
A MAGYAR CÍMER HÁRMASHALMA

Hazánk címerét a kiegyezés után hivatalosan 1874-ben állapították 
meg először. Ezt a címert br. Bánffy Dezső miniszterelnök a millenium 
alkalmából rajzban is közzétette,1 2 s rajta az 1915. és 1916. évi újabb 
címerrendezés — némi rajzbeli javítást leszámítva — sem változtatott.® 
Mint az első rendezés idejében, most is számos, címerünkkel kapcsola
tos problémával foglalkozó értekezés jelent meg szaktudósaink tollából. 
Különösen Dőry Ferenc és Csánki Dezső tanulmányai3 válnak ki ez al
kalmi cikkek közül. Míg Csánki a közös címerrel foglalkozik tüzetesebben, 
Dőry tisztán a magyar címert veszi bonckése alá és alapos rostálás után 
összefoglalja az addigi irodalom eredményeit, majd ezekhez a saját ku
tatásai megállapításait is hozzáfűzve, egységes képet rajzol a magyar cí
mer kialakulásáról. A lényeges kérdéseket illetően azonban ők sem jut
hattak végérvényű megoldáshoz. Néhány év múlva újabb anyag bevo
násával és újabb szempontok figyelembevételével épen a lényegre vo
natkozólag szinte végleges eredményeket ért el „A magyar címer törté
netéhez“ c. értekezésében Hóman Bálint.4 Numizmatikai és sphragistikai 
források együttes vizsgálata alapján kimutatta, hogy a kereszt, mely 111. 
Béla idejében byzánci befolyás következtében vált kettőssé5 — negyed
századdal előbb tűnik fel a vágásos címernél. „Ez idő óta (1190) az Ár
pádok kihaltáig a kettőskereszt, mint királyi jelvény és címer állandóan 
használatos, még Imre és II. András korában is, mikor a pecséteken az 
újabb, pólyás címernek adott helyet.“6 A vágásos címerről pedig megál
lapítja, hogy az az Árpád-ház címere, melyet szintén III. Béla a keresztes 
vitézek szokása szerint, valószínűleg a kereszt felvételének fogadalma

1 Csánki Dezső. Az új magyar és úgynevezett közös címerekről. Századok, 1916. 1.1-
2 Dr. Dőry Ferenc, Magyarország címerének kialakulása. Turul, 1917. 17. 1.
3 L. az 1. és 2. jegyzetet.
4 Turul. 1918-1921. 3 -11 . 1.
8 U. o. 8 -10 . 1.
* U. o. 5. I.
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alkalmából vett föl.7 A két címer közjogi különbsége az Anjouk alatt 
halványodik, de teljesen csak Zsigmond halála után tűnik el. Ezóta lesz 
mind a kettő egyenrangú és integráns részévé a magyar királyi vagy or
szágos címernek.8

Címerünk e két alkotórészének fontosságáról s azok egymáshoz 
való viszonyáról sokáig bizonytalan és ellentétes vélemények uralkod
tak, azért érthető, hogy íróink annak mellékalakjairól rendszerint nem, 
vagy csak futólag emlékeztek meg. Címerünk ilyen, eddig félig-meddig 
figyelmen kívül hagyott, de azért mégsem elhanyagolható részlet-alak
zata a hármashalom. Ennek fejlődését vesszük az alábbiakban tüzete
sebb vizsgálat alá abban a reményben, kogy egy-két vonással sikerül 
hozzájárulnunk a magyar címer teljesebb megértéséhez és magyarázásához.9

*

Már a legrégibb címereken, pecséteken és miniatűrökön megfigyel
hető a középkori művészeknek az a törekvése, hogy személyeket vagy 
tárgyakat nem lebegő helyzetben, hanem szilárd talajra állílottan, tehát 
természetesen ábrázoljanak. E törekvés megnyilvánulását láthatjuk a kor 
építészeti elemeiből, úgymint vonalakból, ívekből, idomokból, lépcsőkből, 
consolokból szerkesztett talapzatoknak változatos alkalmazásában ; más
kor a természetből vett alapokra, állatokra, hegyekre, felhőkre helyezik 
alakjaikat.10

Hazai pénzeink és pecséteink tanúsága szerint ősi címerünket, a ket
tőskeresztet is már feltűnése idejétől kezdve a legkülönfélébb talapza
tokra helyezték. Bár a numizmatikai emlékek a kettőskeresztet majdnem 
kizárólag lebegve ábrázolják, a XIII. század eleje óta mind nagyobb 
számban ránk maradt királyi pecsétek bizonysága szerint mindinkább 
erősödik az a tendencia, hogy a keresztet állandó talapzattal lássák el, 
úgyhogy már ennek a kísérleti korszaknak a talapzatait is szinte erő
szak nélkül bizonyos fejlődési rendszerbe tudjuk sorozni.

7 Magyar Történet, I. 409. 1.
8 Turul, 1918-1921. 11. 1.
9 Dolgozatom megírásánál a jegyzetekben jelzett irodalmon kívül a M. Kir. Orsz. 

Levéltár, a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv és a M. Tud. Akad. pecsétmásolatgyüjte- 
ményeit használtam fel, s ezeket az adatokat kiegészítettem a bécsi Weltliche u. Geist
liche Schatzkammer címeres emlékeivel, de főleg az említett levéltárak eredeti pecsétanya
gával. A szövegben a könnyebb hozzáférés céljából csak a jellemzőbb és lehetőleg a 
már (az eredeti alapján hűen) publikált anyagot idézem.

10 A természetes ábrázolási módnak nálunk igen korai példája a Gudkeled-biblia 
egyik lapja, melynek illuminátora a Sina-hegyén álló Mózest hat sziklacsúcson ábrázolja, 
s a képet egy közönséges és egy szivárványívvel három részre osztja. Facsimiléjét 1. 
Szilágyi Sándor, A Magy. Nemzet Története (M.N.T.) II. k. 148. lapján.
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Már Imre király pecsétjén kettőzik meg az országalma keresztjét.11 
Követik ezt az ábrázolási módot III. András nagypecsétjei12 és Vencel 
király néhány pénzdarabja.13 II. Endre és IV. Béla pénzein egy erkély
szerű talapzaton nyugszik e kereszt, mégpedig az előbbinél kétszer az 
erkély két szélén,14 * az utóbbinál pedig csak egyszer, az erkély közepén.13 
Újabb csoportot alkotnak az egyszerűbb geometriai idomokból és tes
tekből álló talapzatok, amilyenek II. Endre,16 IV. László,17 III. Endre18 és 
Róbert Károly19 pénzein láthatók. IV. Lászlónál és III. Andrásnál néha 
összetett alakjai is láthatók a geometriai talapzatoknak.20 Elég gyakori 
a kereszt félkörívű talapzata. Ilyennel találkozunk II. András,21 IV. Béla22 
és III. András23 pénzein. Azonban ennél is vannak árnyalati eltérések : 
IV. Bélánál például kétszer megtört ív is előfordul24 *, III. Endrénél meg 
félholdalakú az ív.23 A felsoroltaknál sokkal természetesebb talapzata a 
kettőskeresztnek a lépcsős talapzat. Ez általában három lépcsőfokból áll, 
a középső magasabbikon a kereszttel. Ilyet látunk IV. Béla,26 III. András27 
és Károly Róbert pénzein.28 Az utóbbinál előfordul a szabadabb szer
kesztésű lépcsőzetes talapzat is.29

Még gyakoribb a koronának talapzatként való alkalmazása. Az or
szágalmán kívül ez az egyetlen kereszttartó, mellyel a királyi pecsétek 
címeres lapján találkozunk. Erre vonatkozó legrégibb ismert adatunk II. 
András egy dénárja, melyen a kettőskereszt kétágú koronából nyúlik

11 Turul. 1918—1921. 5. 1., 2. sz. jegyzet.
12 M.N.T. II. 656. 1.
13 Rélhy László, Corpus Nummorum Hungáriáé (C.N.H.), I. 383. és 385. sz. ábra. 

A M.N.T. II. k. 269. lapján 11. Béla pecsétjén is kettőskereszt látható az országalmán, ez 
azonban alighanem téves közlés, vagy retusált betoldás.

14 C.N.H. I. 173., 174. és 175. sz.
16 U. o. 1. 279. sz.
16 U. o. I. 180., 189. és 224. sz.
17 U. o. I. 317. sz.
18 U. o. I. 373. sz.
19 U. o. II. 47. sz.
20 U. o. I. 317. és 372. sz.
21 U. o. I. 127. és 128. sz.
22 U. o. I. 259. és 266. sz.
23 U. o. I. 360. és 361. sz.
24 U. o. I. 259. sz.
26 U. o. I. 360. sz.
26 U. o. I. 248. sz.
27 U. o. I. 376. és 377. sz. Ez utóbbin a középső lépcsőfok hiányzik.
28 U. o. II. 49.. 51.. 52., 53. és 55. sz.
29 U. o. II. 50. és 54 A és B sz. Egyes keresztet látunk tipikus lépcsős talapzaton

Roland nádor 1299-i pecsétjén. (A m. k. orsz. levéltár diplomatikai osztályában őrzött
pecsétek mutatója, II. tábla 3. sz. ábr.)

76



ki.80 Ez a korona azonban csak látszólag kétlevelű, mert a harmadik le
vél a kereszt szárával esik egybe, azért az amúgy is primitív technikájú 
tervező nem rajzolta ki. Ezután V. István31 és IV. László3* kettős pecsét
jeinek hátlapján, III. András33 érmén, Fenenna királyné pecsétjén34, majd 
Vencel86 és Ottó86 nagypecséljeinek hátlapján találjuk a koronát.37 V. István, 
IV. László pecsétjeinek, valamint III. András dénárjának a koronája nyílt, 
leveles korona ; olyan amilyent az illető pecsétek előlapjain a király fe
jén látunk. V. István koronájának levelei, különösen a szélsők kissé el 
vannak mosódva,83 figyelmes szemlélés mellett azonban világosan ki
vehetők. A korona abroncsa ugyanolyan széles, mint az előlapok 
koronáié, minek következtében voltakép lebegő a helyzetük (a korona 
u. i. nem ér le a pajzs sarkáig). Ellenben ezekétől eltérő alakot mutat 
Vencel és Ottó koronája. Vencel pecsétjei csak töredékekben ismere
tesek.89 Az eredetiken, de az eddig publikált ábrákon is, bár levelei tö
mörek, tagozatlanok, ami az erős retusálás folytán még erőteljesebb ki
fejezést nyer, határozottan koronára ismerünk rá benne. Ezt az érzé
sünket fokozza különösen annak keskeny abroncsíve s főképen lebegő 
helyzete, miben teljesen megegyezik a koronák eddigi ábrázolási módjával40 
és határozottan elüt a későbbi hármashalomtól : ez u. i. telt idomú és csak

80 C.N.H. I. 116. sz.
11 Szenlpétery Imre, Magyar Oklevéltan, 112. 1.; M.N.T. II. 549. 1.; Turul, 1917. 21. 1.
81 Szabó Károlj, Kun László, 97. 1.
88 C.N.H. 1. 374. sz.
84 Dőry (Turul, 1917. 19.1.) bizonytalan alakzatnak tartja, Pray azonban (Syntagma, 

64. 1.) határozottan koronának mondja.
86 M.N.T. 111. 11. I.; Századok, 1916. 6. I. M. N. Múz. Törzse. 1302. IX. 21.
88 M.N.T. 111. 26- 1. MODL. 1701. sz.
87 Szokták még Ágnes királyné pecsétjét is említeni, azonban róla Dőry kimutatta, 

(Turul, 1917. 19. 1. 9. sz. jegyz.), hogy ő Ottó felesége és csak címeztette magát magyar 
királynénak III. András király özvegye lebegő kettőskeresztet használt pecsétjén.

88 Történelmi műveink ábrái rendszerint igen erősen retusáltattak, úgyhogy hasz
nálatuk az eredeti megtekintése nélkül tévedésre vezethet. Különösen azoknál a ké
peknél kell nagyon vigyázni, melyeket fénykép után rajzoltak. Igen szembetűnő a kü
lönbség pl. V. István pecsétjén a Dőry- és a Szabó Károly-féle ábrákon (Turul, 1917. 
21. 1., Kún László, 5. 1.). A Dőry-félén a korona oldallevelei az erős retus miatt igen kü
lönös alakúak és nem érnek a pajzs széléhez.

80 Legjobb ábráját 1. Századok. 1916. 6. lapján. A 35. és 36. jegyzetben jelzett pél
dányai határozottan koronát mulatnak.

40 A hármashalom nem természetes ábrázolásban igen ritkán fordul elő. Turóczy 
ábráin kívül ilyen formájával eddig csak Hornberg város 1428-i pecsétjén találkoztam 
(Welch, Siegel der badischen Städte, XL1V. tábla), de később itt is természetes alakjá
ban van ábrázolva. A koronák meg mindig tebegők. Grünenberg hármashalma szintén 
korona alakú és lebeg. V. ö. még a 41. sz. jegyz. (Bárczay, A heraldika kézikönyve, 389.1.)
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igen ritkán lebegő.41 Hasonlókép szabadabb formát mutat Ottó pecsétjének a 
koronája (1. ábra). Levelei azonban ennek is határozottan koronaleve
leknek minősíthetők, lebegő helyzete és abroncsának mérete pedig szin
tén a korona-alak mellett dönt. Annyi bizonyos, hogy szerkesztője na
gyobb fantáziával és szabadsággal dolgozott, mint a régebbi vésnökök, 
de ez fejlettebb művészi érzékének következménye, bár az is lehetséges, 
hogy más alakú koronát vett mintául, olyat, amilyent pl. a Bécsi Képes 
Krónikában Géza fejedelem fején látunk.42 Véleményünket támogatja az 
a tény is, hogy a király fején levő korona leveleit is egyénien alakítolta 
ki s így itt is eltér elődjeinek sablonos munkájától. Még nagyobb jelen
tőségű a korona-forma agnoszkálásában az a kürülmény, hogy Ottó ké
sőbb mint rajnai palotagróf és bajor herceg következetesen magyar ki
rálynak, felesége, Ágnes pedig magyar királynénak címezi magát, s pe
csétjeiken mindketten igényük kifejezéseképen egy, a trónus bal oldalán 
elhelyezett pajzsban a kettőskereszlet viselik, mégpedig leveles koroná
ban.43 Ebből az következik, hogy Ottó magyar királyi pecsétjén is koro
nának ismerte a ketlőskereszt tartóját, új typáriuma készítésénél koronát 
kívánt tartó gyanánt, s ha a vésnöknek a régi pecsétet adták mintául, 
az is koronát látott a kereszt alatt s ilyet készített ő is.44 Feltűnő körül
mény az is, hogy Nagy Lajos hármashalma nem követi a Vencel- és 
Oltó-féle mintát : nyílván azért, mert koronát láttak benne, vagy, ami még 
valószínűbb, nem is látták e királyok pecsétjeit s teljesen önállóan új 
keresztalapzatot konstruáltak. Mindezeknek tüzetesebb megbeszélésére 
azért van szükség, mert Vencel és Ottó koronáit heraldikai irodalmunk
ban eddig — természetesen tévesen — hármashalmoknak tekintették.46

Mint érdekességet meg kell még említenünk Erzsébet királyné pecsét
jét,46 melyen egy virágtartóból két virág között emelkedik ki a kettőske
reszt. Ez a virágtartó határozottan a királyné fején levő korona leveleit 
mutatja, úgyhogy annak megszerkesztésénél a korona motívumait hasz
nálta föl a typarium készítője.

41 Lebegő zöld hármashalmon bárány áll pl. aKolthay-cs. címerében (1431). Fejér- 
pataky László, Magyar címeres emlékek, II. k. Xll. tábla. A sisakon levő hármashalom 
a korona körvonalait utánozza.

42 Acsády Ignác. A magyar birodalom története, I. k. 61.1. Az eredeti példányokon 
határozottan gyöngy koronát látunk benne (pl. M.O.D.L. 1701. sz.).

43 Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Rep. I. 1311. IV. 7. Bár a pecsétnek ez a része 
erősen rongált, a korona egyes vonalai határozottan kivehetők. Felesége, Ágnes pecsétje 
ugyanilyen kivitelű (u. o. pecsétgipszmásolat gyűjt. 19. sz.).

44 Az itt mondottak részben Vencel pecsétjére is vonatkozhatnak, mert Ottó pecsétje 
alighanem a Vencelé mintájára készült.

45 Pl. Br. Nyáry Albert, A heraldika vezérfonala, 38. 1.; Bárczay i. m. 389. 1. Ez 
utóbbi (szerző) is szokatlannak tartja a lebegő formát.

44 Szabó Károly i. m., 3. sz. melléklet.
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A koronával kapcsolatban fölmerül az a kérdés, hogy vájjon csak 
művészi ötlet folytán, mint díszítmény került-e az a kereszt alá, vagy 
valamilyen határozott cél szolgálatában kapta ezt a helyet. Nyáry sze
rint47 itt........ a korona még heraldikai jelentőséggel nem bír, nem egyéb
bélyegornamentikánál.“ Ezzel szemben nekünk az az érzésünk, hogy a 
koronát, mint a királyi hatalom egyik jelvényét már régebben is a ke
reszttel együtt használhatták és ilyen előzmények alapján került rá az
tán a kettős kereszttel való heraldikai összetartozásánál fogva is a pe
csétek pajzsára. Lebegő helyzete miatt sem lehetett a kereszt természetes 
talapzata. A kettőskeresztet u. i. a tényleges címerhasználat korában a 
király előtt hordozhatták,48 mint régebben a hosszúnyelű egyes keresztet. 
Hordozás céljából nyéllel toldhatták meg, erre szolgált alsó szárának a 
hegye. De hegyénél fogva is vihették,4® megálláskor vagy letelepedéskor 
pedig a király elé tűzhették. Ilyenkor a kereszt alatti korona nemcsak a 
király jelvényét (címerét) tette teljesebbé, hanem egyúttal takarhatta a 
megerősítés kevésbbé mutatós eszközlését is. Tehát lehetett ennek a ko
ronának már a XIII. században is heraldikai jelentősége.

Végül előfordulnak még a felsoroltakból összetett keresztalapzatok, 
mint pl. II, Andrásnál az összetett erkély,50 IV. Lászlónál a kockás ta
lapzat koronával51 52 53 és III. Andrásnál egy koronás M betű.62

*

Ha a hármashalom ősi formáját a felsorolt talapzatokban keresnők, 
akkor még leginkább arra lehetne gondolni, hogy az a kereszt lépcsős 
talapzatából, vagy a koronából származik olyformán, hogy a lépcsős ta
lapzat szögleteit, illetőleg a korona leveleit lekerekítették. Különösen Ven
cel és Ottó nagypecsétje ágainak koronája gömbölyded, a korábbi ábrá
zolástól eltérő alakja tagadhatatlanul adhat alapot erre a föltevésre. S 
mint már említettük, Íróink eddig tényleg hármashalomnak is nézték 
ezeket a koronákat. De ha meg is engedjük a Vencel- és Ottó-féle alak 
hármashalom-jellegét, a Nagy Lajos-féle hármashalom formája annyira 
elüt ezekétől, hogy még ez esetben is máshol kell keresnünk annak ere
deti formáját.63 Mi az átmeneti, illetve a gótikus stílű építészet egyik dí

47 Nyáry i. m. 39. I.
48 Horváth Mihály és Henszlmann Imre, A magyar államcímer. Századok, 1872. 96. 1.
4* E hegyénél fogva tartja azt sz. Erzsébet is az Ágnes királyné által készíttetett

üvegfestményen a königsfeldeni templomban (M.N.T. III. 111. 1.).
60 C.N.H. I. 191. sz.
61 U. o. I. 323. sz.
52 U. o. I. 358. sz. Réthy szerint az M betű a Morosini-cs. monogrammja (III. Béla 

magyar király emlékezete, 173. 1.).
53 Mint már említettük, Lajos király typariumának készítője valószínűleg nem is 

használt Vencel- vagy Ottó-féle pecsétet minta gyanánt. De ha használt volna is, akkor 
sem kopirozta azt, hanem önállóan újított.
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szítő elemében, a lóhereívben (Kleeblattbogen) látjuk a csíráját, mely a 
félkörív hármas megtörése révén keletkezett, s melyet aztán a gótikus épí
tészet oromzatokon, frízekben, az ajtók és ablakok kereteiben, de külö
nösen a mérművekben (Masswerk) használt fel oly hatásosan és annyi 
kombinációban, nem is szólva a középkori iparművészetről, melynek 
alig van terméke, melyen a félköríves, vagy csúcsíves lóhereívet, vagy 
mind a kettőt együtt meg ne találnék. így a pecséteken, pénzeken és 
sírköveken is. Idevágó első ismert emlékünk, mely osztóvonalként, de 
egyszersmind talapzatként a töretlen ívekből álló lóhereívet használja 
föl, Suerbeer Albert rigai érsek pecsétje a XIII. század közepe tájá
ról.6* A pecsétet ez az ív osztja két mezőre, melynek középső, maga
sabb domborulatán, mint talapzaton, térdel az érsek. Hogy a typarium 
készítője tényleg valamely gótikus épület (templom) lóhereívére, talán 
épen egy frízre gondolt, arra mutatnak az ívcsúcsok dudorai (Nase) és 
a két végén levő oszlopfőszerű alakzatok. A pecsét alján, növények, 
építmények talapzataként találjuk ezt a hármasívet 1253-ban Minzen
berg Ulrik pecsétjén. Ennek szélső halmain egy-egy bástya nyugszik, 
a középsőn pedig virág emelkedik fölfelé.55 Ugyancsak a XIII. sz. máso
dik feléből való Kirberg város pecsétje, melyen a várost jelképező épület 
szintén ilyen hármashegyen nyugszik.56 A német területen kívül ugyan
csak a XIII. sz. közepén (1256) Franciaországban is feltűnik a hármasiv, 
mégpedig Eudes Clément roueni érsek pontifikális pecsétjén.57 Az osz
lopfőkön nyugvó ív a rigai érsek említett pecsétjéhez hasonló módon 
két mezőre osztja a pecsétet, az ív középső halmán nyugszik a B. Szűz 
trónusa, míg az ív által alakított alsó fülkében egy consolon az érsek 
térdel főpapi ornátusban.

Nálunk csaknem egykorúan V. István két dénárján találjuk meg 
a hármasívet58 (2. ábra). E dénárok ábrája rokon kivitelű Kirberg város pe
csétjével : a hármasív két szélső halmán egy-egy torony áll, a kö
zépsőn pedig egy épület nyugszik. Az egyik halmot még egy külön 
lóherelevél is díszíti. Hazai emlékeinken ezután csak a XIV. sz. elején 
találkozunk újra ezzel a lóhereívvel, mégpedig síremlékeken, de már 
mint a sírkőlapra vésett keresztek tartójával. Ezeken a sírköveken a ke
reszttartó félkörív és a lóhereív közötti átmenet fázisait is megfigyelhet- 61

61 Seyler, A. Gustav, Geschichte der Siegel, 198. 1. 138. ábra.
65 U. o. 270. 1.. 228. ábra.
«  U. o. 325. 1, 329. ábra.
67 Roman, I., Manuel de Sigillographie Fiangaise (1912), Pl. XX11I. Ezzel rokonsá

got mutat Bacherach János plébános pecsétje 1267-ből. W. Ewald, Siegelkunde, 39. táb
la 10. sz.

68 C.N.H. I. 305. és 306. sz.
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jük. A XIII. században a kereszt még egy kis félkörívű talapzaton 
(egyeshalom) nyugszik, amilyen pl. a zsegnyei sírkövön látható.69 A 
XIV. század különböző évtizedeiből származó kassai sírköveken ez az 
ív megnagyobbodik (átmérője =  a lap szélességével), s azon belül már föl
lépnek a lóhereívek is. A legrégebbiken ezek az ívek, valamint az egész 
kép csak a kontúrok kivéséséből keletkezett, s a hármasívnek egyszerű 
dudorai is vannak (3. ábra). Ugyanezeket a lóhereívekel látjuk a kereszt 
szárainak felső két szögletében is, de az ívek ott már hegyesek.59 60 Lé
nyegében azonos jellegű, de díszesebb kiképzésű egy másik kassai sír
kő61 (4. ábra). Itt is egy félköríven nyugszik a román kereszt, de alatta 
a „hármashalom“ már határozottabb és plasztikusabb kiképzést nyert, 
úgyhogy a félkörív már szinte elkívánkozik a kereszt alól. A csúcsos 
lóhereívek itt a keresztszárak alsó szögletében láthatók, míg fönt levél- 
motívummá alakultak át. Heraldikai szempotból pedig a rajta levő cí
mer teszi érdekessé ezt a sírkövet. Lényegében azonos szerkezetű a to
vábbi három kassai sírkő is.62 * * Az eltérés rajtuk csak annyi, hogy a ke
reszt már nem az íveken nyugszik, hanem áttöri azokat és a sírkő ke
retéhez kapcsolódik, miáltal azok elvesztik kereszttartó jellegüket és 
puszta dísszé válnak. A fejlődés későbbi fokozatait hazai anyagon nem 
kísérhetjük tovább figyelemmel, de hogy valóban szó lehet itt fejlődésről, 
azt több, a XIV. század első feléből származó, tiszta gótikus stílű szi
léziai sírkő mutatja.68 Ezek közül kettőt állításunk illusztrálására ehelyütt 
is bemutatunk. Az elsőnek a felülete keretnélküli, keresztje egyszerű fél- 
hengerrudakból áll, alapja töretlen ívű „hármashalom“, végei pedig szin
tén lóherelevelek, de már hegyesívűek és kissé stilizáltak. A kereszt 
szárai alatt, egymásfelé fordított két hegyestalpú pajzs az elhúnyt címe
rét ábrázolja (5. ábra). A második valamivel fiatalabb sírkőnek már 
kerete is van, hármashalmú talapzatának középső íve csúcsban végződik, 
a keresztnek pedig, melynek szárai a középponttól kezdve valamilyen 
kelyhes virág mintájára vannak kiképezve, csak a középső szára végző
dik stilizált lóherelevél, vagy esetleg liliom formájában. Az elhunyt cí
mere olyan helyzetet foglal el, mint az előbbi síron (6. ábra).

A sírköveknek ez a díszítési módja a gótika egész területén vált ál
talánossá, úgyhogy ilyen előzmények után nem is mondható nagy újítás

59 Myskovszky Viktor, Sárosmegyei műemlékek. Archeológiái Értesítő, 1894. 409. 1.
60 Csorna József? A magyar heraldika korszakai, 19. 1.
81 U. o. 20. 1.
82 Arch. Ért. 1888. 127. 1.; 1898. 161. és 165. 1.
88 Pfotenhauer, Dr. Paul, Die Schlesischen Siegel von 1250 bis 1300, beziehentlich

1327. A 11. r. Xll. tábláján (függelékben) közli e sírkövek képét Stillfried gróf.
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nak nálunk a hármasívnek a kettőskereszt alá való helyezése.64 E góti
kus lóhereívnek ilyetén alkalmazásával először Nagy Lajosnak, majd köz
vetlen utódainak sphragistikai, heraldikai és numizmatikai emlékein talál
kozunk.

Lajos király első kettőspecsétje mutatja a kettőskeresztet ezen a hár
mas íven (melyet ezután következetesen hármashalomnak is nevezhe
tünk).65 A hármashalom meg a kereszt itt sima felületű és egyenletesen 
plasztikus kiképzésű, csak a pajzs van damascírozva. Második nagype
csétjén ugyanilyen a hármashalom kivitele, de a felülete már nem sima, 
hanem egy plasztikusan alakított stilizált liliom látható rajta (7. ábra).68 
A pecsét pajzsa itt egy hatos karéjú mérműkeretben van elhelyezve, s 
az egyes karéjokat töretlen vonalú lóhereívek határolják. Mária király
nő nagypecsétjének címeres lapján négyes karéj övezi a pajzsot, ket- 
őskeresztje gótikus hurokkal dekorált, liliomos hármashalma pedig tel
jesen olyan, mint a Lajos király pecsétjéé.87 Már Nagy Lajos máso
dik pecsétjén megjelenik a trón két oldalán egy-egy címerpajzs, az 
elsőben a vágásos és liliomos címerrel, a másodikban a kettőskereszttel. 
Ilyen szerkezetű Mária királynő pecsétje is, s ez az eddigieknél kisebb 
kettőskereszt mind a két pecséten parányi hármashalmon áll. Meg kell 
még jegyeznünk, hogy Lajos király és Mária pecsétjein a kettőskereszt nem 
hegyes, hanem talpaskereszt, azért nem nyugszik közvetlenül a hármashal
mon, hanem lebeg fölötte. Ennek magyarázata talán az volna, hogy a 
pecsét tervezője csak a talpaskeresztet ismerte s ezért nem kapcsolta ösz- 
sze azt a halommal, vagy ismerte a hegyestalpú keresztet is, dp esztéti
kai szempontból hagyta el azt, hogy külön érvényesüljön a címer e két 
eleme.88 A kettőskeresztnek a hármashalommal való teljes összekapcso
lása csak Zsigmond alatt következik be, s az ő uralkodása óta a hármas
halom további változásokon is megy keresztül. Ezóta heraldikánk más 
címeralakok talapzataként is használja.

Nagy Lajos korabeli heraldikai emlékeink közül a  Bécsi Képes Kró
nika számos miniatűrjén69 és Lajos király oxfordi Secretum Secretorum-kó- 
dexének címlapján találjuk meg a kettőskeresztet különböző színű hár
mashalmokon. A Bécsi Képes Krónika címlapjának alsó margóján ugyan

M Dr. Schmid Wolfgang Mária, Gizella királyné sírja a niedernburgi kolostorban 
Passauban. A Műemlékek örsz. Bizottságának Közleményei, 1913. 66—67. 1., 38. ábra.

66 M.N.T. 111. 223. 1.
«  U. o. 111. 256. 1.
m U. o. 111. 360. 1.
88 Igen valószínű, hogy a talpaskeresztet nápolyi hatás folytán használják az Anjouk
88 Eredetije a M. N. Múzeumban. Reprodukciói és két lapjának facsimiléje a M 

N.T.-ben (I. 276. és 111. 166. 1.).
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egyeshalmon látjuk a kettőskeresztet,70 ez azonban világosabb és sötétebb 
zölddel szintén hármasán tagozódik.71 A többi kép azonban (egy bizony
talant leszámítva) mind hármashalmon ábrázolja a keresztet és a pecsé
tekétől eltérően sohasem lebegő formában. Összesen tizenhétszer fordul 
elő a krónikában a hármashalom, általában félkörívű formában pl. 
II. András kir. zászlaján (8. ábra), de akad közöttük csúcsos ívű is, 
például a 4Í. lapon72 sz. István mellén, egy zászlón és egy vitéz pajzsán, 
de különösen a 129. lapon, a királyi sátort díszítő címerpajzson. Színe 
általában zöld, világos zöld és zöldesbarna, de előfordul barna73 és arany 
színben is.74 Az oxfordi kódex címlapján rutaalakú pajzsban kerekívü 
hármashalmon áll a kettőskereszt.75 A festészetben való következetes 
használatára azonban nem gondolhatunk, mert Nagy Lajos mériacelli 
fogadalmi képén többször is lebegni látjuk a kettőskeresztet.76 Alkalma
zása u. 1. a festő, illetve az illuminator heraldikai és művészi érzékétől 
függött. A külföldi heraldikai gyűjtemények közül pedig az egykorú Gelre 
Herold Wappenboek-ja tartalmazza a hármasívű halmon nyugvó kettős
keresztet.77

Legkevesebb dekoratív elemet a numizmatikai emlékek mutatnak 
föl. Nagy Lajos és utódai alatt a kettőskereszt nem is fordul elő pénze
inken, minek magyarázata bizonyára az, hogy az Anjouk alatt a vágásos 
címer jelentősége emelkedik, később egyenrangúvá válik a kettőskereszt
tel, s a XV. század elején a pajzs második kelyére szorítja azt.78 Pén
zeinken ez időben a  vágásos címer szerepel sűrűbben. A lóhereívet a- 
zonban, mint a karéjos mérműkeret kísérőjét Lajos aranyforintjain és ga
rasain, valamint Mária forintjain is megtaláljuk.79 Eddig föltárt numizma
tikai emlékeinken a kettőskereszt hármasíven csak egyszer: Hunyadi Já
nos garasán fordul elő.80

összefoglalva az elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy nemzeti cí
merünk mai hármashalma az Anjouk alatt, nevezetesen Nagy Lajos ide-

70 M.N.T. 111. 166. I.
71 Minek következtében a mű (M.N.T.) egyik lapjának fejdíszében a rajzoló téve

sen rajzb.in is hármasén tagozza a kettőskereszt talapzatát. (M.N.T. 111. 231. I.)
74 M.N.T. 1. 276. 1.
74 Bécsi Képes Krónika, 72. és 137. 1.
74 U. o. 99. és 124. 1.
75 Jakubovich Emil, Nagy Lajos király oxfordi kódexe, a Bécsi Képes Krónika kora 

és illuminátora. (Magyar Könyvszemle. 1930—31.) Az említett ábrázolás a 382. laphoz 
mellékelt facsimile alsó margóján.

78 M.N.T. 111. 273. 1.
77 Ghyczy Pál, Gerle Herold címerkőnyve. Turul, 1904. 7. 1.
78 Turul, 1918-1921. 11. 1.
78 L. a C.N.H. II. 4. és 7. tábláját,
88 U. o. II. 162. sz.
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jében lép föl sphragistikai, heraldikai és numizmatikai emlékeinken, s alap
formája a csúcsíves művészet lóhereíve. Továbbá megállapíthatjuk azt is, 
hogy ez a hármashalom Lajos és Mária enemű emlékein a klasszikus 
heraldika szabályainak megfelelően egyszerűen, körvonalaiban, az egyes 
halmok későbbi plaszticitása nélkül fordul elő.

Természetesen a hármashalommal egyidőben és még azután is előtűn
nek néha a régi talapzatok is, különösen a pénzeken, de már nem a régi 
formák sokféleségében. Leggyakoribb még a korona, magánál Lajos ki
rálynál is,81 majd V. Lászlónál,82 vagy négyszögletes talapzat, pl. Nagy 
Lajosnál83 és I. Mátyásnál,84 de sokkal gyakrabban lebegve, vagy osztott 
pajzsokban az osztóvonalra téve. Azonban pecséteken és címereken ez
után egy-két ritka kivételtől eltekintve85 egészen napjainkig csak a hár
mashalmot látjuk a kettőskereszt alatt, de más cimeralakok alatt is. A ta
lapzat újabb formája már nem alakul ki többé.

♦

Mint látjuk, a hármashalom a koragótikus stílus eleme. Ebből a jel
legéből következik tehát, hogy a művészeti stílusváltozások nem hagyják 
érintetlenül, hanem koronkint a maguk bélyegét sütik reá. A késő-gót kor
szakban veszíteni kezdi a hármashalom eredeti — sematikus, síkfelületű 
formáját és az egyes karéjok plasztikus kiképzést nyernek. Ennek az át
alakulásnak első nyomait Zsigmond pecsétjein találjuk meg. Első és 
második nagypecsétjének a hátlapján86 az egyes halmok már élesebben 
különülnek el az eddigi egységes lóherelevélből és a legplasztikusabbak 
1435-i nagypecsétjének a hátlapján láthatók (9. ábra). Ám az a körülmény, 
hogy a vágásos címer ez időben elfoglalja a pecsét címeres lapján a ket
tőskereszt helyét (különösen I. Mátyás óta),87 s ez utóbbi csak a pecsét
karéjok egyikében (elsejében) húzódik meg, vele együtt a hárrnashalom 
szerepét is erősen háttérbe szorítja. Talán ennek köszönhető, hogy ezután 
lényegesebb változáson már nem megy keresztül: kicsiny méretei nagyobb- 
mérvű formai alakítást nem engednek meg rajta, s így sokáig eredeti kör
vonalait is megőrzi. I. Ulászló második és az országnagyok 1446-i pecsét
jén még egyszer s utoljára kap nagyobb helyet.88 Már ebből az időből 
van adatunk a hármashalomnak naturalisztikus ábrázolására.89 Ez azon-

81 U. o. II. 89B. sz.
88 U. o. II. 191. és 192. sz.
83 U. o. II. 87. sz.
84 U. o. II. 242. és 243. sz.
88 Turul. 1917. 24. 1.
“  M.N.T. Itt. 421. és 439. 1.
87 Turul, 1917. 24. I.
88 U. o. 25. 1. és Turul, 1918-21. évf. 32. 1.
89 C.N.H. 11. 180. sz.
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bán még nem mondható tudatos alkotás eredményének, sőt talán csak a 
reprodukálásnál nyerte ezt az alakját; míg Hunyadi János egyik dénár
ján szintén még egyszer és utoljára tűnik szemünk elé a középkorban a 
hármashalom a maga ősi formájában, a lóhereívben.90

A heraldikai emlékek csak a renaissance óta mutatják a hármas
halmot plasztikusan. A Kolthay-cs. címerében (1431),91 a krónikák rajzain 
(Turóczy krónikájának augsburgi kiadása, és Reichenthali Ulrik [1488]92 
krónikájának 1883-i kiadása),99 a Corvinák címerein,94 Mátyás király trón
kárpitján,90 a kassai dóm szentségháza két címerén96 a kettőskereszt sík
felületű és ha színes az ábrázolás, akkor zöld hármashalmon nyugszik. 
A hármashalom már ezeken is (különösen a Corvinák címerein) néha pa
rányivá zsugorodik össze. Turóczynál pedig körvonalai sem hűek, ami 
a gyors rajzolás következménye. E hanyagságnak tulajdonítható, hogy 
néha csak két halmot, máskor meg négyet is mutat a rajz.97 Címereken 
is plasztikusan, Dürernek a nürnbergi városházán őrzött Zsigmond császárt 
ábrázoló képe98 után, a XVI. századi nyomtatványok címlapjain közölt cí
mereken találjuk ábrázolva a hármashalmot, mégpedig legkorábban 1539- 
ben Marszewskinek a krakói magyar tornajátékokról írt költeményének 
címlapján,99 Münsterberg Sebestyén cosmographiájában,100 Singverius bécsi 
nyomtatványain,191 majd Werbőczi Hármaskönyve 1561-i bécsi kiadásá
nak címlapján,102 stb. Mindezeken a címereken rajzolóik a hármashalmot 
színárnyalással, illetőleg satirozással tették plasztikussá, a halmok körvo
nalai azonban továbbra is az eredeti formát mutatják. A XV. század kö
zepétől kezdve tehát a pecséteken és a címereken a hármashalom egy
formán plasztikus formát mutat. Mint az egész címer szerkezetében, úgy

10 U. o. II. 162. sz. De lebegve is látjuk a Turul 1917-es évf. 24. lapján.
91 Fejérpataky László, Magyar címeres emlékek, II. k. XII. tábla.
99 M.N.T. II. 117. I.
95 U. o. IV. 561. I.
94 Pl. u. o. IV. 534. és 540. 1.
95 Reproductiója a M.N.T. IV. 588. 1.
99 Csorna i. m. 43. 1.
97 M.N.T. II. 101. és 117. I.
98 U. o. 111. 908. I. Ez a kép azonban nem adja vissza hűen az eredetit, mint ál

talában is e mű azon illusztrációi sem, melyek nem reproductió, hanem rajz útján ké
szültek. A heraldikához nem sokat értő rajzoló önkényesen jár el, nem ismeri föl a kor
szerűséget, tehát nem is adja vissza azt. A Bécsi Weltliche Schatzkammer-ben (6. terem) 
levő festménymásolat (az eredetihez híven) csak igen enyhén (árnyalással) adja vissza a 
plaszticitást, miáltal a halom körvonalai sem vesztik el eredeti formájukat.

99 Veress Endre, Izabella királyné, 1519—1559. 35. 1.
100 U. o. 95. 1.
101 M.N.T. V. 206. 1.
102 U. o. V. 254. és 294. 1.
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itt is a renaissance egyénileg alakít, a tér szűk volta miatt azonban nem' 
hoz létre új főimét. A halmok középsője most is magasabb, néha azon
ban mind a három egyforma. E korszakban naturalisztikusan talán csak 
János király arany pecsétjén fordul elő103 104 105 106 107 108 és Honterusnál a lengyel és ma
gyar uralkodóházak egyesített címerében (de nem a kettőskereszt alatt).104 
A látszólagos változatosságnak főleg az a magyarázata, hogy a rajzolók 
a három halmot hol egy síkban ábrázolják (mint régen), hol meg a két 
szélsőt helyezik előre s a középsőt háttérben hagyják,105 vagy megfordítva : 
a középső van elől és a szélsők állanak hátrább.106 De elég korán talál
kozunk a hármeshegynek azzal az alakzatával is, mely a halmokat fer
dén lépcsőzve, kuliszaszerüen mutatja.107 E hármashalomfajtákat néha a 
gerincvonalak csipkézésével is komplikálják.108

A bárok kor folyamán két irányú újítást figyelhetünk meg a hár
mashalmon : eddigi körvonalai a bárok stílusnak megfelelően lassan pa
rabolikus formát vesznek föl, mivel az ismét megnagyobbodik ; másrészt 
mind sűrűbbé válik a halmoknak természetes hegyként való ábrázolása. 
Az első forma legrégibb ismert emlékei közé tartozik II. Mátyás koroná
zási érme,109 de legtisztábban a Cheőssy-csaléd 1624-i címerének a kere
tén láthatjuk.110 A hármashalomnak ezt a tipikusan bárok alakját láthat
juk címerkép gyanánt alkalmazva a Thüssen-cs. 1722. IX. 1-én kelt bá
rói diplomáján.111 * * Naturalisztikus alakjában találjuk a hármashegyet II. 
Rákóczi Ferenc 3 érmén,111 a „Vitám et Sanguinem“-jelenetet ábrázoló118 
és egy másik Mária Terézia korabeli egykorú metszeten.114 Bél Mátyás 
Notitiá-jában (pl. az V. kötetben), Palma heraldikájában (I. tábla 1. sz.) 
és néhány XIX. századi címeren pedig, talán az akkor nyert újabb je
lentésének megfelelően már egy sziklás, hármascsúcsu magashegy

103 U. o. V. 143. I.
104 Veress i. m. 118. 1.
105 Pl. Bocskai Islván címeres emléktábláján Kolozsvárt. Turul, 1917. 38. 1.
106 Pl János király aranypecsétjének hátlapján. M.N.T. V. 143. 1.
107 Pl. a Zépolyai-csaléd címerén a kassai dóm szentségházén. Csorna, i. m. 43. L
108 Izabella királyné síremlékének címerén Veress i. m. 484. 1.
109 Bérczay i. m. 396. 1. Kérdés azonban, vajon ez ábrák híven adjék-e vissza 

az eredetit ?
110 Nyáry i. m. 236. 1. Igen tiszta formája látható a hármashalomnak a királyi 

pecséteken is, főleg I. Lipót óta. Ld. pl. a Századok 1916. évf. 16. l.-hoz mellékelt tábla 
ábráját.

111 M.N.T. Vili. 106. 1.
U. o. Vll. 599. I.

118 U. o. Vili. 240. 1.
114 U. o. Vili. 5. I.
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alakját veszi föl.116 Görgey érdemrendjén116 s a kiegyezési törvény első 
lapján viszont ismét a barokvonalú, koronás hármashalmon nyugszik a 
kettőskereszt,117 s a XVIII. században meginduló magyar tudományos 
heraldika is ezt a két formájú hármashalmot ismeri.118 Kivételképen 
ebben a korszakban is találkozunk néha az egyeshalommal.119 A gya
korlat tehát még most sem következetes, hanem az illusztrátorok Ízlése 
szerint ingadozó.

A kiegyezés után 1874-ben hivatalosan megállapított államcímerben 
a hármashalom barokkori alakjában szerepel.120 A Magyar Heraldikai és 
Genealógiai Társaság 1884-ben a miniszterelnök fölszólítására „Magyar- 
ország és társországainak címere felől“ benyújtott véleménye121 kifogá
solja a hármashalomnak naturalisztikusan való ábrázolását: „ . . .  a hár
mashalom heraldikailag stilizálandó ; vagyis a rajz ne iparkodjék a ha
lom természetes alakját visszaadni. A három halom közül a két szélső 
egyforma magasságú legyen, a középső kiemelkedő hatalmasabb, s ezen 
foglal a román Ízlésű kereszt. . .  “ Ezzel visszatérlek a hármashalom ere
deti formájához. Ezen a nézeten van Bárczay is,122 ábrája azonban arra 
enged következtetni, hogy előtte Vencel vagy Ottó pecsétje, illetve Grü
nenberg Konrád 1483-i címerkönyve szerepelt minta gyanánt,123 mely em
lékeken azonban nem hármashalmon, hanem koronán nyugszik a kereszt. 
(Még Grünenbergnél is, mert az ő hármashalma lebeg, mint a koronák 
és körvonalai is inkább egy korona kontúrjaihoz hasonlítanak.) Az 1896- 
ban közzétett124 címer már ezt a stilizált, koronás hármashalmot mutatja, 
melyet aztán az 1915-ös címerrendezés is épségben hagyott.125

A hármashalomnak a kereszt alatti koronája eddig feltárt emlékeink

118 U. o. VI. 10. I. Bélnél a hármashalom a régi formában is előfordul (pl. a Notitia IV. 
291. 1.), de elég gyakori benne az egyszerű bárok forma (pl. 111. 1. 1.) és a sziklás szer
kezetű hármashalom (pl. az V. k. címlapján). A Liptó megye fejezete előtt sziklás hegy
csoporttal díszít és Zólyom megye címerében is sziklákat látunk. Sziklás hérmashalmot 
látunk még a Dessewfy Sámuel 1756-i bárói címerében (Éble Gábor, A cserneki és tar- 
keői Dessewfy-cs., 147. 1.) és számos XIX. századi magyar címeren is. pl. M.N.T. IX. 61. 
1. (1817). IX 9. I. (1822). IX. 180. 1. (1825 -1827), IX. 564. 1. (1844).

1,8 M.N.T. X. 303. 1.
117 U. o. X. 662. 1.
118 Palma, Carolus, Heraldicae Regni Hungáriáé Specimen (1764), I. tábla.
119 M.N.T. IX. 25. 1.
120 Századok, 1916. 2. 1. Bárczaynál (398. 1.) nem naturalisztikus.
121 Turul, 1884. 1. s k. 1.
122 I. m. 399. I.
123 U o. 704 sz. ábra.
124 Századok, 1916. 3. 1.
125 Turul. 1917. 7. 1.
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közül Rudolf király nagy pecsétjén jelenik meg először.126 Hogy milyen 
inpulzusra lép föl, nem tudni. Talán az a heraldikai szokás lehet az a- 
lapja, mely szerint a címeralakokat általában koronából növekvően ábrá
zolják, de az sem lehetetlen, hogy az Árpádkori pecsétek hatására történt 
ez. Erdélyben Bethlen Gábor címerén127 látjuk először a koronát a hár
mashalmon. De megtaláljuk ezután II. Mátyás koronázási érmén,128 a 
Cheőssy-cs. címerén,129 Pázmány Kalauzának II. kiadása címlapján,180 I. 
Lipót pecsétjén és díszruháján,181 II. Rákóczi Ferenc pénzein,182 III. Ká
roly nagypecsétjén188 és helytartótanácsi pecsétjén184 (erdélyi pecsétjén 
hiányzik), Mária Terézia emlékein következetesen, s ezenfelül a XVIII. 
és XIX. század számos nyomtatványának címlapján. A korona ez időben 
annyira járulékává lesz a hármashalomnak, hogy III. Károly a Thüssen- 
cs.-nak cimerképül már a koronás hármashalmot adományozza.186 Mint 
kuriózumot említjük meg, hogy a szabadságharc idejében a független ma
gyar állam pecsétjén a hármashalom koronátlan, Görgey érdemrendjén 
azonban már ott van a korona.186 Mai címerünkben szintén koronás a 
hármashalom.

A hármashalom külföldön is a mienkhez hasonló fejlődésen ment 
keresztül. Eredeti formája a tiszta ldhereív, mely pecséteken és armáliso- 
kon sematikus,187 címereken pedig plasztikus188 tartója a legkülönfélébb 
címeralakoknak. Színe rendszerint zöld, de más színű hármashalom is 
gyakori.189 A renaissance korában szintén a mi hármashalmunk ismerte
tett variánsait mutatja,123 * * * * * * * * * * * * * * * * 140 a bárok pedig ovális,141 majd természetes külső
vel ruházza föl,142 de hegyes, kúpalakú formában is előfordul.148 Galbreath

123 U. o. 25. I.
127 M.N.T. VI. 303., 327. és Turul, 1917. 39. 1.
148 Bárczay i. m. 396. 1. 705. sz. ábra.
129 Nyáry i. m. 236. 1.
130 M.N.T. VI. 180. I.
131 Turul. 1917. 28. 1.; M.N.T. Vll. 13. 1.
132 M.N.T. Vll. 599. 1.
133 U. o. Vili. 213. 1.
134 U. o. Vili. 73. 1.
136 U. o. Vili. 106. 1.
136 U. o. X. 285. és 303. 1.
137 Galbreath. D. L., Handbüchlein der Heraldik (Lausanne, 1930), 97., 1€6., 114.,

116. és 174. 1.
138 U. o. 198. 1. és a XIV. sz. tábla.
139 Pl. sárga. U. o. 106. 1.
140 PI. u. o. 205., 233., 255. 1. és Xll. meg XIV. sz. tábla.
141 U. o. 161. 1.
142 U. o. 149. 1.
143 U. o. 207. 1.
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idézett svájci eredetű ábráinál érdekesebbek a német városok pecsétjei, 
leggyakrabban azokéi, melyek nevében a „Berg“ szó fordul elő, mert e- 
zekben a hármashalom a beszélő címer egyik fontos eleme (pl. Triberg,144 
[Haslach],146 Boxberg,146 Hornberg,147 Heidelberg,148 stb. város pecsétje), 
s rajtuk ugyanazon hely címerének fejlődését figyelhetjük meg párhuza
mosan a művészeti stílusok fejlődésével. Különösen gazdag anyagot 
közöl Weech Heidelberg városára vonatkozólag (23 db.), s ezért tábláin 
a hármashalom fejlődési fokozatait csaknem napjainkig terjedően szem
lélhetjük.

A hármashalom ívei néha többszörösen is előfordulnak, miáltal ha
tos149 és kilences halom180 jöhet létre, de lehetnek a halmok páratlan 
számúak is (pl. az ötöshalom esetében).151

*
Végezetül föl kell vetnünk még azt a kérdést is, vajon a hármas

halom csak dekoratív eleme volt-e címerünknek, vagy volt-e hajdan vala
mi szimbolikus jelentése is ; és ha igen, milyen és mióta ? Csorna sze
rint „az első írott emlékeket (XV. sz.) századokkal megelőzőleg érezzük 
a magyar heraldikában a szimbolikát“,162 hiszen a címer maga is szim
bólum. S az előbb ismertetett külföldi városi pecséteken a hármashalom 
hegyet is jelent, Triberg város címerében pedig (a XVI. sz. óta) hármas- 
hegyet. Hogy nálunk mikor kapcsolják a hármasív figurájához a hegy 
fogalmát, nem állapítható meg pontosan. Nem lehetetlen, hogy a hármas
halom már feltűnése idejében nálunk is hegyet jelenthetett, s N. Lajos 
typariumának vésnöke alighanem a körírati címek egyikét : ........et ho
noris ac montis sancti Angeli dominus"-t akarta szimbolizálni a pecsé
ten.168 Ezt a címet Róbert Károly veszi fel elsőnek s második pecsétjé
nek kettőskeresztje mégis lebegően van ábrázolva.164 Ezt a  difficultast az
zal magyarázhatjuk, hogy Károly király typariumának készítője egysze
rű iparos volt, akinek nem voltak nagyobb művészeti ismeretei sem mű-

144 Weech, Fr. v„ Siegel der badischen Städte, I. k. XLV111. t.
148 U. o. 11. k. XVI. t.
148 U. o. I. k. II. t.
147 U. o. I. k. XLIV. t.
148 U. o. I. k. XIX-XX1. t.
149 Pl. Waldkirch város pecsétjén. Weech, 111. k. XXXVI. t. Hatos halom egy ívben 

látható Mahlberg város pecsétjén. U. o. 111. k. XXXI. t. L. még Galbreath, 205. 1.
150 Pl. Kreutzenstein várában egy 1380-ból való sírkövön.
151 Pl. Gmunden város pecsétjén. Melly, Beiträge zur Siegelkunde des Mittelalters,

I. 69. 1.
181 Csorna i. m. 60. 1.
158 Pór Antal, Nagy Lajos, 40. 1. Ezt a címet Lajos király a nápolyi hadjáratok 

után is megtartotta, majd Mária is örökölte fu. o. 247. 1.).
154 M.N.T. 111. 142. 1.
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vészi fantáziája ilyen újításra.155 A címereken túlnyomóan zöld színnel 
való ábrázolása szintén ezt az értelmezést támogatja, de másrészt ellent
mond neki az a fontos körülmény, hogy Werbőczi korában a vágásos 
címernek már van jelentése (az ország négy nagy folyója), de a hal
moknak még nincsen 1 A hármashalomra, mint hegyre vonatkozó legelső 
biztos adatunk Oláh Miklóstól való, aki a négy folyóról szólva megem
líti, hogy ezek és a zöld hegyen álló fehér kettőskereszt az ország cí
merét alkotják : „Haec quator flumina, quae cum duplicata cruce alba, 
e monte viridi enata, insignia sunt Hungáriáé.“166 Oláh Miklós műve 
földrajzi részében már szerepel a „Mons Carpathus,“167 de mégsem azo
nosítja vele a kettőskereszt „mons viridis“-ét. A tricollis nála még abstrakt 
fogalom. Még száz évvel későbbi munkákban sem akadunk az ország
címer szimbolikus magyarázatára.168 Krekwitz Totius Regni Hungáriáé . . .  
descriptiójában (1686) sem találunk idevágó adatot, s a XVII. század 
végén legelső heraldikusunk, Páriz-Pápai sem emlékezik meg a hármas
halomról. Ha lett volna általánosan ismert szimbolikus jelentése, lehe
tetlen, hogy legalább az utóbbi meg nem emlékezett volna róla. Ma is
mert jelentését a XVIII. század adta a hármashalomnak. Az első ada
tot Koller Cerographíájában találjuk, melynek 20. lapján külön fejezet
ben „DeTricolli Hungáriáé “a következőket mondja : „ . . . Alteram Hun
gáriáé scuti partém Montes Regni precipui, iique summi insigniunt. No
men illis ; Tatra, Matra, Fatra, vulgare passim, atque omnium est co- 
gnitum.“169 A keresztet azért helyezték a hármashegyre, „ut eminus, late- 
que pateret.“160 A címer színeit pedig így magyarázza : „Crucem argenti, 
Coronam auri praetium ut passim regale ditat. Fascis, seu fluminibus 
quaterni albedinem, Tricolli virorem natura pixit.“161 Koller után a század 
csaknem minden historikusa elfogadta ezt a magyarázatot és műveikben 
néha hosszasan is elmélkednek e három hegyről. Timon szerint az or
szág ősi címere a kereszt, melyhez „addita sunt serius tria iuga monti- 
um . . .  Tatra, Fatra, Matra.“182 Palma is ezt a felfogást vallja, de már

166 Gárdonyi szerint Károly kir. első pecsétje teljesen nápolyi mintára készült. Tu
rul. 1907. 37. 1.

1M Oláh Miklós, Hungária et Atila, sive de originibus gentis Regni Hungáriáé situ, 
habitu, opportunitalibus et rebus bello paceque et Atilae gestis libri duó... Kollár Ádám 
kiadása. Bécs, 1763. 18. 1.

161 U. o. 42. 1.
158 Ilyen pl. Respublica et Status Regni Hungáriáé 1634-ben névtelenül megjelent 

munka, melynek címlapján az országcímer látható, s ilyen Krekwitz, Totius Regni Hun 
gariae descriptio-ja (1686).

169 Cerographia Hungáriáé. Tyrnaviae, 1734. 20. 1.
140 U. o. 27. 1.
141 U. o. 28. 1.
182 Timon Sámuel, Imago novae Hungáriáé, 1762. 11. 1.
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kritizál : „Tricolle hoc praecipuos Hungáriáé montes indicari, tritum, vul- 
gatumque e s t . . . Primum D. Stephanum Apostolicae Cruci Tricollem ad- 
jecisse, inter fabellas reponendum puto.“163 Még nagyobb kritikával szól 
a hármashalomról Schwartner Márton. 164 Szerinte a hármashalom értel
mezése feltevéseken alapul, s bár hozzáteszi, hogy a heraldika már sok 
nevetséges magyarázatot produkált, ő is gyárt a hármashalomnak egy 
elég primitív szimbolikus jelentést. Szerinte a hármashalom az ország 
három rendjét: a főpapokat, főurakat és a nemességet jelentheti.165 Ma
gyarázatát az országnagyok 1446-i pecsétjére alapítja. Pray az első, aki 
tudja, hogy az utolsó Árpádoknál néha koronából emelkedik ki a ke
reszt, Ottónál pedig „tribus semicirculis, sicut etiam in Ludovici et Si- 
gismundi sigillis, qui speciem collium imitantur.“186 Pray, bár Ottónál 
nem ismerte föl a koronát, szinte öntudatlanul rátalált a hármashalom 
alapformájára (ív) s ezért a szimbolikus értelmezéstől is tartózkodik és 
óvatosan csak jegyzetben említi meg az akkori közfelfogást : „Forte hinc 
sensim Tricollis origo, quo nostri Tátrám, Mátrám et Fatram, tria monti- 
um Hungáriáé altissima juga intelligunt.“167

De kitől származik a hármashalomnak ez az értelmezése ? Véle
ményünk szerint alighanem Bél Mátyástól. Bár ő Notitiajában kifejezet
ten nem említi a hármashegyet (művének a Tátra vidékéről szóló része 
nem jelent meg) de a benne sűrűn előforduló címerrajzokban a halmok 
már naturalisztikusan és sziklaszerüen vannak ábrázolva. De az is le
hetséges, hogy illusztrátora önkéntelenül ad a halmoknak természetes 
külsőt s kortársai az ő ábrái hatására és a pólyás címer jelentésének 
analógiájára termelik ki ezt a jelentést. Mindenesetre annyit biztosan 
állíthatunk, hogy a Tátrát, Mátrát és Fátrát a XVIII. század első harma
dának az írói hozták kapcsolatba a hármashalommal.

Egy másik, későbbi és kevésbbé elterjedt magyarázat szerint a Gol
gotát jelentené a hérmashalom. Különösen Bárczay képviseli ezt a fel
fogást és azt kívánja, hogy a „hármashegyet ne naturalisztikusan formál
juk, hanem úgy, mint azt legrégibb emlékeinken látjuk és amint a kö
zépkorban a Golgotát formálták. Ne gondoljunk a Tátra-, Fáira- és Mát
rára, mert hazánk e három hegységének semmi köze sincs az apostoli 
kereszt alapzatául szolgáló halmokhoz . . .“ Ha valamit jelent és nem
csak talapzatként alkalmazták, akkor csak a Golgotát jelentheti, mint a 
lovagrendek keresztjei alatt.“168 A középkori művészet Krisztus Urunk ke-

163 Heraldicae Regni Hungáriáé Specimen. Bécs, 1764. 37—42. 1.
164 Introductio in rém diplomaticam. Buda, 1802. 179. 1.
1,16 U. o. 179. 1.
168 Syntagma Historicum de sigillis... 64. 1. f. jegyz.
187 U. o. 64. 1.
188 Bárczay i. m. 389. és 392. 1.
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resztjét nálunk síkon, többnyire pedig egyes halmon ábrázolja, mely 
körülövezi a kereszt talpát. Sík talajon áll a kereszt pl. a XI. század
ból való esztergomi staurothekén169 és Giovanni di Paoli Krisztus a kereszt
fán c. képén.170 Egyes halmon látjuk a keresztet az 1485-i brüsszeli Cor- 
vin-missaléban,171 a bártfai kereszt-oltár szekrényén (XV. sz. vége),172 u. 
ott a mindszent-oltáron (XV. sz.),173 Blimberg Tamás bártfai bíró 1626-i 
síremlékén174 és Günther Richard 1645-i emléktábláján.175 Az utolsó két 
esetben a kereszt talapzata mutat némi rokonságot a hármashalommal,176 
s a staurothekét és a mindszent-oltár ábráját leszámítva a halmokon a 
Kálvária kihangsulyozására emberi koponyát és csontokat is rajzoltak ; 
Tamás bíró sírján pedig a középső halom koponya alakú. A teljes kál
vária jelenetet láthatjuk ugyancsak Bártfán a sz. Egyed-templom diadal
keresztjének kompozíciójában.171 Itt a három kereszt, de sz. Mária és sz. 
János is egy-egy halmon állanak. E halmok szerkezete azonban eltér a 
mi hármashalmunkétól. E pár példából is kitűnik, hogy a Golgota-magyará
zatnak is volna némi művészettörténeti alapja. Azonban itt csak későbbi 
analógiáról lehet szó és nem állhat az, hogy az országcímer hármas
halma a kálvária mintájára keletkezett, hanem inkább fordítva, hogy az 
országcímer hatására alakítják a Golgotát hármashalomszerűen. Néze
tünket támogatja az a körülmény is, hogy a XVIII. századi jezsuita-rendi 
nagy historikusaink semmit sem tudnak a kálváriáról, hanem a Tótra-, 
Mátra- és Fátra-értelmezést propagálják. Pedig épp a jezsuiták terjesz
tették erősen nálunk a keresztúti ájtatosságot és karolták föl a kálváriák 
emelését.178 Ezek a kálváriák semmit sem mutatnak szerkezetükben a 
hármashegyből s az építkezéssel kapcsolatos iratok is csak egy hegyről, 
„Mons Calvariae‘‘-ről szólnak.179

Mindkét értelmezés tehát az újabbkor terméke. Régibb történeti 
múltja a nacionalis színezetű Tótra-, Fátra- és Mátra-magyarózatnak van 
és ma is ez él a nemzeti köztudatban.

Kumorovitz L. Bernát. 189

189 Archaeológiai Értesítő, 1897. 215. I.
170 U. o. 1915. 11. 1.
171 U. o. 1888. 5. sz. kép. — Ilyen van az esztergomi misszéléban is (XV. sz.). Az 

Orsz. Magy. Szépművészeti Múzeum Évkönyvei, V. köt. 79. 1.
178 Arch. Ért., 1917. 129. 1.
178 U. o. 1917. IX. tábla.
174 U. o. 1918-1919. V. tábla.
175 U. o. 1918-1919. 86. 1.
178 Többszörös (5-ös) halmon áll a kereszt a bergeni bencés kolostor pecsétjén 

(1471). E. v. Berchem, Siegel. 103. 1. 69. ábra.
177 Arch. Ért. 1917. XIX. tábla.
178 Kemény Lajos, Mű- és művelődéstörténeti adatok Kassa város életéből a roko

kó korában. Arch. Ért., 1916. 217. 1.
179 Réh Elemér, Adatok a régi pesti kálvária történetéhez. Arch. Ért., 1929. 203. I.
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