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A lőcsei Mátyás-oltár faragott pultja. 

M brassai fekete templom 
Mátyás-kori címerei 

A brassai, ősi, evangélikus templom, melyet időbarní-
totta, sok vihart átélt, tisztes falainak sötét patinájáról fekete 
templomnak neveznek, a gót műstílusnak legkeletibb határ
köve. 

A brassai szászok hatalmas művel jelezték a nyugati kul
túra legszélső határát — büszkeséggel tekinthetnek a maiak 
és eljövendök az ősök monumentális alkotására. Megilletőd
ve köszöntjük az alkotást, mely félezer éve mutatja, hogy 
meddig terjedt az emberi lelkeknek a szép és nemes eszmék 
iránt való fogékonysága s kegyelettel emlékezünk meg" azok
ról, kik e művet Isten dicsőségére létrehozták. 1 

Itt e templom Hunyadi-címeres emlékeit ismertetjük és 
pedig a kathedrával szemben levő színezett, kő, genealógiai 
címert és a déli bejárat feletti Mária freskó két festett címe
rét, a Mátyás-kori országcímert és Beatrix királyné címerét. 

I. Mátyás király domborművű, kő, genealógiai címere 

A templom föhajója északi oldalának középső pillérén, 
a karzat magasságában, a kathedrával szemben, Mátyás ki
rály, illetve a Hunyadi-ház kőből faragott és színezett genea
lógiai címere van befalazva. E címer: jobbra dülő, három
szögű, kék pajzsban, jobbra fordult, lebegő, arannyal fegy
verzett, vörös nyelvű, félig nyitott szárnyú, természetes, fe
kete holló. Jobbra fordított csőrsisakjának dísze: egy felhaj-

1 A templom leírása megvan Ernst Kühlbrandt: „Die ev. 
Stadtpfarrkirche A. B. in Kronstadt" gedr. b. I. Gött 1898. c. igen 
értékes, szép kiállítású művében, mely 3 kötetre volt tervezve, de 
sajnos, csak az 1. kötete jelent meg; 1. továbbá Wilh. Seraphin és 
Ernst Kühlbrandt: „Fiihrer durch die ev. Stadtpfarrkirche A. B. 
in Kronstadt" 2 Aufl., ausg. d. Presbyterium der Gemeinde, Gött's 
Druckerei. 



tott — a fejrészre szorosan ráfekvő karimájú — keresztalaku, 
arany gyöngycsoportokkal behintett és karimáján ilyen sorral 
beszegett fekete kerek sapka, melynek hosszában betúrt kö
zepébe zárt, könyök nélküli, szárnyformára rendezett, kettős 
tollsor van tűzve; a belső sor zöld színű, a külső pedig arany-
mázu. A sisak takarója ezüstszürke, lobogó kendő. 

A Hunyadi-ház kii, genoalosiai címere várkápolna boltívzáróköve 2 

a brassai fokoto templomban. hollója fedőtolIáinak alakí
tásával.* A sisak — az emlé

ket a szemben levő emporról tekintve — igen nagy s nem 
helyesen formált, alulról nézve azonban igen jó hatása van s 
helyes arányúnak és rajzunak látszik. Vállrészét két pálcatag-
szerü szeges közt egy gyöngysor ékíti; a sisak elülső és há
tulsó részének összeillesztése is erőteljesen van ábrázolva. A 

2 Erdélyi Pál: Az Erd. Múz. Egyes. VI. vándorgy. Emlék
könyve 99. lapján megvan e zárókő rajza, de könnyebb összehason
lítás céljából újból adjuk. 

* A vajdahunyadi várkápolna bejárata felett, kívül, van egy 
sisakdíszes Hunyadi kőcímer. Sisakdísze a gyűrűt tartó holló, 
előtte — vele össze nem függve — fekvő félhold lebeg, felfelé álló 
szarvai között — öblében — csillaggal. — A sisakdísz így, a lebegő 
kísérettel, heraldikailag hibás, a viselhetőség szempontjából pedig 
elképzelhetetlen. — A sisak takarója későbbi műizlésü, mint a vár 
többi Hunyadi-kori díszítése. Bár a pajzsforma és a csőrsisak gó
tikus, mégis takaróinál és kivihetetlen sisakdíszénél fogva nem 
egykorú a többi címeres emlékkel, ezért e dolgozat keretében, — 
a Hunyadiak sisakdíszének meghatározásánál — nem foglalkozunk 
vele. 

A pajzsnak háromszögű, kö
zépkorias alakja van. A szé
pen alakított, karmait ragado
zásra tartó holló természetes 
alakú; részletei stilizáltak, kü
lönösképen a tollazata. Annyira 
domborúan van kifaragva, 
hogy feje már alig tapad a 
pajzsmezőhöz, nyitott csőre s 
vörös, szigonyos nyelve pedig 
azt nem is érinti. A holló cső
rében a fejes gyűrű, mely a 
Hunyadiak címerének minden
kori tartozéka, itt e példánkon 
hiányzik, úgy látszik kitört; 
ilyen erőteljesen domborított 
műnél igen könnyen kitörhe
tett anélkül, hogy távolról 
észrevehető nyoma maradt 
volna. Fedő tollazatának ki
dolgozása nagy hasonlatos
ságot mutat a vajdahunyadi 



pajzs lapja a rajzon — a fényképezés a szemben levő empor
ról történt — rövidebb aránylag, mint a valóságban, mert 
előre dűlve van ábrázolva, tehát alulról való szemléletre, illet
ve helyes hatásra tervezte a művész. A sisakot fedő ilyen for
májú sapkára nem tudunk eddig példát heraldikánkban. E 
sapkaformát Nagy Géza „csésze alakú tetővel ellátott, kari
más, magyar süveg"-nek írja le. 3 Példánkon eleje kissé be 
van nyomva s teljes hosszában betürve; a betürésbe van a 
két sor toll tűzdelve. A sapka felhajtott karimája alul, egy 
kisebb gyöngyökből alakított csoportsorral van beszegve s e 
beszegés felett nagyobb gyöngyökből ugyanilyen csoportok 
sorakoznak, de egymástól távolabb, úgy, hogy az egyes cso
portok szélső gyöngyei nem érintik 
a szomszédos csoportok szélső 
gyöngyeit , mint az alsó sorban. 
Ilyen nagyobb gyöngyökből alakí
tott gyöngycsoportokkal van a 
sapka felső része is behintve. A z 
egyes csoportok öt gyöngyből álla
nak, négy keresztalakra rendezett
ből — ezek hosszúkásak — s egy 
gömbölyűből, mely a kereszt köze-
zepére van feltéve. Egészen ilyen 
gyöngycsoportok sorakoznak a vaj
dahunyadi várkápolna ívzáróköve 
sisakkoronájának abroncsán is. A 
kendőszerü takaró ezüstszürke színű. 
A címer színezése alkalmasint az 

emporok építésének idejéből (1710 A v a j ( , a l l u n j . a d i v á r kápotoéjöÁ 
—14) való; néhány éve Ernst Kühl- ***** k Í T O -
brandt rajztanár vezetésével a ré
giek alapján újrafestetett; meglehet azonban, hogy a címer 
eredetileg is színezve volt. A z egész művet stílusának meg nem 

:! „A magy. viseletek története", rajzolta és festette Nemes Mi
hály, a szöveget írta Nagy Géza; 131 1. E sapkaforma már igen ko
rán előfordul, 1. e mű VII. színes tábláján a 4. 10. 13. a VIII. táblán 
a 9., a IX. táblán alul a 2., a X. táblán alul a 7., a XI . táblán a 8. sz. 
viseletképet, továbbá a 25. sz. fekete táblán a 10., 13., a 27. sz. táblán 
a 2., a 35. sz. táblán a 3. és 6. sz. rajzot. Némelyik hasonló formájú 
sapka gyöngyökkel is van díszítve, de oly díszes, mint a példánk 
nincs e műben, valamint középen betürt sincs. Hogy a sapka csú
csára is tűztek tolldíszt, nemcsak a karima mögé, mint ma is, mu
tatja a VIII. színes tábla 11. sz. viseletképe, e sapka nem hasonlít 
a sisakunkon levőhöz, azonban olyanná is alakítható volna, kari
máját hátul magasabbra, elül pedig letűrve; ilyen továbbá a 27. 
fekete tábla 6. rajzán levő s a 37. tábla 4. és 10. sz. rajza, hol a sap
ka már inkább hasonlít a sisakunkon levőhöz. A XV. századból 
kalapot, mint sisakdíszt 1. Zemplényi Dávid címerén levőt 1418-
ból (Bárczay 0.: A Heraldika kézikönyve 217 1.). 



felelő, aranyrojtos, vörös bélésű, kék címerpalást övezi, mely 
a pillér falára van festve. 4 

E hollós címert valószínűleg Zsigmond király adomá
nyozta a Hunyadiak ősének. E hunyadvármegyei hatalmas 
nemzetség ez időben lép fel s kezdi meg fenségesen ívelő, 
sajnos, rövid pályafutását. A dicsőséges emlékezetű, török

verő hadvezér, a „ K e 
reszténység pajzsa", 
Hunyadi János apja, 
Vojk, Zsigmond király 
udvarában katonásko
dott; ő kapja 1409-ben 
rlonatioba Vajdahunya-
dot. 5 V . László király 
Hunyadi János ország
kormányzónak címerét 
megbővíti s adomá
nyozza részére a besz
tercei örökös grófságot 
(Pozsony, 1453. íebr. 
1.). E megbővített cí
mer balradülő pajzsa 
kékre és ezüstre van 
négyelve; az első és 
negyedik negyedében 
— a régi címerkép — 
balra fordult, félig nyi
tott szárnyú, természe
tes, fekete holló lebeg, 
csőrében fehérköves 
aranygyűrűt tartva; 
második és harmadik 

Huiiyiiili János őrs/alkormányzó bővített címere, lt">:(. ne gyedében pedig balra 
fordult, vörös orosz

lán ágaskodik, felemelt baljával arany leveleskoronát 
tartva. A koronás arany csörsisak dísze: zárt, arany sas-
szárnypár. A sisaktakaró ezüst és arany mázu mindkétfelől. 0 

4 E címerpalást alkalmazása azért volt szükséges, mert a címer 
a l a p j a szabálytalan s nincs is egész simára ledolgozva s így nem 
sikerült a pillér síkjába úgy behelyezni, hogy szabálytalan alakja 
fel ne tűnjön; ha egészen a falsík színéig helyeztetett volna a pil
lérbe, úgy a címerből is elfalaztattak volna egyes részletek. Az 
építész mindenesetre helyesen járt el, hogy inkább az egyenetlen 
falfelületet választotta, mint ez emlék egyes részleteinek elrejté
sét. Hasonló címerköpeny fogja körül szemben a kathedra feletti, 
nagyon szép Szent Mihály domborművet is. 

5 Gr. Teleki József: „Hunyadiak kora Magyarországon" I. 36-381 
" Báró Nyáry Albert: „A heraldika vezérfonala" 120 1., hol az 

oklevél címerének színes másolata is meg van; eredetije a M. K. 
Orsz. Levéltárban, Budapesten. 



A z oklevél felemlíti, hogy a Hunyadiak hollós címerét a régi 
királyok adományozták; az újonnan adományozott vörös 
oroszlán Hunyadi János bátorságát és hűségét — az oroszlán 
által magasra emelt korona pedig a király kiskorúsága ide
jén hűségesen megőrzött és fenntartott királyi hatalmat jelké
pezi. E címer, középkori szokás szerint az uralkodó neve felé 
— balra fordulva van az oklevél elején ábrázolva. A Hunya
diak e címert nem is használták, úgy látszik, politikai okok
ból s leginkább talán azért, mert Hunyadi Lászlót V . László 
király esküje elle
nére is lefejeztette 
(1457-ben Budán) . 7 

Egyetlen példáját is
merjük e teljes cí
mernek a vajdahu

nyadi vár csigalép
csőjének udvari aj
taja felett, kőből fa
ragva. A koronát! 
tartó vörös oroszlán' 
- itt koronás fővel — 
tnég előfordul a Tu-
róczi krónikában áb
rázolt (1488. évi 
augsburgi kiadás) 
Mátyás nagy biro
dalmi címerében, a 
házassági címert kö
rülvevő 9 címer
pajzs közt is. 8 

A nagyszámú Hu
nyadi címei ábrázolásokon, a csőrében gyűrűt tartó 
holló majdnem mindenkor cserágon — néha halmokon 
sőt felkön áll, sokszor félhold és csillag kísérettel. A 

Mátyás király birodalmi s egyúttal házassági címere 
a TuröVzi Krónikában (augsburgi kiadás 14SS.) 

7 Szilágyi Sándor: „A magyar nemzet története" VI. 159—66 1. 
8 Szilágyi Sándor: „A magyar nemzet története" IV. 549 1. 
Ezen igazán nagy címermű Mátyás birodalmának s ennek mel

léktartományainak, valamint feleségének, aragoniai Beatrix ki
rálynénak címereit foglalja magában. Főcímere középen, két egy
másfelé hajló, kissé tárcsaformáju, kerektalpu pajzs, közösen egy 
zárt, királyi koronával fedve. A jobboldali főpajzs négyeit: 1. a 
kettőskereszt, lebegő, zöld hármas halom (fordított színezés!); 2. 
a vágások (ezüsttel kezdve); 3. a cseh oroszlán; 4. a Hunyadi holló, 
felhőkön állva. A baloldali főpajzs szintén négyeit; 1, 4, háromszor 
hasított; jobbról a vágások — ezüsttel kezdve; középen az elhin
tett liliomok kékben; balról ezüstben az arany, közeiben keresz-
tecskéktőlkisért mankóskereszt; 2, 3, aranyban négy vörös geren
da. E főcímerpárt kilenc pajzs övezi. A heraldikai rangsor sze
rint 1, (a legfelső) Csehország; 2, (ettől jobbra) Hunyadi János bő
vített címerének koronát tartó, vörös oroszlánja, itt feje is koro-



királyi oklevél, valamint a brassai címer azt mutatják, hogy 
sem a cserág, vagy más alárendelt címerkép, sem a kiséret 
nem voltak tartozékai eredetileg a Hunyadi címernek. A gó
tika már elmúlóban volt Mátyás idejében. A művek, mik e 
korban keletkeztek, már nem szellemükben gótikusak, hanem 
csak külsőségeikben. A címer is — mely bár sohasem tartott 
lépést a műstílusok fejlődésével, hanem mindig a régebbiség 
látszatát óhajtván kelteni, jól-rosszul — régebbi stílusban 
ábrázoltatott s így szülöanyjának, a gótikának már csak kül
sőségeit tudta megőrizni; ezt megőrizte néhol évszázadokon 
át s vissza-vissza tért rá még a kései, lélekben és kifejezési 
módban merőben más korszakokban is, de szellemét megérteni 
nem tudta többé soha. A gótikus szellem hanyatlásának első 
jeleként kell tekintenünk minden, az igazi gótikus műízlés 
korszakában keletkezett címer később készített s nagyobbára 
önkéntesen megbövített példáin felismerhető, természetes áb
rázolásra való törekedést, valamint azt a szándékot, hogy a 
címer valamely sokszor meg sem történt eseménynek vagy 
jelenetnek illusztrációja vagy rejtvényképe legyen. E korszak 
állította a hollót faágra s helyezte feje köré a kíséretet. A 
brassai mesternek, ki még az igazi gótikus korszakban élt — 
mert ily messze nem hatott még el a renaissance szelleme — 
dicséretére válik, hogy sem a faágat, sem a kíséretet nem 
ábrázolta művén, hanem megelégedett az egyszerű címerkép 
erőteljes, gondos kidolgozásával. De felismerhető az a töre-
kedése, hogy e címert régebbi korból származottnak tüntesse 
fel, mint annak valószínű keletkezési kora. Ezt mutatja a cí
merképen kívül a pajzs szigorú háromszög formája — a mes-
1er idejében már a tárcsa alakú pajzs divatozott, a sisaktaka-
ró, mely e művön még a X I V . századbeli stílusú — a X V . 
században, különösen ennek második felében már kivétel nél
kül gótikus ornamensszerü takarókat ábrázoltak s korábbi 
stílusú, a sisakdíszül szolgáló zárt szárnypár alakítása is; a 
sisak maga pedig a mester korában valóban viselt ú. n. csör-
sisak-tipus. Tehát e mű stílusa nem egészen egyöntetű. 

Most azt a fontos kérdést kell megoldanunk, hogy vájjon 
igazán a Hunyadi-ház sisakdísze-e az ezen kőcímeren ábrázolt 
zárt szárnypár, vagy nem, mert a Hunyadiak sisakdíszét ed
dig nem ismertük. A gótika hanyatlásának első áldozata — 
az olasz művészet és divat befolyása következtében — a sisak
díszes sisak volt. A z olaszok s általában a latin nemzetek 

nás; 3. (Csehországtól balra) Luxemburg ház (az oroszlán fejéről a 
korona hiányzik; e címer különben: ezüstre és kékre kilencszer 
vágott pajzson koronás, aranyfegyverzetü oroszlán); 4 (a Hunyadi 
oroszlános alatt) Dalmátország; 5. (ezzel átellenben), Lausitz; 6. (a 
dalmát alatt), Szilézia (helyesen a sas feje koronás s az ezüst fe
szítőpánt közepe kis, talpas keresztecskének van kiképezve); 7 
(Lausitzé alatt) Morvaország; 8, Galícia és 9, Ausztria címere. 



nem tulajdonítottak akkor s nem tulajdonítanak ma sem fon
tosságot a sisaknak s ennek címerszerü díszének, hanem csak 
pajzscímert használtak, a germán nemzetekkel ellentétben. 
H o g y mi sisakot és. sisakdíszt viselünk címereinken, az a ké
sőbbi német befolyás következménye. Remek lovagvárunk
nak, a vajdahunyadinak is számos címeres emléke közt csak 
a lovagterem ajtaja feletti a teljes címer, a többi csak pajzs
címer. A várkápolna boltzáróköve pedig a Hunyadiak pajzs
címerképének sisakdíszképen alkalmazott változata. Ez emlék 
négyes karajba foglalt, koronás, takaros csörsisakot mutat s 
ezen a csőrében gyűrűt tartó hollót, melynek balszárnyához 
öblében hatágú csillagos, fogyó félhold tapad. A kiséret tech
nikailag lebegve előállítható nem lévén; csak így lehetett áb
rázolni. Itt a pajzscímernek igen jó kidolgozású, bár heral
dikai érzék nélküli másolatával állunk szemben. 

A középkori, viselésre alkalmas sisakdísznek nem volt s 
nem lehetett kísérete, ezek lebegő természete miatt. A később 
keletkezett címereknél pedig, midőn a sisakdíszek tényleges 
viselése már megszűnt s feledésbe ment, sokszor találkozunk 
a sisakdísz lebegő kíséretével, sőt lebegő sisakdísszel is, me
lyek pecséten, rajzon, domborműven ábrázolhatók voltak; de 
ha e címereket teljes plasztikában készítették el, már a kisé
ret lebegve nem volt előállítható s vagy a fősisakdíszhez ta
padva jelent meg, vagy pedig a sisakba tűzött pálcákra erő
sítették a „lebegő" kíséretet, ezzel önkénytelenül megbövítet-
ték a címert, mert e pálcák segédsisakdíszeknek tekintendők 
s írandók le. 

Valószínűnek látszik, hogy a vajdahunyadi mű mestere 
a szárnyat — ha egyáltalán ismerte — nem találta elég jelleg
zetesnek építtető urai címereként alkalmazni s ezért faragta 
ki a hollót változatosságképen sisakdísz szerepében. 

Két címeres emlékünk mutatja a szárnyat a Hunyadi
ház sisakdíszeképen, a Hunyadi János eredeti, királyi címer
bővítő oklevele és a brassai fekete templombeli kőcímer. Mind
kettő megegyezik a sisakdíszre nézve; a kettő közti, csak for-
mabeli eltérés leginkább az anyagszerűség következménye, 
egyik a királyi kancellárián pergamentre van festve, a má
sik pedig messzi vidéken kőből kifaragva. A brassai emlék 
két sorban elhelyezett, jobbra hajló, hátulról eléfelé egyenle
tesen nagyobbodó tollakat mutat, még pedig a heraldikai zárt 
szárnypár korábbi formájában, a bővített címer pedig ma
gasratörő, természetes formájú, zárt szárnypár, ennek ké
sőbbi ábrázolási módjában. Mindkét példán a renaissance 
idején erőteljesen ábrázolt könyök nélkül vannak a szárnyak 
megjelenítve. 

E két címer sisakdísze alapján — mert a vajdahunyadi 
zárókő sisakdíszét figyelembe nem vehetjük — megállapít
hatjuk, hogy a Hunyadiak hollós, bővítetten címerének sisa,k-



dísze.a zárt szárnypúr. í g y a brassai, valószínűleg odavaló, 
szász mester által, kitűnő heraldikai érzékkel és technikai tu
dással készített címerben — ha feltételezzük, hogy a holló 
csőrében megvolt a fejesgyűrű — a Hunyadi-ház teljes, bő
vítetten, genealógiai címerét tisztelhetjük. 

A Hunyadi-ház pajzscímerének színeit ismerjük, sisak
díszének s takarójának színeit azonban nem. A brassai em
lék sem ad kellő felvilágosítást ezek mázaira nézve. A pajzs 
kék; a holló fekete, de arany fegyverzete már nem hihető, 
mert a királyi oklevél hollójának nincsenek elütő mázu fegy
verei. A z is meglehet — ha a brassai már készítésének ide
jén színeztetett, lábait azért festették aranyra, hogy előtűnje
nek a jobbszárny fekete masszájából; csőrének aranyozása 
pedig önként következett, épen oly fegyvere lévén a holló
nak, mint a lábak. A sisakdísz arany-zöld és a takaró ezüst
szürke máza nem nagyon valószínű. A z 1453. évi oklevél a ré
gebbi címer sisakdíszének és takarójának mázaira nem ad 
biztos útbaigazítást, mert ennek címerénél nemcsak címerbő
vítéssel, hanem egyúttal — bár az oklevél nem említi — cí
merjavítással is szemben állunk. Címerjavításnak kell tekin
tenünk a sisakkoronát a sapka helyén, az arany sisakot, a 
szokásos acél sisak helyén és az ezüst-arany takarókat; ez 
utóbbi valószínűleg azzal a célzattal adományoztatott, mely-
lyel a jeruzsálemi címer az ezüst és arany mázt mutatja. Meg 
kell elégednünk azzal, hogy a bővítés előtti teljes Hunyadi 
címert ismerjük, de sisakdíszének s takaróinak színeit nem. 
Ez ismerethez bennünket a brassai fekete templom kőcímere 
vezetett, Hunyadi János királyi oklevelének hatalmas támo
gatása mellett. 

A m i a brassai kőcímer elhelyezését illeti, nem hihető, 
hogy eredetileg is azon a helyen lett volna, melyen most van, 
mert a középkorban minden a templomban elhelyezett címer
nek az oltár felé kellett fordulnia, mint a középkori címer
leveleken levőknek az adományozó uralkodó neve felé. Ügy 
látszik, hogy eredetileg a címer alapja, a szabálytalan alakú 
anyakő nem volt hosszában tompaszögben megtört síknak fa
ragva, mint most van, hanem a pillérbe való beépítéssel fa-
ragtatott le ferdén alapjának jobb oldala, hogy a nyolcoldalu 
pillér két lapjához, észre nem vehetöleg hozzásimuljon. E 
szándék nem sikerült egészen, mert egyik lapja sem fekszik a 
pillér síkjában, törési szöge nagyobb lévén, mint a szabályos 
nyolcszög egy szögéé. Alkalmasint e lefaragásnál töredezett 
le a sisakdísz felső része. 9 Hogy miért nem helyeztetett a pil-

9 A dombormű legplasztikusabb része a sisakdísz felső része 
volt. Úgy véljük, hogy mikor a mennyezet 1502-ben beomlott (Füh-
rer durch die Stadtpfarrkirche, 5 1.), törmeléke erre zuhant s le
törte; ez menthette meg a holló fejét is, a gyűrű alkalmasint ekkor 
tört ki a holló csőréből. 
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lérnek elülső síkjába, hova pompásan elfért volna, nem tud
ható biztosan. A z építő gyaníthatólag ismerte azt a közép
kori szokást, hogy a címereket a legjobb emlékeken — környe
zetükre vonatkozóan nem helyezték középre, ezeket symmet-
rikusan elosztván, hanem asymmetrikusan, hogy annál in
kább magukra vonják a néző figyelmét, s nehogy csak díszí
téseknek tekintessenek. E címer alatt egy pajzsba nem fog
lalt brassai városcímer van a pillérbe beépítve, kőből, telje
sen bearanyozva. E megkoronázott, gyökeres fatörzset mu
tató címer domborművet a pillér elülső lapjának közepére he
lyezte az építő, talán mert teljesen symmetriás formája van 
s tetszetősen nem lehetett volna másként elhelyezni. Stílusa 
I tarok, kétségkívül az emporok építésének idejében készült. 

Még az volna címerünkről meghatározandó, hogy mikor, s 
mi célból készült s miért helyeztetett el a templomban. A na
gyon valószínű monda szerint Reudel János brassai plébános 
készíttette s helyezte el a templomban, hogy a polgárságot 
Mátyás király iránti hűségében megtartsa s hűségesküjére ál
landóan figyelmeztesse. 1 0 A történelem igazolja e mondát; 
1467-ben Erdélyben Mátyás ellen lázadás tört ki. A nemesség, 
a városok s az erdélyi nemzetek Mátyás helyébe az erdélyi 
vajdát, János szentgyörgyi grófot akarták királynak válasz
tani. Még szülővárosa, Kolozsvár, sőt Nagyszeben s Beszterce 
is, mely városok tőle a lázadás előtt röviddel privilégiumokat 
kaptak, a lázadokhoz csatlakoztak. Csak Brassó tartott ki 
megingathatatlan hűséggel Mátyás mellett, Reudel János 
plébános fáradozása folytán. A király seregével elnyomta a lá
zadást s aztán Nagy István moldvai vajda ellen vezeté sere
gét. Sebesülten érkezett karácsony előtt hűséges városába, 
Brassóba, itt ünnepelte karácsonyt és az újévet s megajándé
kozta a várost azzal a privilégiummal, hogy elengedte a pol
gároknak a koronavámot, melyet eddig áruikért fizetniök 
kellett. 1 1 

II. A brassai fekete templom Mária freskójának két címere 

A fekete templom déli — későgót ízlésű, 1654-ben bolto
zott előcsarnokkal ellátott — jelenlegi főbejárata feletti ló
herelevél (szamárhátú) idomú, hármas ívü mezejét egy gyö-

1 0 Ernst Kühlbrandt tanár úr szíves közlése. Hálás köszönete
met nyilvánítom nevezettnek, hogy e címer fényképét volt szíves 
részemre elkészíttetni s engem munkámban értékes útbaigazítá
saival a legelőzékenyebben megsegíteni. Kühlbrandt úr a brassai 
templomnak kétségtelenül legalaposabb ismerője. A címer rajza 
Gust Heinrich brassai fotográfus fényképe alapján készült. 

1 1 Szilágyi Sándor „Erdélyország története tekintettel míve-
lődésére" 1866, I. 149—154 1. 
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nyörű freskó szomorú maradványai borítják. 1 2 Közel fél-
ezerév viszontagságai, ellenséges indulat, nedvesség s fő
képen az 1689. évi nagy tűzvész, mely egész Brassót a temp
lommal együtt elhamvasztotta, annyira megrongálták a régi 

Mária freskó a brassai evangélikus, fekete templomban. E r n s t K ü h l b r a n d t r e k o n s t r u á l ó m á s o l a t a . 

Magyarország e kétségkívül legremekebb falfestményét, 
hogy ma a szó való értelmében nem lehet kivenni mit akart 
ábrázolni. A töredékeket, az alig határolt, meg-megszakadt, 
lehámlott színes felületeket Ernst Kühlbrandt brassai, Hon-
terus gymnasiumi rajztanár rekonstruáló másolatában, nyom-
ról-nyomra haladva úgy össze tudta állítani, hogy — hála 
szeretetteljes fáradozásának és tudásának — a másolaton a 
mű csaknem eredeti pompájában gyönyörködhetünk. 

E freskó szép, kellemes hazai tájképben jeleníti meg a 
trónoló Madonnát, kinek glóriás feje fölé két lebegő angyal 
tart egy leveles koronát; Mária ölében a kis Jézus ül; a szent 
anya jobbja felől az imádkozó szent Katalin — balja felől 
pedig szent Borbála térdel, Jézuskának — ki baljában egy 
körtét tart — rózsaágat nyújtva. Szent Katalin mellett jel
vénye, a kerék és pallós, Szent Borbála bal kezében pedig a 
torony látható. A mű főjelenetétöl jobbra és balra, gótikus 
ornamentáció közt egy-egy nyilt, leveles koronával fedett cí
merpajzs foglal helyet. E címerek meghatározzák e freskó 
keletkezésének idejét, sajnos, a mester neve ismeretlen, ki 
úgy látszik Olaszországot megjárt német, talán erdélyi szász 
nemzetiségű volt. A jobboldali pajzscímer a Mátyás-kori ma
gyar államcímer egyik típusa, a baloldali pedig Mátyás má-

1 2 1. Fühver durch die Stadpfarrkirche, hol a freskó jelenlegi 
állapotában (7 tábla) s e műemléknek Kühlbrandt által készített 
rekonstruáló másolata (1 tábla) is megvan. 
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sodik feleségének, aragoniái Beatrixnek címere. A királyi pár 
esküvője 1475-ben volt, Mátyás 1490-ben halt meg, tehát e mű 
e 15 év valamelyikében készült.* 

A jobboldali pajzs négyeit mezejére kék szívpajzs van 
helyezve, melyben lebegő faágon, természetes holló áll, csőré
ben sárga (arany) fejesgyürüt tartva; a hollót fogyó félhold 
és hatágú csillag kiséri. A hátpajzs első negyede fehérre és 
vörösre van hétszer vágva; második, vörös negyedében jobb
ra fordult sárga (arany) koronás, kettősfarku, fehér orosz
lán ágaskodik; harmadik, kék negyedében, három szembe
fordult, koronás, sárga (arany) oroszlánfej — felül kettő, 
alattuk egy — lebeg; negyedik vörös negyedében pedig, az e 
negyed alját elfoglaló biborbarna kettőshalmon apostoli, fe
hér (ezüst) kettőskereszt áll. 

A szívpajzsban a Hunyadiak genealógiai címerét ismer
jük fel, de már nem abban az egyszerű formában, mint a kő
címeren, hanem félhold és csillag kísérettel és a holló lábai 
alá helyezett faággal. 

A Mária freskón levő két címer, heraldikai s / ín j e l / cv sH 

A hátpajzs első negyedének nyolc fehér-vörös sávja — 
megfordított sorrendű mázakkal ugyan — az Árpád-ház cí-

* Hasonló címerpár van a címerek másféle elrendezésével a 
lőcsei templom Mátyásról nevezett oltárjának faragott, gótikus 
pultján. (Osztr. Magy. Monarch. V. 121 1.). E gyönyörű, fából fara
gott címeres oltárpultot e munka fejléce mutatja. 



mere. A középkorban nem voltak külön államcímerek, hanem 
az uralkodó dynastia címere volt egyúttal az országé is. így 
minden államcímer eredetileg az első, legtöbbször már kihalt 
dynastia genealógiai címere volt. E vágásos címert először 
1202-ből ismerjük, Imre király aranybullájáról, 1 3 melynek 
címeres felében levő mandorlapajzs mélyebb sávjaiban há
rom, illetve ahogy e pajzs keskenyedik 3, 3, 2, 1 jobbra menő 
oroszlán foglal belyet. Ezen oroszlánsorok már az utolsó Ár-
pádházbeli király hercegkori pecsétjén elmaradtak, a vágá
sok, pedig ma is szerepelnek Magyarország címerében. Az 
oroszlánok máza feledésbe ment. 

A hátpajzs második negyede Csehország címerét tartal
mazza. A z első cseh dinasztiának, a Premyslidáknak eredetileg 
más címerük volt, ezüst mezőben lángokkal hintett, fekete 
sas. A koronás, kettősfarku oroszlános címer I I . Ottokár cseh 
király 1249. évi pecsétjén jelenik meg először 1 4 s attól fogva a 
cseh királyság címere, tehát államcímer. János cseh király 
(Luxemburg) az 1339. évi egyik oklevélben azt állítja, hogy 
a sasos címer Szent Vencelé, Csehország védőszentjeé s mint 
ilyet adományozza Miklós trienti püspöknek és a trienti püs
pökségnek, mely ezt ma is viseli . 1 5 

A hátpajzs harmadik mezejében Dalmátország címere 
foglal helyet. E címer először Gélre herold címerkönyvében 
fordul elő, mégpedig Nagy Lajos király országainak egyesí
tett címerében. 1 6 Ennek pajzsa négyeit: 1. hasított, jobbról 
vörösre és ezüstre hétszer vágott (Árpád) , balról kékben 
arany liliomok vannak elhintve (An jou ) ; 2. arannyal fegyver
zett, koronás ezüst sas, szárnyain lóherelevél alakban végződő 
feszítő pánttal (Lengyel királyság); 3. vörösben, hármas, zöld 
halmon az ezüst, apostoli, kettöskereszt (Magyar birodalom); 
4. vörösben három (2, 1) jobbrafordult, koronás, ezüst orosz-
lánfő (Dalmátország). A koronás, zárt sisak dísze — a Ma-

1 3 Századok 50. évf. 2. 1. 3. rajz, a Dr. Csánki Dezső: „Az új ma-
gyar és úgynevezett közös címerekről" című alapos és tanulságos 
értekezésében, a magyar államcímer történelmi fejlődéséről. 

1 4 Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, IX. köt. 
Csehország I, 243 1. II. Premysl Ottokár kettős pecsétjének revers-
jén levő lovas pajzsán az oroszlán, a lótakarón, a ló nyakán 
Ausztria pólyás, a lótakaró hátsó részén Stiria párducos és alól, 
a lovas lába által fedve a sasos címere szerepel. I. Ottokárnak a 
prágai szent Vid székesegyházban levő síremlékén két háromszö
gű pajzs van ábrázolva, a jobboldaliban a lángokkal hintett koro
nás sas, a baloldaliban pedig a kettős farkú oroszlán szerepel. II. 
Ottokár ugyanottani síremlékén e kettőn kívül egy harmadik 
pajzs is látható, Ausztria pólyás címere (0. M. M. I. 239 és 249 1.). 

1 5 Osztr. M. Mon. Tyrol 149 1. A Sándor trienti püspök 1424 évi 
pecsétjén, hol a teljes ornátusban trónoló püspöktől jobbra és 
balta egy-egy angyal által tartott pajzsban látható e sas. 

1B Turul 1. továbbá Bárczay O.: „A heraldika kéziköny
ve" 456—7 1. 
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1 

gyarországon uralkodó Anjouk ismert sisakdísze — a sisak
koronából, két fehér strucctoll közül előtörő, koronás strucc-
fő, vörös csőrében arany patkót tartva. A sisaktakaró fekete, 
csipkézett szélű, kendöszerü. E címer azért is nevezetes, mert 
a vágások és a kettöskereszt először jelen
nek meg benne, ugyanegy pajzsba foglalva. 
Dalmátország címere, mely kékben arany 
mázu, királyi pecséten — külön pajzsban, a 
föpajzs kíséretében — először Zsigmond 
király 1405. évi nagypecsétjében foglalt 
helyet. Ttt az oroszlánfejek — mint azóta 
állandóan — szembefordulva vannak ábrá
zolva. 1 7 

A hátpajzs negyedik negyedében a 
magyar, apostoli, kettöskereszt foglal helyet. 
A kettőskeresztes címert — mely pénzeken 
már igen korán előfordul — TV. Béla király 
véseti előszói- királyi pecsétjébe 1 8 s ettől 
fogva a kettőskereszt lett az egész közép
kori, magyar impérium címere. A magyar 
királyi pecsétek címeroldalát majdnem két 
évszázadon át a kettős keresztes címer do
minálja. 1 9 Az Árpádház kihalása után, külö
nösen az Anjouk alatt, a pecsétek felségol
dalán, hol az uralkodó királyi díszben 
trónol, a tróntól jobbra és balra, az ural
kodó genealógiai címeres pajzsa foglal helyet. 2 0 E címerpajzs 
mezeje hasított, jobbról a az Árpádház vágásos címere, balról 
pedig az Anjouk liliomokkal hintett címere van egy pajzsme
zőbe egyesítve. E címer az Anjouknak az Árpádokkal való 
vérségi kapcsolatát volt hivatva dokumentálni, 2 1 s az e 
vérségi kapcsolaton alapuló örökölt jogukat, a 
magyar királyi trónra s arra a birodalomra, melyet a pecsét 
másik oldalát imperialisztikusan elfoglaló kettőskeresztes cí
mer jelképez. Egyetlen genealógiai címert sem ismerünk, 
mely a kettős keresztes címerrel volna egyesítve, annak fel
tétlen bizonyságaképen, hogy míg a vágásos az Árpádház 

Xagy Lajos király 
íjtciiealociai és biro

dalmainak rímére (Jelre 
herold Wapenboeckjában 

( 1 3 3 4 - 7 2 ) . 

1 7 Századok 50 évf. 8 1. Képe e lap mellékletén. 
1 8 U. o. 6 1. 
1 B IV. Bélától (1240 évi felségpecsét) egészen Albertig (1437 évi 

pecsét). 
2 0 1. Róbert Károly kettőspecsétjét (Szilágyi III. 137—42), to

vábbá pénzeit (u. o. III. 144), Nagy Lajos király gyűrűpecsétjét 
(u. o. III. 147) s első és második kettőspecsétjét (u. o. III. 222, 223, 
264 1.), titkos pecsétjét (u. o. III. 290). Mária királynő kettőspecsét
jét (u. o. III. 365) s még számos példán. 

2 1 Az Árpádokkal való vérségi összeköttetést e leszármazás 
mutatja: 
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genealógiai címere, a kettöskerestes nem genealógiai, ha
nem az egész középkori magyar impérium címere, tehát ál
lamcímer. Hogy a genealógiai és az államcímer fogalmával 
a régiek mindenkor tisztában voltak, bizonyos, mert a vágásos 
címert nagyon gyakran találjuk más címerrel egyesítve, néha 
az igénycímer jelentésével, a kettőskeresztesnek egyetlen más 
genealógiai címerrel való' egyesítését sem ismerjük. 

A X I I I . század második negyedében majdnem minden 
európai államban kialakul a régi, genealógiai helyett egy-egy 
új címer, mely már nem annyira a dynastiát, mint az országot 
jelentette. Példaképen felsorolunk néhány ilyen címerváltoz-
latást. A z utolsó Babenberg, Harcias Frigyes ( f 1246) örö
költ címere sas volt. Ő alatta keletkezik a vörösben ezüst pó
lyás címer, mely azóta Ausztria territoriális, tehát államot 
jelentő — s egyúttal ^az Ausztriában uralkodó főhercegek cí
mere. A Wittelsbach-ház címere sas, majd oroszlán volt; az 
ezüstre és kékre rutázott címerpajzs Szigorú IT. Lajos alatt 
keletkezik, 1247-ben, s azóta ez Bajorország és egyúttal a 
Wittelsbach dynastia címere. 2 2 A z oroszlános cseh címerről 
már megemlékeztünk. Még csak a Hohenzollern dynastia 
címerének kialakulását óhajtjuk vázolni. A nürnbergi régi 
várgrófok, a Zollernek szintén ezidőtájt változtatták meg cí
merüket. 2 3 I. Frigyes várgróf 1201. évi pecsétjén oroszlán a cí-

Oroszlán, VITT. Lajos francia király 
Castiliai Blanka. 

Szent Lajos (IX.) francia kir.- , T. Károly Alfonz 
sz. 1215, f 1270, Vili. 25. Anjou, Maine és Provenco grófja 

nápolyi király, f 1288. 
1. Beatrix, Provenco örököse, f 1276 
2. Burgundi Margit f 1308. 

Tzabella ... II. Károlv , 1 < V 7 „ 
IV. (Kim) László Q á p 0 i y i k i r á l y -;- 1309. V. 5. . * l P í U 

magvar kir. f 1290. Árpádházi Mária, V. István magyar A c n a J a e s l V l o r e a 

VII. 10. király leánya, j - 1323. " h ü r C C » e 

Martel Károly, f 1296 és több gyermek 
Klementina, Habsburgi 
Rudolf leánya, f 1301. 

Róbert Károly, Clementina 
magyar királv X. Lajos francia 

sz. 1288, v 1342 ldrály 
2 2 A bajor állami főlevéltár igazgatóságának hivatalos köz

lése, jelen dolgozat szerzőjéhez. Ez értesítés magában foglalja a 
Wittelsbach-ház leszármazását és történetét Ottó magyar királyig 
s az 1179—1295 közti években használt uralkodói pecsétek rajzát 
(12 típus). 

2 , 1 Prof. Ottó Krauske: „Hohenzollern u. die Mark Branden
burg" 4, 5, 23, 26 1. 
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merkép, 1. Konrádén ugyanaz, de koronás fejű s e pajzs 
összerótt rámába van foglalva (1240). A változás TV. Frigyes 
várgróf alatt történt meg, kinek 1248 évi pecsétjén a pajzs 
négyeit s e mesteralakos címerpajzs (ezüst-fekete) maradt 

1. Zolre IV. Frigyes nürnbergi yárgróf 1220. évi pecsétje, melyet már atyja T . 
Frigyes is használt 1201-ben. — 2. Konrád nürnbergi és zollerni gróf pecsétje, 
1240-böl. — 3 . IV. Frigyes zollerni gróf és nürnbergi Yárgróf I24S. évi pecsétje, 

melyen először szerepel a Hohenzollern dynastia négyeléses pajzsa. 

napjainkra s szerepel a román királyság címerének szívpaj
zsában, mint a Hohenzollern-Sigmaringeni dynastia címere. 
A z oroszlános címer a nürnbergi várgrófságnak lett territo
riális címere, (vörös-ezüst összerótt rámás arany pajzsban, fe
kete oroszlán). A X I I I . század második negyedét a címervál
toztatások és az államcímerek kialakulása korszakának te
kinthetjük. 

A kettőskeresztes címernek egyedüli imperiális jelentése 
a X V . század elejéig tartott. Ekkor kezdenek a mellékorszá
gok címerei a kettőskeresztes pajzs köré, külön,,kis pajzsok
ban sorakozni. 2 4 E század közepén pedig e címerek egy pajzs
ba egyesíttettek s ekkor a heraldikai rangsor szerint már 
nem mindig a kettöskereszt foglalja el az első helyet, hanem 
a vágásos címer. 2 5 A címerfejlődés ezen kategóriájába tarto
zik a brassai freskó jobboldali címere is, t. i. a vágásos az 
első, a kettöskeresztes pedig a negyedik negyedbe van fog
lalva. Akkor, s azóta mindkettő csak az anyaországot jelen
tette, tehát kevesebbet, mint azelőtt az egyik, vagy a másik 

2 4 Zsigmond király 1405 évi pecsétjének címeroldalán a közép
ső, főpajzsot hármas halmon a kettőskereszt foglalja el. E pajzs 
köré hat kis pajzs sorakozik: 1. A legfelsőben a kettőskereszt is
métlődik meg. Ettől jobbra 2. az Árpád-ház vágásai, balra 3. Cseh
ország címere, jobbról, lejebb 4, Dalmátország, balról lejebb 5, a 
Szilézia sasos s legalul a Luxemburg-ház címere foglal helyet; 1. 
Századok 50 évf. 8 old. m. melléklet. 

-'r' I. Ulászló király pecsétjén. Négyeit pajzs, 1, vágások; 2, len
gyel sas; 3, a lithván lovas (Jagelló) és 4, a lebegő kettőskereszt 
(Szilágyi IV. 49.). Aranyán ugyané címer, ezüst pénzein először 
szerepel a vágásos címer és a kettőskereszt egy hasított pajzsban 
egyesítve1 (u. o. TV. 41 1.). 
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magára. Mátyás nem volt rokon az Árpádokkal s nem az Ár
pád verség alapján uralkodott, tehát itt a vágásos címer je
lentése szerint már nem genealógiai, hanem territoriális cí
mernek tekintendő, mely ugyanazt a társországok nélküli, 
szűkebb Magyarországot jelenti, mint ugyanakkor s azóta a 
kettőskereszt. 

A címeren a kettöskereszt különösképen kettős halmon 
áll, mely hihetőleg a tűz következtében veszítette el szokásos 

M á t y á s k o r i m a g y a r á l l a m c í m e r l e g j e l l e g z e t e s e b b v á l t o z a t a i . — 1. A király t itko* 
pecsétjén 1459-böl. Á budai vár faragott maradványain. A budai Mátyás •templom tornyán. Mátyás 
trónkárpitján. A Naldi, Damasconus, Spartianus, Philostratus corvináko n. Mátyás breviáriumán 
és misekönyvén, valamint ezüst pénzcin. — 3 . A brassai freskón és MátJ's.s királynak Parisban, 
a Musée d'Artiílcrlebcn levő eredeti pajzsán. — 3 . A besztercei régi vár kőcímere, jelenleg a 
Tcxtosi alapítványi házban, a Kórház- és Mihály-utca sarkán, Besztercén. — 4. Mátyás Kálváriá
ján . A Volterra codexben, a Sforza-ház címere mellett, továbbá az Asconius és Spartianus 
codexben. — 5. A breslaul városházon. — fl. A Túróczi Krónikában, a király arcképe mellett , 
valamint a nagy címeren. — 7. Mátyás aranyain. A bndai vár maradványain, valamint III . Iván 
moszkvai cár aranyain. — 8. A hautzeni Orteiiburg váron, Mátyás király szobra felett. — 9. Mátyás 

ezüst denáraiu. 

zöld színét s lett biborbarnává. A z imperiálisan, magában le
begő kettőskereszt alatt legelőször a X I V . század elején je
lenik meg a hármashalom, előbb lebegő, vagyis a pajzs szélét 
nem érintő formában, később a pajzs alját betöltve. A kö
zépső halom nyilt, leveles koronája a kettőskereszt talpánál 
II. Mátyás idejében fordul először elő s Mária Terézia óta 
állandó. 

Ha a brassai Mátyáskori államcímer -heraldikai elrende
zését vizsgáljuk, úgy azt találjuk, hogy az? megegyezik Má
tyásnak a párisi Musée d'Artillerie-ben levő címeres pajzsá
va l . 2 0 A fenti rajzon, mely a legjellemzetesebb Mátyáskori 
államcímervariánsokat mutatja, megfigyelhetjük, hogy mi
lyen különbözőképen ábrázolták akkor az államcímert. 

Nemes-Nagy: Magy. viseletek tört. 43 sz. fekete táblán 15 
sz. rajz. 
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A freskó- baloldali pajzsa Mátyás király feleségének ara-
goniai Beatrixnek címerét tartalmazza. 

E pajzs négyeit; első és negyedik negyede hasított; az 
első jobb és a negyedik negyed bal, kék osztálya sárga 
(arany) liliomokkal hintett; az első negyed bal, a negyedik 
jobb osztálya pedig vörösre és fehérre hétszer vágott. A má
sodik és harmadik negyed szintén hasított; a másodikban 
jobbról, a harmadikban balról fehérben (ezüst) sárga (arany) 
mankóskereszt s ennek minden szögében egy-egy arany 
egyenlöszáru keresztecske lebeg; a második negyed bal osz
tálya vörösre és fehérbe háromszor — a harmadik negyed jobb 
osztálya pedig ezüstre és vörösre van szintén háromszor 
hasítva. 

A címerpajzsban négy címer van egyesítve. A liliomok
kal hintett mező az Anjou, a vörös-ezüst vágásos a velük vér-
rokon Árpád, a mankóskereszt a jeruzsálemi királyság, a Vö
rös-fehér hasításos mező pedig az a ragon királyság címere. 

A z Anjouk liliomos címerét állítólag V I I . Lajos francia 
király vette fel és viselte pajzsán és zászlaján az 1146—50 
évek közti keresztes hadjáratban. Fülöp Ágoston király 
1198. évi pecsétjén egy. liliom foglal helyet, mely nincs pajzsba 
foglalva. Oroszlán Lajos francia király (1223—36) pecsétjén 
fordul először elő a liliomokkal hintett pajzs; e címernek hasz
nálata V . Károly uralkodásáig tartott, midőn az elhintett li
liomok helyett ezek száma háromban állapodott meg s e cí
mert viselte végig a francia dynastia s a francia királyság. 2 7 

A z Anjou-ház különböző ágai megkülönböztetésül bizonyos 
változtatásokkal, ú. n. címertörésekkel viselték a liliomos cí
mert. A nápolyi ág vörös tornagallért helyezett a liliomos 
pajzs fejébe, más ága vörös rámába foglalta a pajzsot, Martell 
Károly testvére, János gradinai és durazói herceg pedig, 
hogy Árpád-vérségét mutassa, vörös-fehér összerótt rámát 
vett pajzsa köré, az Árpád-címer mázai szerint. 2 8 A magyar 
Anjouk, mint souverainek címeres pajzsukat töréssel nem je
gyezték meg, hanem a magyar trónra való velük született 
jogukat azzal tették mindenki által láthatóvá, hogy az Árpá
dok címerét a sajátjukkal egyesítették, hasított pajzsban. A z 
Anjou dynastia azon tagjai, kik Magyarországon nem ural
kodtak, de Anjou I I . Károly nápolyi királynak V . István ki
rály leányával, Árpád-házi Máriával való házasságából szár
maztak, kétszer hasított címerpajzsot viseltek, melynek jobb 
harmada liliomokkal volt behintve s a mező fejében a vörös 
tornagallér mint címertörés jelent meg; a középső harmadot 
az Árpádház vágásai — a bal harmadot pedig Jeruzsálem 
címere foglalta e l . 2 9 Midőn Aragóniát megszerezték, e három-

2 7 b. Nyári A. Herald, vezérf. 21 1. 
2 8 Bárczay O. Herald, kk. 457 1. 
-'" Kis Károly király arcképén, Szilágyi TTT. 369. 
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hoz csatolták negyedikül az aragon királyság címerét is. E 
címert mutatja a brassai freskó baloldali címere. 

A dynastiák címerei még nem voltak a X I I . században 
kialakulva s nem öröklődtek változatlanul apáról fiúra. A lilio
mos címer sem volt meg a X I I . század közepén, mert az An
jouk (eredetileg Gatinais) angol ága, a Plantagenetek soha 
sem viselték. A z első Anjou-házbeli angol király, Plantagenet 
szép Godofred a X I I . század közepén ment Angliába s négy 
arany, menő leopárdot viselt kék mezőben. Ilyen címerpajzs 
van ábrázolva nagy, zománcos emléktábláján, a Monsi egy

házban. Oroszlánszívű Richárd 
angol király először két, majd 
bárom leopárdot viselt pajzsán, 
testvére, Földnélküli János király 
pedig (1199—1216) három, menő, 
leopárdos oroszlánt, vörösben; 
alatta alakult ki Angolország cí
mere. 3 0 Ha a liliomos címer Ge-
offroi le Bel idejében már meg 
lett volna, úgy a liliomos címer 
szerepelne ma is Nagybrittania 
címerének első • helyén. 

A jeruzsálemi királyság egy
úttal Bouilloni Geoffroi címere 
a hagyomány szerint a római sa
sos címer után a legrégibb terri
toriális címer s a keresztes lova-

í icatiix egyesített, házassági címeié gok kiáltották volna ki még 
CaraffaIMomenes kódexén. ^ ^ században Jeruzsálem 

címeréül. 3 1 Heraldikailag tulaj
donképen hibás, fémen fémet mutatván, de a hibát szán
dékosan ejtették rajta, hogy sokszor beszéljenek róla, s sok
szor dicsérhessék. 

Az aragon királyság címere szintén a legkorábbiak közül 
való s arany pajzsában négy vörös gerendát tartalmaz. A 
brassai címeren nem gerendákat, hanem hasításokat látunk 
— nevezetesen nincs az egész címer ábrázolva helyszűke 
miatt, csupán felénél valamivel több. E címert másokkal egye
sítve gyakran látjuk így. Példaképen bemutatjuk Caraffa 
Diomenesnek Beatrix részére írt kódexe címlapján levő címe
rét, melyben jobbról Mátyás birodalmi és genealógiai címere 
van egyesítve — a pajzs balfelét elfoglaló — Beatrix címeré
ve l . 3 2 Itt is csak két vörös gerendát mutat Aragónia címere, 
arany mezőben. E címernek pajzsa hasított s jobbfelén né-

10 b. Nyári A. 21 1. 
3 1 Bárczay 27 1. 
:'- Szilágyi IV. 32G 1. 
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gyeit: 1. a régi Árpád-ház (hibás, ezüstben három vörös pó
lya) ; 2. a kettöskereszt (fordított színezés); 3. Hunyadi-ház, 
4. Csehország. A pajzs balfele kétszer hasított, egyszer vá
gott; 1, 6. Aragónia, 2, 4. Anjou, 3, .1. Jeruzsálem. A pajzsot 
ú. n. pogánykorona födi. Érdekes, hogy az olasz miniator 
mindkét magyar címermezőt hibásan festette meg. Három 
hasítást mutat Aragónia mezeje II. Lajos özvegyének, Mária 
királynének arcképén levő címeren is. : i : i Három gerenda (te
hát a teljes címer) van I. Ferdinánd császár és király felség
pecsétjének spanyol címermezejében, 3 4 valamint az első, 1804. 
évi osztrák felségpecséten 3 5 a spanyol emlékcímerek közt és 
az 1806, évi osztrák 3 6 és az 1807. évi magyar felségpecséten i s . 3 7 

A spanyol királyság jelenlegi címerében négy vörös geren
dát mutat aranyban Aragónia címere, a harmadik negyedben. 

A brassai mester elhibázta az aragon címer színezését a 
freskócímeren, azt vörös-fehér mázzal tüntetvén fel. Úgy lát
szik, nem ismerte eléggé, mert e címernek addig nem volt 
szerepe a régi Magyarországon. 

A többi címerek itt mind ismerősök lévén, azoknak ábrá
zolása hibátlan. Hogy a vágásos címert a jobboldali címeren 
fehérrel — a baloldalul pedig vörössel kezdi, nem róhatjuk 
fel a mester hibájának, mert a vágásos mező Mátyás korá
ban majdnem kizáróla'g fehérrel kezdődik s vörössel végző
dik. Beatrix címerében pedig, az Anjou—Árpád mezőben — 
helyesen — vörössel kezdi s ezüsttel végzi a vágásokat, úgy 
látszik, hogy sokszor látta a magyar Anjouk címerét, melyen 
a sorrend majdnem kizárólag ez volt s e sorrend maradt nap
jainkra. 

A mesternek az aragon címerben elkövetett hibájáért 
szolgáljon vigasztalásul, hogy olasz kortársai sokkal több és 
nagyobb hibákat követtek el s járatlanságot árultak el a heral
dika terén, nézzük csak végig a Corvinák címereit. Mátyás 
trónkárpitjának címere is hibás; a barnás rózsaszínű holló 
sárga mezőben van, a hármashalom kék, a cseh oroszlán vö
rös-ezüstben s egyfarku stb. 3 8 

A freskó címerei késői gót stílusnak, a festmény maga 
már renaissance ízlésű, tehát a címerek itt is régebbi stílusban 
terveztettek, mint a környezet. A pajzsok kerektalpuak és 
mint általában a késői gótikában kissé teknőszerüen, homo-
ruaknak vannak ábrázolva. A pajzsot körülfogó leveles ág 

8 3 Szilágyi V. 39 1. 
3 4 u. o. V. 35 1. 

Dr. Illés József: „A magyar címer és kir. cím története 20 1. 
8* Dr. Illés József: „A magyar címer és kir cím története" 39 1. 

17 Dr. Illés József: „A magyar címer és kir. cím története" II. 
tábla, 16 ábra. 

: iH Szilágyi IV. 588. színesműlap. 



ornamentáció gótikus stílusával erüs ellentétet mutat a fest
ményt körülvevő olaszos renaissance babérgirlanddal., 

A pajzsokban levő mesteralakok és címerképek erőtelje
sek, gondos kidolgozásúak. Hiba, hogy a jobboldali címerben 
a holló és oroszlán nem fordul balra, a Szentanya és Beatrix 
címere felé; a heraldikai udvariasság ezt kívánta volna meg. 
A z elhintett liliomok kevés száma azt mutatja, hogy a festő 
német nemzetiségű volt, mert nem hintette velük oly sűrűn 
tele a pajzsmezőt, mint latin kortársai. A pajzsokat fedő nyilt, 
leveles koronák nem egyformák; a jobboldalinak levelei a 
cypripedium — a baloldalinak pedig az eper vagy a lóherele
vélhez hasonlítanak. A jobboldali címer koronájából, jobb-
harántosan egy barna, fakereszt emelkedik ki, ennek heral
dikai jelentése nincs. 

Ernst Kühlbrandt brassai tanár úr értékes művészi és tu
dományos munkát végzett, midőn ez örökszép, Mátyás-kori 
emlékünket kegyeletes gonddal aquarellben rekonstruálta. 
Bár minden romlandó s idővel nyomtalanul elmúló emlékünk
nek meg volna a maga tudós és melegen érző szívű rekonstruk-
tora. Elismerésünk és hálánk pálmaágát nyújtjuk Kühlbrandt 
professzornak sikeres munkájáért. 

Köpeczi Sebestyén József. 
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