel a 
madár lábait, viszont azon halmok, melyeken áll, nem hasonlítanak az általánosan ábrázolt 
hármas halmokhoz. Ennek megítélése azonban számos bizonytalanságot hordoz magában, a 
karvaly ikonográfiája történetének feldolgozása pedig elég hiányos ahhoz, hogy ne lehessen 
biztosat állítani. Így elképzelhető, hogy a karvaly karvaly mivoltának megjelenítésére, 
egyértelművé tételére tényleg Károlyi Mihály kezdte alkalmazni a később is általánossá vált 
képi megoldást, pont a bárói diplomához való kötése azonban meglehetősen esetleges, vagy 
legalábbis ritka, hogy rangemeléshez kapcsolódóan csak ikonográfiai jellegű változást 
hajtsanak végre a címeren. A Sárkány-rend jelvényének a címer köré helyezése már olyan 
változtatás, mely jobban kapcsolódhat a rangemeléshez, illetve annak megjelenítéséhez, 
kiemelve, hogy a család korábban nem használta azt. 
Egyelőre nem került elő megfelelő számú forrás, mely alapján pontosabban igazolni lehetne 
az Éble által írottakat, így el kell hogy fogadjuk megállapításait. A 17. századi pecsétanyag 
alapján csupán az állítható, hogy a családtagok ekkor a Éble által báróinak nevezett címert 
használták, ez látható  Károlyi Mihály,754 vagy a század második felében László pecsétjén.755 
Igen sajátságos Károlyi Kata címere, ő, vagy csak a pecsétjét kivéső személy, az egész képet 
(a sárkánnyal együtt) címerpajzsra helyezte, mely fölé pajzskorona került, ami teljesen 
szokatlan és a hagyományos ábrázolásnak ellentmondó.756 
A család címerének változása tehát úgy rekonstruálható, hogy a 16. században (feltehetően 
karvaly) madarat a bárói címert szerző Károlyi Mihály alatt felváltotta egy, a madár faját 
egyértelműbben azonosító ábrázolás és a Sárkány-rend jelvényének pajzs köré helyezése, 
mely azután általánossá vált egészen az 1712. évi grófi rangemeléssel együtt elnyert címerig. 
Figyelemre méltó Éblének a rokon családokkal kapcsolatos azon állítása is, mely szerint ők 
vették át a Károlyiaktól a szívet tartó madárábrázolást a 17. század folyamán a 18. század 
elejével bezárólag. Ez esetben is feltehető, hogy a karvaly-ábrázolások általános vonásainak 
megváltozása lehet a háttérben, ennek igazolása azonban kiterjedt kutatást igényelne. 
 
 
 
 
 

                                                 
754 10 mm-es, nyolcszögletű gyűrűspecsét, körirata: MIC KAROLYI C CO ZATMAR, Rákóczi Györgynek, 
Nagykároly, 1626. május 16., MOL E 190 nr. 515., továbbá kispecsétjén: 21 mm-es ovális pecsét, körirata 
MICHAEL KAROLY COM<ES COMITATVS SZ>ATTHMARIENSIS, Rákóczi Györgynek, (Nagy)Károly, 1625. 
március 10., MOL E 190 nr. 470., továbbá nr. 507. ezen a lenyomaton szépen kivehető a címerkép a nylevet öltő 
karvallyal. 
755 8 mm-es gyűrűspecsét, körirata: LADISLAVS KAROLYI, Batthyány Ádámnak, Szatmár, 1678. március 5., MOL 
P 1314 nr. 24199. 
756 13 mm-es nyolcszögletű pecsét, a korona mellett _P és CK betűkkel, Batthyány Kristófnak, Győr, 1685. május 
27., MOL P 1314 nr. 24192., továbbá uo. 24193-25198. (1688). 
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Keglevics, buzini 
 
A Keglevics családot a szakirodalmi a 14. századig vezeti vissza, noha „történelmi 
szereplése” csak a 16. század elején kezdődött. A horvát eredetű család tagjai a török ellenes 
harcok során lettek ismertté, II. Péter Jajca várát védte sikerrel, 1520-ban jajcai báni 
tisztségben,757 majd 1526 után inkább a pártharcokban tüntette ki magát I. Ferdinánd oldalán, 
aminek meg is lett a jutalma, hiszen 153 – és között Nádasdy Tamással együtt, ő töltötte be a 
horvát-dalmát-szlavón báni méltóságot.758 A szakirodalom meglehetősen ellentmondásos 
adatokat tartalmaz a főnemességbe kerülésükre, az egyik közlés szerint a középkori eredetű 
horvát grófi családok egyike, egy másik szerző szerint Keglevics II. Péter fiai kaptak bárói 
címet 1557-ben.759 Ezen állításokkal szemben az tűnik valószínűnek, hogy a bánsággal az 
ország bárói közé került II. Péter utódai a 17. századi rangemelésükig a nagyságosok, 
mágnások közé tartoztak. A házassági kapcsolataik révén is erősen az arisztokráciába 
tagozódott család több tagja töltött be fontos katonai pozíciót.760 Közülük II. Miklós rövid 
erdélyi „kitérőt” – mely Bethlen Gábor szolgálatát – követően Torna vármegye főispánjaként 
állapodott meg, miután volt Ónod és Diósgyőr kapitánya is.761 Felesége, Móricz Borbála is a 
térségbeli mágnáscsalád lánya volt. Ezen kapcsolatokon keresztül került a Keglevicsek tőle 
leszármazó magyarországi ága – noha voltak szerzett birtokai Pozsony és Varasd 
megyékben – Felső-Magyarországra. A grófi címet762 II. Miklós egyetlen fia III. Miklós 
szerezte, aki követte a Torna vármegye főispáni méltóságában apját. Kitüntette magát mind 
az 1660-as évek harcaiban, mind a felszabadító háborúban ráadásul – birtokai fekvése 
ellenére – a Thököly-felkelés idején is hű maradt az uralkodóhoz. Így már 1666-ban 
aranysarkantyús vitéz és kamarás,763 1687-ben még grófi rangemelésben is részesült, 
testvérével, Péterrel, együtt, ezáltal a család még hosszú ideig a magyar és Habsburg-
birodalombeli arisztokrácia elismert tagja maradt. 
 
A Keglevics család eredeti címerére vonatkozóan nem ismert okleveles adat, így a grófi 
diplomáig szinte kizárólag pecséteken fennmaradt címerek alapján kísérelhető meg a családi 
címer meghatározása. Keglevics Péter bán Mohács előtt használt címeres pecsétjéről nem 
maradt fenn használható forrás, két egyértelműen azonosítható pecsétlenyomata viszont 
ugyanattól a gemmapecséttől származik és álló, baljában kardot tartó alakot ábrázol.764 1526 
után tőle sajnos szintén csak gemmapecséteket és egy kivehetetlen lenyomatot ismerünk,765 

                                                 
757 MOL Dl. 104.366. 
758 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 74.  Pályafutásának az Ernust örökségért folytatott erőszakos harca 
vetett véget, melynek során szinte teljesen elszigetelődött: az országgyűlés törvényt hozott ellene, báni méltóságát 
elvesztette, Zrínyi Miklós ostromolta ki Csáktornyáról és még rövid ideig rabságot is szenvedett. Az Ernust 
örökség végül nagyobbrészt a Zrínyiek birtokába jutott, a Keglevicseknek be kellett érniük a kegyelemmel és 
birtokaik megtartásával, vö.  I. Ferdinánd, kegyelem Keglevics György és testvérei részére, Litomeric, 1547. június 
24., MOL A 57 II. 195-196., illetve apjuk Péter részére, I. Ferdinánd, Bécs, 1548. október 14. , uo. II. 285-286. 
759 Az előbbi Pálffy: A Magyar Királyság. 173. alatt szerepel, utóbbi Péter: Az örökös főrendiség. 19.-n található. 
Nagy Iván pedig két, a 17. század első felében elnyert bárói címről tud, szerinte II. Miklós 1646-ban lett báró, vö. 
Nagy: Magyarország családai. VI. 158., illetve III. Istvánt említi 1627-ben báróként, ld. uo. 157. 
760 Ld. pl. Pálffy: A veszprémi végvár. 148-149. 
761 Kinevezése: III. Ferdinánd, Pozsony, 1649. április 30. MOL A 57 X. 327-329. 
762 1687. augusztus 4., MOL A 57 XIX. 483-484., Nyulásziné: Öt évszázad. 878. sz. 
763 Ld. I. Lipót birtokadománya részére, Bécs, 1666. január 13., MOL A 57 XIII. 272. 
764 Imreffy Mihállyal közösen kiadott okleveleiken, 1524. július 20. és 21., MOL Dl. 38081. és 38082. 
765 A legtöbbször használt pecsétje (talán a fent említett?) fejét jobbra fordító, álló alak, lábánál jobbra néző, fekvő 
kutyával, jobbjában kör alakú tárgyat?, baljában egyenes kardot? tart, 16 mm-es, ovális pecsét, Batthyány 
Kristófnak, ?, 1539.04.30., MOL P 1314 nr. 24715., továbbá uo. 24716., 24718., 24720-24722, 24725. (1541). Másik 
gemmapecsétjén két, egymás felé fordult alak látható, melyek közül a bal oldali ül (Pallasz Athéné és Zeusz?), 18 
mm-es ovális pecsét, Batthyány Kristófnak, Kapronca, 1546. április. 16., uo. nr. 24737., 24736. (ez a pecsét 
egyébként fia, György neve alatt kelt levélen is megtalálható, vö. Batthyány Kristófnak, Keszthely erőssége, 1549. 
április 1., uo. 24701.). Talán címeres, de nem biztos, hogy saját az a pecsét, mellyel, néhány, Nádasdy Tamásnak 
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báni bírói pecsétjének (mely feltételezhetően volt) lenyomata nem került elő. Ebből a 
századból csak egyik fiától Keglevics I. Györgytől maradtak fenn nagyobb számban címeres 
pecsétek. Ezek közül három közel egykorú lenyomat van, melyek az 1548-1549. évekből 
származnak, közülük az egyik gemmapecsét.766 Az másik kettő közül az egyik, címeres 
változat alsó mezője ötször vágott,767 de a felső sajnos eléggé elmosódott.768 Minden 
bizonnyal Keglevics Györggyé viszont az a pecsét, melyen a pajzsban csupán három 
balharánt pólya látható.769 
A 17. század jobb állapotban megmaradt lenyomatain elsősorban a címer alsó részének 
(mezejének) eltéréseiről kell beszélni, valamint ezek alapján már meghatározhatóak a 
pajzsban lévő címerképek is. A század elején Keglevics Péter és János is négyszer vágott (ez 
esetben) alsó mezejű címert vésetett pecsétjeire, ráadásul Péter pecsétjén egyértelműen 
növekszenek az állatok a sisakdíszben, ami a ritkábbik változat a család címereinél.770 

Keglevics III. György pecsétjén, melyen pusztán a pajzs látható, pedig hétszer vágott alsó 
mező vehető ki.771 
A következő nemzedékből Keglevics III. Istvántól egy gyűrűs- és két kispecsét lenyomatáról 
maradt fenn. A gyűrűspecséten772 és a kisebbik kispecséten773 a pajzstalpban/alsó mezőben 
egy pólya látható, illetve egészen pontosan a kispecsétnél ez két elkülönülő vágóvonalnak 
tűnik (a pajzsot felosztó vágás is hangsúlyos de nem tekinthető önálló elemnek, csíknak vagy 
fonálnak). Ez esetekben a sisakdísz megegyezik a felső mezőben látható címerképpel, amely 
két egymással szembe fordult lépő, mellső végtagjával egyenes rudat? tartó állat. A két 
említett pecsét előfordulása között használt harmadik változatnál a felső mezőben a koronás 
állatok (oroszlánok vagy párducok) egyik mellső lábukkal egy vékony oszlopot, vagy rudat, 
másikkal az azon lévő koronát fogják, alattuk az alsó mező 2/3-1/3 arányban vágott, a felső, 
nagyobbik rész kiemelésével. A sisakdísz nem teljesen ismétli a felső mező címerképét, 
amennyiben nyelvet is öltő, koronás állatok nem oszlopot, és azon koronát, hanem 
zászlórudat/zászlós kopját tartanak, melyről a zászló S-alakban lefelé kígyózik.774 Ennek 
alapján úgy tűnik, Keglevics István viszonylag következetesen, abban, hogy a pajzstalpban 
(alsó mezőben) vagy egy vágás, vagy egy pólya található, mely utóbbi a pecsétek 
kidolgozását is figyelembe véve, lehet az csak a vágóvonal torzulása. Unokaöccse, Keglevics 
I. László két pecsétjéből az egyik meglehetősen elmosódott, körirata sem látszik teljesen, de a 

                                                                                                                                                         
írott levél lett lezárva, kb. 22 mm-es, ovális pecsét, körirata:<?> SV?DITIVS <?> A <?>R, Keszthely? vára 1550. 
március 22., MOL E 185 Nádasdy Tamásnak nr. 7. és nr. 9. 
766 Valószínűleg nyolcszög alakú, bizonytalan nagyságú lenyomat, ld. Batthyány Kristófnak, Keszthely vára („ex 
castro n[ost]ro Kezthel”), 1549. április 1., MOL P 1314 no. 24701. 
767 Azon esetekben amikor páratlan számú vágás figyelhető meg valahol a pajzson (általában a pajzstalpban), -  
valószínűleg mivel a mesteralakok felett különálló címerkép található - , az feltételezhető, hogy a pajzstalp a felső 
mezőtől eltérő, és ezért az vágott, noha csak a pajzsmező színének ismeretében lehetne biztosan állítani, hogy 
ketté van osztva a pajzs, így adott esetben pólyának, (csíknak, fonálnak) is lehetne tekinteni. Ezen megjegyzés 
mellett a továbbiakban alapvetően én is a pajzstalp vágásaként értékelem a címereken látható mesteralakokat. 
768 15 mm-es nyolcszögű pecsét, a pajzs felett G K monogrammal, ld.  Batthyány Kristófnak, Lobor, 1548. január 
27., MOL P 1314 nr. 24699., és uo. nr. 24698. 
769 14 mm-es nyolcszögletű pecsét a pajzs felett G K monogrammal, Batthyány Kristófnak, Csáktornya vára, 15_? 
május vagy március 13., MOL P 1314 nr. 24702. 
770 Nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán PK DB betűkkel, Keglevics János és Péter a Kanizsa alatti 
táborból, 1601. október 12., illetve nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán a IK DA betűkkel, 1616., Rodové 
erby I. XIV. 7. 
771. 9 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, Tallay Györgynek, Pozsony, 1613. március 8., MOL P 1314 nr. 24695. 
772 7 mm nagyságú nyolcszögletű gyűrűspecsét, a monogram nem kivehető, Batthyány Ádámnak, Bécs, 1647. 
június 6., MOL P 1314 no. 24708. 
773 17 mm-es, ovális pecsét, körirata: STEPHANUS KEGLEVITS C ? M?, l., Poppel Évának, Gorica kastély („in 
castello Goricza”), 1640. március 16., MOL P 1314 no. 24703. 
774 20 mm-es közel kör alakú ovális pecsét, körirata: STEPHANUS KEGLEVISCH, Batthyány Ádámnak, 
Veszprém, 1645. augusztus 3., MOL P 1314 no. 24707., illetve kevésbé jó állapotban uo. no. 24704-24706. 
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felső mező megegyezik a sisakdísszel, az pedig az előbb bemutatottal.775 A másik esetében 
több részletre hagyatkozhatunk. Ennél az alsó mező ötször vágott, a címerkép és a sisakdísz 
pedig megegyezik a Keglevics István harmadik pecsétjén találhatóval, azzal a különbséggel, 
hogy a sisakdísz oroszlánjai a sisakkoronából kinövők, ami egyedülálló a családtagok 
címerei között. Ezen a pecséten már azonosítható az állatok között lévő függőleges tárgy is, 
ugyanis annak mintegy harmadánál keresztirányú vonal található, ami arra utal, hogy 
egyenes kardról van szó.776 Keglevics Zsigmond gyűrűspecsétjén az alsó mező/pajzstalp 
háromszor vágott, oly módon, hogy a létrejött pólyák jóval vastagabbak, mint a korábbiak, a 
felső mező és a sisakdísz – amennyire kivehető – nem tér el az eddigiektől.777 Kispecsétjén 
viszont négyszer vágott az alsó mező/pajzstalp, a többi elem esetében nincs különösebb 
eltérés, azt az apróságot nem számítva, hogy a pajzsban az állatok nem a koronát, hanem 
alatta a kardot fogják, a sisakdísz ábrázolásán az állatok farka alapján pedig valószínűsíthető, 
hogy a bal oldali állat oroszlán, a jobb oldali párduc.778 
A horvátországi ág alapítójának, Keglevics IV. Péter öt különböző (gyűrűs- és kis-) 
pecsétjének tulajdonképpen ugyanaz az ábrázolása és az alsó mező is megegyezik 
mindegyiknél abban, hogy háromszor vágott,779 egy lenyomaton viszont úgy tűnik, hogy a 
pajzstalp legfeljebb egyszer van vágva.780 Az 1650-es évektől azonban ötször vágott alsó 
mezejű címert használt.781 

Ez a változat tűnik fel unokája, VI. Péter gyűrűspecsétjén a század végén.782 Egyes 
családtagok a 17. század elején és második felében használtak sisakdísz nélküli címereket 
pecsétjeiken. Így Keglevics György? pecsétjének ovális pajzsában a felső mező alakjai ugyan 
nem vehető ki, de az jól látszik, hogy az alsó mező hétszer vágott, ez esetben.783 A Keglevics 
Miklós által használt címeres pecséten az alsó mező háromszor vágott egyenlő arányban.784  

A magyarországi ágból csak III. Miklós pecsétje ismert ebből az időszakból, ebben a 
pajzscímerben a háromszor vágott alsó mezejű változat látható. Az alsó mező, pajzstalp 
vágásainak száma tehát erősen ingadozott, olykor még egy személy címereinél is, a grófi 
diploma szövege sem döntötte végérvényesen el annak formáját, mert a befestett képhez 
utalja az olvasót, ami nem áll rendelkezésre. A későbbi források nyilván jó viszonyítási 
alapot képeznek, ennek ellenére a 16-17. századi címernek csak a formájáról nyerhetünk 
képet. 
 
 

                                                 
775 12 mm-es nyolcszögletű pecsét körirata …? [B]VSIN, Batthyány Ádámnak, Zalaegerszeg („Egerzeg”), 1654. 
július 18., MOL P 1314 no. 24709. 
776 17 mm-es nyolcszögletű pecsét körirata LADISLAVS KEGLE… PP… ERVS?, Batthyány Ádámnak, „Krapina”, 
1654. szeptember 3., MOL P 1314 no. 24712., továbbá uo. no. 24710, 24711. 
777 10 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, monogram a sisak két oldalán: S[TEHANUS] K[EGLEVICH] és D[E] 
B[USIN], Batthyány Kristónak, Csáktornya, 1644. május 31., MOL P 1314 no. 25223., valamint uo. no. 25225-
25232., 25234-25236., 25238., 25240., 25241., 25244., 25246-25249., 25251-25264. 
778 17 mm-es ovális pecsét körirata SIGISMVNDVS KEGLEVITH DE BVLIN [sic!], Batthyány Ádámnak, Bécs, 
1638. április 21., MOL P 1314 no. 25205., továbbá uo. no. 25207., 25209-25222., 25224., 25233., 25237., 25239., 25242., 
25243., 25245., 25250. 
779 Pl. 23 mm-es, ovális pecsét, körirata: PETRUS KEGLEVICH LIBER BARO DE BVSIN, Batthyány Ádámnak, 
(Zala)Egerszeg, 1642. december 19., MOL P 1314 no. 24783. 
780 14 mm-es, nyolcszögletű pecsét, körirata: PETRUS KEGLEVICH LIBER BARO, Batthyány Ádámnak, Lobor, 
1641. augusztus 10., MOL P 1314 no. 24744. 
781 Pl. 17 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a címer körül négyszögben: P K D B, Batthyány Ádámnak, (Zala)Egerszeg, 
1652. június 12., MOL P 1314 no. 25043. 
782 12 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán PK <DB> betűkkel, Batthyány Ádámnak, Zágráb, 1695. 
december 31., MOL P 1314 no. 25178. 
783 9 mm nagyságú, nyolcszögű gyűrűspecsét, monogram: G[?] K[EGLEVICH] D[E] B[USIN], Tallay György 
veszprémi vicekapitánynak, Pozsony, 1613. március 8., MOL P 1314 no. 24695. 
784 23 mm-es ovális pecsét körirata NICOLAVS KEGLEVITH DE BVSIN, Batthyány Borbálának, Torna, 1669. 
július 6., MOL P 1314 no. 24713. 
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Kerechényi, kányföldi 
 
Noha vannak adatok a 16. század előtti időkből ilyen családnevű személyekre a család- és 
birtoklástörténet csak a Jagelló-korból szolgál olyan információkkal, melyek ténylegesen a 
Zala megyei Kerechényi családra vonatkoznak.785 A család felemelkedését kétségtelenül 
Bakócz Tamás kincstartója, Kerechényi György alapozta meg, már ő is rendelkezett Zala 
mellett szlavóniai birtokokkal. Nem véletlen, hogy egyetlen örököse, Pál nevű fia – aki még 
II. Lajos uralkodása alatt szlavón vicebán volt –, Zágráb vármegyében szerzett magának 
erősséget, megvéve csábrági Pálffy Pétertől Zelena várát.786 A polgárháború alatt Szapolyai 
oldalára állt, fiai viszont az 1540-es években pártot is váltottak. Közülük Mihály Nádasdy 
Tamás egyik kulcsembere, hiszen előbb albán mellette, majd Nádasdy nádorrá választását 
követően alnádora.787 András és László a katonai pályára léptek, előbbi talán babócsai 
kapitány, László pedig előbb Szigetvár, majd Gyula kapitánya, ezáltal a korabeli végvidéki 
harcok egyik főszereplője lett, neve különösen Gyula elvesztése révén vált ismertté.788 A 
bárói méltóságot még szigetvári kapitányként nyerte, valószínűleg tisztán hadi érdemeiért.789 
Tekintélyét és megbecsültségét jól mutatja, hogy I. Miksa magyar királlyá koronázásakor ő 
vitte Szerbia zászlaját, miközben a több zászlóvivő olyan családokból került ki, mint a Török, 
Frangepán, Zrínyi, Báthori, Dobó, Bánffy. Fia Kristóf pedig két évvel később Szlavónia 
zászlóját vitte I. Ferdinánd temetési menetében,790 de csak négy évvel élte túl apját.791 
 
A család címerét a szakirodalom először csak egy Kerecsényi Pál szlavón vicebántól 
származó 1524. évi oklevélen lévő pecsétlenyomat alapján határozta meg.792 Ennek a lapján a 
címer két egymást harántirányban keresztező, lebegő kapocs, melyek felett virág, alatta 
(hétágú) csillag látható.793 Ivan Bojncic már egy másik címert is közölt, ezen kék mezőben 
zöld hármashalom középső halmán egy jobbra fordult madár áll, a szélső halmokon pedig 
egymással szembeforduló, lépő aranykoronás, nyelvet öltő arany oroszlánok, kik mellső 
végtagjaikkal háromleveles arany koronát tartanak (a madár fölött). A sisakdísz az egész [!] 
címerkép, a takarók színe ezüst-vörös, arany-kék. 
A fellelt pecsétanyag alapján ehhez annyit lehet hozzátenni, hogy egyrészt a „kapcsos” 
címernek nincsen nyoma a családtagok 1526 utáni pecsétjein, másrészt az oroszlános címert 
általánosan használják, harmadrészt előfordul egy harmadik változat is.794 Ez kizárólag a 
báróságot szerző Kerechényi László pecsétjeinek a sajátja, ő ugyanis az egyértelműen a 
személyéhez köthető pecséteken egyáltalán nem alkalmazta a fent ismertetett címereket, 
mindig koronán álló madarat hordoznak címeres pecsétjei. Az 1550-es évek első felében 

                                                 
785 A család történetét ismerteti Kosutány: A Kányföldi Kerechényiek., családfa uo. 478.  
786 Kosutány: A Kányföldi Kerechényiek. 460. 
787 Kosutány: A Kányföldi Kerechényiek. 466., 474. A nádor halálát követően neve felmerült a nádori helytartói 
tisztség betöltése kapcsán, ld. Pálffy: A Magyar Királyság. 283. 
788 Életéről, korabeli és közel egykorú értékeléséről ld. Kosutány: A Kányföldi Kerechényiek.  469-473. Szigetvári, 
illetve dél-dunántúli tevékenységére adatok: Papp: Szigetvár., és V. Molnár: Huszárok. 101-103. 
789 Egy napon kelt Horváth-Stansich Márk, valamint Rátkay Pál és Péter bárói diplomájával (uo.). Az egyszerű, 
formai jegyekre szorítkozó bejegyzésből nem derül ki az adomány indoka, részletes életrajz nélkül is 
valószínűsíthető azonban, hogy abban a katonai érdemek domináltak, vö. Pálffy: A Magyar Királyság. 168-169. 
790 Pálffy: A Magyar Királyság. 326. és 327. 
791 Főhercegi udvarban szolgált, mint étekfogó vö. Kosutány megjegyzésével (Kosutány: A Kányaföldi 
Kerechényiek. 478.), aki szerint „ifjúsága virágában, nőtlenül, szegényen halt el”, uo. 473. 
792 Siebmacher Ungarn. Kerechény v. Kányafölde. 
793 A pecsétek lelőhelyének forrását nem adja meg a szerző, jelenleg a Magyar Országos Levéltár adatbázisa 
szerint két oklevele ismert Kerechényi Pálnak az 1524. évből (június 21., Dl. 35.019.; július 5., Dl. 25.706.). Az 
ezeken lévő papírfelzetes pecsétek jelenlegi állapota alapján nem vállalom semmilyen következtetés levonását a 
címerképre vonatkozóan, már csak azért sem, mert noha a két oklevél mintegy két héten belül keletkezett, a 
pecsétek ábráit nehéz egymással fedésbe hozni, de feltehetően a második szolgált alapul a …-s címer leírásához. 
794. Gemmapecsétet is használtak többen a családtagok közül, így I. Pál, Kristóf és László is. 
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használt pecsétjén háromágú koronán álló jobbra forduló, fejét lehajtó madár vehető ki.795 
Másik fajta címerképe 1556-tól, Gyulára kerülésének évétől mutatható ki, amely háromágú 
koronán álló, felröppenő helyzetű, fejét jobbra fordító madár (sas).796 Kerechényi László 
címeres pecsétlenyomatai alapján egyértelmű, hogy koronán álló madarat, (feltehetően sast) 
viselt címerében, melynek ábrázolása az 1550-es években megváltozott, a madár a heraldikai 
gyakorlatból a sashoz kapcsolódóan ismert formát vette fel: felröppenő, szárnyait kitáró, 
szemben álló, de fejét jobbra fordító lett.797 
A család többi tagjánál az oroszlános változat található meg, így Kerechényi János pecsétjén, 
melyen csak átellenes kezükkel tartják a koronát az oroszlánok a másikat lefelé nyújtják (a 
halmok és a madár nem vehető ki).798 Kerechényi Kristóf pecsétjén viszont látható a madár és 
az az egyetlen halom melyen mindhárom állat áll.799 És ez a címert hordozza Kerechényi 
Judit címere is, melyen azonban halmok nem láthatóak.800 Ezek közül csak Kerechényi 
Kristóf címerén van sisak és sisakdísz, a forrás állapota azonban nem teszi lehetősé 
azonosítását. 
A báróságról a Királyi könyvekben csak rövid bejegyzés szerepel, nem az oklevél szövege, 
magyar szakirodalom pedig nem tud a címerrel kapcsolatos rendelkezésekről a 
rangemeléssel egyidőben, Bojnicic is csak a diploma őrzési helyét adja meg, a második általa 
közölt címer forrását nem, bár azt tartja a bárói címernek.801 Ez utóbbi állítás mindenképpen 
javítandó, ha változott is a család címere a rangemeléskor, az akkor is csak Lászlót érintette 
volna, ő viszont sohasem használta az oroszlános címert. A fentiek alapján a család 
címerének története sokkal inkább úgy foglalható össze, hogy a két oroszlános címer volt az 
eredeti (vagy legalábbis a 16. század közepén általánosan elterjedt), amit a báróságot szerző 
nem használt, az ő címerének alakja többször változott, de ez nem köthető a rangemeléshez. 
A „kapcsos” címert illetően, mivel az egészen jól adatolható, nem valószínű, hogy a 
későbbiektől való eltérése a kutatók tévedése lenne. Ez esetben, hogy megváltozott az 1520as 
és 1550-es évek között a család címere, elsősorban uralkodói adomány folytán, ez esetben 
meglehetősen rövid idő alatt három igen különböző változatról lenne szó, ami viszonylag 
ritka, másrészt a család másik ága is az oroszlános címert használta a 17. században,802 tehát 

                                                 
795  Szárnya felett a pajzsfő hátuljában kivehetetlen alakzattal, 20 mm-es ovális pecsét, Zágráb, 1550., MOL E 185 
Nádasdy Tamásnak nr. 1., továbbá uo. nr. 2-30. (1555) több levélen is. 
796. 20 mm-es ovális pecsét a pajzs felett L K monogrammal, Zelina, 1556. május 3., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnak nr. 39., és uo. nr. 40. Ugyanaz a címerkép két vagy három különböző pecséten is szerepel: a második 
esetleg az előzővel egyező pecsét előfordulása, uo. nr. 50., illetve Csányi Ákosnak nr. 4., 5.; a harmadik 
ugyanakkora, de eltérő alakú címerpajzzsal: uo. Nádasdy Tamásnak nr. 52. (1559), 58., 62. (1562), 64., és Csányi 
Ákosnak nr. 6. 
797 Ezzel kapcsolatban utalnék arra, hogy a Károlyiak címermadarát Éble Gábor szerint csak a bárói rangemelés 
után ábrázolták jobb lábával szívet markolón, az általa is bemutatott pecséteken a Károlyiak és rokon családaik 
címerében látható madár nagyon hasonló a Kerechényi László elsőként használt címerében szereplőhöz. Ebből 
két dolog következhet, egyrészt az, hogy Kerechényi László madara és karvaly volt, melyet sasra cserélt fel. 
Ennek oka viszont ismeretlen, címereknek valamely végvár kapitányságához való kötődése nem ismert.  A másik 
lehetőség, hogy Kerechényi esetében is arról lehet szó, mint fél évszázad múlva a Károlyiakéban, hogy 
„ikonográfiailag pontosították” egyértelműbbé tették a madár megjelenését. 
798 21 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett <I> K monogrammal, Lom..?, 1559. augusztus 28., Nádasdy Tamásnak, 
nr, 1., és uo. nr. 2.., vö. továbbá a síremlékén található címerrel, Gervers-Molnár: Sárospataki. 35-40., és 111-112., 
116-117. kép. 
799 16 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán CH VK betűkkel, ,,nak Nikolsburg („Nÿklspẅrg”), 
1570. december 19., MOL P 1314 nr. 25517., és uo. nr. 25518. 
800 16 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett I K monogrammal, ,,nak Nikolsburg („Nÿklspẅrg”), 1575. június 22., 
MOL P 1314 nr. 25515. 
801 A diploma keltezését viszont rosszul, vagy legalábbis a Királyi könyvekben szereplő adatoktól eltérően 1561. 
szeptember 15-dikében adja meg. 
802 Kerechényi László pecsétjén csak a sisakdísz vehető ki az azonban a két oroszlán, ld. 16 mm-es nyolcszögletű 
pecsét, nak, Tursec, 1635. augusztus 14., MOL P 1314 nr. 25530., Kerecsényi Judit Sírkövén viszont az egész 
címerkép látszik, ld. Gervers-Molnár: Sárospataki síremlékek. 35-40. 112., 116-117. képek. 
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a változtatásnak még László, János generációját megelőzően kellett történnie, alkalmasint 
még Pál szlavón vicebán életében. (A kérdés eldöntéséhez a család pontos leszármazása 
adhat még támpontot.) További érdekes kérdés, hogy Kerechényi László címere miért tér el 
nemcsak a oldalági rokonaiétól, hanem lányáétól is? Címeres pecsétek esetében ez 
egyedülálló jelenség, melynek egyelőre nincsen magyarázata. Ha sasként azonosítjuk a 
címerében szereplő madarat, akkor az uralkodói adomány lehetősége is felmerül, ehhez 
azonban kevés adat áll rendelkezésre. 
 
 
Kéry, ipolykéri 
 
A 17. században gyors és magasra ívelő, de egyben rövid pályát futott be e család, melynek 
eredetét homály fedi, Nagy Iván és más munkák már a 15. századból említenek Kéryeket, 
ezek genealógiája és összefüggése a főnemesi családdal azonban nem tisztázott.803 Az első, 
bizonyosan a felmenők közé tartozó személy a bárói címet szerző I. János apja Ferenc, aki – 
még nagykéri előnévvel – 1599-ben Hont vármegye alispánja lett, az azt követő években 
pedig az irodalmi adatok szerint Nógrád vármegye alispáni tisztét is betöltötte. Fia, I. János 
katonai pályán indult el a bárói diploma szerint II. Ferdinánd uralkodása alatt. Feltehetően 
harcolt Bethlen Gábor ellen, valamint Lengyelországban és Sziléziában. Ezek eredményeként 
előbb palánki (Drégelypalánk), majd gyarmati (Balassagyarmat) kapitánnyá nevezték ki. 
Czobor III. Imre tárnokmester lányával Orsolyával kötött házassága révén sógorságba került 
Thurzó Szaniszló nádorral is. A bárói rangemelésre ez persze kevéssé lehetett közvetlen 
hatással, előnyös helyzetet teremtett viszont ahhoz, hogy a család megkapaszkodjon az 1642-
ben elnyert báróság után a magyar arisztokráciában.804 Az ehhez vezető következő lépést az 
jelentette, hogy 1646-ben koronaőr – ráadásul első – lett.805 Mindezen felül 1647-ben, mint 
aranysarkantyús vitézt és királyi tanácsot említik.806 1650 fordulópontot jelentett a család 
életében, ekkor szerezte meg ugyanis Kéry I. János Kabdolot. Ezzel az addig a Felvidék 
középső részén birtokló család birtokai súlypontját Nyugat-Magyarországra – az 
Esterházyak, Batthyányak, Nádasdyak szomszédságába – helyezte át.807 
Mindezek ellenére talán meglepő, hogy mindössze tizenkét évvel a bárói után 1654-ben grófi 
rangemelésben is részesült Kéry I. János.808 A következő évben Kőszeget sikerült 
megszereznie I. Jánosnak jó kapcsolatok és egy jó házasság révén (fia, Ferenc ugyanis Széchy 
Julianna volt), ami tovább növelte a család vagyonát és így tekintélyét.809 A családi 
„stratégia” és szorgalom sikerét mutatja, hogy halála utáni tíz éven belül egyik fia már 
tanácsosi címet kapott, másik pedig alig valamivel később a pálos rend generálisa lett.810 

                                                 
803 Nagy: Magyarország családai. VI. 227., ismeretes a középkori Sáros és Ung megyei Kéri-rokonság is ld.. Engel: 
Genealógia. Kéri rokonság 4. tábla: Mátyóci (Ung m.). 
804 1642. április 9., MOL A 57 IX. 420-422. 
805 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai.  ami még nem számított az országos főméltóságok közé, de 
mindenképpen kiemelt pozíciót jelentett. 
806 Birtokadomány részére, III. Ferdinánd, Bécs, 1647. május 7.; MOL A 57 X. 31. 
807 Az 1640-es években szinte csak Zólyom megyei birtokokat kapott adományul, ld. MOL A 57. Az 1650-es 
években azután Pozsony vármegyei, majd később Vas megyei birtokokat is szerzenek a családtagok. 
808 1654. szeptember 12., MOL A 57 XI. 112-115. Megjegyzendő, hogy az 1680-as évekig ez szinte egyedülállónak 
számított, olyan keveseknek sikerült, az első közülük Esterházy Miklós nádor volt, akinek két címszerzése között 
mindössze nyolc év telt el.  Érdekes kérdés, hogy milyen érdemeket szerzett a megadományozott ez alatt az idő 
alatt, amelyek ehhez a komoly kegyhez vezettek. A grófi diploma szövege konkrétan gyarmati kapitányságát, 
illetve az alatt a törökök elleni harcait, valamint a Bethlen és Rákóczi György támadási alatt tanúsított hűségét 
említi meg 
809 MOL A 57 XI. 462-465., + Bariska, Somlyó+Koppány T. 
810 Tanácsosi cím adományozása ipolykéri Kéry Ferencnek, I. Lipót, Bécs, 1669. március 30., MOL A 57 XIV. 300. 
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Utóbbi 1675-ben előbb szerémi, 1678-ban csanádi, majd 1681-ben váci püspök lett. 811 III. 
Ferenc 1687-ben Vas megye főispánja lett, majd előbb a főkamarási, majd a főlovászmesteri 
méltóságot töltötte be.812 A családnak nagy szerepe volt a század végén a katonaság 
kiállításában, és így a felszabadító háborúkban, ami kihalásukig meghatározóvá tette a 
Kéryeket a magyar arisztokráciában, bár annak elitjébe nem sikerült bekerülniük. 
 
Az ipolykéri Kéry család címeradománya nem ismert, első pecsétjeik a 17. század első feléből 
származnak és a két rangemelés ellenére a század végén is ugyanazt a címerképet mutatják 
egyénenként és pecsétenként némileg más megfogalmazásban. Kéry Jánosnak az 1630-as 
évekből származó pecsétjein alul a pajzs vonalával érintkező egyenes oszlopon egy jobbra 
fordult, nyílvesszővel balharánt irányba átlőtt nyakú madár ül, mely felé alulról az oszlopra 
tekeredő kígyó kúszik; a pajzsfő elejében balra fordult holdsarló hátuljában pedig csillag 
látható.813 Kéry Jánosnak van olyan pecsétje is, amelyiken nem látszanak az égitestek,814 
illetve olyan is, melyen fel vannak cserélve. Ezen változat esetében kivehető a sisakdísz is, 
amely egy-az-egyben ismétli a címerképet, még az égitestek is látszanak.815 Kéry Pál hasonló 
korú pecsétjeiről ugyanez mondható el, ám ő következetesebben egyforma elrendezésben 
vésette az égitesteket különböző pecsétjeire.816 Ilyen címert láthatunk Kéry I. Ferenc 
pecsétjein is a két rangemelés közötti időből, valamint Kéry II. Ferenc esetében szintén azzal 
a kiegészítéssel, hogy a két Kéry Ferenc következetesen a csillagot helyezte a pajzsfő elejébe, 
a félholdat pedig – jobbra fordultan – a pajzsfő hátuljába.817 Kéry Albert címerében az 
égitestek a pajzsderékba kerültek, jobbról a félhold, balról a csillag.818 A korszak 
divathullámai között viszonylag rendhagyó módon a sisakdíszhez is ragaszkodtak, illetve 
Kéry II. Ferenc esetében találkozni megfordult irányú címerrel,819 és egy érdekes, áthidaló, 
viszont kellően aheraldikus megoldással, 1694-ből származó pecsétjén ugyanis a sisakdísz 
fölé hétágú koronát helyezett.820 Más pecsétjein viszont ő is a hagyományos címerképet 
használta.821 Ez egyébként az utolsó azonosított címerváltozata is, amit azonban nem 
feltétlenül kell fejlődési végpontnak tekinteni, inkább egy próbálkozásnak a hagyomány és 

                                                 
811 II. János egy méltóságsorban már 1675-ben szerémi püspökként szerepel (…), de az uralkodói kinevezése csak 
a következő évben kelt, ld.: I. Lipót, Bécs, 1676. március 29., MOL A 57  XVI. 44-45., és még ebben az évben királyi 
tanácsos is lett, vö. I. Lipót, Ebersdorf, 1676. szeptember 15., uo. XVI. 387.. Csanádi püspökké való kinevezése: I. 
Lipót, Bécs, 1678. március 31., uo. XVI.  385-386. Váci püspöki kinevezése: I. Lipót, Sopron, 1681.december 27., uo. 
XVII. 165.. Valószínűleg 1685-ben hunyt el – ellentétben Nagy Iván adatával, - ugyanis ekkor nevezi ki I Lipót 
király az új váci püspököt (Balogh Miklós csanádi püspök, esztergomi nagyprépostot – Bécs, 1685. április 16. uo. 
XVIII. 177.), Kéry Jánosról pedig nincsen több adat a forrásokban. 
812 Ld.: Fallenbüchl: Magyarország főispánjai. 107., uő.: Magyarország főméltóságai. 82-83. 
813 14 mm-es, nyolcszögletű pecsét körirata: IOANNES KERI DE IPOLKER, Batthyány Ádámnak, Királyfalva, 
1635. január 12., MOL P 1314 nr. 26305. 
814 Nyolcszögletű pecsét körirata: IOANNES KERI DE IPOLIKER, Batthyány Ádámnak, Kismarton, 1632. március 
3., MOL P 1314 nr. 26301. 
815 20 mm-es, ovális pecsét körirata: IOANNES KERI <DE> IPOL KI RI, Batthyány Ádámnak, Királyfalva, 1640. 
szeptember 14., MOL P 1314 nr. 26310. 
816 Pl. 11 mm-es ovális gyűrűspecsét, a sisakdísz két oldalán PK DIK betűkkel, Batthyány Ádámnak, Csatár, 1641. 
március 29., MOL P 1314 nr. 23376., továbbá uo. nr. 26374., 26375., 26378., 26381., (1645). 
817 13 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán félkörívben: CFK DZK betűkkel, Batthyány Ádámnak, Kabold, 
1687. július 7., MOL P 1314 nr. 26243., továbbá uo. nr. 26244., 26249., 26250., és 26252-től számos levélen. 
818 17 mm-es ovális pecsét, tanúsítvány levél felbontásáról, Fülek vára, 1680. december 6., MOL P 125 nr. 26243. 
819 11 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, a sisakdísz két oldalán a CF KD betűkkel, Batthyány Ádámnak a budai 
táborból, 1686. augusztus 1., MOL P 1314 nr. 26228., továbbá uo. nr. 26233. 
820 14 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán CF K betűkkel, Batthyány Ádámnak, Bécs, 1694. október 
12., MOL P 1314 nr. 26299. 
821  23 mm-es ovális pecsét, körirata: C I? K D I K A H <?> M C C A S R H C C betűkkel, Kabold, 1696. szeptember 
26., MOL P 125 2699. sz., valamint 8 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, a sisakdísz két oldalán CF K betűkkel,  
Nyitra, 1680. szeptember 10., uo. 2688. sz. 
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újítás ellentétének áthidalására, ami persze elképzelhető, hogy a vésnök által kimódolt 
megoldás. 
 
 
Koháry, csábrági 
 
A később igen magasra emelkedett család őseit tekintve a genealógiai szakirodalomnak nem 
sikerült a 16. századnál korábbi felmenőket találnia.822 Eszerint az első ismert tagja a 
családnak Imre, előbb korponai alkapitány, majd csábrági kapitány, kinek Jákóffy Katától 
született fia volt Péter, a báróságot szerző.823 Pályáját a Hont vármegyében megyei 
hivatalviseléssel kezdte, majd a tizenötéves háborúban tüntette ki magát több helyen. 
Katonai szolgálata mellett az 1606-os bécsi béke egyik királyi biztosa és aláírója volt. II. 
Mátyás uralkodása alatt visszatért a végekre: Érsekújvár alkapitánya, és 1611-től 
“Dunáninneni” kerületi és bányavidéki végvidéki fõkapitány-helyettes lett, de teljesített 
diplomáciai megbízást is Erdélyben.  Bárói címét 1616-ban nyerte.824 Bethlen 1619-es 
támadásakor a várőrség hűtlensége folytán fogságba esett és a békekötésig a fejedelem 
foglya maradt. Kitartó hűségéért 1623-ban Érsekújvár főkapitánya lett és így Bethlen 
támadásai alatt fontos szerepet játszott a királypárti erők egyik parancsnokaként. 1627-ben 
ismét mint diplomata került előtérbe, ekkor a szőnyi béke kimunkálásában volt jelentős 
szerepe.825 A család előnevét is adó birtokközpontot, Csábrág várát – melyhez felesége 
gyarmati Balassa Borbála révén támasztott jogot – 1622-ben előbb zálogba vette, majd 1629-
ben királyi adományt kapott rá.826 Egyetlen fia, István hamar árvaságra jutott, gyámja viszont 
Esterházy Dániel volt, apjához hasonlóan katonai pályára lépett. 1647-től szécsényi, majd tíz 
év múlva emellett füleki főkapitány lett.  Az 1664-es hadműveletek során a de Souches gróf 
által vezetett, Alsó-Magyarországon támadó haderő egyik parancsnoka lett,827 a július 19-iki 
lévai ütközetben viszont halálos sebet kapott. Négy gyermeke közül kétségtelenül II. István a 
legismertebb. Már apja halála után egy héttel Fülek kapitánya lett ő is, a következő években 
viszont a bécsi egyetemen tanult, 1678-ban még sikerrel állt ellen Fülek Thököly csapatainak, 
1682-ben viszont Koháry István minden igyekezete ellenére a felkelők kezére került 
parancsnokával együtt. Koháry II. István ezt követően három évig és három hónapig volt 
Thököly foglya, noha folyamatosan tárgyaltak kiváltásáról, csak Ungvár Caprara általi 
elfoglalásával szabadult. A mindvégig a királya mellett kitartó főnemes kiváló propagandát 
jelentett I. Lipót számára, nem is mulasztott el ezt kihasználni a bécsi Udvar. Már az első 
füleki ostrom után jelezte megbecsülését egy királyi tanácsosi cím,828 fogsága alatt pedig 
testvére, Farkas részesült egymás után uralkodói kegyekben: 1684-ben Hont vármegye 
főispánja, 1685-ben testvéreivel együtt grófi címmel jutalmazta az uralkodó. Szabadulása 
után II. István a felszabadító harcok egyik főszereplője lett, részt vett Buda és Eger 
felszabadításában, 1687-től dunáninneni kerületi és bányavidéki végvidéki fõkapitány-
helyettes lett, illetve ő volt Buda várának a felszabadítást követő első parancsnoka. A 
Rákóczi –szabadságharc alatt – a családi hagyományok jegyében – birtokai ideiglenes 
elvesztése árán is végig kitartott az uralkodó oldalán, ezért még a harcok ideje alatt 
altábornaggyá léptették elő, a királyi tanácsosi és kamarási címeket is viselte, 1711-ben pedig 

                                                 
822 Középkori szórványadatokat ld. Reiszig: A Koháryak. 455., Forgon: Gömör-Kishont. 364-366. 
823 Reiszig: A Koháryak. 458-459., Péterre: uo. 459-461. 
824 Az adat Nagy Ivánnál található. 
825 Személynökségének említése Reiszignél valószínűleg tévedés, ld. Reiszig: A Koháryak. 461. 
826 II. Ferdinánd, Bécs, 1622. szeptember 7., MOL A 57 VII. 202-204., illetve II. Ferdinánd, Bécs, 1629. március 10., 
MOL A 57 VII. 839-842. 
827 Reiszig szerint (Reiszig: A Koháryak. 462.) egyben bányavidéki főkapitány is. 
828 I. Lipót, Bécs, 1681. május 13., MOL A 57 XVII. 189-190. 
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Hont vármegye örökös főispánságát kapta, majdpedig 1714-ben országbíró lett.829 Testvérei 
János és Farkas kevésbé mozgalmas életet éltek, mindketten részt vettek a felszabadító 
háborúkban és ellenálltak Thökölynek – a grófi cím megszerzése mégis inkább II. István 
érdemének tartható. A család Farkasnak R- tól született gyermekiben folytatódott tovább. 
 
A Koháry családnak nem ismert címereslevele, sem valamely rangemeléshez kapcsolható 
címerbővítése, vagy címerújítása, és középkori nemzetséggel sem hozható összefüggésbe. 
Címere a magyarországi viszonyok között meglehetősen általánosnak nevezhető, az ugyanis 
jobbra fordulva lépő, száját kitátó, nyelvét kiöltő, jobbjában kardot tartó koronás oroszlán, a 
sisakdísz ugyanaz növekvőn, melyet egyébként a későbbiekben sem igen változtattak meg. 
A színezés a szakirodalmi adatok alapján kék alapon arany oroszlán ezüst/fehér 
hegyeken.830 
A pecsétanyag alapján egyetlen momentum kivételével meg lehet erősíteni a fent írtakat. Az 
1640-es években határozott cezúra mutatkozik a címerképet illetően, addig ugyanis az 
oroszlán kizárólag lebeg a pajzsban, halmok (sziklák) nem láthatóak alatta. Így látható 
Koháry Péter pecsétjén,831 és Koháry István 1640-es évek első felében használt 
gyűrűspecsétjein.832 Koháry János pecsétjéről csak a sisakdísz maradt épen, az pedig a 
sisakdíszre vonatkozó ismeretekhez illeszkedik.833 Az 1640-es, 1650-es években Koháry 
István címeres pecsétjein sajátos változások figyelhetőek meg. Mint írtuk István első, 
leginkább gyűrűspecsétjein a koronás, kardot tartó oroszlán lebegőn, vagy a pajzsszélre 
illesztve látható, a pajzsokon nincsen sisak. Azon változaton, melyen sisakot és sisakdíszt is 
találni, sajnos nem látszik a címerkép, a sisakdísz viszont növekvő állat(oroszlán)alak kardot 
tartva, de feltehetően korona nélkül.834 
Koháry Péter egy kisebb pecsétjén már talán van talaj,835 Istvánnak az 1645-től előforduló 
kispecsétjén pedig a pajzsban három szikla (halom) látható, a középső és a bal oldali közül 
növekszik a nyelvet öltő, kardot tartó koronás oroszlán, a sisakdísz az oroszlán növekvőn, 
viszont jobbról hatágú csillaggal, balról jobbra fordult félholddal kísérve.836 Az évtized végén 
megjelenő gyűrűspecsétjén az előbbi címerkép figyelhető meg az égitestek nélkül.837 Az 1650-
es évekbeli változatok közül az elsőn szintén az előző címerkép látható, de itt a pajzsban is 
megtalálhatóak az égitestek.838 Ezekkel szemben az utolsó fellelt változaton az oroszlán már 
nem növekszik a sziklákból, hanem áll, illetve lép azokon, mivel sisakdísz nincsen, ezért 
ebben a vonatkozásban nem tehetünk megállapítást.839 A század vége felé a grófi 
rangemelést követően Koháry II. István gyűrűs pecsétjén ismét a lebegő, lépő állatalak tűnik 
fel, a sisakdíszben pedig növekvőn. Ez valamint a fent leírt Koháry Péter által használt 

                                                 
829 Honti főispánsága: I. József, Bécs, 1711. január 2., MOL A 57 XXVIII. 562-564. 
830 Siebmacher Ungarn. Koháry v. Csábrágh u. Szitnya. 
831  20 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett PKKA betűkkel, Poppel Évának, (Érsek)Újvár?, 1627. március 14., MOL P 
1314 nr. 26951., továbbá uo. nr. 26952., 26953. 
832 Pl. 11 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: STEF? KOHARY, Batthyány Ádámnak, Garamszeg, 1643. július 
14., MOL P 1314 nr. 26909. 
833 Nyolcszögletű pecsét, Batthyány Ádámnak, Csábrág, 1632. március 25., MOL P 1314 26950. 
834 11 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: STEPHAN KOHARY, Batthyány Ádámnak, Bős, 1644. szeptember 
12., MOL P 1314 nr. 26911., valamint uo. nr. 26912, 26913. 
835 17 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: PETRVS KOHARI, Thurzó Györgynek, Újvár, 1611. október. 1., MOL 
E 196 fasc. 80. nr. 4., 5., 7., valószínűleg ez az, amelyre Csergheö is hivatkozik, ld SMU 
836 14 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán K I monogrammal, Batthyány Ádámnak, Szitnya, 1645. 
november 26., MOL P 1314 nr. 26917., továbbá uo. nr. 26916-26943 (1650)-ig több lenyomat is. 
837  8 mm-es, nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán S K monogrammal, Batthyány Ádámnak, Csábrág, 1649. 
november 13., továbbá uo. nr. 26940-26942., 26944-26946. (1655). Talán az oroszlánon sincsen korona. 
838 15 mm-es, nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán K I monogrammal, Batthyány Ádámnak, Csábrág, 1656. 
november 26. 
839  22 mm-es, ovális pecsét, körirata: SKEAPF ET BZSC, Batthyány Ádámnak, Széchény, 1658. március 20. MOL P 
1314 nr. 26949. 
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címeres pecsét ellentmond annak, hogy lett volna egyfajta bővülés a családi címerben, akár a 
rangemelésekhez köthetően, akár attól függetlenül. Így csak az egyes családtagok 
címerváltozataiként és egy sajátos fejlődésként foghatók fel, mely leginkább a Csoma által 
kifejtett 17. századi tendenciákhoz illeszkedik. Mivel magukat a változásokat sem lehet 
Koháry I. István életútjának állomásaihoz kötni. 
 
Konszky 
 
A délszláv katonacsalád jellemző ellentmondásossággal van jelen a magyar genealógiai 
szakirodalomban. Nagy Iván éppen csak két szórványadatot közöl, Kempelen Béla pedig az 
1515-ben nemességet, 1603-ban bárói címet, 1649-ben grófit nyerő családtagokat három 
külön família tagjának tekinti.840A címeres emlékeket ismertető Bojnicic ezzel szemben – 
teljes joggal – összekapcsolja e három diplomát, így kirajzolódik egy, a törökellenes 
harcokban évszázadokon át résztvevő, és ezáltal fel is emelkedő család pályájának íve. 
Eszerint a már korábban is nemesként szereplő családból Petrus de Konzka kapott II. 
Ulászlótól címert 1515. február 21-én. Noha a családtagok általában konschinai előnévvel 
szerepelnek, az 1603-ban báróságot nyerő Mihályt az oklevél szentdomonkosinak írja.841 A 
főnemesi címet eredményező érdemeit a bárói diploma szövege egyébként nem részletezi, 
csak a török elleni harcokra utal, melyekben mind a Magyar Királyság, mind Szlavónia 
területén kitüntette magát. A grófságot szerző Konszky Gáspárról már több adat áll 
rendelkezésünkre, tanácsosi címét, melyet az 1625-ös soproni országgyűlés alatt kapott, 
bejegyző sorok „nagyságosként” említik.842 Ez után folyamatosan részt is vett az 
országgyűléseken, ahol időről-időre különböző bizottságok tagjává választották. Apjával 
ellentétben a korabeli tendenciát követve a magyar arisztokrácia soraiból nősült: Balassa II. 
Menyhért lánya Zsuzsanna második férje volt.843 Mihály, aki 1647-ben grófi címet nyert II. 
Ferdinándtól, a család korábbi történetére is bizonyító adatként, két előnevet, azaz a 
családtagok előzőleg használt mindkét előnevét (konszciai, szentdomonkosi) viselte.844 A 
grófi diplomából a családi viszonyokra is fény derül: a bárói címet nyerő I. Mihály két fia 
volt II. Mihály és Gáspár, aki épp ekkor – a rangemelés időpontja körüli években – halhatott 
meg.845 II. Mihály karrierje is kötődött a török jelenlétéhez, de már másképpen, mint apjának. 
A 16. századi, 17. század elejei főúri pályákhoz hasonlóan ő is egy Habsburg főherceg – Lipót 
Vilmos – udvartartásában kezdte szolgálatát, ahol a kamarási tisztséget is viselte, ezt követte 
a portai követség, illetve katonai vállalkozásokban való részvétel. A szöveg szerint 
alapvetően Liptó Vilmos főherceg szolgálatában maradt mindeközben Konszky. Így 
valószínűsíthető az is, hogy a főherceg állhat a rangemelés hátterében, minek köszönhetően 
II. Mihály és unokatestvére Péter Konszchina és Szentdomonkos szabad és örökös grófjai 
lettek. Az unokatestvérre való kiterjesztés feltehetően a név fennmaradását is szolgáhatta, 
ami viszont a jelek szerint nem ért célt, a két megadományozottnak nem voltak 
fiúgyermekei. 
 
A Konszky család 1515-ös címereslevelében található címerképet Ivan Bojničić közölte 
munkájában.846 Ezen kék mezőben lebegő, ötleveles arany koronából kinövő fehér (ezüst) 
színű, nyakán felülről lefelé nyílvesszővel átlőtt,  balra fordult, megnyergelt, felkantározott 

                                                 
840 Kemlepen: Magyar nemes családok. VI. 124. 
841 1603. május 20., MOL A 57 V. 711. 
842 Egyszerű bejegyzés a Királyi könyvekben, 1625. december 15. – MOL A 57 VII. 595. 
843 Az első hetesi Pethe György volt, vö. birtokadomány Balassa Zsuzsanna részére, III. Ferdinánd, Bécs, 1638. 
november 20., MOL A 57 IX. 174. 
844 1647. február 9., MOL A 57 IX. 858-861.  
845 A grófi diploma már néhainak nevezi.  
846 Siebmacher Kroatien. Konzky de Konschina. 
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ló látható, a pajzsfő elejében hatágú arany csillaggal, hátuljában pedig jobbra fordult ezüst 
színű holdsarlóval. A sisakdísz a ló növekvőn, szintén balra fordulva, a takaró kék-arany. A 
bárói diploma nem tartalmazott a címerre vonatkozó rendelkezést, a grófi viszont leírja, 
illetve kibővíti azt.847 A címerkép megegyezik az armálisban találhatóval, a grófi diplomában 
a ló viszont kimondottan fehér (candidus) színű. A sisakdísz is ugyanaz, igazi változtatás 
csupán a takarók színében lelhető fel, azok ugyanis a grófi diploma szerint vörös-zöld és 
fehér-vörös. A címer érdekessége, hogy bár az 1515-ös címereslevél balra fordult címerképe a 
heraldikai udvariasságnak lehet a folyománya, annak megtartása viszonylag szokatlan, 
akárcsak a jobb oldali takarók színezése, ami azért is furcsa, mert éppen a takarók esetében 
lehet betartani a legkönnyebben a színekre vonatkozó heraldikai szabályokat. A Bojničić által 
közölt második címer ábrája nem felel meg a grófi diplomában leírtaknak, abban ugyanis 
nincsen szó a kétfejű koronás sasról, sem a címerkép átfordulásáról. Mivel a szerző Konszky 
Mihály egy 1649-es pecsétlenyomatára hivatkozik, egy sajátos, használatbeli változattal 
találkozunk, amit az általam feltárt források részben megerősítenek. 
Nem látható a pajzs mögött, címertartó gyanánt, sas, viszont a pajzsbeli heroldalak és a 
sisakdísz is jobbra fordul a grófi címet szerző Konszky Mihály848 és testvére, Gáspár849 
címeres pecsétjein. Ezeken a kispecséteken a nyílvessző nem vehető ki a ló nyakán, viszont 
Mihály pecsétjén látszik, hogy az állat nyelvet ölt, és itt az égitestek is szerepelnek (a 
diplomákban leírt módon), míg Gáspár pecsétjén ezek a részletek nem vehetők ki. 
A grófi oklevél szövege szerint megerősíti az ősi címert, ami a jelek szerint a gyakorlatban a 
címereslevél átírását jelentette, hogy ez miért a pecsétanyagnak is ellentmondó, „szolgai” 
másolás és miért különbözik mégis a jobb oldali takarók színezése – legalábbis a Bojničić 
által közölttől – arra nem lehet egyértelmű választ adni. Talán kicsit túl komolyan vette az 
adományos, vagy a fogalmazó, az ősi címer megerősítését, úgy gondolva, hogy az már nem 
az ősi, ha a címerkép iránya megváltozik. Ez egy fontos gondolati elem, amelynek nem 
mond ellent, hogy a családtagok éppen ellenkezőleg használták. Úgy tűnik, a gyakorlat 
igazodott az általános heraldikai elvárásokhoz, melyek ismét egyfajta heraldikai „közízlés” 
létezéséről tanúskodnak, másfelől viszont az eredeti címerképhez való ragaszkodás a 
hivatalos szövegek és a hagyományok tiszteletét mutatja. A kettő eredője egy olyan felfogás, 
mely a címerek gyakorlati alkalmazásának nem tulajdonít olyan jelentőséget, akár 
jogérvényt, mint az okleveleknek. Ez persze teljesen természetes, csakhogy a 
címeradományok esetében a rendelkezés arról is szól, hogy az adományul kapott címert többek 
között a pecséteken is lehet használni. Így egyfajta kettős gondolkodás figyelhető tehát meg a 
Konszky címer esetében. 
 
 
Krusith, lepoglavai 
 
A Krusithok esetében is leginkább egy személy, mintsem egy család történeteként írható le a 
magyar arisztokráciában való bekerülés. A horvát nemesi családból származó Krusith János 
az 1550-es évek elejétől szolgált alsó-magyarországi várak kapitányaként.850 Noha 1562-1565 

                                                 
847 III. Ferdinánd, Bécs, 1647. február 9., MOL A 57 858-861. 
848 14 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán M K monogrammal, Batthyány Ádámnak, Pozsony, 
1646. november 30., MOL P 1314 nr. 27197. 
849 15 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: GASPARVS NONSKI DE <?> , Esterházy Miklósnak, Konstina, 1637. 
február 10., MOL P 1314 nr. 27194., továbbá uo. nr. 27193. (1634), 27196. 
850 Életrajzát ld. Mátyás király öröksége. 264. [Buzási Enikő], Nagy Iván a forrásokból a jól adatolható Krusith 
Pétert János apjának tekinti. Bár ez kétségtelenül elképzelhető, egyértelmű adat nem utal rá, ld. Nagy: 
Magyarország családai. VI. 473., vö. még a Krusics Péter, mint zenggi kapitány, illetve mint klisszai várnagy 
részére tett királyi adományokat szlavóniai birtokokról (Kőrös, Zágráb vármegyékben): MOL A 57 I. 36-37. (1524, 
1527), uo. I. 159.,160. (1529), uo. I. 259. (1535), - ezen adatok alapján megkérdőjelezhető, hogy 1525-ben esztergomi 
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között török fogságot szenvedett, 1568-1569-ben ideiglenesen a dunán-inneni kerület és a 
bányavidéki végvidék főkapitánya volt.851 Mindeközben vagyonát is szépen gyarapította: 
Pálffy Katalinnal kötött házasságával került birtokába Csábrág vára, majd (zálogként) Likava 
és a Pozsony vármegyei Szentgyörgy és Bazin. 1574-ban Liptó vármegye főispánja,852 1570-
ben báró, 1575-ben pedig főudvarmester lett. 1580 októberében bekövetkezett halála után 
özvegyét Illésházy István vette el, így Krusics János vagyona és tekintélye is rá háramlott. 
 
A család vonatkozásában címereslevél nem ismert, viszont Ivan Bojničić hivatkozik az ősi 
(atyai) címer megerősítésére és Krusith Péter fia János részére való császári adományozására, 
1529-ből.853 Ennek alapján a címer vörös mezőben fekete, szárnyait szétterjeszteni készülő 
sas, mely karmaival egy négylábú állatot tart. Az állat a Bojničić által idézett szöveg szerint 
„animal morteus dictum”-ként van megnevezve, amiből a leíró feltételesen nyestre 
következtet. Feltételezhetnénk, hogy a megnevezés a helyiek nyelvéből származik, de mivel 
az ábrázolás alapján szóba jöhető nyestfélék horvát megfelelői távol állnak ettől az alaktól, 
valószínű, hogy Bojničićnak van igaza, amikor annak, illetve azoknak német megfelelőjét 
(Marder – nyest, nyuszt, görény) hozza fel magyarázatul. Így igen valószínű, hogy ez 
esetben a Szlavónia címerében és szokásai között szereplő nyesttel való párhuzam keresése 
vezette erre a megoldásra Bojničićot, vagy pedig azt vette figyelembe, hogy az 1529. évi irat 
német nyelvű közegben készült. A pecsétes anyag nem, viszont Krusith János portréja 
segítenek a kérdés megoldásában, a filológiai megfontolásokra mellett. Krusith pecsétjein 
egyébként ez a kép látható, bár a pajzstalpba helyezett négylábú állat nehezen vehető ki.854 
Pecsétlenyomata nem került elő a bárósítását követő évekből, viszont ekkor készült portréján 
szépen látszik a családi címer, amelyen nem látható változás a fentiekhez képest, viszont 
egészen jól kivehető a sas karmaiban lévő természetes színű állat, amely tényleg valamely 
menyétfélére hasonlít legjobban.855 Mivel a festmény még Krusith életében készült, 
feltételezhető, hogy a címerrel kapcsolatban is ő adott iránymutatást, ezért helyesnek 
fogadható el a fenti meghatározás, és ezek szerint a címer nem változott meg a címnyeréskor. 
 
 
Kun, rosályi (rozsályi) 
 
Az eredetileg Északkelet-Magyarországon birtokos rosályi Kun család a Gutkeled 
nemzetségből ered, annak is Sárvármonostori ágából a 13. században ágazott le, a 
középkorban közelebbről az Apagyi, Gacsályi, Atyai családokkal állt rokonságban.856 A 
Gergely mester utódaiként a rozsályi Kun nevet majdan felvevők felmenői között Zsigmond 
király uralkodása alatt találni udvari lovagot, püspököt, Ozorai Pipo udvari emberét, később 
pedig a Perényiek famíliárisaiként ugocsai alispánt.857 A család a középkoron túlmenően is 
megőrizte legalább Szatmár vármegyében jelentős szerepét, hiszen itteni birtokaik révén az 
országos szinten számottevő vagyonnal rendelkező (50 jobbágyportánál többet birtokló) 

                                                                                                                                                         
kapitány lett volna, mint Nagy Iván írja. (Az 1527-es adományt rögzítő oklevél viszont Esztergomban kelt, ami 
lehetséges, hogy téves értelmezéshez vezetett.) 
851 Pálffy: Kerületi és végvidéki. 270. 
852 Buzásinál – feltehetően Fallenbüchl: Magyarország főispánjai. 84. alapján – 1566 szerepel, de a Királyi 
könyvekben található bejegyzés 1574.ben kelt,  vö. MOL A 57 III. 1095. 
853 Siebmacher Kroatien. Kružić (Kruxich) de Clissa. 
854 16 mm-es ovális pecsét a sisakdísz két oldalán I C? monogrammal, Korpona, 1555. május 2., MOL E 185 
Nádasdy Tamásnak nr. 10. 
855.Mátyás király öröksége. 265., a kísérőszöveg (uo. 264., 266. – Kat. X-1.) nem írja le a címert. 
856 Karácsonyi: A magyar nemzetségek. 536-539. Engel: Genealógia. Gútkeled nem 5. Sárvármonostori ág 9. tábla: 
Rozsályi (Kun, Gacsályi, Atyai) 
857 Engel: Archontológia. passim. 
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nemesek közé számítja őket a kutatás,858 bár ebben az időszakban szakadt a család két 
ágra.859 Noha birtokaik fekvése miatt is. A 17. század elején Bocskai oldalára áll a család, két 
évtized múlva IV. László báróságot kapott II. Ferdinánd királytól.860 Az ezen évtizedekben 
Szatmár vármegye főispáni tisztét felváltva viselő Károlyiak és Kunok joggal tarthatók a 
térség korabeli két meghatározó mágnáscsaládjának. „Vetélkedésükből” azonban a 
Károlyiak kerültek ki győztesen: László 1629-től viselte a főispáni hivatalt, fia, István 1647-
től, ő azonban a főkapitányságot már nem kapta meg. Házassági kapcsolataik sem alakultak 
olyan módon, amim arra mutatott volna, hogy az arisztokráciában, annak magasabb 
köreiben is gyökeret verhet a család. A kérdést azonban a István gyermektelensége döntötte 
el: 1659-ben,  nem sokkal halála előtt végrendelkezett, melynek fő kedvezményezettje sógora 
fia Toldy György volt.861 
A rozsályi kunoktól meglehetősen kevés címeres emlék maradt fent. A rangemeléshez 
köthető címeradományról, -bővítésről nem tudunk, középkori nemzetségből származván 
címereslevél sem feltételezhető. A fellelt pecsétek azt mutatják, hogy a 17. században a 
családtagok a nemzetségi címert használták, pontosabban annak eddigre módosult alakját, 
tehát nem a három baléket, hanem állkapocsdarabból jobbra kinövő három hegyes fogat.862 
Erről ugyan csak gy pecsét áll rendelkezésre, azt viszont ketten is használták, ami arra is 
utalhat, hogy nem volt a családtagok között komolyabb változat, változtatás. 
 
 
Lippay, zombori 
 
Tisztán hivatalnoki pályán felemelkedett család, mely a főrendek közé érsekké lett egyik 
tagja révén került be, de kihalása folytán nem vert ott gyökeret. A címadományt kétség kívül 
az első ismert családtag, Lippay János alapozta meg hosszú és eredményes hivatali karrierje 
folytán.863 Kezdetben a Szepesi Kamara alkalmazottja felállítása időpontjában, mint 
főpénztáros, ami azt sejteti, hogy komolyabb igazgatási, pénzügyi tapasztalattal kellett, hogy 
rendelkezzen.864 Az 1590-es években (1594-ben) a Magyar Kancellárira került, mint titkár, ott 
a Bécsben tartózkodó Mátyás főherceg mellett látta el a titkári teendőket.865 1604-ben az 
igazságszolgáltatás területére került, az uralkodó személynökké nevezte ki, bizonyára nem 
érdemtelenül, komoly jogi ismeretekkel, de feltehetően bírói gyakorlat nélkül.866 Ha a 
mágnások közé nem is sikerült bejutnia, remekül megalapozta négy fia pályáját. Sajátos 

                                                 
858 Ld. Maksay: Magyarország birtokviszonyai. II. 715-750, 829-834. és 1082. 
859 A Nagy Iván szerint Kristóftól leszármazókra érdekes adatok, illetve a Nagy Iván által közölteknél pontosabb 
adatokra ld. Koroknay: A rozsályi Kún-epitáfium. Nagy Ivcánénál jóval részletesebb és pontosabb családfa III. 
László és Károlyi Anna leszármazóira Éble Gáboré, ld. Éble: A Károlyi család. III. tábla B. 
860 A szatmári főkapitányságra emelkedett László közelebbi érdemeit nem említi az oklevél, csak Bethlen 
Gáborral szembeni ellenállására utal. Tekintettel arra, hogy 1619-től az erdélyi fejedelem főkapitánya volt Kun IV. 
László. Lehet, hogy a pártváltás jutalma, illetve megelőlegezése volt csupán a főnemesi cím, amivel az Udvar 
biztosítani kívánta a terület minél zökkenőmentesebb visszakerülését Bethlen halála után, ezt látszik bizonyítani 
az is, hogy Kun László 1630-1632 között továbbra is bírta a főkapitányi posztot, Pálffy: Kerületi és végvidéki. 285. 
861 l.  rozsályi Kun István végrendelete, 1659. február 18., Károlyi Oklt. IV. 369-389. 
862 25 mm-es ovális pecsét, körirata: LADISLAVS KUN DE ROSALI, Kun István I. Rákóczi Györgynek, Rozsály, 
1633. március 1., MOL E 190 nr. 1026., illetve Kun László Batthyány Ádámnak, Rozsály, 1635. július 31., MOL P 
1314 nr. 27888. 
863 Az ő életével kapcsolatban is sok a bizonytalanság, talán ő az a deák, aki Kolozson a sóbánya ellenőre lett 
Zilahy Ferenc tanácsos mellett 1552-ben, vö. Ember: Az újkori magyar közigazgatás. 511. 
864 Ld. előző jegyzet. Hivatali működésével párhuzamosan ezen a vidéken (Zemplén vármegyében) is kap 
birtokot, ld. I. Miksa, Bécs, 1569. január 6., MOL A 57 III. 929. 
865 Hivatalis esküje a Királyi könyvekbe beszúrt megjegyzés szerint 1594. november 8-án, Pozsonyban kelt, ld. 
MOL A 57 V. 122., ld. még Ember: Az újkori magyar közigazgatás. 115., illetve Pálffy: A Magyar Királyság. 268. 
866 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 107. Ezzel megnyitotta a században azon királyi titkárok sorát, akik 
személynökként folytatták pályafutásukat, ld. Pálffy: A Magyar Királyság. 129. A következő évben pedig 
kinevezett királyi tanácsos is lett, l. uo. 272 
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módon négyük közül csak egy nem egyházi érvényesülést választott magának. A három 
egyházi pályára lépő testvér közül egyértelműen György jutott a legmagasabbra, 1642-től 
csaknem negyedszázadig volt esztergomi érsek.867 
A család egyetlen nem egyházi pályát választó tagja, Gáspár mintegy fordított hivatali pályát 
futott be, mint apja: előbb hosszú ideig az igazságszolgáltatásban tevékenykedett, mint 
nádori ítélőmester.868 Innen került át a Magyar Kamarához; tíz évi tanácsosi tevékenykedést 
követően, pár évvel testvérévnek érseki kinevezése után 1645-ben jött el az igazi fordulópont 
pályájának: előbb báró és ugyanaznap királyi tanácsos, majd a Magyar Kamara elnöke lett.869 
Fiai közül János vitte a legtöbbre, ha apja sikereit nem is tudta meghaladni, az 1660-as évek 
végén Bars vármegye főispánja, kamarás és királyi tanácsos volt.870 Generációjával viszont a 
család a század végére kihalt. 
 
A zombori Lippay család 1560-ban kapott címereslevelet I. Ferdinánd királytól, melyben a 
nem nemes, hanem polgári állapotú adományost és gyermekeit megnemesítette az uralkodó. 
Az oklevélben a címer ugyan le van írva, de befestve nincsen. A leírás szerint az két egyenlő 
részre osztott (vágott) pajzs, melynek felső mezeje kék, az alsó ezüst színű.871 Ennek alsó 
részében három vörös, vagy violaszínű dombocska áll ki (prominent tres colliculi punicei seu 
violacei coloris), ezek közül a szélsőkön két leopárd áll, mellső lábukat kinyújtva, szájukat 
kitátva, szikrázó szemekkel és hátravetett törzzsel (micantibus oculis, caudisque in tergo 
reiectis), mellső lábaikkal egy márványoszlopot a közepénél fogva. A takarók színét az 
oklevél nem adja meg, a sisakdísz növekvő fél koronás leopárd, mely az oszlopot tartja 
(iránya nincsen megadva). Ez az a címerkép, mely a 17. század számos pecsétjéről 
visszaköszön, elsősorban Lippay György érsek révén. A címeradományt megelőző 
lenyomatokat nem sikerült találni a családtagok neve alatt, viszont időben viszonylag közeli 
ahhoz, az a lenyomat, mely minden bizonnyal Lippay I. Jánosé, és amellyel egy, Nádasdy 
Kristóf által írt levelet zártak le 1572-ben. Ennek pajzsában talaj nélkül látható egy oszlop, 
tetejénél koronával, melyet jobbról és balról a fent leírt módon két állatalak tart, a sisakdísz 
pedig jobbra fordulva az egyik állat növekvőn, mellső lábaival oszlopot tartva.872 Ezek 
szerint Lippay János már használta új címerét, igaz nem teljesen az armálisban leírt módon. 
A század végén használt variáción azonban már felismerhető a talaj, ha az oszlop részletei el 
is mosódtak.873 
A 17. századi lenyomatokon és egyéb címeres emlékeken a címereslevél címerképe hűen 
ismétlődik, apró eltérések azonban megfigyelhetőek. Egyfelől, talán mivel a címerkép 
kompozíciója összhangot alkot és kellően plasztikus, a pajzs felosztására semmi sem utal. 
Még Lippay György legminúciózusabban kivésett pecsétjein sem szerepel vágóvonal, vagy a 
színezés érzékeltetése, a kérdés csupán az, hogy melyik szín lett egyeduralkodó a háttérben. 
Erre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre megbízható források, színes, színezett tárgyak 
egyáltalán nem. A nem színezett és színjelzéseket sem mutató emlékek alapján lehetne arra 
gondolni, hogy az ezüst szín töltötte volna ki a hátteret. Legalábbis erre lehetnek 
következtetni, például az érsek superexlibriséből, mivel a kék (sötét) háttért érzékeltetni 
kellett volna. Csakhogy ez esetben a heroldalakok kiemelése volt a fontos, ami az adott 
technikával az adott anyagra a háttér megmunkálatlanul hagyásával volt elérhető. A kék 
                                                 
867 Életrajzát  l. Esztergomi érsekek. 296-303. [Tusor Péter] 
868 1633: MOL A 57 VIII. 31- 34. 
869 Fallenbüchl: Állami tisztviselők. 178. 
870 Vö. I. Lipót tanácsosi címadománya, Bécs, 1669. január 8., MOL A 57 XIV. 270., Fallenbüchl 
871 Iványi: Cimeres levelek. 9-10. A fehér és az ezüst színeknek a magyarországi heraldikai gyakorlatban is 
meglevő egyenrangúságára utal ennek az oklevélnek a megfogalmazása is („albo sive argenteo coloribus”). 
872 15 mm-es ovális pecsét, betűk elmosódva valószínűleg a sisakdísz két oldalán, Lövő, 1572. augusztus 30., MOL 
E 185 Nádasdy Kristóf Nádasdy II. Ferencnek nr. 11. 
873 13 mm-es nyolcszögletű pecsét, betűk a sisakdísz két oldalán I L, kötelezvény, Pozsony, 1598. május 9., MOL P 
1342 cap. 4. (f. 214.). 
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szín mellett a szakirodalomban való elterjedtség mellett a magyar heraldika korabeli 
jellemzői és a leopárdok színe szól, az ugyanis vagy arany, vagy természetes színű (az 
armális szövege nem adja meg, így inkább az utóbbira lehet gondolni), ami nem elég kifejező 
(kontrasztos) ezüst (fehér) háttérrel és adott esetben a heraldikai színszabály ellen is vét. A 
másik apró, de jellegzetes különbség a koronák megjelenése mind a leopárdok fején, mind az 
oszlop tetején. Ez elsőként egy 1635-ből származó lenyomaton azonosítható először csak az 
oroszlánokon,874 ezt követően azonban általánossá lesz – egyes részleteikben néha 
azonosíthatatlan gyűrűspecsétek kivételével. Ezeket kivéve viszont a címer nem változott, 
Lippay Gáspár pecsétjein a rangemelését követően sem. A sisakdísz Lippay György 
pecsétjein természetesen nem szerepel, Gáspár pecsétlenyomatain pedig következetesen az 
1560. évi adományban leírt alak látható, természetesen jobbra fordulva, és a fentiekkel 
párhuzamosan úgy tűnik az első (1640 előtti) pecséteken a kezében lévő oszlopon nincsen 
korona.875 Lippay II. János gyűrűspecsétjén is ez a címerkép szerepel, annyi különbséggel, 
hogy a pajzstalpban csak egy halmot (a középsőt, melyen az oszlop áll) ábrázoltak, így a 
leopárdok tulajdonképpen lebegnek.876 
Lényegében tehát a családtagok ragaszkodtak a kapott címerhez, legfeljebb annak kevésbé 
jelentős és nehezebben ábrázolható elemeit hagyták el, és a leopárdok „megkoronázásával” 
még előkelőbbé tették. Az utóbbi folyamat a fentiek szerint zajlott, a színek, illetve a pajzs 
vágásának eltűnése azonban lehet, hogy korábbi generációban történt. Lippay Kirstófnak a 
17. század végéről származó pecsétje is megerősíti ezt, illetve azt, hogy bár a megelőző 
generáció ragaszkodott a teljes címerhez, a „divathatások” alól nem vonta ki magát minden 
családtag, hiszen Kristóf pecsétjén ötleveles sisakkorona látható – és apró változtatásként a 
talaj egyenes, nem láthatóak a halmok.877 
 
 
Listhius, köpcsényi 
 
Az erdélyi eredetű család a hivatali pályákhoz és egy jó házassághoz kötődően emelkedett a 
magyar arisztokrácia soraiba. Listhius Kristóf nagyszebeni szenátor878 három fia közül kettő, 
Sebestyén és János is a Magyar Kancelláriára került. Az eredetileg a Szapolyai-ház 
szolgálatában álló fivérek Izabella királyné Erdélyből való távozása után álltak Habsburg 
oldalra. János egyértelműen házasságával alapozta meg karrierjét, 1555-ben elvette ugyanis 
Oláh Miklós húgát, Lukréciát. 1566-ban már királyi tanácsos és a kancellária titkára volt.879 
Felesége halála után egyházi pályára lépett és sorra töltött be fontos egyházi és ezzel 
párhuzamosan világi pozíciókat. 1568-ban veszprémi püspök és alkancellár, 1572-től győri 
püspök, és nemsokára kancellár lett.880 Egyik utolsó nagy sikere Köpcsény megszerzése volt 
1576-ban, mi által szilárd és Bécshez, Pozsonyhoz közeli rezidenciára, és egyben feltehetően 

                                                 
874 10 mm-es nyolcszögletű pecsét a mitra mellett GL EW betűkkel, Batthyány Ádámnak, Kismarton, 1635. 
szeptember 16., MOL P 1314 nr. 29264., továbbá uo. nr. 29278., 29282. (1640). 
875 13 mm-es, ovális pecsét, körirata: GASPAR LIPPAY DE ZOMBOR, Batthyány Ádámnak, Jánosháza, 1636. 
január 15., MOL P 1314 nr. 29244. 
876 8 mm-es, nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán I L monogrammal, Pozsony, 1677. április 19., MOL P 
1342 cap. 4. (f. 230v). 
877 13 mm-es ovális pecsét, Batthyány Ádámnak, h. n., é. n., MOL P 1314 nr. 29356. 
878 László 1655-ös grófi diplomája királybírónak mondja és közli több generációig felmenőit is, ez azonban a 
szakirodalomban nem fordul elő. 
879 Ember: Az újkori magyar közigazgatás. 78. 
880 Fellenbüchl szerint 1568-1569-ben alkancellár, 1569-től kancellár (Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 98., 
101.), Ember Győző szerint 1568-1572 között alkancellár, azt követően pedig kancellár (Ember: Az újkori magyar 
közigazgatás. 113-114.). A Királyi könyvekben található oklevélmásolatok szerint 1572. augusztus 6-án még 
alkancellár (MOL A 57 XV. 273. – ugyanitt már győri püspökként szerepel, ami ellentmond a szakirodalomban 
fellelhető 1573-as dátumnak ), 1574. március 26-án pedig már kancellár (MOL A 57 XXI. 126.). 
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bárói címre tett szert.881 1577-ben, mint Európa szerte ismert humanista hunyta le a szemét. 
Mivel testvére Sebestyén, kancelláriai jegyző, gyermektelenül halt meg, ezért a családot 
Listhius János gyermekei vitték tovább. Apjuk kitűnő udvari kapcsolatainak köszönhetően a 
fiúk fiatalon megfordultak a Habsburg udvartartásban és igen előnyös házasságokat 
kötöttek később. Minden bizonnyal a bécsi udvar közelsége és szolgálata hozta meg a rövid 
ideig Erdélyben szerencsét próbáló Ferenc fia, Listhius László számára 1655-ben a grófi 
címet. Sajátos, bár nem egyedülálló módon, a diploma narratioja inkább egy nagyszerű 
családi tabló, mint László érdemeinek felsorolása.882  Valamennyire furcsának tetszik az is, 
hogy László csak magának és mindkét nembeli utódainak szerezte meg a köpcséni szabad és 
örökös grófságot, nem kiterjesztve testvérére Györgyre, sem unokatestvérére IV. Jánosra. A 
jelek szerint utóbbi sokkal inkább egyéni érdemeiért nyerte a grófi címet kilenc évvel később. 
Szembetűnő a különbség abban is, hogy új rangja nem lett uradalomhoz kötve, talán mert 
Köpcsény már „foglalt volt”, vagy éppen a Schiller által kifejtett fejlődés okán. Tartalmazza 
viszont a diploma a címerleírást. Grófi kiváltságaikat azonban nem sokáig gyakorolhatták a 
Listhiusok. Az utolsó generáció két kétségkívül érdekes személységeivel eltűnt a magyar 
arisztokrácia soraiból. 
 
A szakirodalom szerint címeres nemesi levelet 1554-ben kapott a család, ez a dokumentum 
azonban sem eredetiben sem másolatban nem ismert,883 az alig húsz év múlva kapott 
címerbővítés viszont szól a korábbi címerről is. A Listhius család tagjai 1573-ban részesültek 
címerbővítésben, és az új címer hamarosan pecsétjeiken is megjelent.884 Ez negyedelt pajzs, 
melynek első és negyedik mezeje ezüsttel és kékkel ötször hasított, közepén vörös pólyával, 
a második és harmadik mezőben vörös alapon jobbra fordult, a pajzsfő elejében lévő csillag 
felé ágaskodó, (csaknem ugró – „quasi saltu contendentem”) ezüst (fehér) egyszarvú látható. 
A sisakdísz az egyszarvú két sasszárny között, melyek közül a jobb oldalin az első és a 
negyedik mező látható, míg a bal oldalin is ez a forma, de kék helyett vörössel hasítva. Az új 
címert a régi teljes lírása után határozza meg az oklevél, így képet lehet kapni, az azt 
megelőzően használt, illetve az uralkodó által adományozott változatról. E szerint a 
mesteralakokat tartalmazó (fentiek szerinti első és harmadik) mező volt a család eredeti 
címere, sisakdíszként a fent leírt sasszárnyakkal, mely császári adomány volt („illa … 
imperiali solum gratia habuistis”), és amelyet most magyar királyként adományoz 
használatra a Listhius Jánosnak és utódainak („etiam Regia legitimi Regis Hungariae 
authoritate et potestate TE et omnes tui haeredes atque posteritates utamini.”). A leírással és 
a gyakorlat azonban ellentmond egymásnak, egyfelől a csillagot nem festették be a 
címerképre, ahogyan a pecsétanyagban sem találni nyomát, másfelől a bővített címer a 
pecséteken már a bővítést rögzítő diploma előtt megjelenik, Listhius János az 1550-es évek 

                                                 
881 Báróságára ld. Schiller: Az örökös főrendiség. 283. 64. jegyz. 
882 Már a címzés is nagyon érdekes, hiszen egy családfát tartalmaz, mely idősebb Listhius Kristófig sorolja a 
felmenőket, aki az oklevél szövege szerint III. Frigyes császár hadvezére lett volna. Érdekes továbbá, hogy ebben 
a részben az oklevél írója a Listhius/Liszthy nevet helynévből képzett családnévként fogja fel, mivel az első 
ismertnek írt ős, az említett idősebb Kristóf nevét „alterius Christophori senioris ab Liszt” alakban adja meg, és 
pár sorral alább egy Liszt nevű karinthiai városra utal, mely báróságát Frigyes császártól kapta volna a család és 
következetesen „ab Liszt”-ként írja is a családi nevet. Az ősök közül természetesen János püspök emelkedik ki 
leginkább, de megtudjuk azt is, hogy az adományozott apja János Rudolf udvarában szolgált, majd Mátyás 
főherceg alatt a tizenöt éves háborúban Buda és Székesfehérvár ostrománál. Mindezekhez képest Lászlónak a 
háborút követő mozgalmak idején tanúsított hűsége szinte jelentéktelennek látszik. 
883 Siebmacher Ungarn. Liszti v. Nagy-Köpcsény (auch zu Kittsee). 
884 Teljesen az eredeti címert mutató lenyomatok: Batthyány Boldizsárnak, Bécs, 1575. június 27., MOL P 1314 no. 
29501.; Listhius István Batthyány Ferencnek, Pincehely, 1617. december 16., uo. no. 29491. és uo. no. 29492-29500. 
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közepétől kezdve biztosan ezt vésette pecsétjeire (csillag ezeken sincsen, az egyszarvú és a 
négyelés viszont egyértelmű).885  

Mivel 1554 előtti címeres emlék nem került elő, így a pecsétek alapján tehát elképzelhető 
lenne, hogy az abban adományozott címert vésték a pecsétnyomókra, és a Miksa-féle 
diploma csak a birodalmi adomány magyarországi „honosítása” lenne, ennek a lehetőségnek 
azonban az 1573. évi adománylevél szövege határozottan ellentmond (– amellett, hogy az 
utóbbi állítást is igazolja). 
A grófi rangemelésekhez csak V. János esetében járult a címert is érintő rendelkezés. A 
diplomában leírt címerben a második és harmadik mezőben az egyszarvú került a csillaggal 
a fentebb leírt módon, de a mező színe kék, és sárga (flavus) vonallal harántirányban vágott. 
Az első és harmadik mező közepén díszített, aranysárga vagy [!] ezüst színű886  és egy teljes, 
természetes (színű) sas látható benne szétvetett lábakkal, fejét jobbra fordítva, nyelvét 
kiöltve, fején királyi koronával. A szívpajzsban vöröses színű (fulvus), kétfarkú, fejét 
felemelő, száját kitátó, nyelvét kiöltő, fején királyi koronát viselő, mellső lábait előrenyújtó 
oroszlán található (a mező színe nincsen megadva). A pajzson három, királyi koronás 
tornasisak, melyek közül a középsőn a sas, a másikokon az oroszlán és az egyszarvú 
egymással szembenézve.887 Listhius László grófi rangemelésével nem járt együtt a címer 
megváltoztatása, annál feltűnőbb tehát V. János ezen új címere. Figyelmet érdemel a régi 
családi címer teljes és az új elemek egymáshoz való sajátos viszonya. A pajzsban a 
legelőkelőbb helyre ugyanis az oroszlán került, viszont a sisakokon a sas foglalja el azt. A 
sas, bár erre vonatkozó megjegyzés a szövegben nem szerepel, tartható az uralkodóház 
jelképének, illetve az arra történő utalásnak, már csak előkelő elhelyezése okán is. Az 
oroszlán felvétele csupán az adományos egyéni döntését tükrözi, melyet ismeretlen indokok 
motiváltak, és melyek közül a családi címerek egyesítését ki kell zárni – egyfelől felesége és a 
felmenők feleségei családjainak címereiben nincsen oroszlán, másfelől azért mert 
heraldikailag ebben az időszakban ilyen megoldással nem találkozni. Korunkból szemlélve a 
Listhiusok egymáshoz időben közeli két grófi rangemelését, úgy tűnik László címét 
(Köpcsény örökös és szabad ura) János címerével ellensúlyozta. 
A Listhiusok esetében az a furcsa helyzet áll elő a kutató számára, hogy az adománylevelek 
hordozzák az igazi ellentmondásokat, míg a pecsétanyag meglepően egységes, amihez az is 
hozzátartozik, hogy Listhius V. János grófi címerét hordozó tárgyi emlék egyelőre nem 
került elő. 
A családtagok pecsétjein, azon általános jelenségen kívül, hogy vannak olyan pecsétek, 
melyeken hiányoznak a pajzson kívüli díszek, a címerpajzs változatlan marad.888 Az egyetlen 
különbözőség abban nyilatkozik meg, hogy némely lenyomatokon a sisakdísz sasszárnyain 
nem vehető ki, illetve nem került ábrázolásra az 1. és 4. mező, amit amennyiben a 
pecsétnyomón is így volt, tarthatunk kivitelezési nehézségnek.889 Az időrendiség 
ugyanakkor arra a megfigyelésre is lehetőséget ad, hogy csak Listhius János által az 1570-es 

                                                 
885 Pl.: 22 mm-es ovális pecsét, ld. Listhius János Nádasdy Tamásnak, Bécs, 1555. szeptember 22., MOL E 185 no. 3, 
továbbá uo. no. 5., 9., 10., 13., 15., 18., 20. (Bécs, 1560. május 30.); 20 mm-es ovális pecsét, ld. Listhius János 
Nádasdy Tamásnak, L?, 1562. április 20., uo. no.21. Továbbá 18 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz mellett és a pajzs 
közepénél kétoldalt négyzet alakban I L A V betűkkel, Pozsony, 1569. szeptember 28., Prímási Lt., Acta radicalia, 
cl X cap. 196 1. cs. 164. p.., illetve 15 mm-es ovális pecsét, a mitra mellett kétoldalt az IL EV betűkkel, Pozsony, 
1569. augusztus 30., uo. 163. p.. Csak a sisakdísz (két sasszárny között növekvő ló?) vehető ki biztosan, 17 mm-es 
ovális pecsét, Oláhcsászár Miklósnak, Bécs, 1564. április 21., MOL P 184 II. 3. t. 
886 „flavis nimirum sive argenteis tabulis, per medium illuminatis et adornatis” MOL A 57 XIII. 98. 
887 „hinc rursus alium fulvum leonem, illinc vero monocerotem ad invicem convectos se seque intuentes” MOL A 57 XIII. 
98. 
888 Ld. Listhius István Batthyány Ferencnek, Köpcsény, 1606. február 16., MOL P 1314 no. 29490. 
889 Listhius Ferenc pecsétjén például a szárnyakon csak egy-egy pólya vehető ki, vö. 15 mm-es ovális pecsét, 
körirata: FRAN<CISCVS ...>, Szikszay Istvánnak, Várad, 1624. június 13., Prímási Lt. Acta radicalia cl. X c 196 7. 
cs. 225. p. 
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években használatba vett pecséteken tűnik fel az első és negyedik mezőnek a sisakdísz 
szárnyaira való helyezése,890 mivel viszont a címereslevél már tartalmazza, ezért az egyéni 
döntésen kívül nagy jelentőséget nem lehet tulajdonítani ennek. 
 
 
Lónyai, nagylónyai 
 
A család ősei a 13. századi követhetőek nyomon, de valamely középkori nemzetségből való 
származása – Nagy Iván állításával ellentétben – nem bizonyítható.891 Saját, és rokon 
famíliájuk a Naményi, névadó települései Bereg vármegyében feküdtek, ezek és néhány 
másik helység birtokosai között találni őket a 14-15. században.892 A 16. században kezdtek 
egyes családtagok kezdenek kilépni a vármegye, illetve birtokaik szűk köréből. Lónyay 
Gergely például fontos szerepet játszott az 1530-as évek pártharcaiban Északkelet-
Magyarországon, de unokája is lovaskapitányként szolgál, többek között Kassán. A 
következő 17. század elején Lónyay István és László Bocskai oldalán teljesítenek szolgálatot, 
majd László Bereg vármegye alispánja és országgyűlési követe is volt 1608-ban.893 A 
terebélyesedő család birtokainak fekvésénél fogva egyre több kapcsolatot építettek ki egyes 
családtagok az Erdélyi Fejedelemséggel, többen is a fejedelmek szolgálatában próbáltak 
érvényesülni. Lónyay Zsigmond volt az, aki a legmagasabbra jutott. Tisztségei jól mutatják a 
térség főurainak érvényesülési lehetőségeit és módjait. Bethlen Gábor alatt lett Kraszna 
vármegye főispánja,894 részt vett 1626-ban a pozsonyi béke kimunkálásában. Noha a 
következő év január közepén kiállított bárói diploma csak általánosságokat hoz fel a kegy 
indoklásául, az alig három héttel korábban megkötött békeszerződéssel való összefüggés 
nem lehet kérdés. Ugyanakkor, míg II. Ferdinándtól számos birtokadományban részesült és 
1633-ban már mint királyi tanácsost említik az oklevelek, addig I. Rákóczi Györgytől Bereg 
vármegye főispáni székét kapta 1644-ben.895 Kulcsszerepet játszott erdélyi részről az 1644-
1645-ben béketárgyalások és azok végrehajtása folyamán.896 Három lányának házasságai arra 
utalnak, hogy a magyar arisztokrácia elfogadta és nagyra becsület Lónyay Zsigmondot, 
illetve, hogy a alapvetően a térségbeli kapcsolatok határozták azokat meg.897 Lónyay 
Zsigmond ugyan korának és a felső-magyarországi térség egyik meghatározó 
személyiségévé vált, családját nem tudta azzá tenni, hiszen lányaival a főnemesi cím 
elenyészett és a família más ágainak jóval később sikerült újból az arisztokrácia soraiba 
jutniuk. 
 
A család címerét a szakirodalom kék mezőben zöld talajon egymással szembeforduló két 
ágaskodó arany oroszlánként adja meg, melyek közül a jobb oldali átellenes mellső 
végtagjában kardot, a bal oldali ugyanígy egy tölgyfaágacskát tart, melyen három makk (és 

                                                 
890 Ld. fentebb. 
891 A család középkori történetére bővebben ld. Karácsonyi: Az első Lónyayak., Lónyay: A Lónyay-család eredete. 
892 A család egyetlen kiemelkedőbb tagját tartja számon a szakirodalom András újhelyi várnagyot, aki Perényi 
Miklós familiárisa, majd 1447-ben országgyűlési követ volt, ld. Engel: Archontológia. I. 451., 520. 
893 Benda: A királyi Magyarország. 279. 
894 Már 1625-ben viseli a tisztséget (ellentétben Nagy Iván és feltehetően innen átvéve Fallenbüchl adataival – 
Fallenbüchl: Magyarország főispánjai. 151.), vö. II. Ferdinánd, Sopron, 1625. november 16., MOL A 57 VI. 455. 
895 Birtokadományokat ld. pld. Tanácsosként említve: II. Ferdinánd, új adománya Bereg és Zsbolcs megyei 
birtokokról, Wolkersdorf, 1633. augusztus 5.,  MOL A 57 VIII. 9.,  - az oklevél szövege „koronatanácsosként” és 
királyi tanácsosként jelöli meg. 
896 Részletesen ld. Zsilinszky: Lónyay Zsigmond.  – korábbi pályájának rövid áttekintésével. 
897 Mindhárom veje magyar főnemesi cím birtokosa volt, a Csáky és a Wesselényi család éppen Erdélyből 
„tartott” a királyi Magyarországon való érvényesülés felé, Bocskay is hasonló helyzetben volt Zempléni 
főispánként, mint Lónyay Zsigmond, Kemény Jánossal való házasság pedig ismét az erdélyi orientáció, mint 
lehetőség létét és tényét jelzi. 
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két levél) van, a sisakdísz függőlegesen elhelyezett páncélos kar, mely kardot fog, a takarók 
színe kék-arany, vörös-ezüst.898 Korszakunkból nem ismert uralkodói diploma, mely a címert 
érintette volna, így csak a pecsétes emlékekre hagyatkozhatunk ennélfogva a címer korabeli 
színeiről nem állítható semmi bizonyos. A pecsétek a báróságot szerző Lónyay Zsigmondtól 
továbbá három lánya közül kettőtől, Annától és Margittól maradtak fenn. A címer fő 
alakjaiban csaknem mindegyik megegyezik, egyedül Lónyay Annának volt egy olyan 
gyűrűspecsétje, melyre valami miatt, csak a balra néző oroszlán került rávésésre, ráadásul az 
is bizonytalan, hogy tart-e valamit.899 A sisakdísze ennek a címervariánsnak könyökben 
behajlított, és azzal a koronával érintkező, kardot tartó kar. Az egyetlen oroszlánt tarthatjuk 
a vésnök hibájának, a sisakdísz azonban egy másik pecséten is előfordul ilyen formán. 
Nagyobb, de még mindig valószínűleg gyűrűs pecsétjein sem egységes teljesen a címerkép, 
az egyiknél a pajzsban nem látszik talaj, az oroszlánok a pajzs vonalán állnak, a sisakdísz az 
általánosan előforduló,900 a másikon viszont, ahol van talaj az állatok alatt, ott szablyát tart a 
kar.901  Lónyay Margit pecsétjének címerképe pontosan megegyezik ez utóbbival.902 Lónyay 
Zsigmondtól ellenben olyan változat maradt fenn, melyen talaj nem látszik a kard viszont 
egyenes.903 Ezek a teljesen szabálytalan variációk másodlagos jelentőségűek éppen 
szabálytalanságuknál fogva. Valószínűleg annak kell tartanunk a bal oldali oroszlán által 
tartott tárgy mibenlétét, ez csak Lónyay Zsigmond címerén egyértelműen nem kard, lányai 
pecsétjeinek mindegyikén úgy vehető ki, hogy a bal oldali állatalak is kardot tart. Sajnos a 
rangemelést megelőző címeres emlék nem bukkant fel, így csak hipotetikus alapon állítható, 
hogy a címer nem változott a rangemeléskor, tudniillik alapvetően ezt használta a család 
később is, és így került a grófi diplomában is megerősítésre. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
a rokon családok esetében megfigyelhető gyakorlat szerint, amikor is egy-egy változatot 
átvesznek egymástól, az sem elképzelhetetlen, hogy egy, a bárói személyek címerében 
megjelent módosulás a rokonság egészének címerhasználatára befolyással volt. Ezen 
feltételezések valóságtartalma viszont csak újabb források feltárása révén igazolható. 
 
 
Majláth, szunyogszeghi 
 
Az ígéretes, mégis rövid, és kevéssé dicsőséges pályát befutó Majláth István erdélyi román 
származásúnak tartja a szakirodalom.904 A királyi udvarba már II. Lajos idejében bekerült , és 
főasztalnokmester lehetett fiatal kora ellenére. Túlélte a mohácsi csatát, ami után I. 
Ferdinánd pártjára állt és sikeresen harcolt János király hadai ellen. Szoros kapcsolatot ápolt 
Nádasdy Tamással, amit az is megerősített, hogy 1530-ban elvette feleségül húgát, Annát. 
Cselekedeteinek egyik meghatározója volt, hogy I. Ferdinándtól adományul kapta Fogaras 
várát tartozékaival együtt, amit viszont csak Szapolyai János oldalára állva tudott birtokba 
venni. Fordulópontot az jelentett erdélyi működésében, amikor a Ludovico Gritti ellen indult 
mozgalom élére állt. Ennek sikere népszerűséget és bizalmat hozott számára, ami abban 

                                                 
898 Siebmacher Ungarn. Lónyay v. Nagy-Lónya u. Vásáros-Namény. 
899 10 mm-es ovális gyűrűspecsét, Csáky Istvánnak, (Aranyos)Medgyes, 1663. június 23., MOL E 200 11. t. III. 
900 11 mm-es ovális pecsét, körirata: LONYAY ANNA, Csáky Istvánnak, Aranyosmedgyes vára, 1663. január 12., 
MOL P 71. IV. 123. cs. 
901 14 mm-es ovális pecsét, körirata: LONIAI ANNA, Csáky Istvánnak, Aranyosmedgyes, 1663. március 8., MOL P 
71. IV. 123. cs. 
902 13 mm-es ovális pecsét, körirata: LONIAI MARGITH, ifj. Csáky Istvánnak, Szepes vára, 1661. január 12., MOL 
P 71 fasc. 260. 
903 18 mm-es ovális pecsét, körirata: SIGISMVNDVS LONYAI D N L, Namény, 1633. október 20., MOL P 123 
Lónyay Zsigmond nr. 1., valamint Batthyány Ádámnak, aranyosmedgyesi kastély, 1636. szeptember 23., MOL P 
1314 nr. 42839. 
904 Életrajzát ld. Majláth: Maylád István. 
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nyilvánult meg, hogy I. János 1534-ben vajdává nevezte ki, a bárói címet 1547-ben kapta.905 
János király halála után az erdélyi rendek erdélyi főkapitánnyá választották, ő pedig a 
hatalmi űrt kihasználva megpróbálta Balassa Imrével a frissen kinevezett vajdatársával 
magához ragadni a hatalmat, ennek Rares Péter moldvai vajda betörése, és Majláth haláláig 
tartó konstantinápolyi fogsága lett a következménye.906 Fiát, Gábort Nádasdy Tamás vette 
szárnyai alá, egyértelműen neki köszönhette bárói címét. Ennek ellenére jó ideig Erdélyben 
János Zsigmond híveként és hadvezéreként tevékenykedett. 1566 után viszont elhagyta 
Erdélyt osztrák, majd morva nemességet nyert és Morvaországban is halt meg 1577-ben. 
Alsólendvai Bánffy Annától született fiai utódok nélkül hunytak el, István 1595-ben 
Esztergom ostrománál. 
 
A családnak nem ismert címeradományozó oklevele, a pecsétes anyagból a legjobb 
állapotban megtalált pecsétlenyomat Majláth Istvánné Nádasdy Annáé. Az 1548-1561 közötti 
időszakban használt pecséten a szakirodalomból családi címereként ismert címerkép 
szerepel: felröppenő, vagy tartásából ítélve inkább csak szárnyát kiterjesztő, jobbra néző 
madár (vadkacsa).907 A pajzsban nincs más kivehető címerkép (nád, sőt talaj, vagy víz sem a 
madár alatt), a sisakdísz ugyanez, viszont a jobbra néző (csőr?)sisakon nem látszik korona, – 
igaz tekercs sem. 
Majláth Gábortól jóval több értékelhető forrás származik. Négy elkülöníthető pecsétje közül 
három sisakdísz és takarók nélküli és jobbra fordult, lépő griffet ábrázol, ez az egyik 
változatban jobb kezét felfelé és előre nyújtja, kiterjesztve három ujját, míg a másikon talán 
kardot is tart.908 A harmadik általa használt pecséten vannak a vésésre utaló alakzatok, de 
éppen a címerkép nem vehető ki. A sisakdísz egy a szarvaival felfele néző félhold, melyből a 
szarvakat fogó, szembe fordult emberalak nő ki.909 
Majláth Istvántól sajnos nem maradt fenn sok értékelhető pecsétlenyomat. Az egyetlen 
többé-kevésbé azonosíthatón a pajzs felett S M monogram foglal helyet, magának a pajzsnak 
viszont csak a jobb oldala vehető ki, amin talán egy felfelé nyúló karmos láb látható.910 

A család negyedik tagja, akitől pecsétlenyomat maradt ránk, az Majláth Margit. Az egyetlen 
tőle származó és értékelhető lenyomaton elmosódott címerpajzson három balharánt pólya 
látható, esetleg balharánt hétszer vágott pajzsmezőről beszélhetünk, ezért valószínű, hogy 
nem a családi címert hordozza.911 A töredékesség miatt messzemenő következtetés nem 
vonható le a Majláthok címerének vonatkozásában az azonban biztosnak látszik, hogy a 
rangemeléssel együtt nem történt változtatás rajta. 
 
 
 
 

                                                 
905 1547. augusztus 13., MOL A 57 II. 254-255., Áldásy: Címereslevelek. II. 107. 
906 Pontos céljaik nem ismertek, vö. Pálffy: A tizenhatodik század. 100. 
907 MOL E 185 Majláth Istvánné Nádasdy Anna Nádasdy Tamásnak, no. 9. (Fogaras), no. 15., no. 16., no. 35., no. 
51. (Fogaras vára, 1561. október 24.).  Férje haláláig Nádasdy Anna vörös viaszt használt, már 1538-tól 
kimutathatóan, vö. uo. Bezerédj Mihálynénak no. 1. (1538. február 4.) - ez egyébként egy nagyobb, mintegy 21 
mm-es pecsét lenyomata. 
908 Első változat két pecsétnyomón szerepelt: egy 18 mm-es ovális (MOL E 185 Nádasdy Tamásnak, no. 7., Bécs, 
1550. március 7.) és egy nyolcszögű pecséten (uo. no. 14. ?). A második változat egy kb. 22 mm-es ovális pecsét 
felette G? M monogrammal, (igen elmosódott) – uo. no. 13. (Bécs, 1558. november 10.). 
909 MOL E 185 Nádasdy Tamásnak, no. 11. (Bécs, 1552. május 22.), – a sisakdísz két oldalán kivehetetlen 
monogram betűi. 
910 MOL E 185 Nádasdy Tamásnak, no. 18. (Berzence vára, [„in castro suo Berzencze”] 1532. szeptember 8.). Az 
első tizenhét fennmaradt, Nádasdy Tamáshoz írt levelét még zöld viaszpecséttel zárta le, az első vörös pecsétes 
1539. augusztus 21-én kelt, uo. no. 20. 
911  23 mm-es nyolcszögletű pecsét, MOL E 185 Nádasdy Tamásnénak, no. 2. (Fogaras, 1551. december ?) 
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Majthényi, kesseleőkeői 
 
A Felvidék egyik kiterjedt és meghatározó rokonsága, a Divék nemzetség volt a 
középkorban.912 A még később is virágzó Bossányi, Újfalussy, Divéky családokkal közvetlen 
genealógiai kapcsolatuk egyelőre nem adatolható. A Majthényiak első ismert őse a 13. 
században élt Mikó, akitől még a rövid életű Kernecsi család származott.913 A családnak 
Majthényiként való megnevezésével a 14. század végétől találkozni, nem sokkal később 
bukkannak fel az első jelentősebb szerepet vitt családtagok is. Majthényi Gergelyhez köthető 
Kesselőkő várának megszerzése is (1434), amivel jelentős lépést tett társadalmi pozíciója 
megszilárdításához. A 16. század folyamán, a harcmezőkön találni Majthényi Miklóst, 
Bertalant, de legnagyobb karriert gersei Pethő Margittól született fia, László futotta be, aki 
hadi érdemei révén Zólyom vármegye főispáni méltóságáig emelkedett.914 Négy fia közül 
László egyházi pályára lépett, 1608 decemberétől szerémi püspök, illetve élete vége felé egri 
nagyprépost lett.915 Másik három testvére közül a legeredményesebb György lett, aki 1631-
ben bárói címet szerzett. 
A család másik ágából nemsokára unokaöccsének (testvére, Imre fiának) Mihálynak sikerült 
elérni ugyanezt. Noha Mihály az 1630-as évektől a Magyar Kamara tanácsosa volt, tehát 
hivatali pályára lépett,916 az 1654. decemberében kiadott diploma917 főként haditettekről 
emlékezik meg, egészen a távoli, 16. század közepén vitézkedett felmenőkig.918 A két 
báróságszerző viszont megalapozta a család helyét a magyar arisztokráciában. György egyik 
fia, János 1670-ben egyszerre lett királyi tanácsos és személynök.919 
1678-ban Majthényi Gergely szerzett bárói címet A szöveg gyakorlatilag ugyanaz, mint 
Majthényi Mihály bárói diplomájában, Gergely tetteiről pedig szinte semmit sem ír a szöveg, 
így igen valószínű, hogy a Mihály fiú utód nélküli halálával veszendőbe ment főnemesi 
címet mentette mintegy meg a család, illetve az ága a maga számára. Házassági kapcsolataik 
azt tükrözik, hogy az arisztokrácia elitjébe – legalábbis ebben az időszakban – nem tudott 
bejutni a Majthényi család. 
 
A Majthényi család ősi címere a Divék nemzetség medvéje,920 melyet a rokon családokhoz 
hasonlóan megőriztek és a család ágakra szakadását követően is megtalálható az ágak, és 
családtagok címereiben. A (fenyő)fa előtt jobbra lépő, vagy jobbra fordultan álló medvét 
ábrázoló címerkép kevés változatosságot mutat a családtagok címerein. A legegyszerűbb 
címerkép, az eredeti címer feltehetően a medve volt, ez korszakunkban is előfordul, igaz 
ritkán, például Majthényi Mihály gyűrűspecsét-lenyomatain, igaz ez esetben a medve – 
egyedüliként a feltárt anyagban – balra lép.921 A 16. századból és a 17. század elejéről, 

                                                 
912 A család középkori történetét részletesen ld. Szerémi – Ernyey: A Majthényiak és a Felvidék.  
913 Engel: Genealógia. Divék nem 1. Mikó ága. 
914 Fallenbüchl: Magyarország főispánjai. 
915 Egri nagyprépostságára lásd utódja kinevezési oklevelét – II. Ferdinánd, Bécs, 1622. március 20., MOL A 57 VII. 
124. Feltehetően 1624-ben hunyt el, akkor adományozza tovább ugyanis az uralkodó a szerémi püspökséget, ld. 
II. Ferdinánd, Ebersdorf, 1624. szeptember 22., MOL A 57 VII. 336-337. 
916 Fallenbüchl: Állami tisztségviselők. 187. 
917 III. Ferdinánd, Bécs, 1654. december 18., MOL A 57 XI. 178-182. 
918 Megtudni azt is az oklevél szövegéből, hogy Mihály apja, Imre is hadakozott a törtök ellen, igaz neki csak egy 
jeles tettét emeli ki a szöveg, amikoris a Balaton jegén egy rettenetes törököt egymaga kihívott harcra és legyőzte. 
Maga Mihály kezdetben Rudolf Teuffenbach parancsnoksága alatt harcolt katonáival Csehországban, majd 
nyolcvan magyar zsoldossal Thurn gróf mellé küldetett és Krumlov ostrománál tüntette ki magát. I. Rákóczi 
György támadásai idején főkvártélymesteri hivatalt viselt. A rangemelést követő évben fontos, bizalmi pozíciót 
kap: ő lesz a Magyar Kamara elnöke, ám nem sokáig, néhány hónap múlva elhunyt. 
919 I. Lipót, Ebersdorf, 1670. október 18.,  MOL A 57 XV. 202. és 202-203. 
920 Csoma: Magyar nemzetségi. 1210-1213., továbbá ld. Rakovszky: A Divék-nemzetség., Rudnay: A Divék 
nemzetség., Csergheö: A Divék nemzetség.  
921 MOL P 485 A család által rendezett iratok fasc. CC. fol. 31, 27. 
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valamint főként a végéről származnak olyan pecsétek, melyeken a medve lebeg, vagy a pajzs 
vonalán áll. Ez a megoldás jellemzően gyűrűspecséteken fordul elő, Majthényi Farkas, 
Majthényi György valamint Mihály és Ferenc esetében. Mintha kevesebb lenne viszont azon 
címeres pecsétek száma, melyeken, mint az a későbbi forrásanyagban és a szakirodalomban 
látható, talajra helyezik a medvét. Majthényi György és ifj. Mihály egyik pecsétjén egyszerű 
talaj látható,922 míg Kristóf és Miklós pecsétjeiken hármas halmot alkalmaztak talajként.923 
Az egyszerű változtatások másik formája lehet az égitestek számának és helyzetének 
megváltoztatása. Az általános és egyben ősi variációtól (a pajzsfő elejében balra fordult 
félhold, hátuljában, a fa másik oldalán, pedig [hatágú] csillag) igen kevés eltérés mutatkozik. 
A fenti említetteken kívül egyedül Majthényi Albert címerén nem látható egyetlen égitest 
sem.924 Gyakrabban előfordul viszont, hogy felcserélik a holdat és a csillagot, azaz ugyanúgy 
a pajzsfőben, a fa két oldalán találhatóak, csak ellentétes oldalon, ilyen címert használ id. 
Majthényi Kristóf (1659).925 A fa alakja szintén mutat változatokat, bár kevésbé valószínű, 
hogy döntő megkülönböztető jelleget akartak volna neki adni. A legtöbb esetben sejthetően 
háromszögforma lombozatú, tehát fenyő, de előfordulnak másfajta, vélhetően lombhullató, 
lombkoronák is például Majthényi Gábor (1614), Miklós (1623) pecsétlenyomatain.926 
Mivel a sisakdíszt a nemesi ág a 18. században is használta, amennyiben átvételről van is szó, 
akkor is a 17. század első felében kellett, hogy történjen az. A bárói ágak felmenőinek 
címeren mindenesetre a három(strucc)toll látszik a század elejétől.927 
Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a családtagok, ágaktól függetlenül, meglehetősen 
szilárdan ragaszkodtak ősi címerükhöz. A fa alakjának változatait jó eséllyel tulajdoníthatjuk 
a vésnökök munkájának, esetleges tévedésének — szemben azzal, ha például a csillagok 
számában lenne változás.928 Ugyanez áll a sisakdíszre is. A fa esetében az a gondolat is 
felmerülhet, hogy mivel a címert leíró adománylevelek tölgyet említenek és a korai 
ábrázolások is lombhullató fára utalnak, a fenyő feltehető megjelenése a konkrét környezet 
figyelembevételén alapulhatott. A nemzetségi címer annak ellenére maradt gyakorlatilag 
változatlan, hogy a család számos ágra szakadt, és szűkebb pátriájukban más családok is 
hasonló címert használtak (leginkább: Bossányi, Újfalussy, Rudnai). Így a Majthényiek 
címerhasználata — az eddig feltárt anyag alapján — azt példázza, hogy finomítanunk kell 
Csoma János állításait: az ősi címerhez való ragaszkodás igenis megvolt az újkorban is, 
legalább annyira, hogy a kaotikus állapotokat nem lehet általánosítani. 
A Majthényiak tehát hűnek mutatkoztak régi címerükhöz, és a más esetekben is 
megfigyelhető talaj, hármas halom alkalmazását nem tekintve lényegi változtatások nem 
fordulnak elő esetükben.929 Kérdés, hogy vajon így volt-e ez az ebben az időszakban kapott 
címerbővítésekkel is? Elsőként Majthényi György — Szunyogh Julianna férje, nem sokkal 
felesége halála előtt — részesült bárói címben és címerbővítésben.930 Az új címer a leírás 
szerint vágott és felül hasított pajzsú, ami a későbbiekben sátras megosztásban jelenik meg a 
pecsétlenyomatokon. Az alsó mezőben kapott helyet a nemzetségi címer, eredeti formájában, 
ezért itt most csak színeit emeljük ki: kék mezőben zöld domb és zöld lombú tölgyfa, a 
csillag arany, míg a hold ezüst színű, de a medve színére nem történik külön utalás („...sub 
eaque [ti. quercus] integer ursus stare...”). A tulajdonképpeni első – jobb felső – mezőbe vörös 

                                                 
922 MOL P 485 A család által rendezett iratok fasc. EE fol. 4, illetve fasc. CC fol. 43. 
923 MOL P 485 A család által rendezett iratok fasc. FF fol. 4, illetve fol. 2. 
924 MOL P 485 A család által rendezett iratok fasc. FF fol. 18, 23, 24. 
925 MOL P 485 fol. 9, illetve fasc. CC fol. 45. 
926 MOL P 485 A család által rendezett iratok fasc. FF fol. 17.; fol. 2., illetve fasc. CC fol. 43. 
927 Ld. Majtényi Bernát pecsétjét, 1606, Novak: Rodové erby. XXIX. 6. 
928 Minden bizonnyal vésési hiba eredményezte Majthényi Mihály egyik pecsétjén egy elefánthoz hasonló 
állatalak megjelenését, vö. Federmayer: „Sloní” erb. 
929 A szakirodalomban híressé vált elefánt teljesen egyedi eset, részletesen ld. Federmayer: Sloni erb. 
930 II. Ferdinánd, Bécs, 1631. július 24., fogalmazványa: MOL A 35 ao. 1631, nr. 223., ld. még. Áldásy: 
Címereslevelek. III. 227-229. 
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alapon felröppenő fekete egyfejű koronás sas került. A másodikba – bal felső – egy fekete, 
jobb fele lépő, nyelvét kiöltő koronás oroszlán (a mező színe nincsen megadva). A két sisak 
közül az első dísze a sas, a másodiké az oroszlán. A pecsétes ábrázolások, a fent már említett 
eltérés mellett ezt a variációt követik. Különösen, mivel Majthényi Gergely 1678-as 
rangemelésekor, illetve Majthényi Mihály 1654-ben ugyanezt a címert kapta és így 
használták utódai is, de sátras pajzsosztással.931 A báróságszerző György fia János egyetlen 
eddig fellelt címeres pecsétlenyomatán (1649) viszont az 1. és 2. mező és így a sisakdíszek is 
meg vannak cserélve.932 Hogy a vésnök okolható ezért vagy valami, valaki más, nem tudni, 
viszont a harminc év időkülönbség miatt nem volt rákényszerítve, hogy a másik ág címere 
miatt változtasson a nemrég adományozott és olyan formában is egyedülálló címerén. 
A Majhtényiak esetében a nemzetségi címer minden rangemelés esetén megváltozott a 
vizsgált korszakban, viszont a változtatás ez esetben azt jelentette, hogy az egyes családtagok 
(illetve előrevetítve: egyes ágak) átvették az első főnemesi változatot. Hasonló folyamat 
játszódott tehát le, mint a gersei Pethők esetében önálló módosítási, értelmezési szándék 
(vagy szükség) nélkül. 
 
 
Makár, makaszkai 
 
Makár János a felszabadító háborúk időszakában tüntette ki magát, mint a horvát mezei 
lovasság ezredese, és noha mind a megelőző, mind az azt követő évtizedekből vannak 
adatok Makár családnevű horvát katonatisztekre, alaposabb kutatások híján nem tudjuk őket 
összekapcsolni egy katonadinasztiává. A bárói diploma933 Makár János családját a dinasztiát 
régóta hűen és vitézül szolgálónak nevezi, azonban ezen kitétel formálisságára utal, hogy 
senkit sem nevez meg a szöveg az elődök közül és tetteiket sem részletezi. Annál inkább a 
megadományozottét, aki a leírás szerint ugyan csak a felszabadító háborúk alatt vitézkedett 
a Dél-Dunántúlon, de így is rászolgált a bárói címre.934 E tettek okán kapta bárói címét, 
makaszkai előnevét és címerének megerősítését. A diploma Miklós és Anna nevű gyermekeit 
említi, ebből feltehető, hogy anyjuk akkor már nem élt, sajnálatosan többet nem tudunk sem 
az ő, sem gyermekei további életéről. 
 
A család egyetlen címeres emléke a grófi diploma címerbővítése, mely alapján a 
szakirodalom a címer rajzát közölte.935 Ez négyelt pajzs szívpajzzsal, az első és negyedik 
arany mezőben fekete, egyfejű, szárnyát kitáró, lábait kinyújtó, vörös nyelvét kiöltő fekete 
sas; a második és a harmadik mezőben vörös alapon fehér szerencsekerekek (rotas fortunae) 
kerültek; a szívpajzsban kék mezőben Szűz Mária látható a kis Jézussal. A három sisak közül 
a két szélsőn (páncélos) emberi kéz van, a jobb oldali kardot tart, melyen levágott törtök fej 
van, a bal oldali három különböző színű zászlót fog, a középsőn a birodalmi kétfejű sas 
látható birodalmi díszben, feje felett koronával, szárnyait kiterjesztve. A takarók színe sárga-
kék, fehér-vörös. A címer formáját tekintve szépen illeszkedik a korabeli főnemesi 
címerbővítések közé, tartalmi megoldásaiban, különösen a vallási témájú és a főhelyre 

                                                 
931 III. Ferdinánd, Bécs, 1654. december 18., MOL A 57 XI. 178-182, Áldásy: Címereslevelek. III. 411-412.; és I. Lipót,  
Bécs, 1678. január 17., MOL A 57 XVI. 367-370., Áldásy: Címereslevelek. IV. 167. 
932 P 485 Az OL által rendezett iratok, fasc. 27 fol. 6. 
933  I. Lipót, Laxenburg, 1687. április 24., MOL A 57 XVIII. 524-527. 
934 Párbajt vívott a virovitici? török kapitánnyal, és legyőzve őt fejét vette, és ezt tette egy Bocskádon vívott 
párbajban a babócsai Ahmet ispaja? –l is. Egyéb személyes hőstettei mellett parancsnokként is megállta helyét: 
Szigetvárnál egy tatár csapatot győzött le embereivel és Pécs elfoglalásánál is kitüntette magát. 
935 I. Lipót, Laxenburg, 1687. április 24., MOL A 57 XVIII. 524-527., címerleírás: 526.; rajza: Siebmacher Koratien. 
Makar v. Makarszka. 
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helyezett címerképpel egyben egyedi is. Kiemelendő az is, hogy ezen a címeren tényleg 
birodalmi sas látható. 
 
 
Malakóczy, szomszédvári 
 
Mint a korabeli főnemesség jelentős része a Malakóczyak is elsősorban katonai karrierjük 
elismeréseként jutottak a főnemesség közé. Esetükben a Dél-Dunántúlon és Szlavóniában 
több generáción keresztül katonáskodó családról van szó, melynél külön érdekesség, hogy a 
férfiak nemzedékeken át a Miklós keresztnevet viselték. Az első ismert katona I. Miklós, aki 
feltehetően a Zrínyiek familiárisi köréhez tartozott és – nyilván kiérdemelten, amiről viszont 
nincsen adat a szakirodalomban – lett Zrínyi György akaratából 1578-ban Bajcsavár 
főkapitánya, és tisztét 1592-ig töltötte be.936 Egyelőre még ennél is homályosabb a címszerző 
– feltehetően előbbi fia – Malakóczy II. Miklós pályája, annál is inkább, mert a bárói diploma 
sem közöl részleteket életéről, érdemeiről. Felesége, Konszky Dorottya, révén viszont 
megkapaszkodott a magyarországi arisztokráciában, pontosabban – mint azt a a különböző 
vagyoni és jogügyletek okirataiból kiderül a horvát-, szlavónországi főnemességben, hiszen 
házassági kapcsolataik a például a Gregorjánczi, vagy az Istvánffy családdal kötötték össze 
őket.937 Ennek ellenére komolyabb hivatalt, magasabb katonai rangot a családtagok később 
nem értek el. A család utolsó férfi tagja IV. Miklós, a 17. század végén halhatott meg. 
 
A család címeréről nagyon kevés emlék maradt fenn. A szakirodalom szerint938 az zöld 
halmon lévő arany koronából jobbra növekvő arany oroszlán, mely mellső lábait, karmait 
kimeresztve előre nyújtja, nyelvét kiölti. A Malakóczy IV. Miklóstól fellelt egyetlen pecsét ezt 
részben erősíti meg, azon ugyanis nem látható a pajzstalpban a halom, így a korona lebeg, 
minden másban azonban megegyezik a fenti írtakkal.939 Amennyiben nem erről a pecsétről 
készült a leírás, úgy viszonylag nagy esély lenne arra, hogy azt lehessen állítani, nem 
változott a címer a 17. században. 
 
 
Mednyánszky  
 
Az igen kiterjedt Trencsén vármegyei eredetű családnak egy-egy ága a 17., illetve a 18. 
században került be a főnemességbe. Elsőként ez 1688-ban Pálnak sikerült. A család már 
ekkorra számos ágat és ágazatot számlált, melyek közös ősének a 14. században élt mednei 
János fia Jakabot tartja a genealógiai irodalom. Nyilvánvalóan összefügg a család 
szerteágazásával a vagyon felaprózódása, így nem találjuk őket a megye 1550 körüli 
birtokosai között.940 A címszerző Pál nagyapja, Miklós, Trencsén vármegye főjegyzője volt és 
unokája is a hivatali pályát választotta. Minden bizonnyal komolyabb iskolai (egyetemi) 
végzettséggel rendelkezve a Magyar Kamaránál kezdte pályafutását, 1670-ben, mint 
fogalmazó. Ezt az állást csak rövid ideig töltötte be, már a következő évben titkár lett, majd 
címzetes, utóbb fizetéses tanácsos.941 Alig két évtizedes szolgálat után 1688-ban került a 

                                                 
936 Familiárisságára utal Toifl: Bajcsavár története. 28. 35., kinevezési okiratának részlete uo. 29..  Élete további 
kutatásokat igényelne, ugyanis csak halálának éve (1603) a következő biztos adat belőle, Uo. 36. Ezen kívül Pethő 
Gáspár krónikája emlékezik meg róla, idézi Nagy: Magyarország családai. 277. 
937 Az Istvánffy felmenőkre ld.: Szily: A Kisasszonyfalvai Istvánffy család. 128. 
938 Siebmacher Kroatien. Malakóczy. 
939 15 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán félkörívesen N M L B - <?>V, tanúsítvány, lugi kúria, 1682. 
június 22., MOL P 1613 1682. év.. 
940 Vö. Maksay: Magyarország birtokviszonyai. II. passim. 
941 Fallenbüch: Állami tisztviselők. 194-195. 
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főnemesek közé, és pár év múlva pályáját az Udvari Kancellárián folytatta, mint tanácsos, 
majd élete utolsó hét évében mind a kamara, mind a kancellária tanácsosa volt.942 Az egyik 
első „hivatalnok-főnemes”, sőt főnemesi család, ugyanis három fia közül Ferenc egyházi 
pályára lépett, József kamarai, Pál kancelláriai tisztviselő lett, ugyanakkor bárói címük 
ellenére sem sikerült beházasodniuk a régi arisztokrata családok közé. 
 
A család címere a genealógiai irodalom szerint három egymást harántirányban keresztező, a 
harmadik a közös érintkezési ponton áthaladva felfelé álló nyílvessző,943 ami viszont csak 
visszakövetkeztetett alak, mivel ez az a „központi” elem, amely mindegyik későbbi címerben 
megtalálható. A 16-17. század folyamán ugyanis három címeradományra is sor került. Ezek 
közül az elsőnek csak szakirodalmi ismertetését sikerült fellelni, amiből nem egyértelmű, 
hogy megerősítésről, vagy bővítésről van-e szó. Az ekkor adományozott címer mindenesetre 
a fenti címerkép egy kék mezőben lebegő arany koronában, a sisakdísz pedig növekvő fehér 
egyszarvú, a takarók mindkét oldalon kék és arany színűek.944 
A teljes szöveg hiányában nem deríthető ki, hogy mi volt a változtatás ténye a pecsétes 
anyag adhat viszont ehhez támpontokat. Mednyánszky Jánosnak ugyanis fennmaradt a 
címereslevél előtt használt pecsétjének több lenyomata, melyen egyértelműen kivehető, hogy 
az ekkor általa használt címer a három, fenti módon elhelyezett nyílvessző volt,945 a 
következtetésnek megfelelően. Bár ennek alapján a sisakdíszről nem lehet semmi bizonyosat 
állítani, valószínűnek tartható, hogy az egyszarvú is felvétel, illetve az 1561. évi bővítmény 
egyik tárgya volt a korona mellett, - erre utal a sisakdíszbe kerülése és a korabeli divat is. 
A következő generáció már újabb címerbővítést nyert az uralkodótól. A báróságszerző Pál 
nagyapja, Mednyánszky Miklós Trencsén vármegye jegyzője a tizenöt éves háborúban 
szerzett érdemeiért Rudolf király a nemességét megerősítette, és címerét kibővítette. Sajátos 
módon ez a változtatás legfőképp a színezést érintette, ugyanis hasítással kettéosztotta a 
pajzsot, melynek első mezeje kék a második vörös lett az adomány szerint és a takarók is 
ennek megfelelően változtak meg, színük egyfelől vörös és fehér, balról kék és arany lett, a 
pajzstalpba pedig három kis zöld halom (hármashalom) került.946 Ezt a módosításokat, 
tekintve a család ágakra szakadását, címertörésnek is tarthatjuk, hiszen nagyon valószínű, 
hogy Mednyánszky Miklóst legfőképp az 1561. évi adományban szintén leszármazás révén 
részesülő rokonoktól való megkülönböztetés miatt kérte. E feltételezés alátámasztásaként az 
is szóba jöhet, hogy az 1561. évi oklevelet Mednyánszky János várpalotai kapitány nyerte és 
csak általa testvérei és unokatestvérei György és Márton, így György fia kevésbé érezhette 
azt magáénak. 
A 17. századi pecsétes anyagban azonban nincsen nyoma a változtatásnak. Ennek 
nyilvánvaló oka lehet a pecsétek képeinek monokróm mivolta, nem szabad azonban 
elfelejteni, hogy a hasítás vonalának kivésése, vagy csak részbeni érzékeltetése – annak 
ellenére, hogy a pajzs nagy részét elfoglalja az eredeti címerkép – nem lett volna feltétlenül 
lehetetlen, akkor sem, ha csak gyűrűspecsétekről van is szó. Miklós fiai, Mednyánszky János 
és Jónás szinte tökéletesen ugyanazt a címert vésetik pecsétjeikre, akárcsak Mednyánszky 
István, ami így ezen emlékeken az I. Ferdinánd-féle adomány képének felel meg.947 

                                                 
942 Bárói oklevelét említi Mednyánszky Antal bárói diplomája (Mária Terézia, Bécs, 1750. augusztus 25.), ld.: MOL 
A 57 XLI. 609. Az ugyanitt szintén említett János Nagy Iván szerint sem Pálnak, sem Antalnak nem volt egyenes 
ági felmenője, vö. Nagy: Magyarország családai. VII. 384. 
943 Siebmacher Ungarn. Mednianszky v. Aranyos-Megyes. 
944  Szluha: Árva, Trencsén, Zólyom. 355. 
945 15 mm-es kör alakú pecsét a pajzs felett I M monogrammal, Palota vára, 1555. szeptember 2., MOL E 185 
Nádasdi Tamásnak nr. 5., továbbá uo. nr. 1. (1550), 3., 4. 
946 Prága, 1600. augusztus 24., a címerleírást ld. Áldásy: Címereslevelek. II. 263. Továbbá a nyílvesszőket arany 
színűeknek nevezi az irat, de ennek az adatnak az újdonsága nem dönthető el. 
947 Ld. pl. 13 mm-es ovális pecsét a sisakdísz két oldalán I M monogrammal, Mednyánszky János Balassa III. 
Bálintnak, Szolotince, 1672. február 19., MOL P 1761 5. t. nr. 55.; valamint7 mm-es, nyolcszögletű pecsét, 
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Mednyánszky Pál pecsétjén viszont változás figyelhető meg, ő ugyanis a sisakra még két 
sasszárnyat is helyez.948 Sajnos a forrás nem datálható, de ez mintegy előképe lehetett a bárói 
diploma változtatásának, magát a változtatás tényét tekintve. A bárói címet adományozó 
oklevélben a címert is kibővítette az uralkodó a hasított pajzs kék, illetve piros mezejébe 
(jelezve, hogy a színezés nem merült feledésbe) a szélső halmokra egy-egy ágaskodó, nyelvet 
öltő, a szélső nyílvesszőket néző fehér egyszarvú került, a sisakdísz és a takarók nem 
változtak. Ahogy a pecsétes anyag támaszthatott kétségeket az 1600-ban kapott címert teljes 
használatba vételét, elfogadását illetően, úgy a 18. századból származó források arról 
tanúskodnak, hogy a bárói címert a családtagok amennyiben lehetséges volt, úgy minden 
részletére kiterjedően használták.949 
Ezáltal egyenes vonalú, mind címerképeiben, mind színezésében bővülő címerváltozás 
rekonstruálható a Mednyánszkyak esetében, mely hátterében a „divathatások” mellett talán 
az ágak megkülönböztetésének igénye, másodszorra pedig a rang kifejezéséé állhat. 
 
 
Melith, brebiri 
 
Horvátországi eredetű család, melyet a Subics nemzetségből eredőnek tartanak.950 A török 
időkben Északkelet-Magyarországon telepedett meg. 1580. évi nemesség és címerújítását 
követően feltehetően Melith Pál lett báró még 1603 előtt.951 Legjelentősebb tagja mégis a 
következő században élt Melith Péter a Királyi Tábla esküdtje, szatmári főkapitány, és 1636-
tól királyi tanácsos,952 aki 1655-ben szabolcsi főispán is lett.953 Rajta kívül igazán jelentős 
pozíciót nem töltöttek be a családtagok, az utolsó Melith a Rákóczi-szabadságharc 
nyitányakor lett a kurucok áldozata.954 
 
A Melith család címeréről nyerhető információkat kettősség jellemzi. Egyfelől hogy 
viszonylag számos címeres pecsétet lehet fellelni a családtagoktól, ezek egyikén sem lehet 
teljesen pontosan azonosítani a címerkép minden elemét, így a címerről csak hozzávetőleges 
képet lehet alkotni. Másrészről a szakirodalom által lényeges jellemzőit (maga a címer, illetve 
annak eredete) tekintve feltártnak mondható. Az érdem kettős, elsőször Csergheö Géza, a 
Káta nemzetség címeréről értekezve vetette fel, hogy a fiúsított Csáholyi Anna révén került a 
család címerébe a nemzetség címere, a kerék. Melith Vid egy pecsétje alapján pedig arra 
következtetett, hogy mivel az sasszárnyat ábrázol, a család a Zrínyiekkel együtt a Subics 
nemzetségből származott.955 Nem sokkal később mindez okleveles bizonyításra talált, a 
Turulban megjelent cikk szerzője feltehetően a címerkérő folyamodvány és a diploma 
alapján közli a címer leírását, igazolva Csergheö elméletét. Eszerint az 1580-ban a két család 
címerének egyesítésével létrejött címer „Vörös mezőben zöld halmon koronás, szárnyas 
angyal, hosszú kék ruhában, mellén keresztbe tett vörös stólával, karjai meztelenek, lábai 

                                                                                                                                                         
Mednyánszky Jónás Batthyány Ádámnak, Beckó, 1651. február 21., MOL P 1314 nr. 30739..; illetve 9 mm-es, 
nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán S M monogrammal, Mednyánszky István Petrőczy Istvánnak, 
Raholecz?, 1669. december 19., MOL E 204 (29. d.). 
948 11 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán, illetve a pajzs aljánál négyszög alak ban a P M D 
<A/M> betűkkel, Jány Ferenc püspöknek, MOL E 204 (29. d.). 
949 Varjú Czímeres könyvek. 125., - Mednyánszky Ferenc László címzetes püspök címere. 
950 Molnár: A Brebiri Melith-család., további adalék: Lukcsics: A Briberi Melith-család. 
951 Pálffy: A Magyar Királyság. 171-172. 
952 Ld. Tanácsosi kinevezését II. Ferdinánd, 1636. január 8., MOL A 57 VIII. 115. 
953 Fallenbüchl: Magyarország főispánjai. 97. 
954 Daróczy: Az utolsó Meltih. 
955 Csergheö: A Káta nemzetség. 119-120. Megjegyzendő, hogy ez a lehetőség egyáltalán nem zárható ki, 
mindössze egyetlen pecsét, ráadásul az egyedülállónak éppen nem nevezhető címerkép egyezése nem lehet 
döntő érv e mellett. 
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keresztbe vannak téve, kinyújtott jobbjában arany koronát tart, melyből két fekete sasszárny 
emelkedik ki (a Subich nemből eredő Melith család czímre), a korona alatt arany félhold és 
ez alatt arany csillag; baljával egy fa kocsikerékre (Csáholyi czímer) támaszkodik. Sisakdísz: 
két fekete sasszárny között, melyeknek egyike a félholddal, másika a csillaggal van 
megrakva, kinövő angyal. Takaró: arany-vörös, arany-fekete.”956 Sajnos a 16. századból nem 
sikerült fellelni címeres pecsétet, így nem igazolható teljes bizonyossággal a Melithek 
címerbővítést megelőzően használt címereként a sasszárny. A 17. századi pecséteken 
található ábrázolásokról annyi bizonyos, hogy a sisakdísz és a címerpajzs alakjának fő 
vonalai megegyeznek a fent leírtakkal, sőt Melith Péter pecsétjein az is kivehető, hogy a 
pajzsderék bal oldalában, vagy még feljebb, a pajzsfő hátuljában, az angyal bal karja felett 
csillag látható, azonban az már nem dönthető el, hogy a másik oldalról került-e oda, vagy 
helykitöltőül ott is alkalmazták.957 Maga a bővítés formája – a pajzs nem kerül megosztásra – 
viszonylag egyedülálló, mely által egy nehezen ábrázolható, kissé túlzsúfolt címerkép jött 
létre. Ehhez azonban a család végig ragaszkodott, és feltehetően a címeregyesítés és a bárói 
címszerzés közti rövid idő miatt sem változtatta meg azt a rangemeléskor. 
 
 
Mérei, kaposmérői 
 
E Somogy megyei család már a középkorban kiterjedt rokonságot alkotott a vármegye 
nemesi társadalmában, és onnan nem is tört ki ezen évszázadok folyamán. Közelebbit nem 
tudni Mérey Tamásról, aki 1474-ben címert szerzett családjának, minthogy az oklevél 
nemesnek és litteratusnak mondja.958 A megadományozottnak ugyan nem voltak gyermekei, 
a többi adományos révén viszont a család és annak címere tovább élt.959 Mihály 
iskolázottságáról nincsenek bővebb adataink, de komolyabb iskolázottságot valószínűsít 
későbbi karrierje. A Mohács utáni években, mint a kisebb kancellária jegyzőjét említi egy 
irat.960 A kancelláriai szolgálat után 1544-ben emelkedett a személynöki méltóságra és 1546-
ban már királyi tanácsosként említik a források.961 Pozsony vármegyei birtokok mellett, 1554-
ben zálogban megszerezte Likava várát.962 Nádasdy Tamás halála után Oláh Miklóst 
támogatta a helytartói cím elnyerésében, így nem csoda, hogy mellette nádori helytartó lett 
és a következő évben bárói címet is kapott.963 Forgách Juliannától hét gyermeke született, 
akik közül a felnőttek sorra beházasodtak régi-új (és leendő) magyar arisztokrata családokba 
(Perényi, Balassa, Zay, Zichy). A megkapaszkodás ennél tovább azonban nem terjedt Imre 
                                                 
956 Fejérpataky: A brebiri Melith család. 
957 14 mm-es ovális pecsét, Pázmány Péternek, Csenger, 1636. március 22., Prímási Lt., Acta radicalia, cl. X. cap 
196 7. cs. 83. p., és 11 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: PETRVS MELITH D <BREBIR>, Kisvárda, 1650. 
január 18., MOL P 124 b) nr. 733. 
958 „…fideli nostro nobis sincere dilecto, nobili Thome litterato, filio quondam Gasparis de Mere”, ennek alapján 
Fejérpataky feltételezte, hogy nem katonai, sokkal inkább hivatali érdemekért kapta a címert, ld. MHH II. 60.  Az 
oklevél szövegét és a címert is elsőként közlő Schönherr Gyula az armálist csak a heraldikai szabályokkal vetette 
össze, részletesen nem elemezte, vö. Schönherr: A Mérey család. 
959 Nagy Iván alapján Schönherr is úgy vélte, hogy Tamás testvéreinek sem voltak két generációt meghaladó 
leszármazói (Schönherr: A Mérey család. 123.), ennek azonban az újabb családfa (Engel) ellentmond és e szerint 
Tamás testvére Jánostól származtak le a további családtagok. 
960 „…Jurato Notario minoris Cancellariiae] Regie”, I. Ferdinánd, Linz, 1529. június 13. (megerősíti Báthori István 
nádor, Budán, 1529. május 16-án kelt oklevelét), MOL A 57 I. 163. 
961 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 107., I. Ferdinánd birtokadománya számára, Pozsony, 1546. március 3. 
–, MOL A 57 II. 130. 
962 I. Ferdinánd, Bécs, 1554. augusztus 6., MOL A 57 III. 240-243.. Ezekre és további dunántúli (Somogy, Zala 
megyei) birtokaira ld. Maksay: Magyarország birtokviszonyai II. passim, saját és nem családja munkálkodásának 
tekinthetjük, hogy az ország tekintélyesebb birtokosai között találni a század közepén, ld. uo. 1082. 
963 Az újabb kutatás kiemeli Oláh hálájának szerepét a rangemelésben, ld. Pálffy: A Magyar Királyság. 284., 286. 
Nádori helytartói kinevezése Prága, 1562. szeptember 26-án, bárói diplomája Pozsony, 1563. november 13-án  
kelt, mindkettő: MOL A 57 III. 791-792. 
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szintén jogtudóként az igazságszolgáltatás területén tevékenykedett, de korántsem olyan 
sikeresen, mint apja. A genealógiák szerint még két generáción keresztül fennmaradt a 
család, de ennek nem sok nyoma maradt. 
 
A család 1474-es címeres levele jó példája a már önmagában címerváltozatot hordozó 
forrásoknak,964 ugyanis a szöveg szól a pelikán fiókáiról, melyeket a vérével táplál a 
címerfestményen azonban nem láthatóak. A címerkép így szárnyait kiterjesztő zöld színű, 
aranysugarú tarajos, mellét tépő, balra fordult pelikán, mely egy szarvaival felfele álló 
félholdra helyezett hatágú csillagon, pontosabban annak hatodik (felső) ága helyén áll, a 
sisakdísz a címerkép, a takaró kék és arany színű. Mint azt Bertényi Iván bemutatta, a 16. 
században szintén nem konzekvens a címer ábrázolása a címereslevélhez képest.965 Mint a 
pecsétes anyag részletesebb vizsgálatával is alátámasztható, a következő évszázadban 
átértelmezték, vagy inkább egyszerűsítették a címerképet, olyan módon, hogy a pajzsbeli 
kép fő alakja továbbra is a pelikán lett, de most már (háromleveles) koronán állva és a 
koronában lévő fiókáit vérével táplálva, az égitestek pedig a pelikán körülött kaptak helyet, 
szinte pecsétenként más-más elrendezésben.966 A 17. századból feltalált pecséteken 
alapvetően ez a címerkép látható, Mérey Zsófia pecsétjén – egyedüliként a címerkép iránya 
tekintetében nagyon egységes emlékanyagban – a pelikán jobbra fordul, égitestek nem 
vehetők ki.967 Mérey Istvánnak a század legvégéről származó pecsétjei viszont arra utalnak, 
hogy tulajdonosuk mintegy visszatért, vagy vissza próbált térni az eredetei változathoz, azon 
ugyanis a pajzstalpban felfelé fordult félhold a felett három csillag látható (egy-egy a hold 
szarvainál a harmadik közöttük), és ezek fölött található az ismert pelikán, ezúttal is balra 
fordulva.968 
A Méreyek pecsétjein ábrázolt címervariánsok arra utalnak, hogy a családtagok mintegy 
különféle módon értelmezték, vagy próbálták értelmezni, korukhoz, elvárásaikhoz igazítani 
régi címerüket, annak formájára a bárói cím elnyerése nem volt befolyással. 
 
Monaky, monoki 
 
E 17. században kihalt család közismerten a Bogát-Radvány nemzetségből eredt, tehát több 
más família mellett közös eredetű a Rákóczi családdal.969 Maguk a Monokiak a 14. század 
első felében élt Sándor fia Lászlótól származtak le. A nevet is adó Monok fekvése okán 
elsősorban Zemplén megyében feküdtek birtokaik. Vár birtokába ugyan nem jutottak, de 
Északkelet-Magyarország nagyurainak familiárisaiként fontos tisztségeket töltöttek be, sőt 
egyikük (Sandrin) asztalnokmesterségig emelkedett (1381-1382).970  Ez a hivatalviselés 
azonban egyedi eset maradt a család történetében, a 15. század közepén és második felében 
fontosabb tisztségeket nem viseltek a családtagok, viszont vagyonukat a jelek szerint 

                                                 
964 Vö. Bertényi: Címerváltozatok. 68-69. 
965 Vö. Bertényi: címerváltozatok. 69. 
966 Pl. a pajzsfő elejében a csillag, hátuljában a jobbra fordult félhold: 15 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett 
M M monogrammal, Niklas Graf zu Salmnak, Pozsony, 1545. január 21., MOL P 1314 30949., továbbá uo. 30950-
30953.., vagy a pajzsderék jobb szélén a balra fordult félhold, bal szélén a csillag: 16 mm-es nyolcszögű pecsét, a 
pajzs felett M M monogrammal, Batthyány Kristófnak, Pozsony, 1567. december 20., MOL P 1314 nr. 30954, 
továbbá uo. 30955.. Nagypecsétjén – melyről számos, de elmosódott felzetes lenyomat maradt fenn – szintén ez a 
variáció található, legalábbis a félhold a pajzsderék jobb felében látható, vö. 40 mm-es kör alakú pecsét, körirat 
elmosódva, Pozsony, 1567. október 13., Prímási Lt., Acta radicalia cl. P nr. 15. 
967 15 mm-es nyolcszögletű pecsét körirata: SOPHIA  MEREY, Batthyány Ádámnak, Kasza vára, 1649. december 
20., MOL P 1314 nr. 37240. 
968 18 mm-es ovális pecsét a pajzskorona felett S M D M? betűkkel, Jacobus Löwenburgnak, Pozsony, 1698. 
november 20., MOL E 204 (29. d.), és uo. Bazin, 1699. január 25. 
969 Ennek heraldikai vonatkozásairól ld. alább. 
970 Engel: Archontológia. I. 44., 46. 
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megőrizték. Különösen igaz ez Péter szabolcsi ispán utódaira, akik Dobi néven szerepelnek a 
korabeli okiratokban – elsősorban ők fordulnak elő a forrásokban, mint birtokosok a 
Monokiak kevésbé.  A Mohács utáni időszakban minden bizonnyal a Szapolyaiak hívei közé 
tartoztak a családtagok, legalábbis erre utalnak azon oklevelek, melyekben felségárulás 
címén az uralkodó másnak adományozza egyes birtokaikat.971 A század utolsó harmadában 
változás állhatott be e téren: Jánost Abaúj vármegye alispánja és a tizenötéves háború alatt 
füleki kapitány lett.972 Első felesége bocskói Bocskay Ilona révén Bocskai István tágabb 
rokonságához tartozott, de annak fejedelemségét már nem érhette meg. 
Sajátos módon a Monaky család is azok közé tartozik, melyeknél a főrendek, főnemesek közé 
jutó családtaggal a család fiága is kihalt. Ez János fia Miklóssal következett be. A diplomában 
található leírás szerint a bárói címet kimondottan katonai érdemekkel szerezte.973 Fia nem 
lévén előbb Anna és Erzsébet, majd Zsuzsanna nevű lányait fiúsíttatta.974 A bárói ág 
kihaltával a vagyon főként az Andrássyakat gazdagította. 
 
A család ugyan középkori nemzetségből származik, de már a korábbi kutatás megállapította, 
hogy a nemzetségből eredő családok kora újkori címerei igen nagy mértékben eltérnek 
egymástól, ami az eredeti nemzetségi címer meghatározását is nehezíti,975 de adott esetben 
egy-egy családi címer értelmezését is. A pecsétes anyag viszonylag szegényes a család 
vonatkozásában, de más források sem visznek közelebb a címerhez. Csergheö Géza hat 
címerképet is megad a családnál, melyek között négyben az a közös vonás lelhető fel, hogy 
álló, szembe néző vitéz van rajtuk, amely egyik kezében valamilyen fegyvert tart. A Monaky 
Péter sírkövén lévő, Csoma József által leírt címer ezek némelyikének elemeiből áll, 
nevezetesen „balra fordult, koronából növekvő oroszlán, emelt bajában cölöpösen buzogányt 
tart, mellette három sastollal díszített kalpagban, hosszú ruhás férfiú áll, jobbját, s ennek 
három újját esküre emeli.”976 Csoma pecsétek alapján ezt a címert a 16. század közepén már 
meglevőnek mondja, és Monaky Miklós pecsétje alapján a 17. századból egy olyan változatot 
említ, melyen a férfi tart buzogányt, az oroszlán pedig három rózsát. A szerző szerint ez 
hasított pajzsban egyesített címer lehetett. A Monaky Miklós 1607. évi egyik levelén 
fennmaradt pecsét sem visz közelebb a címerkép pontos megadásához, mivel azon csak a 
sisakdísz vehető ki, ami egy növekvő szembe fordult alak, két kezével feje magasságában 
egyenes rudat(?) fogva.977  További források előkerüléséig a család címerének még fő elemei 
sem határozhatók meg biztosan. 
 

                                                 
971 Ferenctől: I. Ferdinánd, Bécs, 1528. október 29., MOL A 57 I. 134.; 1537. szeptember 16., uo. I. 344.; 1557. 
szeptember 22., uo. III 432-433. Mihálytól: 1560. február 22. uo. III. 629.; 1560. július 10., uo. III. 671. 
972 Alispánságára adat 1585-ből: MOL A 57 IV. 441.; füleki kapitányságát ld. Nagy: Magyarország családai. 553-
554. 
973 A tizenötéves háború idején Ónod várában szolgált tíz lovas parancsnokaként, velük ért el sikereket a törökök 
és tatárok ellen, majd különböző hadi vállalkozásokban vett részt, már kapitányi rangban. Szegednél hetvenöt 
törököt ejtett fogságba embereivel, ezért és általában vitézségéért Rudolf király Ónod kapitányává tette, mely 
tisztet tíz évig töltötte be. A Bocskai-felkelés idejéről és az azt követő évekről mást nem mond az oklevél, 
megtudni viszont belőle azt, hogy részt vett Forgách Zsigmond nádor 1611-es balul sikerült erdélyi hadjáratában. 
Ezek voltak azok az érdemek, melyekért Monaky János 1625-ben báróságot kapott, sajátos módon csaknem 
másfél évtizeddel az utolsó haditett után, miközben a harmincéves háború és Bethlen Gábor hadjáratai alatt is 
akadhatott alkalom az uralkodó szolgálatára. Részletesebb kutatást igényelne annak kiderítése, hogy ha nem hadi 
érdemekkel, akkor mivel eszközölte ki a főnemesi cím mellé lányai fiúsítását. 
974 II. Ferdinánd, Bécs, 1623. június 16., MOL A 57 VII. 228-229.,  és II. Ferdinánd, Bécsújhely, 1625. augusztus 16., 
uo.  411-413. 
975 Czobor: A Rákóczi család. 49. 
976 Csoma: A lazonyi. 368. 
977 Az sem elképzelhetetlen, hogy nem az ő pecsétjéről van szó, viszont a levelet aláíró másik két személy, 
Forgách Zsigmond és Dóczy András címerével sem rokonítható, 19 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz két ldalán 
lévő betűk elmosódtak, Ónod, 1607. november 27., MOL E 204 (30. d.). 
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Nadányi, körösnadányi 
 
Az egykor Békés, Arad, Csanád, Bihar vármegyékben birtokos család a Borsa nemből 
származik, első ismert őse a 13. század végén (?), élt Apaj.978 A középkor folyamán a 
Nadányiak nem emelkedtek jelentősebb méltóságokba, sőt még vármegyei 
tisztségviselésükről sincsen sok adat.979 A középbirtokos nemesek rétegében azonban 
tartósan és eredményesen érvényesültek, erre utal, hogy a 16. század közepén négy 
szomszédos megyében találhatóak meg a birtokosok között.980 A 16-17. században a 
családtagok birtokaik fekvése folytán elsősorban az Erdélyi Fejedelemségben próbáltak 
érvényesülni. A címszerző III. Miklós apja II. Gergely – Pázmány Péter másodunokatestvére 
– Báthori Gábort meggyilkoló hajdúk egyike volt; nagybátyja pedig ítélőmester a 
fejedelemségben.981 III. Miklósnak ellenben (minden bizonnyal a Báthory meggyilkolását 
követő eseményeknek köszönhetően) csak a királyi Magyarországi tevékenységéről tudunk. 
A Garam és Ipoly térségének majdnem minden fontos végvárában szolgált, kezdetben, mint 
alkapitány, majd kapitány, végül Nógrád várának főkapitánya.982 A bárói címet 1659-ben 
kapta különböző katonai szolgálataiért, melyek közül a címerrel való kapcsolata miatt is, 
kiemelkedik.983 Vezekénynél kétszer is összecsapott a portyázó, rabló törökökkel, először 
1644-ben az érsekújvári és verebélyi őrségek katonaságával futamított meg egy nagyobb 
csapatot I. Rákóczy György hadjárata idején, majd a híres 1652-es ütközetben küzdött. Az 
ekkor elszenvedett sebesülése (három fogának elvesztése) lett az alapja címeradományának. 
Az utolsó vele kapcsolatba hozható esemény azonban beárnyékolta az uralkodói kegyet: 
1663-ban az Érsekújvár ostromához felvonuló törököt támogató erdélyi hadaknak feladta a 
Nógrádi várat. Fia szintén katonai pályát választott, de minden bizonnyal fiatalon elhunyt.984 
 
A családi címert használta fel Csoma József a Borsa nemzetség címerének 
rekonstrukciójához. Noha a Nadányiak címeres emlékei csak a 17. századból maradtak fenn 
Csoma párhuzamot vont köztük és Borsa Kopasz nádor Bekcs nevű fia 1319. évi pecsétje 
között, abban – Nyáry Alberttel ellentétben – halat ismerve fel. Ennek az érvelésnek a 
jogosságát nem értékelve a kora újkori forrásanyag alapján csak az állapítható meg, hogy a 
halat tartó kéz mindenképpen a családi címer fő motívuma. Az valószínűsíthető ugyan, hogy 
mint Csoma más esetekben bizonyítja, egy azt tartó elemmel, a karral egészült ki, de 
egyelőre nem igazolható.  A pecsétes forrásanyag egyébként még ennek az egyszerűnek 
mondható címernek az ábrázolásában sem egységes. Nadányi Zsigmond (a báróságszerző 

                                                 
978 Engel: Genealógia. Borsa nem 2. Nadányi., Karácsonyi: Magyar nemzetségek. 232-233., a régebbi irodalmomból 
ld. még Kállay: A Borsa nemzetség. 158., 161. 
979 Kivéve Miklós fia László erdélyi alvajdát (1404-1406); mellett két családtag is részt vett országgyűlésen: Tamás 
fia Osvát, aki az 1444-es és László az 1505-ös országgyűlés résztvevője volt, Engel: Archontológia. I. 14., 520., 
Nagy: Magyarország családai. 7., 9. 
980 Maksay: Magyarország birtokviszonyai. I-II. passim. 
981 Nagy: Magyarország családai. VIII. 7., 10. 
982 Nagy Iván adatait a többi forrás, illetve a bárói diploma is alátámasztja, amellett megemlítendő, hogy .. 
szolgált Szőgyénben is, ld.: Jakus: Damásd vára. 536. 115. jegyz. 
983 Családja igen régi birtokos nemesi família volt, viszont kevés harcos őst tudott felmutatni, ennek 
ellensúlyozására kerülhetett bele az adománylevélbe III. Miklós őseként a Béla király idejében ét László és annak 
fia Márk, mint a könnyűfegyverzetű hadak vezére (generálisa). A diploma szövege szerint eredeti oklevél alapján 
állította viszont azt, hogy Zsigmond király idejében Itáliában a velenceiek és firenzeiek ellen harcolt egyik őse. „in 
Anno adhuc vi[deli]cz[e]t Domini 1433” (234.) – ebből az évből a családi levéltárból csak olyan oklevél maradt fenn, 
amelyben nem szerepelnek erre vonatkozó adatok, vö. Dl. 74588. 
984 Három leánya közül egy ment férjhez, igaz ő előbb az emelkedőben lévő, báróságszerző Ghillányi György 
felesége lett, majd Sigray Ferenchez ment feleségül – nem csoda, hogy néhány évtized múlva a Sigrayak bárói 
diplomájában bukkannak fel ismét a Nadányi ősök és Nadányi Miklós tettei, ld. Alsó- és Felsősurányi Sigray 
János részére III. Károly, Laxenburg, 1724. augusztus 26., MOL A 57 XXXIV. 551-562. 
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III. Miklós távolabbi rokona) pecsétjén szintén halat tartó, könyökben behajlított kar 
látható.985 Maga a bárói címet nyerő Nadányi Miklós két fő variációt használt, melyek közül 
az egyiknek további módosulása figyelhető meg. Az 1640-es években – úgy látszik 
párhuzamosan – találkozni olyan pecsétjével, melyen balról jobbra nyúló, de könyökben 
behajlított kar tart egy halat986 (a kar mindig levágott, a hal pedig függőleges, fejével felfele 
álló, a kéz a farka tövénél, esetleg a közepénél fogja az általam fellelt, ezen és alábbi 
pecséteken). Másik pecsétjének címerében mellyel ugyanabban a hónapban pecsételt már két 
kar van elhelyezve olyan módon, hogy a felkar vízszintes, a könyökben behajlított végtagok 
alkarjai harántirányban keresztezik egymást és mindkettő halat tart.987 E két pecsét közös 
jellemzője egyébként, hogy a pajzs felett valószínűleg koronás angyalfej látható a pajzs felső 
szélére helyezett szárnyakkal. Az 1650-es évekből származó lenyomatokon már csak a 
megkettőzött karokkal találkozni, az időben korábbi változaton a vízszintesen helyezett 
felkarú módon, a későbbin viszont úgy, hogy a felső karok keresztezik egymást 
harántirányban, az alkarok közel vízszintesen állnak.988 Ezek a megoldások talán nem 
lényegi különbségek, viszont az utóbbi lenyomatán a fő motívum felett jobbról balra fordult 
holdsarló, mellette hatágú csillag látható, pajzs nincsen, a képet egy, a saját farkába harapó 
kígyó veszi körbe.989 Nadányi Mihály pecsétjén Csoma József balharánt állású halat és azt 
tartó kart ír le, 1689-ből.990 Ez utóbbi adat sem cáfolja azon tetszetős elméletet, miszerint 
Nadányi III. Miklós kettőzte meg a kart címerében és bárósítása alkalmával jóváhagyatta az 
uralkodóval, de ami mellett az egyszerűbb címerképet pecsétjeiken használhatták a 
családtagok.991 A bárósággal együtt elnyert címer, farkát nyakára tekerő sárkány által 
alkotott pajzs [!], ebben kék alapon két vörösbe öltöztetett emberi kar egymást keresztezve, 
melyek közepüknél arany pisztrángot (truttas auratas seu dariolas) fognak,992 a sárkány feje 
alatt jobbról fogyó hold, balról egy fénylő csillag található. A „pajzson” kívüli elemek 
megoldása is egyedülálló, a szöveg szerint a sárkány fején lévő korona felett (tehát nem a 
sisakkoronán) („Deinde in capite draconis supra coronam…”) két egymással szembefordult 
oroszlán látható a jobboldali három fogat tart a másik felé, a bal oldali pedig kezével egy 
gömböt hajít (a másik felé?).  A takarókról nem szól a szöveg. Ezek szerint az igazi 
bővítmény a két oroszlán lehetett, maga a címerpajzsbeli kép megegyezik a Nadányi III. 
Miklós által 1657-ben már használt pecsét címerképével, ami - hacsak nem téves a dátum 
feloldása - arra utal, hogy az önkényesen felvett variációt ismertette el a kedvezményezett. 
Teljesen sajátos és aheraldikus a bárói címer abban, hogy a pajzsot sárkány helyettesíti, és 
hogy a pajzskorona és a sisakkorona közti mintegy átmenetként a sárkány fején lévő 
koronában található a „sisakdísz”. A sárkány maga - összefüggésben az oklevél 
narratiojában idézett Zsigmond-kori haditettekkel – nyilvánvalóan a Sárkány-rendre utal, 
azonban a címerben teljesen új elem, korábban semmi nem utalt jelenlétére, élő 
hagyománynak nem tekinthető ezáltal, felvételének közvetlen oka és indoka ismeretlen. 
                                                 
985 13 mm-es sérült pecsét, a pajzs felett N <?> betűkkel, Nadányi Zsigmond és Vér György Pázmány Péternek, 
Várad, 1631. október 18., Prímási Lt. Acta radicalia cl. X cap. 196. p. 125. 
986 16 mm-es nyolcszögletű pecsét körirata: N M P N V G <?>, Batthyány Ádámnak, 1645. szeptember 16., MOL P 
1314 nr. 31890. 
987 16 mm-es ovális pecsét, körirata: N N D K K N S C K M P S S C, Batthyány Ádámnak, (Érsek)Újvár, 1645. 
szeptember 1., MOL P 1314 nr. 31889. 
988 13 mm-es ovális pecsét a pajzs felett N N monogrammal, Batthyány Ádámnak, Bécs, 1651. március 3., MOL P 
1314 nr. 31891., továbbá uo. nr. 31888, 31892, 31893. 
989 13 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett N M monogrammal, Batthyány Ádámnak, Nagyszombat, 1657. december 
27., MOL P 1314 nr. 31894. 
990 Csoma: Magyar nemzetségi. 1195. 
991 Hozzátéve, hogy Nagy Iván szerint III. Miklós fia Mihály már 1671-ben meghalt (Nagy: Magyarország családai. 
VIII. 8.), ezért az sem elképzelhetetlen, hogy Csoma forrása körül van tévedés. 
992 MOL A 57 XII. 237.  Érdekes módon, feltehetően a halászatra való utalásként Nagy Iván és a Siebmacher 
vonatkozó kötetet is úgy ábrázolják ezt, hogy a halakat zsinóron, lelógatva tartják a kezek, pedig az oklevél 
szövege szerint „per medium comprehenas”. 
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Nádasdy 
 
A Nádasd nemzetség nevét egészen korunkig vivő család elkülönülését a nemzetség többi 
famíliájától még az első rájuk vonatkozó források előttre lehet tenni, mivel az egyes ágak a 
legkorábbi, 13. századi források alapján nem kapcsolhatóak össze.993 A Nádasdyak első 
ismert őse így a század első feléből adatolható Peteneg. Leszármazói a Vas és Zala vármegyei 
birtokos nemesek rétegéhez tartoztak a középkorban. I. Mátyás uralkodása alatt László több 
tisztségben is szerepel. 994 Az ő fiával, Ferenccel kezdődik a család kora-újkori története, a 
hagyomány szerint Mátyás uralkodása alatt harcolt a török ellen, majd kanizsai várnagy lett, 
utóbb pedig – már fia főispánsága idején – ő is az alispáni tisztet töltötte be.995 Fia, Tamás 
felemelkedését minden bizonnyal iskolázottságának köszönhette.996 Grazi, bécsi 
tanulmányok után Itáliában Bolognába, majd Rómában egyetemen tanult, feltehetően már itt 
került kapcsolatba De Vito bíborossal, aki pápai követként Budára került, ő ajánlotta be a 
királyi udvarba.997 Az uralkodó bizalmát jelezte, hogy 1527-1529-ig budai várnagy volt, e 
minőségében pedig az 1528-ban megalakított Magyar Kamara tanácsosai közé is bekerült.998 
Buda Szapolyai János kezére kerülésével Nádasdy Tamás pártállása is megváltozott, de ezen 
az oldalon is megbecsültségnek örvendett: I. János király kincstartójának és 
alkormányzójának nevezte ki.999 Az igazán nagy előrelépést azonban házassága jelentette, 
mint ismert a hatalmas Kanizsay-birtokok fiúsított örökösnőjét, Kanizsay Orsolyát vette el 
1532-ben.1000 Nádasdy megkerülhetetlenségét jelzi, hogy 1537-től sorra kapja meg a 
fontosabb országos főméltóságokat: 1536-1537, majd 1539-1543 között tárnokmester, 1537-
1539 között horvát-dalmán-szlavón bán,1001 1543-tól országbíró, 1554-ben pedig ő lesz az 
ország nádora.1002 Mindeközben kétszer is volt dunántúli főkapitány, 1541-ben pedig 
Fogarasföld örökös grófja lett. Ennél jelentősebb helyzetbe emelni egy családot a kor 
viszonyai között nem is lehetett, egyetlen fia II. Ferenc számára nem lehetett más program, 
mint megőrizni ezt a kivételes pozíciót.1003 A leszármazók ezt követően folyamatosan a 
magyar arisztokrácia elitjébe tartoztak, befolyásuk azonban nem volt egyenletes. A II. Ferenc 
pályafutásával ismét igen magasra törő család ambícióit a Wesselnényi-féle összeesküvés 
törte meg, melynek következtében a család tagjai évtizedekig nem viseltek főispáni, vagy 
országos méltóságot,1004 és természetesen a családi vagyon is megsínylette a hűtlenséget.1005 
 

                                                 
993 Engel: Genealógia., a család középkori történetére részletesen ld. Sinkovics: Nádasdy Tamás ősei. 
994 Engelnél erdélyi alvajda ld. Engel: Genealógia. Nádasd nem 1. tábla: Nádasdi., más adatok szerint volt 
nándorfehérvári vicebán, újvári várnagy, Vas vármegyei alispán, ld. Sinkovics: Nádasdy Tamás ősei. 50. 
995 Sinkovics: Nádasdy Tamás ősei. 50-51. 
996 A család 16-17. századi történetére ld. újabban Dominkovits – Pálffy: Küzdelem. I. valamint az uo. 1-6. 
jegyzetekben felsorolt irodalmat, továbbá a Századok 144. évfolyama 4. számának további tanulmányait. 
997 Sinkovics: Nádasdy Tamás ősei. 54. 
998 Gecsényi: A Magyar Kamara vezetői. 477-478. 
999 Dominkovits – Pálffy: Küzdelem. 773. 
1000 Kanizsay Orsolyának harmadik férje volt. A házasság magánéleti vonatkozásaira ld. Péter: Házasság.  
1001 Keglevics Péterrel, de lemond, működésére részletesen ld. Varga: 
1002 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. Szerinte báni méltósága alatt a tárnokmesterit is viselte Pálffy szerint 
nem. 
1003 Életrajzát ld. Nagy: Az erős fekete Bég. A Bécsben is kiváló kapcsolatokkal rendelkező II. Ferenc szinte 
menetrendszerűen kapta érte el a helyi és országos méltóságokat. Apja halálát követően beiktatták Vas vármegye 
főispáni székébe, sőt 1588-ban Sopron vármegye főispáni székét is megszerezte, 1587-ben pedig 
főlovászmesterként lépett be az országos főméltóságviselők körébe, és természetesen királyi tanácsos is volt. 
1004 A vasi főispánságot már viselő Nádasdy István helyett 1671-től Széchy Péter állt adminisztrátorként a megye 
élén 1680-is, amikoris Batthyány Kristóf lett a főispán, Fallenbüchl: Magyarország főispánjai. 107. 
1005 A család nem szakadt ágakra, főnemesi címükre ld. a Bevezetőt. 
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Ismeretes, hogy a régebbi szakirodalom a Nádasd nemzetség esetében a belőle származó 
családoknál következetesen megjelenő címerképet (két nádszál között egy vadkacsa) nem 
tartja a nemzetség ősi címerének, hanem csak a 15. század második felében felvett beszélő 
címernek.1006 A család címeres emlékeit a középkortól kezdve áttekintő Rainer Pál ellenben 
nemzetségi címerként írja le a Nádasdyakét és azt is megállapítja, hogy az az évszázadok 
folyamán lényegében változatlan volt.1007 
A címeres pecsétanyag vizsgálata alapján hasonlót lehet megfogalmazni. A Nádasdyak 
címeres pecsétjein a hagyományőrzés és az aktuális „pecsétdivat”-hoz való alkalmazkodás 
tükröződik. Mindenek előtt leszögezendő, hogy a címerkép lényegében változatlan a 
családtagok által használt pecsétes emlékeken. Az egyetlen lényeges változtatás az 
esetenként az irány felcserélése, azaz a vadkacsa nem jobbra, hanem balra néz. 
Jellemző módon egyébként ez a felcserélődés az időszak első felében fordul elő inkább I. 
Tamás, I. László, Jakab, Kristóf és II. Ferenc esetében. A fellelt pecsétek száma és aránya arra 
utal, hogy ezen személyeknek vagy nem számított lényegesen a címer eme tulajdonsága, 
vagy a jobbra nézővel „egyenrangúnak” tartották. I. László és Jakab egy-egy címeres 
pecsétjén ez a forma látható, Kristóf esetében az ötből kettő, Tamás nádor pecsétjei közül a 
hétből kettő, II. Ferencnél pedig háromból egy ilyen. Ez az előfordulás azt is mutatja, hogy az 
ágak különválását nem lehet leképezni a címerkép iránya alapján, annak előfordulása 
meglehetősen esetleges. Sajátos ugyanakkor az, hogy Nádasdy Tamás nádor egyik 
nagypecsétjén is balra néz a címerkép és a sisakdísz kacsája. Az iránynak ez a mondhatni, 
könnyelmű felcserélgetése a fenti magyarázattal együtt illeszkedne is a korszakra vonatkozó 
szakirodalmi meglátásokkal, hogyha nem tűnne el teljesen a későbbiekben. Ez a fajta 
egységesülés némileg ellentmond annak, amit attól a heraldikai korszaktól várnánk, melyet a 
„teljes hanyatlás” jellemez. 
A címerkép motívumaiban természetszerűleg megfigyelhetőek kisebb változások az egész 
korszakban, melyek leginkább a pajzstalpot érintik, azaz talaj, víz, esetleg vízből kiemelkedő 
szikla, vagy éppen semmi sincsen a növények és madár alatt. Ebben még egyéni tendenciák 
is megfigyelhetőek, a nádor testvére Kristóf minden címereiben valamilyen szilárd talajról 
(hármas halom, egyenes talaj) röppen fel a vadkacsa, a nemesi ág tagjai esetében sokszor 
fordul elő a vízből kiálló kis szikla,1008 míg Nádasdy IV. Ferenc esetében mindig hullámos 
víztükörről rugaszkodik el a madár.1009 Ennek azonban nem szükséges túlzott jelentőséget 
tulajdonítani, hiszen mind a fennmaradás körülményei, mind a fejlődő vésési technika 
befolyásolhatta az ábrázolt, illetve a jelenleg látható képet. Figyelemre méltó azonban, a 
rokon gersei Pethő család címerével való azon ellentét, hogy a Nádasdyaknál gyakorlatilag 
minden esetben felröppenő a kacsa, míg a gersei Pethők címerében szárnyait nem tárja ki, a 
Nádasdyak sisakdísze ugyanakkor csupán a madár, míg a Pethők általában a nádbugákat is 
a sisakdíszbe helyezik 
A címer pajzson kívüli elemei tekintetében a hagyományőrzés mellett, kor meghatározó 
divatja nagyon szépen kirajzolódik a Nádasdy család esetében. Ennél a családnál is 
egyértelműnek tűnik, hogy a sisakos, sisakdíszes, takarós címer elsőbbséget élvez és 
gyakrabban használt, mint a sisakkoronás, vagy a csak a pajzsra szorítkozó. A Nádasdyaknál 
is akad olyan családtag, akitől csak egyfajta címeres pecsét került elő, ezért nem állítható 
minden feltétlen érvénnyel, bár az sem zárható ki, hogy minden címeres pecsétet sikerült 
fellelni. A viszonylag nagyszámú forrásanyag miatt, egyik eset sem befolyásolja nagy 
mértékben az eredményt. A Nádasdyaknál ez arra utal, hogy a sisakos változat mellett az 

                                                 
1006 Csoma: Magyar nemzetségi. 1274-1275. 
1007 Rainer: A Nádasdy. 121. 
1008 Pl. 12 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán B N monogrammal, Nádasdy Boldizsár Batthyány 
Ádámnak, Körmend, 1648. december 17., MOL P 1314 nr. 31908., továbbá uo. 31909-31931-ig (1650) számos. 
1009 Pl. 18 mm-es ovális pecsét, betűk a pajzs és a pajzskorona felett: C F D N I? C, Batthyány Ádámnak, Apáti, 
1687. október 25., MOL P 1314 nr. 32672., továbbá uo. nr., 32667., 32673., 32720. (1691). 
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egyszerű pajzsosat is gyakran használták, különösen a 16. században, ami a divat hatására 
utal. A pajzskoronák divatja pedig éppen a család „leszálló ágában” érvényesült, feltehetően 
ezért van, hogy egyedül III. Ferenc esetében sikerült ilyen pecséteket találni, nála viszont a 
lenyomatok harmadán szerepel pajzskorona, időbeli eloszlásról pedig azt lehet mondani, 
hogy az 1650-es években még mindkét változatot hordozó lenyomatot találni, az 1660-as 
évekből viszont már csak pajzskoronásat. IV. Ferenc is mindkét fajtát vésetett pecsétjeire, és 
nála is a pajzskoronás változat bukkan fel később, de csak az 1680-as években. 
 
Nagy, gyöngyösi 
 
A család felemelkedését Mocsáry István dolgozta fel részben a bécsi Hadilevéltár adatai 
alapján.1010 Már ez is arra utal, hogy katonai pályán érvényesülő családról van szó, melynek 
első ismert tagja Egyed a tizenöt éves háború idején Nógrád térségében tevékenykedett és 
volt több végvárban is (Drégelypalánk, Fülek, Vác,) tiszt (hadnagy, alkapitány). Nyilván hadi 
érdemei alapján nyert címeres nemeslevelet Nagy Lőrinccel együtt. Mivel az eredeti diploma 
nem maradt fenn, vagy lappang, sajnos magánál az adomány tényénél több nem deríthető ki, 
sem a címer vonatkozásában, sem Egyed és Lőrinc kapcsolatáról.1011 Egyed fiai János és 
Tamás szintén ezen a terület érvényesültek, mind földrajzi, mind átvitt értelemben. János 
előbb nógrádi alkapitány, majd 1633-tól szőgyéni főkapitány. E kinevezése előtt új nemesség 
és címeradományt nyert az uralkodótól, arra hivatkozva, hogy családja régi oklevele 
elveszett.1012 János fia, Ferenccel a családnak immár harmadik generációja lépett a katonai 
pályára, első ismert szolgálati helye és rangja 1655-ben semptei alkapitány volt.1013 
Viszonylag rövid (zala)szentgróti szolgálat után 1680-tól (Zala)Egerszeg kapitánya, nem 
sokkal később pedig a dunáninneni részek vicegenerálisa lett. Fia, Zsigmond is katonai 
karrierrel próbálkozott: 1684-től (1700-ig biztosan) Alsólendva és Nempti kapitánya, a 
Rákóczi-szabadságharc alatti tevékenységéről azonban nem tudunk. Családi élete 
hasonlóképpen alakulhatott: a biztató kezdetek után a források hiánya leginkább rosszat 
jelent. A frissen (1690) a főnemesség soraiba emelkedett Szapáry Péter lányát, Magdolnát 
vezette ugyanis oltár elé, aki viszont 1702-ben elhunyt, Zsigmond pedig nem nősült meg 
újra, így benne kihalt a család.1014 
 
Mint ahogyan Mocsáry István leírja a család első címeres nemeslevele elveszett, ezért 1633-
ban nemességük és címerük megerősítésért fordultak II. Ferdinánd királyhoz. Az ekkor 
adományozott címer Mocsáry leírása szerint „Kék mezőben, zöld halmon magyar ruhás férfi, 
vörös dolmányban, kék nadrágban, zöld mentében, sárga csizmákkal, fehér vállszijjal, fején 
három kócsagtollas fekete kalpag, oldalán kard; felemelt jobbjában három nyilvesszőt, 

                                                 
1010 Mocsáry: A gyöngyösi Nagy család. 
1011 Mocsáry feltételezi, hogy testvérek, de legalábbis rokonok voltak, bár a vezetéknél gyakorisága miatt ez sem 
állítható biztosan. 
1012 Az, hogy mintegy egy emberöltő telt el Egyed nemesség és címerszerzése és e között önmagában is kérdéseket 
vet fel, amit a családtörténeti irodalom kimondatlanul is különbözőképpen válaszolt meg. Kempelen össze sem 
kapcsolja a bárói családot e címernyerésekkel, Mocsáry pedig szükségesnek látja bizonyítani – véleményem 
szerint elfogadhatóan, – hogy János Egyed fia volt, ld. Mocsáry: A gyöngyösi Nagy család. 178-179. 
(Természetesen nem elképzelhetetlen, hogy az 1597-es adománylevél tényleg egykorúan elveszett, vagy 
megsemmisült.) 
1013 Életére részletesen ld.: Iványi: Gyöngyösi Nagy Ferenc. Felmenőire Mocsáry adatait veszi át, megjegyzésekkel 
az 1. jegyzetben, ld.: uo. 115-116. 
1014 Hat nővére volt, akiken keresztül a vagyon egyes dunántúli nemesi családokhoz került és többek között a 
Szapáryak további emelkedéséhez is hozzájárult. Az oldalági lemenők tekintetében Nagy Iván tévedését 
korrigálta Mocsáry: A gyöngyösi Nagy család. 182-183. 
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csipőjéhez támasztott baljában pedig üstökénél török fejet tart. Sisakdisz: a növő paizsalak. 
Takaró: kék-arany és veres-ezüst.”1015 
A bárói címer kék mezőben zöld talajon álló magyar katona, aki vörös ruhába magyar 
(hazai) módon van öltözve, bal kezében üstökénél fogott török fejet, jobbjában három 
nyílvesszőt tart. A pajzson három sisak, a középsőn spanyol kereszt (crucem hispanicam), a 
jobb oldalin felálló egyenes hegyes tőr, a bal oldalin ágyúgolyót tartó kar látható, a takarók 
színe sárga-kék, fehér-vörös. 
Látszik, hogy a két adomány közötti különbség a sisakokban van, a pajzsbeli katona 
„átöltöztetése” sem elhanyagolható, hiszen minden bizonnyal előkelőbb öltözéket kapott, 
lényeges változást viszont nem szenvedett. A sisakdíszek közül viszont eltűnt a pajzsbeli 
címerkép, némileg túlzásnak tűnik a három sisak felhelyezése. Nem példa nélküli, de ritka a 
spanyol keresztnek (kettős, talpas végű kereszt) a középső sisakdíszbe való helyezése,1016 
nagy kár, hogy a diploma szövege nem nyújt támpontot a felvétel okaira. A gyöngyösi 
Nagyok címere mindenesetre a rangemeléssel együtt a korábbinál jóval előkelőbb 
megjelenést kapott. 
 
 
Nattl, ruszti 
 
Nattl Lipót bárói címe új és egyedi jelenség volt a korszakban, ez volt ugyanis az első eset, 
hogy városi polgár kapott főnemesi rangot. A nemességet az idősebb Lipót szerezte 
feltehetően katonai érdemeivel testvérei és Lipót mellett Gergely fiának 1636-ban.1017 Ez a 
nemes-polgár kettősség az ifjabb Lipót pályáján is megfigyelhető: 1661-ben testvérével, 
János-Gáborral együtt városi bírák és egyben Sopron vármegye szolgabírái voltak – és ennek 
megfelelően nemesként is említi őket az okirat. A bárói címet szerző Nattl Lipót sokáig 
Ruszton élt, de 1662-től a soproni belső tanács tagja több éven keresztül városbíró és 
polgármester. Ennek megfelelően van adat városi bírói és szenátori működésére. 1689-ben 
aranysarkantyús lovag lett és magyar tanácsosi címet is kapott, de megerősítésére csak 1693-
ban került sor.1018 1695-ben már nem élt,1019 felesége nevét ugyan ismerjük, de utódairól nem 
tudni. 
 
Nattl Lipót bárói diplomájával együtt adományozott címerben a Nattl-ok nemesi címere 
került egyesítésre Nattl Lipót elhunyt nejének, Christine Diernpergernek a címerével.1020 A 
hasított pajzs jobb, kék mezejében balra fordult koronás, természetes (vöröses) színű 
oroszlán, mely jobbjában fegyvert (a címerfestmény szerint hosszú egyenes tőrt, vagy 
kardot) fog. A bal oldali mező négyelt, első és negyedik mezejében vörös alap előtt 
sziklaszirt látszik, a második és harmadik fekete mezőben arany balharánt pólyában három-
három liliom található egymás alatt. A pajzson két sisak, a jobb oldalon két arannyal-kékkel, 
illetve ezüsttel és vörössel vágott sasszárny között a pajzsbeli oroszlán növekvőn, a bal oldali 
sisakdíszben szintén két sasszárny, közöttük a pajzsbeli szikla, az ezüsttel-vörössel vágott 
jobb oldali szárnyon a pajzsbeli pólya balharánt irányban, a bal oldali, arannyal és feketével 
vágott szárnyon pedig harántirányban látható. A takarók színe kék-arany, vörös-ezüst. 

                                                 
1015 Az eredeti lelőhelye ismeretlen, Mocsáry: A gyöngyösi Nagy család. 182. 
1016 Vö. még a Baráth család és a Thoroczkayak bárói címerét, ld. Kempelen: Magyar nemes családok.  I. 390. és X. 
343. 
1017 Életrajzi adataikat l. Házi: Soproni polgárcsaládok. I. 697-698. 
1018 Fallenbüchl: Állami tisztviselők. 89. 
1019 Egy birtokátruházási irat (adásvételi?) „szegény”-nek mondja ld.: MOL A 57 XXIV. 156. 
1020  
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Az oklevél nem szól róla de minden bizonnyal a jobb oldali mezőben látható a Nattl címer, 
így mintegy házassági címer jött létre, amit az is erősít, hogy az oroszlán balra, a másik címer 
felé fordul, bár ez hasonló elrendezés esetén máskor is megfigyelhető. 
 
 
Nyáry 
 
A család címere a rangemelő diplomák által is jól dokumentált, sőt mondhatni túlságosan is 
az. Mint a családtörténetben szó esett róla a Nyáryak felmenőit jelenleg az 1480-as évekbeli 
dokumentumok alapján lehet azonosítani, ezt megelőzően csak egy forrásról tudunk, ami 
azonban egy címeres levél. A 1457. évi keletű oklevélben V. László király bedegi Nyáry 
Jánosnak új nemességet adományoz és ezzel az új adománnyal megerősíti minden ősi 
kiváltságát.1021 Ezen irat szerint a család ősi címere vörös alapon háromágú arany királyi 
korona, felette ugyanannyi fehér színű rózsával, a pajzs felett rostélysisak, azon arany 
korona, a sisakdísz a három pajzsbeli rózsa. Mivel nem állnak rendelkezésünkre a bárói 
diploma kiadásáig tartó köztes időszakból más címeres emlékek, ezért perdöntő bizonyíték a 
családi címer korai formájának meghatározására nincsen. Kétségessé teszi viszont a szöveg 
eredetiségét, hogy az 1535. évi bárói diploma nem hivatkozik rá. Ebben a kiállításában is 
figyelemre méltó oklevélben ugyanis egyáltalán nincs szó korábbi adományról, csupán az 
támasztja alá az 1457-es szöveg létezését, hogy az abban leírt címer részben megegyezik 
Nyáry Ferenc „atyai és ősi” címerével, amit a bárói oklevél három rózsában határoz meg, 
csupán a pajzs színét adja meg másként: vörös helyett kéknek.1022 Ez a tény nem zárja ki 
ugyanakkor azt, hogy ebből visszakövetkeztetve alkották meg az 1457-es adománylevelet, az 
viszont sokkal inkább, hogy 1535-ben a bővítés tárgyát a korona és az oroszlán képezte, tehát 
az nem lehetett azt megelőzően a címerben.1023 
Az 1572. évi bárói diploma átírva az I. Ferenc részére tett adománylevelet az akkori 
címnyerőknek is adományozza az 1535. évi címert. Ebből az következik, hogy azt 
megelőzően ők csak a virágokat ábrázoló pecséteket kellett, hogy használjanak, a 
gyakorlatban ez azonban nem így volt. Nyáry Lőrinctől ugyan csak gemmapecsét maradt 
fent,1024 de testvére, János és Nyáry Beránt pecsétjein is kirajzolódik az 1535-ben nyert 
címer.1025 Ezek szerint a diploma rendelkezése csak formalitás volt, kérdés, hogy vajon I. 
Ferenc esetében is így volt-e? 
 

                                                 
1021 Ennek szövege egy Pesten 1727. június 29-én Szalay István, a Királyi Tábla jegyzője által hitelesített 
másolatban maradt fenn, melyben vasvári káptalan Szunyogh Borbála és férje Hedly Mátyás részére átírja a I. 
Lipót által kiadott oklevelét, továbbá a szóban forgó címeres levelet. – MOL Dl. 73510., ld. még Áldásy: 
Címereslevelek. II. 51-52., Nyulásziné: Öt évszázad. LVIII. tábla.. A korai kutatás pontatlanságait jelzi, hogy 
Csergheö például a Siebmacherben (Nyáry, I. v. Bedegh u. Berencs.) ír egy 1407-es, valamint egy 1455 (1457) és 
egy 1485-ös címeradományozásról és a bárói diplomát is 1533-as évre teszi.  A 20. század elején már letisztult a 
kép, ekkor már az 1457-es és az 1535-ös dátum pontos, de még mindig szerepel az állítólagos 1485-ös adomány, 
ld. Csoma: Mohácsi vész előtti. 18. 
1022 Az 1920-as években önállóan került a MNM gyűjteményébe, onnan a Magyar Országos Levéltárba, ezért nem 
a családi levéltár iratai között található, vö. J. – Cz.: Levéltári értesítő. 71. Nem tudható, Csoma József miért veszi 
át Nagy Ivántól és írja kritika nélkül, hogy a bárói diploma alapján az ősi címer „kék pajzsban közös zöld száron 
három veres rózsa volt” , ugyanis a bárói diploma csak „háromvirágos ágacskájú rózsá”-t nevez meg. 
1023 A család eredeti címerének vágott pajzsban való megadása (Siebmacher Ungarn. Nyáry, I. v. Bedegh u. 
Berencs.) az Esterházy címerből visszavezetett, annak kontextusában tévesen értelmezett forma. 
1024 10x15 mm-es pecsét három emberi alakkal, Pozsony, 1557. január 15., MOL E 185 Nádasdy Tamásnak nr. 3., 
továbbá uo. nr. 1., 2. 
1025 18 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett I N monogrammal, B?, 1552. február 21., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnak nr. 2., továbbá uo., nr. 3.; és 15 mm-es kör alakú pecsét a pajzs felett B N monogrammal, Eger, 1560. 
március 19., uo. Nyáry Bernát Nádasdy Tamásnak nr. 1., továbbá uo. nr. 2., 3. 
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Mindenesetre ez a címer a családban hosszú ideig gyakorlatilag az egyetlen, ahogy a 
pecsétes emlékek igazolják tartós és szinte változatlan használatát. Az egyetlen figyelemre 
méltó változtatást Nyáry Lajos testvére, Berént pecsétjein találni. Ezeken ugyanis előbb 
korona jelenik meg az oroszlán fején (csak a sisakdíszben vehető ki),1026 majd hármas halom 
kerül a korona alá, utóbb egyedülálló módon lebegő helyzetben.1027 A hármas halmot egyéni 
változatnak lehet tekinteni, a koronát viszont Nyáry Lajos is átvette, az 1650-es évek elején 
szerepel gyűrűspecsétjén, noha korábban nem.1028 Mivel azonban a grófi diploma nem írja le 
Nyáry Lajos címerét, érvényre juttatásáról nem lehet beszélni. Az 1632-ben grófi címet 
szerzett Nyáry István pecsétjein is szerepel1029 – kérdés, hogy itt a rokonoktól való átvételről 
van-e szó, az ő diplomája sem rendelkezik ugyanis a címer felől. 
Mind Lőrinc, mind Lajos ága grófi rangot nyert, az előbbi István személyében 1632-ben, az 
utóbbiak közül pedig III. Lajos, Szunyogh Erzsébet első férje, 1655-ben. Lehoczky alapján 
Nagy Iván is úgy véli, hogy Lajos csak bárói címet kapott, a grófságot unokája, Zsigmond 
szerezte volna. A Királyi Könyvek alapján ez nem tartható, mivel II. Lajos grófságot kapott, 
1723-as adományról pedig nem történik említés. Ugyanakkor annak ellenére, hogy sem a 
diploma, sem a Királyi Könyvekbe másolt szöveg sem tartalmaz(ott) a címerre vonatkozó 
kitételeket, egyik grófi rangemelés esetében sem, a szakirodalom minden esetben egy új grófi 
címerről beszél, illetve le is írja azt (1723-hoz kötve).1030 Ennek érdekessége, hogy 
gyakorlatilag megegyezik Nyáry Lajosné, Szunyogh Erzsébet címerével — a különbség 
csupán annyi, hogy nincsenek az 1. és 4. mezőben csillagok, továbbá az utólagos 
ábrázolásokon a lovas nem támasztja vállára a zászlót, hanem előre tartja. Megtudni viszont 
a színeit a Szunyogh címernek, eszerint a mező kék, a ló ezüst a lovas pedig vörös mentét 
visel, a zászló arany színű. Igazán a mező színe érdekes, hiszen Szunyogh III. Mózes és a 
sziléziai ág címerei alapján vöröset várnánk. Minthogy a Szunyogh címer 1712-es 
címerleírásban is kék szín szerepel elképzelhető, hogy megváltozott volna a mező színe. 
Vagy akár az is szóba jöhet, hogy mivel a Nyáry-címer mezeje vörös, nem akarták azt 
megváltoztatni. Pontos választ azonban nem tudunk adni. 
Mindenesetre semmiképpen sem az 1723-as évhez köthető a grófi címer, mert — bár 
Nyáryaktól nem került elő címeres emlék — Szunyogh Erzsébet pecsétjei jól dokumentálják 
korábbi használatát. Külön (már említett) heraldikai érdekessége, hogy az ősi címer a 
kevésbé előkelő mezőkbe került. Nyáry Lajos egyetlen fia nem Szunyogh Erzsébettől 
született, sőt a férje halála után másodszor is megnősült; a grófi címe adományozásának 
idejében pedig még férfi testvérei is éltek Erzsébetnek. Úgy vélem a vizsgált időszakban a 
Nyáry címer csak egyszer változott, mégpedig a bárói rangemeléssel egy időben, ezt 
követően újabb változtatásra csak a 18. században került sor, noha a 17. század folyamán is 
részesült rangemelésben a család, ám a későbbi változat előképe már ekkor megjelenik a 
pecséteken. 
 
 
 
 

                                                 
1026 10 mm-es nyolcszögletű pecsét a címert négyszögben körülvéve a B N D <B> betűkkel, Weber Györgynek, 
Berencs, 1624. augusztus 10., MOL E 190 nr. 424. 
1027 9 mm-es nyolcszögletű pecsét a címert négyszögben körülvéve a B N D B betűkkel, Szinyérváralja, 162/36. 
július 7., MOL P 123 I. a) és 27 mm-es ovális pecsét, körirata: BERNARDVS NIARY DE BEDEGH, Dob, 1652. 
április 23., MOL P 124 b) 854. sz. 
1028 11 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán L N monogrammal, Sz?, 1652. szeptember 23., MOL 
P124 b) 855. sz. 
1029 30 mm-es ovális pecsét, körirata: COM STEPH NYARY D BEDEGH COMES PERTE CO<MIT> ZABOLCH 
SACR CAES RE<IAEQ> MTIS CONSIL ET CAMER AC IANITOR GERII HVNG MAGIST<?>, Lippay György 
egri püspöknek, Kassa, 1640. szeptember 14., Prímási Lt., Acta radicalia cl. X cap. 196. 9. cs. 540. p. 
1030 Ld. pl. Nyáry: Nyáry de Bedegh. 54. 
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Oláh 
 
Oláh Miklós leírása szerint egyébként apja havasalföldi trónviszályok miatt menekült el 
hazájából még I. Mátyás uralkodása alatt és már Erdélyben vette feleségül Hunzár Borbálát. 
Ennek ellenére első biztos adat róla 1504-ből származik, amikor a szászvárosi szék 
királybírója kívánt lenni. 1505-től be is töltötte ezt a tisztséget, amiben aztán Máté nevű fia 
követte még életében.1031 Miklós 1493-ban született, egyházi karrierje 1520-as években indult 
meg különösen előmenetele, elsősorban Mária királynénak köszönhetően.1032 A mohácsi 
csata előtt néhány nappal nevezte ki Mária királyné egri nagyprépostságra és kanonokságra, 
a veszprémi püspökké lett Szalaházi Tamás utódjaként.1033 Ezen egyházi méltóságokkal 
együtt 1546-1553 között kancellár, majd haláláig főkancellár. Nádasdy Tamás halála után 
elérte, hogy királyi helytartóként őt nevezze ki az uralkodó a magyarországi világi igazgatás 
élére.1034 Humanistaként és politikusként is meghatározó személyisége volt korának. Saját 
hatalmi körének építésébe jól illeszkedett rokonságának beemelése a magyar 
arisztokráciába.1035 1548-ban Oláh Miklós és általa egész akkor élő rokonságának nemességét 
megerősítette I. Ferdinánd és címert adományozott részükre,1036 tíz évvel később pedig a 
bárói címet is megszerezte ugyanezen személyek számára.1037 De nem csak ők, hanem 
unokahúga, Anna, férje Büdy Mihály is báró lett még ezt megelőzően az 1550-es évek 
elején.1038 A család és a név fennmaradását, azonban inkább Oláh Miklós tevékenysége és 
művei biztosították, mint a rokonság leszármazottai. Az érsek unokaöccse, Tamás még 1559-
ben elhunyt, a bárói címet szerzők közül Császár (Oláhcsászár) Miklós, mostohaapja Bona 
György és mostohatestvére Bona II. György halála után Oláh Miklóstól kapta meg Lánzsér 
várát, innen is írta előnevét.1039 Feleségétől Frangepán Annától azonban csak egy lánya 
született, aki a Dersffy családba házasodott.1040 Az Oláh Miklós által is királyi adományok, 
előkelő házasságok révén is épített családi karrier így nem lett tartós. 
 
Oláh Miklós személyéhez két címer-adománylevél kapcsolódik. Az első 1548-ban kelt és 
nemessége megújításáról, illetve megerősítéséről (mivel havasalföldi társadalmi állását 
elismerték, ezért a szöveg nemesnek nevezi, de új nemességet is adományoz neki) és 
címeradományozásról rendelkezik.1041 A kedvezményezett apja, valamint II. Lajos király, 
Mária királyné és I. Ferdinánd szolgálatában szerzett érdemeiért nyerte ezen elismerést, 
melyet rajta keresztül elhunyt testvére Máté gyermekei (Tamás, Mihály és Anna), 
lánytestvérei (Orsolya, Ilona) és férjeik (Bona György, Olasz Miklós), valamint Orsolya 
fiának Császár Miklós is elnyertek. A címerfestményt díszes és kvalitásos miniatúrák ölelik 

                                                 
1031 Hunfalvy: Oláh Miklós. 37. 
1032 Életrajzát újabban ld. Esztergomi érsekek. 256-261. [R. Várkonyi Ágnes], irodalom uo. 261. 
1033 1526. augusztus 24., Dl. 89227, 
1034 Pálffy: A Magyar Királyság. 
1035 1547-ben már nemcsak ő, hanem unokaöccsei is részesei az Oroszlánkőre és Pruszkára vonatkozó 
birtokadománynak, mely után több hasonló esetről maradt fenn forrás, MOL A 57 II. 219. A legjelentősebb a 
többek között Lánzsért és Lakompakot érintő birtokszerzés 1553-ban Oláh Miklós, unokaöccse Oláh „de 
Szászváros” Tamás, testvére Orsolya, annak első házasságából született fia Császár Miklós, és második férje Bona 
György részére uo. III. 168-169. 
1036 Ld. alább. Hunfalvy szerint 1504-ben a szászvárosiak még azért nem akarták apját, Istvánt, bírájuknak, mivel 
nemes ember volt. Feltehetően, magyar nemességgel nem rendelkezett, hanem havasalföldi társadalmi állását 
ismerték el. 
1037 Áldásy: Címereslevelek. II. 126-131., Nyulásziné: Öt évszázad. LIX-LXI. tábla. 
1038 Maksay: Magyarország bitokviszonyai. I. 36., Pálffy: A Magyar Királyság. 
1039 Nagy: Magyarország családai. 
1040 És, mint ahogy minden vonatkozó munka megjegyzi, az ő révén került az Esterházyak birtokába Lánzsér. 
1041 I. Ferdinánd, Pozsony, 1548. november 23., MOL P 108 rep. 2-3. fasc K nr. 162., kivonatosan közli: Áldásy: 
Címereslevelek. II. 108., ld. még képpel Nyulásziné: Öt évszázad. LIX-LXI. t.. 
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körül, melyek a diplomát elsősorban a művészettörténeti érdeklődés tárgyává tették,1042 
pedig a címer is legalább olyan érdekes. A címerpajzsban kékszínű harántpólyában jobbra 
ugró ezüst egyszarvú látható, az arannyal és ezüsttel harántnegyedelt pajzs első és negyedik 
mezőjében zöld hármashalom középső halmából kinövő babérág, a második és harmadik 
mezőben pedig egy-egy vörös rózsa. A sisakdísz az egyszarvú növekvően, a takarók színe 
arany-kék és körülölelik a két aranykoronás, nyelvet öltő arany pajzstartó oroszlánt. A tíz 
évvel későbbi bárói címer a takarók színeinek kivételével (kék-arany, vörös-ezüst) teljesen 
megegyezik az 1548-as adománnyal.1043 A címer kimutatható Oláh Miklós kisebb és nagyobb 
pecsétjeiről egyaránt, emellett kéziratokon, metszeteken is többször felbukkan a címer.1044 
Fontosabb kérdés, hogy az adományt megelőzően milyen címert használt, használt-e 
egyáltalán valamilyet Oláh Miklós. Egyelőre nem rendelkezünk erre vonatkozó 
forrásanyaggal, csupán a címereslevél szövege alapján lehet hipotéziseket felállítani. Egy 
ilyet Kovács András meg is fogalmaz, néhány nem egészen megalapozott 
címeradományozással kapcsolatos állításra, valamint a diploma azon szövegrészére 
hivatkozva, mely úgy szól, hogy „kibővítjük ezt a nemesi címert, melynek nagyobbik részét ezelőtt 
te már amúgy is használtad”, arra következtet, hogy „egy önkényesen felvett, már korábban is 
használt címerszerű jelvényt bővít ki és tesz valódi címerré az uralkodói kegy.”1045 Kérdés 
azonban, mellyel a szerző nem foglalkozik, hogy ez esetben melyik elem lehetett az eredeti 
címerben. Pedig abból a Kovács András által is kiemelt fontosságúnak tartott tényből 
következtetni lehet rá, hogy a címer kompozíciója megegyezik Oláh Miklós egykori 
patrónusa Szatmári György címerével.1046 A pajzs felosztása, a második és harmadik mező 
heroldalakjai teljesen azonosak, de párhuzamot jelent az, hogy a harántpólyában egyszarvú 
(tehát négylábú állat), az első és a negyedik mezőben pedig növényi motívum található. Ezek 
az egyezőségek szinte kizárják azt, hogy valamelyik is az Oláh család címeréből került volna 
oda, hiszen másolás és a párhuzamosság olyan fokú, ami elnyomja a véletlen egybeesés – 
kétségtelenül elképzelhető – lehetőségét. Az is furcsa, hogy a szöveg csak ilyen módon, 
általánosságban fogalmaz, és nem nevezi meg a szóban forgó elemet, ebből pedig arra lehet 
következteti, hogy Oláh Miklós címere Szatmári György címerének transzformációja, 
metamorfózisa, és ha használt is ezt megelőzően címert Oláh Miklós, akkor azt ő vette fel 
(ahogyan Kovács is gondolja) és nem régi családi örökség volt. A már ekkor igen népszerű, 
reprezentatív és előkelő egyszarvú például szóba kerülhet ilyenformán.1047 A kérdést teljes 
bizonyossággal 1548 előtti címerpecsétes, vagy más azonosítható források felbukkanása 
dönthetné el. 
A pecséteken ábrázolt címer ugyanakkor nem mindig egyezik ez esetben sem a diplomában 
leírttal, ábrázolttal. A címer mindig teljes alakban, a pajzstartókkal van ábrázolva a 
pecséteken,1048 kérdésesebb azonban a harántosztás megvalósítása. Esztergomi érsekként 
vésetett pecsétjén például a bal oldali rózsa nem a harántpólya és a balharánt vonal közé, 
hanem utóbbi fölé, az első mezőbe került, illetve amikor nem, akkor a balharánt irányú vonal 

                                                 
1042 Kovács: Oláh Miklós. 
1043 I. Ferdinánd, Bécs, 1558. április 17., MOL P 108 rep. 2-3. fasc K nr. 163., Áldásy:.Címereslevelek. II. 126-131. 
1044 Mikó: Illuminált könyvek. 71-72. 
1045 Kovács: Oláh Miklós. 
1046 Erre a kutatás már régebben felfigyelt, Szatmári címeréről a legalaposabb tanulmányt Farbaky Péter közölte 
(Farbaky: Szatmári György. 80-81.), a vonatkozó korábbi irodalmat ld. uo. 153. 707-709. jegyz. 
1047 A Kovács által említett lehetőség, a sasos változat sem vethető el teljesen, ez esetben lett volna egy családi 
címer, egy Oláh Miklós -féle felvett és az adományba kapott. 
1048 18 mm-es ovális pecsét a sisakdísz két oldalán N <O> monogrammal, Lánzsér, 1560. szeptember 27., MOL E 
185 Nádasdy Tamásnak nr. 4., továbbá uo. nr. 5., illetve ugyanaz a címerkép nyolcszögletű pecséten uo. nr. 7., 8. 
(1562). Valamint 50 mm-es kör alakú pecsét, körirata elmosódva, Bécs, 1567. május 16., Prímási Lt. Acta radicalia 
cl. X nr. 84. 
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nem folytonos a pólya két oldalán, hanem el van csúszva.1049 Ezek nem túl lényeges és 
feltehetően vésési nehézségből adódó eltérések, viszont Oláhcsászár Miklós pecsétjén a 
balharánt vonalból függőleges lett, tehát a pajzs tulajdonképpen hasított lett.1050 Ez 
egyébként az egyetlen fellelt pecsét, melyen a teljes címerkép szerepel, Oláh Miklós érsek 
sisak és sisakdísz helyett természetesen a püspöksüveget és palliumot, érsekként kereszttel 
használta, Oláh Orsolya pecsétjéről pedig csak annyi állítható, hogy az a harántpólyás 
családi címert hordozta címertartókkal.1051 
Az Oláh címer igencsak sajátos a korabeli arisztokrata címerek között. Kétszer került 
adományozásra ugyanaz a címer, az első alkalommal minden bizonnyal bővítés, vagy 
teljesen új, de mindenképpen egy korábbi előképre visszavezethető forma, mely nem 
elképzelhetetlen, hogy mitegy divatot teremtett.1052 
 
 
Orbán 
 
Az 1679-ben bárói méltóságra emelkedett Orbán István családi felmenőinek és rokonainak 
feltérképezéséhez a genealógiai szakirodalomban nem állnak rendelkezésre megfelelő 
adatok és támpontok, így csupán az ő személyes pályafutásának felvázolására 
szorítkozhatunk.1053 Feltehetően tanult, talán egyetemet is végzett, emberként a Magyar 
Kancelláriában tűnik fel először 1655-ben, mint jegyző. 1663-tól titkár,1054 1677-ben már, mint 
királyi tanácsost említik.1055 1679-ban azután egy napon lett báró, személynök és magyar 
tanácsos, a következő napon pedig szabad végrendelkezési jogot nyert, ami megerősíti azt a 
gyanút, hogy nem voltak utódai. 1056 Felesége, Bokros Éva, feltehetően 1693-ban özvegyült 
meg, 1699-ben már ismét férjnél van. Minden bizonnyal testvére Orbán Pál, aki 
hasonlóképpen hivatali pályát futott be, előbb személynöki, majd nádori ítélőmesterként.1057 
 
A két jogi szakember Orbán rokonságát igazolja teljesen egyforma címerük is, ez 
harántpólyában futó, ugró egyszarvú, a harántpólya feletti és alatti mezők csíkkal vannak 
felosztva az alsóban a csík alatt hármas halom, a felsőben a csík felett balról jobbra fordult 
félhold, mellette hatágú csillag látszik, a sisakdísz növekvő, jobbra fordult, ágaskodó 
egyszarvú.1058 A szakirodalomban fellelhető ábrázoláson1059 és Orbán Pál egyik pecsétjén1060 a 
csillag a pólyában az egyszarvú előtt található, az állat mintegy afelé fut. Igaz ugyan, hogy ez 
a változat Orbán István címszerzése előtti, de mivel abban nem szerepel Pál, ezért legfeljebb 

                                                 
1049 24 mm-es kör alakú pecsét, a pajzs felett a mitra alatt lévő latinkereszt két oldalán NO – AS betűkkel, [leesett 
felzet], MOL P 184 II. 1. t.. és Oláhcsászár Miklósnak, Nagyszombat, 1562. január 15., uo. 
1050 17 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán N C/O H betűkkel, Oláh Miklósnak, Lánzsér, 1562. 
december 12., MOL P 184 I. 1. t., továbbá uo. 1564. augusztus 31., és 1564. október 13. 
1051 15 mm-es ovális pecsét, Oláh Miklósnak, Lakompak, 1564. október? 14., MOL P 184 I. 1. t. 
1052 Ti. a harántpólyában futó állattal, ld. Hosszútóthy,. Hölgyi stb címereket. 
1053 Nagy Iván feltételesen a felsőőri Orbán család tagjai között említi (Nagy: Magyarország családai. VIII. 233.), 
Kempelennél nem szerepel. Előnévvel csak egyszer említik, ekkor „Hedvegӱ’”-nek (valószínűleg Hídvégi) írja az 
oklevél, ld. III. Ferdinánd adománya Trencsén megyei birtokokról, Bécs, 1655. február 5.,  -MOL A 57 XI. 282-283., 
tágabb családi környezetét és származását csak alaposabb levéltári kutatással lehetne tisztázni. 
1054 Fallenbüchl: Állami tisztviselők. 218. 
1055 Thököly Zsigmond végrendeletének egyik tutoraként, Késmárk, 1677. október 1., MOL A 57 XVI. 377. 
1056 I. Lipót, Bécs, 1679. április 6., MOL A 57 XVI. 492-495., 491-492., 491., továbbá I. Lipót, Bécs 1679. április 7., uo. 
496-497. 
1057 Részletesen ld. Iványi: Esterházy Pál. 336-338.. 
1058 15 mm-es ovális pecsét a sisakdísz mellett P O monogrammal, Balassa III. Bálintnak, Nagyszombat, 1680. 
március 30., MOL P 1761 5. t. nr. 62., továbbá uo. nr. 61. 
1059 SMU Suppl. Orbán. 
1060 13 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán P O monogrammal, Illésházy Györgynek, 1673. december 13., 
MOL P 1314 nr. 34446., továbbá uo. nr. 34447-34451. 
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arra gondolhatunk, hogy Pál változtatta meg címerét a különbözőség okán, de ennek 
bizonyítását megnehezíti, hogy az Orbán Istvántól származó pecsétlenyomatokon,1061 
továbbá Pál legkisebb pecsétjén1062 csupán a félhold helyzete vehető ki, csillag nem is látható. 
Nem is szólva arról, hogy Orbán István személynök a bárói címmel együtt címerét is 
kibővíthette.1063  
Az ekkor nyert címer jelentősen eltért a korábban használttól, a negyedelt, az első mezőben 
függőleges vörös vonal felett, kék mezőben1064 három fehér liliom, alatta jobbra fordult, 
szájában a béke jelképét, zöld olajfaágat tartó, ágaskodó egyszarvú, a következő mezőt sárga 
csík osztja fel, mely felett zöld hármas halom középső halmán ezüst kettőskereszt. A 
negyedik mezőben teljes alakú vörhenyes színű, száját kitátó, nyelvét kiöltő, ágaskodó 
oroszlán balját kinyújtva, jobbjában horgonyt tartva („dextro vero anchoram tenere”) a sárga 
szívpajzsban felröppenő kétfejű, fekete, királyi koronás, csőrért kitátó, nyelvét kiöltő sas van. 
A pajzson három sisak, rajtuk királyi korona a sisakdíszek pedig jobbról az egyszarvú, balról 
az oroszlán, a takarók sárga-fekete, fehér-vörös színűek. 
Az igen jelentős változtatás teljesen felszámolta az előző (talán egyszer már bővített) címert 
mind elrendezésében, mind motívumaiban, hiszen az régi címerből csak az egyszarvú és a 
hármas halom maradt meg. Nyilvánvalóan az adományos igényei játszották a főszerepet az 
átalakításkor, sajnos ezek a szempontok azonban nem kerültek befoglalásra az oklevél 
szövegébe. 
 
 
Orllé, karvai 
 
A Gömör vármegyei családról a 16. századtól van adat, első jelentősebb tagja Orllé Miklós, 
aki a Szepesi Kamara tanácsosaként tevékenykedett hosszú ideig. István nevű fia a megyei 
igazgatásban táblabíróként tevékenykedett, testvére, János Putnok várának lett kapitánya, 
1631-ben pedig a Gömör megye főispánja. Közben 1622-ben nyerte a bárói címet, de az 
eredeti okirat hiányában arról több részlet nem ismeretes.1065 András nevű fia nem játszott 
országos szerepet, az ő Miklós nevű fiával a család a 18. század elején kihalt. 
 
A karvai Orllé család 1571-ben nyert nemesség megerősítő és címeradományozó levelet I. 
Miksa királytól.1066 Folyóval két részre osztott címerpajzs az elsőként leírt alsó, kék, 
mezejében ágaskodó, fejét felvető, vöröses színű, farkát felemelő, jobbra fordult oroszlán 
látható, jobbjában meztelen karddal, a fölső zöld színű mezőben szikla emelkedik, a pajzs 
sarkában egyfelől hold, másfelől csillag látható. A sisakdísz növekvő oroszlán, mely balját 
előrenyújtja, jobbjában pedig lándzsát tart, melyen vörös-fehér színű zászló van, a takarók 
sárga-kék, kék-fehér színűek. Ez a címer látható Orllé János pecsétjén is, annyi különbséggel, 
hogy az alsó mezőben az oroszlán nem ágaskodik.1067 
 
 

                                                 
1061 11 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz mellett félkörívben SO SH betűkkel, Batthyány Borbálának, Bécs, 
1678. június 28., MOL P 1314 nr. 34439.. és 7 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán S O 
monogrammal, Batthyány Borbálának, Bécs, 1676. június 8., uo. 34438. 
1062 11 mm-es nyolcszögletű pecsét, Nagyszombat, 1668. december 7., MOL E 185 Kruplanicz Jánosnak nr. 1. 
1063 MOL A 57 XVI. 494-495. 
1064 A szöveg csak az utolsó címerkép pontos helyét adja meg, ezért az addigi címerképek elhelyezése 
bizonytalan. 
1065 Thaly: A b. Orlay. 209. – a szerző megjegyzése szerint „A hártyára irt, eredeti czimertelen diploma megvan.”, 
de a lelőhelyet nem adta meg. 
1066 Áldasy: Címereslevelek. I. 53-54. 
1067 13 mm-es nyölcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán IO DK betűkkel, Rákóczi Zsigmondnak, Putnok erődje, 
1619. április 16., MOL E 190 nr. 202. 
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Orisch, szlaviczai 
 
1675-ben másik két horvát katonacsalád tagjaival egyszerre kapott bárói rangot Orsich János-
Ferenc és testvére György-Boldizsár.1068 A rangemelő diplomákban megörökített ősöknek a 
középkorban véghezvitt állítólagos tettei a családtörténeti irodalomban is feljegyzésre 
kerültek ugyan, valamint a 16. századbeli török ellenes harcokban való részvételük, ezek 
teljes valóságtartalmát, illetve a címszerző testvérpár ezekkel való kapcsolatát eddig nem 
tárta fel a kutatás. A horvát család szerencséjét a Wesselényi-összeesküvés alapozta meg. 
Rendkívül gyors felemelkedésük, melyet a rangemelés (1675 – bárói) és birtokszerzések jól 
tükröznek révén elsősorban a Frangepánok kihalásával keletkező űrt töltette be a Habsburg 
kormányzat e feltétlenül udvarhű családdal.1069 1682-ben János-Ferencet turani és vrasici 
várnagy, illetve főkapitányként is említik, amellett, hogy ekkor már biztosan ezredesi 
rendfokozata volt, ekkor kapták meg – egyelőre zálogjogon – a severini uradalmat és 
Frangepán Ferenc után Modrus vármegye örökös főispáni tisztét.1070. Orisch Boldizsár 
testvére árnyékában maradt, és gyermekeiről sem tudunk. János-Ferenc felesége miketici 
Petrichevich Erzsébet volt, amivel a helyi elittel való kapcsolatát erősítette, illetve 
feltehetőleg elősegítette a Patachichok 18. század eleji felemelkedését. A családot egyetlen 
fiuk, Antal vitte tovább. 
 
A családnak a bárói cím megszerzését megelőzően használt címere ismert a 
szakirodalomból, Ivan Bojnicic egy 1622. évi pecsétről közölte, a forrás adottságaiból 
kifolyólag színek nélkül. Ez a közlés többé kevésbé megerősíthető, Orsich Ferenc 1670 körül 
használt pecsétjén szintén levágott, könyökben behajlított, de itt vízszintes alkarú, szabályát 
markoló kar látszik mely felett (vagy azon állva) szárnyait kitáró (felröppenő) koronás 
madár látható, azonban a közölttel ellentétben nem az általános heraldikai gyakorlat, illetve 
ábrázolási sémák szerint, hanem mintegy félprofilból (nagyon emlékeztetve a Dessweffy 
armális ábrázolására).1071 
A bárói diploma ehhez képest jócskán kibővítette a címert.1072 A kék pajzs aljában lévő 
hármas zöld halom közül a középsőn jobbfelé álló, vörös ruhás emberi kéz kardot tartva 
felette három királyi koronával, a pajzson három sisak, koronával, a jobb oldalin a kardot 
tartó kéz, azon pedig egyfejű felröppenő sas, a bal oldalin kétfejű a sas, mely aranyláncot 
tart,1073 a középsőn pedig Szűz Mária vörös és fehér öltözékben. A diploma szövege is 
bővítésről beszél a pecsétes anyag alapjn is egyértelmű annak ténye, a módja, az hogy a 
korábbi címerképet mintegy feldarabolja és a sas csak a sisakdíszben szerepelteti 
mindenképpen érdekes. Figyelemre méltó az is, hogy Szűz Mária ábrázolása itt is előkelő 
helyre került. 
 
 
Ostrosith, giletinci 
 
Az előnevét adó helység fekvése alapján Pozsega vármegyéből került a család Trencsén 
vármegyébe a mohácsi vészt követően. Ostrosith János 1549-ben lett a trencséni vár 

                                                 
1068 I. Lipót, Bécs, 1675. augusztus 9., MOL A 57 XVI. 90-95. 
1069 A törökellenes és a B-felkelés leverése mellett a bárói diplomában is érezhetően a „Rebellionis Zrinianae” 
elfolytásában Erdődy Miklós báni helytartó és Johann Joseph Herberstien gróf parancsnoksága alatt, elsősorban 
Károlyvárosnál véghezvittek tettek játszottak szerepet, ld. MOL A 57 XVI. 92-93. 
1070 I. Lipót, Laxenburg, 1682. június 27., MOL A 57 XVII. 266. 
1071 14 mm-es ovális pecsét, a pajzskorona felett M V O D E?, szerződés Prasinszky Péterrel, Bécs, 1670. 
szeptember 7., MOL P 1613 1670. év., továbbá uo. 1666. év, 1673. év Pozsony, 1673. március 24. 
1072 MOL A 57 XVI. 94. 
1073 A Siebmcherbeli ábrázolással ellentétben koronát a sas feje felett nem említ a szöveg. 
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provizora és egyben a megye főispánja.1074 Már ő is kapott adományul birtokokat a 
megyében, melyek közül a legjelentősebb Illava vára volt.1075 Az anyagi alapok lerakását csak 
viszonylag későn követte a tényleges felemelkedés, amely András nevéhez köthető. A 
századforduló nagy háborúját követő s a Bocskai-mozgalmat lezáró eseményekben bukkan 
fel a neve. A feltehetően Thurzó és Illésházy köreihez tartozó Ostrosith András a bécsi béke 
egyik köznemesi aláírója volt és az aláírók közül Apponyi Pállal együtt néhány nap múlva 
meg is kapta (a maga, valamint fiai János, és testvére István részére) bárói diplomáját.1076 
Közszereplése az igazságszolgáltatás területén folytatódott, a következő években a Királyi 
Tábla bírájaként tűnik fel.1077 A következő generációkban csak fia, István ért el hasonló sikert, 
aki karrierje betetőzésként 1635-ben a főasztalnokmesteri méltóságra emelkedett.1078 Három 
fia, ezáltal az arisztokrácián belül is igen figyelemreméltó vagyont, kapcsolatokat és 
tekintélyt örökölt, megtartani azonban nem tudták. Közülük, Mátyás volt az egyetlen, akinek 
nem ismertek gyermekei, Miklósnak és Pálnak azonban csak egy-egy lánya született, így 
Mátyással halt ki fiágon a család. 
 
A család címere egy várostromot ábrázoló jelenet: az előtérben oromzatos kőfal előtt 
páncélos vitéz, balján pajzzsal, jobbjában karddal lép a fal felé, vagy a falra, felette a fal 
közepén növekvőn látszó emberalak, két kezével követ emelve feje fölé, a sisakdísz növekvő, 
vagy előtűnő jobbjában egyenes kardot tartó, balját csípőre tevő páncélos, sisakos vitéz. A 
pecsétes ábrázolások nem teszik lehetővé annak alátámasztását, hogy a követ dobó alak nő 
lenne,1079 és nem alkalmasak a színek meghatározására sem. Mivel a bárósításhoz 
kapcsolódóan, vagy korábbról nem ismert uralkodói címeradomány, ezért más források 
alapján lehet csak a kérdésre válaszolni. Matej Gažúrnak a családi címerről írt verséből1080 az 
derül ki, hogy a falon álló alak nem feltétlenül nő, hanem általában ellenség, fontos adaléka a 
szövegnek, hogy megerősíti a követ dobni készülő alak két oldalán levő égitestek mibenlétét, 
azokat ugyanis a szakirodalom két holdként írja le,1081 azokon a pecséteken, melyeken 
azonosíthatóak, ott jobbról csillag, balról jobbfelé fordult félhold, ez utóbbi a szerzőnél nap. 
Ennek alapja lehet egy még nem ismert címerváltozat, mely hasonlított Ostrosith Borbála 
temetési címerében láthatóval, amin a jobbfelől látszó félhold köralakban sugarakat lő ki.1082 
Az égitestek esetleges felcserélése mellett egyetlen jelentősebb változás figyelhető meg a 
családi címeren, nevezetesen, hogy két oroszlán tűnik föl pajzstartóként. Az első erre utaló 
emlék Matej Gažúr fent említett verse, melyet Ostrosith Pál halálának évében, 1652-ben írt. A 

                                                 
1074 Kinevezése: I. Ferdinánd, Prága, 1549. március 1., MOL A 57 II. 322. Életére és trencséni működésére adatokat 
ld. Kenyeres: Egy nagybirtok igazgatása. 110-117. et passim. 
1075 I. Ferdinánd, Bécs, 1544. december 25., MOL A 57 II.  83-85., Maksay: Magyarország birtokviszonyai. II. 795. et 
passim. 
1076 Pálffy: A Magyar Királyság. 397.  Sajátos módon a diploma szövege több konkrétumot mond apjáról, Jánosról, 
mint az ő érdemeiről – az uralkodó iránt tanúsított hűségen kívül, ami ez esetben persze nem üres frázis, mivel az 
Ostrosithok a Bocskai-felkelés alatt végig kitartottak a Habsburg uralkodó mellett. - Viszont az is biztosra vehető, 
hogy a bécsi békében elért kompromisszum egyik haszonélvezője és talán kimunkálója volt Ostrosith András.  
Felemelkedése azonban biztosan korában kezdődött, mivel legalább első feleségét, Forgách Ilonát még ezen 
események előtt vette el. Második neje, Perényi Borbála szintén a mágnások közötti elfogadottságára utal. 
1077 Nagy: Magyarország családai. VIII. 302. (1609); Thurzó György nádor,  Pozsony, 1612. december 10., MOL A 
57 VII. 16. 
1078 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 87. 
1079 Mint ahogyan a Siebmacherben a Zichy-albumbeli kép leírása (Kubinyi: Egy XVI. és egy XVII. századi.. 24.) 
alapján szerepel Siebmacher Ungarn. Ostrosith v. Giletincz., Siebmacher Kroatien. Ostrosith (Ostrošić) v. Giletincz. 
1080 Közli: Ragač: Insignia Ostrozithiana. 
1081 Ld. Siebmacher fentebb, továbbá Novák: Robové erby. 189., és újabban Novák – Vitek: Lexikón erbóv. 170-171. 
itt ráadásul egy olyan címerábrázolást adnak meg a szerzők, amelyik egy pecséten, vagy más emléken sem 
szerepel. 
1082 Baják: A Magyar Nemzeti Múzeum. 110. 4. kép. 
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pecsétek között legkorábban Ostrosith Mátyásnál mutatható ki 1663-ból,1083 de ezt követően 
sem szerepel minden családtag mindegyik pecsétjén, így az övén sem,1084 szépen kidolgozott 
ábrázolásuk látható viszont Ostrosith Borbála említett halotti címerén. Ezen adatok alapján 
nem zárható ki a bárói címhez való kapcsolódásuk, de nem is igazolható. Csupán címertartó, 
mint címerváltoztatás alkalmazása igencsak egyedi eset lenne.1085 
A címer színei a Zichy-albumban található festmény alapján ismertek, és mivel az említett 
halotti címer színezése is egyezik azzal, így az kék pajzs alsó felében fehér várfal, előtte zöld 
alapon vértes vitéz (a halotti címeren vörös nadrágban, sárga csizmában). 
 
 
Pálffy, erdődi 
 
E kétségkívül jeles főnemesi család történetével már foglakozott a dualizmus kori 
történetírás, és a 16. századra vonatkozóan egészen új családtörténeti összefoglaló is 
készült.1086 A család tekintélyét és részben vagyonát az Erdődy-Bakócz családba való 
beházasodással szerezte a 15. század végén, amikor is a Pozsony megyei köznemes, Pálffy 
Pál elvette Bakócz Simon testvérét Klárát. A Pozsony és Győr megyékben, valamint 
Szlavóniában birtokokkal rendelkező család még a század közepén is a birtokos nemesek 
közé tartozott, noha birtokaik alapján nem számítottak a tehetősebbek közé.1087 A század 
folyamán leginkább előnyös házasságoknak köszönhette a család elért pozíciói megtartását, 
Péter gyermekei olyan feltörekvő, vagy nem régen feltört családok tagjaival házasodtak, 
mint a Nyáry, Révay, Kata nevű lányát pedig a szintén ezen réteghez tartozó Krusics János, 
majd annak halála után Illésházy István vette el, de Magdolna például az udvari 
arisztokráciába került Rudolf Khuen von Belassy feleségeként. Ténylegesen az arisztokrácia 
soraiba való emelkedéshez Pálffy Miklós karriere kellett, aki mindazt megszerezte, ami 
nemcsak az arisztokráciába, hanem annak elitjében is helyet biztosított családjának, mint a 
bárói cím és hivatal (főajtónállómester), főispánság,1088 jelentős uradalom (Vöröskő), fontos 
katonai megbízatások és pozíciók. Három fia szinte egyszerre, de külön adományként kapott 
grófi címet az 1630-as években, közülük kétségtelenül IV. Pál volt a legsikeresebb.1089 1625-
ben szinte előzmények nélkül lett egyszerre a Magyar Kamara elnöke, főpohárnokmester és 
királyi tanácsos, 1634-ben megkapta Detrekő örökös grófi címét, 1641-ben főudvarmester, öt 
év múlva országbíró, majd 1649-ben nádorrá választották a rendek. A Habsburg udvar 
elismerését jelezte, hogy III. Ferdinánd elérte V. Fülöp spanyol királynál az Aranygyapjas-
rend tagságát. A család már a 16. században három ágat számlált, a rangemelések 
következtében a 17. század második felében két grófi ága lett. 
 

                                                 
1083 18 mm-es ovális pecsét, körirata: MATTHIAS OSTROZITH DE GILETICH, Wesselényi Ferencnek, Illava vára, 
1663. október 10., MOL E 199 II. tétel 79/ 2.. és uo. nr. 3. 
1084 Pl. ovális pecsét, körirata: MATTHIAS OSTROSITH DE GILETINC, Wesselényi Ferencnek, Illava vára, 1665. 
augusztus 20., MOL E 199 II/42/3. 
1085 Előképként az Oláh címer jöhet szóba, de abban az esetben a címer maga is jelentősen változott, avagy újról 
volt szó. 
1086 Pálffy: alábbiakra ezt a munkát használtam. A család történetének megismeréséhez ettől függetlenül alapvető 
Jedlicska Pál munkái, pl. a további irodalmat ld. Pálffy .. jegyzetében. A családi kapcsolatrendszerre ld. még 
újabban Pálffy: Pozsony megyéből. 855-866. 
1087 Maksay: Magyarország birtokviszonyai. I-II. passim. 
1088 1580-ban lett Pozsony vármegye főispánja, az 1599. évi 48. törvénycikkben a rendek jártak közbe számára 
többek között a pozsonyi örökös főispáni címért. Az esetlegesen erről szóló adománylevél azonban nem ismert, 
továbbá ezt követően is csak pozsonyi főispánnak és kapitánynak titulálják a kancelláriai oklevelek, ld. pl. Stomfa 
és Borostyánkő adománylevelét, I. Rudolf, Prága, 1603. július 7., MOL A 57 V. 598-602., vö. még Fallenbüchl: 
Magyarország főispánjai. 92. 
1089 Életére ld. S. Lauter: Pálffy Pál nádor. 9-32. 
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Ismeretes, hogy erdődi Pálffy család talán az Erdődyekkel való rokonság folytán azok 
címerét vette át. Ennek a 16. század első felében kellett történnie, ami előttről nincsenek 
források a család címeréről, így még az is elképzelhető, hogy nem is volt. Az előkelőbb ág, 
család, rokon címere átvételének legnyilvánvalóbb példája ez. A későbbiekben, noha címeres 
pecsétjeikre hatottak a korabeli „divatirányzatok”, mégis a Pálffyak viszonylag 
következetesnek és konzervatívnak számítottak címerhasználatuk terén. 
A 16. században Pálffy János és Péter is gemmapecsétet használt, míg Pálffy I. Miklós a 
családi címereset, melyen a félkerék a pajzs vonalára van helyezve, tehát nem lebeg.1090 A 
következő században a pecsétek alapján a következő módosulások következtek be az 
egyébként egyszerű címerképben. Egyfelől a címerképben a lebegő kerékből kinövő ugró 
szarvas alá (általában) hármas halom kerül, másfelől a sisakdíszt felváltja a már addig is 
szórványosan előforduló pajzskorona. Sajátos módon mindegyik Pálffy Pál nádor személyes 
címeres pecséthasználata során jutott érvényre, legalábbis a feltárt források erre utalnak. A 
legkorábbi emlék erről Pálffy Pálnak a Zichy-albumbeli címerfestménye és bejegyzése 1611-
ből, ezen a kék pajzs arany csíkkal vagy fonállal van vágva a szalagból növekedve látszik a 
szarvas a felső mezőben, az alsóban pedig arany hármas halom középső halmára illesztve 
arany félkerék látható.1091 Mivel az arany csíknak ezt követően nem találni nyomát a Pálffyak 
címereiben, ezért ezt akár egyfajta címertervnek, vagy az ifjú Pállfy Pál saját személyes 
címerének lehet gondolni. Mindenesetre ezt követően első pecsétlenyomat, amelyen 
azonosítható a hármas halom 1632-ből való,1092 és az évtized folyamán újabbak jelennek meg, 
amellett, hogy továbbra is pecsétel hármas halmot nem ábrázoló változatokkal is.1093 A nádor 
által 1649-ben használatba vett pecséteken pedig, mind a nagy-, mind a kispecsétek 
mindegyikén megtalálható a hármas halom, és a kispecséten a pajzskorona is, ami a 
hátralévő néhány évben megjelenő változatokon általánossá válik.1094 Ezt követően Pálffy 
Tamás és Pálffy Miklós egy-egy pecsétjének kivételével a címerkép mindegyik fellelt 
pecséten ugyanaz, és a sisakdíszt felváltja a pajzskorona. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan 
az egyik nemesi ágon, I. János leszármazóinak pecsétjén (Pálffy András) is előfordul a 
hármas halom.1095 
A jelek szerint tehát egyértelmű irányról van szó, de ezt megelőzően is viszonylag 
következetes volt a családtagok címerhasználata. Pálffy I. István két fellelt pecsétjének 
címerképe megegyezik abban, hogy a kerék nem lebeg, hanem érintkezik a pajzzsal, ám míg 
a nagypecsét a teljes címert hordozza, sisakdísszel,1096 addig a kispecséten csak a pajzs 
látható.1097 Pálffy II. István mindkét pecsétjén a lebegő kerékből kinövő szarvas látható, a 
pajzson pedig sisakdísz. Pálffy IV. Miklós kis és közepes pecsétjeire következetesen a lebegő 
kerékből kinövő szarvasos címert vésette, sisakdísszel, csupán két gyűrűspecsétje más, 

                                                 
1090  20 mm-es ovális pecsét, a betűk a sisakdísz két oldalán nem vehetők ki, Komárom, 1586. június 21., MOL E 
185 Nádasdy Ferencnek no. 1., továbbá MOL V 4 157. d. 
1091 Kubinyi: Egy XVI. és XVII. századi. 22. 
1092 13 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán P P monogrammal, Szombathelyi Györgynek és 
Ordódy Gáspárnak, Bécs, 1632. július 7., MOL E 204 (33. d.). 
1093 Pl. 32. mm-es ovális pecsét, körirata: COMES PAVLVS PALFY DE ERDEOD PERPET A DETREKEO, Pozsony, 
1636. augusztus 20., Prímási Lt., Acta radicalia cl. T nr. 459., vagy 7 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzskorona 
felett PPG<?> betűkkel, Batthyány Ádámnak, Bécs, 1636. június 25., MOL P 1314 nr. 35231., illetve halmok nélkül, 
lebegő címerképpel, 13 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán P – PPE betűkkel, Batthyány 
Ádámnak, Bécs, 1633. április 27., MOL P 1314 nr. 35222., továbbá uo. 35223-35230. (1636). 
1094 50 mm-es kör alakú pecsét, körirata: C P P A E P A D S C P L B L S L C R S C E R M C E C, 1647, MOL V 4 158. 
d.. 
1095 17 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán AP DE betűkkel, Batthyány Ádámnak, Ragendorf, 1645. június 
4., MOL P 1314 nr. 35035. 
1096 50 mm-es kör alakú pecsét, körirata elmosódott, ?, 1614. ?, Prímási Lt., Acta radicalia cl. O cap. 33. nr. 84. 
1097 16 mm-es nyolcszögletű pecsét a pajzs felett SPDECCP betűkkel, Pozsony, 1618. május 8., MOL P 1341 lad. 1. 
fasc. 1. nr. 6. 
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mindkettőn pajzskorona látható, az egyiken három lebegő halom van a kerék alatt.1098 A 
nádor pecsétjeit az 1630-as évekből lehet jelentős számban kimutatni, kezdetben a sisakdísz 
nélküli, pajzskoronás változatot ő is gyűrűspecsétjére vésette, az egyik esetben biztosan 
halmokkal a félkerék alatt.1099 Kispecsétjein egy kivétellel az általános családi címerkép 
látható, amelyiken nem, azon a kerék nem lebeg. Első, az 1630-as években használt 
nagypecsétjén viszont már a hármas halom is látható, de ezen még a sisakdísz van, nem 
pedig pajzskorona.1100 Ezt követően nádorként használt nagypecsétjein csak a halmokat is 
ábrázoló változat fordul elő, a pajzson kívüli részek változása pedig a fent említett 
időponthoz köthető. 
A nádornak van még egy érdekes címervariánsa. Noha a pajzs alakját általában nem tesszük 
vizsgálat tárgyává, ez esetben kivételt kell tenni, ugyanis az 1630-as években használt egyik 
gyűrűspecsétjén a címerpajzs ruta alakú.1101 Ami nyilvánvalóan azért érdekes, mert nagyon 
ritka, tőlünk nyugatra pedig a női címerek specifikus pajzsformájának számított. 
Úgy tűnik tehát, hogy a Pálffyaknál az egyes családtagok címerváltozatai elsősorban a pecsét 
nagyságához kötődnek, és amellett, hogy az egyes családtagok ragaszkodtak egy-egy 
változathoz a családtagok összességének változataiban is megmutatkozik egyfajta tendencia. 
A család címerének változása tehát Pálffy Pál nádorhoz köthető leginkább olyan módon, 
hogy előbb a címerpajzsban új címerkép, a hármas halom jelenik meg, és válik nagyobb 
pecsétjein általánossá, majd az 1640-es évek végétől a sisakkorona felváltja a hagyományos 
sisakot és sisakdíszt. Itt jegyzendő meg az is, hogy ez követően (1651-től) került ábrázolásra 
az Aranygyapjas rend lánca és jelvénye a pajzs körül. A kérdés csak az, hogy mi lehetett az 
oka ezeknek a kétségtelenül nem jelentős, szinte észrevétlen, viszont annál 
következetesebben alkalmazott és nem csak a leszármazókra, hanem a jelek szerint az 
egykorú családtagokra is érvényes változásoknak. Ami a pajzskoronát illeti az minden 
bizonnyal a már említett divathatásnak is betudható, illetve Pálffy Miklós gyűrűspecsétjei 
esetében a pecsét méretének. A halmok kérdése már bonyolultabb. A legkézenfekvőbb és 
legegyszerűbb magyarázatként a horror vacui kínálkozik, az tudniillik, hogy 
plasztikusabbnak tarthatták így a címerképet. Emellett szólhat az is, hogy Pálffy Pál évekig 
csak nagy(obb) pecsétjén, pecsétjein használta, ahol az üresség szembetűnőbb volt és ezzel 
párhuzamosan hely is jobban akadt a kivésésre.1102 Az esztétikai és vésés-technikai 
megfontolásokat nem mellőzve feltűnő viszont, hogy a változat grófi címének elnyerése után 
jelenik meg, a másik két grófi címet nyert Pálffy, István és Jánostól származó forrásokon nem 
mutatható ki. Feltűnő a címerkép egyezése Pozsony vármegye címerével is, csak éppen a 
változat megjelenésekor a főispán Pálffy István volt. Az, hogy Pálffy Miklós és András nem 
voltak közvetlen családtagjai a nádornak, csak még érdekesebbé teszi a kérdést, és azt 
valószínűsíti, hogy volt egyfajta heraldikai kapcsolat a családtagok között.1103 
 
 
Paksy, pakosi 
 
A középkor folyamán a Rátót nemzetség egyik ágát alkotó család maga is két részre szakadt, 
a magasabb tisztségekig – egészen országnagyságig – emelkedett Olivér leszármazói 
                                                 
1098 8 mm-es nyolcszögletű pecsét a pajzskorona felett CNPDE betűkkel, Batthyány Ádámnak, Bécs, 1647. április 
12., MOL P 1314 nr. 35198. 
1099 A másikon ez nem vehető ki egyértelműen, de valószínűsíthető. 
1100 32 mm-es ovális pecsét körirata: COMES PAVLVS PALFY DE ERDEOD PERPET[VVS] A DETREKEO, a 
Magyar Kamarának, Pozsony, 1636. augusztus 20., Prímási Levéltár, Acta Rad. cl. T nr. 459. 
1101 7 mm-es nyolcszögletű pecsét a két felső oldallal párhuzamosan a pajzs élére helyezett pajzskorona két 
oldalán PPC? – CPD betűkkel, Batthyány Ádámnak, Bécs, 1637. február 4., MOL P 1314 nr. 35242. 
1102 Ld. a magyar címer hármas halmát. 
1103 Megjegyzendő, hogy a Héder nemzetségből való származás heraldikai bizonyítékai csak a későbbi korokban 
tűnnek fel a családi címereken, korszakunkban arra semmilyen utalás nincsen a címeres forrásokon. 
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azonban a 14-15. század fordulóján kihaltak,1104 más ágak tagjai viszont végig a középkor 
alatt tölöttek be fontos pozíciókat László például Mátyás tárnokmestere lett (1483-1487), fia 
Mihály pedig belgrádi bán, a rokonságukhoz tartozó Balázs győri püspök pedig Mohácsnál 
esett el.1105 Ő Domonkos fia László mester dédunokája volt, testvére, János kincstartói 
méltóságot viselt még II. Lajos alatt, rokonaival együtt tagja volt a király aulának és így a 
politikai eseményekben is részt vett.1106 A család így felemás módon volt része a korabeli 
arisztokráciának, hiszen, míg az 1498. évi 22. törvénycikk alapján az elitből kiszorult, László 
tárnokmester utódai (fia Mihály és az ő fiai, Gáspár, László, Ferenc) a decemperonatus révén 
ismét feltört.1107  Ez az ága azonban hamarosan kihalt, így a Mohácsi csatát követően Balázs 
győri püspök unokaöccsét, Jánost és az ő unokatestvére Pál leszármazóit kivéve feltehetően 
nem volt férfi tagja a családnak.1108 Az új típusú bárók közé II. Jánossal került be a család. 
Rövidebb győri és pápai szolgálat mellett előbb Veszprém kapitánya, majd Komárom 
várának volt főkapitánya, 1552-től a megye főispánja.1109 Egyetlen fia, György rövid ideig 
győri főkapitány volt (1585), majd Tata várának lett a kapitánya, illetve főkapitánya, akinek 
vitézségére nem vetett jó fényt, hogy 1594-ben rövid ostrom után feladta a várat Szinán 
nagyvezérnek.1110 Két fia Nagy Iván szerint török fogságban hunyt el, amit valószínűsít, 
hogy nincsen felmenőikhez hasonló pályafutásukról adat. 
 
A Rathold nemzetség címerét Csoma József részben a Paksy család tagjainak 16., illetve 17. 
századi pecsétlenyomatai alapján határozta meg hársfalevélként.1111 Királyi adománylevél 
híján és a pecsétanyag töredékessége folytán általános érvényű megállapítást ezzel 
kapcsolatban nem lehet tenni. A harmadik ok pedig az, hogy az egyetlen személytől, akitől 
több, értékelhető pecsétlenyomat maradt fenn, a báróságszerző Paksy II. Jánostól, legalább 
négy különböző lenyomatot sikerült találni, melyek közös jellemzője a tulajdonos I P 
monogramja, ami biztosan azonosítja a levél aláírásával együtt a pecsét tulajdonosát. Az első 
1550-1559 között adatolható pecsét alján lebegő gallyas faág látható, felette királyi korona és 
szárával azon átnövő az ágból kinövő levél, azon pedig jobbra fordult pelikán, vagy szájában 
valamit tartó madár azonosítható.1112 Az a szintén az 1550-es évek első felében használt 
pecsétnyomó lenyomatán nagyon halványan kivehető alakzat leginkább vízszintesen 
helyezett ágról kinövő levelet formáz, ami megfelel1113 a szakirodalom alapján elvárhatónak. 
A következő címerpajzsában ábrázolt kép azonosíthatatlan, legalsó eleme lehet ág is, a többi 

                                                 
1104 Engel: Archontológia. II. 182. 
1105 Fügedi: A 15. századi. passim. 
1106 Nagy Iván a két ágat összemossa a címszerző János őseiként. Jánosra és Gáspárra ld.: Kubinyi: A királyi tanács. 
268. 68. jegyz. (Pakosiként említve). 
1107 Kubinyi: A királyi tanács. 266. 55. jegyz. (Pakosiként említve), továbbá Kubinyi: Bárók. 203. 
1108 Mindenesetre az egyes családtagok életére vonatkozóan nagy a bizonytalanság. Nagy Iván Pethő Gergely 
krónikája alapján Mohácsnál elesettnek mondja II. Jánost, (Nagy: Magyarország családai. IX. 17. ) de elképzelhető, 
hogy Balázs püspökkel téveszti össze forrása. A II. Lajos uralkodása alatt még aktív Mihály fiaira nincs 
számottevő adat az ezt követő évekből, igaz elhalálozásukra sem. A család ismételt két ágra válásáról és az ezzel 
kapcsolatos bizonytalanságokra ld.: uo. Megjegyzendő, hogy Nagy Ivánnál a családfáról lemaradt a szövegben 
egyébiránt írt II. János (I. János fia és III. János apja), így a családfa számozása megtévesztő. Paksy Pál fia Jób 
Istvánffy Miklós sógora volt (), és részt vett Eger várának 1552-es megvédésében (Csiffáry: Az 1552-es egri 
várvédő hősök. passim.). Fiági leszármazói a 17. században haltak ki. 
1109 Pálffy: A veszprémi végvár. 155. et passim. Ld. még a bárói diploma rövid leírását, mely megemlékezik 
nagybátyja Balázs győri püspök mohácsi elestéről: I. Ferdinánd, Bécs, 1560. április 10., MOL A 57 III. 687. 
1110 Kiss:  ítélet? Sógora, Borbála nevű testvérének férje a vár 1568-ban kinevezett kapitánya .. volt uo. 12. 
1111 Csoma: Magyar nemzetségi. 1292-1293., ld. még Csergheö: A Rathold nemzetség. 28. és a 19., 21., 27., 28. 
ábrákat, így ezeket az adatokat találni a Siebmacherbn is SMU Paksy I. v. Pákos. 
1112 18 mm-es ovális pecsét a pajzs felett I P monogrammal, Komárom, 1557. május 22., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnak nr. 52., továbbá uo. 4- 80-ig számos. 
1113 15 mm-es ovális pecsét a pajzs felett I P monogrammal, Móricz szász hercegnek, Komárom, 1552. október 29., 
MOL E 200 72. t.. 
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viszont nem illeszkedik a levél elképzelhető formájához.1114 A harmadik ábrájának nagy 
része ismételten bizonytalan, a pajzsfő elejében és közepében viszont egyértelműen egy 
madár látható, amint balra fordul, szárnyát kiterjeszti, fejét lefelé fordítja, amiből adódik, 
hogy talán valamit tart a szájában, vagy inkább pelikánként a mellébe vág csőrével.1115 Ezek 
alapján egyértelműnek tűnik, hogy legalábbis Paksy II. János nem a szakirodalomból ismert 
címert használta, pontosabban kibővítette azt koronával és – nagy valószínűséggel – 
pelikánnal. Ez a változtatás azonban nem köthető az 1560-ban szerzett bárói címhez, források 
híján az sem dönthető el, hogy egyéni, vagy családi, ági címerváltozatról, avagy –törésről 
van-e szó. Mindenesetre a Paksyak címerének emlékanyaga és változatainak köre jelentősen 
kibővült. 
 
 
Palochay (-Horváth) 
 
A családnak valamint a szintén a Szepességbe került Horváth-Kissevicheknek közös a 
származása, de azt pontosan még nem rekonstruálta a szakirodalom. Nagy Iván szerint az 
első ős, a Szapolyaiak familiárisa volt, tehát már a középkorban a Felvidékre került a család. 
A később Palochay nevet felvett ág a 16. század második felében élt Horváth Györgytől 
származott le, aki megszerezte Dunajec várát, ami a család egyetlen jelentős birtoka és fészke 
lett. Bárói címet, ekkor már Palocsay Györgyként 1609-ben nyert, de a diploma nem 
részletezi érdemeit és a címerre vonatkozó rendelkezést sem tartalmaz. Leszármazói nem 
játszottak komoly szerepet az ország történetében, bár rokoni kapcsolataik az 
arisztokráciához kötötték a családot, tagjai nem viseltek fontosabb címet, méltóságot. 
 
A család a szakirodalom által is közölt két címervariánst használta, ezeknek a főnemesi 
címhez (illetve vélelmezett címekhez) való kötése azonban még bizonyításra vár.1116 A 
források kis száma miatt nehéz következtetéseket levonni a címer fejlődéséről, néhány 
megállapítás teoretikus alapon azonban tehető. A család egyszerűbb címere lépő, balfában 
királyi koronát tartó, jobbjával azt felülről fogó, nyelvét kiöltő griffmadár, a sisakdísz 
ugyanez növekvőn. A másik címernél a pajzsban két állatalak látható, jobbról balfelé fordult 
griff, balról jobbra fordult párduc, melyek felfelé nyújtott mellső lábaikkal királyi koronát 
tartanak. A pajzs szélein egy-egy sisak, a jobboldalon a griff növekvőn, a baloldalin a párduc 
növekvőn, mellső végtagjaikkal a pajzsbelihez hasonló módon koronát tartva. Formailag a 
két sisakos változat – amellett, hogy egyértelműen bővítésnek tűnik – lehetne bárói címer, 
attól függetlenül, hogy a magyarországi gyakorlatban a két sisak nem jelentette ebben a 
korban a báróságot. A zavart az okozza, hogy az első címert Csergheö Géza a 18. század 
elejéről is adatolja, míg a másikat legkorábban az 1660-as évekből. Az általunk feltárt 
pecsétek címerei a következők: Palocsay Gábor kispecsétje 1655-ből az egyszerűbb 
változattal,1117 1664-ből a kétsisakossal,1118 Palocsay Mária gyűrűspecsétje 1670-ből a 

                                                 
1114 17 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett I P monogrammal, Gregoriancz Pálnak, Komárom, 1557. április 16., MOL 
E 204 (34. d.). 
1115 17 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett I P monogrammal, Niklas Graf zu Salmnak, Komárom, 1562. március 19., 
MOL E 204 (34. d.), továbbá uo. E 185 Nádasdy Tamásnak nr. 89., 92. (1562). 
1116 A szakirodalomban elterjedt (ld. Siebmacher Ungarn. Palocsay, I. v. Palocsa.), 17. században nyert grófi címről 
nincsen közvetlen adat. Palocsay Gábor alább bemutatandó gyűrűspecsétjén (1664) a köriratban neve előtt viszont 
látható a ’C’ betű. 
1117 24 mm-es ovális pecsét, körirata: GABRIEL <DE? PAL>OCHA EQVES AVRATVS, Lippay György érseknek, 
Lendek, 1655. október 3., Prímási Lt. Acta radicalia cl. X 196 26. cs. 39. p. 
1118 10 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: C GABIREL DE PALOCHA, hitelesítés, 1664, Prímási Lt., Acta 
radicalia cl. T nr. 366. 
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kétsisakos,1119 és Istváné 1663-ból valószínűleg az egyszerű változattal.1120 Ennek alapján, 
mivel Mária Gábor lánya volt, elképzelhető, hogy Gábor változtatta meg címerét (netalán az 
uralkodó rangemeléshez kapcsolódóan), az egyszerűbb változatot pedig István és 
leszármazói, a család továbbvivői használták. A jelenleg rendelkezésre álló forrásokat ez az 
elmélet megmagyarázza ugyan, de kellően nem alátámasztható. Mint más családok esetében 
(pl Erdődyek) előfordul lehetnek az egyszerűbb címer a bővített utólagos egyszerűsítése, 
ennek azonban ellentmond, hogy a nagyobb pecséten kap helyet, a bővített pedig később a 
gyűrűs pecséten is, ráadásul ilyen esetben a sisakdíszben az egyik – legfontosabb – 
bővítmény szokott helyet kapni. 
 
 
Pázmány, panaszi 
 
Mint neve tanúskodik róla, a család a Hont-Pázmány nemzetségből ered. Birtokai Bihar 
vármegyében feküdtek és már a 14. század elején eredményesen bővítette őket e családnéven 
elsőként jelzett Mihály fia Gergely comes fia István, a királyi udvari apród. A később a 
családi legendákból és szépirodalmi feldolgozásból ismert 1319-es birtokadomány azonban 
jóval prózaibb volt: magszakadás révén a királyra háramlandó birtokot kért fel magának 
István udvari apród.1121 A hosszú időn keresztül megőrzött és gyarapított birtokokra I. 
Mátyástól kapott azután új adományt a család. A 16. század közepén a Bereg és Bihar 
megyei birtokai alapján Pázmány I. Péter a jelentősebb, ötven portánál többet magáénak 
mondható nemesek között volt. A megyei birtokos nemesek életéből és társadalmából 
egyértelműen IV. Péter karrierje emelte ki a családot.1122 Testvére, György viszont szinte 
ismeretlen. Miklós korán árvaságra jutott, így nagybátyja gondoskodott neveltetéséről, ami 
minden tekintetben megfelelt a korabeli arisztokrácia élvonalába tartozókénak: Grazban, 
Nagyszombatban, Bécsben, Olmützben tanult, majd – már a bíboros halála után – 
Franciaországba utazott. Viszont még életében biztosította nagybátyja a jövőjét morvaországi 
birtokszerzéssel és azzal, hogy még kiskorúsága idején - mint azt a Királyi könyvekben 
szereplő szöveg is tanúsítja – az uralkodóval bárói címet adományoztatott neki.1123 Miklós 
aztán huszonöt évesen váratlanul katonai pályára lépett és különösebb előzmények nélkül 
előbb pápai, majd veszprémi főkapitány lett, és megpróbált előbbre is lépni, ami azonban 
nem sikerült neki. Talán a hadi érdemek elmaradása is hozzájárult, hogy újra irodalmi 
babérokra törjön.1124 1650-ben pedig grófi címet kapott,1125 de vele a család kihalt. 
 
A családot ugyan Karácsonyi János a Hont-Pázmány nemzetségből eredezteti, Csoma József 
mégsem szól róla a nemzetség címerének meghatározásakor.1126 Talán azért, mert az általa 
megadott nemzetségi címer, a felfele fordul holdsarló felett lévő hatágú csillag semmilyen 
összefüggésben nincsen Pázmány Péter és rokonai 17. században használt címerével, ami 
kék mezőben három fehér strucctoll. Amíg felmenők címereiről nem állnak rendelkezésre 
források nagyon nehéz lesz meghatározni az ellentmondás okait. 

                                                 
1119 12 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán illetve felett P A M betűkkel, Czobor Erzsébetbek, 
Rohonc, 1670. szeptember 2., MOL E 204 (33. d.). 
1120  8 mm-es nyolcszögletű pecsét, Csáky Istvánnak, Dunajec vára, 1663. február 20., MOL P 71  fasc 266. XII. t. 
1121 I. Károly, 1319. június 7., MOL Dl. 1967, (16. századi átírás). 
1122 Fraknói Vilmos máig alapvető monográfiája és közlései mellett rövid életrajzát újabban ld. Esztergomi érsekek. 
284-291. [Bitskey István]. 
1123 1628., MOL A 57 VII. 727-730. 
1124 Életrajzai adatait ld. Pálffy: A veszprémi végvár. 156-157. 
1125 1650. május 1., fogalmazványa: MOL A 35 ao. 1650 nr. 144. 
1126 Vö.: Karácsonyi: A magyar nemzetségek. 682-684., és Csoma: Magyar nemzetségi. 1241-1247. 
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Pázmány érsek címerpajzsa lényegében változatlan a fellelt emlékek korában és ilyen címert 
vésetett gyűrűspecsétjére unokaöccse Pázmány Miklós is.1127 Bárói diplomája, mely 
megerősíti a családi címert közli annak színeit is, és ebből tudható, hogy a sisakdíszben is a 
tollak láthatók, a takarók színe sárga-kék, fehér-vörös.1128 
 
 
Perényi 
 
A 13. századig visszavezethető Abaúj vármegyéből eredő család a 15-16. században 
meghatározója volt a magyarországi arisztokráciának, a családtagok gyakorlatilag 
folyamatosan tagjai voltak a bárók szűk körének, különböző országnagyi méltóságokat 
viselve, és jelentős birtokokkal rendelkezve. Ezekre és a tényleges politikai helyzetre 
alapozva a 16. század első felében Perényi Péter nádornak még a királyi trón megszerzésére 
irányuló ambíciói is lehettek. Birtokaik révén főleg északkelet-Magyarországi megyék 
főispáni tisztét viselték. A Perényiek az egyetlen olyan família, melynek egyelőre nem ismert 
címadományozó, illetve rangemelő oklevele az 1526 utáni időszakból, mégis 
megkérdőjelezhetetlenül a mágnások, főurak, később főnemesek közé tartoztak. A családnak 
két legfényesebb ága a század folyamán kihalt, anélkül, hogy valamelyik tagja is bárói vagy 
esetleg grófi címet nyert volna, esetükben azonban a főnemesi címek fejlődését is figyelembe 
véve nem is igen lehetett arra szükség, amellett, hogy Perényi III. Imre és utódai 1517-ben 
birodalmi hercegi címet nyertek.1129 A 17. századot is megélő ág, V. István főlovász-, majd 
főpohárnokmester leszármazottainak bárósága minden bizonnyal Perényi Gábor 
kamarásmester és testvérének V. Istvánnak részére II. Ulászló által 1501-ben adományozott 
vörös viaszpecsét használatának jogára alapulhatott.1130 V. István fiai még viseltek országos 
főméltóságokat, I. Ferenc leszármazottai viszont már inkább csak a regionális politika 
szereplői voltak Zemplén, Ugocsa, Abaúj vármegye főispánjaiként, jellemző, hogy 
semmilyen udvari címet (tanácsos, kamrás) nem viseltek. 
 
A Perényi család a középkor, és különösen a 16. század első felének tekintetében az egyik 
leggazdagabb címeres forrásanyaggal bíró família. A kiterjedt kapcsolatrendszer és a 
nagyralátó tervek, a 16. század első felében különösképpen fontossá tették a reprezentáció 
igényét, és ezáltal a családi címernek is kiemelt szerep jutott. A témánk keretében vizsgált 
korszakba már komoly és viszonylag összetett heraldikai hagyományokkal érkezett a család, 
hiszen négyelt címerpajzzsal nem sok család büszkélkedhetett – már amennyiben ennek volt 
jelentősége – a korabeli Magyarországon. Kérdés, hogy hogyan használták ezt fel a 
családtagok, illetve hogyan hagyományozódott tovább mindez? 
Perényi Pétertől gyűrűspecsét-lenyomatot sajnos nem sikerült találni, a fellelt három 
változatból kettő a négyelt pajzsot mutatja, de csak az egyiken szerepel a pajzs felett az 
angyal. Mint ahogyan Imre nádor pecsétjein is látható,1131 a címer első és negyedik 
mezejében kapott helyet a régi családi címer, a lebegő koronán lévő szárnyas férfifej, a 
második és harmadik mezőben pedig a bővítmény az ágaskodó oroszlán látható, mindegyik 
címeralak jobbra fordultan van ábrázolva, tehát ebben is követi az atyai mintát Perényi Péter 
címeres pecsétje. Sajátos módon a korábban használt változaton található pusztán a 

                                                 
1127 7 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett N P monogrammal, Batthyány Ádámnak, Pápa vára, 1648. július 
20., MOL P 1314 nr. 36149., továbbá uo. 36150., 36152-36157. 
1128 MOL A 57 VII. 727. 
1129 Másolatai: MOL Dl. 63.014 és 71.151., eredeti címerképet  ld. Novák: Rodové erby. 23. 
1130 Buda, 1501. január 26., MOL Dl. 71095. 
1131 Buda, 1505. október 6. MOL Dl. 393. 
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címerpajzs, angyal nélkül,1132 a későbbin, melyen a pajzs felső széle sajátosan kacskaringósra 
van kidolgozva, már azonosítható az angyal is.1133 Amennyiben nem a forráshiány okozta 
lyukakról van szó, úgy nem igazán érthető, hogy miért hódolt a pajzscímer divatjának a 
tulajdonos a Mohács utáni években és miért tért át később az apja által is használthoz. Még 
kevésbé magyarázható harmadik címer-, és pecsétváltozata, mely 1548-ból maradt fenn. A 
címerpajzsban ugyanis ötágú lebegő koronán balra nézve álló szárnyait kiterjesztő madár, 
talán emberfejű madáralak ismerhető fel.1134 A kisebb pecsét – egyszerűbb címer elv itt sem 
állja meg a helyét, hiszen méretéből adódóan nem annyira gyűrűs, mint kispecsétről lehet 
szó. És bár általánosságban nem tulajdonítunk jelentőséget a címerkép, egyáltalán a címer 
irányának, itt mégis megjegyzendő, hogy a pecséteken következetesnek mondható családi 
tradíciónak mond ellent ez a variáns.1135 
Hasonló kérdéseket vet fel Perényi Gábor címerhasználata is. Neki a három megtalált 
változat közül az időben legkorábbi a legegyszerűbb: a meglehetősen elmosódott felzeten 
egy egyértelműen jobbra fordult – leginkább madárra emlékeztető –, lebegő alak vehető ki, 
amely alatt nem látszik korona.1136 Ezt követően két pecsétje mutatható ki, de a korábbi 
változat, a négyelt családi címer a pajzs felett az angyallal, a pajzs mellett monogram szerint 
Perényi Péteré, noha azt Gábor többször is használta.1137 1555-ben azonban egy új variáns 
jelenik meg a következő pecsétjén, ugyanis ezen a mezők fel vannak cserélve, azaz a 
szárnyas emberfej a 2-3. mezőbe az ágaskodó, lépő oroszlán az 1-4. mezőkbe került, 
ugyanakkor a heroldalakok iránya megmaradt jobbra nézőnek.1138 A – jobb híján – pajzs 
felettinek nevezendő rész is változáson ment át, a kitárt szárnyú angyalalak deréktól felfele, 
tehát növekvőn látszik, aminek az az oka, hogy nem csupán a pajzsot fogja, avagy a fölé 
terjeszti ki kezeit, hanem a pajzs két felső szélénél elhelyezkedő be, az angyal felé fordult 
sisakot tart, illetve fog. E meglehetősen sajátos kompozíciót mutató címeres pecsétet Perényi 
Gábor legalább öt évig használta is. 
A bárói ág címeres emlékei jóval szerényebbek, ők – mint az várható – alapvetően a szárnyas 
emberfejet használták címereikben. A 17. századra a Wesselényi vagy a Forgách címerhez 
hasonlóan ez a címerkép is átalakult: a kor ízlésének megfelelően a fej vonalai finomodtak, 
így a szárnyakkal való ábrázolás összefüggéséből leginkább angyalarcra hasonlító képi 
megjelenítés lett; a hosszú hajból pedig farok, amihez test is járult. Így egy meglehetősen 
furcsa lény állt elő, amely hol madárnak (hárpia?), hol sellőnek tűnik.1139 
Ez az ábrázolás az 1620-as évektől jelenik meg a címeres pecséteken,1140 ezt megelőzően és 
ezzel párhuzamosan igen sajátos címeres pecsétek maradtak fenn. Az nem meglepő, hogy 

                                                 
1132 21 mm-es, nyolcszögletű pecsét a pajzs felett PP V betűkkel, Terebes vára, 1530., MOL E 185 Perényi Imréné 
Kanizsai Dorottyának, no. 2. 
1133 21 mm-es, nyolcszögletű pecsét a pajzs felett, az angyal két oldalán P P betűkkel, Sempte vára, 1540. október 
2., MOL E 185 Nádasdy Tamásnak, no. 4., Batthyány Ferencnek, Buda ostromából, 1541. május 29., MOL P 1314 
no. 36257. 
1134 14 mm-es, nyolcszögletű pecsét a pajzs felett PP betűkkel, Bécs, 1548. január 15., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnak, nr. 6. 
1135 Kellő számú és épen fennmaradt címeres emlék esetén egyértelműbb képet kaphatnánk, de mindenesetre 
megkockáztatható annak felvetése, hogy Perényi Péter fogsága alatt vésette ezt a pecsétet, mely helyzet 
befolyással lehetett annak egyszerűségére, és kivitelezésének módjára. 
1136 16 mm-es, ovális pecsét a pajzs felett G P betűkkel, Sárospatak vára, 1549. április 11., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnak, nr. 1. 
1137 17 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs két oldalán P P monogrammal, Terebes vára, 1554. április 13., MOL E 
185 Nádasdy Tamásnak nr. 4., továbbá uo. nr. 3. (1552), 9. 
1138  22 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán G P monogrammal. 
1139 A gyöngyösi címeres albumot ismertető Fejérpataky László határozottan madárnak írja lett az ott ábrázolt 
alakot – „vörös madár emberi arczczal”, ld. Fejérpataky: A gyöngyösi czímeres album. 177. 
1140 Perényi III. Ferenc, 1625, ld. Novak: Rodové erby. XXX. 8., illetve Perényi II. György 16 mm-es nyolcszögletű 
pecsétje, körirata: GEORGIVS DE PEREN PER <?> VAR, Alaghy Menyhértnek, Nyaláb vára, 1626. július 6., MOL 
E 204 (34. d.). 
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Perényi I. György pecsétjén a szárnyas emberfej vehető, ki a legrégibb ábrázolásoknak 
megfelelően, érdekesebb a család pecsétanyagában egyedülálló pajzstartók (a sérült, 
elmosódott lenyomaton nem vehetőek ki tisztán, de valószínűleg griffek) alkalmazása.1141 
Perényi Zsófia és Perényi III. Ferenc a nádori ág négyelt címerét (is) használta pecsétjein,1142 
pedig az adomány rájuk nem volt kiterjesztve. Perényi IV. Gábornak pedig egy későbbi 
pecsétjén tűnik fel a legrégibb címerkép.1143 Nem tudni, miért nem talált utat ez az 
„archaizálás” vagy a négyelt pajzs átvétele a későbbiekben. III. Ferenc pecsétjén az 1620-as 
években már a fenti, módosult (madár) alak látható,1144 Perényi IV. Gábor pecsétjén pedig 
egy lebegő koronára helyezett szárnyait oldalra kitáró, szembe néző, megtekeredett 
(hal?)farkú nőalak, a sisakdísz ugyanaz.1145 Perényi Zsigmond időben ehhez közelálló 
pecsétlenyomatán szintén lebegő koronán álló, leginkább madárra hasonlító kitárt szárnyú, 
szembenéző alak látható, a sisakdísz nem vehető ki.1146 A század vége felé Perényi Erzsébet 
címeres pecsétjén a madárszerű, talán koronás alak a pajzstalpban lévő kis dombon áll, a 
pajzs felett pajzskorona látható,1147 akárcsak Perényi Judit pajzs nélküli pecsétjén, melyen 
már kifejezetten madarat lehet azonosítani, ezúttal balra fordultan.1148 
A Perényiek címere viszonylag rövid idő alatt, a 17. század első harmadában változott meg, 
értelmeződött át nyilván a korban jobban befogadható formára, azt viszont minden 
bizonnyal, mint ősi címert használták a családtagok, mivel látványos megváltoztatására nem 
történt kísérlet. 
 
 
Pethe, hetesi 
 
A genealógiai munkák szerint a 15. századi vezethető vissza a család, első ismertebb tagja 
viszont csak a 16. század második felében bukkan fel. Hetesi Pethe Imre a század közepén 
Zala megyei kisbirtokos nemesnek számított a maga két és fél portány birtokával.1149 Az 
innen való feljebb kapaszkodásra Imre a földrajzi helyzet miatt adódó katonai helyett az 
értelmiségi karriert választotta. Kezdetben a megyei igazgatásban tevékenykedett: 1543-ban 
ő az egyik adószedő, 1555-től pedig jegyző.1150 Nem tudni, hogy pontosan mikor és milyen 
módon került az országos igazságszolgáltatásba, 1565-ben már ítélőmester, feltehetően ekkor 
is helytartói, később mint személynöki, illetve mint a magyar király és Szlavóniai Királyság 
[!] helytartóságának ítélőmestere is szerepel.1151 További pályafutásáról nincsen adatunk.1152 

                                                 
1141 17 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett <G?> P monogrammal, Batthyány Boldizsárnak, Nagyida, 1587. 
november 25., MOL P 1314 nr. 36253. 
1142 Perényi Zsófia 20 mm-es ovális pecsétje, a pajzs felett P S monogrammal, Rimay Jánosnak, Léva, 1606. február 
12., Prímási Lt., Ipolyi gyűjtemény, II. 61.; Perényi Ferenc ovális pecsétje, körirata: FRANCISCVS PEINI [SIC!] A 
D 1616, Novak: Rodové erby. XXVI. 3. 
1143 21 mm-es ovális pecsét, körirata: <?> GABRIEL DE PEREN, I. Rákóczi györgynek, Terebes, 1632. július 30., 
MOL P 190 nr. 895. 
1144 Perényi III. Ferenc, 1625, ld. Novák: Rodové erby. XXX. 8. 
1145 19 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata nehezen olvasható, Batthyány Ádámnak, Kassa, 1650. január. 21., 
MOL P 1314 nr. 36252., továbbá uo. E 204 (34. d.) lapispataki Segnyey Jánosnak, Kassa, 1663. május 27., ennek 
alapján a körirat: GABRIEL DE PEREN <?> CO CT VGOCZIA. 
1146 13 mm-es ovális pecsét, körirata: SIGISMVNDVS DE PEREN, Batthyány Ádámnak, istvándi kúria, 1655. 
január 20., MOL P 1314 nr. 36260. 
1147 10 mm-es, nyolcszögletű gyűrűspecsét, Batthyány Ádámnak, Lós, 1686. március 29., MOL P 1314 nr 36245., 
továbbá uo. nr. 36246-36249. 
1148 10 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, körirata: IVDITA DE PERENI, Vére Ferencnek, csetneki kastély, 1668. 
szeptember 18., MOL E 204 (34. d.). 
1149 Maksay: Magyarország birtokviszonyai. II. 1003. A társadalmi helyzetének talán tipikusnak is nevezhető jó 
példája a nővére családi viszonyaira fényt vető forrás ld. Szabó: Az agilisek. 133. 
1150 Bilkei – Turbuly: Zala vármegye. 15. és 8. 
1151 Mérey Mihály nádori helytartó, Pozsony, 1569. június 16., MOL A 57 LII. 598.; I. Rudolf , Prága, 1578. 
december 16., MOL A 57 IV. 121. 
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Imre eredményei azonban csak a felemelkedés első fázisát jelentették, fiai Márton és László 
erre támaszkodva léphettek be az egyházi és a világi elit soraiba. Márton1153 1582-ban már 
pozsonyi kanonokként kapja meg a szerémi püspökséget, és még abban az évben a pilisi 
apáti címet.1154 1583-ban már váci püspök,1155 1586-ban esztergomi prépost és ekkor már 
királyi tanácsosnak írja az oklevél;1156 1587-ben pedig váradi püspök lett, tehát mintegy öt év 
alatt igen komoly előrehaladást tett az egyházi hierarchiában. Ha egyházmegyéjében nem is 
tudott sokat tevékenykedni, 1595-ben jelentős diplomáciai megbízatást kapott, ő kísérte 
ugyanis Erdélybe Báthory Zsigmond menyasszonyát, Mária Krisztierna főhercegnőt, és 
egyben tárgyalásokat is folytatott Báthoryval a fejedelemség átadásáról.1157 1598-ban azután 
komolyabb előrelépés következett, győri püspök és egyben kancellár lett.1158 Utóbbi 
méltóságot 1602-ig viselte, de ekkor már, mint kalocsai-bácsi érsek (1600-tól) vált meg tőle, 
mivel az uralkodó királyi helytartóvá tette.1159 A harcos ellenreformátor e pozíciójában 
komolyabb szerepet már nem játszhatott, mert Bocskai csapatai elől Bécsbe menekülve 1605 
októberében elhunyt.1160 Testvérét, Lászlót, általában kamarai elnökként említik, de a jelek 
szerint először a katonai pályát választotta: 1606-ban már, mint a kassai mezei hadak 
főkapitánya kapott királyi tanácsosi és két napra rá bárói címet.1161 A diploma konkrét 
érdemeket nem nevez meg, viszont említi Pethe Márton érseket.1162 László felemelkedés 
ezzel együtt csak az 1610-es években indult meg, 1612-ben – gyakorlatilag előzmény nélkül – 
a Magyar Kamara elnöke és Torna vármegye főispánja lett.1163 1615-ben, hosszú próbálkozás 
eredményeként sikerült tetemes pénzösszegért megszereznie Szádvárt is.1164 Felemelkedését 
is még ez évben az országos főméltóságok közé való emelkedéssel sikerül megkoronáznia: 

                                                                                                                                                         
1152 A szakirodalomban adatait összevetve meglehetősen nagy a bizonytalanság a család 16. század második 
felében élt tagjai adatait illetően. Biztosan nem állítható, de nagy valószínűség szerint Nagy Iván munkája alapján 
Imre fiaként szerepel Márton és László. Ez elfogadható, azonban Márton 1552-es (Nagy) vagy 1554-es (Fallenbüchl: 
Állami tisztviselők. 239.) azonban későinek tűnik papi pályafutásának dátumait figyelembe véve, bár ez a dátum 
sírfeliratán alapul. Valószínűleg László kamarai hivatalviselése tükröződik az Imrére vonatkozó, de nem kellően 
alátámasztott hasonló információkban (ti., hogy a Szepesi Kamara elnöke volt), amit Nagy Iván után Fallenbüchl 
is elfogad (uo.). Némi ellentmondást vélek felfedezni abban is, hogy Márton testvére János pályafutása csak pár 
évvel érsek bátyja halála után gyorsult fel látványosan - talán azért, mert katonaként kevésbé segíthette, ld. alább, 
továbbá vö. Pálffy: A Magyar Királyság. 274. 
1153 Életrajzát ld. Katona: A kalocsai érseki. II. 50-51. 173. jegyz. 
1154 I. Rudolf, Pozsony, 1582.február 21., MOL A 57 IV. 291-292.; I. Rudolf, Bécs, 1582. április 29., uo. IV. 310. 
1155 Első adat Nagyfalu mezőváros kiváltságait rögzítő oklevél méltóságsorában, ld. I. Rudolf, Pozsony, 1583. 
április 28., MOL A 57 XXIX. 286.; bár a szerémi püspöki címet csak 1589. szeptember 25-én adományozta tovább I. 
Rudolf király Tarnovius Márton pálos rendfőnöknek, uo. IV.  399-400. 
1156 I. Rudolf, Prága, 1586. március 27.; uo. IV. 440-441. 
1157 Katona: A kalocsai érseki. II. 50. 173. jegyz. 
1158 I. Rudolf, Prága, 1598. április 16., uo. 277-278., Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 99. 
1159 I. Rudolf,  Prága, 1602. február 8., MOL A 57 V. 469-471.. Az esküt Bécsben február 23-án tette le, ld. uo. V. 471. 
Az oklevelek méltóságsorai szerint Győr vármegye adminisztrátorságát megtartotta, ld. uo. V. passim. 
1160 Katona: A kalocsai érseki. II. 50. 172. jegyz. 
1161 I. Rudolf, Prága, 1606. szeptember 22., MOL A 57 V. 774-775. Benda Kálmán 1607. március 7-et ír (Benda: A 
királyi Magyarország. ) Pálffy Géza ezt a dátumot az eskütétel legkorábbi időpontjaként adja meg (vö. MOL A 57 
V. 797-798.), mint a fizetés folyósítása elrendelésének idejét, vö. Pálffy: A Magyar Királyság. 272-273. Életrajzát ld. 
Mikó – Pálffy: A pozsonyi Szent Márton-templom. 149. Sajátos módon a tanácsosi kinevezés főkapitánynak nevezi 
és már nagyságosként szólítja meg („fidelis nostri Magnifici Ladislai Pethe de Hethes Campestrium Hungaror[um] 
militum nostror[um] Cassoviensium supremi Capitanӱ”), a bárói diploma elbeszélő része alkapitánynak („posteaquam 
vicecapitaneus civitatis Cassowiensis nostro munere creatus esses. ”) mondja – mely ellentét legkönnyebben úgy 
hidalható át, ha feltesszük, hogy a bárói diploma narratiójából kimaradt előléptetése. 
1162 Pethe László katonai pályafutására adatokat ld. Détschy: Egy ismeretlen. 173. 45. jegyz. Sokat sejtet 
ugyanakkor, hogy 1599-ben Mátyás főherceg személyes ajánlására kapott cseh inkolátust fiaival együtt, ld. 
Ernyey: Morvaország. 14. 
1163 Fallenbüchl: Állami tisztviselők. 239., illetve a tendenciára ld. Pálffy: A Magyar Királyság. 213., 398., 
1164 Előzményekre ld. Détschy: Egy ismeretlen. 147., kapcsolódó iratokat pedig ld. II. Mátyás, Bécs, 1615. május 7., 
MOL A 57 VI. 543-545., és VIII. 12-13. 
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augusztus 15-én ajtónállómester lett.1165 Három fia (Márton, György, és István) közül 
számottevő ismereteink csak kettőről vannak.1166 II. Márton 1608-ban Grazban tanult, 1610-
ben kapta meg a jászói préposti címet, de több adat nem áll rendelkezésre róla.1167 A családot 
György volt hivatva tovább vinni, ám apja sikereit nem tudta megismételni. Balassa 
Zsuzsannával kötött házassága ugyan megfelelt rangjának, a jelek szerint az egyetlen 
komolyabb eredménye Gömör vármegye főispáni méltóságának megszerzése volt 1625-
ben.1168 Ez volt azonban az utolsó jelentősebb pozíciószerzés, mely a család nevéhez 
kapcsolható.  György 1633-ban bekövetkezett halála után a családi vagyon és hírnév az 
özvegyek, illetve a női családtagok Pethe Anna és Rozina révén a Rákóczi és a Jakusith 
családokra szállt, György fiai felnőttkori tetteiről nem tud a szakirodalom.1169 
 
A Pethe családnak, elsősorban Márton kalocsa-bácsi érseknek köszönhetően a szakirodalom 
által közismert negyedelt címere. Annak bemutatásával azonban nem találkozni, hogy mi 
lehetett a család eredeti címere, noha feltételezhető, hogy nem ez a negyedelt pajzs volt az, 
mivel a négyelt pajzs viszonylag ritka első címeradományként a korban, bár a 15. században 
is van rá példa, annál gyakoribb viszont rangemelések, különleges kegy gyakorlása esetén (a 
Mohács előtti időből pl.: Hunyadi, Perényi, Pethő). A 16. században használt címerre 
vonatkozóan sajnos viszonylag töredékes adatok állnak rendelkezésre, melyek közül 
leginkább Pethe Imre pecsétlenyomatai használhatók. Ezeken azonban egyáltalán nem a 
négyelt pajzsot látni, de hogy pontosan mit, annak meghatározása nem igazán egyszerű. A 
pajzson lévő alakzat legjobban Pethe Imrének az 1570-es években használt pecsétjén látszik, 
itt a pajzsban egy-egy egymást metsző és a pajzsderék közepében közös metszetet alkotó, a 
pajzs vonalából induló és odáig futó kettős félkör-vonal (egymást metsző koncentrikus 
félkör-gyűrűk) láthatók, az általuk lehatárol területen a pajzsderék jobb, illetve bal oldalán 
balra fordult félhold, illetve hatágú csillag található.1170 
17. század elejétől – legkorábban 1601-ből,1171 tehát évekkel a bárói cím megszerzése előttről – 
adatolható negyedelt címerpajzsú címerben még csak hasonló elemet sem találni. 
Amennyiben tehát a fent ismertetett volt a Pethé-k címere, úgy azt a 16. század utolsó 
harmadában megváltoztatták. Csupán feltételezés-szerűen vagy teljesen önkényes lépésre, 
vagy olyan adományra kell gondolni, amely Pethe Imre mindkét fiát érintette. Felmerülhet 
az is, hogy a változtatásra akkor került sor, amikor Pethe Márton főpap lett, legkésőbb 
szerémi püspökké való kinevezésekor, 1582-ben. Ezt a gyanút erősíti az első és a negyedik 
mező, abban ugyanis harántpólyában a Nap felé repülő madár látható (alatta, felette egy-egy 
virággal), mégpedig a harántpólya, ha nem is specifikusan egyházi személyek címereleme, 
az Oláh, és előképe a Szatmári címer révén a 16. századi főpapi heraldikában különleges 

                                                 
1165 MOL A 57. VI. 549. 
1166 István feltehetően 1630 elején hunyt el, legalábbis azon év április 22-én kelt a gyermekei (Ádám és Éva) 
gyámságáról intézkedő uralkodói oklevél, amely sógorát Rákóczy Pált jelölte meg gyámul, ld. MOL A 57 VII. 956-
957. 
1167 II. Mátyás, Bécs, 1610. február 5., MOL A 57 VI. 94-95. 
1168 II. Ferdinánd, Bécsújhely, 1625. október 5., MOL A 57 VII. 431. 
1169 Nagy Iván szerint „II. Györgynek nejétől Balassa Zsuzsától több gyermeke maradt, mint a táblázaton 
láthatni.” (ti. Péter, Zsigmond, István, Rozina, Éva), és Istvántól a 18. század elejéig viszi le a családot. vö. Nagy: 
Magyarország családai. IX. 255-256. Ezzel szemben valószínű, hogy Istvánt keveri György testvérével – aki nála 
nem is szerepel. Györgynek pedig csak három gyermeke élt 1633-ban: Péter Zsigmond és Rozina-Margit, ld. 
birtokadomány Szádvárról Balassa Zsuzsanna részére, II. Ferdinánd, Bécs, 1633. augusztus 20., MOL A 57 VIII. 
12. Rákóczi családot tárgyaló részben pedig nem szerepel Rákóczi Erzsébet, mint Pethe István felesége, ld. Nagy: 
Magyarország családai. IX. 603. 
1170 14 mm-es köralakú pecsét a pajzs felett <?> P monogrammal, Batthyány Boldizsárnak, Zágráb, 1570. február 
2., MOL P 1314 nr. 36493., továbbá uo. nr. 36494, 36496-36501. (1574). 
1171 Pethe László nyolcszögletű pecsétje, ld. Novák: Rodové erby. XXV. 4. 
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jelentőségre tett szert. A második és harmadik mezőben hármas halom középső halmán lévő 
koronából növekvő, ágaskodó, koronás oroszlán látszik.1172 
A sisakdísz Pethe László pecsétjeiről ismerhető meg, ez két sasszárny között növekvő, 
ágaskodó, koronás oroszlán, a sasszárnyak közepén vízszintes pólya található (mely a 
pecséteken egyneműnek látszik), ami valószínűleg a harántpólyára utal. Márton és László 
pecsétjei abban különböznek, hogy Mártonnál a második és harmadik mezőben található 
korona vagy lebeg, vagy a pajzs vonalára van helyezve, míg László pecsétjeinek 
címerábrázolásain hármas halomra helyezve.1173 Az első és a negyedik mező harántpólyán 
kívüli része majdnem mindig üres, Pethe László egyik pecsétjén azonban a pólya alatti és 
feletti részen egy-egy ötágú csillag látszik.1174 Pontosan ugyanezt a változatot használta Pethe 
Anna is fellelt pecsétjén, ami a címerkép bővülésére, mint folyamatra utal.1175 
A Pethék négyelt címerének színei tekintetében címeres oklevél hiányában más tárgyi 
emlékek jelenthetnek támpontot. Ilyen egyfelől a Perényi-missáléban található festmény, de a 
mű egyelőre lappang, a szóban forgó miniatúráról pedig újabban fekete-fehér fotó készült 
publikálásra,1176 de korábban a Turulban már megjelent a címer és annak színeinek leírása 
ezen mű alapján. Eszerint a pajzs ezüsttel és vörössel négyelt; az 1. és 4. mezőkben kék 
harántpólya, a felső sarokban elhelyezett arany nap felé repülő, csőrében olajágat tartó fehér 
galambbal, a pólya felett és alatt egy-egy aranyközepű vörös rózsa. A 3. és 4. mezőben lebegő 
koronából növekedő, jobbra tekintő arany oroszlán látható korona nélkül.1177 Amellett, hogy 
a pecsétanyagban fellelhető címerekkel van némi ellentmondás (hiányzik a korona az 
oroszlánról, ami a címeres pecséteken sosem fordul elő, az 1. és 4. mezőkben a virág (rózsa) 
van, nem pedig csillag, a színekről valószínűleg közelítőleg hiteles képet ad. (21. kép).  
Szintén ad információkat a színek vonatkozásában a Győri Egyházmegyei Kincstárban őrzött 
Pethe Mártonhoz kötött oltári kereszt talpán található címer, melyben egyrészt az oroszlán 
alatt lévő korona hármas halmon áll, másrészt eredetileg részben zománcozott volt és 
néhány helyütt máig megmaradtak a zománcdarabok.1178 Ezek szerint az oroszlán mezeje, 
valamint a virágok vörösek voltak, míg a harántpólya kék színű, ami tovább erősíti az Oláh-
címerrel való hasonlóságot.1179 
 
 
Pethő, gersei 
 
A Zala vármegyében honos gersei Pethő a Nádasd nemzetségnek a Nádasdyaknál középkori 
vonatkozásaiban fényesebb múltú családja, mely a 16-17. században is megőrizte pozícióját a 
magyar arisztokráciában. Őseit a 13. századig lehet kimutatni, maga a családot alapító 
személy, gersei Márk fia, Petőről 1324-1376 közötti évekből vannak adatok.1180 A család a 

                                                 
1172 Ld. pl. 40 mm-es köralakú nagypecsétjét, körirata: <…> SCRM CON ET R HVN LOCVMTENENS, Pozsony, 
1603. március 24., Prímási Levéltár, Acta radicalia cl T nr. 265. 
1173 Pl. 20 mm-es ovális pecsét, körirata: LADIS PETHE DE HETHES, Alaghy Ferencnek, Tokaj, 1611. december 
29., MOL E 200 1. t. a). László esetében egyetlen kivétel akad, egy töredékesen fennmaradt lenyomat, melyen csak 
a sisakdísz és a második mező vehető ki, aminél a vonalra van helyezve a korona, a sisakdíszben pedig nem 
látszanak szárnyak, ld. Kapy Annának, 1605., MOL E 204 (34. d.). 
1174 25 mm-es ovális pecsét, körirata: LADIS PETHE DE HETES, Pethe László és Lóránth Ferenc Thurzó 
Györgynek, Pozsony, 1616. június 5., MOL E 196 fasc. 79. nr. 40. 
1175 14 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán A P monogrammal, Csáky Lászlónak, zborói kúria, 
1636. április 13., MOL E 200 11. t. IV. 
1176 Mátyás király öröksége. 71. 
1177 Végh: Jegyzetek. 69, és 21. kép. (fekete-fehér). 
1178 Mátyás király öröksége. 142-143. (Kat. IV-9, [Mikó Árpád]) 
1179 Végh leírásában vörös-ezüst sorrend szerepel, de ez a missale fényképe alapján is fordítva értendő. 
1180 Karácsonyi: A magyar nemzetségek. 847-850. Engel: Genealógia. Középkori birtoklásukra, illetve a család 
középkori történetére átfogóan Feiszt György: Fejezetek. 77-91. 
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Jagelló-korban került előtérbe: Miklós lovász-, majd pohárnok-,1181 János pedig 
ajtónállómester volt.1182 Ennek ellenére Pethő Jánosnak, a banderiátus bárók közé nem 
sikerült bekerülnie, így más módon kellett megszilárdítania helyzetét. 1505-ben, ugyan, mint 
ajtónállómester a bárók között foglalt helyet az országggyűlésben, de nemsokára ott találni 
Zala megye királyi tanácsba küldött köznemesi ülnökei között,1183 miközben előbb Anna 
királyné, majd a királyi gyermekek udvarmestere volt, 1518-ban pedig már a bárókkal együtt 
tanácskozók között szerepelt.1184 
II. János fia III. János viszont végérvényesen beemelte leszármazóit az – immár új – főrendek 
közé.  Apja udvari kapcsolatainak köszönhetően Mária királyné udvarában nevelkedett, 
majd katonai pályára lépett és előbb V. Károly, majd I. Ferdinánd seregeiben szolgálva tűnt 
ki vitézségével.1185 De otthonosan mozgott a bécsi udvarban is, mint udvarnok (pohárnok), 
nem csoda, hogy házat is tartott fenn Bécsben, ráadásul felesége révén is az osztrák 
arisztokráciához kötődött.1186 Udvari kapcsolatai és katonai szolgálata pedig már 1549-ben 
meghozta számára (és általa testvérei számára) a bárói címet.1187 1553-ban Sopron vármegye 
főispánja és soproni kapitány lett,1188 1561-ben pedig az országos főméltóságok közé is 
bekerült, mint főkamarás.1189 Mindeközben folyamatosan részt vett a végvidéki harcokban, 
melynek eredményeként 1557-1559 között előbb kassai, majd komáromi (1563-1566) 
főkapitány lett.1190 Pethő János uralkodó általi megbecsültségét mindezeken felül az is jelezte, 
hogy 1572-ben címerbővítésben részesült.1191 Ezt az igencsak eredményes pályafutást az 
utódoknak már nem sikerült megismételniük. 
A következő század közepén Pethő Zsigmond egyébként szintén, sőt elsősorban katonai 
pályán ért el sikereket, melyek a grófi cím megszerzéséhez vezettek. Hosszú ideig Ónod 
várának volt kapitánya, 1654-től 1672-ig felső-magyarországi főkapitány-helyettes, 1655-ben 
e minőségében ellátta a felső-magyarországi főkapitányi feladatokat, majd 1658-1659-ben 
ténylegesen is.1192 1659-ben elnyerte Zemplén vármegye főispáni székét, 1662-ben pedig már 
kamarásnak és királyi tanácsosnak, a következő évtől aranysarkantyús vitéznek titulálják a 
kancellária által kibocsátott oklevelek.1193 Sajátos módon még 1666 első felében megvált a 
zempléni főispáni tiszttől, de 1670-ben újra megkapta, és mint adminisztrátor töltötte be 
azt.1194 
A 17. század közepén a családnak a másik, horvátországinak nevezett ága is a főrendek közé 
került, szintén katonai érdemek alapján.1195 A címszerző László katonai szolgálatát a 
Habsburgok seregeiben a harmincéves háborúban a franciák és a svédek ellen kezdte, majd a 

                                                 
1181 Fügedi: A 15. századi. 122., 123., illetve 138., 139., Kubinyi András: Bárók. 206. 
1182 Fügedi: A 15. századi. 159. 
1183 Kubinyi: A királyi tanács. 263. 27. jegyz. 
1184 Kubinyi: A királyi tanács. 267. 59. jegyz., Kubinyi: Bárók. 206. 
1185 Életrajzi adatait összegyűjtve ld. Pálffy Géza: A magyar nemesség. 326-327. 
1186 Pálffy: A magyar nemesség. 326. és 316., további példákkal ausztriai kapcsolataira uo. 327. 
1187 I. Ferdinánd, Prága, 1549. április 7., MOL A 57 II. 324-325. 
1188 Főispáni kinevezése: I. Ferdinánd, Bécs, 1553. május 25., MOL A 57 III. 147-148., ugyanaznap kelt kapitányi 
kinevezését ld. uo. III. 148. 
1189 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 83., itt végdátumként 1577 szerepel, ami Pálffy: A magyar nemesség. 
327. alapján 1578-ra javítandó. 
1190 Pálffy: Kerületi és végvidéki. 283. 
1191 I. Miksa, Bécs, 1572. november 14., MOL Sztáray család levéltára (jelzete: P 644), évrendezett iratok, 1572. év. 
1192 Pálffy: Kerületi és végvidéki. 274. 
1193 Főispáni kinevezése: I. Lipót, Bécs, 1659. április 21., MOL A 57 XII. 192.; további tisztségeire ld. oltalomlevél 
Garay László részére, I. Lipót, Pozsony, 1662. június 7., uo. X. 786.; oltalomlevél Késmárk szabad királyi város 
polgárai számára, I. Lipót, Laxenburg, 1663. május 26., uo. XIII. 46. 
1194 Fallenbüchl: Magyarország főispánjai. 113., adatai nem teljesen egyeztethetőek össze a Királyi könyvek 
bejegyzéseivel, vö. MOL A 57 XV. 224-225. 
1195 A családi viszonyok és leszármazás rekonstruálását megnehezíti, hogy Nagy Ivánnál a bárói címet nyerő 
László nem szerepel, és fiai (János, István) alapján sem azonosítható, más családfa pedig nem áll rendelkezésre, 
talán a Nagynál „horvátországi ág”-ként szereplő ágról van szó, vö. Nagy: i. m. IX. 258. 



 174 

magyar hadszíntérre kerülve Vázsonykő várának kapitánya lett, valamivel később a 
fontosabb Kiskomár várának élére került, melyet bár 1640-ben sikeresen védett meg, 1664-
ben azonban fel kellett adnia a túlerővel szemben. A zalai végeken tevékenykedő Pethő 
László ezt követően Keszthely, majd (Zala)Egerszeg főkapitánya lett. Hadi érdemei révén 
1659-ben nyerte el a bárói címet, 1665-ben királyi tanácsos,1196 1671-1679 között pedig a 
Kanizsával szembeni végek főkapitány-helyettese volt.1197 A nősülése is szerencsésnek 
mondható, hiszen Thököly II. István lányát, Máriát vette feleségül, örököse viszont nem 
született, így halálával a vagyona egy része Thököly Mária második férje (Nádasdy István 
gróf) révén a Nádasdy családnak a Wesselényi-összeesküvés utáni felkapaszkodását 
segítette. A bárói cím azonban nem veszett el az ág számára, mivel László testvérei bele 
voltak foglalva a bárói diplomába, ennek ellenére a második generáció tagjai már 
szükségesnek tartották a rangemelés megerősíttetését, illetve tulajdonképpen újbóli kiadását 
számukra, melyre 1699-ben került sor.1198 
 
Miután a gersei Pethő család a Nádasd nemzetségből származik címere egyértelműen 
rokonítható a Násasdy, valamint a Nádasdy Darabos családéval. Kézenfekvőnek tűnne, hogy 
így a nemzetség címerét a két nádszál (nádbuga) között látható vadkacsában határozzuk 
meg, ám ettől már a korábbi szakirodalom is tartózkodott. Csoma József bár megállapította, 
hogy a nemzetséghez tartozó családok címere az első emlékektől kezdve ugyanaz és azt 
következetesen használták, mégis határozottan arra az álláspontra helyezkedett, hogy „Ezen 
czímeralak ilyen naturalistikus ábrázolását nem tehetjük korábbra a XV-ik századnál. Ha 
ebből egyszerűbb, az ősi tiszta heraldikának megfelelő czímert akarnánk kivonni, úgy csak a 
kacsát tekinthetnénk annak, a nád és a zöld alap nélkül. De ez éppen ezen nemzetség 
czímerénél ki van zárva.”1199 Hogy pontosan miért van kizárva, annak bemutatásával Csoma 
adós maradt, csupán annyit mond, hogy a címer beszélő címer, melynek eredeti alakja a 
nádast szimbolizáló két nádszál. Kortársa, Rudnay Béla jog-, és családtörténeti munkája 
bevezetésében szintén foglalkozott a nemzetség címerével, és elég sajátos módon, csupán 
birtokok egymás mellett fekvéséből arra következtetett, hogy a Petrőczy család is a Nádasd 
nemzetséghez tartozott. Az ő 16-17. században használt címerükből levezetve jutott arra a 
következtetésre, hogy a Nádasd nem kacsája a 15. század második feléből származó 
önkényesen felvett címerkép, az eredeti pedig a gersei Pethők címerében is 1507-től 
megtalálható kék alapon szarvaival felfele fordult arany félhold, szarvain egy-egy arany 
csillaggal.1200 A Nádasd nem vonatkozásában mindkét érvelés kritikával kezelendő, 
különösen az utóbbi, de Csomáé is, hiszen pont tételének a bizonyítását hanyagolja el. Ehhez 
hozzá kell tenni, hogy noha a gersei Pethők saját címerét nem fogadta el Csoma a nemzetség 
címereként, az 1507. évi címeradományt másik két nemzetség címerének meghatározásánál 
is felhasználta, (mint ahogyan más családok esetében is támaszkodott 16-17. századi 
forrásokra).1201 A forrásbázist tekintve hasonló nyomon haladt Rainer Pál is, aki szintén a 15. 
század második felétől kezdve követte nyomon tanulmányában a címer változását.1202 Ő 
különösebb érvelés, és Csoma idézése nélkül elfogadja a vadkacsás címert nemzetségi 
címernek. 

                                                 
1196 I. Lipót, Bécs, 1665. március 12., MOL A 57 XIII. 146-147. 
1197 Pálffy: Kerületi és végvidéki. 280.; életére és tevékenységére további – bár nem teljes – adatokat ld. Szatlóczki: 
Szentgyörgyvár. 39. 
1198 I. Lipót, Bécs, 1699. március 21., MOL A 57  XXV. 113-115. 
1199 Csoma: Magyar nemzetségi. 1274. 
1200 Rudnay: Ujfalussyak és Rudnayak. 55. 
1201 Ehhez a módszerhez az újabb kutatás fenntartásokkal viszonyul, ld. Körmendi Tamás: A nemzetségi címerek. 
398. 
1202 Rainer: A Nádasdy. 116-118. 
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Óvakodva a nemzetségi címerek ügyében való állásfoglalástól meg kell jegyezni, hogy a fenti 
szerzők által ismert források időköre viszonylag jelentősen, a 15. század elejéig bővíthető, 
csupán szakirodalmi adatok alapján. Az országnagyok és előkelők 1402-ből származó, 112 
személy pecsétjét hordozó oklevélre két, a gersei Pethő családhoz sorolható egyén is 
ráfüggesztette a sajátját: Gersei János és Gersei Péter fia Tamás, – mindkettő két nádszál 
között jobbra fordult madarat (kacsát) ábrázol, Gersei Jánosén talaj is látható.1203 Gersei Pethő 
László vasi és zalai ispán 1428-ból származó pecsétjén szintén szépen kivehető a vadkacsa és 
a két nádszál – a pajzstalp része viszont letört.1204 Ezek az adatok jóval korábbra helyezik a 
vadkacsás címer használatának kezdetét, ami erősíti azt a lehetőséget, hogy ez lehetett a 
Nádasd nemzetség címere. Emellett szól az is, hogy a család közös ősét nem ismeri a kutatás, 
– Karácsonyi János például Nádasd falu birtoklásából vezette le az összetartozást és a közös 
őst a 12. század közepére feltételezte.1205 Eldöntendő kérdés tehát, hogy nemzetségi címer 
volt-e a 15. században használt címer valamelyik része, elsősorban a két nádszál között 
látható vadkacsa, az azonban bizonyosnak látszik, hogy a gersei Pethő család tagjai 
viszonylag régóta következetesen használták. A címeres emlékeknek a család 
felemelkedésével együtt mutatkozó megszaporodásával ugyanakkor egyre változatosabb 
kép bontakozik ki. 
A bőségesnek mondható szakirodalom ellenére, vagy éppen ezért szükségesnek látszik, 
hogy az 1507-ban II. Ulászló által gersei Pethő Jánosnak, ekkor, mint a királyi gyermekek 
udvarmesterének, és általa fiának, Ferencnek és testvérének, Györgynek címert 
adományozott, címer heraldikai vonatkozásait összefoglaljuk.1206 Maga a címer1207 négyelt 
pajzs első, vörös mezejében balra fordult, a vágóvonalból növekvő, száját kitátó, nyelvét 
kiöltő arany oroszlán, a második, kék mezőben két növény (bokor) között zöld talajon jobbra 
fordult, természetes színű (vad)kacsa,1208 a harmadikban kék alapon szarvaival felfele fordult 
ezüst félhold, szarvain egy-egy nyolcágú arany csillaggal, a negyedikben pedig vörös 
mezőben jobbra fordult, szárnyait kiterjeszteni készülő arany sárkány látható. A pajzson 
jobbra fordult sisak, a takarók vörös-ezüst-kék-zöld-arany színűek. A címerfestmény felett II. 
Ulászló jobbjában országalmát, baljában jogart tartó koronás, trónuson ülő alakja látható, 
(heraldikailag) jobbra tőle fia, Lajos jogart, balra, leánya Anna országalmát tartó, álló alakja 
volt lefestve.1209 
A heraldikusokat már korán foglalkoztatta ennek a maga korában is szokatlan összetételű 
címernek az előállása.1210 A szöveg pontos támpontot nem ad az egyes mezők címerképei 
eredetére vonatkozóan,1211 de mint már szó volt róla, Csoma József ezen címer segítségével 
vezette le a Bor-Kalán nemzetség címerét, és felhasználta a Hermann nemzetség címerének 
meghatározása esetében is, azon alapon, hogy abban rokon, illetve közvetlen felmenő 

                                                 
1203 Vagy a végül nem kivésett csücsköstalpú pajzs alja, ld. Lővei Pál: Az ország nagyjainak és előkelőinek 1402. évi 
oklevelén függő pecsétek. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. (Szerk.: Neumann Tibor – Rácz 
György.) Budapest-Piliscsaba, 2009. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 40. – Analecta mediaevalia 
III.) 149-182. 
1204 MOL Dl.  80.149 
1205 Karácsonyi: A magyar nemzetségek. 841. 
1206 II. Ulászló, Buda, 1507. szeptember 22., MOL Dl. 86051., kivonatos közlését ld. Áldásy: Címereslevelek. II. 68., 
ld. még képpel Nyulásziné: Öt évszázad. XXXVI. tábla, a portrékra vonatkozó irodalmat ld. uo. 235. 124., 126. 
jegyz., továbbá Rainer: A Nádasdy. 123. 36. jegyz., továbbá fénykép, regeszta, rövid elemzés [Érszegi Gézától és 
Wehli Tündétől]: Pannonia Regia. 473-474.. Újabban pedig Szovák: Gersei Pethő. 
1207 Az eredeti szöveg meglehetős alapossággal részletezi a címerképeket, pontos fordítását ld. Szovák: Gersei 
Pethő. 103. 
1208 Növények a címerfestményen nem látszanak, a kép kopása miatt. 
1209 Anna hercegnő képe az oklevél megrongálódása miatt mára eltűnt. 
1210 Négyelt pajzsú címer adományozására volt már példa a magyar gyakorlatban (pl. Hunyadi János), arra 
azonban nem, hogy mindegyik mező címerképe különböző lett volna 
1211 Előfordul ugyan benne az elődök címerére való utalás, de annak vonatkozása nem egyértelmű. 
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családok címereit egyesíthették.1212 Érvelésének sarokpontja Pethő János feleségének szeri 
Pósafi Zsófiával való azonosítása volt, ennek alapján gondolta úgy, hogy „az adományos 
felesége előkelő s már fiágon kihalt ősi családjának emlékét tisztelte meg azzal, hogy 
czímerét a kibővített czímerpaizs fő helyére alkalmazta.”1213 Mivel a szakirodalom ezt 
követően sokáig nem foglalkozott a gersei Pethők címerével, így meg sem kísérlete senki 
cáfolni a fentieket. Rainer Pál, a család címerét bemutató tanulmányában nem említi Csoma 
elméletét, és jóval kézenfekvőbb megoldással a Csoma által meghatározott nemzetségi 
címerek közül kiválasztva az oroszlánt ábrázolót, különösebb megjegyzés nélkül a Kacsics 
(Katisz) nemzetség címerével azonosította az első mezőben szereplő oroszlánt. Ennek a 
megfeleltetésnek genealógiai alapja az volt Rainer szerint, hogy Pethő János felesége 
Szécsényi Anna volt, akinek családja nevezett nemzetségből származott. Ezt támasztják alá 
az újabb szakirodalmi adatok is, tehát Csoma rossz nyomon indult el Pethő János 
házastársának, illetve édesanyjának téves azonosítása miatt, az ő édesanyja, Pethő Péter zalai 
és vasi ispán második felesége ugyanis szeri Pósafi Katalin volt.1214 
Még érdekesebb megvilágításba helyezik ezt a címerfelvételt Pethő János pecsétjei. 1501-ben 
Pethő János királyi tanácsosként még két növény (nád) között vadkacsát ábrázoló pecsétjére 
bukkanunk.1215 1504-ből és 1514-ből viszont növekvő, fegyverzett állatalakot lehet felismerni 
pecsétjén, ami leginkább oroszlán lehet, így a Kacsics nemzetség címere, és melyet ezek 
szerint felesége, Szécsényi Anna révén használhatott.1216 (A címerpajzs feletti betűk 
feloldatlansága miatt ugyanakkor az sem zárható ki, hogy nem a sajátja volt a pecsét.) Az 
ilyen fajta címerátvétel nem példa nélküli a magyar gyakorlatban, gondolunk itt elsősorban 
az erdődi Pálffyak címerére, az analógiát erősíti ez esetben, hogy a Szécsényi család, illetve a 
Kacsics nemzetség akkor jóval jelentősebb volt a Nádasdnál, akárcsak a Bakócz-Erdődy 
rokonság a Pálffynál. Ezek szerint, ahogyan a gyakorlatban mind a címeradományozás előtt, 
mind az után használta felesége családjának címerét, úgy új címerében is helyet kapott. Az 
előkelőbb család címere átvételének analógiája azt is érthetőbbé teszi, miért található a régi 
családi címer csak a második mezőben és az egyik újonnan felvett a legelőkelőbb, első 
helyen. A két alsó mező meghatározása figyelemre méltó, de nem igazolható. 
Az olasz reneszánsz érvényesülésének heraldikai korában nem meglepő a sisak nélküli 
címeradomány, de az sem, amelyen csak sisak és takarók, esetleg valamilyen sisakkorona 
nélküli ornamentális sisakdísz látható.1217 Ez esetben csak sisakról szól a szöveg, melynek 
szerepe pusztán az, hogy arról futnak le a címert körülvevő takarók. A címeradománnyal 
együtt az uralkodó abban a kegyben is részesítette a megadományozottakat, hogy 
címerükben a király és gyermekeinek a miniatúra szerinti képe szerepelhet. A szöveg alapján 
úgy tűnik ez volt, vagy legalábbis ezt tartotta a szövegező az igazi adománynak, illetve 
bővítésnek. A későbbi változatok is az igazolják, hogy akár már egykorúan, de néhány 
generációval később már mindenképpen az uralkodót (és családját) a címer részének, (kvázi 
sisakdísznek) fogták fel. Kérdés azonban, miként jelenítették meg a címereken, egyáltalán ott 
ábrázolták őket, vagy külön jelvénynek tekintették. 1218 

                                                 
1212 Csoma: Magyar nemzetségi. 1192. és 1240. A Hermann nemzetség sárkányának felvétele esetében Csoma csak 
arra alapozza elgondolását, hogy a sárkány, mint címerkép addig csak ennek a nemzetségnek a címerében fordult 
elő. 
1213 Csoma: Magyar nemzetségi. 1193., igaz, ugyanott hozzátette azt is, hogy ez csupán feltételezés, melyet a 
későbbi kutatásoknak kell igazolniuk. 
1214 Engel: Genealógia. Nádasd nem 3. tábla: Pető (gersei), valamint uo. Kacsics nem 4. tábla: Szécsényi. 
1215  MOL Dl. 101.301. 
1216 MOL Dl. 25.427., uo. 93.776, Rainer: A Nádasdy. 116. és 117. 8. és 9. kép. 
1217 Utóbbira ld. pl. a Vatyon, vagy az Alpári címert, Nyulásziné: Öt évszázad. XXVIII., és XXXI. tábla. 
1218 Azon mondatrész esetében, mely arról szól, „ut quemadmodum in insignibus et armis tuis nostras gestas 
effigies”, azaz Szovák Kornél fordításában (Szovák: Gersei Pethő.. 103.): „hogy amiképpen a jelvényeiden és 
címereden a mi képünket viseled” szempontunkból nem teljesen mellékes, hogy az „in armis tuis” kifejezést lehet 
’címeredben’-ként is fordítani. 
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Sajnos a 16. századból származó pecsétlenyomatok többségében olyan családtagoktól 
származnak, akik az egyszerű családi címert használták. Közülük Pethő Péter és Antal balra 
fordult, halmon álló madarat vésetett címerére.1219 Pethő Ambrus amellett, hogy 
gemmapecsétet is használt, családi címerét hordozó pecsétjén jobbra felröppenő madár 
látható.1220 
Egyértelműnek látszik viszont az erre adott válasz a következő, 1572. évi címerbővítésből, 
melyet az akkor már báróságra emelt Pethő János kapott.1221 Az adománylevél átírja II. 
Ulászló oklevelét és – ehhez képest röviden – kibővíti azt. Mint az az igen szép kivitelű és 
(kettős, ugyanis az 1507. évi címer is újra befestésre, tulajdonképpen bemásolásra került).1222 
címerfestményen is látható, a bővítés lényege a sisakdíszt érintette. Az uralkodó ugyanis 
saját jelvényének, pontosabban annak egy részének viselésére jogosította fel Pethő Jánost: két 
sisakot és azokon sisakdíszül a saját illetve a Szent Római Birodalom címerének részét, egy-
egy sasszárnyat adományozva neki.1223 
A szöveg nem utal rá, de a képről nyilvánvaló még két fontos változás. Az egyik az, hogy az 
uralkodó - ezúttal I. Miksa – képmása ott található a pajzs felett, a két szembeforduló sisak 
között, oly módon, hogy kétoldalra kinyújtott kezeivel a sasszárnyakat fogja. Nagyon szép és 
plasztikus képi megfogalmazása ez az adomány lényegének, hogy az uralkodó ténylegesen 
mintegy ráhelyezi saját jelvényének részét a címerre. Másfelől árulkodik a már fent említett 
felfogásról, mely az adományozó királyt a címer részének tekintette egy bizonyos sajátos 
formában, annak ellenére, hogy a szöveg nem beszél róla. Ez meg is magyarázhatja azt, hogy 
miért két sisakot helyeztek a pajzsra. Ez esetben a sisakok száma még nem bárói rangjelölő 
funkcióval rendelkezik, csupán a szimmetria okán, illetve a teljesalakos uralkodói képmás 
központi jellegét hangsúlyozandó került ilyen kompozícióban a pajzsra. A sisakok kérdését 
bonyolítja, hogy az 1507. évi címerkép másolatára is felhelyeztek két sasszárnyas sisakot, 
pedig egyértelmű, hogy az eredetiről másolták, a szövegből pedig az, hogy ekkor 
ténylegesen a sisakdísz volt az új adomány, a bővítmény. A kérdés megoldására több válasz 
kínálkozik. Egyfelől – fentebbi az uralkodót a sisakdísz részének tartó meglátás cáfolataként 
– érezhette úgy a festő (?), hogy az 1507-es adomány dísztelen, pontosabban hiányos sisakok 
nélkül, ami kifinomultabb heraldikai érzékre utalna. De előfordulhat, hogy ez csak jobban 
kiemelte az adományt, az uralkodó képmását a másik címer felett. Megjegyzendő az is, hogy 
a II. Ulászló-féle címeradománylevélben a sisak ezüstszínű (volt), míg 1572. évi másolatán 
szegélyük arany, de maguk a sisakok (smaragd)zöld színűnek látszanak. Ezzel szemben az 
új címeren aranyszínűek. Noha a szövegben nincs ehhez kapcsolható megjegyzés, 
véleményem szerint ez nem véletlen, akárha csak a festő és az adományozott 
megállapodásának volt a következménye, ugyanis kiemeli az új adományt, hangsúlyozva a 
különbséget – mely a saszsárnyaknak a másolatra helyezése miatt amúgy is csak az 
uralkodók képeiben mutatkozott meg szembetűnően. Meglátásom szerint az ezt megelőző 

                                                 
1219 17 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett P P monogrammal, Körmend, 1552. augusztus 14., MOL E 185 
Nádasdy Tamásnak nr. 2., továbbá uo. nr. 4.; és  18 mm-es ovális pecsét a pajzs felett A P monogrammal, 
Batthyány Boldizsárnak, Hidvég, 1576. május 28., MOL P 1314 (nr. 36525. 
1220 18 mm-es ovális pecsét, Nádasdi Andrással Batthyány Boldizsárnak, Hidvég, 1576. május 28., MOL P 1314 nr. 
36525. 
1221 MOL P 644 1572. év. 
1222 Két ugyanakkora ovális, aranyozott keret foglalja magában a címerfestményeket, a heraldikai jobb oldaliban 
látható az 1507. évi, a bal oldaliban az 1572. évi adomány. Megjegyzendő, hogy ezen a festményen épen maradt 
Anna hercegnő képmása. 
1223 „Post approbata et clementer confirmata praedeclarata totalia et integra antiqua sua arma, duabus galeis 
torneamentalibus apertis, supra utramque scuti superiorem extremitatem sibi invicem oppositis, Regalibus diadematibus 
exornatis et in sublime assurgentibus, quas et antea habuit, unamquemque illarum geminatis alis aquilinis, parte nimirum 
nostrorum et Sacri Romani Imperii insigniorum utpote pro quorum fide et decore non paucos labores et pericula adiit 
renovanda, augendaque et cohonestanda duximus.” 
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példák sorába illeszkedik a sisakok ezen „színjavítása”,1224 tehát egyfelől kegynek számít, 
másfelől jobban kifejezi az előkelőséget. Arra is gondolhatunk ugyanakkor, hogy birodalmi 
sas általában (így később például Thurzó György 1607-es címerbővítése esetében is) arany 
háttérben, lapon van ábrázolva, aminek jelen esetben a sisakok arany színe felelne meg. 
Mint az 1507. évi adomány esetében, úgy ennél is kérdés, hogy az 1572-es címerbővítés 
miként érvényesült a családtagok címerhasználatában. Erre az adományos, Pethő János 
pecsétjeiről nyerhető a legautentikusabb válasz. A tőle származó mindegyik fellelt 
lenyomaton a négyelt pajzs látható, a négy különböző pecsét közül az egyiken nincsen 
sisakdísz, de az csak 1572 előtti leveleken fordul elő.1225 A másik három közül kettő1226 
előfordul a címerbővítés előtt és után is, kettőt azonban csak az azt követő évekből sikerült 
megtalálni.1227 Mindegyik közös jellegzetessége, hogy a sisakdísz növekvő, jobbra fordult 
oroszlán, mely két esetben koronás is, tehát ismét kiemelt szerepet kapott a század elején 
megjelent, egy másik család címeréről átvett elem. A sisakdíszben való ábrázolás oka nem 
féltétlenül kiemelésének szándékában fogható meg, lehet szó egyszerűen a heraldikai 
szabályok betartásáról, azaz, hogy az előkelőbb mező címerképe ismétlődjön az előkelőbb 
helyzetű sisakon. A fentiek ugyanakkor azt mutatják, hogy Pethő János nem cserélte le a 
címerbővítéskor a pecsétjeit másrészt nem vésetett újat az új címerrel. Ennek az is lehet az 
oka, hogy az adományozó diploma képe szerinti bővítés nehezen ábrázolható pecséten, vagy 
egyszerűen az, hogy az uralkodó ábrázolását csak egyszerinek és az oklevélhez kötődőnek 
fogták fel. A későbbi változatok azonban nem ezt igazolják. Az ág tagjainak a 17. századból 
származó pecsétjein már az 1572. évi bővítés szerinti címerkép látható, olyan módon, hogy a 
sasszárnyakat tartó uralkodó is ábrázolásra került, mégpedig a két szárny között, azokat 
fogva, de alapvetően lebegő helyzetben, térdtől, combközéptől felfelé ábrázolva.1228 Ez a 
címer a jelek szerint a grófi cím elnyerésével sem változott meg.1229 
A családi címer változása azonban itt nem állt meg, a 17. század folyamán, részben 
függetlenül a rangemelésektől, újabb címerbővítések, -adományozások történtek, melyek 
arról tanúskodnak, hogy az ágakra szakadás ellenére a család közös heraldikai öröksége volt 
elsősorban a vadkacsás címer, másodsorban viszont a II. Ulászló által adott, kegy, az 
uralkodó megjelenítésének engedélyezése, de részben az uralkodói jelvény viselése is. 
A család horvátországinak nevezett, de a Dunántúlon is birtokló ága már a 15. században 
elkülönült a magyarországinak nevezettől. Pecsétjeik alapján alapvetően a régi családi címert 
használták továbbra is a 16. században, a változtatás igényét jelzik azonban Pethő Benedek 

                                                 
1224 A legelső hasonló jellegű adomány még a 14. századból származó Donch mesternek tett adomány melyről 
újabban ld. Bertényi: Címerváltozatok. 72. 
1225 13 mm-es, nyolcszögletű pecsét a pajzs felett I P monogrammal, Batthyány Boldizsárnak, Sopron, 1571. január 
6., MOL P 1314 nr. 36627., továbbá uo. nr. 36628. 
1226 A lenyomatok szinte csak a pajzs alakjában térnek el.  1.: sisak nélküli oroszlánnal, 20 mm-es, ovális pecsét a 
sisakdísz két oldalán I P monogrammal, Batthyány Boldizsárnak, Höflány, 1576. szeptember 24., MOL P 1314 nr. 
36632., továbbá uo. nr. 36629. (1571), 36631., 36635.. 2.: 18 mm-es ovális pecsét sisakdísz két oldalán I P 
monogrammal, Batthyány Boldizsárnak, Kovácsi, 1570. január 3., uo. nr. 36626., 36624. 
1227 1.: 19 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán I P monogrammal, Radéczy Istvánnak, Bécs, 1576. július 28., 
MOL E 204 (34. d.). 2.: 16 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán I P monogrammal, Sopron, 1578. május 9., 
MOL E 185 Nádasdy Tamásnénak nr. 2. 
1228 A század első feléből pl. Pethő Ferenc 18 mm-es nyolcszögletű pecsétje a sisakdísz, illetve a pajzs két oldalán: 
FPDG betűkkel, Nagy Jánosnak, Sztropkó vára, 1614. március 4.. Pethő Margit 14 mm-es nyolcszögletű pecsétje, a 
sisakdísz, illetve a pajzs két oldalán: MPDG betűkkel, Batthyány Ádámnak, Szécsény, 1644. február 11. A század 
második felében pl. 11 mm, nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz, illetve a pajzs két oldalán: IPDG betűkkel, Pethő 
János Rákóczi Lászlónak, Czéke, 1663. január 30., MOL E 204 (34. d.), vagy 11 mm-es nyolcszögletű pecsét, betűk 
nem kivehetőek, Pethő Ferenc Becskeházi Andrásnak, Ónod, 1675. november 26., MOL P 1314 nr. 36587. 
1229 Ld. pl. a grófi címet szerző Pethő Zsigmond nagyobb pecsétjeit: 24 mm-es ovális pecsét, körirata: 
SIGISMVNDVS PETHO DE GERCZE LIBER BARO, Batthyány Ádámnak, Kassa, 1655. május 22., MOL P 1314 nr. 
37147., 37148., és 28 mm-es ovális pecsét, körirata: SIG PETHO D G L B S C R M ?C P R H S V G A C P O S C S, 
Újfalui Imrének, Finta, 1675. január 28., uo. nr. 37155.. Annyi különbséggel a diploma címerképétől, hogy az 
oroszlán nem koronás, valamint a 4. mező alakja olykor bizonytalanul azonosítható. 
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igen sajátságos címerképei. Két pecsétjén is egy hármashalmon középső halmán álló, jobbra 
fordult madár látható, az igazán érdekes, hogy a két szélső halomból kinövő egy-egy növény 
(nádbuga, esetleg pózna tetején ülő a pajzsból kifelé forduló madarak) van, melyeken kígyók 
tekerednek olyan módon, hogy fejük a madár felett egymással szembefordul, az egyik 
pecséten pedig a kígyók feje felett királyi korona is található a pajzsban.1230 Egy másik 
pecséten a hármas halmon álló madár felett a pajzsfőt három félkörív választja el és benne öt 
bizonytalanul azonosítható alakzat látható.1231 Mindegyik címer pajzscímer, a sisakdísz 
mibenlétére tehát nem nyújtanak információt. 
Esetükben a még közös ős, a Zsigmond-korban élt gersei Pethő Márk leszármazóinak, 
köztük elsőként Pethő Gergelynek, a krónikaírónak, továbbá testvérének Kristófnak és 
rokonaiknak Istvánnak, Miklósnak, Gergelynek és Kristófnak – azaz tulajdonképpen az ág 
összes akkoriban élő tagjának – 1621-ben adományozott címerbővítést az uralkodó.1232 
Annak ellenére, hogy ők nem az 1507-es adományt nyerő Pethő János leszármazói voltak, 
címerbővítésükben mégis érvényre jutnak ezen hagyományok is. Az ekkor kapott 
címerpajzsban kék mező aljában háromágú tengerinek nevezett sziklaszirt található, 
melynek középső csúcsán egy királyi korona található, melyen álló, felröppenő helyzetű, 
száját kitátó, nyelvét kinyújtó fejét jobbra fordító, koronás fekete sasmadár látható, melynek 
mellén vörös színű címerpajzs van helyezve, melyben a Pethők családi címere, két nádszál 
között természetes színű vadkacsa (sylvestris anas) van. A sisakdíszben maga a császár 
őfelsége látható császári öltözékben (paludamento imperiali), fején a császári koronával 
(diadema imperiale), jobbjában jogart, baljában országalmát tartva. A nyilvánvaló heraldikai 
érdekességek mellett az oklevél szövegezésében is található furcsaság. 
A másik érdekesség már egyértelműen heraldikai vonatkozású. A Pethők (Nádasd 
nembeliek) címerének alapszíne következetesen a kék, ez látható az 1507. és 1572. évi 
címerbővítő oklevelekben is. Mint látható, a horvátországi ág esetében ez vörösre módosult, 
ami érdekes, az ennek a leírása. Eszerint „a nagyobb pajzsban egy kisebb is van, mégpedig a 
sas mellén, vörös színnel, ami [ti. a pajzs] a Pethő család nemzetségi címerét tartalmazza.”1233 
A színre vonatkozó kitétel csak mintegy közbevetés, nyelvtanilag és mondatszerkezetileg is 
el van különítve a családi címer leírásától, ami arra utal, hogy ismert volt annak alapszíne, a 
kék, még ha a szöveg nem említi külön. 
A heraldikai érdekessége a címernek a gersei Pethőknek adott korábbi címeradományokkal 
való összevetésben mutatkozik meg. A címer három elemből „építkezik”: a régi vadkacsás 
családi címerből, a fekete sasból, és az uralkodó képmásából, ezek mindegyike megtalálható 
a másik ág 1572-es címerében, mellyel a rokoni kapcsolat ebben az időben már meglehetősen 
távoli volt. A fekete sasról ugyan nem írja a szöveg, de különösen Habsburg uralkodók 
adományaiban nehéz nem a birodalmi sasra asszociálni, akkor is, ha egyfejű sasról van szó, 
ahogyan az Erdődy címer esetében is.1234 Ezzel kapcsolatban érdemes megvizsgálni azt is, 
vannak-e előképek a család, vagy más családok esetében. Éppen ebből az időszakból 
származik az alsólindvai Bánffy család grófi diplomájában lefestett családi címer, melyen a 
bölényfejes címerpajzsot egy fekete sas mellére helyezték.1235 Ebben az esetben a sas 

                                                 
1230 17 mm-es ovális pecsét a pajzs felett <B>PDG betűkkel, Béla vára, 1560. január 13., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnak nr. 5. illetve valószínűleg uo. nr. 1-6.. A koronás változat: 16 mm-es közel kör alakú pecsét a pajzs felett 
BPDG betűkkel, Batthyány Kristófnak, Béla, 1560. szeptember 29., MOL P 1314 nr. 36542., továbbá uo. nr. 36540-
36582. (1590). 
1231 16 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett BP monogrammal, Batthyány Kristófnak, Béla, 1554. június 3., MOL P 
1314 nr. 36536., továbbá uo. nr. 36529. (1551), 36531-36539. (1555). 
1232 II. Ferdinánd, Bécs, 1621. március 16., MOL P 235 Miscellanea 765. (195. d.), kivonatos közlését és a címer 
fényképét ld. Iványi: Cimeres levelek. 4-5. és 2. kép. 
1233 „In scuto porro maiori ad pectus videlicet ipsius aquile habetur aliud minus scutum, rubri coloris, quod 
gentilitiae ipsius familiae Petheoianae insignia continet,”, Iványi: i. m. 5. 
1234 Bővebben l. Csízi: A birodalmi sas. 
1235 II. Ferdinánd, 1622. június 22., MOL  P 108 rep. 48. fasc. B nr. 41. 
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címertartóként fogható fel, még akkor is, ha pecsétjeiken a családtagok a sast is pajzsra 
helyezték, igaz csak az 1622-es adomány után, azt megelőzően a pajzsba foglalás nélkül. A 
Pethő családban ilyenre nem került elő adat. 
Ez az adomány sajátos módon csak a címerre vonatkozott, a család horvátországi, nemesi 
ága ekkor „zárkózott fel” nemesi jelvénye tekintetében a magyarországi, bárói ághoz úgy, 
hogy annak címere elemeit módosítva vette át, a sisakokra helyezett két sasszárny helyett 
egy egész alakos madár került a címerpajzsba, az uralkodó egész alakos képe pedig már 
kétségtelenül sisakdísz lett. Ez heraldikailag tetszetősebb megoldás az 1572. évi 
adománylevélben létható formánál, ugyanis azon a király alakja lebeg a két sisak között. A 
régi családi címer pedig kiemeltebb helyet kapott. Az, hogy a négyelt címert nem vették át, 
arra utalhat, hogy tisztában lehettek azzal, hogy az családi címereket egyesít, és mivel a 
horvátországi ág korábban vált el a magyarországitól, így ezen családi kapcsolatokban nem 
volt érintett. Az uralkodó címerre helyezésével más volt a helyzet, e tekintetben ugyanis az 
1572. évi adománylevél alapján azt úgy is értelmezhették, hogy az általában az adományozó 
királyra vonatozik. Ez a precedens adhatta az ötletet, hogy ezt a kétségtelen kegyet a maguk 
számára is kérjék a horvátországi ág tagjai, noha az eredeti, 1507-es adománynak felmenőik 
nem voltak részesei. Figyelemre méltó, hogy a címerbővítés az ág minden tagjára kiterjedt, 
tehát nyilvánvalóan közös fellépésről, és ennek okaként közös igényről beszélhetünk. A 
közös igény célja pedig a másik, adományok tekintetében előbbre járó ághoz való igazodás 
lehetett a fent elemzett változtatásokkal. Ez akkor is erős családi kötődésre utal, ha az csak 
apropóul szolgált egy előkelő, kiemelt jelképiségű címer elnyeréséhez – annak kell ugyanis 
tartanunk az uralkodó személyének és címerállatának (vagy részeinek) ábrázolását. Ezek 
szerint az előbbi mintegy a gersei Pethő család privilégiumává vált, legalábbis a gyakorlat ez 
látszik igazolni. Címertörésnek semmilyen tekintetben nem nevezhető, annak fogalmi és 
gyakorlati kritériumait nem teljesíti, sőt mintegy ellentettje annak, hiszen a másik ág 
megkülönböztető jelzéseit veszik át, kétségtelen változtatásokkal. Nem annyira a különbség, 
mint inkább a hasonlóság tűnik hangsúlyosnak. 
Az 1659. évi diploma több tekintetben is megtörte a családi hagyományt.1236 Ugyan ez inkább 
csak utólagos megfigyelés, történetieskedő értékelés, de ez volt az első olyan címeradomány 
a család történetében, mely rangemeléshez kapcsolódott. Fontosabb azonban a változtatás 
ténye és formái. A címer tulajdonképpen nem bővült számottevő mértékben: a pajzsban a 
hármas sziklaorom helyére zöld talaj került, a sas jobb lábában buzogányt, baljában felfelé 
fordított hegyű nyílvesszőt fog, csőrében arany szalagot fog, mellén pedig kék alapon két 
nádszál között természetes (színű?) kacsa látható fehér szárnyakkal, jobbra fordulva. 
Jelentősebb a változás sisakdíszben, ugyanis az a szöveg szerint a címerképet ismétli, a 
takarók színe kék-fekete, fehér-vörös. Sajnos nem sikerült feltárni olyan adatot, mely a 
változtatás, a hagyomány megtörésének okát egyértelműen felderítené. Heraldikailag 
érthető a változtatás, az, hogy a címerképet ismétli a sisakdísz, ezért a heraldikai ízlés 
kifinomulása jelének is tarthatnánk ezt a módosítást, az eladdig meglevő és a fentiekben 
bemutatott módon erős hagyomány, nemkülönben a kiemelt kegy (az uralkodó egész alakos 
képének a címerben viselése) is lehettek (volna) a címer kialakítását erősen befolyásoló 
tényezők. Ez utóbbi igen ritka jelenséget a 17. század második felétől kezdi felváltani a király 
arcképének (olykor teljes alakos képének) a címer külső díszei főhelyére (általában a szőnyeg 
címer feletti középső-felső részére) való befestése – ekkor azonban nyilvánvalóan nem lesz az 
a címer része. Szintén ebben az időben jelenik meg az első példa arra, hogy a király 
személyét – különös kegyként – nevének kezdőbetűje fejezi ki, melyet gyakran a 
szívpajzsban helyeznek a címerre.1237 Emellett továbbra is megtalálható a címerállat 
adományozása, melyet már nem is neveznek különös kegynek az oklevelek szövegei és 

                                                 
1236 I. Lipót, Bécs, 1659. február 14., MOL P 108 Rep 48. fasc. B nr. 42. 
1237 Ld. elsőként Keczer család és az Esterházyak hercegi címerét. 
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amely kétségtelenül kevésbé személyes, mint a névbetűk használata. Gersei Pethő László 
1659-ben nyert címere esetében azonban ezek a hatások még nem érvényesülhettek, 
megelőlegezésükről pedig nem lehet szó. 
Pethő László pecsétjeinek vizsgálata ugyanakkor meglehetősen sajátos képet rajzol ki. 
Számos címeres pecsétje maradt ránk ezek közül azonban csak az egyiken látható az 1621. 
évi adománynak megfelelő címer,1238 a többin csupán az egyszerű, régi forma látható, oly 
módon, hogy a sisakdísz a (talajt, vizet kivéve) ismétli a címerképet, azaz a két nádbuga is 
ábrázolásra került.1239 Ebben egyébként mutatkoznak más családtagokkal párhuzamok, tehát 
feltehetően általános volt a horvátországi ágnál.1240 Az uralkodói címerbővítést követően a 
címeres pecsétek is megváltoznak, feltűnik rajtuk mind sisakos, sisakdíszes, mind 
pajzskoronás változatban az új címer.1241 
Nem tudni pontosan, hogy miért került sor erre a változtatásra, különösen mivel az 1706-os 
grófi diploma is visszatért a négyelt pajzshoz, az uralkodó képmásával a sisakdíszben.1242 
Ha lehet mondani még sajátosabb Pethő Zsigmond 1666-os grófi diplomája,1243 ebben 
ugyanis átírásra került Ulászló címeradományozó okleveléből a címerleírás, de a címerrel 
kapcsolatos újólagos rendelkezésről nincsen szó, úgy tűnik, csupán az érdemek 
alátámasztására, bemutatására, valamint az uralkodói képmás címeren való használatának 
megokolására került a narratio elejére az oklevélrészlet. 
A család egyes tagjai részére kiadott mindkét utolsó uralkodói privilégium foglalkozik a 
címerre, de csak a korábbi adományok átírását és megerősítését foglalják magukban. 
1699-ben gersei Pethő István, valamint János és Ádám részére I. Lipót báróságot 
adományozott,1244 ami furcsának tűnhet annak fényében, hogy az 1659-es rangemelésben is 
Pethő János és István szerepeltek a fő adományos László mellett. Mint az oklevélből kiderül, 
ez esetben az 1659-ben szereplő, idősebb István gyermekei kapták a bárói címet, az újólagos 
adományért, a korábbi privilégium megerősítéséért és megújításáért azért fordultak a 
királyhoz a családtagok, mert az eredeti oklevél az idők folyamán (az idők változásai és 
igazságtalanságai okán) elkerült a családtól.1245 Ez megmagyarázza, hogy miért nem került 
címerváltoztatásra, -bővítésre sor, így a két oklevél címerleírása szinte szóról-szóra ugyanaz. 
A gersei Pethő család címere az egyik legtöbbet változtatott főnemesi címer melyet a 
rangemeléseket követően, majd azokkal együtt szinte mindig megváltoztattak, szem előtt 
tartva a régi családi címert és az 1507-es adomány nyomán az uralkodó és jelképe, – a 17. 
század második felében csak utóbbi – szerepeltetését. A pecsétanyag ehhez képest tükrözi a 
korszak sajátosságait és arra utal, hogy a 16. században csak bizonyos késéssel vette fel a 
mindennapi gyakorlatba a család új címerét, de később is használta pecsétjein a régi családi 
változatot. Az egyes ágak elkülönülésüket azonban csak a királyi adományok alapján 
fejezték ki, azt megelőlegező változatok, legfeljebb személyes használatban voltak elterjedve. 
A gersei Pethők címerének változásai jól példázzák azt a mind egykorú, mind korábbi 

                                                 
1238 10 mm-es nyolcszögletű pecsét pajzskoronával, felette félkörívben LADISLAVS PETHEO körirattal, Batthyány 
Boldizsárnak, Vázsonykő, 1640. március 26., MOL P 1314 nr. 36642., továbbá uo. nr. 36643-36670. (1648). 
1239 Pl. kispecsétjén: 23 mm-es ovális pecsét, körirata: LADISLAVS PETHEO DE GERSE S C R M S C K K, 
Batthyány Ádámnak, Komár, 1649. december 22., MOL P 1314 nr. 36710., továbbá uo. nr. 36708-36914. (1654) 
között számos levélen. 
1240 Vö. Pethő Gáspár pecsétjével: 15 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: GASPARVS PETO DE GERSE, Sümeg, 
1620. október 30., MOL P 1314 nr. 36591. 
1241 Előbbi 10 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán LP DG betűkkel, Kövér Gábornak, 
„Czegheyben”, 1673. április 9., MOL E 204 (34. d.), utóbbi 18 mm-es ovális pecsét a sisakdísz két oldalán LP DG 
betűkkel, ismeretlen címzettnek, Keszthely, 1673. október 10., uo. 
1242 Iványi: i. m. 7-8. és 7. kép. 
1243 I. Lipót, Bécs, 1666. április 21., MOL A 57 XIII. 296-302. 
1244 I. Lipót, Bécs, 1699. március 31., MOL A 57 XXV. 113-115. 
1245 „ac inter vicissitudines et iniurias temporum casu quondam amisso ac deperdito destituti, pro eiusdem confirmatione 
simul et innova[ti]o[n]e Nostram humillime interpellassetis.” ld. uo. 
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időszakokban megfigyelt jelenséget,1246 miszerint előfordul, hogy a rokon családok 
hasonlóképpen változtatják meg címerüket, bizonyos bővítményt, vagy bővítményeket – ez 
esetben a „koncepciót” - átveszik egymástól. Ennek keretei között abból a szempontból is 
érdekesek a család címerváltozatai, miként fejezték ki közelítőleg ugyanazt a tartalmat 
különböző korokban, illetve mit tartottak fontosnak a korábbi adományokból a család egyes 
tagjai, illetve ágai. 
 
 
Petrőczy (Petróczy) 
 
Petrőczy Pál Anna királyné kamarása, 1524-ben címeres levelet, 1533-ban pedig adományt 
kapott a Trencsén vármegyei Kaszára,1247 ettől az időszaktól lehet a család történetét is 
nyomon követni. A már a 16. században az arisztokrácia köreiből nősülő családtagok 
jelentősebb szerepvállalásáról nem tudni, egyelőre csak a megye nemesi társadalmában 
töltöttek be fontos pozíciót. Petrőczy II. István szinte előzmények nélkül nyerte el a bárói 
címet 1647-ben, a diploma az általánosságok mellett, csak Petrőczy Pálnak I. Ferdinánd 
korában véghezvitt tetteit, valamint István apjának Miklósnak Bocskai és Bethlen Gábor 
mozgalmai alatti hűségét emeli ki.1248 Fia Thököly, majd Rákóczi híveként ért el viszonylag 
magas pozíciót, lánya irodalmi munkásságával hívta fel magára az utókor figyelmét. István 
gyermekei közül azonban csak egyetlen leány érte meg a felnőtt kort, így vele a család 
főnemesi ága kihalt. 
 
A család címerét Rudnay Béla, ismertetve a Petrőczyek legkorábbi címeres emlékeit, az 
azokon lévő sisakdísz alapján a Hont-Pázmány nemzetség címerével hozta összefüggésbe, 
de más érveiben is erőltetett hipotézisét már egykorúan kétkedve fogadta a szakma.1249 
Az első címeres emlék, az 1523. évi címeres levél szövege viszonylag rövid, részben mivel 
csak címeradományozásról szól, de a címerre, esetleg egyes részeinek korábbi használatára 
való utalást nem tesz, és a zárórész formulái is hiányoznak.1250 Ennek alapján teljesen új 
címernek kell tartani, bár a hasítással kettéosztott pajzs két mezőjében lévő eltérő címerkép 
ezt sugallja. A címer fekete hasítóvonallal kettéosztott kék pajzs, az első mezőben alul felfelé 
fordított ezüst (alba) holdsarló, felette hét hatágú arany csillag cölöpösen, a második mező 
ezüst (alba) harántpólyával osztott a pólya felett és alatt egy-egy arany liliommal. A pajzson 
kívüli elemeket nem írja le a szöveg, de a festmény alapján egyértelmű, hogy a sisakdísz a 
korona és tekercs nélküli sisakon a félhold az egyik csillaggal, a takaró pedig kék-arany 
színű. 
A kritika ellenére a Hont-Pázmány nemzetséggel való kapcsolat csak a közelítőleg pontos 
családfa, családi kapcsolatok ismeretében lenne kizárható. Az, hogy a félhold és a csillag(ok) 
kerültek a pajzsban előkelőbb helyre, és így a sisakra is, ennek az elsőségét hangsúlyozza, de 
– látva például a gersei Pethő armálist – az nem feltétlenül a kedvezményezett családjának 
címere. A kék mezőben lévő liliomok viszont a Győr nemzetség Csoma Jószef által 
meghatározott címerével egyeznek,1251 furcsa, hogy erről nem szól a szöveg. Az, hogy az 
amúgy is szűkszavú szöveg hallgat a motívumok eredetéről nem biztos, hogy azok 
újdonságát jelenti, különösen mivel nemesítést nem tartalmaz az oklevél, így 

                                                 
1246 Kora újkorra a Károlyi és rokon családok példáját ld. Éble: A Károlyi család. 15-29., középkori vonatkozásokra 
Rácz: Az Ákos nemzetség . 20; továbbá Körmendi: Az Osl nemzetség. 11. 
1247 I. Ferdinánd, Bécs, 1533. április 29., MOL A 57 I. 205-206. 
1248 III. Ferdinánd, Pozsony, 1647. június 12., MOL A 57 X. 51-52. 
1249 Rudnay: Ujfalussyak és Rudnayak. 53-56., és kritikája Jakubovics: Ujfalussyak és Rudnayak perei. 190. 
1250 A megadományozott „Petrecz’ családnévvel szerepel benne, - II. Lajos, Újváros („Nova Civitate”), 1523. 
október 21., MOL Dl. 23.845., ld. még Csoma: Az olasz renaissance. 159., képpel, Nyulásziné: Öt évszázad. 67. sz. 
1251 Csoma: Magyar nemzetségi. 1228. 
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Petrecz/Petrőcz Pál minden bizonnyal nemes volt, Anna királyné udvarában betöltött 
szerepe pedig ezen rétegen belül is kiemelt pozícióra utal. Rudnay Béla a balharnántpólyát 
egyenesen a királyné (azaz a Habsburgok) címeréből származtatja.1252 Források hiányában 
tehát nem zárható ki semmi a fenti körön belül. 
A családtagoktól a 16. századból kevés címeres emlék maradt fenn, azok is töredékesen 
tanúskodnak arról, hogy az armálisban lefestett címert használták, továbbra is sisakkorona 
nélkül, erre utalnak a Petróczy I. Miklóstól és Páltól származó lenyomatok.1253 
A bárói rangemelő oklevél a családi címerrel is foglalkozik.1254 Ennek leírása szerint az ekkor 
adományozott címer kék pajzsban hármas szikla, mint alap, melynek külső tagjain kétfejű, 
fekete sas áll lábaival, kiterjesztett szárnnyal, csőrét kitátva, nyelvét kiöltve, fejeit kifelé 
fordítva, mellén kis, felülről lefelé hasított kék pajzs. A sisakdísz kiterjesztett szárnyú vérével 
fiókáit tápláló pelikán, a takarók mindkét oldalon sárga-vörös színűek. 
A pecsétanyagban, Petrőczy II. István pecsétlenyomatain teljesen hasonlóan jelenik meg.1255 
Az 1647. évi címer azonban kétségeket ébreszthet, a szöveg szerint az uralkodó megerősíti és 
odaadományozza azt, bővítésről nincsen szó. Furcsa az is, hogy a címer teljesen eltér az azt 
megelőzőtől, annak egyetlen motívuma, még a takarók színei sem maradtak, csupán a pajzs 
kék színe, - ez viszont annyira általános, hogy nem lehet perdöntő. További források 
hiányában csak kételyeinket fogalmazhatjuk meg, egyelőre, újabb adatok előkerüléséig 
tanácsosnak látszik elfogadni a szakirodalom családtörténetre vonatkozó adatait. Egyelőre 
tehát az állítható a Petrőczy címerről, hogy lehet, hogy már első előfordulásában összetett 
családi címer a 17. század közepén a bárói rangemeléssel együtt egyedülálló módon teljesen 
megváltozott, ennek okai azonban ismeretlenek, a diploma szövege nem szól róla, de a 
kétfejű sas, mindenképpen az uralkodó dinasztiához (illetve annak császári címéhez) 
köthető, a sisakdíszbe került fiait tápláló pelikán a Mérey család címeréből került volna a 
sisakdíszbe. E mellett szól, hogy a bárósítás a szöveg szerint Mérey Zsuzsannát (Petrőczy II. 
István édesanyját) is érintette. 
 
 
Pográny, nemeskürti 
 
A 16. század második felében a Nyitra megyei köznemesség soraiból kapaszkodott fel a 
mágnások közé. A család a század közepén kisebb birtokokkal rendelkezett megyéjében, de 
ez elég volt ahhoz, hogy Pográny Mihály előbb szolgabíró, majd 1542-ben alispán 
lehessen.1256 Fia, Benedek, nem a vármegyei apparátusban, hanem katonaként 
tevékenykedett és futott be olyan karriert, mely a báróságig vezetett. A bárói diploma 
szövege egy tipikusnak is mondható korabeli katonai karriert mutat be, mely az 1566-os 
török hadjárattal kezdődik, és a tizenötéves háború harcaiban teljesedik ki.1257 Ezek 
                                                 
1252 Rudnay: Ujfalussyak és Rudnayak. 55. 
1253 17 mm-es ovális pecsét a sisakdísz két oldalán MD P betűkkel, (csak a sisakdísz vehető ki), Madachany 
Pálnak, Kaszavár, 1586., MOL E 204 (35. d.), és ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán D P betűkkel, 1605, Novak: 
Rodové erby. XXV. 3.. Petrőczy Pál: 17 mm-es, ovális pecsét a sisakdísz két oldalán P P monogrammal, 
kötelezvény, 1605. április 13., MOL E 189 7. tétel 3. sz. – csak a sisakdísz és a legfelső csillag vehető ki. 
1254 MOL A 57 X. 52. 
1255 25 mm-es ovális pecsét, körirata: STEPHANVS PETROCZY DE PETROCZ, Borsiczky Ferencnek, Kasza vára, 
1668. március 19., MOL E 204 (34. d.)., valamint 32 mm-es ovális pecsét, körirata: STEPHANVS PETROCZY DE 
PETR<OCZ?>, Szunyogh Juliusnak, Kassa, 1662. június 30., MOL E 195 1. t. 875. sz.. 
1256 Birtokaikra ld. Maksay: Magyarország birtokviszonyai. I. 568. és passim. Mihály hivatalviselésére ld. I. 
Ferdinánd adománylevele Ambrus és rokonai részére, Pozsony, 1530. november 21., MOL A 57 I. 184-187. 
(szolgabíró); Ember: A pozsonyi kamara. 113. (alispán). 
1257 A diploma részletesen felsorolja a hadműveleteket, melyekben részt vett, (utóbb már fiaival), Közülük 
elsősorban Györgyöt emeli ki az oklevél. Ld alább. Harcolt Szécsény, Drégely és Fülek alatt, ott volt Esztergom 
városának elfoglalásánál és a vár ostrománál, Párkány erősségének felégetésénél, majd Visegrád ostrománál, Vác 
és Hatvan elfoglalásánál és természetesen a mezőkeresztesi csatában, ahol már vele volt két fia, János és István. 
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eredményeként, még a nagy háború előtt előbb bakabányai, majd korponai kapitány, később 
érsekújvári alkapitány lett. A háború alatt ismertté vált Pográny Benedek megbecsültségét 
jelzi, hogy Mátyás főherceg őt küldte Forgách Zsigmonddal együtt 1605 nyarán tárgyalni 
Bocskaival.1258 Az elismerés mégis váratott magára néhány évet, akkor is a Magyar Tanács 
ajánlotta.1259 Aznap mindenesetre a királyi tanácsosok közé is bekerült.1260 A három fia közül 
csak György vitte tovább a családot, fia Ferenc drégelypalánki főkapitányságon kívül más 
tisztséget nem viselt és nemes Túrós Zsuzsannától gyermekei sem maradtak.1261 
 
A családnak nem ismert címereslevele, Csergehö Géza Pográny Benedek 17. század eleji 
pecsétjeire hivatkozva úgy adja meg, hogy az eredeti családi címer lefelé fordult félhold 
(arccal), melyen koronás, száját kitátó, nyelvet öltő oroszlán, mely mellső végtagjaival egy 
egyenes kardot tart, (oly módon, hogy baljával a kard markolatát, jobbjával a pengéjét 
fogja).1262 Az általam feltárt pecsétanyag alapján ez a címerkép a félholdat tekintve nem 
erősíthető meg, az előkerült címeres pecsétlenyomatokon csak az oroszlán látszik. Pográny 
Benedek 1588-ból származó pecsétjén nagyon szépen kivehető a fent leírt oroszlán, korona 
nélkül.1263 Gyakorlatilag teljesen ugyanaz a kép látható Pográny György 1620-es évekből való 
pecsétjén is, itt sisakdísz is van a pajzson, melyben az oroszlán látható növekvőn, de a kardot 
csak jobb kezével és ne egyenesen, hanem vágásra döntve tartja.1264 Pográny István 
címerében annyi az eltérés, hogy az oroszlán két kézzel fogja a kardot és a sisakdíszben már 
mindenképpen kivehető a korona is az állat fején.1265 Pográny Ferenc a század közepén 
használt pecsétje György pecsétjének ábrázolásához áll nagyon közel a sisakdísz tekintetében 
(a címerkép a fellelt példányon teljesen elmosódott).1266 De Pográny Jánosné Botka Katalin 
hasonló korú levelén található pecsét címere is ez.1267 
Mindezek alapján az tételezhető fel, hogy a család címerében nem szerepelt holdsarló és 
eredetileg az oroszlán sem volt koronás. Ez utóbbi elem azonban a címszerzéstől függetlenül, 
egyéni változatként jelent meg a család egyes tagjainak címerében. A színek 
meghatározásához nem áll rendelkezésünkre megfelelő forrás. Változtatás, akár 
rangemeléssel, akár mással kapcsolatosan, nem fordul elő. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
Sikeres párbajokat is vívott török parancsnokokkal: ledöfte a nógrádi béget, fejét véve megölt egy másik török 
főembert („Mamhuth” béget - vsz. inkább Mahmut).  Érdekes színfolt ezek között a drinápolyi béketárgyalásokon 
való részvétel, persze nem diplomataként, hanem inkább a fegyveres kíséret tagjaként. 
1258 A követség Illésházy Istvánnal kapcsolatos vetületeire ld. Pálffy: A Magyar Királyság. 367. 
1259 Pálffy: A Magyar Királyi. 172. 
1260 I. Rudolf, Prága, 1608. március 5., MOL A 57 V. 890. 
1261 A szakirodalom szerint 1672-ben hunyt el, de egy 1669. szeptember 4-én kelt irat már özvegyként említi 
feleségét, ld. I. Lipót, Bécs, 1669. szeptember 4., MOL A 57 XIV. 357. 
1262  Sm Ung. 
1263 13 mm-es nyolcszögletű-ovális pecsét, a pajzs felett B <?> P betűkkel, Dobó Ferencnek, Korpona, 1588. 
november 30., MOL P 1314 nr. 37689., továbbá uo. nr. 37690. 
1264 15 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: GEORGIVS POGRANI, Batthyány Ferencnek, [Érsek]Újvár, 1622. 
március 21., MOL P 1314 nr. 37692. 
1265 14 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán S P monogrammal, Batthyány Ferencnek, Végles, 1622. 
március 9., MOL P 1314 nr. 37696. 
1266 Nyolcszögletű pecsét, a körirat elmosódott, Batthyány Ádámnak, Drégelypalánk erőssége, 1654. augusztus 
28., MOL P 1314 nr. 37691. 
1267 A Nagy Ivánnál szereplő időpontot (1608 – Nagy: Magyarország családai. 409., 426.) a kurrens kutatás is 
elfogadja (igaz rossz oldalszámra hivatkozva), vö. Macsk. Rangemelések, Magyar bárói rangemelések. 
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Pongrácz, szentmiklósi és óvári 

 
A kiterjedt Liptó vármegyei család a Szentiványi, Szmercsányi, Baán rokonsághoz 
tartozik.1268 A középkorban meghatározója volt szűkebb pátriájának, különösen II. Pongrác 
liptói főispán, az ő ága azonban egy generációt követően kihalt, testvérei leszármazói vitték 
tovább a családot. Közülük I. István dédunokája, I. Dániel szerezte a bárói címet 1608-ban.1269 
Jelentősebb szerepet a család a korszakban nem vitt. 
 
A család legismertebb címere, melyet a családtagok a 17. században használtak ékelt pajzs 
középső mezejében lebegő királyi koronából kiemelkedő könyökben behajlított páncélos kar, 
mely egy kürtöt tart zsinóron egy-egy fél sasmadár kifelé fordított fejjel. A sisakdísz két 
sasszárny között a páncélos kar kardot tartva. A pecséteken csak abban van lényegesebb 
eltérés, hogy a sisakdíszben látható kar a koronára könyökével van helyezve, vagy abból 
nyúlik ki.1270 Pongrácz Ferenc pecsétjén ugyanakkor az éknek, illetve háromszögnek csak a 
csúcs érintkezik a pajzs szélével, egyébként a sas mellére van helyezve, alsó széle alól 
kilátszik annak farka és lábai.1271 A család régi címere a rokon családok címerei alapján, 
továbbá abból kiindulva, hogy a kétfejű fekete sas nagy valószínűséggel az uralkodóhoz 
kapcsolható bővítmény, mindenképpen a koronából kinyúl, kürtöt tartó kar. Ez látható 
Pongrácz Pongrác 1575-ből származó pecsétjén is.1272 
Egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a kétfejű sassal bővített címert Pongrácz Dániel 
szerezte, esetleg a bárói címmel összefüggésben, erre vonatkozó forrás azonban egyelőre 
nem áll rendelkezésre. 
 
 
Prépostváry, lokácsi 
 
E Szatmár megyei családnak a szakirodalom csupán három generációját ismeri, viszont 
meglehetősen jól, Prépostváry Bálint – többek között – egri kapitánynak köszönhetően.1273 A 
rá vonatkozó számos forrás ellenére felmenőiről nem sokat tudni. Az 1569-ben átírt II. Lajos-
féle címeres levél nemes lokácsi Chawragh Miklósnak szól, ezt a vezeték és előnév még 
Prépostváry Bálinttal kapcsolatban is előkerül, így – a címeres levéltben rögzítetteken 
túlmenően – a család azonossága kétségtelen, de a kapcsolat pontos formája nem ismert.1274 
Prépostváry Bálint közel negyvenéves katonai pályafutását Szatmár várában kezdte, mint 
lovas katonai, majd tiszt. A tágabb térség szinte minden, a korszakban történt hadi 

                                                 
1268 A genealógiai irodalomból l. különösen Majláth: Liptómegyei., Pongrácz: A Pongrácz nemzetség. 
1269  8 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, Batthyány Ádámnak, Balozsaj, 1649. július 25., MOL P 1314 nr. 37700.. 
1270 Előbbire pl. 15 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: AND PONG<?>D. SZMIKLOS, Pongrácz András 
Batthyány Ádámnak, Andrásfalva, 1652. február 9., MOL P 1314 nr. 37824., utóbbi pl.: 20 mm-es, ovális pecsét, 
körirata: STEPHANVS PONGRAZ DE SZENT MIKLOS, Pongrácz István Apponyi Péternek, Jablonca, 1625. 
január 23., MOL P 1314 nr. 37842., továbbá uo. nr. 37841. 
1271 16 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán FPDE ZMO betűkkel, Liskova, 1670. december 21., 
MOL P 125 nr. 3571., továbbá uo. nr. 3567-3570. 
1272 Igaz ugyan, hogy a jobbfelől látszó kar nehezen vehető ki, l. 17 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett P P 
monogrammal, Batthyány Boldizsárnak, Bajmóc vára, 1575. november 6., MOL P 1314 nr. 37885., továbbá uo. nr. 
37886., 37887. 
1273 Takáts: Takást alapján Szabó: Az egri vár. 26-28.; kállói kapitányságára ld. Koroknay – Henzsel: Kállói 
kapitányok. 13-14. 
1274 Említett Chawragh Miklós az időpontok egybevetése alapján leginkább a nagyapja lehet Prépostváry 
Bálintnak. Erősen kérdéses viszont Nagy Iván családfája (Nagy: Magyarország családai. IX. 477-478.), Tardy 
Dorottya férjét valóban így hívták, viszont inkább azonos személynek kell tartanunk az említettel, ugyanis 1569-
ben mint a szatmári vár lovasságának kapitányát említik, ami Takáts adatai () alapján inkább a későbbi egri 
főkapitányra illik.  Így szerepel Takátsnál, és Szabó János Győző – elütésekkel tarkított – életrajzában is, ld. Szabó: 
Az egri vár. 26. 
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eseményében részt vett.  , melyek közül kiemelkedik két, a Habsburg érdekek szolgálatában 
vezetett balul végződött hadjárat. Az egyik Bekes Gáspárnak az erdélyi fejedelmi, a másik 
Miksa főhercegnek a lengyel királyi székbe való ültetését célozta. Ha sikert nem is a 
Habsburgok háláját meghozták Bálint számára 1589-ben a bárói rangemelés formájában. 
Számos katonai tisztség viselése után 1591-ben azután az egri vár élére kerül, mely 
tisztségről ugyan nem sokkal később lemondott, de 1596 májusában felső-magyarországi 
főkapitány lett, de a következő év áprilisában meghalt. 
Fia, Zsigmond, közszereplését Bocskai István fejedelem oldalán kezdte és Bethlen Gáborén 
folytatta. 1608-tól Kraszna vármegye főispánja,1275 Bethlen uralkodásának végére, mint 
Közép-Szolnok vármegye főispánja (1619-től)1276 és fejedelmi tanácsos olyan tekintélyes 
személynek számított, hogy neve szóba került Bethlen utódlásánál, de I. Rákóczi Györggyel 
nem tudott versenyezni. A Habsburg uralkodó részéről akár kárpótlásnak is tekinthető, hogy 
ezek után 1632-ben királyi tanácsosi címmel tüntette ki Zsigmondot.1277 Az I. Rákóczi 
Györggyel kötött első béke kimunkálásában ugyan részt vett, de később 1644-ben 
bekövetkezett haláláig már nem kapott jelentősebb szerepet. Gyermekeiről nem tudunk, így 
a család a főrendek között három generációt sem élt meg. 
 
A család címerének első emléke lokachi Chavrack Miklós részére II. Lajos által kiadott címer-
, és pallosjog-adományozás oklevele, melyet a címert Prépostváry Bálint részére megerősítő 
1569. évi átírás tartott fenn.1278 A címer kék mezejében zöld hármas halomból növekvő, 
jobbra fordult ágaskodó ló, amelyet a nyakán kard sebez meg (a címerfestményen vízszintes 
lebegő szablya, a ló nyaka véres – és amely Kulcsvár nevű erősség ostromakor véghezvitt 
tettére emlékezteti a címert nyerő személyt), a pajzsfő elejében hatágú arany csillag (a 
festményben ezüst), hátuljában pedig jobbra fordult ezüst holdsarló látható. A sisakdísz a 
címerkép, a takarók színe a szövegben nincsen leírva, a képen kék-zöld színűek. Az 1569-es 
oklevél csak átírta és megerősítette ezt a címert, nem változtatta meg. A bárói diplomában 
sem esik szó a címerről és a következő században Prépostváry Zsigmond pecsétjein is 
alapvetően ez a címerkép látható. Kisebb eltérés, hogy a hármas halom olykor eltűnik,1279 
olykor egyenes lesz,1280 máskor meg nem vehető ki jól, de mindegyik pecsétben közös, hogy 
a ló nyaka egyenes karddal átszúrtan látszik, az egyik pecséten harántirányban, alulról.1281 
A sisakdíszben ugyanakkor egyszer sem láthatóak a halmok. E néhány egyszerűsítő 
változtatás ellenére a címerkép a Jagelló-kori adománytól kezdve nem változott. 
 
 
Rákóczi, felsővadászi  
 
A Bogát-Radvány nemzetség családjainak közös ősét nem sikerült azonosítania a kutatásnak, 
bár mindegyik a nemzetséghez tartozó család felmenőit sikerült az oklevelekkel igazolható 

                                                 
1275 Benda,  valószínűleg csak 1616-ig, ld. Fallenbüchl 
1276 Fallenbüchl 
1277 II. Ferdinánd, Bécs, 1632. szeptember 24., MOL A 57 VII. 1119. – ez a bejegyzés kamarásnak is nevezi, amire 
viszont nincsen másik adat. 
1278 II. Lajos, Buda, 1524. október 26., MOL Dl 71.532., Áldásy: Címereslevelek. II. 91-92., Nyulásziné: Öt évszázad. 
68. sz. 
1279 15 mm-es ovális pecsét, Pálffy Jánosnak, Béltek vára, 1617. szeptember 21., MOL E 204 (36. d.). 
1280 22 mm-es ovális pecsét, körirata: SIG <?> DE LOK EQ AVR SVP COM COMI SZOL <?> CON <?> REG <?>, 
Serédy Istvánnak, Béltek, 1631. október 29., MOL E 190 nr. 847. 
1281  28 mm-es ovális pecsét, körirata: SIGIS PRA DE LOKACZ EQVES AVRAT AC CAES REG MATTIS CONS, ?, 
Béltek, 1633. július 28., MOL E 190 nr. 1123., továbbá uo. nr. 1124.., ld. még a Magyar Nmezeti Múzeum Wierd-
féle harangján található címert (1640), Kőszeghy: Magyar harangok. 32-33. oldalak közötti kép. 
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legkorábbi időszakig, a 13. század első feléig visszavezetni.1282 Ebben a korban élt a 
Rákócziak első ismert őse, Csépán, a 15. században leszármazói végleg két ágra szakadtak, 
ekkor vált el egymástól végleg a Morvai és a Rákóczi család, noha e családnevek már az 
előző században előfordultak. A Zemplén vármegyében birtokló család a középkor folyamán 
nem emelkedett ki különösebben a nemesség soraiból.1283 Az első meghatározó birtokot, az 
előnevet adó Felsővadászt 1517-ben szerezték, de még így is csak a tekintélyesebb megyei 
nemesség soraiban foglaltak helyet. Erre utal, hogy a birtokot szerző I. Zsigmond fia, I. János 
zempléni alispán lehetett, később csicsvai várnagyként bukkan fel a forrásokban.1284 
Legidősebb fia, Zsigmond a Perényiek udvarában tölthette fiatalkorát, azt követően jó 
házasságainak és sikeres katonai karrierjének köszönhetően nemcsak a térség egyik komoly 
vagyonnal rendelkező főura, hanem meghatározó politikai szereplője lett, aminek 
köszönhetően rövid ideig Erdély fejedelme is volt.1285 Ő bárói címét 1588-ban nyerte, de 
minden bizonnyal neki is köszönhető, hogy unokatestvére Lajos, korábban lippai kapitány 
1607-ben szintén a mágnások közé került.1286 A 17. század első felében Zsigmond fiai, 
György és Pál voltak az utolsók, akik komolyabb karriert futottak be a Habsburg-uralom 
alatt álló területen. György ónodi főkapitány, apja érdemeire való tekintettel 1615-ben 
Borsod vármegye főispánja lett, akkor főétekfogómesternek is nevezi az oklevél.1287 Tartósan 
viszont csak Pál maradt a királyi Magyarországon, ő akárcsak apja Torna vármegye főispánja 
és 1622-ben, sárosi főispánná való kinevezésekor, már kamarás is volt. 1625-ben királyi 
tanácsos és főajtónállómester lett, ezzel a bekerült az országos főméltóságviselők szűk 
elitjébe. De e körben is sikerült előbbre lépnie Alaghy Menyhért után 1631-ben országbíróvá 
nevezte ki az uralkodó. Viszonylag korai halála és fia László még fiatalabb korban 
bekövetkezett elhunyta miatt azonban a „magyarországi ág” nem tudott igazán 
érvényesülni. A grófi címet I. Rákóczi Ferenc nyerte el 1664-ben, de ez inkább a család 
erdélyi szereplésének volt következménye.1288 
 
A Rákóczi család címerének változásairól Czobor Alfréd jelentetett meg alapos tanulmányt a 
Turul 1935. évfolyamában.1289 A címer eredetét illetően ő sem tudott továbbmenni a Csoma 
József által leírtakon, tudniillik, hogy a Bogát-Radvány nemzetség címere nem határozható 
meg, leginkább a korabeli források hiánya és a későbbiek ellentmondásossága miatt.1290 
Jelentősebb egyezést csak a Rákóczi és a hozzá közel álló Morvay családok címerei között 
lehet megfigyelni, mivel mindkét család címerében kimutatható a keréken álló madár, így 
feltehetően ez a Rákócziak legrégibb címere is. Annak használatában azonban már a 16. 
század végén is mutatkoznak eltérések. Rákóczi Zsigmond például két különböző pecsétjén 
is koronából növekvő, balra fordult egyszarvú látható, amivel teljesen egyedül áll a család 
történetében. A madár meghatározása tekintetében Czobor nem osztja Csoma véleményét, 
aki szarkának tartja azt, és a 17. századi pecsétes anyag alapján határozottan amellett foglal 
állást, hogy a címerben látható madár sas. Ennek alátámasztására az 1597. évben nyert 

                                                 
1282 A család történetével Thaly Kálmán foglalkozott először behatóbban, de a máig legalaposabb genealógiai 
munka Keresztes Kálmán nevéhez fűződik, ld. Keresztes: A Rákócziak. 
1283 Egy csicsvai várnagy családtagról tudunk csak, ld. Engel: Archontológia. I. 295. 
1284 Keresztes: A Rákóczyak. II. 94. 
1285 Életrajza Hangay: Erdély választott fejedelme. 
1286 I. Rudolf, Prága, 1607. november 5., MOL A 57 V. 890-893.. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy Rákóczi 
Zsigmondnak nem voltak utódai. 
1287 II. Mátyás, Bécs, 1615. március 22., MOL A 57 VI. 539-540., Fallenbüchlnél viszont nem szerepel, ld. 
Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 87. 
1288 I. Lipót, Ebersdorf, 1664. szeptember 14., MOL A 57 XIII. 127-129. 
1289 Czobor: A Rákócziak címere., az alábbiakban a címereket ennek a tanulmánynak az alapján tárgyalom, és csak 
az ott nem szereplő forrásokra hivatkozok. 
1290 Csoma: Magyar nemzetségi. 1188-1189. 
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címerbővítő oklevelet is felhasználja és ismerteti.1291 Mivel nem ismerünk a Rákócziaktól ezt 
megelőzően olyan pecsétet, melyen a családi címer lenne, ezért különösen fontos ez az 
adománylevél. A benne leírt címer: „Vágott pajzs, az alsó vörös mezőben hármas 
sziklabércen nyugvó, hatküllős, törött ezüstkerék, mely a későbbi ábrázolásokban úgy tűnik 
fel, mintha a hármas hegy mögül kiemelkednék; a felső arany mezőben jobbjában görbe 
kardot tartó, arannyal finoman áttört, jobbra néző, stilizált koronás sas. Sisakdísz: a pajzsbeli 
sas. Takarók: fekete-arany, vörös-ezüst.” Az oklevél szerint a bővítmény a sas, pontosabban 
a birodalmi sas, ezt összevetve a rokon család (Morvay) címeres pecsétjein található 
címerekkel Czobor arra a következtetésre jutott, hogy a sas csak minőségileg és ennek 
megfelelően ábrázolásában (felröppenő helyzet, egyik karmában karddal) változott meg. Ez 
mindenképpen figyelemreméltó elképzelés, bár elméletileg nem zárja ki azt sem, hogy 
mégsem sas volt az eredeti madáralak, mégis valószínűsíti, hogy egy olyasfajta 
egyértelműsítésről lehet szó, mellyel például a Károlyi címer esetében lehet találkozni.1292 
Czobor nem tér ki rá, de valószínűleg a pajzs felosztása alsó és felső mezőre is új elem, ami 
azt is szolgálhatta, hogy ezáltal kiemelődjön a császári jelvény, elválva az eredeti jelentésre 
utaló képi ábrázolásmódtól. Erre utal, hogy a nemesi ág tagjai a 17. század első felében 
osztás nélküli pajzsot vésettek pecsétjeikre, a madár jobbra, illetve balra fordulva a keréken 
áll, – és alakilag tényleg inkább szarka, mint sas.1293 
Az adományt követően a családtagok nem térek el lényegesen ettől a változattól, 
egyértelműen azonosultak vele és használták. Kivétel ez alól csak maga a közvetlenül 
megadományozott Rákóczi Zsigmond volt, aki továbbra is a koronából kinövő egyszarvút 
ábrázoló pecsétjével pecsételt, az első olyan pecsét melyet a bővített címerrel vésetett csak 
erdélyi fejedelemmé választása után készült. Rákóczi Zsigmond eme sajátos címerviselésétől 
eltekintve a család nem tért el az új címertől. Kisebb eltéréseket azonban már Czobor Alfréd 
is talált. Ezek közül leggyakrabban a vágásvonal elhagyása és a sasnak a kerékre való 
(vissza)helyezése fordul elő. Máskor a sas koronájának elmaradása, a kerék függőleges 
elhelyezése a hármas bérc középső csúcsára, illetve a kerék küllői számának változása, és az, 
hogy az eredetileg három szikla(bérc) idővel hármas halommá lankásodik (ez teljesen 
általános lesz), emellett van olyan változat amelyen el is marad.1294 A színezésben is 
mutatnak eltéréseket, elsősorban a fejedelmi címerhasználatban elsősorban a vörös és kék 
háttér változtatása a gyakori. A felsorolt változatok közül egyszerre több is megjelenik 
Rákóczi Pál pecsétjén, melyen – testvéreitől – Györgytől és Zsigmondtól eltérően – elmarad a 
vágásvonal, így a sas közvetlenül a félkeréken áll, amely viszont nem keresztben törött, 
hanem függőlegesen áll a középső szikla csúcsán.1295 
Később is általában valamilyen változtatással szerepel pecsétjein a családi címer, országbírói 
pecsétjén a félkerék például lebeg, főispánként használt pecsétjén pedig a vágóvonal maradt 
újfent el, csak gyűrűspecsétje felel meg mindenben a diplomában szereplőnek. Fia, László 
pecsétjein is találni lebegő koronát és új elemként megjelenik a pajzskorona. Rákóczi László 
pecsétjei is mutatnak kisebb eltéréseket,1296 ezeknél lényegesebb az a lenyomat, melyen 
kettős, házassági (alliance-) címer látható, a jobb oldali pajzsban a Rákóczi címer a bal 
oldaliban felesége nagymihályi Bánffy Erzsébet címere (bástyán álló két gyűrűt tartó szarka). 

                                                 
1291 Amivel nagy szolgálatot tett az utókornak is, az eredeti ugyanis 1945-ben a Budapest ostromakor keletkezett 
tűzben elpusztult. ld. még Áldásy: Címereslevelek. 254-257. 
1292 Ld. a Károlyi családnál. 
1293 Ld. Rákóczi Ferenc: 18 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán F R monogram, Rákóczi Jánosnak, 
Körtvélyes, 1619, március 29., MOL E 190 nr. 200., és Rákóczi András: 18 mm-es ovális pecsét, körirata: RAKOC<I 
AN>DRAS, Debreceni Tamásnak, Eperjes, 1633. május 15., MOL E 190 nr. 1111. 
1294 Rákóczi György ovális pecsétje, körirata: GERORGIVS RAKOCZY <?>CZ, 1619, Novák: Rodové erby. XXI. 2. 
1295 Ld. pl. 21 mm-es ovális pecsét, körirata: PAVLVS RAKOCZY, Rákóczi Györgynek, h? –i kúria, 1617. 
szeptember 19., MOL E 190 nr. 191., és uo. nr. 248. (1620). 
1296 Például a pajzsban lévő sas nem koronás, ld. 35 mm-es ovális pecsét, körirata: C LADISLAVS RAKOCZI D F 
W P D <?> O R S C S C R M C, 1654, MOL V 16 1. t. 65. 
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Pálhoz és Lászlóhoz képest Rákóczi György fejedelemségét megelőzően vésetett kilenc 
különböző pecsétjén Czobor Alfréd nem tudott heraldikai különbséget felfedezni. Ezek 
szerint a család címerének alakulásában az 1597-es bővítés volt jelentős befolyással, de az is 
csak átértelmezte a címerképet, és ennek megfelelően változtatott annak formáján. 
A későbbi változatok számából és egyenetlen eloszlásából, másképp a címerhasználók 
következetlenségeiből úgy tűnik a kisebb módosításoknak nem volt jelentősége. 
 
 
Ráttkay, nagytábori 
 
A horvátországi család tagjai Corvin János szolgálatában tűnnek föl először, mint 
katonák.1297 Mohács után Ráttkay Pál és Péter lovaskapitányokként szolgáltak a királyi 
seregben, számos ütközetben vettek részt, kizárólag hadi érdemeikért nyerték el a bárói 
címet 1559-ben.1298 A család a későbbiekben egyháziakat és katonákat is adott, közülük 
Zsigomnd 1687-ben a felszabadító háborúkban szerzett érdemeiért nyert grófi címet.1299 
 
A család elsőnek tartható címere kutat ábrázol, melynek ágasáról lefüggesztett csigán kötél 
fut át, melynek végén (vízmerítő) edény látható. A báróságot szerző Ráttkay Péter címeres 
pecsétjein ez utóbbi mindig jobb oldalon látható, az egyetlen különbség a címszerzés előtti 
pecsétek címerábrái és a címszerzés utániak között az, hogy az 1554-ből származó 
lenyomaton a kút téglából, vagy kőből van rakva és kitölti a pajzstalpat,1300 míg a 
későbbieken lebeg, és sima oldalú.1301 1578-ban a szakirodalmi adatok szerint nemesség és 
címermegerősítést kapott a család, az ekkor leírt címer kék mezőben lebegő kút, a sisakdísz 
két fekete sasszárny között növekvő nyelvet öltő koronás arany oroszlán, mely jobbjában 
kardot tart.1302 Az oklevél kérésére minden bizonnyal azért került sor, mert a családnak nem 
volt uralkodó által megerősített címeradománya, azaz a bárói diploma sem tartalmazott 
ilyet, ez esetben azonban az is valószínűsíthető, hogy a sisakdísz teljesen új elem. 
A 17. század közepén (1649) ehhez képes jóval összetettebb címert festetett be Ráttkay 
György a később Zichy-album néven ismertté vált kötetbe, ez 
„Négyelt pajzs, kék középpajzszsal, ebben arany csigán átfutó ezüst lánczon függő arany 
csöbörrel ellátott ezüst kút. A nagy pajzs: 1. és 4. vörös mezőben rovátkos bástya, ívezetes 
kapuval. 2. és 3. fekete mezőben ágaskodó koronás arany griff, előre nyújtott jobb első 
lábában egyenes kardot tart. – Sisakdísz: a griff növekvő alakja. – Takaró: jobbról ezüst-
vörös, arany-fekete; balról: ezüst-fekete és ezüst-kék.”1303 A heraldikai megoldás teljesen 
logikus, viszont egyértelműnek látszik, hogy ezt a variánst ne a bárói címernek, hanem 
egyéni variációnak tartsuk. Mint fentebb bemutattuk a címszerzéshez kapcsolódóan maga a 
címszerző sem változtatta meg a címert, és emellett szól az 1578-as megerősítés is. Másrészt 
az 1687-es grófi diploma is leírja a címert, melyet az oklevél megerősít. Ez pedig megegyezik 
az 1578. évi változattal, annyi különbséggel, hogy a sisakdíszben nem oroszlán, hanem 
természetes (színű) griff látható, ami viszont Ráttkay György címerével rokonítja a grófit. 

                                                 
1297 Nagy: Magyarország családai. IX. 655-658. 
1298 1559. május 30., MOL A 57 III. 576., Áldásy: Címereslevelek. II. 131. 
1299 1687. december 8., MOL A 57. XIX. 105-108. 
1300 14 mm-es ovális pecsét a pajzs felett P R monogrammal, Batthyány Kristófnak, (Érsek)Újvár, 1554. szeptember 
9., MOL P 1314 nr. 39376. 
1301 Pl. 16 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett P R monogrammal, Batthyány Kristófnak, Nagytábor, 1562. 
november 7., MOL P 1314 nr. 39378. 
1302 Siebmacher Kroatien. Rathkay de Nagy-Tabor. Megjegyzendő, hogy némi ellentmondás található a Bojnicic által 
írtakban ugyanis a négyelt pajzsú változatot ő is bárói címernek tartja, és közli is az 1559-es bárósítás tényét, 
aminek ellentmond az 1578-as címermegerősítés. Ezt az ellentmondást a család ágakra bomlásával lehetne 
magyarázni, erre vonatkozóan viszont nincsen adat. 
1303 Kubinyi: Egy XVI. és egy XVII. századi. 24. 



 190 

Ezért a történetíró esetében vagy teljesen egyedi, vagy egyházi méltóságához kötődően 
felvett egyéni címerről kell beszélni. Így a Ráttkayak címere érdekes változtatásokon ment át, 
miközben megőrizte eredeti formáját. 
 
 
Révay 
 
A 13. század elejéig visszavezethető család a középkorban nem játszott komolyabb szerepet, 
felemelkedése a 16. században következett be. Ekkor szakadt két ágra is I. László fiaiban 
Istvánban és Ferencben, előbbi a trebosztói ág, mely 1635-ben szerezte meg a bárói címet. 
Révay III. László, akinek felmenői két generációig Túróc vármegye alispánjai voltak, katonai 
érdemeiért, különösen Bethlen Gábor 1626. évi támadása idején tanúsítottért kapta az 
elismerést, illetve általa összes testvére.1304 Ferenc és leszármazói, a szklabinyai és blatnicai 
ág, hamarabb az arisztokráciába került. I. Ferenc sikeres és eredményes hivatali karrierje 
során a nádori helytartóságig jutott, valamint elérte a bárói címet és az ismertséget, 
nemkülönben Túróc vármegye főispáni tisztét, melyet a család (azon belül is II. Ferenc ága) 
1848-ig betöltött.1305 Nem csoda, hogy ezen az alapon fiai egymás után összesen két évtizedig 
viselték a főajtónállómesteri méltóságot,1306 és a magyar főnemesség megbecsült tagjai lettek 
leszármazóik. 
 
A család címerváltozatainak történetét Frederik Federmayer tekintette át a címerespecsét-
anyag alapján a kezdetektől 20. századig.1307 A címerre nem állnak rendelkezésre források a 
16. századot megelőzően, az első dokumentálható alak éppen a család számára 1521-ben 
kiállított címereslevélen maradt fenn.1308 Ebben a Révay István és Ferenc nádori titkár részére 
kiállított diplomában az uralkodó megújítja a család címerét, mely a privilégium szerint kék 
pajzsban drágakövekkel díszített arany koronából növekvő, farok nélküli farkas, mely mellső 
lábaival (egy szárból) három (virágba kiágazó) rózsát tart, melyek közül a középső fehér, a 
két szélső vörös színű. A pajzs felett szembenéző csőrsisak, rajta ornamentikus dísz, a 
takarók az ábrázolás alapján kék-arany, vörös-ezüst színűek. Federmayer egyértelműnek 
tartja, hogy a címerbővítés tárgya a rózsák címerre helyezése volt, ami alapján az eredeti 
címer a farkas kellett hogy legyen, de annak pajzsbeli elhelyezkedésére vonatkozóan 
nincsenek források. Maguk a rózsák egyébként a címereslevél szövege szerint a Révay 
testvéreket jelképezték, akik közül ketten katonaként a királyért ontották vérüket, a fehér 
rózsa pedig Ferencet, a hivatali pályán érvényesülő fivért, a farkas pedig dicsőség után 
vágyukat fejezte ki. Figyelemreméltó, hogy – mint azt Federmayer megjegyzi – az oklevél 
szerint a farkast a család a Báthoryak címeréből vette át, ami erőltetettnek tűnő 
belemagyarázás, ugyanis a Gutkeled nemzetségből származó Báthoryak címerében látható 
ékek farkasfogakkal való azonosításán alapul. A szerzővel egyetértve nem tarható 
valószínűnek, hogy az oklevél szövegének az átvétel tekintetében igaza lenne. Nagyon 
érdekes, ami ebből másodlagosan következik, aláhúzza ugyanis a nádor (a narratioban is 
említett) Báthory István szerepét az adomány megszerzésében, valamint fontos adat arra 
vonatkozóan, hogy a 16. század elején már létezett a Gutkeled-nemzetség címerének 
farkasfogként való értelmezése (míg a képi forrásokban ekkor még nem alakulnak át az 
ékek).1309 

                                                 
1304 II. Ferdinánd, Sopron, 1635, MOL A 57 VIII. 103-105. 
1305 Pályáját részletesen feldolgozta Pálffy: Különleges úton. 
1306 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 89. 
1307 Federmayer: Stručný vývoj. Az alábbiakban e munka segítségével tárgyalom a család címerét, és csak az ott 
szereplőektől eltérő adatokra hivatkozok. 
1308 Ld. Áldásy: Címereslevelek. II. 87-88., ld. még Csoma: Mohácsi vész előtti. 21. 
1309 Figyelemre méltó ugyanakkor a formai rokonság a Nyáryak alig másfél évtizeddel későbbi címerével. 
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Az adomány után a Révayak használatba is vették új címerüket, a címerkép változatlanul 
hagyásával vésették pecsétjeikre, csupán a pajzs és az azon kívüli motívumok tekintetében 
figyelhető meg a korszakonkénti divatokhoz való igazodás. A források többségén nem 
található sisakdísz, részben a korabeli szokásoknak megfelelően, Federmayer viszont 
feltételezi, hogy a középkori címeren volt, ezért a 16. század közepén, Révay I. Ferenc 
síremlékén a sisakdísz megjelenése annak visszavételét jelentette.1310 
A 16. század végétől a megelőző évtizedek viszonylagos egységessége után változatok 
jelennek meg a címerhasználatban a család ágakra-bomlásával egyidejűleg. Ennek ellenére a 
címerváltozatok nem mutatnak összefüggést a család tagozódásával, inkább a véletlen és a 
vésnökök játszhattak szerepet kialakulásukban. Így például vésnöki hiba következménye 
folytán lehet Révay IV.? Ferenc egyik pecsétjén lovat látni. A 16. század végén megjelenik 
ugyanakkor a farkas farka is egyes pecséteken. Először 1587-ben II. Ferenc pecsétjén fordul 
elő, azután szórványosan mindkét ághoz tartozó személyek esetében a 17. század végéig, az 
uralkodó azonban a farkatlan változat maradt. 1601-től III. Ferenc címerén kerül először a 
korona alá hármas halom, mely a század első felében gyakori. A trebosztói ág tagjainak 
pecsétjein megjelenése egybeesik a bárói cím elnyerésével. Teljesen egyedi viszont az az 
1684-ből származó változat, melyen a pajzsban csupáncsak a farkas látható egész alakban, 
ugró helyzetben.1311 
A 17. századi rangemelés során a címert uralkodói akarattal nem változtatták meg. A század 
második felében viszont Révay Dániel pecsétjén feltűnik egy olyan változat, melyen a farkas 
koronát visel. Ezt Federmayer a grófi címre való törekvés jeleként értelmezi az Illésházyak 
analógiájára. A címer jelentős, uralkodói megváltoztatására viszont csak a grófi 
címszerzéskor 1723-ban került sor. 
A Révayak ezek szerint társadalmi állásuk jelentős megváltozása ellenére ragaszkodtak első 
adományukhoz, a kisebb változatok nem módosították lényegesen a címerképet, és a máshol 
állandóvá való új motívumok, képi elemek, címerképek, mint például a hármas halom sem 
vált általánossá, vagy állandóvá címerükben. 
 
 
Sárkány 
 
Az ákosházi Sárkány család Zala vármegyében tűnik föl a 15. században. A 18. századig 
leszármazó család érdekes módon egyetlen jelentősebb személyiséget adott, a famíliát az 
arisztokrácia soraiba juttató Sárkány Ambrust. Ő előbb 1510-ben birodalmi bárói címet és 
címert kapott Miksa császártól (testvéreivel, Jánossal és Ferenccel együtt), amit a következő 
évben II. Ulászlóval is kiadatott.1312 Ezt a még Mohács előtt szerzett státuszt legalább névleg 
meg tudták őrizni az utódok, azáltal, hogy bárói címszerzéseik alkalmával, illetve attól 
függetlenül is megerősíttették az uralkodóval az 1511. évi diplomát bárósítást és 
címeradományozást tartalmazó oklevelet. Erre először 1622-ben került sor, amit három évvel 
követett a külön a címer megerősítése is Sárkány Ferenc kiskomáromi kapitány, továbbá 
Sárkány Miklós részére.1313 1679-ben Sárkány János alezredes kapott bárói címet, 

                                                 
1310 Federmayer felteszi a kérdést, hogy ez vajon a rangemelésnek volt-e a következménye, de erre utaló adatok 
hiányában el is veti. Tekintettel arra, hogy a sisakdísz ez esetben a címerkép ismétlése, kizárható az újabb királyi 
adomány, utalni kell egyben arra is, hogy a 16. században az efféle szabadon kezelése a sisakdísznek egyáltalán 
nem ritka, l. Dobó stb. 
1311 Bár korábbról Révay Zsófiától is található egy olyan lenyomat, melyen teljes állatalak látható, a címer 
azonosítása azonban a pecsét töredékessége miatt kérdéses, ld. 8 mm-es nyolcszögletű pecsét, Batthyány 
Ádámnak, Sopron, 1649. március 15., MOL P 1314 nr. 39795. 
1312 Nagy Iván Ambrus testvérétől, Ferenctől hozza le a családot, de az 1622-es és 1625-ös oklevelek szerint azt 
Ambrus fia Miklós vitte tovább, vö. Iványi: Címeres levelek. 16., 5. Sárkány Ambrusra és a család középkori 
történetére ld. Kubinyi: Egy üzletelő és diplomata várúr. 
1313 Ld. Iványi: Címeres levelek. 16., 5., és 3. kép. 
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hivatkozással II. Ulászló adományára. A bárói cím megerősítése mellett a család viszonyai 
nem igazán tükrözték arisztokrata helyzetüket. A család jelesebb férfi tagjai kevésbé jelentős 
katonai tisztségeket viseltek, házassági kapcsolataik is inkább a köznemességhez kötötték 
őket. 
 
A család címere az 1510-ben a birodalmi bárói címmel együtt került adományozásra.1314 A 
címereslevél közepén elhelyezkedő, balra fordult címer kék pajzsában lebegő arany 
koronából kinövő balra forduló, meztelen női alak látható, nyakán aranylánccal, bal kezével 
almát nyújt, melyet egy, ezt körülvevő sárkány készül fölülről harapni, sisakdísz az almát 
tartó női alak, fején arany (két egyenes szarvhoz hasonló) fejdísszel és tekercsformában fején 
lévő, háta lobogó arany kendővel, a takaró kék-arany színű. 
Az 1625-ös megerősítést tartalmazó oklevélbe a címerkép is befestésre került, 
tulajdonképpen az 1510. évi oklevél képének másolataként fordított állásban. Két 
szembetűnő különbség azért megfigyelhető, a nőalak ugyanis csaknem szembe fordul, 
csípőtől felfele látszik, bal karját csípőre teszi, a jobbjában tartott almát pedig fölfelé nyújtja, 
úgy, hogy a sárkány a feje felett készül lenyelni azt, miközben farka a nyakára tekeredik. 
Noha a szöveg a majdnem száz éves oklevélbeli másolata, a képi megfogalmazás a másolás 
ellenére más. Sárkány János 1679-es bárói diplomája nem tartalmazott a címerre vonatkozó 
rendelkezést, 1686-ból viszont fennmaradt egy bejegyzés a Királyi könyvekből, mely Sárkány 
János, valamint fiai (akiket a genealógiai irodalom nem ismer) címerújításáról szól. Maga a 
szöveg csak a dátumot, a kedvezményezettek nevét és a címer leírását tartalmazza, eszerint a 
csaknem kétszáz évig megőrződött címer jelentősen megváltozott a pajzs haránt osztott, felső 
mezeje sárga, alsó vörös színű. Utóbbiban egy fehér rózsa, előbbiben egy fehér ágon lévő 
három vörös rózsaszál, továbbá egy jobbra fordult zöld színű sárkány látható. A sisakdísz 
három búzaszálat jobb lábában tartó daru.1315 A címer ilyen fokú megváltoztatása ritka és 
kétségeket ébreszt, mivel csak a sárkány a közös elem a régi és a új között, ettől függetlenül 
nem elképzelhetetlen. 
A pecsétanyagban ez utóbbi címerről nem került elő forrás, az ezt megelőző két változat a 17. 
századi pecséteken végig megfigyelhető. Sárkány I. István már az 1625. évi megerősítő 
diploma előtt pecsétjein következetesen szembefordult, az almát feje fölé tartó nőalakot 
vésetett pecsétjére.1316 
Az adományban érintett Sárkány Miklós viszont 1629-ben is olyan pecsétet használt, melyen 
a korábbi címerkép van: a nő profilból látszik, az almát előrenyújtja, az egész címerkép balra 
fordult és még a pajzs is balra van döntve az 1510-es oklevélen szereplő festménynek 
megfelelően.1317 Ugyanilyen Sárkány János 1648-1650 közöttről adatolható pecsétjének 
címere,1318 az 1650-es években használt viszont a címer megfordul és jobbra néz,1319 az 1670-
es években pedig már a szembe néző változat látható a pecséteken, de a sárkány balra 
fordult és a nőalak is bal kezét emeli.1320 Ugyanakkor Sárkány Gábor még 1687-ben is az első 

                                                 
1314 MOL Dl. 74550., Áldásy: Címereslevelek. 
1315 I. Lipót, Bécs, 1686. április 4., MOL A 57 XVIII. 321. 
1316 Pl. 14 mm-es nyolcszögletű pecsét a pajzs felett SSDA betűkkel, 1601, MOL V 16 1. t. 68., vagy 18 mm-es 
nyolcszögletű pecsét, körirata: STEPHANVS SARKANI DE AKOSHAZA, 1616, MOL V 16 1. t. 69. 
1317 15 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett NSA betűkkel, Batthyány Ádámnak, Keszthely, 1629. február 7., 
MOL P 1314 nr. 41594., továbbá uo. nr. 41599., 41600. 
1318 15 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett NSA betűkkel, Batthyány Ádámnak, Keszthely, 1629. február 7., 
MOL P 1314 nr. 41594., továbbá uo. nr. 41599., 41600. 
1319 18 mm-es ovális pecsét, körirata: I S D A S C R M C CO  V G, Batthyány Ádámnak, (Zala)Egerszeg, 1657. 
november 15., MOL P 1314 nr. 41545., továbbá uo., nr. 41529-41580-ig számos; valamint 18 mm-es ovális pecsét a 
körirata: IOANNES SARKANI D AKOSHAZA, Batthyány Ádámnak, Pápa, 1650. február 23., MOL P 1314 nr. 
41472., továbbá uo. nr. 41475-41554-ig (1657) számos. 
1320 18 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzskorona felett SSDA betűkkel, Batthyány Kristófnak, Körmend, 1674. 
március 14., MOL P 1314 nr. 41419., továbbá uo. 41418-41461-ig (1689) számos. 
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változatot használta.1321 A sisakdíszre meglehetősen kevés példa van az előkerült pecséteken, 
Sárkány István ugyanis minden esetben pajzstartóul a pajzs köré helyezi a sárkányt, más 
esetekben pedig csak pajzscímert látni a pecséteken. Sárkány János az egyetlen kivétel, 
akinek egyes pecsétjein pajzskoronát, illetve egyiken sisakdíszt is találni, ráadásul olyan 
módon, hogy a teljes címerkép, tehát a sárkány is ábrázolásra került.1322 
 
 
Sennyey, kissennyei 
 
A család Vas megyéből származik és a 16. század folyamán tagjait leginkább katonai pályán 
találni. A főrendek közé mégis politikai események folytán kerültek be. Sennyey Pongrác 
révén, aki előbb Báthory Zsigmond egyik fontos embere, tanácsnok, főudvarmester és 
többször végzett el diplomáciai megbízatásokat is. Báthory András halála után a Habsburg 
pártot próbálta szervezni, amiért fogságba került, majd ott találjuk Basta és Székely Mózes 
mellett. Bocskai felkelés idején is következetesen Habsburg-párti, minden bizonnyal ennek is 
eredménye az 1606-ban elnyert bárói cím.1323 Erdélyből Báthory Gábor uralma alatt 
kénytelen végleg távozni, de ekkorra már cím és vagyonszerzésével megalapozta a család 
érvényesülésének alapjait. Leszármazói közül ebben a korszakban legismertebb és 
legnagyobb ívű karriert befutott családtagok, egyházi személyek, Sennyey I. és II. István 
voltak, előbbi győri püspök és kancellár, utóbbi, mint veszprémi püspök. 
 
A Sennyey családnak a 16. századból viszonylag jól dokumentálható a címere. 
Címeradományról ugyan nem tudunk, de a család első jelentősebb személyiségének, 
Sennyey Ferencnek és fiának II. Ferencnek számos pecsétlenyomata maradt fenn a század 
'40-es éveitől a '80-as évei végéig. Sennyey I. Ferencnek három pecsétjén is fő alakjában 
ugyanaz a címerkép azonosítható: lebegő koronából növekvő, jobbra fordult, ugró 
szarvas.1324 Egyes lenyomatokon valószínűsíthető égitesteknek a pajzsban való 
szerepeltetése, de olyan lenyomatot, melyen biztosan azonosítani lehetne ezeket, nem 
sikerült találni. Sennyey II. Ferenc címere teljesen hasonló ehhez, azzal a megjegyzéssel, 
hogy ennél már egyes lenyomatokon egyértelműen kivehető, hogy a pajzsfő elejében balra (a 
szarvas felé) fordult félhold látható, míg a szarvas mögött, de a korona fölött, nagyjából a 
pajzsderék bal oldalán, illetve egy kissé lentebb ötágú csillag látható.1325 Az 1550-es évekből 
Sennyey Bernáttól származó lenyomaton csak a pajzs alakja vehető ki, de ettől függetlenül 
elég egységes képet mutat a családtagok 16. századi címerhasználata. 
A bárói diploma hiányában arra sem lehet választ adni, miként érintette a címszerzés családi 
címert. A pecsétes anyagból viszont arra lehet következtetni, hogy vagy a rangemelés, vagy 
egy ebben az időszakban kiadott címerbővítő oklevél megváltoztatta azt. Sennyey Pongrác 
1606-ból és 1608-ból adatolható pecsétjein a pajzsban felröppenő, fejét jobbra fordító koronás 
sasmadár látható, az ágaskodó, növekvő szarvas pedig a sisakdíszbe került.1326 

                                                 
1321 15 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett S G monogrammal, Batthyány Ádámnak, Siklós, 1687. április 17., 
MOL P 1314 nr. 41356., továbbá uo. nr. 41357., valamint 8 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, a sisakdísz két 
oldalán IS DA betűkkel, Erdődy Sándornak, Bozsok, 1678. január 25., MOL P 1314 nr. 41582., továbbá uo. nr. 
41581. 
1322 Ld. előző jegyzet. 
1323 A bárói diploma nem áll rendelkezésre, annak 1606-os kiadását megkérdőjelezi, hogy Sennyey Pongrácot már 
1604-ben magnificusként titulálják a királyi kancellária kiadmányai, vö. MOL A 57 V. 755. 
1324 Pl. 15 mm-es ovális pecsétje, a pajzs felett F S monogrammal, ?, 1545. november 25., MOL E 185 Nádasdy 
Tamásnak nr. 29., továbbá uo. nr. 159-ig (1552) számos levélen. 
1325 14 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett S <F> monogrammal, ?, 1587. március 20., MOL E 185 Vásáry Imrének, 
továbbá uo. nr. 6-37-ig (1588) több levélen. 
1326 15 mm-es nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán P S monogrammal, Bécs, 1606. június 9., MOL P 1314 
42829., továbbá uo. nr. 42828., és E 190 nr. 35. (1608). 
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Pongrác fiai közül Istvántól maradtak fenn ehhez az időponthoz legközelebbről származó 
pecsétlenyomatok,  a címer ezeken kezdetben teljesen megegyezik Pongrác fentebb 
bemutatott címerével, az érdekes az, hogy Sennyey István neve alatt és monogramjával 1621-
1654 között lehet fellelni pecséteket melyeken semmi sem utal a tulajdonos egyházi személy 
mivoltára – noha a 17. századból a két püspök Sennyey Istvánon kívül nem ismer más 
Sennyey Istvánt a szakirodalom. Így egyelőre el kell fogadni azt a kétes kuriózumot, hogy 
„világi” pecsétet is használtak. 
Sennyey I. István egyházi pecsétjein ugyanakkor egy újabb variáns bukkan fel.  Legkorábban 
1623-ból adatolható az a címer, melyen négyelt pajzs első és negyedik mezejében felröppenő 
fejét a címer középvonala felé fordító sas, második és harmadik mezejében lebegő koronából 
növekvő, ugró szarvas látható, szintén a címer középvonala felé fordultan.1327 
Testvére, az 1627-ben királyi tanácsossá lett1328 Sándor a jelek szerint párhuzamosan 
használta a két változatot, gyűrűspecsétjén a négyeltet,1329 kispecsétjén az osztatlan 
pajzsút.1330 
A szintén e században élt Sennyey I. Alberttől, (a Nagy Ivánnál nem szereplő) Jánostól, és II. 
Pongráctól csak az egyszerűbb változatú címerre vonatkozó forrás maradt fen, míg Sennyey 
Anna Krisztinától csak a négyelt pajzsú.1331 
A címert leíró uralkodói okirat hiányában csupán feltételezni lehet, hogy mikor – feltehetően 
a rangemeléskor, de még Pongrác életében (hiszen mindkét fia használta a négyelt 
címerpajzsot) –, de biztosan a megváltozott a család címere. Más családok (pl. Erdődyek – 
akinél viszont a pajzsban a család régi címere szerepel) címerhasználatának analógiájára a 
fent leírt négyelt pajzs lehetett a „hivatalos” változat, ennek egyszerűbb változata melynél a 
sas a pajzsban a családi címer a sisakdíszben helyezkedik el. Mivel azonban a későbbi 
uralkodói adományokban ez a forma nem szerepel, gondolhatunk önkényes változtatásra is, 
aminek szintén van példája a magyar gyakorlatban, a Drugethek esetében, a Sennyeyek 
címerhasználata viszont több generációt átívelően tart. Figyelemre méltó az is, hogy a két 
István egyházfői pecsétjeire csakis a négyelt pajzsot vésette, feltehetően reprezentatívabb 
mivolta miatt. 
Csupán a címeres pecsétek és genealógiai adatok alapján megmondani, hogy mi volt az 
indoka a bővítésnek és miért került az első mezőbe a sas, meglehetősen nehéz. 
Gyanakodhatnánk a birodalmi sasra, hiszen a 18. századból már fennmaradt színes 
ábrázolásokon a sas fekete színű, viszont koronát következetesen nem láthatunk a fején. 
Furcsa viszont a sasnak az előkelőbb mezőbe való helyezése, bár ezt relativizálja, hogy 
Sennyey István püspöknek a 17. század második feléből származó címeres pecsétjén a mezők 
fel vannak cserélve, ráadásul a címerképek egyirányba, jobbra néznek mind nagyobb, mind 
gyűrűspecsétjein.1332  Mindenesetre a 17. század elején bekövetkezett változás biztos és 
megvalósítása is elég jól körvonalazható, csupán a sisakdísz vonatkozásában támadhatnak 
kétségek, ugyanis az egyszerűbb, osztatlan, de megváltozott címerképű pajzs díszét 
óvatlanság lenne perdöntő bizonyítékként kezelni,  annak ellenére, hogy a régi családi 
címerképnek a sisakdíszben való szerepeltetése ellensúlyozná a pajzsbeli előkelőbb helytől 

                                                 
1327 15 mm-es ovális pecsét a pajzs körül felül félkörívben: SSDK E <?> betűkkel, Batthyány ferencnek, Bécs, 1623. 
október 15., MOL P 1314 nr. 42746., és uo. nr. 42748-42750., 42753., továbbá 1626?, Prímási Lt. Acta radicalia cl. V 
nr. 76. 
1328 II. Ferdinánd, Prága, 1627. december 17., MOL A 57 VII. 684. 
1329 12 mm-es nyolcszögletű pecsét a pajzs felett ASDKS betűkkel, ismeretlen címzettnek, Tárkány, 1663. október 
31., MOL E 190 nr. 1155. 
1330 16 mm-es ovális pecsét, körirata: A S D K S S C RQ <?> K H <?> R C, Chernel Györgynek, Tárkány, 1634. 
szeptember 22., MOL E 190 nr. 1279. 
1331  6 mm-es nyolcszögletű pecsét, Batthyány Ádámnak, Gorica, 1655. július 20., MOL P 1314 nr. 42629. 
1332 12 mm-es, ovális gyűrűspecsét, a körirat töredékes, Sümeg, 1668. január 17., M?OL E 185 Nádasdy Ferencnek 
nr. 1. 
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való kiszorulását, mivel a négyelt pajzson pedig vagy pajzskorona, vagy mitra, vagy semmi 
sem található, sisakdísz (sisakdíszek?) nem. 
Egyéni variációk tehát mutatkoznak a csaknem kétszáz évig használt címeren a pecsétek 
alapján, a fő motívumokat azonban ez nem érintette, és egyik kisebb változat sem mutat túl a 
személyes használaton. Az alapvető változtatás tényén kívül továbbra sem ismeretes, melyik 
változat lett a tényelges. 
A címer színeire vonatkozó egykorú forrás nem áll rendelkezésre, ezért az csak a 
későbbiekből visszakövetkeztetve adható meg. A másik ágon megmaradt szarvasos 
címerkép annyiban módosult, hogy a korona alá hármas halom került Sennyey Gáspár 
pecsétjein, a korabeli tendenciának megfelelően.1333 
 
 
Serényi, kisserényi 
 
A család története a nemességet szerző Serényi Ferenc alkincstartótól fogva ismeretes, az 
1518-ban kelt oklevél nemesítést és címeradományt is tartalmaz, ezért valószínűsíthető, hogy 
Serényi Ferenc leginkább polgári állású személy lehetett. A Mohács utáni időszakban fia, 
Ferenc továbbra is a pénzügyigazgatásban tevékenykedett, mint adószedő és kamarai 
tanácsos Fiai viszont inkább katonai pályán érvényesültek. Ez legjobban Mihálynak sikerült, 
aki számos fontos végvár kapitányaként (Eger, Tokaj, Szatmár, Kálló, Kassa) szerzett 
érdemeket, majd Fülek és Szendrő főkapitánya, és ezen érdemeinél fogva 1596-ban báró 
lett.1334 Kevésbé ismert pályafutás jutalmául 1623-ban Mihály, és testvérei Imre, Pál és Gábor 
kaptak bárói címet, hivatkozással nagybátyjukra is.1335 A címet nyerők közül a legnagyobb 
karriert Pál futotta be, aki Érsekújvárott lett előbb alkapitány, majd főkapitány, egyben 
dunáninneni főkapitány.1336 A század folyamán a családból Serényi Gábor emelkedik még ki, 
aki morvaországi birtoklása révén kapott - minden bizonnyal cseh-morva – grófi címet. A 
család ugyanakkor Magyarországon a 18. században jutott nagyobb szerephez, és fontosabb 
pozíciókba. 
 
A család első címeradományát, II. Lajos által kiadott címereslevelet már Nagy Iván 
megemlítette a család és címerének történetével foglalkozva, de annak hollétéről és pontos 
tartalmáról sokáig nem voltak információk. A töredékes adatok, valamint Serényi Mihály 
1580-as évekből származó pecsétlenyomatai alapján (és feltehetően a címerbővítésekből 
következtetve – de nem írva okfejtése menetéről) Csoma József úgy vélte, hogy mivel az 
1518. évi oklevél nemességet is adományozott, ezért a címer is teljesen új kellett, hogy legyen, 
az pedig szerinte „minden valószinüség szerint egységes pajzs s benne a czimerkép: 
czölöpösen állitott, kétszer tekeredett kígyó volt”.1337 Ezt az állítást ebben a formában Iványi 
Béla döntötte meg, aki az egri líceum könyvtárában található Istvánffy-féle stylionariumból 
kivonatosan közölte a címereslevelet.1338 Ezen szöveg, valamint a Katona után Nagy Iván 
által is részben közölt egyéb részek egy sajátos történetről tanúskodnak. Az oklevél szövege 

                                                 
1333 16 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: CASPARVS SENNIEI, Batthyány Ferencnek, Sopron, 1620. február 
29., MOL P 1314 nr. 42677., továbbá ugyanott nr. 42678-42726-ig (1624) számos, valamint 12 mm-es nyolcszögletű 
pecsét a címer felett félkörívben SS <?> KSHV betűkkel, Batthyány Kristófnak, Sümeg, 1672. december 21., MOL 
P 1314 nr. 42810. 
1334  1596. jűnius 25., MOL A 57 V. 225-226. 
1335 II. Ferdinánd, 1623. június 16., MOL A 57 VII. 231-232., az 1596-ban bárói címet szerzett Mihály „patruelis”-
üknek nevezi az oklevél. 
1336 Pálffy: Kerületi és végvidéki. 272. 
1337 Csoma: Mohácsi vész előtti. 19-20. 
1338 Iványi: A Kisserényi-család. 24-25., közli még Áldásy: Címereslevelek. II. 82-83.. A szakirodalom 
hagyományosan 1518-ra datálja az oklevelet, Iványi közlése alapján viszont csak az biztos, hogy II. Lajos 
uralkodása alatt kelt. 
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szerint a nem nemes állapotból parancsolja az uralkodó kivenni Serényi Ferencet, aki akkor 
már alkincstartó volt, másrészt az oklevél azt állítja az első mezőben található kígyóról, hogy 
azt felmenői jelvényként használták („que omnia maiores tui pro insignibus habuisse”). Címer 
felvétele nem nemes személyeknek nem volt megtiltva,1339 és noha itt csak jelvényről beszél a 
szöveg, minden bizonnyal lehetett az címer is, ami érdekes adalék a középkorban nem 
nemesi személyek címerviselésre. Ezt nem vette, vehette figyelembe Csoma, ezért csak 
részben lehetett igaza. Az ősi jelkép valóban a kígyó – bár a diploma szövege szerint 
koronásan (Csoma szerint anélkül) – melyet II. Lajos oklevele kibővített. Így már ekkor 
létrejött a Serényiek osztott címere, amely ekkor a következő volt: hasított és bal mezejében 
vágott pajzs, az első kék mezőben cölöpösen helyezett, koronás, tekergő kígyó (coluber), 
ehhez adományozza a király az adományos által személyesen kiválasztott elemeket: a pajzs 
másik része vörös színű arany vonallal vágott, első mezejében szárnyas, fehér, vágtató, 
ágaskodó ló fejét a kígyó felé emelve (mely a gyors hitnek és bátorságnak a jelképe), a ló feje 
felett arany korona és csillag, mely a két állattól nem egyenlő távolságra van A pajzs felett a 
szöveg leírása szerint ragyogó és csillogó sisak látható, a takarókat valószínűleg sokszínű 
ornamentális díszítés pótolta, melyre a leírás elején található utalás. 
A későbbiek folyamán, de még a 16. században a bal mező további osztása figyelhető meg. 
Serényi Gábor pecsétjein az 1580-as években feltűnik az első konkrétan azonosítható 
változat, melynél a bal mezőbe pólya került, amely rutázva van (avagy három haránt és 
három balharánt vonallal megrakva), felette látható a szárnyas ló, egyik pecsétjén növekvően 
(formailag griffre emlékeztet), a pólya alatti részen nem látszik semmi; a sisakdísz pedig a 
jobbra fordult szárnyas ló.1340 Ezt megelőzően két F K monogramos pecséten is hasonló 
címerképet találni, de a pólya tartalma kérdéses.1341 Ilyen címerképet hordozó pecsétet 
használt Serényi Mihály is, sisak és sisakdísz nélkül, mely viszont feltehetően Gáboré volt.1342 
A Csoma által felhozott, a 16. század végéről származó egyszerű kígyós pecsétek ennek nem 
mondanak ellent, egyfelől lehetett az Serényi Mihály egyéni címerhasználatából fakadó 
címerkép, de az összetett címer pecséteken való egyszerűsítésének is más családoknál 
megfigyelhető formája. 
A 17. századi lenyomatokon a a sisakdísz is megmutatkozik, mely minden esetben jobbra 
fordult, ágaskodó, növekvő, (nyelvét kiöltő) szárnyas ló, tehát a pajzs egyik címerképét 
ismétli. Serényi Gábor és Borbála pecsétjein a pajzsban is csak növekvő,1343 Serényi Pál egyik 
lenyomatán pedig koronás is – ám ez egyedi eset.1344 
A címer színet leírja az első adománylevél, de a rendelkezésre álló források alapján az lehet, 
hogy módosult némileg. Serényi Pálnak a Zichy-albumba befestett címerén ugyanis a 
második, vágással kettéosztott mező felső fele kék, alsó pedig arannyal és vörössel vágott, a 
leíró a kígyó színét pedig barnának mondja.1345 Ez azért érdekes, mert megerősíti a második 

                                                 
1339 Erre ld. Bertényi: Középkori címerjogunk. 
1340 35 mm-es kör alakú pecsét, körirata: GABRIEL SSERENI MA<…> C SSERENY, é. n., h. n., MOL E 148 fasc. 
1014. nr 14. 
1341 16 mm-es nyolcszögletű pecsét, Várad, 1554. november 5., MOL E 185 Kisserényi Pál Nádasdy Tamásnak nr. 
1., és 14 mm-es nyolcszögletű pecsét, Körmend, 1556. augusztus 13., Kisserényi Mihály Nádasdy Tamásnak nr. 3.. 
Megjegyzendő, hogy Kisserényi Ferenc levelein kivehető lenyomata csak egy gemmapcsétnek maradt fenn, vö. 
Pozsony, 1543. február 26., MOL E 185 Kisserényi Ferenc Nádasdy Tamásnak nr. 4., 5., 11. 
1342 A bal oldali pólya tartalma sem vehető ki biztosan; 17 mm-es ovális pecsét a pajzs felett G K S betűkkel, 
Boldogkő, 1581. június 8., MOL E 185 Serényi Mihály és Gábor Mágóchy Andrásnak nr. 1. 
1343 35 mm-es kör alakú pecsét, körirata: GABRIEL SSERENYI <?> C SSERENY, (?), MOL E 148 fasc 1044. nr. 14., 
és 10 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsét, a sisakdísz két oldalán B S monogrammal, Lippay Györgynek, 
Pereszlény, 1638. június 23., Pírmási Lt. Acta radicalia cl. X. cap. 196. 9. cs. 28. p. 
1344 Nyolcszögletű pecsét, a sisakdísz két oldalán PSD KS betűkkel, Batthyány Ádámnak, (Érsek)Újvár, 1645. 
július 27., MOL P 1314 nr. 42884, továbbá uo. nr. 42883., 42891. 
1345 Kubinyi: Egy XVI és egy XVII. századi. 24., képpel. 
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mező pólyájának arany színét, érdekes, hogy ezt a pecséteken többször határozottan 
rutázottnak tűnő mintázattal ábrázolták. 
Ezek alapján azt lehet mondani, hogy a Serényi család változatlanul használta még a Jagelló-
korból származó címerét, de ha tudták is, hogy a kígyó a család régi jelvénye, akkor is a 
plasztikusabb szárnyas lovat helyezték előtérbe, annak sisakdíszre emelésével. 
 
Széchy 
 
A Széchy család a Balog nemzetség egyik ága, mely a 14. század első felében működött 
Dénes asztalnokmester és szörényi bántól származik le.1346 A középkorban kevésbé volt 
jelentés, mint a felsőlindvai vonal, annak kihalása után viszont előtérbe került. Ez a 17. 
század első felében következett be Széchy III. Tamás és II. György életében, ők erősítették 
meg a család pozícióit,mind vagyoni tekintetben (elsősorban Murány várának 
megszerzésével),1347 mind a társadalmi állásnak megfelelő tisztségek elérésével, hiszen III. 
Tamás dunántúli főkapitány, királyi tanácsos, főkamarás, majd főudvarmester, II. György 
pedig váratlan halálakor már Gömör vármegye főispánja, főkamarásmester, felső-
magyarországi főkapitány, és királyi tanácsos volt. Testvérének IV. Dénesnek pedig 1645-ben 
sikerült kieszközölnie a grófi címet maga és gyermekei számára,1348 bár a győri főkapitányi 
mellett jelentősebb tisztet nem viselt. A grófi diploma is nagyrészt a többi családtag, illetve 
felmenő tetteinek felsorolását adja a címnyerés okai között. A család fiával V. Péter vasi 
főispánnal halt ki 1685-ben. 
 
A Balog nemzetség és a Széchyek 14. századtól igazolható címere a kétfejű sas volt 
(szembefordult, felröppenő, fejeit oldalra fordító helyzetben).1349 Ennek igazolásával nem is 
foglalkozott Csoma sem, viszont a Száéchyek egyes, a 17. századból származó címeres 
emlékei alapján rögzítette a koronának mind a sas fejeire, mind a alá kerülését, továbbá 
meghatározta a sisakdíszt és – cáfolva Csergheö Géza bizonyítását – a címer színeit. E két 
utóbbi elemhez Széchy Mária arcképén szereplő címert, valamint más színezett címeres 
tárgyakat használt fel, mely alapján úgy foglalt állást, hogy az „arany paizsban, veressel 
fegyverzett kétfejű sas; sisakdísz a paizsalak; takaró fekete-arany.”1350  A színezés 
tekintetében nem került elő hasznosítható forrás, a 17. századi emlékek, – melyek elkészítése 
(netalán átszínezése) idejében kétségkívül nagyon erős lehetett a birodalmi színek és jelképek 
hatása – esetében nem árt óvatosan eljárni. Nem állítható feltétlen érvénnyel ugyanis, hogy 
ez visszavetíthető a középkorba, még akkor sem, ha esetleg a rimaszécsi Széchyek címerének 
a 17. században ezek voltak a színei. A sisakdísz esetében Csoma nyilvánvalóan abból indult 
ki, hogy annak lennie kellett, de lehet, hogy ez motiválta Széchy Mária portéjának festőjét is. 
A pecsétanyag ugyanis teljesen egységes abban, hogy (mint az néhány más esetben szinté 
előfordul – Batthyány, Draskovich) a családtagok nem használtak sisakdíszt, illetve 
semmilyen pajzson kívüli elemet. Sőt, a 17. században a pajzs is sokszor eltűnik a Széchyek 
pecsétjeiről. A korona, illetve koronák megjelenésével kapcsolatban hasonló, persze fordított 
előjelű tendencia figyelhető meg. 
A 16. századból származó pecséteken a pajzsban csupán a kétfejű sas látszik.1351 Széchy III. 
Tamás a század végén még ilyen címert hordozó pecsétet használt, előbb koronátlan, majd 

                                                 
1346 Engel: Genealógia. Balog nem 3. Szécsi 3. tábla: rimaszécsi ág. 
1347 Egyelőre csak zálogba, l. II. Ferdinánd, Bécs, 1623. július 9., MOL A 57 VII. 235a-236. 
1348 1645. augusztus 28., MOL A 57 IX. 630-635., fogalmazványa: uo. A 35 ao. 1645 nr. 142. 
1349 Csoma: Magyar nemzetségi. 1176-1180. 
1350 Csoma: Magyar nemzetségi. 1180. 
1351 Pl. Széchy Margit 15 mm-es, nyolcszögletű pecsétje, a pajzs felett M S monogrammal, 1549, MOL V 16 1. t. 77., 
vagy Széchy I. György 16 mm-es nyolcszögletű pecsétje, Széchy Margitnak, Eger, 1557. július 20., MOL P 1314 nr. 
46397. 
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koronán lévő koronás sassal,1352 az 1600-as években pedig meghagyva ezt a címerképet 
elhagyta pecsétjeiről a pajzsot.1353 A sas alatt lévő korona ezt követően teljesen általánossá 
válik, minden fellelt és azonosítható címeren szerepel, a sas fejein lévő korona azonban már 
nem annyira általános. Egyértelműen hiányzik Széchy II. György kispecsétjéről,1354 és talán 
még egyes gyűrűspecsétekről.1355 Széchy Mihály és Széchy Miklós pecsétjén nem a sas fejein 
van egy-egy korona, hanem egy korona látható a madár fölött.1356 A rendelkezésre álló 
források alapján úgy tűnik az 1660-as években ismét pajzsra helyeződött a címerkép, a pajzs 
felett pajzskoronával.1357 
A változás, változtatás tehát egyértelmű a Széchyek címerében, okai már kevésbé, ugyanis a 
korona megjelenése a család felemelkedéséhez igen, de a rangemeléshez nem köthető, 
valószínű viszont, hogy Széchy II. Tamás egyéni változtatásáról (esetleg részére szóló királyi 
adományról) van szó, mely gyermekei címerében is megtalálható. 
 
Szenthe 
 
Szenthe Bálint a 17. század végének elismert jogásza volt,1358 a Wesselényi-összeesküvés után 
az 1680-as években indult gyors karrierje, mely a személynöki tisztségben ért csúcspontjára. 
Leszármazói nem voltak, így csak egy egy generációs főnemesi családról van szó. 
A család címerének legjobb forrása Szenthe Bálint bárói diplomája, ennek szövegében ugyan 
csak a bővítmény van leírva, a diploma címerképével kiegészülve teljes értékű forrás.1359 A 
privilégium rendelkezése szerint az uralkodó elődei által Szente Bálint ősei címerébe 
adományozott két páva közül az egyiket, a felső koronán lévőt kétfejű, arany koronás, 
felröppenő sasra cseréli, amely jobb lábával kardot, baljával zöld olajágat markol. A 
festményről látható, hogy a felső korona alatt a sisakdísz értendő, ezek szerint ebben is páva 
volt. E madár a címerpajzsban kék mezőben zöld halomra helyezett arany koronán áll, 
jobbra fordulva, szárnyait kitárva, csőrével leveles szőlőfürtöt fogva, a takarók színe sárga-
fekete, ezüst-vörös. 
A pecsétes források csekély száma miatt azokban nem követhető a változás, sőt még maguk 
a címerképek sem igazolhatóak.1360 Szenthe Bálint címerbővítése egyértelműen a birodalmi 
sas volt, a címer ugyanakkor a korban némileg szokatlanul visszafogott maradt. 
 
 
 

                                                 
1352 16 mm-es ovális pecsét, Zrínyi Dorottyának, Enicke, 1592. november 10., MOL P 1314 nr. 46492., és 15 mm-es 
nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett TSDR betűkkel, Popple Lászlónak, Felsőlindva, 1597. november 29., MOL P 
1314 nr. 46494., továbbá uo. nr. 46496-46499., 46501., 46503-46512., 46514. (1610). 
1353 14 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett TZDR betűkkel, Sopron vármegyének, Murány vára, 1612. június 
12., MOL P 1314 nr. 46517., továbbá uo. nr. 46518-46520., 46522-46523., 46525. 
1354 26 mm-es ovális pecsét, körirata: GEORG ZECHI DE RIMAZECH COM COMIT G <?>., Batthyány Ferencnek, 
Balog vára, 1620. április 8., MOL P 1314 nr. 46398., valamint Novak: Rodové erby. XXXII. 11. 
1355 Széchy Dénes 6 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsétje, Poppel Évának, Felsőlindva, 1640. október 19., MOL P 
1314 nr. 46 337., vagy Széchy Anna Mária 9 mm-es nyolcszögletű gyűrűspecsétje, Batthyány Borbálának, Pozsony, 
1661, január 28., MOL P 1314 nr. 46310., továbbá uo. nr. 46309., és 46311., 46312. 
1356 15 mm-es nyolcszögletű pecsét a pajzs felett MZDA betűkkel, Batthyány Ferencnek, Kőszeg vára, 1621. 
március 4., MOL P 1314 nr. 46411., továbbá uo. nr. 46413-46415., 46417., és 25 mm-es ovális pecsét, körirata: 
NICOLAVS <?>, é. n. h. n., MOL P 1314 nr. 46426., továbbá uo. nr. 46427. 
1357 22 mm-es ovális pecsét körirata: I C P SZECH<?> SZECH <?>, Batthyány Borbálának, Kőszeg vára, 1663. 
július 2., MOL P 1314 nr. 46435, továbbá uo. nr. 46489-ig (1683). 
1358 Életrajzát részletesen ld. Iványi: Esterházy Pál. 323-329. 
1359 Ld. MOL P 1889 12. t., továbbá Áldásy: Címereslevelek. IV. 224-225., Nyulásziné: Öt évszázad. 886. sz. 
1360 Az egyetlen neve alatt fellelt, értékelhető címeres pecsétlenyomat valószínűleg nem tőle származik, mivel 
jobbra lépő, koronás oroszlán ábrázol, amely kezében valamit, valamiket tart, vö. 16 mm-es ovális pecsét, körirata 
elmosódott, Balassa III. Bálintnak, Pozsony, 1664. november 26., MOL P 1761 5. nr. 87. 
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Szunyogh, jeszenoczei és budetini 
 
A Szunyogh család ősének Szunyogh Miklós abaúji alispánt, a Bebekek familiárisát tekinti a 
kutatás,1361 noha közvetlen kapcsolat nem mutatható ki a későbbi jeszenicei és budetini 
Szunyogh család őseivel, ugyanígy bizonyíthatatlan a Káta nemzetségből való esetleges 
származás is.1362 A Trencsén vármegyei, középkor végén minden bizonnyal nemesi állású 
család felkapaszkodását I. Mátyás alatti adományok tették lehetővé, de az igazán jelentős 
megkapaszkodást Budetin várának megszerzése, a Podmaniczkyek utáni hatalmi vákuum 
betöltése jelentette. A Morva- és Lengyelországi határvidék stratégiai pontján található 
erősségben rejlő lehetőségeket ki is használták a Szunyoghok. A pontos részletek még 
tisztázásra várnak, de minden bizonnyal Miksa főherceg lengyelországi aspirációinak 
támogatása nagy szerepet játszott abban, hogy Szunyogh János 1588-ban bárói címet kapott. 
Az ő utódai ugyan Felső-Sziléziában szereztek birtokokat, de házassági, és később 
hivatalviselés kapcsolatai útján részei maradtak a magyar arisztokráciának is. János 
unokaöccse, Mózes Magyarországon maradt és 1604-ben ő is a mágnások közé emelkedett. 
Utódai közül Gáspár volt a család legsikeresebb tagja, aki előbb Bethlen Gábor mellett 
próbált érvényesülni, majd a királyi Magyarországon, ahol végül Gömör vármegye főispánja 
lett. Mindkét ágat házassági kapcsolatok kötötték a Felvidék arisztokráciájának elitjéhez, 
többek között a Nyáry, Majthényi, Listhius, Balassa és a Thurzó családokhoz. Bár politikai és 
egyéb szereplése a sziléziai ágnak visszafogott volt, 1669-ben Szunyogh Julius grófi címet 
kapott. A 18. században a család új érvényesülési lehetőségeket keresett és talált a hivatali 
pályán, mely a magyarországi ág rangemelését is magával hozta a század elején. 
 
A család címerével kapcsolatban nem ismert adományozás és az első források is csak a 16. 
század második feléből származnak. Ezeken már megtalálható a Szunyoghok címerének 
központi alakja, a léptető, zászlót vivő, páncélos lovas. A bárói rangemelésekhez nem 
köthető címerváltozat de a családtagok olyan sokféle apróbb változtatásokkal használták 
címereiket, melyek nem is teszik lehetővé tendenciák megállapítását. A változatokat 
elsősorban a pajzsra helyezett égitestek, elsősorban csillagok, számának, helyzetének, 
valamint a ló mozdulatának változása eredményezték. Megjelent a sisakdísz is, ami egy 
liliom volt. A kisebb változatok mellett a Szunyoghok esetében is találkozni olyan címerrel, 
melyben a pajzstalp vágott, vagy pólyával rakott volt. Ennek színeit is ismerjük Ghyczy Pál 
leírásából.1363 Ez a változat mindkét ágnál és majdnem minden családtagnál előfordul, de 
nem kizárólagosan, a 17. század közepéig, majd nem fordul elő. Az ezen változat által 
felvetett kérdésre sajnos egyelőre nem sikerült választ találni. Az 1669. évi rangemelés 
diplomája, illetve fennmaradt szövege nem tartalmaz címerleírást, de bebizonyosodott, hogy 
ennek ellenére a család egy új címert vett használatba, viszont feltehetően megismétli az 
1708. évi rangemelés, ami által a színek is valószínűsíthetők.1364 A pecsétekről is egyértelmű, 
hogy a pajzsbeli kép lényegi változtatása nélkül a pajzsra három sisak került az elsőn két 
strucctoll között jobbra fordult, felröppenő, koronás sas látható, mellén félholddal és alatta 
nyolcágú csillaggal. A másodikon egy balra forduló, megfordított növekvő ezüst egyszarvú, 
a harmadikon sasszárny van, melyen hátsó két lábára álló, kiöltött nyelvű kétfarkú oroszlán 
                                                 
1361 Engel: Archontológia. I. 95. Az alábbiakra részletesen ld. Csízi: A Szunyogh család. 
1362 Vö.: Karácsonyi: A magyar nemzetségek. 767-778. 
1363 Bár ő a pólyát legallyazottnak írja le, ami megmagyarázhatatlan ritkaságnak számít, ld. „Veressel és zölddel 
vágott pajzsban, mely fenn kis hatágú arany csillagokkal van beszórva, alul pedig két természetes faszínű 
legallyazott pólyával (fasces écotées) megrakva, fehér lovon vágtató pánczélos, sisakos férfi jobbjában vállára 
fektetett kopját tart, melyről hátul ezüst zászló függ le, bal karján ovális zöld pajzs; a ló, melynek kantárszára és 
nyeregtakarója arany, nyakán hátulról balharánt aranytollas nyillal van átlőve, a lovas lobogóján és pajzsán 
elmosódott kép, mely úgy látszik szunyogot ábrázol. A koronás arany sisak dísze: nagy ezüst liliom; takaró 
mindkét oldalon váltakozva veres, zöld, arany, ezüst” Ghyczy 
1364 A címer leírását közli Faust: Archiv mesta Bratislavy. I. 27-28; fényképét pedig Novak: Rodové erby. 24. 
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van. A címernek a pecsétanyagban való megjelenése inkább köthető az 1671-es évhez, mint 
az 1669-eshez — kérdés, hogy ez mennyiben segít hozzá az új címer felvétele okának 
megértéséhez. Maga a változtatás módja nem egyedülálló, mint látható éppen a Balassa 
család a példa arra, hogy csak a sisakdísz lesz megváltoztatva a rangemelés következtében. 
Az 1669-es grófi diplomában felsorolt családok és felmenők alapján, bár a szöveg konkrétan 
nem utal rá, az egyszarvú származhatott a Thurzó címerből, de annak legkevésbé specifikus 
eleme, ezért csak a fekete koronás sasnak az uralkodóra való utalása tűnik egyértelműnek. 
 
 
Telegdi 
 
A család a 16. században jobbágysorból emelkedett fel elsősorban Telegdi Mikós egyházi 
karrierjének köszönhetően. Ő a helyi (mezőtelegdi) plébános segítségével, Krakkóban 
járhatott egyetemre és így lehetett esztergomi kanonok is. Unokaöccse János szintén 
külföldön tudott tanulni, és kisebb javadalmak után 1613-ben előbb váradi, majd nyitrai 
püspök, végül 1623-ban kalocsai érsek lett. Ez a tekintély biztosította rokonainak 1646-ban a 
bárói címet.1365 
 
A család címere hasított pajzs első mezejében cölöpösen állított lebegő egyenes kard, 
hegyénél csillag (nap?), közepénél királyi korona (esetleg a koronán átszúrva és a csillag 
rátűzve a hegyére), a bal oldali mező kétszer vágott felső mezőben a pecsétek alapján 
azonosíthatatlan tárgy, egy éremről viszont kiderül, hogy virág,1366 a középsőben talpasvégű 
görögkereszt, az alsóban heraldikai liliom látható.1367 A legkorábbi ezzel a címerrel felelt 
pecsét 1573-ból való, feltehetően Telegdi Miklós, későbbi pécsi püspöké, aki ekkor még 
esztergomi olvasókanonok volt.1368 Összetettsége ellenére nem zárható ki, hogy ebben a 
formában vette fel valamelyik családtag, de az is elképzelhető, hogy egymástól vették át. 
Feltehetően azt a címert használta a bárói címet szerző Telegdi István is, változtatásról a 
bárói diploma nem rendelkezik. 
 
 
Thököly, késmárki 
 
A kora újkori magyar történelem egyik legsajátosabban felemelkedett arisztokrata családját 
csak a címszerző Thököly Sebestyénig felmenően ismerjük. Ő maga, bár neve az ország 
középső részére utal, Békés megyéből került Nagyszombatra és építette ki saját az egész 
országot átfogó kereskedői kapcsolatait.1369 Vagyona mellett ügyes helyezkedésének is 
szerepe volt felemelkedésében, az 1570-es évek végétől egyre jobban bekapcsolódott a 
végvárak ellátásába, és csaknem negyven évesen a Dóczy családból nősülve közel került a 
magyar nemesség felsőbb köreihez. Késmárkot az 1580-es évek elején sikerült megszereznie, 
mellyel egy komoly erősségre és családi központra tett szert. Vagyon, kapcsolatok, birtok és 
udvarhűség (illetve az udvar segítése) meghozták gyümölcsüket, Thököly Sebestyén 1593-

                                                 
1365 Kollányi: Esztergomi kanonokok. 166-169., 199-201 
1366 Telegdi János kalocsai érsek érme, 1643, hátoldal, ld. Huszár: Személyi érmek. 521. sz. 
1367 Ld. pl. 26 mm-es ovális pecsét, körirata: IOANNES TELEGDI ARCHIEPISCOPVS COLOCENSIS, Lósy Imre 
érseknek, Nyitra vára, 1638. június 12., Prímási Lt., Acta radicalia, cl. X cap. 196. 9. cs. 22. p.. Egyes pecséteken a 
bal oldali mező felosztása nem látható, vagy nincsenek is kivésve a vágások, pl. 17 mm-es ovális pecsét, körirata: 
EPISCOPVS <?>, Telegdi János Rimay Jánosnak, Szentbenedek, 1612. május 28., Prímási Lt. Ipolyi-gyűjtemény II. 
71.   
1368 15 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett N T betűkkel, Pozsony, 1573. november 19., Prímási Lt. Acta radicalia, cl. 
X  cap. 196. 1. cs. 181. p.  
1369 Életrajzát ld. Újváry: A ponyvásszekértől., illetve azt több tekintetben pontosítva, Gecsényi: Bécs és a 
hódoltság., továbbá az egész család történetét vázlatosan ismerteti Angyal: Késmárki Thököly Imre. 
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ban bárói címet kapott.1370 A Bocskai-felkelésben való részvétele nem törte meg a család 
lendületét, talán azért sem, mert nem sokkal a bécsi békét követően, 1607-ben elhunyt. Fia, 
István már a korabeli főurakhoz méltó taníttatásban részesült, amit hosszú külföldi 
peregrináció követett. Hazatérve leginkább házasságai segítették elő a család pozíciójának 
erősítését. Első felesége Hoffman György kamarai elnök lánya, Zsuzsanna volt, majd az ő 
halála után Thurzó György nádor Katalin nevű lányát vette el, mely házasságnak Czobor 
Erzsébet halála után előnyös anyagi vonatkozásai is lettek. A tekintélyes vagyonnal és 
kapcsolatok Thököly II. István pályáján kamatoztak apja erdélyi kapcsolatai fia 
házasságában köszöntek vissza, mivel rátóti Gyulaffy Máriát, iktári Betlhen István unokáját 
vette feleségül. Közéleti szereplésének színtere viszont a királyi Magyarország volt, 1648-ban 
– a Thurzó örökség révén – megszerzi Árva várát és vele a megye főispánságát is, 1652-ben 
pedig a Thurzó-örökség igazgatója lett. Alig múlt harminc éves, amikor 1654-ben grófi 
rangemelésben és címerbővítésben részesült.1371 A grófi diploma az érdemek felsorolásánál 
nagyrészt felmenőiről emlékezik meg, a címerbővítés és a következő évek eseményei viszont 
is ellentmondásos képet adnak Béccsel való viszonyáról. 1655-ben a király által proponált 
nádorjelöltek közé került (protestánsként), de még az évben Késmárk szabad királyi városi 
státuszt kapott,1372 noha másrészről Thököly megszerezte Savnikot, valamint örökös ura lett 
Késmárk várának és uradalmának, de az oklevél ezt csak fiági leszármazóira terjesztette ki, a 
lányokra csak jelentős összeg ellenében.1373 Később pedig az árvai örökös főispánság 
megszerzése sem sikerült neki.1374 Ismeretes, hogy élete utolsó napjait a Wesselényi-féle 
összeesküvés miatti retorziók (Árvába német őrség rendelése) nehezítették. A család három 
generáció alatt küzdötte fel magát az ország elitjébe elsősorban vagyonának, de jó 
házasságaiknak és ügyes politizálásának köszönhetően. Tulajdonképpen Thököly Imre 
politikai szerepvállalása volt az, amely egyrészt mintegy fölé is emelte a korabeli 
arisztokráciának őt, másrészt lehetetlenné tette a család visszatérését, bár erre fiúutód híján 
nem is volt mód. 
 
A Thököly család felemelkedésének első fontos lépcsője volt az 1572-ben elnyert címeres 
nemeslevél.1375 Ebben az uralkodó, I. Miksa, Thököly Sebestyént, fiát Gábort és testvérét 
Vincét megnemesíti és címert adományoz nekik és utódaiknak. A címerben kék alapon 
természetes színű egész oroszlánt ír az oklevél, mely fejét felfelé fordítja száját kitátja, 
nyelvét kiölti; a sisakdíszben a pajzsbeli oroszlán jobbjában meztelen kardot rázva, a takarók 
kék-fehér, vörös-fehér. Az oklevél élére befestésre került címerképen ezzel szemben 
egyértelműen ágaskodó leopárd látható mind a pajzsban, mind a sisakdíszben. Az eltérés 
okát a címerkérelem ismertében lehetne meghatározni, az viszont nem áll rendelkezésünkre. 
A Thökölyek mindenesetre csak és kizárólag leopárdot használtak címerükben. A címert 
magába foglaló miniatúrát az oklevél széle felől egy jobbjában kivont szablyát tartó korhű 
viseletű férfialak támasztja, mely nagy valószínűséggel a címernyerő öntudatának jeleként a 
címerfestővel megfestette magát is, címertartónak semmiképpen sem tartható, mivel nem ér 
hozzá a címerhez és később sem ábrázolják sehol a családi címerrel együtt.1376 
A címer változatiról a Siebmacher köteteiben olyan összeállítás látható és olvasható, melyben 
négy címerképről van szó, többek között bárói címerváltozatról. Ezzel szemben a nemesítést 
nem sokkal követő bárói címadományozáskor a címer megváltoztatására uralkodói 

                                                 
1370 1593. augusztus 20., MOL A 57 V. 76-77. 
1371 1654. november 7., MOL E 148 fasc. 132. nr. 18. 
1372 1655. évi 55. tc. 
1373 III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. június 14., MOL A 57 XI. 333-335., illetve ugyanaznap, uo. XI. 329-330. 
1374 Angyal: Késmárki Thököly Imre. 
1375 I. Miksa, Pozsony, 1572. október 27., MOL E 148 fasc. 132 nr. 17. 
1376 Hozzáteendő, hogy a címertartók általában a címerre tekintenek, míg az itt ábrázolt férfi kitekint az oklevél 
olvasójára. 
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adományként nem került sor, legalábbis a Királyi könyvekben található bejegyzés nem szól 
ilyesmiről. 
A grófi címer negyedelt pajzs, közepén szívpajzzsal. Az első és a negyedik mezőben vörös 
alapon barnás (természetes - fulvus) színű kétágú farkú oroszlán áll száját kitátva, nyelvét 
kiöltve, és mellső lábaival aranykoronát tartva, a második és harmadik, kék, mezőben királyi 
koronával ékesített leopárd áll, bal mellső végtagját szétterjeszti, a másikban pedig kardot 
(framea) rázva. A szívpajzsban sárga alapon kétfejű, koronás, fekete birodalmi sas látható 
szétterjesztett szárnyakkal. A pajzsra két sisak van helyezve a jobb oldalin a lándzsát rázó 
leopárd, a bal oldalin a növekvő? koronás oroszlán kinyújtott mancsában arany koronát 
tartva. A leírásban a heroldalakok iránya nincsen megadva, viszont hagyományosan a címer 
középvonala felé fordulva ábrázolják őket. Feltűnő az első mezőben a színek egyezése, mely 
ellentétet feloldandó egyes ábrázolások készítői az oroszlánt aranyszínűnek ábrázolták, vagy 
az oroszlánt vörösnek és a mező színét ezüstnek. Véleményem szerint itt arról van szó, hogy 
a szövegező a fulvus szó használatakor, ami barnás, vörhenyes, vöröses jelentésű, az 
oroszlán természetes színére kívánt utalni. Ezt persze megtehette volna annak egyenes 
kimondásával is, hogy miért ezt a megoldást választotta az nem egyértelmű, viszont a 
leopárdra vonatkozóan sem ad meg színt, - ezért ott is a természetes feltételezhető. A 
birodalmi sas szívpajzsra kerülése a Thurzó grófi címer megoldásával egyezik. A négyelt 
pajzson azonban mindkét mezővel kapcsolatban akad érdekesség. A kiemeltebb mezőkben 
látható címerképek eredete sem világos, Thököly István felesége Gyulaffy Mária révén nem 
kerülhetett ilyen címerkép a címerbe, édesanyja Hoffman Zsófia családja is más címert viselt, 
ezért a sokszor előforduló családi címeregyesítés lehetősét elvethetjük. Sajnos az oklevél nem 
tartalmaz magyarázatot, pedig az e kérdések megértésében minden bizonnyal közelebb 
vinne. 
 
 
Thuróczy, ludbregi 
 
A ludbregi Thuróczy család Nagy Iván szerint a 16. század elejétől mutatható ki a horvát-
szlavón területeken, bár már a középkorból adatolható egy Turóci Benedek varasdi ispán. 
Tagjai az ekkor általánossá váló harci helyzethez alkalmazkodva elsősorban katonai, illetve 
igazgatás posztokon tűntek fel, illetve ki, és kerültek kapcsolatba a magyar arisztokrácia 
soraiba hasonló pályát befutó famíliákkal (Ráttkay). A báróság szerző Thuróczy Benedek 
felmenőiről azonban így is kevés biztosat tudunk.1377 Benedek 1599-ben kapott bárói címet 
(ekkor még widastelki előnévvel szerepel) közelebbről meg nem nevezett katonai 
érdemeiért.1378 
Minden bizonnyal előrelendítette további pályáján Thuróczy Benedeket házassága 
nagytábori Ráttkay Zsuzsannával is.1379 Sajnos a részletek nem tisztázottak, 1615-ben viszont 
Benedek egyszerre lett királyi tanácsos és horvát-dalmát-szlavón bán, tehát az országos 
főméltóságok egyik legelőkelőbbike. Ehhez hozzásegíthette az Erdődyekkel való jó viszony 
is, aminek jele, hogy lányát, Borbálát, Erdődy Farkas vette feleségül. Hivatalát nem viselte 
sokáig, valószínűleg már a következő évben meghalt.1380 Egyetlen fia, Miklós 1633-1634 

                                                 
1377 Nagy Iván például elvéti a generációkat, mivel egy 1583. évi adománylevél szövegéből (MOL A 57 IV. 347.) 
ismertek Benedek és testvére János felmenői, egészen dédszüleikig, akik a szöveg szerint Thuróczy János és 
Gyulai János lánya Anna voltak, bár a legújabban összeállított leszármazási táblán Gyulai Anna gyermekei nem 
szerepelnek, ld. Kubinyi: Ernuszt Zsigmond. 360. 
1378 1599. április 1., MOL A 57 V. 862-865 
1379 A bárói diploma nem említi, de egy ugyanazon évben kelt birtokzálogosítási okirat már igen, ld. csázmai 
káptalan, Zágráb, 1599. május 26., MOL A 57 V. 335-337. 
1380 Erre utal Fallanbüchl adata, továbbá, hogy nem találkozni nevével ez után az év után a méltóságsorokban. 
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folyamán magtalanul hunyt el, így magszakadás címén a Keglevichek jutottak a ludbregi 
Thuróczyak egyes birtokaihoz.1381 
 
A család címerét a szakirodalom Thuróczy Benedek bán sírköve alapján adja meg, illetve 
annak eredeti alakját, egy 16. század elejéről származó pecsét alapján.1382 A családtagoktól 
fellelt csekély számú forrásanyag ezt a képet nem sokban árnyalja. Thuróczy Benedek egy 
1615-ből jó állapotban fennmaradt pecsétjén hasított és bal mezejében vágott pajzs látható. 
Az első mezőben hármas halom középső, legmagasabb csúcsán lévő koronán álló, balra 
fordult, felröppenő, koronás sas, a második mezőben karddal, vagy tőrrel balharánt irányban 
lefelé átszúrt emberi tenyér (esetleg a Bojnicic által közölt forma), a harmadikban pedig 
valamilyen talajról ugró négylábú állat (oroszlán, egyszarvú?) látható. A sisakdísz egy 
növekvő, koronás, jobbra fordult oroszlán, amely balját lefelé kinyújtva kiterjeszti karmait, 
jobbjában zászlót tart, a zászlón két vízszintes vágás fut végig.1383 Ez a címerkép annyiban tér 
el a Bojnicic által közölttől, hogy abban a pajzs négyelt a sas és a koronás hármas halom 
külön mezőkben található. 
Tekintettel a száz évvel ez előtti címer rekonstrukciójára, miszerint az egyszarvút ábrázolt 
volna, – de attól függetlenül is – nagy valószínűséggel címerváltoztatásra, de mindenképpen 
bővítésre került sor, mely akár a bárói címhez is köthető, igaz, erről az oklevél szövege nem 
beszél. Az összetétel családi vonatkozásait cáfolja, hogy Thuróczy Benedek felmenőinek és 
feleségének címerével nem egyezik egyik motívum sem, érdekes azonban, hogy – különösen 
az első mező – az Istvánffy címerre emlékeztet. 
 
 
Thurzó, bethlenfalvi 
 
A kora újkor egyik legnevesebb magyar főúri családjának eredete máig nem teljesen 
tisztázott. Azért szükséges viszonylag részletesen foglalkozni vele, mert érdekes és a magyar 
történettudományban eddig kevéssé ismert módon összefüggésben van a család címerével 
is. A család eredetét a Turul hasábjain előbb Wertner Mór, utóbb Fekete Nagy Antal dolgozta 
fel,1384 illetve próbálta a család első, egyértelműen azonosítható tagjának, Györgynek, a 
felmenőit meghatározni. Utóbbi szerző a Betlenfalván birtokos családok származási 
kapcsolatainak helyreállítására alapozva a 13. századig tudta visszavezetni a család 
felmenőit. Ezzel szemben Engel Pál Középkori magyar genealógia című munkájában, egy 
újabb leszármazást közöl, lényegesen lerövidítve a Thurzók felmenőinek sorát, Bertalan fia 
Mártonban találva meg Thurzó György apjának Jánosnak testvérét.1385 A család 

                                                 
1381 Vö. II. Ferdinánd adománya Ludbreg és Belecz birtokokról, Bécs, 1634. március 16., MOL A 57 VIII. 39-40. 
1382 Siebmacher Kroatien. Thuroczy von Ludbregh. 
1383  25 mm-es ovális pecsét, körirata: BENEDICTVS THVROCZI, Vinice, 1615. november 11., MOL P 241 (3. cs.). 
1384 Wertner: A bethlenfalvi Thurzó., Fekete Nagy Antal: Thurzó-család. 
1385 Engel: Genealógia. Thurzó (betlenfalvi). Engel genealógiája alapvetően két pilléren nyugszik: bizonyos 
Bertalan fia Márton és testvérének Jánosnak említésein (ZsO. V. 2522.), továbbá 1419-ből (uo. VII. 320.) – ezt az 
adatot Engel nem ismerte, viszont az 1418-ban szereplő Thurzó Jánost (uo. VI. 1531.). továbbá a nevezett Márton 
és Thurzó György egymással való rokonságát bizonyító, számukra 1430-ban Szucsán váráról tett királyi 
adománylevélt igen. (MOL Dl. 12224. 1430. március 19. – pátens alakú adománylevél; uo. 24720, 1432. április 22. – 
privilegium az adománylevél és az iktatással kapcsolatos oklevelek átírásával).  Ennek alapján már Nagy Iván is 
rokoni kapcsolatot tételezett fel a két személy között, ld. Nagy: Magyarország családai. XI. 200-201. -  Azt ugyan 
Fekete Nagy is megállapította, hogy a Zsigmond szolgálatában katonaként jelentős karriert befutó és komoly 
vagyonra szert tevő „Porkoláb” Márton a Bethlenfalvi atyafisághoz tartozik, de szerinte közelebbről nem lehet 
beilleszteni a család leszármazásába. A Thurzó Györggyel való kapcsolatnak ugyanakkor nem tulajdonít 
jelentőséget, Fekete Nagy: i . m. 14. Fekete Nagynak ez nem okozott gondot, hiszen sikerült egyre redukálnia a 
szóba jöhető személyek körét, viszont láthatóan nem tudott az Engel által figyelembe vett Jánosról, aki mellett 
újabbakat is találni, ugyanis a korszakban számos, a Bethlenfalvi családhoz köthető Jánosról van említés – az 
pedig nehezen dönthető el, hogy ezen adatok hány valós személyt takarnak. 
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leszármazásával is kapcsolatos heraldikai megfontolásokat azonban láthatóan nem ismerték 
a fenti szerzők és ezért nem is vették figyelembe. 
A Thurzó család a történetének első egészen biztos tagja János fia Thurzó György a 15. 
század közepén élt. Mint ismeretes, családnak a 16. század elején működött püspök tagjai, 
valamint a Fuggerekkel való üzleti és rokoni kapcsolat jelentősen hozzájárult a Thurzók 
vagyonának és tekintélyének emelkedéséhez.1386 Ez elsősorban Thurzó II. János 
leszármazottait érintette, ugyanis már I. György fiai generációja után két nagyobb ágra 
szakadt a család. A 16. században a körmöci kamara élén álló, majd a század közepétől a 
család 1636-os kihalásáig Szepes vármegye főispáni tisztét betöltő1387 családtagok igazi 
tekintélyét az 1543-ban királyi helytartóként és országbíróként elhunyt Thurzó Eleknek 
köszönhette. A század második felében azonban a másik ág a Kosztka-örökség megszerzője, 
Ferenc nyitrai püspök, majd kamarai elnök és főudvarmester pályája ívelt fel,1388 amit fia, 
György teljesített ki a lehetőségekhez képest a legjobban 1606-ban grófi címet szerezve 
családjának, majd 1609-ben elérve a nádori méltóságot. Halála után ismét a másik ág került 
előtérbe: Thurzó III. Szaniszló is a nádori méltóságba jutott (1622-1625).1389 Az 1630-as évek 
közepén azonban mindkét ág kihalt fiágon jelentős, egyebek mellett heraldikai örökséget 
hagyva maga után. 
 
Csergeő Géza úgy vélte tudni, hogy a család összes címere ismert az első adományozástól a 
család kihalásáig.1390 Az első adománynak ő (és általában a kor összes neves heraldikusa) 
azon címeres levelet tekintette, melyet 1456-ban Szepesy Gergely és Fodor János kaptak V. 
László királytól.1391 Maga a címerkép kétségtelenül hasonlít a Thurzók által használt címerek 
felső mezejére, de mint a szerző is megjegyezte, a Thurzók általi használatáról nincsen adat. 
Csergheö a címer fejlődésének első mozzanatait úgy rekonstruálta, hogy az 1456-ban 
adományozott címert egy „kétségtelenül uralkodótól javított” változat váltotta fel, és ezzel 
találkozni 1503-tól a családtagok pecsétjein, sírkövein és egyéb címeres emlékein.1392 Ezzel 
ellenkező álláspontra helyezkedett viszont Horváth Sándor az 1456-os oklevél képét és 
szövegét is közlő tanulmányában részletesen ki nem fejtett genealógiai érvek (nem lehet 
kimutatni kapcsolatot a két család között) alapján, másrészt a címerek címerképeinek 
eltérései – melyeket a korábbi szerzők jórészt figyelmen kívül hagytak – alapján.1393 Addig 
még nem ismert, (heraldikai) forrásokat viszont Horváth sem vont be vizsgálódásai körébe. 
Később, idézett tanulmányában Fekete Nagy is úgy foglalt állást, hogy az 1456-os 
címereslevél „kétségtelenül a Thurzó-címer egyszerű, bővítetlen alakját őrizte meg”.1394 Ezek 
szerint közös címerről volt szó, melyet a rokon famíliák közül a Fodor család megerősíttetett 

                                                 
1386 Legújabban, elsősorban a család felemelkedésének lépcsőire és folyamatára helyezve a hangsúlyt l. Pálffy: A 
Thurzó család., a korábbi irodalmat l. itt. 
1387 Fallenbüchl: Magyarország főispánjai. 99. 
1388 Róla újabban: Gecsényi:  A rejtélyes Thurzó. 
1389 Fallenbüchl: Magyarország főméltóságai. 70. 
1390 Csergheö: Heraldikai és sphragistikai adalékok. 132. 
1391 Buda, 1456. február 19., MOL Dl. 24763. A címer leírása: Vörös mezőben balra fordult ágaskodó, nyelvét 
kiöltő, mellső lábaival arany rózsát tartó, arany oroszlán fején arany keresztes arany koronával. Sisakdísz: vörös 
sasszárnyon a címerpajzs oroszlánja. A bethlenfalvi Fodor, másképpen Szepesy család 15. századi történetét 
Fekete Nagy Antal már idézett tanulmányában részben feltárta: a család négy generációját sikerült 
rekonstruálnia. Fekete Nagy: Thurzó-család. 5-6. 
1392 Csergehö: Heraldikai és sphragistikai adalékok. 132. – itt összefoglalja a korábbi eredményeket a Thurzó 
címerrel kapcsolatban. A család címerének megváltozását Nyáry Albert is hasonlóan mutatta be, ld. Nyáry: A 
heraldika vezérfonala. 152-154. Ugyanezen álláspontot osztotta Csoma József is, olyannyira, hogy az 1456-os 
Szepesy-Fodor armálist megjegyzés nélkül Thurzó címerként szerepelteti tanulmányában, ld. Csoma: Az olasz 
renaissance. 157., 163. A neves szerzők csak a címer hasonlóságával foglalkoztak, így elsiklottak azon tény felett, 
hogy az oklevél nem említi meg a Thurzókat. 
1393 Horváth: Szepesy Gergely. A címert már Nyáry is közölte, ld. Nyáry: A heraldika vezérfonala. 152.    
1394 Fekete Nagy Antal: Thurzó-család. 6. 
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az uralkodóval.1395 Mint látható, sajátos módon a Fodor címerrel való hasonlóság vált a 
magyar heraldikusok és genealógusok számára fontossá, noha 1901-ben ifj. Kubinyi Miklós 
már felhívta a figyelmet a donnersmarcki Henckel és a Thurzó címerek feltűnő egyezésére és 
felvetette a két család közös eredetének lehetőségét.1396 
Nem sokkal később August Doerr 16. századi átiratok másolatai alapján ismertetett egy 
címereslevelet, melyet Bethlenfalvi Péter fia Jakab, Bertalan fia Márton, Bethlenfalvi Tatár 
János fia Miklós, Donnersmarki Henkel fia Péter, Jakab és Miklós, továbbá Lithoni Jakab fia 
János nyertek Zsigmond királytól 1417. július 29-én.1397  Az igazi rejtvényt az jelenti, hogy 
Doerr két forrása két különböző címert ír le elvileg egyazon oklevél átírásaként. Az időben 
korábbi átírás Zsigmond Ágost lengyel király 1570. július 14-iki oklevelében található, és egy, 
az eredeti oklevél közepére festett címert említ, és ír is le: a pajzs felső, vörös mezejében 
növekvő arany oroszlán, alsó arany mezejében három 2, 1 formában elhelyezett vörös rózsa 
található. A másik oklevelet a pozsonyi káptalan állította ki 1591. március 20-án. Az ebben 
található leírás szerint osztott pajzs alsó, vörös mezejében három fehér rózsa, felső arany 
mezejében növekvő kék oroszlán látható. Mindkét esetben a sisakdísz az oroszlán. Mint 
látható, ezek közül az egyik a Thurzó, a másik a Henckel család címere.1398 
Nem csoda, hogy ezen ellentmondás miatt, továbbá mivel az 1591. évi átírás a címert az 
oklevél közepére helyezi, Doerr hamisítványnak minősíti azt. E véleményt Áldásy nem osztja 
és rámutat, hogy a magyar címeres levelek között is található birodalmi mintára kiállított. 
A két család címerének hasonlóságát Frederik Federmayer próbálta megmagyarázni 1999-
ben megjelent tanulmányában.1399 A korábbiaktól független „újrafelfedezés” jelentőségét 
növeli, hogy az 1417-es armális szövegének újabb, – a Doerr által említettektől független – 
másolatát is megtalálta a pozsonyi káptalan protokollumaiban, (benne a későbbi Henckel-
címer leírásával).1400 Ennek alapján egészítette ki Fekete Nagy kutatásait és hozta – 
vélelmezett sógorsági – összefüggésbe a címernyerők és Thurzó György családjait, erre 
vonatkozóan azonban más, újabb forrásokat nem tárt fel. 
Mint látható az 1417-iki címereslevél mind a szöveg, mind a címer tekintetében számos 
problémát vet fel. Egyrészt nem rendelkezünk eredeti példánnyal, a szakirodalomból ismert 
közlések pedig eltéréseket mutatnak. Nemcsak a Doerr által leírt két példány, hanem a 
Federmayer által közölt is tartalmaz az első kettőhöz képest eltérést. 
A Doerr és Federmayer által fellelt másolatok tehát a következők: a pozsonyi káptalan 1591-
ik évi átírása, Zsigmond Ágost lengyel király 1570-ik évi átírása, valamint a pozsonyi 
káptalan protokollumában 1589-ből fennmaradt szöveg. A tartalom tekintetében (a 
szakirodalomban közölt adatok fényében) azon eltérés mutatkozik, hogy Doerr nyomán 
Áldásy ismertetésében az első megadományozott Jakab fia Péter bethlenfalvi jelzővel, 
Federmayer közlésében urbánfalviként szerepel.1401 Ugyanakkor a címerben a pozsonyi 
káptalanhoz köthető források a felső mezőben arany alapon kék oroszlánról az alsóban vörös 
mezőben fehér rózsákról beszélnek, míg a Zsigmond Ágost-féle átirat vörös mezőben arany 
oroszlán és arany mezőben vörös rózsát említ. Az első esetben tehát egy az egyben a 
Henckel, a másodikban pedig a Thurzó család, az átírások keletkezésének idejében már 

                                                 
1395 Fekete Nagy Antal ugyan a Thurzó család címere eredetének kérdését nem oldotta meg, de Nyáryval és 
Csergheövel ellentétben meglátta a problémát, és – Horváthtal ellentétben, aki csak jelezte azt – meg is próbálta 
oldani. 
1396 Kubinyi: Az árvai várkápolna. 121-122. 
1397 Doerr: Beiträge. 206-210. Ismerteti Áldásy: Jahrbuch. 93-94. A magyar kutatók közül – Áldásy ismertetésén túl – 
csak Mályusz Elemér bukkant erre az adatra, így kerülhetett a Zsigmond-kori Oklevéltárba feltételes említése, vö. 
ZsO. VI. 747. 
1398 Utóbbira l. Gall: Österreichische Wappenkunde. 271. – források megjelölése nélkül. 
1399 Federmayer: Henkelovci. Megjegyzendő, hogy Federmayer nem tudott – vagy legalábbis nem ír – Kubinyi és 
Doerr közlésiről. 
1400 Federmayer: Henkelovci. 28. 11. és 14. jegyz. 
1401 Federmayer: Henkelovci. 28. 11. jegyz. 
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használt címeréről van szó. A pozsonyi káptalan protokollumában fennmaradt szöveg 
eredetét Federmayer adja meg, eszerint az eredeti oklevélről Polyankai Ferenc másolta le, 
majd erről készíttetett másolatot Henckel Lázár a káptalannal.1402 Ráadásul az armálisban 
említett Henckel testvérek közül Péter felbukkan egy 1420. évi oklevélben, mint nemes 
laikus,1403 és ismertek leszármazói is. Ezek pedig erős bizonyítékoknak látszanak amellett, 
hogy a később a Henckel család címereként ismertté vált címer szerepelt az 1417. évi 
armálisban. 
A Thurzó család felmenőivel való összevetésnek viszont csak akkor van eredménye, ha az 
Engel által kimutatott rokonságot vesszük figyelembe. Ugyanis a címernyerők között nincs 
György, az egyetlen János Letoni (Lithoni, Létáni) Jakab fia János, akiről egyelőre nem 
bukkantunk egyéb adatra.1404 
A családtörténeti adatok alapján mindenesetre úgy tűnik az 1417-es adománylevél valóban 
létezett, és az is kétségtelennek látszik, hogy csak az egyik, a Henckel-féle címerleírás felelhet 
meg az eredetinek. Ugyanakkor a csütörtökhelyi Henkel család és a Bethlenfalvi atyafiság 
rokoni kapcsolatát igazoló forrás továbbra sem került elő. 
A rokon családok (eltekintve a nemzetségi címerektől) azonos címerkép-használatára van 
példa a magyar címertanban, ezért a Fodor armális szintén figyelembe veendő. Mivel a 
Szepesy/Fodor család jelenlegi ismereteink szerint igazolhatóan közelebb állt a 
Bethlenfalviakhoz, mint a Henkel, nem meglepő, hogy címere is jobban hasonlít a 
Bethlenfalviak közül származó Thurzókéhoz. A színek azonossága szintén arra utal, hogy a 
Bethlenfalvi családok címerképe az oroszlán és rózsa (rózsák) voltak, nagy valószínűséggel a 
Szepesy-armálisban szereplő színekkel.1405 
A Thurzók mindenesetre a 15. század végétől rendelkezésre álló nagyszámú és sokoldalú 
forrásanyag szerint következetesen és változatlanul használták azt a címert, mely képileg 
megegyezik a fenti 1417. évi adománybelivel, színeiben pedig a Szepesy-Fodor armáliséval. 
A család történetéből mindössze két esetben történt változtatás rajta, mindkétszer uralkodói 
adománylevéllel. 
1550-ben Thurzó Bernát és fiai nyertek birodalmi bárói címet és lettek Bajmóc szabad urai 
(Freiherr von Bajmotz) és ezzel együtt változott meg címerük. Az ekkor kapott címer négyelt 
pajzsú, melyben az első és negyedik pajzsban a régi családi címer látható, befelé fordulva; a 
második és harmadik mezőben szintén ilyen állásban három (2, 1) koronás, felreppenő arany 
pacsirta. A pajzson lévő két sisak közül a jobb oldalin balra fordult, növekvő koronás arany 
oroszlán, a bal oldalin szárnyait kitáró, nyelvét kiöltő arany, koronás pacsirta, a takarók színe 
vörös-arany, kék-ezüst.1406 Noha Bernát és fiai használták 'bajmóci' előnevüket, és részt is 
vettek a magyarországi ügyekben,1407 águk gyors kihalta miatt e címer forrásai csekélyek.1408 

                                                 
1402 Federmayer: Henkelovci. 26. 
1403 Igaz Henkil alakban van neve lejegyezve („ac nobilibus … et Petro Henkil de Quintoforo laicis Strigoniensis” 
MOL, Diplomatikai Fényképgyűjtemény (Štátny archív v Levoči) 272756, vö.: ZsO. VII. 1541.), az azonosság 
azonban kétségtelen. 
1404 Itt azonban nem kerülhető ki az a kérdés sem, hogy az oklevelek szerint Bertalan fia Mártonnal együtt 
vitézkedő, csaknem ugyanazon tetteket végrehajtó Thurzó György miért nem szerepel az 1417-ben címerrel 
megadományozottak között? Vitézségének egyéb, korábbi elismerését a források esetleges pusztulásával, vagy 
lappangásával magyarázhatjuk ugyan, ezen adományból való kimaradása viszont nehezebben érthető. 
1405 Az egykorú armálisokat szemlélve az is szembe tűnik, hogy a Henckel-féle változat igen nagy hasonlóságot 
mutat az ugyanazon évben kiállított Farnasi-címerrel (pajzs felosztása, mezők és címerkép színei) – aminél az 
oroszlán színe, mint kuriózum külön kiemelendő, vö. Donászy: Az oroszlán. 17. Ez azért is érdekes, mert ilyen 
mérvű egyezéseket más korabeli címerek között nem figyelhetünk meg, címertani alapon akár a két család 
rokonságára is gondolhatnánk. 
1406 I. Ferdinánd, Bécs, 1550. április 14., az oklevél egykorú másolatát l. MOL E 148 fasc. 252 nr. 32., a címer képét 
pedig Siebmacher Ungarn. Thurzó v. Bethlenfalva. 
1407 Vö. pl. Macsk. Főrendiház. 
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A következő bővítése a családi címernek rangemelő diplomától függetlenül Thurzó György 
kívánságára történt, de a pontos okokból és előzményekből egyelőre csak egy részlet ismert: 
ez Thurzó György kérelme a Magyar Kancellárián keresztül I. Rudolf császár és királyhoz 
1606 novemberéből, melyben a Bocskai-felkelés alatti hűségére hivatkozással a „bővebb kegy 
és kegyelmesség szimbólumát, a sast” kéri címerébe.1409 Azt nem említi a kérelem, hogy a 
birodalmi, kétfejű sasról lenne szó, viszont mivel azt a sast kéri, mely viselése Erdődy 
Tamásnak meg lett engedve, egyértelmű, hogy a birodalmi sasról van szó.1410 A Thurzó 
György részére tett uralkodói címeradomány nemcsak előzményeiben, hanem önmagában is 
összetett jelenség.1411  
A címert kísérő képi elemek, úgymint a török-birodalmi csatajelenet,1412 továbbá a magyar 
szent királyok, Szent István és Szent László ábrázolása már korábban felkeltették a 
művészettörténészek figyelmét,1413 magát a címert viszont még nem vetették behatóbb 

                                                                                                                                                         
1408 A pecsétes anyagban egyáltalán nem bukkan fel ilyen címeres emlék, használatára utal Thurzó Bernát és 
Katharina von Neidegg síremléke, ahol ez a címer jelzi a férjet, l. Ludiková – Mikó – Pálffy: A lőcsei Szent Jakab-
templom. 328. 2. kép. 
1409 „uberioris gratiae et clementiae symbolum, aquilam …supplicat” MOL, A 129 3. cs., 1606. november 20. Hivatkozik 
rá Kóta: Címereslevelek. 13. 
1410 „Cum autem superioribus annis similis omnino aquila et comiti Thomae Erdeody concessa fuerit…”  MOL A 129 3. 
csomó, 1606. november 20.. 
1411 Prága, 1607. június 25., ld.: MOL E 148 Fasc. 828. Nr. 17. 
1412 Galavics Géza a címer alatt ábrázolt csatajelenet szerepeltetését magyarázva az okot Thurzó Györgynek a 
grófi diplomájában is összefoglalt törökellenes harcaiban találja meg, a célt pedig a nemesi kiváltságok 
ideologikus indoklásában, azok vérrel való megszerzésének bemutatásában látja (Galavics: Kössünk kardot. 60.). 
A címert övező többi képi elemet szintén ezzel hozza összefüggésbe: a kiváltságok eredetét a szent királyok, 
tényleges forrását a (címere által megjelenő) uralkodó szimbolizálja. Ha mindehhez a középpontban lévő címert a 
kiváltságok megjelenítőjeként fogjuk fel, azonnal előttünk áll egy képileg nagyon szépen és összetetten kifejtett, 
tetszetős érvrendszer, egy, nem pusztán művészettörténeti, hanem történeti elemzés. Ez azonban a diploma 
egészét tekintve mégis komolyan megkérdőjelezhető. Egyfelől a címerbővítő oklevél önmagában megálló alkotás: 
a szöveg (és ezáltal a képi elemek) nem támaszkodik a grófi diplomára: a címerbővítést konkrét, alaposan 
körülírt, és a grófi cím elnyerésétől független (időben utána bekövetkezett) érdemekkel indokolja, abban pedig a 
törökökről csak az 1606-os béketárgyalások kapcsán esik szó. Ezért még akkor is anakronizmusnak tartható, ha a 
képi megfogalmazás nem a címerben, hanem csak az alatta látható csatajelenetben található. A „nemesi 
kiváltságok”, mint általános fogalom a címerképek magyarázatainál sem fordulnak elő, ahogy a vér kiontásáról 
sem esik szó. De a képi elemek is a fenti értelmezés ellen szólnak. A miniatűr csatajelenetben a heraldikai jobb 
felől támadó páncélos fegyveresek felett leginkább láthatóan a birodalom jelképét, a kétfejű sast hordozó zászló 
lobog (a hatszor ezüsttel és vörössel vágott zászló csak a második sorban kapott helyet). E zászló identifikáló 
szerepe mellett a birodalom, illetve az uralkodó szerepét hangsúlyozza. A csatajelenetnek a zászlók mellett (a 
török oldalon az élen háromszögletű zöld zászló látható [ezüst] félholddal) másik identifikáló jellemzője a 
harcosok fegyverzete: jobb felől talpig páncélba öltözött, tűzfegyver(eke)t használó lovasok csapnak ugyanis 
össze lándzsával és pajzzsal felfegyverzett turbános lovasokkal (az előtérben akad egy hátrafelé nyilazó [!] lovas 
is).  Sajátosan magyarnak tartható korabeli viselet, illetve fegyverzet, vagy a magyar nemességre, királyságra, 
országra utaló, egyértelmű azonosító jellegű attribútumról csak a fent említett második sorban található zászló 
esetében beszélhetünk Méginkább ez a benyomásunk, ha figyelembe vesszük, hogy a címer (az oklevelet kiadó 
írott szándéka szerint) a kétfejű sassal bővült. Mindez véleményünk szerint arra mutat, hogy a címerbővítés, mint 
egy személy részére megnyilvánuló uralkodói kegy, adomány jellege dominál, nem pedig a nemesség 
kiváltságszerzésének megfogalmazása.  
1413 Mikó: Gótika és barokk között. 29-30. (A továbbiakban: Mikó: i. m.) Kutatásai szerint 1598-as Pekh-armálison 
jelennek meg először a magyar szent királyok és a 17. század első feléből újabb példák sorolhatók, melyek egyik 
sajátos jellemzője lesz Szent Istvánnak magyaros ruházatban való ábrázolása. A kutatás a konkrét okokat és 
párhuzamokat még nem tárta fel, de tekintve, hogy legalább harminc évet ölel fel ezen címereslevelek megjelenési 
ideje, a címernyerők közötti társadalmi különbségek is nagynak nevezhetők, nem lehet szó elszigetelt esetekről, 
sem egy-egy személyhez (legyen az kancelláriai alkalmazott, vagy címernyerő) való kötöttségről. A szöveg 
vizsgálatából is az derül ki, hogy a címert kísérő „képi program” önálló elemet képez: nincsenek kapcsolódási 
pontjai a szöveggel. A magyar királyokról közvetett említés sem esik, a birodalom, illetve az ausztriai ház 
(melynek címerei a Thurzó címer körül láthatók) pedig csak a kötelező és megkerülhetetlen formákban 
szerepelnek. Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy a szent királyok ábrázolásának fentebb ismertetett párhuzamai 
egyértelműen azt mutatják, hogy a megadományozott személyétől független programról, szándékról van szó, 
melynek csak egyik példája Thurzó György címerbővítő oklevele. 
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elemzés alá. Az ekkor kapott címer pajzsa négyelt, középen szívpajzzsal a pajzson pedig két 
sisak látható. Az első és negyedik mezőben, a pajzs középvonala felé fordulva a régi családi 
címer kapott helyet, míg a második és harmadik, kék mezőben ágaskodó ezüst (fehér) 
egyszarvú látható. Ennek megfelelően a sisakok közül a jobb oldalin balfelé fordul koronás, 
ágaskodó, nyelvét kiöltő oroszlán, a bal oldalon jobbra fordult ágaskodó, növekvő egyszarvú 
emelkedik. A szívpajzs mezeje aranyszínű és benne fekete, koronás, felröppenő kétfejű (azaz 
birodalmi) sas látható. A takarók a bővítetlen címer színeit követve arany-vörös (tehát nem 
sáfrányszínű) és kék-fehér színűek. 
A diploma szövege érzékletes leírást ad a címerképekről, melyből az emelendő ki, hogy míg 
az oroszlánt Thurzó György erényei (elsősorban hűsége) jelének nevezi és nem utal régi 
családi jelkép mivoltára, addig az egyszarvút, melynek felvételére nincsen példa a Thurzók 
címeres emlékein, családja ősi nemességével kapcsolja össze (Generis vero tui Nobilitatem 
vetustam refert Monoceros). Egyértelmű tehát, hogy mintegy ad hoc módon értelmezte az 
oklevél szövegezője a címerképeket, és talán igény sem volt arra, hogy valamelyik elem 
régiségét, vagy újdonságát kifejezzék benne. Egyetlen kivétel természetesen a birodalmi sas, 
melynek szimbolikus magyarázata azért is tanulságos, mert összevethető a korábbi (Erdődy, 
Rákóczi) „különös kegyből ritka példaként” történt birodalmi sas adományozásokkal.1414 
Ebből pedig az látható, hogy az állathoz kapcsolt tulajdonságok Rákóczi és a Thurzó oklevél 
esetében konzekvensen, szó szerint ismétlődnek (nem éri villámcsapás, bele tud nézni a 
Napba), csupán az adományosra vonatkoztatott tulajdonságokban változnak a szövegek. 
Viszont ez esetben – először a magyar főnemesség körében – alakilag is egyértelműen a 
birodalom címerállatáról van szó, amit aláhúz a színek megnevezésében mutatkozó 
szabályszerűség.1415 
Az adománylevél a címer leírásában a heraldikai szabályokat követve elsőként az első és 
negyedik mezőket ismerteti, a szabályszerű leírástól való annyi eltéréssel, hogy az osztott 
mező színeit helyes, címerképeit viszont fordított sorrendben közli. A sisakdíszben is 
megjelenő két állat leírása különösen érzékletes. A szívpajzs leírása csak ez után következik. 
Az, hogy a szívpajzs leírására – az általános heraldikai gyakorlattól eltérően – utolsóként 
kerül sor, nem von le jelentőségéből, valószínű, hogy az új adomány jellegét emeli ki a 
szöveg. Ezzel összefüggésben említendő meg, hogy az egyszarvút az oklevél szövege sehol 
sem említi új elemként, sőt mivel a szívpajzs a bővítmény, így a dokumentum indirekt 
elismeri, hogy Thurzó György korábbi címerében szerepelt az egyszarvú, noha a heraldikai 
szakirodalom nem ismer rá vonatkozó adományozást. 
Az új, igen előkelő és a birodalom jelképével bővített címert Thurzó György használatba is 
vette,1416 leszármazóinak is ez szerepel pecsétjein. Mindamellett a szepesi ág régi címerét 
használta következetesen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1414 Az Erdődy-adománylevélt l. Áldásy: Címereslevelek. II. 199-202. Rákóczi Zsigmond címerbővítő oklevelének 
címerleírását ld.: uo. 254-255. 
1415 Az ősi Thurzó címer alsó mezejének színét az oklevél sáfrányszínűnek (in croceum campum) nevezi, míg a 
szívpajzsét aranyszínűnek (aurei coloris). Elképzelhető, hogy az igényes megfogalmazásra törekedő szerző a 
szóismétlést akarta elkerülni, valószínűbb azonban, a szívpajzs tartalmának előkelőbb voltát hangsúlyozta. 
Valószínű, hogy a kétfejű sassal elválaszthatatlanul összefonódott arany mező már önmagában „megkívánta”, 
hogy hozzá képest tegyen különbséget az oklevél szövege. 
1416 Pecséthasználatának és az azokon levő címerek mintaszerű bemutatását l. Federmayer: Juraj Thurzo. 
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Tőrös 
 
Tőrös János aki kamarai tanácsosi és diplomatai tevékenysége folytán emelkedhetett a 
főnemesek soraiba 1619-ben kapott nemesi levelével szép kiállítású címert is nyert. A kékkel 
és vörössel vágott pajzs alsó mezejében alul hármas szikla emelkedik, melynek középsőjén 
jobbra fordult, természetes színű sólyom áll, a felső mezőben két arany csillag között jobbra 
fordult félhold látható. A sisakdísz két fekete sasszárny között az alsó mező címerképe, a 
takarók színe fehér-vörös, arany-kék.1417 A bárói diplomában nem történik említés a címerről, 
igaz pecsétlenyomat sem került elő 1645 utánról. Ezt megelőzően azonban egyértelműnek 
látszik, hogy a leírt nemesi címert használta Tőrös János. Bár egyetlen teljesen ép és kivehető 
lenyomatot sem sikerült fellelni, a rendelkezésre állók erre utalnak. Egyetlen lényegesebb 
különbségként az figyelhető meg, hogy az alsó mező sziklái ellaposodtak a szó tényleges,1418 
és átvitt értelmében. Átvitten is, mivel a sisakdíszben nem kerülnek ábrázolásra.1419 Ezek a 
módosítások viszont csak másodlagos jelentőségűek 
 
 
Újfalussy 
 
A család a Divék nemzetségből származva igazak rá a Bossányi és a Majthényi családoknál 
írtak, illetve mindaz, amit a szakirodalom a nemzetség címeréről megállapított. Ennek 
megfelelően címere lombos fa előtt jobbra lépő medve, a fát jobbról és balról egy-egy égitest 
(csillag, félhold) kíséri. Az 1667-ben kiadott bárói diploma nem rendelkezik a címerről, 
viszont ettől függetlenül a jelek szerint a 17. század közepéig megőrződött címer a század 
második felében némi változáson ment keresztül. Újfalussy Gergely 1644-ből származó 
pecsétlenyomatán a fent leírt nemzetségi címer látható, a sisakdíszben jobbra fordult, 
növekvő medvével.1420 Bő fél évszázad múlva Újfalussy Sándor levelén ettől eltérő címert 
találni.1421 A pajzsban alul jobbra lépő medvét látni, mögötte viszont fenyőfa látható, jobbról 
balfelé fordul holdsarlóval, balról csillagtól kísérve, a sisakkoronán felröppenő, koronás (?) 
sasmadár áll fejét jobbra fordítva, a pajzs két oldalánál pedig címertartók láthatóak, jobbról 
talán griff, balról feltehetően oroszlán fogja a pajzsot.  Mint látható a változás formája 
egyértelműen rokon a Bossányi bárói címerrel: megváltozik a sisakdísz, pajzstartókat kap a 
címer és – az egyetlen azonos pont – a pajzsbeli fa fenyőfaként van leírva. 
Sajnos a rendelkezésre álló forrásanyag szórványossága egyelőre nem teszi lehetővé, hogy a 
változtatás közelítően pontos idejét, személyekre való kiterjedtségét meg lehessen határozni, 
így is nyilvánvaló azonban, hogy az Újfalussy család címere megváltozott mégpedig egyfelől 
az általános gyakorlat mentén (sas), másfelől a rokon családéhoz hasonlóan (fenyőfa, 
pajzstartók).1422 
 
                                                 
1417 Iványi: Cimeres levelek. 11-12., 6. kép. A festményen a címerpajzsot alul két angyalka tartja, de ezekről nem 
szól a szöveg és helyzetük miatt sem tekinthetők heraldikai értelemben vett címertartóknak. 
1418 Vö. 6 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: IOANNES TOROS, Batthyány Ádámnak, Kőszeg, 1635. június 10., 
MOL P 1314 nr. 49904., továbbá uo. nr. 49905., 49906. 
1419 Pl. 8 mm-es nyolcszögletű pecsét körirata kivehetetlen, Lippay György egri püspöknek, Pozsony, 1639. 
november 1., Pírmási Lt. Acta radicalia cl. X cap. 196. 9. cs. 219. p., és kb. 20 mm-es ovális pecsét, körirata: 
<IO>HANNES T<OROS>, [csak a sisakdísz maradt épen] Lippay György egri püspöknek, Pozsony, 1639. május 
26., uo. 103. p. 
1420 13 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán G U? betűkkel, Divékújfalu, 1644. április 2., MOL P 123 
I. a). 
1421 11 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz két oldalán AV DD betűkkel, Újfalussy Sándor és Mátyás özv. 
Radvánszky Györgyné Máriássy Johannának, Divékújfalu, 1697. április 25., MOL P 566  III. o. IV. cs. 113. sz. 
1422 Hasonló címert kap a család grófi rangemelésekor, ebben azonban nem szerepelnek pajzstartók, a fa fajtája 
nincsen meghatározva, a sisakdíszbeli sas pedig nem koronás, csőrében zöld ágat tart, színe nincsen megadva, vö. 
MOL A 57 XL. 190. (1745. szeptember 6.). 
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Viczay  
 
Az Osl nemzetségből származó család a korszakban jelentősebb szerepet nem vitt.1423 Viczay 
I. Ádám szerezte a báróságot, 1645-ben.1424 
 
Az Osl nemzetség szárnyas saslábja jelenik meg a Viczay család címerében is. A 
szakirodalom szerint a sasláb koronán áll, de ez a pecsétes források alapján nem állítható 
ilyen egyértelműen.1425 
A Viczay család legrégebbi fellelt pecsétje Viczay György egy levelén maradt fenn, de ábrája 
pontosan nem azonosítható, a pajzsderék jobb oldalán viszont feltehetően virág látszik.1426 A 
17. századból idősebb és ifjabb Viczay Ádám pecsétjein jobbra fordult sasszárny látható, 
mind a pajzsban, mind a sisakdíszben. Van olyan pecsét, melyen csak a szárny,1427 a 
többségén szárnyas láb látható.1428 Az 1645-ös rangemelést követően nem mutatható ki 
közvetlenül változás, ennek részben az az oka, hogy Viczay János pecsétjéről nincsen minden 
részleteiben azonosítható lenyomat.1429 Az nyilvánvalónak tűnik, hogy itt is sasszárny, vagy 
lábas szárny látható, más azonban nem állítható, ez csak azért sajnálatos, mert Viczay 
Ádámnak az 1680-as évekből fennmaradt pecsétjén a szárnyas láb koronán áll, a pajzs felett 
hétgyöngyös pajzskorona látható.1430 
 
 
Vizkelethy 
 
Egy viszonylag kiterjedt Pozsony vármegyei nemesi család, mely a középkor végén és a 16. 
században előbb katonai, majd inkább hivatali pályán próbált érvényesülni. Ez a legjobban 
Vizkelety Tamásnak sikerült a 16. század végén, a 17. század elején. Testvéreivel, Györggyel 
és Jakabbal 1569-ben elnyertek nemesség-megerősítést és címeradományt.1431 További 
előzmények nagyon hézagosak, de mindenképpen fontos szerepet játszott a Bocskai-felkelés 
lezárásában és a királyi Magyarország pénzügyigazgatásának megszervezésében. 1608-ban 
bárói címe elnyerésekor mindenesetre hadi fizetőmesternek nevezi a diploma, mely a 
tizenötéves háború alatti hadi és követi szolgálataira is utalást tesz.1432 Ugyanaznapi kelettel 
egyben királyi tanácsossá is kreálta őt az uralkodó, és még az évben adminisztrátori címmel 
a Magyar Kamara élére került.1433 Elismertségének jelzője, hogy gyermekei a 
mágnáscsaládokba házasodtak be, fia Mihály későbbi alnádor egyenesen Thurzó György 
nádor lányát vette el. 
 

                                                 
1423 Nagy: Magyarország családai. XII. 172-175. 
1424 1645. november 5., MOL A 57 660-662, Áldásy: Címereslevelek. III. 36. 
1425 Csoma: Magyar nemzetségi. 1278., Siebmacher Ungarn. Viczay v. Lóos u. Hédervár. 
1426 15 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett G V betűkkel, Lós, 1573. március 17., MOL E 185 Nádasdy Ferencnek nr. 
1.. 
1427 14 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: ADAMVS VICZAI DE LOOS, Batthyány Ádámnak, Lós, 1638. május 
26., MOL P 1314 nr. 51452., továbbá uo. nr. 51450, 51451., 51454., 51457., 51459.. 
1428 20 mm-es ovális pecsét, körirata: ADAMVS VICZAI DE LOOS, Batthyány Ádámnak, Lós, 1641. január 12., 
MOL P 1314 nr. 51460., továbbá uo. 25 mm-es változat nr. 51461-51463., 51465., 51466., 51468-51470., 51472., 51477-
51481., 51483-51487.. 
1429 25 mm-es ovális pecsét, körirata IOANNES WICZAI DE LOOS, Viczay Ádám Batthyány Ádámnak, Lós, 1654. 
november 5., MOL P 1314 nr. 51491.. 
1430 13 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzskorona felett <?> A betűkkel, Batthyány Ádámnak, Győr, 1683. június 
17., MOL P 1314 nr. 54488.. 
1431 1569. július 15., MOL R 64, Áldásy: Címereslevelek. II. 165., Nyulásziné: Öt évszázad. LXII. 
1432 MOL R 64., Áldásy: Címereslevelek. III. 36. 
1433  Szerepének értékelésére ld. Pálffy: A Magyar Királyság. 369., ld. még Fallenbüchl: Állami tisztviselők. 
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A család 1569-ben kapott nemesség és címermegerősítő levelet I. Miksa királytól.1434 Az 
ebben leírt és befestett címer kék mezejű pajzsában a pajzstalpban lévő vízből jobbra 
fordulva fehér egyszarvú emelkedik ki, szájában olajágat tartva, a pajzsmező jobb oldalát a 
vízből kiemelkedő fehér szikla tölti ki, a pajzsfő hátuljában hatágú arany csillag, sisakdísz az 
egyszarvú, a takarók színe ezüst-vörös, kék-arany. 
Mivel a bárói diploma olyan mértékben rongálódott, ami lehetetlenné teszi felhasználását 
nem lehet megmondani, tartalmazott a címerre vonatkozó rendelkezést. A szakirodalom 
mindenesetre pecsétes adatok alapján némi módosítással igazoltnak tartja a címer 17. századi 
használatát.1435 Az Általam fellelt pecsétek ezt nem támasztják alá, de nem is cáfolják. 
Vízkelety Tamás egyik levelét egy vágott pajzsú, de elmosódott címerképű pecséttel zárták 
le.1436 A 17. században Vizkelety György pecsétjén pedig álló és mindkét kezében valamit 
tartó emberi alak vehető ki,1437 az ő családhoz való kötődése viszont nem bizonyos. 
 
 

Wesselényi, hadadi 

 
A középkorban még Nógrád megyében birtokos család a 16. század elején került 
Erdélybe.1438 Ott  már Wesselényi Miklós és Ferenc felvirágoztatták a családot, előbbi 
ítélőmesterként, utóbbi főkincstartóként Báthory István kitartó híveiként adományul kapták 
Hadadot, 1582-ben pedig Ferenc bárói címet nyert Báthorytól. Fia I. István viselte először 
Közép-Szolnok vármegye fősipáni tisztét. Az ő fia, II. Ferenc Fülek várának kapitányaként 
lett ismert, 1646-ban emelkedett grófságra, majd 1655-ben a nádori méltóságra. Fiai 
különböző magyarországi végvárak kapitányai voltak, de fiági leszármazóik nem születtek, 
így a század második felében a grófi ág kihalt, a bárói ág pedig továbbra is Erdélyhez 
kötődött. 
 
A család címere az egyik legsajátosabb és a legsajátosabb történetű címer a magyar 
heraldikában, nem is csoda, hogy hamar felkeltette a heraldikusok érdeklődését. A sort Deák 
Farkasnak az Archeológiai Értesítőben megjelent publikációja kezdte, melyben bemutatta a 
család címerének több változatát. Erre reflektálva a Turul hasábjain már a 19. században 
hárman is foglalkoztak annak eredetével és történetével. Előbb Doby Antal és Deák Farkas 
közölt egy-egy újabb változatot, majd ezek megerősítésére közölt adatokat Csergheö Géza, 
nyomozva a címer legrégibb változatát. Végül Karácsonyi Jánosnak sikerült megtalálnia az 
eredeti címert és felvázolnia az évszázadok folyamán végbement változását, „elfajulását”.1439 
Karácsonyi a szakirodalomban máig elfogadottan heraldikai érvek mellett család-, és 
birtoklástörténeti adatokkal bizonyította, hogy a kereszturi és dansai Csese (Chese) családok 
1418-ban Zsigmond királytól nyert címere,1440 valamilyen – fi-, vagy nőági – rokonság révén 
lett a Wesselényi család sajátja. Mivel fennmaradt az adománylevél ezért a címer pontos 
ábrázolását is ismerjük (az oklevélben nincsen leírva a címer), ez alapján a címer:  balra dőlt 
címerpajzs kék mezejében a pajzsfő elejében, hátuljában, és a pajzstalp közepén egy-egy 
láncszempár (V-alakot formázva a pajzs közepe felé), sisakkorona nincsen, sisakdísz 

                                                 
1434 Bécs, 1569. július 15., MOL R 64, l. még Áldásy: Címereslevelek. II. 165., Nyulásziné: Öt évszázad. LXII. tábla. 
1435 Siebmacher Ungarn. Wizkelethy I., Ilka. 
1436 15 mm-es ovális pecsét, Galgóc vára, 1573. február 11., MOL E 185 Nádasdy Tamásnak nr. 2. 
1437 13 mm-es nyolcszögletű pecsét, körirata: GE<ORGIVS> WI<ZKELETY>, Sempc városa, 1652. június 16., MOL 
P 124 b) nr. 1356.. 
1438 Deák: A Wesselényi család őseiről. 
1439 Doby: Adatok., Deák: Czímer 1667-ből., Csergheö: Az Apaffyak., Karácsonyi: A báró Wesselényi család. 
1440 Konstanz, 1418. március 19., MOL Dl. 105.473., közlése: Karácsonyi: A báró Wesselényi család. 154-155., MHH 
I. X. 
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halfarkú, kiöltött nyelvű, balra forduló kutya, hátából a farok felé visszahajló (strucc)tollal, a 
halfarok és a toll ezüst, a kutyatest vörös színű. Ezt követően a sisakdísz a pajzsra került és 
az eredeti címerképek módosulása (a láncszemekből lánc, a tollból sisakdísz lett) 
következtében állt elő a 16. században felbukkanó, lánccal farönkhöz kötözött halfarkú, 
kiöltött nyelvű kutyát ábrázoló, három tollas sisakdíszű címer. A 17. században legtöbbször 
ábrázolt címerkép megint más, egy koronás, haltestű, oroszlánfejű, nyelvet öltő lény, mely 
mellső végtagjaival három szál (vagy egy száron három virágú) vörös rózsát tart, sisakdísz a 
címerkép. Ezt követte a címerkép végleges újraértelmezése: a 18. századra, a fent leírt állatból 
koronás szirén lett, mely ugyanúgy rózsákat tart.1441 
 
 
Zay 
 
A Pest megyei Csömörön birtokló család felmenőit a 14. századig lehet visszavezetni.1442 A 
kutatás korábban egyértelműen a Vaja nemzetséghez sorolta a családot, az újabb 
eredmények a középkor végén a Szentpéteri rokonságba beházasodónak tekinti1443 és Vaja 
nemzetségből való származást ennek révén, de főképp, mint tudati elemet értelmezi.1444 A 
középkorban még jelentéktelen famíliát Zay Ferenc emelte ki az ismeretlenségből.1445 1551-
ben lett Szolnok várának kapitánya, ezt a posztot ugyan csak rövid ideig töltötte be, de 
Külső-Szolnok megye főispáni címét élete végéig, emellett a királyi naszádosok kapitánya. 
1555-ben Verancsics Antal mellett az egyik portai követ. 1559-ben királyi tanácsos és egy 
évre rá báró lett. Katonai pályafutásán is fontos állomás ez az év, ekkor lett felső-
magyarországi főkapitány. Leszármazói ugyan a főnemesség tagjaiként éltek továbbvinni 
nem tudták Zay Ferenc sikerét, a következő másfél száz év folyamán még főispáni tisztet 
sem töltöttek be a családtagok. 
 
A családnak a Vaja nemzetsége való kapcsolása alapján Csoma József címerét is ennél a 
nemzetségnél hozza fel, azt állítva (források megjelölése nélkül), hogy a Vaja nemzetség 13. 
századból adatolható mesteralakját a „Zay család czímerében folyvást használta s 
czímerbővítéseibe is mindig felvette”.1446 A címer fejlődésének vázlatát adó Csergheö Géza is 
első változatnak a Vaja nem ezüsttel és kékkel hasított pajzsát adja meg, későbbi forrást erre 
nem talált csak a grófi címert. Vajay Szabolcs – sajnos forrásait nem közölve – részletesebb 
fázisokat határozott meg.1447 Eszerint létezett egy Zsigmond-kori adomány, mely „az 
ostromlott toronyba üszköt vető harcos”-t ábrázolt, ezt követte volna a Jagelló-korban a Vaja 
nemzetség címerével való egyesítés, oly módon, hogy az az alsó mezőben kapott volna 
helyet. Negyedik lépcsőként Zayugróc várának kapucímere alapján a vitézt páncélosan, a 
tornyot tetősen adja meg. Korszakunk vonatkozásában utolsóként a bárói címmel együtt 
hasított pajzsot ír le, melynek első mezejében a régi, másodikban zöld talaj felett lebegő 
koronából kinyúló, egymás felé fordult, egy-egy szablyát egymással keresztezőn tartó 
páncélos kar, vörös mezőben a két kar között egymás felett, két lebegő királyi korona. A 
sisakdísz jobbról a növekvő vitéz, balról a második mező címerképe. Ez a tetszetős fejlődés 
azonban egyelőre nem igazolható. A családi levéltár szisztematikus feltárása szolgálhat még 
új eredményekkel, egyelőre úgy tűnik, hogy a Vaja nemzetség címerének felvétele újabb kori 

                                                 
1441 A Deák Farkas által közölt forrás szerint ez a változat már az 1660-as években megjelent, ld. Deák: Czímer 
1667-ből , ezt azonban a Bevezetőben írottak alapján nem tekintem perdöntőnek. 
1442 Vajay: A csömöri Zay családról. I-II., 16-17. századi családfa uo. II. 37-39. 
1443 Karácsonyi: A magyar nemzetségek. 1042-1043., Engel: Genealógia. Szentpéteri (Valkó m.). 
1444 Vajay: A csömöri Zay családról. I. 59. 
1445 Életéről részletesen l. Thallóczy: Csömöri Zay Ferenc. 
1446 Csoma: Magyar nemzetségi. 1312. 
1447 Vajay: A csömöri Zay családról. I. 66-67. 
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fejlemény. Korszakunkból csak olyan pecsétek kerültek elő, melyeknek csak sisakdísze 
azonosítható biztonsággal, így például Zay Péter a 16. század végén hasított pajzsot és 
sisakdíszében növekvő, jobbjával kardot emelő, balját csípőre tevő alakot vésetett 
pecsétjére.1448 Zay Ferenc címerében talajon baloldalt álló emberalak ismerhető fel, a pajzs 
hasításának, avagy az alsó mező osztásának nincsen nyoma, a pajzs felett egy sisak 
ismerhető fel.1449 Zay László 17. század közepi pecsétjén viszont már két sisak látszik, és a 
pajzs bal oldalán is sejthető a két kar.1450 Arra tekintettel, hogy az 1560-as bárói diploma nem 
tartalmazott a címerre vonatkozó rendelkezést,1451 - mint ahogy a Nyáryak bárói oklevelét 
kivéve a század folyamán egy sem – valószínűbbnek látszik, hogy a hasított pajzs későbbi, 
de mindenképpen külön adomány, vagy felvétel útján került a címerbe. 
 
 

Zichy, vázsonykői 

 
Bár Karácsonyi János a Zichy család őséül Szajki Gált nevezte meg, az újabb kutatás szerint 
nem őtőle, hanem unokatestvérétől, Jakab mester, udvari vitéztől származik le a család,1452 
mely a 17. század első feléig nem játszott nevezetesebb szerepet. Első igazán ismert tagjai 
György vasi alispán fia, Zichy Pál és az ő fia István voltak. Előbbi utóbbi szinte szédületes 
karriert futott be, hiszen életében megszerezte nem csak a bárói, hanem a grófi címet is. Ezzel 
párhuzamosan 1655-től folyamatosan töltött be fontos országos méltóságokat: 1655-től 
kamaraelnök, 1661-től haláláig koronaőr, 1681-től főajtónállómester, majd élete utolsó három 
évében tárnokmester. Emellé megszerezte Szabolcs vármegye főispáni tisztét is. A család 
igazi virágzása ugyan csak ezt követően kezdődött, de ilyen gyors feltörésre már nem volt 
példa történetében. 
 
Noha a vizsgált korszakból nem áll rendelkezésünkre királyi adománylevél, pusztán a 
címeres pecsétek alapján jól nyomon követhető a címer fejlődése. A családtagok által a 16. 
században használt pecsétek jelentős része gemma, vagy kivehetetlen ábrájú címeres pecsét. 
Azonban már a 15. század végéről Zichy II. (?) Benedektől származó iratokon jól kivehető 
felzetes pecsétje, mely két szarvasagancsot ábrázol, azért nem feltétlenül lehet természethű, 
szemben ábrázolt szarvasagancsról beszélni, mert úgy tűnik, azok egymáshoz érő, de 
különálló tárgyból (?) indulnak.1453 Zichy Istvánnak a század közepéről fennmaradt 
pecsétlenyomatain viszont egy szembe néző, agancsos szarvasfej vehető ki.1454 A joggal 
felmerülő kérdésre, hogy Zichy Benedek pecsétje bővült, vagy Zichy Istváné őrzött meg egy 
régebbi formát nem lehet egyértelmű választ adni a következő időszak pecsétjeinek 
analógiájára sem. Kellő forrás, és Zichy Benedek pontos azonosításának hiányában az is csak 
feltételezés marad, hogy ági eltérésről lenne szó, mivel ez esetben sem igazolható, hogy ki 
tért el és mitől. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Zichy Ferenctől is van egy századvégi 
címerkép, melyen a pajzsban szembefordult agancsos szarvasfej látható a szarvak között a 
fejre illesztve egy latin kereszttel.1455 Ezek szerint vagy az egyes ágaknak igen hamar külön 

                                                 
1448 16 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán P Z monogrammal, Fánchy Györgynek, Ugróc vára, 1592. 
július 9., MOL R 319 Fáncsy család. 
1449 13 mm-es ovális pecsét, a Hadad melletti tábor, 1562. március 5., MOL E 185 Nádasdy Tamásnak nr. 6. 
1450 24 mm-es ovális pecsét, Wesselényi Ferencnek, Ugróc, 1666. február 14., MOL E 199 II/123/4. 
1451 Vö. Áldásy: Címereslevelek. II. 138-139. 
1452 Vö. Karácsonyi: A Zichy család., és Engel: Genealógia. Zicsi (Zichy). 
1453 Zics, 1499. december 26., MOL Dl.39426., és 82158. 
1454 15 mm-es ovális pecsét a pajzs felett S Z monogrammal, Eger (? – „ighir”) vára, ?. augusztus 20., MOL E 185 
Nádasdy Tamásnak nr. 51., továbbá uo. nr. 13-15. (1554) 38. (1557), 48., 56., 63., 64. 
1455 15 mm-es ovális pecsét, a pajzs felett F Z [tükrözve] betűkkel, 1854, MOL V 4 162. d. 
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címerváltozatai lettek, vagy teljesen szabadon használták fel a címer motívumait, csak éppen 
ezek alapján az nem dönthető el, hogy miket. A heraldikailag legvalószínűbbnek az látszik, 
hogy az agancsos szarvasfej egyszerűsödött, míg az időrend ennek éppen ellenkezőjét 
sugallja. Nem szabad viszont elfelejteni, hogy a család elkülönülő ágairól van szó, melyek 
közül éppen Benedek, illetve fia, Rafael leszármazói vitték tovább a nevet a 17. században. 
Így nem csoda, hogy ekkor csak és kizárólag a két szarvaikkal kifelé fordul agancsot találni a 
Zichyk címereiben. 
Az időben legkorábbi lenyomatokon Zichy Páléin a két agancs koronára van helyezve, 
köztük hol latin, hol lebegő görög (egyik esetben talpasvégű) kereszttel.1456 Ettől kezdődően a 
pecsétes anyag egységes abban, hogy a címerben lebegő koronából kinövő két szarvasagancs 
látható, szarvakkal kifelé fordulva, egyetlen lényeges különbség a szarvak között mindig 
ábrázolt kereszt formája. Ha egyenlő szárú a kereszt, akkor néha lebeg, a legtöbbször 
talpasvégű, de előfordul, hogy leginkább mantuai, vagypedig máltai keresztre emlékeztet.1457 

Ilyen láthtó Zichy Mihály vasi alispán pecsétjén, mely az egyetlen a 17. századból, amelyen 
nincs korona, hanem az agancsok a pajzs vonalára vannak helyezve, a korona talán a kereszt 
alatt van, és a pajzson kívül jobbról egy ötágú csillag, balról jobbfelé fordult félhold 
látható.1458 Zichy Istvántól számos pecsét maradt fenn, melyek alapján úgy tűnik, hogy 
gyűrűspecsétjeire a görög, nagyobbakra a latin keresztet vésette, tehát nem alakult ki 
egyértelmű gyakorlata. Összevetve mindezeket a Zichy albumban az ő nevével jelzett 
címerrel igencsak kérdésessé válik vagy a címereskönyvek forrásként való használhatósága, 
vagy a pecsétanyag hitele, abban ugyanis a kereszt és az agancsok hármas halomra vannak 
helyezve, ráadásul a sisakdíszben a halmokkal együtt ismétlődik a pajzsbeli kép.1459 A 
színezés (pajzs kék az agancs és a kereszt arany színű, a takarók színe kék-vörös) feltehetően 
tükrözi a valóságot. Érdekes adalék, hogy a nemesi ágból való Zichy György pecsétjén látni a 
pajzsban kettős keresztet, ami akár címertörésre is utalhat.1460 
A 17. századra tehát alapvetően kialakult mind a nemesi, mind a főnemesi ág címere, 
azonban a fenitek, elsősorban Zichy I. István címerhasználatának tanulságai alapján a kisebb 
eltéréseket nem tanácsos rendszerbe foglalni. Az egész korszakot tekintve az mindenesetre 
jól látszik, hogy Zichy II. Benedek címere miként formálódott tovább utódainál. 
 

                                                 
1456 Latinkereszttel: 15 mm-es nyolcszögletű pecsét a sisakdísz mellett P S monogrammal, Batthyány Ferencnek, 
Veszprém, 1618. szeptember 2., MOL P 1314 nr. 53319.. Lebegő görög kereszttel: 11 mm-es nyolcszögletű pecsét a 
a pajzs felett P Z monogrammal, Batthyány Ferencnek, Veszprém, 1617. január 4., MOL P 1314 nr. 53318. 
1457 15 mm-es ovális pecsét a pajzskorona két oldalán S Z betűkkel, Batthyány Kristófnak, Oroszvár, 1682. 
augusztus 20., MOL P 1314 nr. 53206. 
1458 13 mm-es nyolcszögletű pecsét, a pajzs felett N?DZ betűkkel, Batthyány Ádámnak, Rohonc, 1638. augusztus 
18., MOL P 1314 nr. 53311. 
1459 Kubinyi: Egy XVI és XVII. századi. 25. – az album eredeti rendeltetése nem ismert, amennyiben valamely 
egyházi társulathoz lenne köthető, felmerülhetne a halmok és a latin kereszt kapcsolatából a Golgotára való 
utalás, mely esetén egyedi vallásos kontextusból fakadó változat lenne. 
1460 14 mm-es ovális pecsét, a sisakdísz két oldalán Z G monogrammal, Batthyány Ferencnek, Kisvárda, 1690. 
november 13., MOL P 1314 nr. 53035. 
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ÖSSZEGZÉS 
 
 
Azt megvizsgálva, hogy a címszerzések és rangemelések milyen kapcsolatban voltak a 
címerek megváltoztatásával, feltűnő, hogy a 16. század folyamán a bárói rangemelésekhez, 
az első, Nyáry Ferencnek adományozottat kivéve, közvetlenül nem kapcsolódnak 
címeradományozások (vagy legalábbis nem ismertek). Azok vagy előtte történtek (bár ebben 
az esetben nem lehet tudni, hogy „napirenden volt-e már” a címszerzés is – pl. Bakács, 
Alaghy, Melith), vagy azt követően (Rákóczi, Thurzó). A grófi rangemelésekhez inkább, 
vagy legalábbis kiegyenlítettebb az arány egy ideig, hiszen az Erdődyek után a Bánffyak 
grófi diplomája, ha a szöveg nem is szól róla, lényegében megerősíti a címert. A grófi 
címadományozások általánossá válásával, az 1630-as évektől viszont visszaesik a címert is 
érintő rendelkezések száma, majd a század második felében kiegyenlítetté válik. 
A főnemesség címerváltozatainak értékelésénél szükséges áttekinteni, hogy mihez képest 
változtak  meg a címerek, azaz mi volt az eredeti forma. Ez nagyrészt összefügg a család 
eredetével, azzal a társadalmi réteggel, amelynek tagja volt, amikor címerét felvette, vagy 
adományul kapta. A címerhasználat kezdetekor betöltött társadalmi állástól a címer 
felvételének ideje is függhet. A főúri nemzetségek már korán, általában a 13. századtól 
használtak címereket, de a címerrel nem élő nemes állapotú személyek önkényes 
címerfelvételeit sem lehet a 16. századnál későbbre tenni. A családi címerek eredete mégsem 
jelenti feltétlenül a család történetével való egyezést, amire a felvett címerek mellett a 
címerváltozatok a legjobb példák. A címer eredetét tekintve, alkalmazva a szakirodalomban 
elfogadott nézeteket, el lehet különíteni a nemzetségi címerek viselőit, az önkényesen címert 
felvetteket és a címerrel királyi adomány alapján rendelkezőket. Ez azonban csak a téma első 
megközelítése, mely csoportjait a gyakorlat alapján tovább kell tagolni. A nemzetségi 
címerek esetében vannak olyan családok, illetve nemzetségek, melyeknek nemzetségi címere 
ismert (a már a bevezetőben említett feltételekkel) a középkornak azon szakaszából, melyben 
a nemzetség funkcióit betöltő, tényleges „intézmény” volt, és természetesen vannak olyan 
esetek, amikor nem. A 16-17. századi címeres forrásanyag alapján az első kategórián belül 
szükséges további distinkciókat tenni, egyes családoknál ugyanis, bár igazolható a valamely 
nemzetségből való leszármazás, mégsem nem mutatható ki annak címerének használata. 
Más esetekben változtatás nélkül használta a család a nemzetségi címert, míg máskor 
változtatást eszközölt rajta.  
Az adományként kapott címerek esetében fontos tényező, hogy a címeradományozás 
nemesítéssel együtt, vagy a nélkül történt. Utóbbi, csak a címer megerősítését, és esetleg 
bővítését tartalmazó királyi rendelkezés, értelemszerűen vonatkozhat valamely nemzetség 
tagjára és címerére. A címerbővítésnek van egy nagyon érdekes és egyben kérdéses 
mozzanata is, a legtöbb esetben, különösen, ha nem jár együtt az adomány nemesítéssel, 
utalás történik a család korábban használt címerére, amelyet ezáltal megerősít, vagy kibővít 
az uralkodó. Ennek jogi lehetősége és gyakorlati megvalósítása természetesen adott volt, az a 
körülíró, a konkrétumokat kerülő fogalmazás azonban, mely az oklevelekben legtöbb 
esetben ezzel kapcsolatban előfordul, és valamelyik korábbi magyar király által kiadott 
oklevélre hivatkozik, kétségeket ébreszthet annak tényleges valóságtartalma iránt. 
Különösen azért, mert olyan sokszor fordul elő. Bármely adomány, jog „öregítése”, minél 
távolabbi korhoz és autentikusabb személyhez való kötése bevett szokás, szinte elvárás volt. 
A címerek esetében a címernek oklevélben való adományozásának gyakorlata, divatja, 
különösen elsősorban a királyi udvarhoz tartozók köreiben (például II. Lajos alatt), végül  
majd tömegessé válása ösztönző tényezőt jelentettek az önkényes felvétel legitimizálására, 
mely szöveg azonban a címer eredetét, ősiségét is elismerte. Ehhez hasonló jelenség 
figyelhető meg a 17. század második felében, amikor rangemelő diplomákban helyet kap a 
leginkább vélt, vagy éppen tudatosan hamisított első címeradomány szövege, jellemzően a 
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13. századból, ezen belül többször is IV. Lászlótól. A kancelláriának a korban nem volt 
különösebb befolyásolási szándéka és tevékenysége – legalábbis a főnemesség tekintetében – 
a címerre, illetve az adománylevél tartalmára, az elsősorban a megadományozott 
kívánságának megfelelően lett kiállítva és az ő elvárásait tükrözte, akár hamis, akár 
homályba vesző címer-eredettel. Ebből következően sokszor felmerülhet az igazolhatatlan 
kétség, nem a címer korábbi használata, hanem annak uralkodói adomány-volta dolgában. 
Egyes esetekben még az sem zárható ki, hogy az első címeradományozó diploma bár 
önállóan (nem csak újabb adomány szövegében átírva) létezik, vagy létezett, de nagy 
valószínűséggel hamisított.1461 A nemességadományozással összekötött címeradományoknál 
sokkal egyértelműbb a helyzet, hiszen a nem nemes státuszúak esetén általában nem 
feltételezhető hosszú időre visszanyúló címerhasználat,1462 illetve maga az oklevél is újként 
adományozza a címert. A főnemesség vizsgálatakor viszonylag kevés ilyen esettel találkozni, 
mivel a társadalmi mobilitás általánosságban nem volt olyan mértékűnek mondható, mely 
nagy számban emelte volna a nem nemeseket, akár még a tárgyunkat képező közel két 
évszázadnyi időtávon, több generáción keresztül. Tekintettel arra, hogy a rangemelések 
nemes személyek részére szóltak, értelem szerűen jobbágy nem lehetett egyszerre báró, a 
rangemelések esetén az adományos családnak már rendelkeznie kellett címerrel, legalábbis 
azon időn túl, amikor a címerhasználat olyan elterjedtté vált, hogy - bár kölcsönös 
vonatkozásukat a jogalkotók nem ismerték el – minden nemes rendelkezett címerrel. Ezt 
azért fontos leszögezni, mert rangemelések esetén új címer adományozására ebből 
következően nem került sor, annál inkább annak megváltoztatására. Az eredeti címerre 
vonatkozóan így is értékes forrásokat szolgáltatnak a rangemelő oklevelek, mivel a szöveg 
bővítés esetén általában megemlíti, hogy mi volt a bővítendő címer. 
A középkor folyamán találkozni olyan, nem kirívó és jogosnak elismert esetekkel, amikor 
idegen uralkodó adományozott magyar személynek, illetve famíliának címert, ezek közül 
néhány továbbélt a kora újkor folyamán (Telegdy, Sárkány, Perényi). Viszonylag ritka, de 
nem példa nélküli, hogy 1526 után nemességet szerző család néhány, vagy akár egy 
generáció alatt a főnemességbe jusson. Az ő nemesítésük a kor gyakorlatának megfelelően 
minden esetben címeradománnyal együtt történt (Horváth Stansic, Lippay, Joó, Bosnyák, 
Thököly, Tőrös) 
 
A mágnások címerének uralkodói megváltoztatására vagy a rangemeléskor, vagy attól 
függetlenül külön adománylevélben évekkel az után kerülhetett sor. Mindez az írásos 
anyaggal, eredeti, vagy másolatban fennmaradt oklevelek alapján kirajzolódó kép, kérdés, 
hogy a pecsétes anyag vizsgálata mennyiben tudja ezt árnyalni. Szép számmal akadnak 
olyan családok, melyeknek címerére vonatkozóan a vizsgált korszakból semmilyen hivatalos 
irattal nem rendelkezünk bár tudjuk, hogy megváltozott. Van továbbá számos olyan, 
amelyik bár eredete ismert, a 16-17. század folyamán nem változott, olyan is melynek sem 
eredete, sem változtatása, megerősítése nem ismert.  
A pecséteken fellelhető változatok száma viszont olyan nagy, hogy szükséges azok között 
különbséget tenni 
A változtatásnak, bővítésnek nemcsak formája, hanem értelmezésemben fokozatai is vannak. 
Az uralkodó által kiadott okiratok által rögzített változás (vagy megerősítés) teljes 
érvényűnek tekinthető, általában feltételezhető, hogy a család ezt követően azt is használta. 
Csakhogy az ilyen okiratok fogalmazása megengedő, nem kötelezi, csak feljogosítja az 
adományost az adománnyal való élésre, ezzel is magyarázható, hogy nem sok esetben, de 
előfordul, hogy az uralkodó által szentesített változtatás, nem, vagy nem minden érintett 
kedvezményezett esetében egyszerre következett be. A pecsétanyagban tükröződő ilyen 

                                                 
1461Erről lehet szó, a Czobor és a Nyáry címereslevelek esetében, l. az egyes családoknál. 
1462Tanulságos kivétel ez alól a Serényi armális (1516-1526 között), l. o. 
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anomáliák a gyakorlat és az elmélet különbözőségére utalnak. Ez azért lehet fontos, mert 
arra csábít, hogy a címerhasználatban megjelenő változatok jelentőségét túlértékeljük. Ezért 
hangsúlyozva a címerhasználat terén előforduló sokszínűséget, az abban megjelenő 
változatoknak csak akkor tulajdonítok nagyobb jelentőséget, ha az tartósnak bizonyul, 
közvetlenül megelőlegez egy később szentesített címert, vagypedig különösen, ha nem áll 
rendelkezésre írásos emlék a címer jelentős megváltozásáról és a pecsét- stb. anyagban ez 
mégis megtalálható. 
Kérdés csupán az, hogy mit tarthatunk jelentős és mit kevésbé jelentős változásnak? 
Véleményem szerint a hivatalos adományokkal összhangban jelentős változásnak tekinthető 
a pajzs felosztása; új címerképnek a pajzsra, vagy egyik mezőjébe való kerülése (az alább 
tárgyalandó kivételekkel); a színek megváltozása; a sisakok számának, illetve a sisakdísznek 
a megváltozása. Kevésbé jelentős változtatásnak tekintem a címer már meglévő elemei 
számának, irányának, pajzsbeli elhelyezkedésének, részleteiben való kidolgozásuknak 
(például holdarc, csillag sugarainak száma) a megváltozását. Nagy kérdés különböző 
járulékos elemek jelentőségének értelmezése, gondolok itt elsősorban az égitestekre, 
valamint a hármas halomra. Ezek olyan címerképek, melyek a korszakban általános 
tendenciaként kerülnek be, illetve le egyes tárgyakon található címerekre, illetve címerekről. 
Jelentőségük azonban nem elhanyagolható gondoljuk például a magyar címer hármas 
halmára, vagy a Pálffy címer hasonló elemére, amivel kiegészülve alkotta Pozsony vármegye 
címerét. Ezek alapján a hármas halom megjelenését és következetes alkalmazását jelentős, 
míg az égitestekét elhanyagolható változtatásnak tartom. 
A pecsétes anyag átvizsgálása a változatokra vonatkozó általános és egyedi megfontolások 
mellett, kivételeivel (melyek legtöbbször vésési hibák) is szolgál tanulságokkal. Így például 
számos, kellően jelentős címerpecsétes forrásanyagot hátrahagyó család esetén találkozni 
címerképe megfordítását hordozó lenyomatot. Esetenként előfordulnak vésési torzszülöttek 
(mint Majthényi „elefántja”) és megmagyarázhatatlan egyéni címerváltozatok (mint Rákóczi 
Zsigmond egyszarvúja, vagy Révay Ferenc lova). Ezek kétségkívül érdekes, de leginkább a 
szabályt erősítő kivételek sorába tartoznak. 
A pecsétanyagból leszűrhető másik csoportot azok a ritka esetek képezik, melyek azt 
mutatják, hogy a rangemeléskor kapott címert nem az adománylevélben meghatározott 
módon használták (a fenti esetek kivételével). Mely a legszembetűnőbb az Alaghyak 
esetében. Az amúgy is sajátos, és nem kimondottan szabályszerű 1604. évi adományt Alaghy 
Menyhért egyáltalán nem alkalmazta pecsétjein. 
A pecsétanyagban sincsen határozott nyoma ági változatok, címertörések megjelenésének, 
általánossá válásának. 
Egyéni változatok viszont szép számmal vannak a Drugethek pajzsnégyelésétől, Forgách 
Zsigmond főpapi címerén át Pálffy Pál rutapajzsával bezárólag. Ezekben tendenciát 
felfedezni, amellett, hogy állandóan jelen vannak a forrásanyagban ennek emlékei, nem 
lehet. Egyes módosulások ugyan tipikusak (például a hármas halom pajzstalpba helyezése), 
de nem szabályszerűek. Itt kell szót ejteni a korona önkényes felvételéről, azaz mennyiben 
volt ez összefüggésben a címszerzéssel, illetve kimondottan a grófi rangemeléssel. Erről azt 
lehet mondani, hogy a jelenség túl gyakori ahhoz, hogy egyértelmű legyen az összefüggés, 
lehet, hogy ez esetben is csak divatról van szó. 
 
 
Formai változatok 
 
A legszembetűnőbb, minden forráson felismerhető változás a pajzs felosztása. Ennek 
számtalan gyakorlati és még több elméleti variációja létezik, a vizsgált időszak és társadalmi 
csoport esetében azonban megfelelően leszűkül a kör. A pajzs negyedelése és közepére 
szívpajzs helyezésének első példája az Erdődy címer (1580), ezt követi a Thurzó (1607), majd 
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a Thököly (1654) és a herceg Esterházy (1687). Az első három esetben grófi rangemelésről 
van szó, de az első kettőnél a címeradomány a rangemeléstől elkülönülten, időben az után 
következett be, míg a Thökölyek esetében azzal egy időben, egy diploma részeként. Az 
Erdődy címer a felosztás formáját tekintve lehet csal a másik kettő előképének nevezni, más 
tekintetben jelentősen különbözik azoktól. Mindhárom adomány részét képezi a birodalmi 
(kétfejű - alább) sas különös kegyként, mint az uralkodó jelképének az adományozása, ez 
azonban az Erdődy címernél az első mezőbe, míg a másik két esetben a szívpajzsba kerül. A 
Thurzó és a Thököly címeradomány hasonlít egymáshoz abban is, hogy a négyelt mezőben 
az 1. és 4, valamint a 2. és 3. címerképe azonos, az Erdődy címernél ez csak a 2. és 3. mezőre 
igaz, ezt az aránytalanságot az okozza, hogy a családi címer a szívpajzsba került, a sast pedig 
nem ismétli a 4. mező. A sisakokban is eltérés van, az Erdődy címeren – a bemutatott sajátos 
fejlődésnek köszönhetően – három sisak található, mely közül a két szélsőn teljesen önálló, a 
pajzstól független elemeket találni. A Thurzó és Thököly címer esetében csak két sisak 
látható, melyek közül a jobb oldalira kerül a családi címerkép. A fentiekre, különösen is a 
sisakok számának alakulására csak hipotéziseink lehetnek, de feltűnő, hogy a szívpajzsban 
látható címerkép egyik esetben sem jelenik meg a sisakdíszben. Az Esterházyak hercegi 
címere is ezen vonalak mentén jellemezhető, azzal a különbséggel, hogy itta a szívpajzsba az 
uralkodó nevének kezdőbetűje került, a sisakdíszeket pedig a hercegi korona pótolta. 
A pajzs negyedelésére már a középkorból van példa, melyek közül a legismertebb Hunyadi 
János címerbővítése. A vizsgálatunk körébe tartozó családok közül a Perényi és a gersei 
Pethő hozta a középkorból negyedelt pajzsát. Ezt követően a 16. század második felétől, I. 
Rudolf uralkodásától kezdődően figyelhetők meg ilyenformán bővített családi címerek, mint 
a Listhius (1573), Pethe (16. század vége?), Daróczy (1603), Alaghy (1607), Barkóczy (1631), 
Draskovich (1635), Czobor (1653?), Bihary (1666), Nyáry (?). Többségük megegyezik abban, 
hogy két címerkép variálódik négyes formában a címeren, ennek egyike természetesen a 
családi a másik majdnem minden esetben más. Másik család címere kerül egyesítésre a 
Draskovichok, Esterházyak és Nyáryak esetében, új az adományozott által kért címer jelenik 
meg a Listhius, Pethe (?), Daróczy, Barkóczy, Czobor családoknál, megjegyezve, hogy a 
Daróczyak családi címerüket, mint nemzetségi címert erősíttették meg. A Bihary címerbe 
feltehetően az uralkodó címermadara került. Az Alaghy címer második bővítése pedig 
egyedülálló, mert itt a negyedelésnek a címerképek vonatkozásában nincs jelentősége, 
csupán a színezésben. A címerpajzs negyedelése egyértelműen a leggyakoribb formája volt a 
felosztással járó bővítésnek.  
Sokkal ritkább a három részre osztás. A 16. századból származó két esetben ez hasítással 
történt először (még II. Lajos uralkodása alatt)  Serényi, majd az Istvánffy címer esetében, 
mindkétszer az első mezőben kapott helyet a családi címer, melyet a Serényiek esetében a 
címerkérő kívánsága szerint kitalált, Istvánffy Miklós címerbővítésekor édesanyja 
családjának címerével egyesítették. A 17. században ez a felosztási mód megváltozott, de 
továbbra sem lett gyakori. A Majthényiak címere vágott és felső mezejében hasított formán 
lett kiadva, de a család ezt ékkel, vagy sátorral való osztás formájában használta. Esetükben 
a címer az uralkodó jelképével, a koronás fekete sassal és egy választott heroldalakkal (fekete 
oroszlán) bővült, oly módon, hogy a sas került e legelőkelőbb helyre, viszont habár az 
eredeti családi címer csak az alsó mezőben kapott helyet (a sisakdíszekben sem) nagyságát 
tekintve hangsúlyos maradt. 
A kétfelé osztás viszonylag ritka, talán mert nem hat annyira előkelően. Az arisztokrácia 
soraiból a 16-17. században a Rákóczi család az egyedüli, melynek címere ilyen módon 
bővült (az uralkodó címermadarával) rangemelése után (1597). 
Előfordult továbbá, hogy csak a sisakdíszben történt változás, például az Erdődy (1565), 
Pethő (1572, 1621, 1659), majd a Balassa (1664), és a Szunyogh (1669) család esetében. Közös 
jellemzőjük ezen változtatásoknak, hogy a birodalmi sas, vagy legalábbis az uralkodó 
jelképének mondott elem mindegyikben megtalálható, az Erdődyek és a Szunyoghok 
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esetében ugyan nem kizárólagosan, de e legelőkelőbb helyen. Itt szükséges megjegyezni, 
hogy ezen bővítésekből egyértelműen megerősíthető az a Thurzó és Thököly grófi címerrel 
kapcsolatban már megfogalmazott állítás, hogy a sisakok számának nem volt a korszakban 
rangjelölő szerepe, pontosabban ha volt is, azt nem alkalmazták következetesen. Az 
Erdődyek 1565-ös címere esetében a pecsétes anyagból már évekkel korábbról kimutatható a 
sisakon három különböző elem, ezért a sisakok száma inkább ezek függvényében alakult, 
mint a rangjelölés esetleges szempontja szerint. A gersei Pethők 1572-es bővítésének esetében 
sincs egyértelmű utalás a (már korábban elnyert) bárói címre, a sisakok száma feltehetően a 
kompozícióval összefüggő okokból alakult ki. Noha a 17. századból vannak olyan példák, 
melyek arra utalnak, hogy a bárók két a grófok három sisakot viselhettek a pajzs felett (pl. 
Majthényi, Barkóczy, illetve a Czobor), a már említett Thurzó és Thököly grófi címerek kettő, 
valamint a Balassa grófi címer egyetlen sisakja, vagy a Draskovich címer sisaknélkülisége 
már nem tarthatóak csupán a szabályt erősítő kivételnek. 
Ritka kivételek azon változtatások, melyek nem a pajzs felosztásával mennek végbe. A gersei 
Pethők egyik ága 1621-ben nyert címerén például a régi családi címer a pajzsra helyezett sas 
mellére került. A Bánffak 1622-es grófi diplomája is pajzstartót adományozott, de ez esetben 
tényleges helyzetében, nem pedig a pajzson látható. 
 
 
Tartalmi változások 
 
A címerek rangemeléstől független, mondhatni spontán, változásait hagyományosan és 
teoretikusan a címer romlásának (korábbi szóhasználattal, „elfajulásának”) kell tartani. 
Elméletileg kétségtelenül így van, elsősorban azon címerek esetén, melyek esetében ismert 
királyi adomány, tehát hivatalosnak tekinthető első alak, de ezt szokás feltételezni a 
nemzetségi címerekből levezethető családi címerek esetén is. A magyarországi 
címerhasználat gyakorlata olyan mennyiségben és természetességgel tartalmaz ilyen 
romlásokat, különösen az ezen dolgozat keretében vizsgált időszakból, hogy az élő heraldika 
korához, illetve a nyugatabbi gyakorlathoz viszonyított egyértelmű leminősítés egyik oka 
lett a korábbi szakirodalomban. Ez teoretikusan kétségtelenül igaz, azonban ennek a ténynek 
és álláspontoknak a tudomásul vétele mellett értékítélet nélküli jellemzőként kívánom 
kezelni ezt a jelenséget. 
Meg kell jegyezni, hogy a címer, címerkép önkényes megváltoztatása egyedi döntések 
sorozatából álló folyamat, nem feltétlenül tudati tartalmak elhomályosodásával járó. A 
Wesselényi címer változásai hátterében annak első lépcsőfokaként még feltételezhető, hogy 
nem a családnál volt az eredeti címereslevél, ezért nem emlékeztek pontosan a címerre, 
később azonban már nehezen feltételezhető, hogy generációnként újra kellett volna 
nyomozni azt. Valószínűbbnek tartható, hogy tudatosan módosították a közízlés, divatok, 
kulturális elvárások, műveltségi rétegek mentén. Az, hogy olyan címerek esetében történt 
meg ez általában, melyek valóban nehezen voltak értelmezhetőek egy későbbi korszakban 
arra utal, hogy a címereket érthető, értelmezhető jelképként, jelvényként kívánták 
tulajdonosaik láttatni és látni. 
A változtatások tartalmát szemügyre véve úgy tűnik leginkább a birodalom, és ezáltal a 
Habsburg ház jelképeként azonosított kétfejű fekete sas, vagy annak részei dominálnak.  
A magyar gyakorlatban ugyanakkor az is kérdéses, hogy mit is tekintünk, illetve tekintettek 
egykorúan birodalmi sasnak. Az Erdődy címerben szereplő egyfejű sasmadárról a szöveg azt 
jegyzi meg, hogy az kétfejűen a birodalom címerállata, ebből tehát az következne, hogy nem 
azt kapták a címerükbe az Erdődyek. Mivel Miksa 1565-ben már német-római császár volt, 
adományozhatta a kétfejű sast, nem lehet szó az egyfejű sas, mint német királyi jelkép 
adományozásáról. Viszont mint a család címerének bemutatásánál látható volt a madarat 
Erdődy Péter már az uralkodói adomány előtt felvette címerébe, tehát itt az egykorú 
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magyarországi látásmód és köztudat játszik elsősorban szerepet. 1597-ben a Rákóczi 
Zsigmondnak adott címerbővítés már egyértelműen birodalmi sasról beszél, ám a család 
címerében a madár közismerten egyfejű maradt. 1606-ben pedig Thurzó György a fent 
idézettek szerint olyan madarat kért címerébe, amilyen az Erdődyeknek van, így került a 
szívpajzsba a kétfejű sas. Ennek fényében a koronás, vagy koronátlan, egyfejű, vagy kétfejű 
fekete sas címerbe való felvétele mindig felveti annak a lehetőségét, hogy az uralkodói 
címerállat mivoltában szerepel a címerben. Az oklevélszövegek egyre sematikusabbak 
lesznek a korszak vége felé, egyre ritkábban magyarázzák meg a címerképek jelentését, 
azonban ez is erősítheti a fekete sasmadárra vonatkozó feltételezésünket. Ugyanakkor 
figyelembe kell venni azt is, hogy az uralkodó kegyként leginkább saját jelképét 
adományozhatta. A korszak elején a fekete sas előfordul sasszárnyként (gersei Pethő, 
Istvánffy?), egyfejűként (Erdődy, Rákóczi), kétfejűként felosztva (Pongrácz), később, 
jellemzően az 1660-as években és azt követően főleg sisakdíszben (pl. Balassa, Szunyogh, 
Szenthe, Makár, Bihary, Újfalussy?), és kétfejűen szívpajzsban (Thurzó, Thököly), vagy a 
sisakon (Orsich). Nagyon valószínű, hogy az uralkodóház iránti hűség kifejezésének és 
egyfajta biztosításának volt ez a módja. 
Várhatóan a másik nagy csoportja a bővítéseknek a családi címerek egyesítése. Ez esetben a 
családfák tisztázatlanságai miatt pusztán a címerkép alapján nem mindig dönthető el, hogy 
honnan is származik az új címer, de mindenképpen erről van szó az Istvánffy, a Draskovich, 
Nattl, jelentős részben az Esterházy hercegi, vagy vélelmezhetően a Nyáry családok 
esetében. Ilyenkor a nőági címer a kevésbé előkelő helyre kerül. 
Számos változat megjelenésének okai azonban még mindig nem tisztázhatók, de azokban 
minden bizonnyal jelentős szerepe volt az egyéni fantáziának, a címer előkelőbbé tételének.  
 
Figyelemre méltó, hogy sok család nem változtatott címerén, további kutatásokat igényel 
annak megválaszolása, hogy vajon nem akarat, vagy nem volt rá lehetősége. A jelek szerint a 
módosítások esetén a kancelláriai gyakorlat megengedő volt, hiszen a család, vagy 
címerének régiségét bizonyítandó nyilvánvaló hamisítványok is átírásra kerültek, például az 
Esterházyak hercegi diplomájában.  
A változtatásokban ugyanakkor sajátos tendencia mutatkozik, gyakorlatilag eltűnik az a 
módosítás, amely csak a címerképet bővíti valamilyen új elemmel, mint például a Nyáryak 
bárói diplomája (kivétel talán a Ghillány). A bővítés pajzsosztással, és, vagy sisakok pajzsra 
helyezésével történik. A 17. század közepén, illetve második felében érdekes tendencia 
mutatkozik ebben. Míg egyes személyek már bárói címnyerésükkor négyelt, vagy négyelt és 
szívpajzsos, két, sőt háromsisakos címereket kapnak (pl. Bihary, Nagy, Makár, Orsich), addig 
másoknál érintetlen marad a címerpajzs, és csak a sisakon, sisakokon jelenik meg új dísz 
(Bossányi, Balassa, Szenthe, Szunygoh, Ráttkay, Újfalussy).  
Ez egyfajta konzervativizmusra utal, aminek mibenlétét nagyon nehéz megragadni. A 
korábbi heraldikai irodalom – főleg Csoma József – próbálta hangsúlyozni a nemzetségi 
címerek hosszú állandóságát, változatlanságát, ami feltételez egyfajta hagyományt. 
Csakhogy egyfelől ez még azon nemzetségek esetében sem igaz minden családra, melyeknek 
középkori címere rekonstruálható: a Gutkeled nem esetében a deregnyői Daróczy, a Hont-
Pázmány nemzetségnél pedig talán a Pázmány család a példa erre. Másfelől egyes családok 
címere az idők folyamán spontán változáson ment keresztül, amely alól a nemzetségi 
címerek sem kivételek mint azt legjobban a Forgách család címere mutatja. 
Ezzel el is érkeztünk a hivatalos változtatásoktól a nem uralkodói rendelettel történőkre, a 
címerkép folyamatos átértelmezéséhez, amit már a korábbi szakirodalom is előszeretettel 
tárgyalt az említett Forgách, vagy Wesselényi családok esetében, de ide sorolhatjuk a 
Perényieket is. Mindhárom család címere megváltozott korszakunkban, annak ellenére, hogy 
mindegyikről állítottak ki korábban címeres okiratot, melybe a címer képe is befestésre 
került. 
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Az ízlés, vagy a tudattartalmak változása viszont kétségtelenül erősebb volt. Azért is lehettek 
ezek a címerek jobban kitéve ilyen hatásoknak, mert címerképeik olyan fantáziaalakok 
voltak, melyek erősen kötődnek egy adott korszak kultúrájához. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy ezzel ellentétes folyamatok is megfigyelhetőek, egyes 
címerképek ugyanis éppen, hogy egyértelműsödtek. Ábrázolásuk határozott és végleges 
formát vett fel, ami megkönnyítette azonosításukat, erre legmarkánsabb példa a Károlyiak 
karvalya, de ide lehet sorolni a Dessewffy címer sasát, vagy a Rákóczi címer madarát. 
Az önkényes változások néhány, egészen szembeszökő esetét a szakirodalom már 
feldolgozta.  
Ezen változtatások egyik, ha nem a legnagyobb csoportját azok képezik, melyekben a 
címerkép új alakot, formát, attribútumot felvéve változott meg – akár többször is. Legjobb 
példája ennek a Károlyiak esete. A báróságot szerző Károlyi Mihályt megelőzően a kutatás 
nem tudta kimutatni sem ezen, sem a rokon családok esetében a karmában szívet tartó 
madarat, a pecséteken ezt megelőzően ábrázolt madár ábrázolásában nem volt semmilyen 
lényeges, vagy még inkább feltűnő megkülönböztető elem, mely más ragadozó madaraktól 
megkülönböztette volna. Az is, hogy a 17. század elején sajátlagos attribútumot kapott arra 
utal, hogy meg kellett különböztetni, ki kellett valamivel emelni karakterét, azonosíthatóvá 
kellett tenni, mert ezek szerint az nem volt elég megkülönböztető jelzés, hogy nem a 
sasokhoz hasonló, felröppenő helyzetben ábrázolták. Erre utal az Illésházyak sasa is, amelyik 
mindvégig megőrizte sajátos alakját és ezzel „identitását” és megjelenésében nem vált az 
általánosan elterjedt sasábrázolásokhoz (pl. Habsburg, Piast; Széchy, Bánffy) hasonlóvá. 
Mint például a Dessewffy címer madara, amely egészen hamar olyan formát vett fel. Ez 
utóbbi példa is azt támasztja alá, hogy létezett a címerváltozatok kialakulásának olyan oka, 
mely a címerkép egyértelműsítéséből fakadt. A Dessewffyek esetében ez csupán az 
ábrázolásmód megváltozását (de ezáltal az egész pajzs kompozícióját) jelentette; a Károlyiak 
esetében már új attribútummal bővült a címerkép; a Wesselényi címer pedig teljes egészében 
átértelmeződött, ráadásul többször is. 
A változtatásoknak még egy határozottan kitapintható, bár nem túl gyakori motivációja van. 
Mint azt már középkori, de kora újkori példákon igazolta a kutatás előfordul, hogy egy 
család egyes ágai felveszik a másik új címerét, változatát. Ennek legjobb, királyi 
adományokkal illusztrált példája a gersei Pethő családé, ahol a hasonlóságok és egyezések 
mellett az eltérések is figyelemre méltóak. De ezzel a jelenséggel találkozni a Majthényiak, és 
talán a Bossányiak és Újfalussiak esetében is. 
Ezek szerint a családok ágai nem annyira a különbözőséget, mint inkább a hasonlóságot 
emelték ki címerükben. 
Meg kell jegyezni, hogy a grófi cím területi vonatkozásai mintegy megkívánnák a territórium 
jelvénynek, címerének a grófi család pajzsába való emelését, amint azt uralkodói címerek 
analógiájára számos nyugati példa mutatja. Magyarországon a kora újkorban ilyen nem 
történt. Ennek csak észben oka a sokszor hangoztatott hanyatlás, és általában az 
„aheraldikus” tulajdonságai a magyarországi címerhasználatnak. A legvalószínűbben arról 
van szó, hogy a grófi cím valamely uradalomhoz való kötése tényleg csak formalitásnak 
számított, de ha mégsem, akkor vagy nem volt az adott területi egységnek saját címere (ez a 
korban még a megyék esetében sem ritka), vagy nem tartották szükségesnek felvenni azt. 
Mindez abból következik, hogy nem voltak az ország területén olyan területek, amelyek 
kellő önállósággal, súllyal rendelkeztek volna ahhoz, hogy tulajdonosuk fel akarja venni 
címerébe jelképüket. 
Érdekes példa ezzel kapcsolatban Hunyadi János címerbővítése, ugyanis ennek kapcsán 
fordul elő a „besztercei oroszlán” megnevezés, amely azt sugallja, hogy Beszterce 
címerállatát kapta, annak örökös grófsága jeléül címerébe Hunyadi. Azonban ez teljesen 
önkényes megfeleltetés, az oklevél szövege nem utal erre, másrészt pedig nem ismert 
Beszterce önálló jelképeként a vörös oroszlán más forrásokból. Itt tehát egyfajta optikai 
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csalódással állunk szemben, aminek témánk szempontjából az a jelentősége, hogy még az 
ilyen, egyértelműen territoriális hatalmat is jelentő grófsághoz nem kapcsolódott a címerben 
megjelent új címerkép.  
A középkorhoz való időbeli közelsége, valamint egyértelmű territoriális jellege okán ezt 
várhatnánk a Nádasdyak Fogarasföld grófja címétől – bár itt kérdés, hogy volt-e mit 
felvennie a családnak címerébe. A Csákyak hasonló címe szintén nem eredményezett 
módosulást a címerben, de itt egyébként is halványabbnak tűnik a területi kötődés. 
Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az ellenkező irányú átvétel viszont megtörtént, ha nem is 
ebben a korban került sor a (örökös) főispáni címereknek a vármegyei címerekbe való 
felvételére, de a Pálffyak, Esterházyak, vagy Károlyiak esete jól példázza a folyamatot. 
Egyetlenegy eset mégis van, az Erdődyeké. Az ő grófi címerükben – mint láttuk – a 
címerpajzs második és harmadik mezeje Szlavónia címeréből került a családi címerbe, de a 
sisakdíszek közül a zászlós kopját is alaki kapcsolatba lehet hozni a báni insigniákkal. Ennek 
fényében még inkább érthető a Mons Claudius grófja megnevezés, hiszen Szlavónia, vagy 
Horvátország urai nem lehettek az Erdődyek, hiszen az uralkodó szempontjából mégiscsak 
tisztségviselők voltak a horvát-dalmát-szlavón bánok, akik nem örökíthették át hivatalukat 
családjukban. A címer és a grófi cím együttesen mégis nyílt, és kevésbé nyílt kötődést fejez ki 
az adott területhez. Jellemző, hogy amikor a 17. században kiszorultak az Erdődyek a 
Drávántúl életéből (vagy legalábbis visszaszorultak), akkor elmaradt régi grófi címük és 
Monyorókerékről címezték magukat, amire sosem kaptak ilyen jellegű adományt. 
Az Erdődyek esete ugyanakkor azt erősíti, hogy a kommunális, vagy territoriális 
címerhasználat fejlettsége elmaradt a nemesi mögött, hiszen csak egy ilyen jelentős 
területnek volt, „felvehető” címere. 
 
 
Külső díszek 
 
A hanyatló heraldika kora általános jellemzőjeként szokás leírni a címer külső díszeinek 
megjelenését és elburjánzását. A vizsgált korszakban erről még nem beszélhetünk, de már 
megjelennek ilyen elemek elsősorban a 17. században, ezért röviden szólni kell az ordókról 
és a pajzstartókról. 
A Sárkány-rend jelvényének szereplése magyar nemesi és főnemesi címerekben külön 
bemutatást kíván. Maga a rendjelvény formája olyan, ami eltér a később általánossá váló, 
láncon függő jelvény típusától, a sárkány körülöleli a pajzsot, ezáltal megbontja annak 
egységét (elvágva a sisakot és sisakdíszt a pajzstól), ugyanakkor tarthatja is azt. Kellően 
plasztikus és feltűnő lévén a Sárkány-rend jelvénye a címereken kívül számos tárgyon 
felbukkan, így több tudományág képviselőjének figyelmét is felkeltette. Az újabb kutatásnak 
már az is szembetűnt, hogy a rend jelvényének felbukkanása nem egyenletes, I. Mátyás 
uralkodását követően elvesztette eredeti jelentését, az oklevelek szövege már nem emlékezik 
meg a rendről, és elfordulhatott, hogy pusztán pajzstartó funkció miatt került a sárkány a 
címer köré.1463 Így - bár vannak az eredeti rendig levezethető használók – a kora újkorban 
már olyan családok is címere körül is megjelenik, melyek esetében nem igazolható a 
felmenők Sárkány-rendbe tartozása. (A Bocskai címer kapcsán ismét felvetődik a kérdés, 
hogy mi bizonyítja kimondottan a rendtagságot, ha egy egész atyafiság kapta címerébe a 
rendi jelvényt.) Mindehhez a pecsétanyag vizsgálata alapján annyit lehet hozzátenni, hogy 
egyes családok esetében csak a 17. század elején jelenik meg a sárkány a pajzs körül, akkor 
viszont szinte egy időben (ld. Balassa, Károlyi). Ez akár divathatásnak is felfogható, amely a 
múlt iránti érdeklődés megélénküléséből táplálkozhat. 

                                                 
1463 Lővei: A Sárkányrend. 161. 
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A Thelegdyek címere példázza, hogy Magyarországon már a középkor végén ismert kellett, 
hogy legyen lovagrendek jelvényeinek pajzs köré helyezése. Hasonlóval a 16. században 
nem, következőben viszont találkozni. Egyfelől megjelenik az ismert adományozások 
következtében egyes személyek címere körül az Aranygyapjas-rend lánca és jelvénye 
(Esterházy Miklós, Pálffy Pál, Esterházy Pál), mellyel nyilvánvalóan egyéni címerváltozatok 
jöttek létre.  
A címertartók nem terjedtek el a korban a magyarországi gyakorlatban, noha viszonylag 
korán Oláh Miklós címeradománya kapcsán találkozni a címert két oldalról tartó 
állatalakokkal. A pajzsot maga előtt tartó, Hunyadi Mátyás idején megjelenő angyal ellenben 
nem jelenik meg újabb adományokban. Jellemző, hogy a Perényiek nádori ágának kihalta 
után a rokonok címerében időlegesen megjelenik a négyelt pajzs, de a pajzstartó angyal nem, 
azt – igaz csak egy címeres pecsét esetén – pajzstartó állatok pótolják. 
Rangjelző funkciójú koronák nem jelennek meg még a vizsgált időszakban, így nem módosul 
azok 18. század elejére datálható megjelenése.1464 Tekintettel arra, hogy a rangok, főnemesi 
címer tudata sem szilárdult meg, nem várható el, hogy azt a címeren ki lehessen fejezni. A 
rangkoronák mellett a sisakok számát szokás még rangjelölőként említeni, de ebben még a 
17. század végén sem volt rendszer: a gyöngyösi Nagy család bárói címerén három korona 
látható, a Balassa, vagy a Ráttkay családok grófi címerén csak egy. 
Mindez arra utal, hogy a maga a főnemesség nem formálódott még ki olyan mértékben, ami 
megteremtette volna az igényét a rangok megkülönböztetésének. 
 
Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mindezek mihez képest értendő, honnan származtak, és 
hogyan hatottak egyidejűleg, vagy utóbb. Erre a kérdésére azonban jelen munka keretei 
között nehéz lenne választ találni. Ha a köznemességgel akarjuk összehasonlítani a 
főnemesség címereit, úgy jóval nagyobb, áttekinthetetlenebb forráscsoporttal kell azt 
szembesíteni. A külföldi hatások impulzusok vizsgálatához pedig hiányzanak a megfelelő 
áttekintések. A legnagyobb gyűjtemény (gondolunk a német területek vonatkozásában a 
Siebmacher köteteire) is csak felületes mintavételt jelent, még jelen dolgozat sem merített ki 
minden lehetőséget, de agy is jóval pontosabb és áttekinthetőbb kép rajzolódik ki egy, a 
korszakban éppen formálódó társadalmi réteg címereiről 

                                                 
1464 Vö. Bertényi: Károlyi Sándor. 
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FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 
 

Kiadatlan források 
 
MOL Magyar Országos Levéltár (Budapest) 

 Magyar kancelláriai levéltár 

 Magyar Királyi Kancellária regisztratúrája 

A 21 Litterae Palatinorum 

A 35 Conceptus expeditionum 

A 57 Libri regii [MOL: DigiDat - ttp://mol.arcanum.hu/digidat/] 

A 129 Minutae Pragenses 

 Magyar kincstári levéltárak 

 Magyar Kamara Archívuma 

E 148 Neo-regestrata acta 

E 168 Aszalai István kamarai tanácsos, alországbíró 

E 172 Archivum familiae Dobó 

E 185 Archivum familiae Nádasdi 

E 189 Archivum familiae Petrőczy 

E 190 Archivum familiae Rákóczi 

E 195 Archivum familiae Szunyogh 

E 196 Archivum familiae Thurzó 

E 199 Archivum familiae Wesselényi 

E 200 Acta diversarum familiarum 

E 204 Missiles 

 Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai – Családok, személyek iratai 

 Barkóczy család levéltára 

P 21 A család által rendezett iratok 

 Csáky család levéltára 

 Csáky család 

P 71 Központi levéltár 

 Esterházy család hercegi ágának levéltára 

 Esterházy család hercegi ága 

P 108 Repositorium 

P 123 Miklós nádor 

P 124 László gróf 
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P 184 Oláh család 

 Festetich család hercegi levéltára 

P 235 Gersei Pethő család 

P 241 Idegen családokkal kapcsolatos iratok 

P 392 Károlyi család 

 Lónyay család levéltára 

 Lónyay család 

P 451 Országos Levéltár által rendezett iratok 

P 485 Majthényi (kesselőkői) család 

P 647 Szunyogh (budetini) család 

 Batthyány család levéltára 

P 1314 Missiles 

P 1613 Orsich család 

 Balassa család levéltára 

P 1760 Balassa Ádám 

P 1761 Balassa Bálint 

P 1762 Balassa Gábor 

 Mohács előtti gyűjtemény 

Dl. Diplomatikai Levéltár – Collectio Diplomatica Hungarica. A középkori 
Magyarország levéltári forrásainak adatbázisa. Internetes kiadás (DL-DF 
5.1) 2009. 

 Mohács utáni gyűjtemény 

R 64 Hazai címeres levelek és nemesi iratok 

 Pecsétgyűjtemény 

V 4 Iratokról leszakadt eredeti pecsétek gyűjteménye 

V 16 A Magyar Nemzeti Múzeum Törzsanyagából kiemelt pecsétlenyomatok 

  

    

ÖStA Österreichisches Staatsarchiv (Bécs) 

AVA Allgemeines Verwaltungsarchiv   

Adel  Adelsarchiv  

RAA  Reichadelsakten – Allgemeine Reihe  

    

OSzK Kt. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (Budapest) 

 Latin nyelvű kötetes kéziratok 

Fol. Lat. 892. Originalia documenta sacrae regni coronae custodiae sive mandata 
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palatinalia, acta et quietantiae custodum et vigilum ejusdem 

Fol. Lat. 3096. Gabrielis Nagy collectio sphragistica seu sigillorum, item mapparum, 
effigierum arcium, iconum celebrium personarum Hungariae. 

Fol. Lat. 3645. 53. k.  
Scuta gentilitia cum sigillis, cura Adami Rajcsányi collecta. Cum indice 
alphabetico. 

Fol. Lat. 4126. [Gregoriánczi kézirat] 

Oct. Lat. 161. Album Abrahami Reguli civitatis Caesareopolitanae (Késmárk) jurati notarii. 
Annis 1641-1663. 

Oct. Lat. 696. Album amicorum in libro impresso Johannis Bocksbergr et Jost Amann 
"Neuwe Livische Figuren ..." 1573. 

 

IMM Iparművészeti Múzeum (Budapest) 

E Esterházy-gyűjtemény 

  

MNM Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) 

TKcs Történeti Képcsarnok 

  

TMÖLT Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára 

XIII-1 Apponyi család 
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Alaghy Menyhért nagypecsétje (1627) 

Az Alaghy címer az 1604. évi címerbővítő oklevélen Az Alaghy címer az 1553. évi címereslevélen 

 



 

 
 

 

  

 

Bánffy címer az 1622. évi grófi diplomában 

A Batthyány címer az 1500. évi címereslevélen 

A Barkóczy címer az 1631. évi bárói diplomában 

Bánffy István pecsétje (1645) 

Bánffy  
László 
pecsétje 
(1570 k.) 

Balassa Imre pecsétje (é. n.) 



 

 

Bornemissza János pecsétje (1634) 

 

 

 

 

Batthyány Ferenc pecsétje (16. sz.) 

Bosnyák Tamás pecsétje (1629) 

Batthyány 
Borbála, 
Forgách 
Zsigmondné 
pecsétje 
(1642) 

A Bosnyák család címere az 1554. évi armálisban 



 

 

 

 

 

Czobor Gáspár pecsétje (1521) 

Czobor Mária 
Regina pecsétje 
(1687) 

Csáky Miklós pecsétje (1504) 

A Daróczy család címere az 1603. évi címerbővítő 
oklevélben 

Dóczy András pecsétje 

Dóczy címeres kő 
a MNM 
gyűjteményében 



 

 

 

 
 

Erdődy Péter pecsétje (1559) Erdődy Tamás pecsétje (1614) 

Drugeth György 
pecsétje (1619) 

Draskovich Miklós pecsétje (16. sz.) 

Draskovich János pecsétje (1647) 

Draskovich György pecsétje (1559) 

Bakócz Tamás pecsétje 
(1501) 

Erdődy Péter pecsétje (1522) 



 

 

  

 

Hosszútóthy György 
pecsétje (1634) Jakusith György pecsétje (1638) 

Istvánffy Miklós nagypecsétje 

Forgách Ferenc érsek címere A Horváth –Stansith család címere (1661) 

Az Esterházy család hercegi címere (1687) Esterházy Miklós nádor nagypecsétje (1629) 



 

  

A Listhius család bővített 
címere (1573) 

Keglevics 
Péter pecsétje 
(1642) 

Keglevics 
István 
pecsétje 

Lippay 
Gáspár 
pecsétje 
(1648) 

Mednyánszky 
Jónás pecsétje 
(1651) 



 

 

 

 

  

Mérey István pecsétje (1698) 

Orllé János 
pecsétje 
(1619) 

Nádasdy Tamás nagypecsétje (1556) 

Nadányi Miklós pecsétje 
(1645) Mérey Mihály nagypecsétje (é. n.) 

Nattl Lipót 
címere bárói 
diplomájában 
(1685) 



 

 

 

Pethe Márton 
nagypecsétje 
(1600) 

Perényi Ferenc pecsétje (1630) 

Perényi Imre pecsétje (1511) 

A Pálffy címer egy 
17. századi 
metszeten (MNM 
MTKCs) 

Pálffy Pál nádor nagypecsétje 



 

 

 

 

 

A gersei Pethő család címere az 1621. évi címerbővítő 
oklevélen 

A gersei Pethő család címere az 1659. évi bárói 
diplomában 

A gersei Pethő család címere az 1706. évi grófi 
diplomában 

A Pethő család címere az 1572. évi címerbővítő oklevélen 
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Pethő László pecsétje (1673) 

Pethő János címere (1576) 

Pethő Zsigmond címere 
(1655) 

Prépostváry Bálint címere (1629) 

Pethő Benedek pecsétje (1560) 



  
 

  

Sennyey Gáspár pecsétje (1620) Sennyey István pecsétje (1623) Sennyey Albert pecsétje 1656 

A Sárkány család címere az 1625. évi megerősítő 
oklevélben 

A Sárkány család 1510. évben kapott címere 



 

 

A Szepsy-
Fodor armális 
(1456) 

A Thököly 
család 1654. 
évi grófi 
címere 

A Thököly 
család 1572. 
évi nemesi 
címere 



 

 

 
 

 

 

Zichy István pecsétje (1647) 

Zichy György pecsétje 
(1690) 

Thurzó 
György 1607. 
évi címere 

Thurzó Szaniszló címere egy 
emlékkönyvi bejegyzésben (1592) 

Thurzó György  pecsétje (1606) Thurzó György pecsétje (1497) 


