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BEVEZETÉS NAGY IVÁN HERALDIKAI KÉZIRAT-TÖREDÉKÉHEZ 

Nagy Iván alábbiakban közölt heraldikai tanulmánytöredéke,1 melyet, ahogy 

címéből kiderül 1872 és 1875 között írt szerzője, nyilván nem változtatja meg 

gyökeresen a heraldikáról alkotott elképzeléseket, nem helyezi más megvilágításba 

e szakterületet, ugyanakkor, már csak megalkotásának nagyon korai dátuma miatt 

is, kétségkívül tudománytörténeti érdekességgel bír. 

Nagy Iván, akinek neve múlhatatlanul összeforrt nagy genealógiai munkájával, 

a heraldika tudományos művelésének is az egyik legfontosabb kezdeményezője 

volt. Nyilván e két tény egymástól nem elválasztható, s a pecséttant is ideszámítva, 

különösen a kezdeteknél, e három egymást sokmindenben átfedő segédtudomány 

kutatása és feldolgozása nagyon is összefonódott. Ez Nagy Iván munkásságában 

is kitapintható: Magyarország Családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal 

című munkájához2 olyan mennyiségű forrást tanulmányozott át,3 sőt másolt le, ami 

minden későbbi értekezéséhez szilárd alapot teremtett. Publikációinak számbavé-

tele4 is ezt jelzi, számos vexillológiai, szfragisztikai és természetesen heraldikai 

tanulmány került ki kezei közül.5 

1 Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmati Részlege, XIV. 3.3. A fII/1-4. Nagy Iván akadé-
mikus, történész iratai. 

2 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 13 kötetben, Pest, 
1857-1867 

3 Nagybákay Péter: Nagy Iván heraldikai és genealógiai munkássága. In: Muzeumi, Mozaik, 
Salgótarján, 1986. Nagybákay is utal erre ebben a tanulmányában és más megállapításai is 
egyezőek jelen dolgozatom következtetéseivel. 

4 Nagy Iván publikációs jegyzéke. A kisérő tanulmányt írta és jegyzetekkel ellátta Petrik Iván. 
In: Nagy Iván Emlékkönyv (megjelenés alatt) 

5 Jegyzékét lásd a Bevezető után 



Nagy Iván a heraldikus 

A tudós heraldikai munkásságára koncentrálva nem érdektelen végigvezetni ezt 

a szálat az életén, márcsak azért sem, mert egy segédtudomány „születésének" 

nehézségeire is rámutat. 

Több kisebb publikáció után akadémiai székfoglalója témájául választja a cí-

mertant. Alaposan elemzi a családi címerhasználatot, s az általános heraldikai kér-

désekhez (alaktan) érve, azokról pusztán annyit mond, hogy azoknak a problé-

máknak a tisztázására egy másik tanulmányt szentel. Nagybákay Péter a heraldikai 

szaknyelv kialakulatlanságának tudja be e halasztást, ami minden bizonnyal így 

volt, hiszen a XIX. századi címertani munkák (így az alább közölt Nagy Iván tanul-

mány is6) hangsúlyozzák úttörő jellegüket, s e szakterület kevéssé preferált voltát, 

ami egyben azt is jelentette, hogy mindegyik lényegében kísérletnek tekinthető egy 

addig kellőképpen fel nem dolgozott tudományág hazai meghonosítására. Min-

denesetre úgy tűnik, Nagy Ivánt e kérdéskör komolyabban már az ötvenes évek 

végétől foglalkoztatta. Később (1872-75-ben) elsőként a magyar történészek közül 

kísérletet tett egy általános heraldikai mű megírására, majd Csergheő Gézával részt 

vett a Siebmachers Wappenbuch7 összeállításában, de nem fejezte be. Sok minden-

ben megalapozatlannak tartotta Csergheő álláspontját. Figyelemre méltó, hogy 

mindezekkel párhuzamosan az Akadémia számára folyamatosan ír szakvélemé-

nyeket heraldikai témában, amelyeket elsősorban a nagyon kritikus hangvételük 

jellemez. 

A félbeszakadt tanulmány 

1870-től Nagy Iván az Oszággyűlés Képviselőházi Naplójának szerkesztője, 

előtte tizenöt éven át a pesti Egyetemi Könyvtár alkalmazásában állt - ekkor írta 

tehát e munkáját, tizenkét évvel azután, hogy először szólt hozzá a témához részle-

tesen. Levelezéséből kiderül, hogy a hetvenes évek legvégén is foglalkoztatta egy 

6 Lásd az Előszó bevezető sorait 

7 Siebmachers Grosses und Allgemeines Wappenbuch. Bd. 4. Nürnberg 1885-86. 



általános heraldika megírásának terve.8 Nem tekinthetjük tehát az 1872-es munká-

ját, kivételes és elszigetelt jelenségnek. Ugyanakkor, és éppen ezért, nem találjuk 

igazán magyarázatát annak, hogy miért maradt csonka e dolgozat. 

A tanulmányból kitűnik, hogy kísérletet tett a terminológiai problémák tisz-

tázására, ha néhány kifejezése ma már megmosolyogtatja is az olvasót, mindene-

setre voltak megoldásai. Ez nem tartható tehát elegendő magyarázatnak a tanul-

mány befejezetlenségére, s bár határozott indoklást a fellelhető forrásokból nem 

lehet nyújtani, s találgatásokba sem érdemes bocsátkozni, figyelemre méltó, s ide 

tartozik az 1875. évi Századok egyik tárcája.9 

„Végül megjegyezzük még, hogy ugyan az Akadémia történelmi osz-

tálya Nagy Ivántól illusztrált czimerészeti munkát fog kiadni, [...] mi 

részünkről szívesen elismerjük ugyan az ily segédkönyvnek a maga 

mérsékelt hasznait [...], kérdjük: váljon fölér-e az ily kézikönyv által 

nyerendő csekély szellemi haszon amaz aránylag igen tetemes költség-

gel, melybe ezen pompás illustratiókkal tervezett kiadvány kerülni 

fog?" 

Kortárs heraldikai munkák 

E rövid bevezetőben érdemes belehelyezni e tanulmánytöredéket a kortárs her-

aldikai munkák sorába. 

1869-ben jelent meg Ivánfi Ede ismert munkája a „Magyar Birodalom címe-

reiről",10 tehát ugyan korábban született, mint Nagy Iván jelen munkája, de egyrészt 

vizsgálódásainak köre is jóval szűkebb, másrészt pedig mellőz bármiféle alaktani, 

általános elméleti meghatározást. 

Úgy gondolom lényegében ebben rejlik a munka már említett tudománytörténeti 

érdekessége, hogy tudniillik elsőként próbálkozott meg a heraldikai alapfogalmak 

8 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár. Levelestár. Nagy Iván Nyáry Alberthez, 1879. 

9 Századok 1875. 66. p. A tárca írója ismeretlen. 

10 Ivánfi Ede: A Magyar Birodalom vagy Magyarország s Részeinek czímerei. Pest, 1869. 



tisztázásával. Dolgozatában három helyen kíséreli meg a címer szabatos meghatá-

rozását," és ebben lényegében fellelhetőek a modern szakirodalom12 által adott 

meghatározás alapelemei, vagyis a címer megkülönböztető funkciója, az állan-

dósultság feltétele, a pajzsra helyezés követelménye, a címerek történetét vizsgálva 

pedig rámutat a címerhasználat fegyverviseléshez való kötődésére. 

A XIX. században Ivánfi munkáján kívül, még három lényeges heraldikai mű 

jelent meg: Nyáry Alberté, az Altenburger-féle címergyűjtemény elé Tagányi Ká-

roly által írt tanulmány, és a század végén Bárczay Oszkár összefoglaló műve.13 

Szerkezetében és részletességében Bárczay munkájához hasonlítható Nagy Iván e 

tanulmánya, mindkettő a külföldi szakirodalom mély ismeretén és alapos forrás-

feltáráson alapul. A munkák történeti részét tekintve ugyan valamennyien a címe-

rek ókori eredeztetéséről beszélnek, de ez megfelelt a tudomány akkori felfogásá-

nak, és általános nézet volt. A heraldikai szaknyelv kialakítására tett kísérleteik 

önmagukban is érdekesek, hosszabb vizsgálódást igényelne a különböző variánsok 

tanulmányozása, mely jelen bevezetőnknek nem lehet célja. 

Végezetül meg kell jegyeznem, hogy a tanulmány közreadásakor, az eredeti 

kézirathoz képest kisebb változtatásokat hajtottam végre a dolgozat szerkezetén, 

amelyek azonban lényeges eltéréseket nem okoztak. Nagy Iván saját kezű törlé-

seiből, javításaiból csak a szövegbe illő, végleges variációt közlöm. A dolgozatban 

fellelhetőek kihagyások és hiányok is, amelyek a kézirat befejezetlenségét tük-

rözik. 

11 A Bevezetés első soraiban, a Bevezetés l.§-ban, valamint az alaktanról szóló fejezet l.§-ban. 

12 Bertényi Iván: Kis magyar címertan. Bp., 1983. 

13 Nyáry Albert: A heraldika vezérfonala. Bp., 1886. 
Magyarország czímertára. Kiad.: Altenburger Gusztáv, bevezetőt írta Tagányi Károly. Bp., 
1881. 
Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve Bp., 1897. 
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14 Országos Széchényi Könyvtár, Kézirattár, Quart. Hung. 3011 


