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1. kép: Boldog Batthyány-Strattmann László az 1931-ben megjelent Nemzeti Magazin címoldalán 
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2. kép: A Batthyányak körmendi kastélya 3. kép: Batthyány 
orvosi köpenye 

 
 

   
 

4. kép: Batthyány Strattmann László,  
az orvos 

5. kép: Batthyány-Strattmann László családja körében 

 

     
 

6. kép: Értékes dokumentumok a körmendi kastélyból 7. kép: Személyes tárgyai egy kiállítási meghívón 
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8. kép: Batthyány-Strattmann László  
díszmagyarban 

9. kép: Batthyány-Strattmann László 
díszmagyarban  

 
 

    
 

10-11. kép: Batthyány-Strattmann László díszmagyarja 
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12. kép: Batthyány-Strattmann László az Aranygyapjas Rend jelvényével 
és a Vöröskereszt tiszti díszjelvényével 

 
 

 

       
 
 

13. kép:  
Az Aranygyapjas Rend 

jelvénye 
 

14. kép: 
A Vöröskereszt tiszti 

díszjelvénye 

15. kép: 
A Szent István Rend 

kiskeresztje 

16. kép: 
A pápai Aranysarkantyús 

Lovagrend jelvénye 
(lennt) 
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Aranygyapjas Rend 
 
Az Aranygyapjas Rend Európa egyik legrégebben alapított lovagrendje volt. A fejedelmi 
Aranygyapjas Lovagrendet III. (Jó) Fülöp (1419-1467 közt uralkodott) burgundi herceg 
alapította 1430-ban a keresztény hit és az egyház védelmére, az erény és jó erkölcs 
növelésére. Mivel unokája, Mária házasságot kötött Habsburg Miksa (1459-1519) német-
római császárral, „hozományként” került az osztrák birodalom kitüntetései közé. A Habsburg 
főhercegek nagykorúságuk elérésekor, a trónörökösök születésükkor megkapták az 
Aranygyapjas Rendet. Az 1700-as évek elejétől a spanyol és az osztrák uralkodóház is 
adományozta, de az első két században csak fejedelmek és főnemesek kapták. 
Spanyolországnak, majd Ausztriának legmagasabb rendjele volt.   

„A rendjelvény leírása: Arany kosbőr, mely balra néz. Lángokat szóró aranyszegélyű 
tűzkövön függ. A tűzkő felett kék színű acélfogó, s rajta a görög mondabeli sárkányölő Jason 
képe a rend jelmondatával: „PRETIVM/LABORVM/NON VILE”. (A MUNKÁNAK NEM 
CSEKÉLY JUTALMA). A hátoldal felirata: „NON ALIUD” (MÁS NEM.) Nyaklánc esetén a 
mell közepén kellett hordani a rendjelvényt. Eredetileg a rendjelet aranyláncon viselték, 
amelynek szemei csupa lángsugarakból és szikrát hányó kovakőből állnak. Ezek a motívumok 
huszonnyolcszor ismétlődnek a láncon. A lovagoknak állandóan viselniük kellett a kitüntetést. 
V.Károly (1500-1558) császár később módosította a hordmódot. A rendlánc csak különleges 
alkalmakkor volt viselhető, máskor viszont a rendjelet piros selyemszalagon a nyakban 
hordták. A rendjelvény hossza 123 mm, szélessége 74 mm és súlya 400 gramm. Anyaga 
arany, tűzzománc.”1  
 
Vöröskereszt 
 
„1864. augusztus 8-án Genfben megállapodást kötöttek egy olyan szervezet létrehozására, 
amely alkalmas önzetlenül és hatékonyan tevékenykedni az áldozatok, betegek, valamint a 
sérültek ellátásában, és a kíméletlen, kegyetlen események számának csökkentésében, de 
képesek közreműködni a hadseregek egészségügyi szolgálatai mellett a beteg katonák 
gyógyításában, sérült harcosok és polgári áldozatok gondozásában is. A figyelem és a 
gondoskodás kiterjedt a hadifoglyokra, az ellenséges sebesült katonák ellátására, és még az 
internáltakra is. Ezt a feladatot a Genfben létrejött Nemzetközi Vöröskereszt vállalta fel. 
Folyamatosan és gyorsan építette kis szervezetét.  

Ferenc József császár elismerve a Vöröskereszt jelentőségét - fennállásának fél 
évszázados évfordulóján - 1914. augusztus 14-én a Vöröskereszt terén szerzett érdemek 
jutalmazására Díszjelvényt alapított négy fokozatban és a hozzátartozó díszérmet 2 
fokozatban.  A díszjelvény mindazoknak adományozható volt, akik békében vagy háborúban 
a Vöröskereszt terén érdemeket szereztek. Háború idején szerzett érdemekért a Díszjelvényt 
és az érmeket hadidíszítménnyel adományozták. 1914-17 között a hadsereg tagjai részére 
érdemcsillagból és a Díszjelvény I. osztályát 109 tábornok, tiszt, tábori lelkész, törzsorvos, ill. 
hadbiztos kapta meg.  Az I. osztályú Díszjelvény: Keresztszárai között nincs sugárnyaláb. 
Mérete 61x47 mm. Ezt a kitüntetést 50 mm széles nyakszalagon viselték. Súlya 30 gramm. 
Tiszti Díszjelvény: Szalag nélküli, 57x47,5 mm nagyságú. Hátul tű- és kampó van a ruhára 
való feltűzésre. A mell baloldalán viselik. Súlya 30 gramm.”2 
 
                                                
1 Kenyeres Dénes: Katonai kitüntetések a magyar történelemben, Kecskemét, Szerzői magánkiadás, 2004. 28-
29.p. 
 
2 Kenyeres Dénes: i.m. p.96.  
 



 6 

Szent István Rend 

A Szent István Rendet Mária Terézia alapította 1764. május 5-én, melynek nagymesteri tisztje 
„mindenkor a magyar koronával van összekötve.” A rend jelmondata: Publicum meritorum 
praemium (a köz szolgálatában szerzett érdemek jutalma).3 A Katonai Mária Terézia-rend 
mellett ez lett a Habsburg Birodalom legjelentősebb kitüntetése. A Szent István-renddel olyan 
kiváló polgári és egyházi érdemeket jutalmaztak, amelyek a Magyar Királysághoz is kötődtek. 
Jelvénye mindhárom osztálynál egyforma, csak nagyságban különböző: aranyszegélyű, 
sötétzöld zománcos kereszt, formája mint a Mária Terézia Rendé, fölötte a magyar királyi 
korona. A kereszt középpajzsa kerek, vörös zománcos, benne koronás zöld hármas halmon a 
fehér kettős kereszt, jobbról (Maria) T(eresia) aranyban. A középpajzsot aranyszegélyű 
karikagyűrű fogja körül, benne Publicum Meritorum Praemium. Hátlapján tölgykoszorú, ezen 
belül fehér alapon (Sanc)to St(ephano) R(eg)i Ap(ostolico) arany betűk.4 

 

A pápai Aranysarkantyús Lovagrend 

A hagyomány szerint Szent Szilveszter pápa alapította, valójában azonban a 16. században 
tűnt fel mint vitézségért adományozott pápai kitüntetés, ami aztán feledésbe merült. XVI. 
Gergely 1841-ben mint Szent Szilveszter rendet élesztette fel, Szent X. Pius adta vissza régi 
nevét 1905-ben. Egyetlen lovagi osztályának 100 tagja lehet. A rend neve az aranysarkantyúra 
utal, melyet a lovagok a lovagi társaságba való felvételükkor kaptak. Rendjele: fehér 
zománcú, arany máltai kereszt, alsó szárán két aranysarkantyúval.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3 http://rendjel.myhunet.com/hu/A-kiegyezestol-az-I.-vilaghaboru-vegeig-(1867-1918)/Szent-Istvan-rend/, 
2016.02.10. 
 
4 http://www.vitezirend.co.hu/Tradition/horthy_kituntetesei.htm, 2016.02.10. 
 
5 http://lexikon.katolikus.hu/A/aranysarkantyú-rend.html, 2016.02.10. 
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