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RAINER PAL A NÁDASDY, VALAMINT 
A ROKON NÁDASDI DARABOS ÉS 
GERSEI PETHŐ CSALÁDOK 
CÍMERE AZ IDŐK FOLYAMÁN 

A Nádasdyak rövid története: 

A Nádasdy család neve és hazánk tör
ténelmében játszott szerepe közis
mert. A család egykor a nádasdladá-
nyi (Fejér megye) kastélyban őrzött 
levéltára ma az Országos Levéltárban 
található. Eléggé ismert a család cí
mere is, amelyet Arany János is meg
énekelt: 
„ . . . a Nádasdi nádja, fekete kacsája..." 

(Daliás idők. IV. ének.) 
Ennek ellenére a Nádasdy címer tör
ténetével tudomásunk szerint eddig 
még nem foglalkozott senki. 

A Nádasd nemzetség nyugat-du
nántúli (Vas megyei) eredetű, törté
netét a XIII. század óta követhetjük 
nyomon. Első ismert őse a II. András 
király idejében élt „comes Petenied 
de Nadasd", akinek valóságos sze
mély voltát okleveles adatok bizo
nyítják.1 

A nemzetség már a XIII. század 
elején felosztotta közös birtokát és 
több családra — Nádasdy, Nádasdi 
Darabos, Gersei Pethő, Oszkai — osz
lott. Idővel számos köznemesi család
dal kerültek rokoni, házassági kap
csolatba.2 A XVI. századig a nem
zetség tagjai között csak megyei tiszt
ségviselőket (alispán), illetve egy-egy 
országos méltóságot viselő főúr fami
liarisait (erdélyi alvajda) találjuk. 
Mégis talán a család jelentőségét mu
tatja, hogy Nádasdy Mihály alapító
tagja volt 1408-ban a Sárkányrend
nek, mégpedig az egyetlen olyan, aki 
nem viselt országos tisztséget. 

Mátyás király uralkodása alatt élt 
Nádasdy Ferenc, aki a király páncé
los lovasságának egyik tisztje volt.4 

Az ő fiának Nádasdy Tamásnak 
(1498-1562. jún. 2.) sikerült végle
gesen a főrendek közé emelkednie, s 
megalapoznia családja vagyonát és te
kintélyét, nem utolsó sorban a dús
gazdag Kanizsai Orsolyával kötött há
zasságával. Bolognában és Rómában 
tanult. Már fiatalon királyi titkár, s a 
zalavári bencés apátság kommenda-
tora (1525-1534 körül),5 majd bu
dai várnagy (1527-1529),6 később 
tárnokmester (1536—1543),7 hor
vát-dalmát—szlavón bán (1537— 
1539),8 országbíró (1540-től),9 vasi 
főispán (1551 körül),10 végül 1554-

től haláláig nádor, királyi helytartó, 
a kunok bírája volt.11 A mohácsi 
csata után Habsburg Ferdinánd mellé 
állt, akinek pártján — leszámítva a 
többé-kevésbé kényszerűségből vál
lalt 1529-1533. közti Szapolyai Já
nos oldalán töltött éveket — végig ki
tartott, s akitől 1553-ban bárói ran
got nyert.12 Ő kapta adományba 
János királytól 1530-ban a fogarasi 
várat és uradalmat Erdélyben — az 
adományozást I. Ferdinánd is meg
erősítette — amelyről a család egyik 
praedicatumát vette.13 A család fő 
birtokai azonban zömmel a Dunán
túlon helyezkedtek el. Csókakő (Fe
jér vm.), Egervár (Zala vm.), Kapu
vár (Sopron vm.), Nagykanizsa (Za
la vm.), Léka (Vas vm., jelenleg Loc-
kenhaus, Ausztria), Sárvár (Vas vm.), 
Somogy (Somogy vm.) voltak a Ná
dasdy uradalmak központjai a XVI. 
században.14 

Nádasdy Tamás karrierje óta a csa
lád fénye és befolyása századokon át 
töretlen maradt, ami leginkább habs-
burghű, aulikus magatartásukkal ma
gyarázható. (Talán csak egyetlen ki
vétel akadt köztük, a Wesselényi-féle 
mozgalomban szerencsétlen véget ért 
Nádasdy Ferenc országbíró.) Nádas
dy Tamás unokája, Nádasdy Pál Vas 
vármegyei főispán, dunántúli főkapi
tány 1625-ben grófi rangra emelte
tett.15 A család minden bizonnyal 
napjainkban is létezik.16 

A Nádasdyak címeres emlékei 
a XVI. század végéig: 

A család címerét vizsgálva a korai 
időszakból csak kevés címeres em
lék áll rendelkezésünkre. A XVI. 
századig ugyanis a Nádasdyak nem 
viseltek országos tisztségeket, így 
nem, vagy csak ritkán használtak 
pecsétet, hiszen azt mindennapi éle
tük nem tette szükségszerűvé. 

A családtól fennmaradt legkoráb
bi címeres emlék jelenlegi ismere
teink szerint Nádasdy Lőrinc fia Já
nos {\ 1380. Szt. Jakab apostol nap
ján) szentgotthárdi sírköve.17 Ezen 
a jobbra dőlő címerpajzsban két nád 
között egy, a természeteshez hasonló 
ábrázolású, jobbra fordult vadkacsát 

látunk. A pajzsra helyezett csöbör
sisakon a sisakdíszt a címerkép is
métlődése alkotja. A sisaktakaró itt 
még kendőszerű, mérete szerény, 
nem úgy, mint a XV. századi sírkö
veken, ahol indaszerű fonadékot al
kotva gyakran betölti a rendelkezésre 
álló szabad felület nagyrészét. A sír
kő kopott, megviselt állapota elle
nére is egyik rendkívül becses emléke 
korai heraldikánknak. 

Ismeretes 1402-ből Nádasdy And
rás zalai alispán pecsétje. Ez azon
ban annyira kopott és sérült állapot
ban maradt korunkra, hogy gyakorla
tilag értékelhetetlen, ábrázolása kive
hetetlen.18 

1. ábra. Nádasdy Lőrinc fia János (-f1380) 
sírköve. Szentgotthárd, ciszterci apátság. 
(Fotó: Nagy vári Ildikó VBM.J 
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2. ábra. Nádasdi Darabos György szent
gotthárdi ciszterci apát (f 1460) sírköve. 
Szentgotthárd, ciszterci apátság. (Fotó: 
Nagy vári Ildikó VBM.) 

Hasonló a helyzet Nádasdy Simka 
(1446),19 Nádasdi Darabos László 
(1464. aug. 10.)20 és Nádasdy László 
erdélyi alvajda (1466)21 pecsétjé
vel is. 

Az időrendben következő értékel
hető címert ismét egy síremléken, 
Nádasdi Darabos György szentgott
hárdi ciszterci apát (f 1460. jan. 1.) 
sírkövén találjuk.22 Egyszerű, kerek
talpú pajzsban itt is a két nád között 
balra néző vadkacsát találjuk. Az áb
rázolás eléggé természethű. A címer
hez sisak és sisakdísz nem tartozik, 
lévén ez nálunk még többé-kevésbé 
az élő (virágzó) heraldika kora, ami
kor a címer elemeiben csak olyan al
kotórészek szerepeltek, amelyekkel a 
címer tulajdonosa a valóságban is élt. 
György apát pedig egyházi ember lé
vén nem használt sisakot. 

Nádasdi Darabos László 1470-ből 
való pecsétje jobbra fordult vadka
csát ábrázol.2 3 

A XVI. századtól kezdve, mióta a 
család egyre fontosabb szerepet ját
szott, szaporodnak a fennmaradt cí
meres emlékek. 

Egy 1511. május 10-én, Budán kelt 
oklevél megőrizte Nádasdi Darabos 
Ferenc (?) pecsétjének lenyoma
tát.24 Az enyhén csücskös talpú 
pajzsban a szokásos ábrázolást talál
juk: jobbra fordult \^dkacsa a nád 
között, lábai alatt halmocska. A cí
mer - gyűrűspecsétről lévén szó — 

3. ábra. Nádasdi Darabos Ferenc pecsét
je (1511. máj. 10.JBTM. (Fotó.BTM.) 

a rendelkezésre álló kicsiny felület 
miatt csak címerpajzsból áll, sisak, 
sisakdísz és takarók nélkül. 

A sümegi Kisfaludy Múzeum Dar-
nay Kálmán-féle gyűjteményében 
fennmaradt Nádasdy Tamásnak egy 
oklevélről leszakadt országbírói füg
gőpecsétje.25 Ezen a reneszánsz tár
csapajzsban hármashalmon egy jobb
ra fordult vadkacsát látunk. A koráb
bi és későbbi ábrázolásoktól eltérően 
a nád buzogánya itt nem a madár 
mellett kétoldalt, hanem annak cső
rében található. A pajzsra helyezett 
sisakon a sisakdíszt a \ címerképpel 
azonos, a csőrében itt is nádbuzo
gányt tartó vadkacsa alkotja. A cí
merkép és a sisak dísz madara a ko
rábbi ábrázolásoktól eltérően itt nem 
természethű, inkább a heraldikai sas 
ábrázolásokhoz hasonlít kiterjesztett 
szárnyával. Kacsa voltát jóformán 
csak széles, kerek csőre érzékelteti. 
A sisakból indás címertakarók indul
nak ki. 

A pecsét szélén kettős vonalke
retben, az óramutató járásával meg
egyező irányban a következő felirat 
olvasható: „S(igillum). COMES. 
THOMAS. DE. NADASD. IVDEX. 
CVRIAE. REGIAE". A NADASD 
szó első betűi (NA) letörtek és hiány
zanak a pecsétről. A IVDEX. 

CVRIAE. REGIAE szavak nagyon 
elmosódottak. A IVDEX szó még 
aránylag kivehető, valamint a követ
kező CVRIAE szó С betűje is, a töb
bi azonban inkább csak sejthető, de 
a kibetűzhető felirattöredék, vala 
mint a rendelkezésre álló hely mére
te kétségtelenné teszi, hogy eredeti
leg ez volt olvasható a pecséten. A 
címer és a felirat egy 4 cm átmérőjű, 

4. ábra. Nádasdy Tamás országbírói pe
csétje (1540-1554 között). Sümeg, Kis
faludy Múzeum (Fotó: Nagy vári Ildikó 
VBM.) 
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szabályos, kör alakú, vörös pecsét
viaszba van belenyomva, amelyet 
egy átlagosan 2 cm széles, természe
tes színű viaszfoglalat vesz körül. A 
pecsét teljes átmérője a foglalattal 
együtt 8 cm, a foglalat félgömb ala
kú. A foglalaton fent középen, vala
mint két oldalt a pecsét felfüggesz
tését szolgáló lyukak találhatóak. A 
felső és az egyik oldalsó lyukban 
megmaradt a pecsétet az oklevélre 
rögzítő zsinór néhány szálja. Ennek 
eredeti színe jelenleg már meghatá
rozhatatlan. 

A pecséten Nádasdy Tamás mint 
országbíró szerepel, amely tisztséget 
1540-től viselt.2 é 

Nádasdy Tamás címerét megtalál
juk Sylvester János: Gramma tica 
hungarolatina című, S ár vár- Uj szige
ten nyomtatott könyvében is.27 A 
kötet nyomtatását 1539. június 14-
én fejezték be. Mint ismeretes a 
nyomda létesítését a művelt főúr 
mecenatúrája tette lehetővé. A 

5. ábra. Nádasdy Tamás címere Sylves
ter János Grammatica hungarolatina c. 
könyvéből (1539) (Fotó: Nagyvári Ildi
kó VBM.) 

6. ábra. Nádasdy Tamás címere a Sylves
ter-féle Wy Testamentumból (1541) (Fo
tó: Nagy vári Ildikó VBM.) 

könyvben a pecsétjén ábrázolttól 
némileg eltérő formájú tárcsapajzs
ban hármas halmon álló, balra for
duló, kitárt szárnyú kacsa látható. 
Az állat formája valamivel termé
szetesebb mint a pecséten, de mesz-
sze elmarad a XV. századi ábrázolá
sok természetessége mögött. A nádat 
itt kétoldalt csak egy-egy ágas-bogas 
vonal jelzi. A pajzs felett a főúr mo
nogramja: T(homas) N(adasdy). Az 
egész ábrázolást kettős, ovális keret 
fogja körül. 

Az ugyancsak Nádasdy támoga
tásával napvilágot látott Sylvester-fé-
le: Wy Testamentum (Sárvár-Ujsziget, 
1541.) szintén tartalmazza Nádasdy 
címerét a 383. levél versoján.28 Az 
erősen profilból látszó, szinte már ba
rokkos formájú pajzsban itt is hár
mas halmocskán találjuk a jobbra né
ző, meglehetősen ügyetlen kacsaáb
rázolást. A kacsa is profilból látszik. 
Mellette kétoldalt a szintén ügyet
len, nehézkes nádat látjuk. 

Az egervári várkastély (Zala me
gye) egyik tornyáról való Nádasdy 
Kristóf és felesége, Devecseri Cho
ron Margit közös címere 1569-
ből.29 Az erősen tagolt, későrene
szánsz ízlésű címerpajzs hasított, 
jobb felében a férj, bal oldalán a fe
leség címere30 látható. A természe
teshez hasonló két hatalmas nád kö
zött, sziklás, növényzettel ellátott 
talajról repül fel a jobbra forduló, 
oldalnézetben ábrázolt vadkacsa. A 
madár ábrázolása igen ügyetlen, ará
nya rendkívül szerencsétlen, egészen 
eltörpül a növények között. A cí
mert alul az 1569-es évszám, felül a 
házastársak monogramjai: C(ris-
tophorus) IN(adasdy) és M(arga-
retha) C(horon) egészítik ki. A címer 
eléggé kopott, a feliratból már csak 
az N és az M betű látszik. Jelenleg 
Zalaegerszegen, a Göcseji Múzeum 
kiállításán látható. 

A soproni Szt. Mihály templom
ból származik Nádasdi Darabos 
László (f 1585) címeres, vörösmár
vány sírköve.31 A sírkő jelenleg a 
soproni Liszt Ferenc Múzeum gyűj
teményében van. Nádasdi Darabos 
László a Darabos ág utolsó férfi
tagja volt.32 A sírkövön kifaragott 
tárcsa pajzsban hármashalmon, két 
nád között, oldalnézetben látjuk a 
jobbra fordult vadkacsát. A pajzsra 
helyezett rostélysisak sisakdísze a 
pajzsban ábrázolttal azonos vadkacsa. 
A pajzsot vaskos, levélszerű indákból 
álló címertakaró veszi körül. 

A Gersei Pethő család 
címeres emlékei : 

Miután a XVI. század végéig átte
kintettük a Nádasdy és a Nádasdi 
Darabos ág fennmaradt címeres em
lékeit, térjünk át a szintén rokon 
Gersei Pethők címerének vizsgála
tára. 

A Gersei Pethők jelenlegi ismere
teink szerint legkorábbi címeres em
léke Gersei Pethő Miklós, Zala- és 
Vas vármegyei alispán 1462-ből való 
pecsétje. Ez azonban töredezett volta 
miatt értékelhetetlen.33 

Gersei Pethő János 1504. július 
15-i levelén fennmaradt pecsétjén a 
háromszor vágott pajzstalpból kinö
vő, jobbra forduló, koronás oroszlánt 
látunk.34 

Ugyanezt a címert találjuk 1514. 
nov. 21-én, Budán kelt levelének pe
csétjén is.3 5 

Gersei Pethő János II. Ulászló ki
rály gyermekeinek (II. Lajos és An
na) udvarmestere volt. E tisztében, 
valamint más korábban tett szolgá
lataira való tekintettel 1507. szep
tember 22-én, Budán címerbővítést 
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7. ábra Nádasdy Kristóf és felesége, Cho
ron Margit közös címere az egervári vár
kastélyból (1569) Zalaegerszeg, Göcseji 
Múzeum (Fotó: Mazur Ildikó, Zalaeger
szeg). 

nyert a királytól, fiával Ferenc királyi 
kamarással és testvérével, Györggyel 
együtt.36 

A bővített címer négyeit pajzsá
nak 1. vörös mezejében balra for
duló, növekvő, arany oroszlánt, 2. 
kék mezejében zöld talajon, nád kö
zött, termesztés színű, jobbra for
dult vadkacsát, 3. kék mezejében le
begő ezüst félholdat és felette két 
arany csillagot, 4. vörös mezejében 
jobbra fordult arany sárkányt talá
lunk. A pajzson jobbra fordult csőr
sisak. Takaró: vörös—kék, zöld
arany. A sisak felett II. Ulászló ki
rály trónon ülő alakja, mellette gyer
mekei: Lajos és Anna, nevük kezdő
betűivel. Az Annát ábrázoló rész 
az idők során elpusztult. A bővített 
címer tehát a Nádasd nemzetség cí
mere (vadkacsa) mellett Pethő János 

8. ábra. Nádasdi Darabos László (fl585) 
címere a soproni Szt. Mihály templomból 
származó sírkövén. Sopron, Liszt Ferenc 
Múzeum. (Fotó: Adorján Attila, Sopron) 

9. ábra. Gersei Pethő János pecsétje (1504. 
júL 15.) Országos Levéltár. (Fotó: Orszá
gos Levéltár) 

más őseinek, a Kacsics nemzetségnek 
(oroszlán) — Pethő János felesége a 
Kacsics nemzetségbeli Szécsényi 
Anna volt3 7 - a Hont-Pázmán nem
zetségnek (hold és csillagok) és a Her
mán nemzetségnek címereit (sár
kány) is tartalmazza.38 

1572. november 14-én, Bécsben 
Gersei Pethő János királyi főkama-
rásmester és zólyomi főispán (f 1578. 
jan. 22.)39 újabb címerbővítést nyert 
Miksa királytól. Az 1572-es címeres-
levélen két címerábrázolás látható. 
Az egyik címer lényegében azonos 
a II. Ulászló-féle 1507-es címerrel. 
Az apróbb eltérések a következők: 
az oroszlán két farkú és koronás, a 
félhold arany színű. A pajzsot itt két 
koronás sisak díszíti, mindkettőn 
egy-egy szárny a sisakdísz. 

A másik címer az előzőhöz ha
sonló, de a két sisak között a császár 
alakja áll teljes koronázási díszbe 
öltözve, markában kétfelől egy-egy 
sisakdísz szárnyát tartva.4 ° 

10. ábra. Gersei Pethő' János pecsétje 
(1514. nov. 21.) BTM. (Fotó: BTM.) 
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11. ábra. Gersei Pethő János II. Ulászló 
királytól nyert címere (1507. szept. 22.) 
OL. (Fotó: Nagyvári Ildikó VBM.) 

A bozsoki (Vas megye) kastély 
kapuja felett láthatóak Szarvaskendi 
Sibrik Osvát és felesége, Gersei Pethő 
Katalin címerei.41 A jobb oldali 
pajzsban a férj címere: két egymással 
szembeforduló, ágaskodó oroszlán, 
közösen egy egyenes kardot tartva, 
sisakdísz: balra fordult, kardot tartó 
oroszlán. A bal oldali pajzsban a fe
leség címere: nád között, hármashal
mon, jobbra forduló vadkacsa, sisak
dísz: jobbra fordult vadkacsa, ezúttal 
nád nélkül. A címerek felett 0(sval-
dus) S(ibrik) és P(etheő) E(kathe-
rina) (?) betűk, alul pedig a követ
kező felirat: „CVSTODI. DOMINE. 
INTROITVM. ET. EXITVM. TVVM. 
A. 1614." (Uram, óvd a bejövöt és a 
kilépőt, 1614.). 

Ez a címer több mint 100 évvel 
a II. Ulászló-féle, és több mint 40 
évvel a Miksa-féle címerbővítés után 
készült. Ennek ellenére Gersei Pethő 
Katalin nem a bővített címert használ
ta, sőt még csak nem is a bővítés 
előtt használatos oroszlános címert, 
hanem nemzetségének ősi vadkacsás 
címerét. Különlegesen szép a címer 
archaizáló kivitele, a kacsa természet-
hű ábrázolása. A széles nádlevelek 
Nádasdi Lőrinc fia János (f 1380) 
szentgotthárdi sírkövén levő címer 
nádjára emlékeztetnek. 

Gersei Pethő György Várasd vár
megyei alispán 1621-ből való pecsét
jén ismét az előzőktől eltérő címer
ábrázolást találunk: hármashalmon 
egy jobbra néző sast, mellén a ka-
csás címerrel. Sisakdísz: II. Ferdinánd 
császár alakja koronázási díszben, ko
ronával, jogarral, országalmával, mel
lén ,,F" monogrammal. A császár kö
penye egyúttal címerköpenyt al
kot.42 

Gersei Pethő György (talán szin
tén a varasdi alispán) 1640-es pecsét
jén viszont ismét az ősi, nád között 
ábrázolt, jobbra néző vadkacsás cí
mert találjuk. Sisakdísz: a címerkép 
ismétlése. 

Gersei Pethő László, valamint fele
sége, Besenyei Magdolna és gyerme
keik, István és János, 1659. február 
14-én, Bécsben I. Lipót királytól 
nyertek bárói rangot és címert. Eb
ben a címerben arany mezőben, zöld 
talajon kiterjesztett szárnyú, jobbra 
néző, fekete sast látunk. A sas cső
rében láncszem, jobb karmában bu
zogány, bal karmában hegyével fel
felé álló nyílvessző. A sas mellén szív
pajzsban az ősi vadkacsás címer lát
ható. A pajzson szembenéző, koro
nás pántsisak. A sisakdísz a címer
kép sasmadara, azzal az eltéréssel, 
hogy a csőréből itt elmaradt a lánc
szem. Takaró: fekete—arany, ezüst 

. . . . 44 J 

voros. 
Gersei Pethő Zsigmond (f 1675. 

ápr. 14.),45 valamint felesége, 
Paczoth Anna és gyermekeik, Ferenc, 
László, Zsigmond, István, Klára, Éva, 
Krisztina, Judit és Erzsébet 1666. 
ápr. 21-én, Bécsben I. Lipót királytól 
grófi rangot kaptak. A rangemelésről 
kiállított oklevélen a címer helye 
üresen maradt. A szövegrészből azon
ban kitűnik, hogy ez alkalommal az 
1507-es címerkép került megerősí
tésre.46 

Végül még 1722. dec. 5-éről is
merjük egy további variációját a Ger
sei Pethő család címerének. Ez lénye
gében azonos az 1572. évivel, de 
mint címertartó figurák szerepelnek 
mellette II. Ulászló király gyerme
kei.47 

A Gersei Pethő család fiágon 
1766-ban Zsigmonddal halt ki.48 

A Nádasdyak címeres emlékei 
a XVII. századtól kezdve : 

Miután áttekintettük a Pethő csa
lád címerének alakulását, térjünk 
vissza ismét a Nádasdyakhoz. A 
XVII. századtól egyre gyakrabban 
fordul elő címerük. 

A sárvári vár Nádasdy Pál épít
kezéseinek befejezéséről tudósító fel
iratos kőtábláján (1615) koszorúba 
foglalva látjuk a család címerét: 
reneszánsz ízlésű pajzsban, hullámzó 
vízfelületen, két nád között, a jobb
ra forduló vadkacsát. A koronás si
sakon a sisakdíszt szintén a vadka
csa képezi, a pajzsban ábrázolttól 
némileg eltérő alakban. A címer
takarók dús, növényi indákat alkot
nak.49 

A címer megoldása a Nádasdi Da
rabos László ( t 1585) soproni sír-
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72. aéra. Gersei Pethő János Miksa király
tól nyert címere (1578. jan. 22.) OL. (Fo
tó: Nagy vári Ildikó VBM.) 

kövén levő címerre emlékeztet. A 
vadkacsa ábrázolása azonban a sárvári 
címeren jóval nehézkesebb. 

A sopronbánfalvi pálos kolostort 
1643-ban, az ekkoriban katolizáló 
Nádasdy Ferenc, későbbi országbíró 
megújíttatta. Az épület homlokza
tán található a Nádasdy—Esterházy 
címer. (Nádasdy Ferenc felesége Es
terházy Anna Julia ( t 1669) volt.) Az 
ovális címerpajzs hasított. Jobb felé
ben a férj címere: hullámzó vízfelü
leten, nád között úszó, balra fordult 
vadkacsa. Bal felében a feleség címe
re: liliomos koronán álló, jobbra for
dult griff, jobbjában szablyát, baljá
ban 3 szál rózsát tartva. A címert 
barokkos keret díszíti, alul egy an
gyalfővel.5 ° 

Egy XVI—XVII. századi címeral-. 
búmban szerepel gr. Nádasdy Ferenc 
valószínűleg 1649-ből való címere. 
„Kék címerpajzsban ezüst hullámos 
tavon, két oldalt kinövő nádszál kö
zött kiterjesztett szárnyú ezüst kacsa 
úszik. Sisakdísz: álló kacsa. Jelmon
dat: ,JDeo, Regi et Patriae". Aláírás: 
Comes Franciscus de Nádasd 
m. p."5 * 

13. ábra. Szarvaskendi Sibrik Osvát és fe
lesége, Gersei Pethő Katalin címerei a bo-
zsoki kastély kapuján (1614) (Fotó: Sa-
varia Múzeum, Szombathely) 

Ez az ábrázolás a jelmondat fel
tüntetése miatt érdemel különös fi
gyelmet. Ugyanis gr. Nádasdy Ferenc 
lovassági tábornok 1715-ben festett 
képének bal felső sarkában a címert 
félköralakban körülfogva, már a: 
„SI DEUS NOBIS, QUIS CONTRA 
NOS" (?) jelmondatot találjuk,52 s 
ezt használták a család tagjai a 
XIX-XX. század fordulóján is. 

Talán Nádasdy Ferencnek a 
Wesselényi-féle mozgalomban való ré-

14. ábra. Gersei Pethő László I. Lipót ki
rálytól nyert címere (1659. febr. 14.) OL. 
(Fotó: Nagy vári Ildikó VBM.) 

szessége miatti kivégzése után változ
tatták meg a jelmondatot, hiszen az 
korábban az Isten mellett a királyra 
is utalt. 

Ismeretes Nádasdy Ferencnek egy 
1650-ből való ezüst emlékérme. Az 
érem hátlapján szerepel a család cí
mere: ovális pajzsban, hullámos víz
felületen álló, jobbra fordult vadka
csa. A nád ezúttal elmaradt. A paj
zsot barokkos kartus veszi körül, 
felette abroncskorona.54 

A fogarasi (ma: Fagaras, Romá
nia) vár 1656 március havában készí
tett leltára az ebédlőházra nyíló 
ajtó felett említi Nádasdy Anna cí
merét.5 5 

Bartholomäus Kilián augsburgi 
rézmetsző (1630—1696) a loretto-
mi (egykor Sopron vm., ma Auszt-



120 MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET 

15. ábra. Nádasdy címer a sárvári vár épí
tési feliratán (1615) (Fotó: Nagyvári Il
dikó VBM.J 

ria) szervita templomot és zárdát, va
lamint jótevőit és átépítőit, gr. Ná
dasdy Ferenc országbírót és felesé
gét, Esterházy Anna Júliát ábrázoló, 
1667-ből való metszetén is megta
láljuk a család címerét. A csücskös-
talpú pajzsban, két nád között meg
jelenő vadkacsa itt balra fordult. A 
címerpajzsot abroncskorona díszí
t i . 5 6 

A Nádasdy Ferenc által 1655-ben 
alapított57 lékai (egykor Vas vm., 
ma Lockenhaus, Ausztria) ágoston
rendi remeték templomát és rendhá
zát ábrázoló, Joseph Kollanetz által 
1669-ben készített rézmetszet jobb 

felső sarkában találjuk a Nádasdy 
címert: a barokkos ízlésű, ovális 
pajzsban, két nád között a jobbra 
fordult vadkacsát. A címerpajzsot 
három angyalka tartja.58 

Nádasdy Ferenc ex librise is a csa
lád címerét ábrázolja: ovális, koro
nás pajzsban jobbra fordult vadka
csát a nád között. A pajzsot barok
kos kartus köríti és hét angyalka ve
szi körül 5 9 

A székesfehérvári Szt. Anna ká
polna oltárképén is megtaláljuk a Ná
dasdy címert. A kápolnát ugyanis Ná
dasdy László ( f 1730), a pálos per
jelből lett csanádi püspök restaurál
tatta fehérvári őrkanonok korában 
П 7 1 1 - 1 7 2 9 ) . 6 0 

A Nádasdy család címerét Mária 
Terézia királynő 1778. márc. 27-én, 
Bécsben kelt oklevelében megerősí
tette. Ebben a következő címerleírást 
találjuk: „in campo cyaneo anas na-
turali colore adumbrata, ex arundi-
neto paludinoso, typhis consito dext-
rorsum evolans. Scutum premente 
galea tornearia coronata clathrata-
que, laciniis hinc et hinc cyaneis et 
argenteis scutum ambientibus et or-
nandibus."61 

16. ábra. Nádasdy Ferenc és felesége Es
terházy Anna Julia közös címere. Sop-
ronbánfalva, volt pálos kolostor. (Fotó: 
Adorján Attila, Sopron) 

17. ábra. Nádasdy Ferenc címere emlék
érmén. (1650) Magyar Nemzeti Múzeum. 
(Fotó: Nagy vári Ildikó, VBM.) 

1825. október 16-án, Grazban 
kelt okmányban Ignaz Maria von 
Attems gróf, stájerországi tartományi 
kapitány elismerte Nádasdy Mihály 
magyar rangját és címerét. A címer: 
két nád között álló jobbra fordult 
vadkacsa. A címert grófi korona, ko
ronás pántossisak díszíti. Sisakdísz: a 
vadkacsa. Takaró: arany—ezüst— 
kék.62 

1828. október 26-án Nádasdy Mi
hály cs. kir. kamarai elnök osztrák 
grófi címet nyert.6 3 

Pesky Józsefnek (1795-1862) a 
XIX. század közepén gr. Nádasdy 
Ferenc kalocsai érsekről ( 1785— 
1851) festett képén a Szent István 
Rend középkeresztje, valamint püs
pöksüveg és főpapi pásztorbot díszí
ti a család címerét.6 Az érsek 1840-
ben kapta a magas kitüntetést, ame
lyet a képen is visel.6 ^ 

A nádasdladányi (Fejér megye) 
neogótikus, 1870 körül épült, r. k. 
templom északi bejárata fölött is 
megtalálható a család grófi koroná
val díszített címere. 

A Nádasdy család tagjait ábrázoló, 
ú. n. ősgaléria képein (XVI—XX. szá
zad), amelyeket 1945-ig a nádasdla
dányi kastélyban őriztek, jelenleg pe
dig a Magyar Történelmi Képcsarnok 
gyűjteményét gazdagítják, szintén 
több alkalommal szerepelnek a csa
ládtagok címerei.6 6 

összefoglalás: 

A Nádasdy családdal kapcsolatos is
mertetett címeres emlékek mintegy 
500 évet (1380-1870) fognak át tör
ténelmünkből.- A család az idők fo
lyamán változatlanul megőrizte és fo
lyamatosan használta (használja?) ősi 
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18. ábra. Bartholomäus Kilián: A loretto-
mi szervita zárda és jótevői, Nádasdy Fe
renc és felesége. (1667) (Fotó: Nagyvári 
Ildikó, VBM.J 

nemzetségi címerét a vadkacsát. Ter
mészetesen a címer megjelenítését, 
külső kivitelezését az eltelt évszá
zadok nem hagyták változatlanul. 
Az egymást követő korszakok, a 
gótika, a reneszánsz, a barokk, 
majd a XIX. század művészete 
egyaránt alakítottak a címerábrá
zolásokon. Ezek a tényezők azon
ban a címer lényegén nem vál
toztattak, az időnként megfigyelhe
tő kisebb-nagyobb módosítások (a cí
merpajzs változó alakja, a kacsa kü
lönféle megjelenítései, a lábai alatt 
feltűnő hármashalom vagy vízfelület 
váltakozása, a címertartóként alkal
mazott angyalkák, stb.) a mindenkori 
korszellemmel, talán úgy is mondhat
nánk, hogy a változó divattal magya
rázhatók. 

A Nádasdyaktól eltérően a rokon 
Gersei Pethő család címere lényeges 
változást szenvedett az idők során. 
A XVI. század elején már oroszlá
nos címert használtak (Gersei Pethő 
János 1504. és 1514. évi pecsétjei), 
ami tulajdonképpen Pethő Jánosné, 
szül. Szécsényi Anna nemzetségi 
(Kacsics nemzetség) címerének átvé
teleként értelmezhető, majd az 1507-
es címerbővítés során felvették címe
rükbe a rokon nemzetségek címer 
alakjait is. A XVI-XVIII. században, 

a Habsburg királyoktól kapott több
rendbeli címerújítás során az ősi 
nemzetségi címer (vadkacsa) egyre 
inkább veszített jelentőségéből, s a cí
merkép kiegészítő részévé (szívpajzs) 
zsugorodott. 

Egyes példák (Gersei Pethő Kata
lin bozsoki címere, 1614, Gersei 
Pethő György pecsétje, 1640) azon
ban azt bizonyítják, hogy jóllehet ta
lán csak elvétve, de még a XVII. szá
zadban is használták időnként a régi 
nemzetségi címert. 
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reneszánsz és barokk. Szerkesztette: 
GALAVICS Géza. Bp. 1975. 74. 
A címer fényképét Dr. Vándor 
Lászlónak köszönöm. 
Nádasdy Kristóf Nádasdy Tamás ná
dor testvére volt, 1566-ban részt vett 
a török elleni dunántúli hadjárat
ban. V. ö.: FORGÁCH Ferenc nagy
váradi püspök magyar históriája 
1540-1572. Forgách Simon és 1st-
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20. ábra. Nádasdy Ferenc címeres ex 
librise. (Fotó: Nagy vári Ildikó, VBM.) 

vánfi Miklós jegyzéseikkel együtt. 
Közli: MAJER FidéL Monumenta 
Hungáriáé Historica XVI. Pest, 1866. 
309. 

21. ábra. Nádasdy Mihály címere (1825. 
okt. 16.) (Fotó: Nagyvári Ildikó, VBM.) 

30. A címert Devecseri Chóron András 
nyerte II. Lajos királytól Budán, 
1523. máj. 4-én. (Dl. 50 253.) V. ö.: 
NYULÂSZINÊ STRAUB Éva: öt év
század címerei a Magyar Országos Le
véltár címereslevelein. Bp. 1987. 245. 
old. 65. és 148. old. 65. kép. 

31. VARJÚ Elemér: A soproni Szt. Mi
hály templom sírköveiről Arch. Ért. 
1898. 368., CSOMA József: A ma
gyar heraldika korszakai. Bp. 1913. 
122., CSATKAI Endre: Sopron és 
környéke műemlékei. Magyarország 
műemléki topográfiája II. Szerkesz
tette: DERCSÉNYI Dezsó': Bp. 1956. 
419., TOMPOS Ernó': Sopron címe
res műemlékei. Arrabona 18. 1976. 
147. 
A címer fényképét Dr. Gömöri Já

nosnak és Nemes Andrásnak köszö
nöm. 

32. NAGY op. cit. VIII. 16., 21. szerint 
a Nádasdi Darabos ág csak 1642-ben 
halt ki fiágon. 

33. DL 15 719. Pecsétek mutatója 26. 
34. Dl. 25 427. Pecsétek mutatója 26., 

Siebmacher, Kroatien 145. 
A pecsét fényképét Dr. Kolléga Tar
soly Istvánnak köszönöm. 

35. Dl. 93 776., BTM. 65. 1629. A pe
csét fényképét Dr. Nagy Emesének 
és Kassakürti Juditnak köszönöm. 

36. Dl. 86 051., II. Ulászló és gyerme
keinek arczképei. Arch. Ért. 1871. 
238-240., A magyar nemzet törté
nete. IV. A Hunyadiak és a Jagellók 
kora. Szerkeszti: SZILÁGYI Sándor. 
Bp. 1896. 589. old. képe, BÁRCZAY 
Oszkár: A heraldika kézikönyve. Bp. 
1897. 448., Siebmacher, Kroatien 
145. és 104. tábla képe, ORTVAY 
Tivadar: Mária, II. Lajos magyar ki
rály neje (1505-1558). Bp. 1914. 
48. old. képe, RADOCSAY Dénes: 
Az utolsó budai miniátorok. In: Ma
gyarországi reneszánsz és barokk. 
Szerkeszti: GALAVICS Géza. Bp. 
1975. 139-140., Schallaburg* 82. 
Matthias Corvinus und die Renais
sance in Ungarn 1458-1541. 527. 
old. 571. szám, 47. színes kép, NYU
LÂSZINÊ op. cit. 51., 125., XXXV. 
tábla színes képe. 

37. NAGY op. cit. XII. 344-345. szerint : 
Szécsényi László nógrádi főispán és 
szandai várkapitány (f 1460) leányát, 
Annát 1474-ben Guthi Országh János 
(Mihály nádor fia) jegyezte el, majd 
Gersei Pethó' János felesége lett. 
NAGY op. cit. VIII. 284. szerint: 
1460-ban jegyezte el Országh Já
nos. 
A Kacsics nemzetség címeréről lásd: 
BÂRCZAY Oszkár: A heraldika kézi
könyve. Bp. 1897. 12. és 227., vala
mint Pecsétek mutatója VII. tábla 
29. kép (Szécsényi Frank országbíró 
pecsétje, 1401.) 

38. FEISZT György: Rövid magyar cí
mertan és pecséttan. Történelem
szakköri Füzetek 15. Bp. 1986. 
44-45. képpel. (Az oroszlános cí
merrészt tévesen a Ják nemzetség
nek tulajdonítja!) 

22. ábra. Nádasdy címer a nádasdladányi 
r. k. templomon (1870 körül) (Fotó: 
Rainer Pál) 
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39. A PALLAS nagy lexikona. 13. Bp. 
1896. 999. 

40. Arch. Ért. 1871. 238-240. , FRAK-
NÓI Vilmos: Erdődi Bakócz Tamás 
élete. Bp. 1889. 153. old. 40. kép. 
(Itt a felirat tévesen az 1507-es cí
mernek mondja!), Siebmacher, Kroa
tien 145. és 104. tábla képe, NYU-
LÁSZINÉ op. cit. 246. 152. old. 
117. ábra. 

41 . Vasvármegye. Magyarország várme
gyéi és városai. Bp. 1898. 190. old. 
képe, VARJÚ Elemér: Vasvármegye. 
Könyvismertetés. Turul 1898. 95., 
GENTHON István : Magyarország mű
vészeti emlékei. I. Bp. 1959. 46., 
H. TAKÁCS op. cit. (29. jegyzet) 
160., 178-179., 42. kép, С HAR
RACH Erzsébet-KISS Gyula: Vasi 
műemlékek. Szombathely, 1983. 49., 
BARI SKA István-NÉMETH Adél: 
Kőszeg. Bp. 1984. 184. 
A címer fényképét Dénes Józsefnek 
köszönöm. 

42. Siebmacher, Kroatien 145. Az okle
velet akkor a horvát Országos Levél
tárban őrizték. Képe u. ott a 104. 
táblán. 

43. U. ott. Akkor Laszowski E. zágrábi 
pecsétgyűjteményében. 

44. NYULÁSZINÉ op. cit. 262., 197. 
old. 660. ábra. 

45. A PALLAS nagy lexikona. 13. Bp. 
1896. 999. 

46. Siebmacher, Kroatien 145., NYU
LÁSZINÉ op. cit. 150. 

47. Siebmacher, Kroatien 145., NYU
LÁSZINÉ op. cit. 150. (itt 1712-
es évszámmal említve!) 

48. Siebmacher, Kroatien 145. NYU
LÁSZINÉ op. cit. 125. 

Die Rolle der Familie Nádasdy können 
wir in der ungarischen Geschichte seit dem 
13. Jh. verfolgen. Im 16. Jh. wurden sie 
zu Magnaten (im 1553 Freiherrstand, im 
1625 Grafen), und von dieser Zeit ist ihr 
Vermögen und ihre Macht immer ge
wachsen, sie haben wichtige Landesämter 
bekleidet. Fast alle waren zu Habsburgen 
treu, ausgenommen den Landesrichter Ná
dasdy Ferenc. Er wurde im Jahre 1671 
hingerichtet. Unsere Abhandlung folgt die 
Umwandlung des Wappens der Familie 
und der verwandten Familien Nadasdi 
Darabos und Gersei Pethő mit der Hilfe 
von Wappendarstellungen einer Zeitspanne 
von 500 Jahren (1380-1870). Das uralte 
Wappen des Geschlechtes Nádasd ist der 
Folgende: eine Wildente unter Schilfrohr, 
Helmzier: das Wappenbild wiederholt. 

49. GERECZE op. cit. (29. jegyzet) 
990., BALOGH Jolán: A renaissance 
építészet Magyarországon. Stílustör
téneti vázlat II. Magyar művészet. 
1933. 333., TÓTH Melinda: A sár
vári vár építéstörténete. Savaria, a 
Vas megyei Múzeumok értesítője. 
4. 1966-1970. Szombathely, 1973. 
243-244., 245. old. 46. kép, PÂ
MER Nóra-TÓTH Melinda: Sárvár. 
In: GERÖ László: Várépítészetünk. 
Bp. 1975. 232. 

50. CSATKAI i. m. (31. jegyzet) 4 4 0 -
441., 447. A címer fényképét Dr. 
Gömöri Jánosnak és Nemes András
nak köszönöm. 

51. CSERGHEÖ Géza: Heraldikai és 
sphragistikai adalékok a „Harmincz-
hat pecsétes oklevél 1511-ből" czímű 
értekezéshez. Turul. 1887. 140., ifj. 
KUBINYI Miklós: Egy XVI. és 
XVII. századi magyar czímer-album. 
Turul. 1888. 24., BÁRCZAY op. cit. 
(20. jegyzet) 438. 

52. Ösgalériák 103., 87. kép. 
53. Siebmacher, Siebenbürgen 196., 

KEMPELEN op. cit. (12. jegyzet) 
304. 

54. HUSZÁR Lajos: Nádasdy Ferenc em
lékérme. Folia Archaeologjca IX. 
1957. 205-207. , XXXIV. tábla 1. 
kép, RÓZSA György: Nádasdy Fe
renc és a művészet. Művészettörté
neti Értesítő 1970. 191., 188. old. 
5. kép. 

55. H. TAKÁCS op. cit. (29. jegyzet) 189. 
56. CRESCENS: Der Gnadenort Loreto 

in Ungarn von Adolf MOHL. Könyv
ismertetés. Századok 1894. 837., Ma
gyar művelődéstörténet III. Szerkesz
ti: DOMANOVSZKY Sándor. Bp. 

Dieses Wappen wurde durch jahrhun
dertelang von der Familien Nádasdy und 
Nádasdi Darabos benutzt. Unser heutigen 
Wissens nach ist sein erstes Vorkommen 
aus dem Jahre 1380 bekannt. Die kleinen 
Änderungen, wie die veränderte Form, 
die verschiedenen Darstellungen der Ente, 
die Hügel oder Wasserfläche unten ihren 
Füssen, die Engel als Wappenhälter, u. s. 
w. können sich mit dem wechselnden 
Geschmack erläutern, sie berührten das 
Wesen der Wappendarstellung nicht. Im 
Gegensatz dazu veränderte sich das Wap
pen der Familie Gersei Pethő mehrmals 
mit der Zeit. Ursprünglich benutzten auch 
sie das Stammwappen mit der Ente. Es 
kommen auch im 17. Jh. noch Beispiele 
vor (1614, 1640). Am Anfang des 16. 
Jahrhunderts verwendete Gersei Pethő 

é. п. 438. old. képe, HÓMAN Bá-
lint-SZEKFÜ Gyula: Magyar törté
net IV. Bp. 1935. 112. old. képe, 
RÓZSA op. cit. (54. jegyzet) 192. 
old. 10. kép. 

57. KARÁCSONYI János: Magyarország 
egyháztörténete főbb vonásaiban 
970-től 1900-ig. Bp. 1985. 182. 

58. BARTA János: Miért halt meg Zrínyi 
Péter? A Wesselényi összeesküvés 
története. Bp. 1986. 104. old. képe, 
RÓZSA op. cit. (54. jegyzet) 186. 
old. 2. kép, 200. old. 21. jegyzet. 

59. RÓZSA op. cit. (54. jegyzet) 198. 
old. 18. kép, 202. old. 107. jegyzet. 

60. KÁROLY János: Fejér vármegye tör
ténete. V. Székesfehérvár, 1904. 24., 
MAROSI Arnold: Székesfehérvár mű
emlékei. Székesfehérvár, 1927. 12., 
FITZ Jenő: Székesfehérvár. Bp. 
1957. 54. 

61. ÁLDÁSY Antal-CZOBOR Alfréd: A 
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárá
nak címereslevelei. 6. (1771-1800) 
Bp. 1940. 26. 

62. NYULÁSZINÉ op. cit. 276., 236. 
old. 1122. ábra. 

63. KEMPELEN op. cit. (12. jegyzet) 
304. 

64. Ösgalériák 104., 140. kép. 
65. NAGY op. cit. VIII. 26. (Ekkor még 

csak váci püspök volt.) 
66. ösgalériák kötetben további iroda

lommal, továbbá M AGYARI István: 
Az országokban való sok romlások
nak okairól. Sajtó alá rendezte KA
TONA Tamás, az utószót MAKKAI 
László írta. Bp. 1979. 17. old. képe 
(Nádasdy Ferenc, a „fekete bég"), 
valamint PÉTER Katalin: Esterházy 
Miklós. Bp. 1985. 171. old. 28. kép 
(Nádasdy Ferenc országbíró)., stb. 

János das Stammwappen semer Gattin, 
Szécsényi Anna aus dem Geschlecht Ka-
csics (1504, 1514), später nahm er neben 
seinem eigenen Stammwappen (Wildente) 
auch die Wappenbilder der verwandten 
Geschlechten im Laufe der Wappener
weiterung im Jahre 1507 an. (Kacsics: 
Löwe, Hont- Pázmán: Mond, Sterne, 
Hermán: Drache). Im 16-18 . Jh. veränd
erte sich das Wappen der Familie Pethő 
immer, wenn unsere Könige Habsburg das 
Wiederholtermassen neugestalteten. Das 
originale Wappen (Wildente) verlor immer 
mehr an Wichtigkeit und wurde zu einem 
Ergänzungsteil des neuen Wappens. Die Fa
milien Nádasdi Darabos sind im Jahre 1585 
oder 1642, die Gersei Pethő in 1766 im 
Mannesstamm ausgestorben, die Familie Ná
dasdy lebt aber wahrscheinlich auch heute. 

PÁL RAINER DIE WAPPEN DER FAMILIE NÁDASDY UND DER FAMILIEN 
NÁDASDI DARABOS UND GERSEI PETHEÖ 




