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Az utóbbi évtizedben örvendetesen felsza
porodott heraldikai irodalom újabb, jól sike
rült darabjaként veheti kezébe a téma iránt 
érdeklődő olvasó Nyulásziné Straub Éva köny
vét . 

A most megjelent kötetben a szerző — a 
Magyar Országos Levéltárban őrzött kb. 1650 
darab eredeti címereslevél közül — 100 címert 
színes táblán, 1173-at pedig heraldikai rajz 
formájában mu ta t be. 

Az időrendben közölt, színes táblákon sze
replő címerek túlnyomó többsége (91) XV— 
XVII . századi, mivel a címerképek jelentős 
heraldikai változásai e 300 év alat t zajlottak 
le. A későbbi századok címereiből úgy váloga
t o t t a szerző, hogy a címertani, művészettör
téneti és történeti értékeket figyelembe véve 
a közölt címerek egy-egy t ípust képviseljenek. 
A színes táblák a la t t az adot t címer heraldikai 
leírása olvasható. Az ezek megértéséhez szük
séges alapismereteket a rövid, vázlatos, de jól 
összefogott, szabatos bevezető tartalmazza. 

Ebből megtudhatjuk, hogy a címerhasználat 
X I — X I I I . századi kialakulásában a döntő 
szerepet a harcban, a lovagi tornákon való 
felismerhetőség játszotta. A teljesen zárt pán
célzat szükségessé te t te , hogy viselője a többi 
küzdőtől megkülönböztesse magát. Ez t a célt 
szolgálta a pajzsra t e t t jelvény, valamint az 
ennél jobban látható sisakdísz. Ezek a jelvé
nyek később állandósultak, s örökölhetőségük 
révén egy-egy család állandó szimbólumává, 
címerré váltak. Az első 1130 körül Francia
országban keletkezett. 

A címeralkotás csak rövid ideig volt esetle
ges. Szabályait már a XIV. század legelején 
szigorú rendszerben írta le Bartolus de Saxo-
ferrato, melyeket az új címerek alkotásakor 
már figyelembe kellett venni. E szabályok sze
rint a címer legfontosabb jellemzője az egye
diség, illetve az, hogy a címerpajzsba foglalt 
színes ábra mértani forma, vagy stilizált kép 
legyen. Megszabják ezen kívül az ábrázolás 
módját, a színek felrakásának sorrendiségót, 
s bizonyos heraldikai „udvariassági" szabályo
ka t is. 

A szerző ezután a címerhasználat magyar
országi kialakulását vázolja. Megemlíti az első 
hazai, címerre vonatkozó adományleveleket, 
ezek Károly Róbert 1326-os, 1327-es és 
1332-es sisakcímert adományozó oklevelei. 
Az első teljes (pajzsból, sisakdíszből, takaróból 
álló), de le nem festett címert adományozó 

oklevelet a Csentevölgyi család kapta 1398-
ban Zsigmondtól. A ránkmaradt első magyar
országi festett képes címereslevél a könyvben 
is szerepel (I. tábla), melyet szintén Zsigmond 
adományozott a Tétényi (Kapy) és a Haraszthi 
családoknak 1405-ben. A XV. század elején 
indul meg a címeradományozások sora, hát
térbe szorítva az önkéntes címerfelvételt. 
Ez egyértelműen a Zsigmonddal a konstanzi 
zsinaton (1414—1418) részt ve t t nagy létszámú 
kíséretnek az ottani tapasztalatok hatására, 
a címerekkel kapcsolatban beállott szemlélet
változásával hozható összefüggésbe. 

A bevezető következő részeiben Straub 
Éva elsőkónt a címereslevelek oklevéltani fejlő
dését jellemzi röviden. Az oklevelek — tartal
mi és formai jegyek alapján történő — dip
lomatikai vizsgálatának összegzéseként három 
korszakot különít el. Az első korszak 1526-ig 
ta r t , melynek ismertetőjegyei az egyházi ünne
pekhez viszonyított datálás, az episztoláris 
forma, a függőpecséttel történő megerősítés 
és a címerleírás bizonyos esetlegessége. Az 
1526—1845 közötti második korszakban ál
landóvá válik az oklevelekben a címerleírás, az 
uralkodó saját kezű aláírása, illetve a világi 
és egyházi móltóságsor. A datálás a Julianus-
naptar szerint történik. E korszakban 
(a XVI—XVII . század fordulóján) jelenik meg 
a könyv formájú címereslevél, melyben a címer 
a szöveg előtti oldalon látható. Az 1845-től 
kezdődő harmadik korszakban az oklevél 
mindig könyv formájú, s nyelvében a la t int 
a magyar váltja fel. 

A következő részben a heraldika korszakai
ról olvashatunk. A XI I—XV. század a klasz-
szikus, vagy élő heraldika időszaka. A XVI . 
század elején kezdődő hanyatló, vagy más
képpen „papír" heraldikát az jellemzi, hogy a 
címerek elvesztik eredeti szerepüket, s a meg
különböztetés mellett díszítő jellegük kerül 
előtérbe. 

Straub Éva — helyesen — nem feledkezik 
meg arról sem, hogy a címerek egyben festé
szeti alkotások is. Alig néhány mondatban 
remekül vázolja a címerkép-festészet fejlődé
sét, korszakait. 

A bevezető lezárásaként tömören és jól 
foglalja össze a címerek alkotóelemeiről, illetve 
az azokra vonatkozó jelentősebb heraldikai 
szabályokról szóló ismereteinket. A legfonto
sabb címerelem, a pajzs bemutatásánál kitér 
annak hazánkban leginkább előforduló for-
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máira, legjellemzőbb osztásaira, a bennük áb
rázolt képek két fő csoportjára: a címerké
pekre és mesteralakokra. A pecséteken, illetve 
régebben a könyvekben nem mindig tud ták a 
címereket színesen ábrázolni. Ezért a színek 
jelölésére egységes jelrendszer alakult ki, me
lyet szintén megtalálunk a könyvben. 

A pajzs bemutatása után a címer további 
fő részeinek: a sisaknak, a sisakdísznek és a 
takaróknak az ismertetése következik. 

Az említett négy fő elem a klasszikus heral
dikára jellemző; a hanyatló heraldika idősza
kában ezekhez újabb, ún. kiegészítő, díszítő 
elemek: a rangjelző korona, a jelmondat, a 
pajzstartók, a címerköpeny, a kitüntető jel
vény és a rendjel járulnak. Ezek taglalásával 
zárul a bevezető. 

A címertani alapfogalmakat összefoglaló 
bevezető és a színes táblák után következik ez 
utóbbiak részletes elemzése, amely nagy értéke 
a könyvnek. Az egyes ismertetések címében a 
megadományozott család neve, az adományo
zás helye és időpontja található. Ezután a 
címereslevél tar talmi összefoglalóját olvashat
juk, amely magában foglalja a címerszerző 
nevét, érdemeit, illetve azt, hogy általa kik 
részesültek a címeradományban; továbbá 
hogy szerepel-e az oklevélben a címer leírása 
és jelképrendszerének esetleges magyarázata. 
A regesztát a címer vizsgálata, a leírt és le
festett címer összehasonlítása, az ábra magya
rázata, művészettörténeti utalások követik. 
A táblák ismertetését a címernyerő családnak 
a címer változásával kapcsolatos családtörté
neti adatai zárják. 

Az elmondottakat gazdag jegyzetanyag 
egészíti ki. Ebben olvashatjuk az oklevél ere
deti datálását (hónap, nap) és a címerszerzők 
nevének az oklevélben szereplő alakját. Tartal
mazza ezen kívül a címereslevél levéltári jel
zetét, az oklevél és címerkép méretét, vala
mint azt, hogy van-e az oklevélnek függő
pecsétje. Szintén i t t szerepel az adott címerre 
vonatkozó szakirodalmi utalás is. 

A színes táblákon bemutatot t címerek címer
képei és mesteralakjai közötti eligazodást 
heraldikai muta tó segíti. A takarókon előfor
duló színeket külön táblázat összesíti. 

A könyvben szereplő 1173 heraldikai rajz 
közlése szintén időrendben történik. Az e raj
zokhoz tartozó jegyzék a következő adatokat 
tar talmazza: a megadományozott neve, a 
címereslevél kiállításának ideje és helye, az 
adományozó uralkodó, az adományozás tár
gya, azok neve, akik a fő megadományozott 
által az adományban részesültek, az oklevél 
levéltári jelzete, illetve az esetleges megjegy
zések. A könyv végén a színes táblákra és a 
heraldikai rajzokra egyaránt kiterjedő név
muta tó található. 

A könyv fő erényének tekinthetjük, hogy 
— a már említetteken túlmenően — hiányt 

pótol. Hasonló jellegű, magyarországi vonat
kozású, vagy Magyarországon megjelent mű 
utoljára közel fél évszázada, 1942-ben hagyta 
el a nyomdát. A múlt század végén megjelent 
Siebmacher-fóle sorozatnak a történeti Ma
gyarországra vonatkozó kötetei ugyan teljes
ségre törekedtek, de csak címerrajzot, rövid 
címerleírást és néhány adatot adtak a címerről, 
illetve a címernyerő családról. Hasonlóan ke
vés adatot (vázlatos eímerleírás, a forrás fel
tüntetése, a kihirdetés idejének és helyének a 
megadása) tartalmaz, bár már színes ábrákat 
közöl a több vármegyei levéltárnok által szer
kesztett „Magyarország Címeres Könyve". 
A hat kötetre tervezett kiadvány torzó ma
radt, mindössze egy (A—C-ig terjedő) kötete 
jelent meg, 1913-ban. Az előbbieknél lényege
sen gazdagabb a Fejérpataky, illetve Áldásy 
nevével fémjelzett „Monumenta Hungáriáé 
Heraldica" sorozat. Ennek füzetei közlik az 
adott oklevél latin szövegét, a színes címert 
és annak magyarázatát, továbbá forráshelyét. 
Az 1926-ban megjelent 3. füzettel azonban 
ez a sorozat is félbemaradt. 1904 és 1942 között 
jelent meg Áldásynak ,,A Magyar Nemzeti 
Múzeum Könyvtárának címereslevelei 1200— 
1868" című nyolckötetes műve. Ebben 5708 
címereslevél leírását adja (magyar regeszta, 
az adományozás ténye latinul, pecsételésre, 
kihirdetésre, eredetiségre vonatkozó adatok, 
irodalmi utalás), de mindössze 592 címerrajzot 
közöl. Az említetteket jól egészíti ki, s néhány 
vonatkozásban meg is haladja Straub Éva 
könyve. 

A könyv erényei mellett néhány apróbb 
hibára is fel kell hívnunk a figyelmet. A pajzs
mező osztásait bemutató ábráknál (12. oldal) 
a haránt és balharánt osztott pajzs ábrái fel
cserélődtek. Nyilvánvaló azonban, hogy nyom
dai, esetleg szerkesztői tévedésről van szó, 
hiszen az ábrák alat t i szövegben maga a szerző 
figyelmeztet arra a heraldikai szabályra, mi
szerint a címerek oldalai a pajzsot viselő sze
mély szemszögéből értendők. Ugyancsak elírás 
lehet a címer fő részei között szereplő „sisak
t a r t ó " kifejezés. Helyesen: sisaktakaró. Nem 
is annyira hibás, mint inkább zavaró a 
LXXXV. és a XCVIII . táblák alatt i heraldi
kai leírásban mesteralakként szereplő „sátor" 
szó. A magyar címertani irodalom sátornak 
ugyanis azt a külső heraldikai díszt nevezi, 
amely, a címer mögött elhelyezkedve, azt tel
jesen (koronástól, sisakostól) beborítja. 

Az említett kisebb hiányosságok azonban 
eltörpülnek a könyv értékei mellett. A szép 
kiállítású kötetet adatgazdagsága, hiánypótló 
jellege forrásértékűvé avatja. Ezért úgy véljük, 
hogy a bevezetőben megcélzott érdeklődő 
olvasóközönségen túlmenően a szakemberek 
(heraldikusok, történészek, művészettörténé
szek) is haszonnal forgathatják. 

Kiss Márton 
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