
Szakmai beszámoló 

A körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum részére 

megvásárolt tükörről (NKA pályázat) 

 

A megvásárolt műtárgy 

 

Tükör, aranyozott, faragott kerettel. Eredetileg Batthyány-Strattmann Ödön herceget ábrázoló 

festmény kerete, 1900. 

 

Szakmai leírás 

 

A 190x140 cm-es méretű festménykeret a körmendi hercegi Batthyány családhoz köthető. 

Batthyány-Strattmann Ödön herceg (1826-1914) a patinás, 1843-ban alapított Körmendi 

Casino díszelnöke volt. A herceg 1900-ban öt helyiségből álló épületrészt ajánlott fel a Casino 

számára egyleti helyiségül a Korona Szálloda épületében. A következő évben egy festményt 

készíttetett magáról, s ezt a Casinonak ajándékozta. A festmény a Casino helyiségében volt 

elhelyezve 1945-ig, amikor is az alkotást a keretéből kivágták. A festmény sorsa ismeretlen, 

azonban a keret nemrégiben Körmenden bukkant fel. Tulajdonosa, Horváth József a körmendi 

plébánián vásárolta meg az 1980-as években, itt mondták el neki a keret történetét. Az 

akantuszlevél díszítésű, faragott, aranyozott képkeretet a tulajdonosa az 1980-as években 

restauráltatta, azóta is jó állapotban van. A keretbe egy tükröt helyeztek, Horváth József így 

kínálta megvásárlásra. 

 

 

A szerzeményezés indoklása 

 

Múzeumunk 2004-ben vette fel Dr. Batthyány-Strattmann László nevét, ettől az időtől kezdve 

hangsúlyosabban foglalkozunk a Batthyány családhoz és a kastélyhoz kapcsolódó tárgyak 

gyűjtésével, ez áll az intézmény középtávú gyűjteményfejlesztési koncepciójának fókuszában 

is. Annál is indokoltabb ez a törekvés, mivel a kastély felújítása miatt hamarosan újabb terek 

nyílnak meg, amiket elsősorban a Batthyányakkal kapcsolatos műtárgyakkal kívánunk 

megtölteni – kiszolgálván a látogatói igényeket. 

A körmendi Batthyány-kastély a 2. világháború végéig hercegi pompával volt berendezve. Az 

itt őrzött, országos hírű műtárgyak (fegyvertár, levéltár, könyvtár, festmények) egy része 

1945-ben elpusztult, más része budapesti országos múzeumok tulajdonába került. 75 évvel a 

hercegi gyűjtemények pusztulása után helyben egyre ritkábban bukkannak fel olyan tárgyak, 

melyek a Batthyány családhoz köthetőek. Ezt az alkalmat használta ki a múzeumunk: az NKA 

támogatásával Batthyány-Strattmann Ödön herceg festményének keretét megvásároltuk, és a 

keretet a Batthyány-kastélyban működő múzeumunkban állítjuk ki. 

Az egykori festménykeretet a körmendi Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum a 

következő okok miatt kívánta megvásárolni: 

• A tulajdonos el kívánta adni a tükröt, ha magánszemélyekhez került volna a 

műtárgy, elveszett volna Körmend és a Batthyányak története számára. 

• A műtárgy leginkább a körmendi múzeum részére értékes. 



• A műtárgy különleges és egyedi. 

• A műtárgy nagyon jó állapotban van, restaurálása nem szükséges. 

• A megvásárolt műtárgy illik a múzeum gyűjteményfejlesztési koncepciójába. 

• A műtárgyat a kastély dísztermében, a vörösmárvány kandalló felett kívánjuk 

állandó kiállításon bemutatni. 

• Az üres festménykeretet „A szovjet hadsereg katonáinak pusztításai Körmenden 

1945-1957” című, 2022 áprilisától látható időszaki kiállításunkon is bemutatjuk, 

mint a Batthyány festmények pusztulásának szimbólumát. 

Az aranyozott, faragott keretű tükör múzeumi gyűjteménybe kerülését rendkívüli 

lehetőségnek tartottuk, köszönjük a megvásárlásához nyújtott NKA támogatást! 

 

A tükör leltárszáma: DBSLM Ht.2022.10.1 

 

      
 

Körmend, 2022. június 4. 

     


