
e for má tus egy ház köz sé ge ink gyûj te -
mé nyei igen sze gé nye sek vol ná nak az
egy ko ri vi lá gi pat ró nu sok ado má nyai
nél kül, de ezen gyûj te mé nyek hi á nyá -

ban 16–17. szá za di ne me si tár sa dal munk tárgy -
kul tú rá já ról is jó val ke ve seb bet tud nánk. Az aláb -
bi ak ban két olyan vi lág pil la nat ké pei tá rul nak
elénk, ame lyek kö zött nem volt éles ha tár, ami ma
vi lá gi cél ra ké szült, az hol nap egy há zi hasz ná lat -
ba ke rül he tett. A 18. szá za di ada ko zó kedv, va la -
mint a pro tes táns egy há zak befogadókészsége tet -
te le he tõ vé, hogy nem csak az ipar mû vé szet, ha -
nem a csa lád tör té net szem pont já ból is fon tos tár -
gyi örök ség ma rad ha tott fenn vi dé ki egy ház köz sé -
ge ink lá dá i ban.

A cí me rek kel dí szí tett öt vös mû vek a ne me si
rep re zen tá ció kel lé kei vol tak, tech ni kai és esz té ti -
kai ér té kük mel lett Er dély ko ra új ko ri anya gi kul -
tú rá já nak is el sõ ran gú for rá sai. Az egy há zi gyûj te -
mé nyek be ke rült da ra bok egy részt a re for má tus
egy há zat tá mo ga tó ne me si ado má nyo zók kö ré nek
fel de rí té sé ben és re konst ru á lá sá ban nyúj ta nak se -
gít sé get, más részt a tárgy kul tú ra 18. szá za di vál to -
zá sa i nak fo lya ma tá ra vi lá gí ta nak rá. A tár gyak oly -
kor ka lan dos tör té ne té ben a le vél tá ri for rá sok iga -
zí ta nak el. 

A cí me rek hasz ná la ta nyu ga ti min tá ra je lent
meg Ma gya ror szá gon a 12. szá zad vé gén, 13. szá -
zad ele jén, az ud va ri elit és a ne me sek kö ré ben va -
ló szé le sebb kö rû el ter je dé se pe dig Lu xem bur gi
Zsig mond, majd Má tyás ko rá ra tehetõ.1 A 15. szá -
zad tól a cí mert az egyé ni és tes tü le ti rep re zen tá ció
je le ként min den hol hasz nál ták, ahol a tu laj dont, a
csa lá di vo nat ko zást vagy a ne me si ki vált sá got36
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akar ták hang sú lyoz ni. A cí mer hasz ná lat ról a cí mer ado má nyok is ren del kez tek: „a
ne me si cí mert tu laj do no sa a csa tá ban, pár vi a dal ban, lán dzsa ve tés ben, tor ná kon és
más ha di gya kor la ton, va la mint edé nye ken, kár pi to kon, gyû rû kön, zász ló kon, paj zso -
kon, sát ra kon, há za kon és te met ke zés nél viselhette.”2 Az er dé lyi ne mes ség azon ban a
cí me rek hasz ná la tá nak nem tu laj do ní tott ak ko ra je len tõ sé get, mint azt Nyu gat-Eu ró -
pá ban tet ték. Ahogy azt a kor szo ká sa it is me rõ Wer bõ czy is meg fo gal maz ta, a cí mer -
hasz ná lat in kább dí sze, mint sem kö te le zõ kel lé ke volt a nemességnek.3 A 16. szá zad
utol só har ma dá tól a cí me rek tu laj don je lö lõ funk ci ó ja ke rült elõ tér be, en nek kö szön -
he tõ en hasz ná la ti és dísz tár gya kon, épü le te ken egy aránt al kal maz ták eze ket a
jelvényeket.4 A ne me si rep re zen tá ci ót szol gá ló öt vös mû ve ket gyak ran lát ták el tu laj -
do no suk ko szo rú ba fog lalt cí me ré vel, így el mond hat juk, hogy a he ral di kai mo tí vu -
mok a 17. szá za di öt vös ség ben ál ta lá no sak vol tak. 

Az asz ta li edé nyek egy ré szén a férj és fe le ség há zas sá gi cí me re je löl te a tu laj -
dont, má so kon csak egyi kük cí me re je lent meg. A 16–17. szá za di cí mer hasz ná lat ban
a há zas tár sak egy más mel lett ál ló (ún. alliance) cí me re a há zas párt jelölte,5 eze ken
min dig a he ral di kai jobb ol da lon a férj, a bal ol da lon pe dig a fe le ség cí me rét ta lál -
juk. Ez a sza bály a ké sõb bi év szá zad ok ban is hasz ná lat ban ma radt, ilyen ket tõs cí -
me rek kel ta lál ko zunk épü let hom lok za to kon, hasz ná la ti tár gya kon. Az öt vös mû ve -
ken al kal ma zott ket tõs cí me rek nek kü lön fé le vál to za tai je len tek meg, leg egy sze rûbb
for má ban a két paj zsot egye ne sen, egy más mel lé ál lít va, egy más fe lé dönt ve vagy
egy más sal össze köt ve áb rá zol ták. A férj cí me ré nek cí mer ál la tai, a he ral di kai ud va ri -

as ság nak meg fe le lõ en gya kor ta a fe le ség
cí me re fe lé néz nek. A füg gõ le ge sen, egy -
más mel lett el he lye zett két cí mer paj zsot
kö zös ke ret be fog lal ták, ami le he tett kör -
gyû rû, ba bér- vagy olasz ko szo rú. A há -
zas tár sak cí me rei leg több ször azon ban
kü lön ko szo rú ba vagy kör gyû rû be fog lal -
va ke rül tek az öt vös mû vek re. A ke re te -
ket a tárgy tí pus rang já tól, ki vi te le zõ je
igé nyes sé gé tõl füg gõ en ala kí tot ták ki, az
egy más ba kap csolt ko szo rúk a ko ráb bi
né ze tek tõl el té rõ en nem je löl ték fel tét le -
nül a há zas ság kö tés al kal mát. Az egy há -
zi gyûj te mé nyek ben fenn ma radt há zas -
sá gi cí me rek leg igé nye sebb ki vi te le zé sû
pél dá ját a vá lasz úti gyü le ke zet ezüst kan -
ná ján ta lál juk, ahol a Bánffy Zsig mond
és Ne mes An na cí me re it tar tal ma zó

olasz ko szo rú kat sza lag kö ti össze. A cí me re ket sze gé lye zõ 1651-es év szám rög zí tet -
te az öt vös mû ké szí té si ide jét, ami jó val ké sõb bi, mint Bánffy Zsig mond és Ne mes
An na há zas ság kö té se, egy be ke lé sük re ugyan is 1644 elõtt ke rült sor.6

A há zas sá gi cí me rek kel el lá tott öt vös tár gyak ere de ti leg jó részt vi lá gi cél ra szánt
da ra bok vol tak, ké sõbb kap tak egy há zi funk ci ót. Az ol da luk ra vé sett cí mer áb rá zo lá -
sok ki vé tel nél kül a kö zös tu laj dont je löl ték. Az er dé lyi ud var há zak, kas té lyok
17–18. szá za di in ven tá ri u mai gyak ran em lí tik a há zas sá gi cí me rek kel el lá tott ezüst-
nemûket.7 A ne me si po hár szé kek tar to zé kai, az öt vös mû vek kö zött leg ran go sabb he -
lyen ál ló ku pák és ser le gek, a hat, ti zen két vagy an nál több da rab ból ál ló po hár- vagy
tál kész le tek a va gyon fel hal mo zás, a rep re zen tá ció kel lé kei vol tak. A há zas sá gi cí me -
rek kel dí szí tett, leg na gyobb fenn ma radt er dé lyi emlékegyüttest a Te le ki Mi hály ha -
tal mas va gyo ná ból meg õr zõ dött ér té kes öt vös tár gyak alkotják.8 Ezek jó részt az 1680-
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as évek ben ké szül tek, Te le ki Mi hály és
Vér Ju dit 1662-ben kö tött há zas sá ga
után. 

A Te le ki Mi hály meg ren de lé sé re ké -
szült öt vös tár gyak kö zül egy há zi gyûj te -
mény be ke rült a marossárpataki re for -
má tus egy ház ezüst tá nyér ja, mely nek
egyet len dí szí té sét a pe re mé re vé sett Te -
le ki és Vér címerpár al kot ja. A he ral di -
kai jobb ol da lon je le nik meg a szé ki Te -
le ki csa lád ket tõs kör gyû rû be fog lalt, fe -

le sé ge cí me ré vel szem be for du ló, ug ró zer gét áb rá zo ló cí mer ál la ta. Ké szí tõ je a gyen -
gébb vé se tû cí mer áb ra kö ré, két kör be vés te Te le ki Mi hály ti tu lu sa it: MIC(hael) TE -
LE KI DE SZEK C(elsissimi) P(rincipis) TR(ansilvaniae) IN(timus) CON(siliarius)
CO(mitatus) MAR(maros) SVP(remus) CO(mes) EX(ercitus) TR(ansilvaniae) G(ener-
alis) D(ecimarum) AR(endator) HVSZT K[!] (et) KOVAR DIST(rictus) E(t) TP[R](ium)
Z(edium!) S(iculicalium) CA(pitaneus). A he ral di kai bal ol da lon lát ha tó a fe le ség

VÉR JU DIT AN NO 1689 kör ira tú, ová lis
cí mer pajzs ba fog lalt, egy sze rû le ve les
fosz lány dísszel kö rül vett cí me re. A cí -
mer alak jobb ke zé ben fel emelt tõrt, bal
ke zé ben föld be szúrt kar dot tar tó fér fi.
A tá nyér el ké szí té sé vel a Te le ki ál tal
gyak ran fog lal koz ta tott, fogarasi Be lé -
nye si György fe je del mi ud va ri öt vöst
bíz ták meg 1689-ben.9

Gávai Pé ter és Petki Zsu zsan na tu laj -
do nát je löl te a vajdahunyadi re for má tus
egy ház po ha rát dí szí tõ há zas sá gi cí mer.
A re ne szánsz pajzs ba fog lalt cí me re ket
kö zös kör gyû rû fog ja össze. Gávai Pé ter
nyíl vesszõ vel át lõtt ko ro nát áb rá zo ló cí -
me rét a sár kány rend re uta ló cí mer tar tó
fog ja köz re. Petki Zsu zsan na pon colt cí -
me re fi a it vé ré vel táp lá ló pe li kánt áb rá -
zol, amint fész kén áll va, csõ ré vel mel lét
szag gat ja, mel lé bõl vér fröccsen, a fé -
szek ben ki tá tott csõ rû fi ó kák eme lik fe jü -

ket. Az egy mást érin tõ, füg gõ le ge sen el he lye zett cí mer pajzs ok fö lött 1640-es év szám,
a kör gyû rû ben PETKI SUSANA GAVAII PETER fel irat ol vas ha tó. Petki Zsu zsan na, I.
Apa fi Mi hály er dé lyi fe je de lem anyai nagy nén je a 17. szá zad el sõ év ti zed ében je len -
tõs po li ti kai kar ri ert be fu tó, kan cel lá ri ai tiszt sé get is be töl tõ Petki Já nos le á nya volt.10

A po hár vi lá gi hasz ná la tát a tal pá ra vé sett va dász je le net hang sú lyoz za. A mé re té ben
is ki emel ke dõ öt vös mû (28 cm) ol da lát masz kos kar tu sok ba fog lalt, a bé két, jó lé tet és
mun kát szim bo li zá ló szár nyas put tók éke sí tik, me lyek kö zül a mun kát szim bo li zá ló
ülõ, má sik ket tõ félfek võ alak ban je le nik meg. Az egész ala kos put tó áb rá zo lás az er -
dé lyi mû he lyek kö zül a bras sói öt vö sök mun ká in a leg gya ko ribb, va la mennyi pél dá -
ja sza ba dabb, kép sze rûbb elõ adás mód ra, az ap ró rész le tek ki dol go zá sá ra vall. A vaj-
dahunyadi po hár meg ren de lõi az öt vös mû el ké szít te té sé vel a bras sói öt vös céh mes -
te ré hez, Johannes Welzerhez for dul tak, aki 1624–1654 kö zött tevékenykedett.11 A po -
hár ado má nyo zá si kö rül mé nye it nem is mer jük, a 18. szá za di for rá sok már a vaj-38
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dahunyadi egy ház ja vai kö zött vet ték
számba.12

Össze kap csolt há zas sá gi cí mer rel
éke sí tett, töl csé res po hár ma radt fenn a
hunyad–zarándi Õraljaboldogfalva re -
for má tus gyü le ke ze té ben. A 17. szá zad
vé gén vi lá gi hasz ná lat ra ké szült öt vös -
mû a Horea, Cloºca és Criºan ve zet te fel -
ke lés után ke rült egy há zi hasz ná lat ba. A
hunyad–zarándi egy ház me gyé ben az

1784-es pusz tí tás mér he tet len ká ro kat oko zott a gyü le ke ze tek in gó és in gat lan va gyo -
ná ban, az õraljaboldogfalvi egy ház köz ség edé nyei kö zül ezüst ser leg, ezüst tá nyér és
a ke resz te lõ ón kan na ve szett el a zendülésben.13 A Kendeffi Mik lós ado má nyá ból
szár ma zó öt vös tár gyak pótlásáról14 a Kendeffi csa lád le szár ma zot tai gon dos kod tak a
18. szá zad vé gén, 19. szá zad ele jén. Az aján dé ko zás kö rül mé nye it for rá sok hi á nyá -
ban nem is mer jük, de hi telt ad va Bõjthe Ödön ada ta i nak, mi sze rint a Kendeffi csa -
lád 1824-ben az õraljaboldogfalvi re for má tus egy ház pat ró nu sa volt, fel té te lez zük,
hogy már eb ben az idõ szak ban sor ke rült a po hár ado má nyo zá sá ra. Min den eset re
1891-ben már Õraljaboldogfalván vet ték leltárba.15 A po hár száj pe rem kö rü li, egy -
sze rû ki vi te le zé sû, csu pán né hány le vél bõl és fel íve lõ in dá ból szer kesz tett re ne -
szánsz must rá ja alatt, két össze kap csolt olasz ko szo rú ban a Kendeffi és Serédi cí mer
lát ha tó. A Kendeffi csa lád cí me re ko ro ná ból ki emel ke dõ nyi la zó fér fi, a Serédi-cí mer
há rom nyíl vesszõt tar tó, be haj lí tott kar. A cí me re ket fel irat kereteli: KENDEFI PAL
AN NO DO(mini) 1692 és SEREDI CLARA AN NO DO(mini) 1692.16 A po ha rat a ko lozs -
vá ri Brassai Dá ni el ötvösmester készítette,17 aki 1655–1695 kö zött te vé keny ke dett,
1680-ban és 1685-ben céh mes ter volt.18 Po ha runk egy több (hat vagy ti zen két) da -
rab ból ál ló so ro zat hoz tar to zott, mely nek ed dig azo no sí tott má so dik da rab ját a Ma -
gyar Nem ze ti Mú ze um vá sá rol ta meg 1939-ben az Ernst-gyûjteménybõl.19 A mú ze -
u mi pél dány, amely ko ráb ban el ke rül te a Nem ze ti Mú ze um ötvösanyagát pub li ká -

ló ku ta tók figyelmét,20 az õraljaboldog-
falvi po hár ral együtt ér tel mez ve po hár -
kész let lé té rõl ta nús ko dik. A kész let re -
konst ru á lá sát az egyes da ra bok ol da lá ra
vé sett há zas sá gi cí me rek tet ték le he tõ -
vé, mint ahogy a meg ren de lõk rõl is fon -
tos ada to kat kö zöl nek.

A for rá sok ban „egy be já ró po hár nak”
ne ve zett tárgy tí pus a ko ra új kor ban igen
nép sze rû volt, cá pás vagy gyap jas fe lü le -
tét gyak ran dí szí tet ték há zas sá gi cí me -
rek. Asz ta li edény ként hasz nál ták a kéz-

dialbisi cá pás po ha rat, me lyet szentiványi Henter Pál és cseszelicki Szilvási Er zsé bet
há zas sá gi cí me rei éke sí te nek. A bras sói Michael Rehner (1649–1668)21 mû he lyé bõl
szár ma zó öt vös mû két év szá za don át vi lá gi hasz ná lat ban volt, s csak a 19. szá zad fo -
lya mán vált a re for má tus szer tar tás esz kö zé vé. A po hár tör té ne té nek csu pán vég ál lo -
má sa it, ké szít te tõ it és ado má nyo zó ját is mer jük. Szentiványi Henter Pál és cseszelic-
ki Szilvási Er zsé bet meg ren de lé sé re ké szült, ado má nyo zá sá ra pe dig 1845-ben ke rült
sor, az egy ház lá to ga tá si jegy zõ könyv ada ta sze rint bá ró Ke mény Si mon jóvoltából.22

Ba ra bás Haj nal ka Zó lyo mi Dá vi dot (1598/1600–1649) tart ja a po hár adományozójá-
nak,23 meg ál la pí tá sa azon ban több pon ton té ves. Zó lyo mi Dá vid és a kézdialbisi egy -
ház köz ség kap cso la tát vél he tõ en Or bán Ba lázs té ve dé sé re ala poz ta, mi sze rint Zó lyo -
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mi itt szü le tett vol na, a Bi har vár me gyei Albis he lyett. A po ha rat ké szí tõ Michael
Rehner csu pán 1649 után lett a bras sói ötvöscéh tag ja, te hát Zó lyo mi Dá vid ha lá lá -
nak idõ pont ja kö rül kezd te meg tevékenységét.24 A fen ti adat mel lett az egy ház köz ség
18. szá za di va gyon lel tá rai is a po hár 19. szá za di ado má nyo zá sát bi zo nyít ják, a ko ráb -
bi lel tá rak ban ti. csak egy ke hely és egy paténa sze re pel az ek lé zsia in gó sá gai között.25

A po hár két év szá za dos ván dor lá sát azon ban nem tud juk nyo mon kö vet ni, a ké -
szít te tõk és bá ró Ke mény Si mon csa lád fái kö zött nem ta lál tunk ro kon sá gi kap cso la -
tot. Ke mény Si mon és az albisi re for má tus gyü le ke zet kap cso la ta sem vi lá gos, vél he -
tõ en se gély ké rõ köz ben já rás ról van szó. Az albisi egy ház köz ség 1804-ben nyert ké -
re ge tõ le ve let a föld ren gés ben meg ron gá ló dott temp lom javítására,26 ar ról azon ban
nincs ada tunk, hogy a ké re ge tést a szá zad kö ze pén is meg is mé tel ték vol na. A po hár
meg ren de lõ i rõl a száj pe rem alá vé sett há zas sá gi cí me rek ta nús kod nak. Az össze kap -
csolt ba bér ko szo rúk ban Henter Pál ko ro nán ál ló, há tul ról át lõtt nya kú, jobb lá bá ban
kö vet tar tó da rut áb rá zo ló, va la mint Szilvási Er zsé bet orosz lá non lo vag ló Sám sont
(?) meg je le ní tõ csa lá di cí me re lát ha tó. A csa lá di cí me re ket kör irat ok sze gé lye zik:
PAUL(us) HENT(er) DE SZ(ent) IVA(n) / ELIZ(abeta) CZES(zelitzki) DE NAG(y)
SIL(vás). Henter Pál nem tar to zott a csa lád ki emel ke dõ egyé ni sé gei kö zé, nem töl tött
be fon to sabb tiszt sé ge ket, mint aty ja, And rás, Sepsiszék al ki rály bí ró ja vagy test vé rei,
Be ne dek csí ki fõ ki rály bí ró és Fe renc ítélõmester.27

A Henter- és Szilvási-cí me rek kel dí szí tett cá pás po hár kész let to váb bi da rab ja ma
a bu da pes ti Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ban található.28 A mú ze u mi pél dányt 1914-
ben vá sá rol ták meg Eisenstädter Ödön bu da pes ti régiségkereskedõtõl,29 aki a 20. szá -
zad el sõ év ti ze de i nek nagy mû gyûj tõ je és ke res ke dõ je volt. Gyûj te mé nyé nek ér té kes
da rab ja it az er dé lyi fe je de lem ség ko ri öt vös tár gyak al kot ták.

Az in ven tá ri u mok alap ján nagy volt a tár gyak mo bi li tá sa, gyak ran ta lál koz ha tunk
a csa lád fel me nõi ne vé vel, cí me ré vel dí szí te tett mû vek kel. En nek pél dá ja a vá lasz -
úti egy ház köz ség ara nyo zott ezüst kan ná ja is, ame lyet egy év szá zad múl tán a déd -
uno ka ado má nyo zott egy há zi cél ra. A Bánffy Zsig mond (1616–1654), Belsõszolnok
vár me gye fõ is pán ja és Ne mes An na há zas sá gi cí me ré vel dí szí tett öt vös mû több tár -
sá val együtt bá ró Bánffy György (1739–1805), Kraszna és Doboka vár me gye fõ is pán -
ja és Wes se lé nyi Zsu zsan na (1743–1800) 1770-es ado má nya ré vén ke rült a vá lasz úti
egy ház tu laj do ná ba.30 A ké szít te tõk össze kap csolt ba bér ko szo rú ba fog lalt cí me re it a
ku pa fe de lé be vés ték be. Bánffy Zsig mond ágas ko dó grif fet áb rá zo ló cí mer ál la ta
szem be for dul Ne mes An na ki vont kar dot és tu li pán csok rot tar tó jobb kart áb rá zo ló
cí me ré vel. A ki vá ló öt vös mun ka tel jes fe lü le tét tré belt gyü mölcs kö te ges or na men ti -
ka bo rít ja, fü lét ön tött nõ ala kos her ma al kot ja. Je gyek hi á nyá ban mes te re is me ret len,
or na men ti ká ja alap ján azon ban min den bi zonnyal va la me lyik dél-er dé lyi szász
ötvösközpont ter mé ke le het. 

Ar ra is is me rünk pél dát, hogy há zas ság kö tés után a csa lá di va gyon ból örö költ, cí -
mer rel el lá tott öt vös mû re a há zas társ cí me rét is rá vé set ték. A má so dik vi lág há bo rú -
ig a marosvécsi egy ház köz ség úr asz ta li edé nyei kö zött volt az a tá nyér, ame lyet Ke -
mény Já nos le vél ko szo rú ba, Kállay Zsu zsan na kör gyû rû be fog lalt cí me re díszített.31

A cí me rek egyi ke 1632-es há zas ság kö tés ük után ke rült az öt vös mû re. 
Ahogy azt a fen ti pél dák is szem lél te tik, a 18. szá zad má so dik fe lé tõl fo ko zó -

dott az öt vös mû vek mo bi li tá sa. Ezt a je len sé get a tárgy kul tú rá ban be kö vet ke zett je -
len tõs vál to zás is ma gya ráz za. A ko ráb bi év szá zad ok ban tezaurizált, de rep re zen -
tá ci ós esz köz nek is szá mí tó, félt ve õr zött öt vös mû vek ve szí tet tek nép sze rû ség ük -
bõl. Az egy re na gyobb te ret hó dí tó por ce lán és fa jansz az öt vös ség fo ko za tos ha -
nyat lá sát ered mé nyez te. A 16–17. szá za di öt vös tár gyak egy re na gyobb szám ban je -
len tek meg a re for má tus egy ház nak ado má nyo zott em lé kek kö zött. A há zas sá gi cí -
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me res al ko tá sok for rás ér té ke je len tõs,
rá vi lá gí ta nak meg ren de lõ ik, tu laj do no -
sa ik íz lé sé re.

A szórványosodó re for má tus gyüle-
kezetek32 tárgy anya ga a 18. szá zad vé gé -
tõl, 19. szá zad el sõ fe lé tõl szin tén ván -
do rol. Az el nép te le ne dett gyü le ke ze tek
kle nó di u mai el sõ sor ban kör nyék be li ek -
lé zsi ák tu laj do ná ba, rit káb ban ma gán tu -
laj don ba ke rül tek. A 20. szá zad el sõ fe -
lé ben gya ko ri a kle nó di u mok ér té ke sí té -

se, a fel vá sár lók so rá ba a mú ze u mok és ré gi ség ke res ke dõk mel lett, ugyan jó val ki -
sebb szám ban, de új gyü le ke ze tek is fel so ra koz tak. A medgyesi ek lé zsia Szalánczi-
és Türi-címerekkel dí szí tett, 17. szá za di paténája ha son ló utat járt be, míg je len le gi
õr zé si he lyé re ke rült.

A Mihályfalván bir to kos Szalánczi csa lád a 17. szá zad kö ze pén há zas sá gi cí me -
rek kel dí szí tett paténával aján dé koz ta meg egy ház köz ség ét. Az 1935-ig az Enyedi,
majd a Szebeni Egy ház me gyé hez tar to zó szászvesszõdi re for má tus ek lé zsia a 19.
szá zad kö zép sõ har ma dá ban ve szí tet te el önál ló sá gát és lett Mihályfalva filiája.33 Ezt
kö ve tõ en a má ter több úr asz ta li edé nye át adá sá val se gí tet te le ány egy ház köz sé gét. Az
1920-as évek vé gé re a szászvesszõdi egy ház köz ség tel je sen el nép te le ne dett. Az
1927-ben34 még a filiában õr zött Szalánczi-adomány 1930-ra új ra Mihályfalvára ke -
rült, Debreczeni Lász ló már ott dokumentálta.35 Az anya egy ház köz ség 1933-ban a
szászvesszõdi el nép te le ne dett filia kle nó di u ma i nak el adá sá ra, temp lo má nak le bon -
tá sá ra kért en ge délyt az Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü let Igazgatótanácsától.36 A
ké rést a fel sõbb ha tó sá gok jó vá hagy ták, a pres bi té ri u mot az in gó ja vak mi elõb bi ér -
té ke sí té sé re szó lí tot ták fel. 1935-ben a Szalánczi-címeres paténa ér té ke sí té sét szor -
gal maz ták, az el adást a Re for má tus Szem lé ben kí ván ták meg hir det ni, ez úton te he tõ -
sebb egy ház köz sé gek aján la tá ra számítva.37 A 2000 lej re becsült38 öt vös mû vé gül egy -
ház me gyén be lül ma radt, Medgyes ug rás sze rû en megnövekedett39 gyü le ke ze te
(1900-ban a Szebeni Egy ház me gyé hez csa tol ták) vá sá rol ta meg. 

Az egy sze rû, a cí me re ken kí vül dí szí tet len ezüst tá nyér ka lan dos tör té ne té nek fel -
gön gyö lí té se Szalánczi Ist ván és Türi Mar git össze kap csolt, 1644-es év szám mal jel -
zett há zas sá gi cí me re i nek kö szön he tõ. A ket tõs kör gyû rû be fog lalt SZALANCSI IST-
VAN / TWRI MAR GIT 1644 kör irat ok ágas ko dó, jobb mell sõ lá bá ban ki vont kar dot, il -
let ve szin tén ágas ko dó, bal mell sõ lá bá ban kosfejet tar tó orosz lánt fog nak köz re.
Szalánczi Ist ván an nak a Szalánczi csa lád nak tag ja, amely bõl töb ben a 16. szá zad
vé gén és 17. szá zad el sõ fe lé ben fon tos sze re pet ját szot tak az Er dé lyi Fe je de lem ség
kül po li ti ká já ban, szol gá la ta i kat je len tõs bir tok ado má nyok kal ho no rál ták. Ist ván ma -
ga I. Rá kó czi György fe je de lem dip lo ma tá ja volt.40

A tá nyér pe re mén meg je le nõ há zas sá gi cí mer a csa lá di vo nat ko zást kí ván ta hang -
sú lyoz ni, fel ira ta ér tel mé ben ere de ti leg is az egy ház nak szán ták. Pe re mén az úr va -
cso ra sze rez te té si Igé je két va ri án sá nak – 1Kor 11,24b, és a Mt 26,27b – egy be ol vasz -
tá sa ol vas ha tó: HOC EST CORPVS MEVM QVOD PRO VOBIS FRANGITVR. BIBITE EX
HOC OMNES HOC FACITE IN MEI(!) COMMEMORATIONEM.41 Tá nyé runk vél he tõ -
en két to váb bi tá nyér el ké szí té sé hez szol gált min tá ul, egyi kü ket szin tén
Mihályfalvára ado má nyoz ta Vaj da Mi hály és Ka to na Má ria, a má si kat ugyan õk
Tordosra szánták.42 Mind ket tõt az 1694-es év szám mal el lá tott há zas sá gi cí me rek és a
Szalánczi-féle tá nyé ron meg je le nõ ige rész let dí szí tet te. Elõb bi a Szalánczi-féle öt -
vös mû vel egy idõ ben ke rült Szász vesszõd re, Debreczeni Lász ló 1930-ban még ott
dokumentálta.43 Je len le gi õr zé si he lyét nem is mer jük.

41

2015/1

Szalánczi Ist ván és Türi Mar git cí me re 
a medgyesi tá nyé ron, 1644



A há zas sá gi cí me rek a 17. szá za di öt vös ség ked velt dí szí tõ ele mei vol tak, az asz -
ta li edé nyek éke sí té sé re ál ta lá no san, de a rep re zen ta tív, po hár szék be szánt öt vös mû -
ve ken is gyak ran al kal maz ták. A fent tár gyalt vi lá gi al ko tá sok kö zül a leg ran go sab -
bak, így a vá lasz úti kan na, az õraljaboldogfalvi és kézdialbisi po ha rak a tárgy kul tú -
ra 18. szá za di vál to zá sa ré vén ke rül tek egy há zi tu laj don ba, meg ma ra dá su kat egy há -
zi utó éle tük nek kö szön he tik. Az ol da luk ra vé sett há zas sá gi cí me rek egy-egy szét szó -
ró dott edény kész let re utal nak, ezek meg is me ré se kö ze lebb visz meg ren de lõ ik hét -
köz nap ja i hoz, de csa lád tör té ne ti ada ta i kat is gya ra pít ja. 
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