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TANULMÁNYOK 

BERTÉNYI IVÁN 

A CÍMEREK KATONAI FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON 
A XIII—XIV. SZÁZADBAN* 

Az újabban publikált nagy nyugat-európai heraldikai kézikönyvek különböző
képpen közelítik ugyan meg a címerek megjelenésének, elterjedésének bonyolult 
problematikáját, abban azonban egyetértenek, hogy a címerhasználat meghonoso
dása, elterjedése idején e jelvények katonai felhasználásának igen fontos, meghatá
rozó jelentősége volt.1 

Magyarország a középkori európai címer viselés keleti határán feküdt. Az első 
itteni címeres emlékek a nyugat-európaiakat követően csak a XII. század legvégén, 
a XIII. század elején jelennek meg a királyi pénzeken, pecséteken.2 így az a fejlő
dési folyamat, amely a címerek elterjedéséhez, s a társadalom egésze által való hasz
nálatához vezetett, a nyugat-európaihoz viszonyítva kisebb késéssel zajlott le. 
A XIII . és a XIV. századból azonban már maradt ránk annyi heraldikai szempont
ból jól értékelhető forrás, hogy a címerek katonai felhasználását a magyar címervise
lés első két évszázadában nyomon követhessük. 

A magyar régészek és hadtörténészek véleménye nem egységes abban, mekkora 
lehetett a — címerviselés elsődleges katonai bázisának tekinthető — nehézfegyver
zetű lovasság száma, s a könnyűfegyverzetű harcosokhoz mért aránya a korabeli 
hadseregen belül. Azt azonban a kevesebb nehézfegyverzetű lovagot feltételező szer
zők is vallják, hogy — főként a magyar uralkodó osztály vezető (elit) rétegében — 
voltak ilyen harcosok, s az 1241—1242-es tatárjárást követően a királyi politika 
ezek számának a gyarapítására törekedett.3 Márpedig a nehézfegyverzetű lovasok 
léte azzal járt Európa-szerte, hogy felismerhetővé tételük igénye magával vonta a 
címeres jelvények (címerpajzsok, zászlók, sisakdíszek) megjelenését. Egyes címeres 
jelvényekre a csapatok irányításához is nagy szükség volt, így például a kor hadmű
vészete a zászlóknak kiemelt jelentőséget tulajdonított a harcmezőn. így érthetővé 
válik, hogy az egyes csaták leírásánál a középkori magyar krónikák szerzői is igen 
gyakran emlegetik az egyes magyar királyok, hadvezérek zászlait. Amint ezt a ma-

* A XVII. ^Nemzetközi Genealógiai és Heraldikai Kongresszuson e témában Lisszabonban 1986. szeptember 9-én 
tartott előadás magyar változata. 

1 Ottfried Neubecker: Heraldik, Wappen, Ihr Ursprung, Sinn und Wert. Frankfurt am Main, 1976. 6. o.; D. L. 
Galbreath- Léon Jéquier: Manuel du blason. Lausanne, 1977. 21. o. ; Michel Pastoureau: Traité d'Héraldique. Paris, 
1979. 37. o.; « J : L'origine militaire des armoiries. In : 101. Congrès national des Sociétés savantes. Lille, 1976. 
Archéologie, 107-118. o. 

2 Bertényilván: Kis magyar címertan. Budapest, 1983. 59. és 67. o. 
3 Az eltérő nézeteket összefoglalja Borosy András: A lovagi haditechnika és lovagság Magyarországon az Árpád

korban. Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Mályusz Elemér Emlékkönyv. (Szerk. H. Balázs Eva, 
Fügedi Erik, Maksay Ferenc) Budapest, 1981. 47—57. o.; Magyarország hadtörténete. (Főszerk.: Liptai Ervin) 
Budapest, 1984. 46—47. o. 
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gyár zászlótörténeti kutatás kimutatta, a honfoglalás történetének leírásakor Béla 
király névtelen jegyzője (Anonymus) jó néhány hadiesemény megörökítésekor ad a 
magyar csapatok vezetőinek a kezébe zászlót: így a görögök ellen indulva Bogát 
fia Bulcsú a zászlót ragadja meg, („elevato vexillo"), míg Tosu fia Léi a harci kürtöt 
fújja („tuba cecinit"). Zalán ellen indulva szerepet cserélnek: Léi tartja a zászlót, 
s Bulcsú szólaltatja meg a kürtöt (,,Lelu filius Tosu elevato vexillo sui signi et 
Bulcsú filius Bogát tubas bellicas sonando"). Más helyen Bulgáriába és Macedó
niába Zuard és Cadusa seregei nyomulnak be jelvényes zászlók alatt (,,elevatis 
vexillis signiferis"), miként zászlaját emelve („elevato vexillo") indul Veszprémbe 
Usubu is.4 

Anonymus személyének a kiléte azonban máig vitatott, s a magyar krónikakutatók 
nem tudnak megegyezni, melyik Béla király jegyzője lehetett. A tudomány mai 
állása szerint a legvalószínűbbnek III . Béla (1172—1196) személyét tartják, s mint
hogy krónikájában „a néhai, igen dicsőséges B. király jegyzője" minőségében nevezi 
meg magát, több kutató megalapozott feltevése szerint munkáját a XIII. század 
első évtizedeiben írhatta.5 Amennyiben elfogadjuk Anonymust III . Béla király 
egykori jegyzőjének, azt is fel kell tennünk, hogy bármennyire is saját korának a 
szokásait vetítette vissza általában a három évszázaddal korábbi időszakra, arra 
gondolnia kellett, hogy az ő korában a magyarországi címer használat még oly fiatal, 
hogy nem hihető a honfoglalás korában. így nagyon valószínű, hogy Léi, Zuard és 
Cadusa jelvényes zászlain még nem címeres zászlókat, hanem olyan típusú zászlókat 
kell értenünk, amelyek jelvényei a zászlórudakról „leszállva" hamarosan a címerpaj
zsokra is rákerülhettek, s elősegíthették egyrészt a királyi címerhasználat terjedését, 
másrészt annak a — más XIII. századi forrás által is dokumentált — szokásnak a 
meghonosodását, hogy az egyes kisebb seregtestek parancsnokai saját (címerükkel 
díszített) zászló alatt indultak harcba. 

Minthogy a címerhasználat a XIII . század közepén már eléggé ismert volt Magyar
országon, valószínűsíthetjük, hogy címeres ispáni (magyar) zászlót örökít meg a 
magyarországi tatárjárás történetírója, Rogerius, aki megírja, hogy a tatárok elől 
menekülő Bertalan pécsi püspök útközben László somogyi ispán sok kibontott zászló 
alatt a királyhoz vonuló seregével találkozik, s miután a magyar zászlókról megismeri 
őket, hozzájuk csatlakozik. Látva a nagyobb csapatot, a tatárok vissza is fordulnak, 
s így a püspök megmenekül.6 Lévén a somogyi ispán az uralkodó egyik seregtestének 
a parancsnoka, elképzelhető, hogy seregének a zászlain a király (és egyben Magyar
ország) címerét lobogtatta a szél. Ugyancsak könnyen lehet, de nem bizonyítható, 
hogy a Körmend számára 1244-ben kelt királyi privilégium az uralkodó személyes 
hadbaszállása esetére a nagybirtokos bárók csapatteste helyett a királyi címeres 
zászló alá rendelte a frissen kiváltságolt település által kiállítandó, lándzsával, pán
céllal, sisakkal, két lóval és egyéb felszerelési tárgyakkal ellátott nehézfegyverzetű 
katonákat. Minthogy azonban az oklevél latin szövege csak a király (saját) zászlaját 

4 P . Magistri, qui Anonymus dicitur Gesta Hungarorum. c. 39., c. 41., c. 45., e. 48. In : Scriptores rerum Hungari-
carum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. Buda
pestini, I. MCMXXXVII. (a továbbiakban: SRH I.) 82. o., 86. o., 92. o., 97. o. Idézi: Kumorovitz L. Bernát: A magyar 
zászló és nemzeti színeink múltja. Hadtörténelmi Közlemények, Űj folyam, I . (1954) (a továbbiakban: Kumorovitz: 
HK 1954.) 22. o., 37. Íj. 

5 „P. dictus magister ac quondam bone memoriegloriosissimi Bele regis Hungarie nótárius." SRH I. 33. o. Ano
nymus személyére és működése idejére v. ö.: Ifj. Horváth János: P mester és műve. Irodalomtörténeti Közlemények, 
LXX. (1966) 445. skk. o.; Sólyom Károly: Űj szempontok az Anonymus-probléma megoldásához. Irodalomtörténeti 
Közlemények, LXX. (1966) 83—84. o.; Györjfy György: Anonymus Gesta Hungarorumának kora és hitelessége. Iro
dalomtörténeti Közlemények, LXXIV. (1970) 1—26. o. A probléma azonban még ezek után is vitatott. V.o. : Csapodi 
Csaba: Az Anonymus-kérdés története. Budapest, 1978. (Gyorsuló idő) 142—145. o. (A kérdést nyitottnak tartja.) 

6 „...Ladislaus comes, qui ad regem multis vexillis extensis cum sua militia veniebat... supervenit. Episcopus Hun-
garica vexilla cognoscens ad comitem declinavit, Tartari verő multitudinem advertentes abirent retrorsum et alios 
insequi curaverunt, et sic ipse comes cum episcopo abeuntes ab ipsorum manibus evaserunt." — Epištola magistri 
Eogerii in Miserabile Carmen super destructione regni Hungáriáé per Tartaros facta, c. 29. SRH I I . 571. o. 
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említi, ezt is csupán valószínűsíteni lehet.7 Azt azonban már bizonyosan tudjuk, hogy 
az egyik nagybirtokos, Csák nemzetségbeli Péter saját (nemzetségi) címeres zászlaja 
alatt harcolt. 1274-ben egy IV. László király (1272—1290) nevében kiállított oklevél 
ugyanis birtokadományban részesítette Pétert, s érdemei közt előadja, hogy midőn 
a király apja — V. István király (1270—1272) — egyes határsérelmek miatt Bulgá
riába betört, Péter, „megvetve a fenyegető halált, az ellenséges bolgárok sorai közt 
ahhoz a nagyon erős oroszlánhoz hasonlóan harcolva, amelynek a jeleit zászlaján 
viselte, csodálatos győzelemmel tért vissza." Később, a cseh király ellen, az annak 
váratlan pozsonyi betörése idején kitört harcokban Péter mester,,,oroszlánszí vet vi
selve", szintén kitüntette magát.8 Az 1274. évi oklevél állítását alátámasztja Csák 
Péter rokonának, Csák nembeli Ugrin nádornak a pecsétje is, amelyet egy Rudolf 
osztrák herceggel kötött szövetségről kiállított oklevélre függesztettek, s amely 
— többek közt — címerpajzsban ágaskodó oroszlánt ábrázol.9 

IV. László király történetírójáról, Kézai Simonról a krónikakutató szakirodalom 
újabban valószínűsíti, hogj7 követként végigutazta Itáliát, s itt a zászlók sokféle 
fajtájával találkozott.10 így könnyen érthető, hogy munkájában előszeretettel ír a 
különböző neveken (vexillum, banerium) említett zászlókról, s katonai alkalmazá
sukról. A magyar nép korábbi történetét megörökítve leírja, hogy a honfoglaló ma
gyarok harcaik során felemelt zászlókkal, feleségüket, gyermekeiket és marháikat 
magukkal vive keltek át a Dunán Pestnél és a szobi révnél.11 A későbbi eseményekről 
írva elmondja Aba Sámuel (1041—1044) és a német császártól támogatott Péter 
(1038—1041, 1044—1046) királyok ménfői csatáját (1044) is, amelyet Aba Sámuel 
már-már megnyert volna, a seregében lévő egyes magyarok azonban megőrizték 
Péter iránti rokonszenvüket, a döntő pillanatban zászlaikat a földre dobták, s 
megszöktek.12 

Tán a zászlón és a pajzson alkalmazni szokott címer egybeesésének a szokása 
alapján nevezi meg Kézai „banerium" szóval azt az általa elképzelt, turulmadaras 
címerképet, amelyet Attila hun király (434—453) pajzsára helyez, s amelyet, fején 
koronával, a hunok (illetve a velük szerinte azonos magyarok) a X. század második 
felében élt Géza fejedelem koráig hadi j el vényként viselni szoktak.13 Ugyancsak, a 
múltba, Kálmán király (1095—1116) Velence elleni háborújának a korába vissza
vetítve említi ismét a baneriumot, ezúttal mint a magyar király zászlaját, amelyet 
Kálmán magyarjai a tengeren át Dalmáciába visszatérve magyar kapitánnyal és 

7 A körmendi hospesek kötelezettsége: „Item tempore expedicionis quo nos personaliter profieisci oportuerit, 
quindecim mansiones ex eisdem dabunt nobis unum panceratum habentem hastam, cabatum, galeam, faretram cum 
duobus equis, qui nulli baronum nostrorum in societate adiunctus sub nostra tantum vexillo equitabit et de mandato 
nostra speciali ibit ibi iusserimus et faciei, quod volumus." Ipolyi Arnold—Nagy Imre—Véghely Dezső: Hazai okmány
tár (a továbbiakban: HO) VI. Budapest, 1876. 29. sz., 43. o. 

8 „...cum pater noster in Bulgáriám propulsandis iniuriis confina regni sui insultum facérét, idem magister Petrus, 
u t leo fortissimus, cuius indicia gessit in vexillo, postposito timoré mortis inminentis, in adversa Bulgarorum acie 
militans victoriam miriûcam reportavit... cum idem pater noster contra repentinum insultum regis Boemorum sub 
castra Posonionis dimicaturus progredietur, ipse magister Petrus pectus gerens leoninum magnam de imminenti facie 
partem stravit nece et funera interemptorum rostris volucrum prebuit laceranda". Wenzel Gusztáv: Ärpádkori új 
okmánytár, IX. Pest, 1871. 40. sz., 71—72. o. 

9 Kumorovitz L. Bernát: A magyar pecséthasználat története a középkorban. A jászóvári premontrei kanonokrend 
Gödöllői Szent Norbert Gimnáziumának és Szent Norbert Nevelőintézetének Évkönyve az 1943—44 iskolaévről. 
(Szerk.: Dr. Szopek Loránd igazgató) Gödöllő, 1944. (a továbbiakban: Kumorovitz: Pecséthasználat) 40. ábra. 

10 Szűcs Jenő: Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Gesta Hungarorumában. 
Századok, CVII. (1973) (a továbbiakban: Szűcs, 1973) 858. o. 

11 „Egressi ergo vexillis erectis cum uxoribus, liberis et armentis Danubium in Pest ét in portu Zub transierunt". 
Simonis de Keza: Gesta Hungarorum, c. 26. SUH I. 165. o. 

12 ut dicitur, Aba rex victoriam habuisset, nisi quia Hungari quidam amicitiam Petro reservantes super terram 
sua vexilla proiocissent et fugissent." Simonis de Keza: Gesta Hungarorum, c. 50. SBH I. 176. o. 

13 „Banerium quoque regis Ethelae, quod in proprio scuto gestare consueverat, similitudinem avis (más szöveg
változatban: asturis) habebat, quae Hungarice turul dicitur, in capite cum corona. Is tud enim banerium Hunni usque 
tempóra ducis Geichae dum se regerent pro communi, in exercitu semper secum gestare". Simonis de Keza: Gesta 
Hungarorum, c. 10. SRH I. 152. o. 
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velenceiekkel hátrahagytak.14 Egymás mellett szerepelteti a baneriumot és a vexillu-
rnot, amikor saját korának eseményeit megörökítve elmondja IV. László királynak 
Ottokár cseh király (1253—1278) ellen Marchegg mellett vívott csatáját. I t t a ma
gyar uralkodó „a királyi felség zászlaját felegyenesítve" egyesül a német sereggel. 
Ezután értesít az Ottokár legyőzésével és halálával végződő morvamezei csata (1278) 
részletes lefolyásáról, majd arról is szól, hogy a magyar seregben „Renold fia Renold 
dicsőségesen és erősen tartotta a király zászlaját" (baneriumát), és a király mellett 
küzdöttek testvérei és Magyarország más nemesei oly számosan, mint égen a csillag. 
A győzelem örök emlékére —• tudatja büszkén a krónikás — és a legyőzöttek örök 
szégyenére a zsákmányolt pajzsokat és vexillumokat a király székhelyén, a székes
fehérvári egyház falaira függesztették fel megőrzésre.15 A bemutatott források alap
ján nagyon nehéz eldönteni a kérdést, hogy megfigyelhető-e következetes szóhasz
nálat Kézai krónikájában az egyes zászlófajták megkülönböztetésére, azaz más tí
pusú zászlót jelent-e a banerium, mint a vexillum. Van kutató, aki a lovagi zászló 
két különböző válfaját feltételezi e szavak mögött.16 Ez könnyen lehetséges, de nem 
biztos. A vizsgált krónikarószletek alapján úgy tűnik, a banerium a rangosabb, ebből 
esetenként csak egyet említ a krónikás, az is a seregét vezető királyé, míg a vexillum 
többször is többes számban fordul elő, e zászlófajtából így egyszerre több van, a 
seregtestót vezető főúrnak is lehet egy-egy példánya. Az eddig bemutatott források 
alapján elképzelhető, hogy a XIII. század második felében már mindkét zászlófaj
tára címer került. Bizonyosnak azonban csak azt mondhatjuk, hogy a XIII. század 
magyar hadviselésében a csaták forgatagában fontos szerepet játszottak a — szá
zad második felében már valószínűleg címeres — zászlók, csakúgy, mint az egyes 
seregtestek élén küzdő főurak zászlai. Győztes csata után pedig a — legyőzött, el
esett — ellenségtől zsákmányolt zászlókat, pajzsokat megbecsült, a katonai dicső
séget tanúsító hadizsákmánynak számították. 

A címeres zászlóknak a XIII . század második fele csatamezőin játszott fontos 
szerepét egyes korabeli ötvösművészeti emlékek ábrázolásai is alátámasztják. 
A több kutató által a XIII . század második felére keltezett kígyóspusztai övcsat 
olyan csatajelenetet ábrázol, ahol két-két teljes fegyverzetű lovag karddal támad 
egymásra. Az egyik mögött fegyvernöke zászlós kopját tart ugyanazon pólyás 
címerrel, amely ura pajzsát is ékesíti.17 

Címeres zászlót ábrázol István herceg (a későbbi V. István király) lovaspecsétje 
is, amely tulajdonosát előretartott, sokszalagos lobogójú lándzsával mutatja be, 
mintha éppen rohamra indulna. A zászlón Stíria párduca látható (István e tarto
mány hercege is volt). Van kutató, aki a szalagokról úgy vélekedik, hogy azok nem 

14 „Cumque easdem civitates ad tenendum Venetis reliquissent, concitatis cursibus planum Apuliae in quibusdam 
locis dévastantes, tribusmensibus in ea permansere. Tandemque ad naves redeuntes per mare in Dalmatiam reverten-
tur capitaneo Hungaro et regis Hungáriáé banerio ibidem cum Venetis derelictis." Simonis de Keza: Gesta Hungaro-
rum.c . 64, S R H I . 183. o. 

15 „Ladislaus Hungarorum rex... erecto banerio regiae maiestatis Rudolphum in Marhec coniunxit cum exercitu, 
qui ipsius adventum et auxilium sicut Dei expectabat. Facta igitur hac victoria rex Germanus Ladislao regi égit 
grates, quod per eum Austria et Stiria sibi fuit restituta illo die... In quo quidem exercitu ipso die Renoldus filius 
Renoldi banerium regis tenuit viriliter et potenter de génère Bastech oriundus, adstantes domino regi fratres eiusdem 
Andreas, Salomon, Ladislaus et alii regni Hungáriáé nobiles, sicut stellae caeli absque numero. Ut igitur in memoriam 
redeat regis Ladislai tam glorio3a triumphalisque victoria, in obproprium sempiternumque dedecus Boemorum, Polo-
norum, Morawumque, scuta et vexilla in Albsnsi ecclesia, sede regni ac solio in pariete suspensa in aeternum persé
vérant." Simonis de Keza: G33ta Hungarorum, c. 74., SRH I. 185—186. o. Hivatkozik rá: Kumorovitz, HK 1954. 
23. o. 37. lj. 

16 Szűcs, 1973. 858. o. 
17 Tóth Zoltán: A kígyóspusztai csata jelentősége. Turul, XLVII. (1933) 11—13. o.; Éri István: Adatok a kígyós

pusztai csat értékeléséhez Folia Archaeologica, VIII. (1956) 137—151. o. ; H. Kolba Judit: Epigráfiai adatok a kígyós
pusztai öv kormeghatározásához. Folia Archaeolojica XV. (1963) 77—85. o.; Kovács Éva: Arpádkori ötvösség. 1974. 
50—51. o. Ábrája: uo. 47. ábra. V. ö. Pálóczi Horváth András eltérő véleményét is: Régészeti adatok a kunok visele
téhez. ArchaelógiaiÉrtesítő, CHI. (1982) 95. o. 
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A kigyóspusztai övcsat csatajelenete 

csupán díszül szolgálnak, hanem egyben az Árpádok címerének a vágásai is18, 
minthogy azonban csak színtelen pecsétábra áll a rendelkezésünkre, a kérdés nem 
dönthető el egyértelműen. 

Forrásainkból kitűnik, hogy a XIII . század második felének magyar hadviselésé-
Ben a zászlók mellett a címeres pajzsoknak, sőt már az egyes lovagok fején látható 
sisakdíszes sisakoknak is fontos szerep jutott. Sisakdísz látható Mihály zólyomi ispán 
í 272—1273. évi pecsétjein19. Egyes heraldikai szokások külföldről jutottak be az 
országba. Kézai Simon már bemutatott krónikájában részletesen leírja egy Hispá
niából Magyarországra beköltözött főúri család címermondáját, amely elmondja: 
a Bojótiak korábbi hazájukban azzal érdemelték ki, hogy addig vörös tarpajzsukat 
sast ábrázolóra változtathassák, mert Maiorca és Minorca szigeteiről kiűzték a tuniszi 
szultán seregét.20 

Sisakra került sisakdíszt, köpenyre rákerült heraldikai színt és fémet örökít meg 
Johann Ennenkel bécsi kanonok Világkrónikája, amikor részletes leírást ad Preussel 
Henrik osztrák lovagról, Buda-Pest első rektoráról. Henrik úr ugyanis Mária királyné 
kérésére lovagi fegyverzetet öltött, hogy a magyar trónviszályokba beleavatkozva 
István herceg ellen vonuljon. Fekete-arany köpenyt öltött, sisakjára is fekete-arany 
tollakat tűzött. Lándzsája végén kis zászlócskát lobogtatott a szél. Nehéz fegyverze
tében két csatlósa emelte hatalmas, erős paripája nyergébe. Mindez azonban nem 
segített: a rektor a győzelmesen Buda felé vonuló István herceg fogságába esett, aki 
nagyon haragudott rá és maga szúrta le.21 Még ha feltételezzük is, hogy a Bécsben 
élő szerző a részletek megörökítésénél tévedett, Henrik lovag fegyverzetének esete 
jól példázza a nyugat-európai heraldikai szokások Magyarországra történő beáramlá
sának egyik fontos útját. Elmondhatjuk tehát, hogy egyrészt a nyugat-európai kö-

18. Ábrája: Bárezay Oszkár: A heraldika kézikönyve. Budapest, 1897. 193. o. 480. ábra. V.o. Donászy Ferenc: 
te Árpádok címerei. Budapest, 1937. 14. o. és Kumorovitz: HK 1954. 26—27. o. 

19 Kumorovitz: Pecséthasználat, 53. ábra. 
20 Simonis de Keza: Gesta Hungarorum, c. 91. SBH I. 191. o. V.o.: Iván Bertényi: Quelques problèmes du droit 

héraldique hongrois au moyen âge. Communicaciones al XV. Congreso Internacionál de las Ciencias Genealogica v 
Heraldica. T. I . Madrid, 1983. 257—258. o. 

21 Címeres fegyverzetének leírása: „do wâpent er sich ritterlich: I ein wâfenroc rich I fourt er schwarz und goltvar I 
aas er shôn an im erhal, I einen heim er dô fuort, I den er degenlich ruort, I der was von vedern als main seit, / michel, 
wîtunde breit, / ein veder swarz, diu ander golt; I im was zwar diu königin holt I da. mit er zuo dem rosse gie... etc. 

Johannes Ennenkel: Weltchronik sive TJniversalkronik. Appendix. (Bd.: Franciscus Albinus Gombos) Catalogu3 
lontium históriáé Hungaricae aevo ducum et regum ex stirpe Arpad descendentium. Budapestini, 1937. I I . 1327. o., 
1398—1402. sor. 
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István herceg címerpajzzsal és zászlóval, lovaspecsétjén 

vetjárások, a királyi és fűúri családok házasságkötéseivel járó érintkezések révén, 
másrészt a szomszédos osztrák—német területekkel fennálló kapcsolatok útján a 
XIII . század második felére a címeres zászlók, pajzsok, köpenyek, sisakdíszek katonai 
alkalmazásának szokása Magyarországon is meghonosodott. 

1301-ben kihalt az Árpád-ház. Magyarország trónjáért több dinasztia is versengett. 
A magyar nagybirtokosok megoszlottak a különböző jelöltek között, sőt, a leghatal-
masabbak megpróbálták kihasználni a lehetőséget, s igyekeztek saját hatalmukat 
teljesen függetleníteni. A hosszú harcokból végül az Anjou családból származó, a 
pápa támogatását is élvező királyjelölt, Károly Róbert (1308—1342) került ki 
győztesen. 

Amikor a pártharcokra visszaemlékezve birtokadományban részesíti egyik hívét, 
Lőrincz fia Istvánt, a király nevében kelt oklevél elmondja a megadományozott 
egyik nagy érdemét, hogy a korábbi véres harcok idején dicsőséggel harcolt, sőt, 
meg is sebesült az ő oldalán egy Kassa város közelében lezajlott összecsapásban, amely 
város „lakói akkoriban a cseh király fia (azaz Károly Róbert riválisa) pártján álltak, 
s az ő zászlaját emelték" az Anjou trónkövetelő ellen.22 

1312 nyarán ugyancsak Kassa közelében, Rozgonynál került sor arra a fegyveres 
összecsapásra, amelyben Károly Róbert a vele szemben álló nagybirtokos erők feletti 
legnagyobb győzelmét aratta. Az 1358 után a királyi udvarban írt és festett Képes 
Krónika nemcsak elbeszéli, hanem festménnyel is illusztrálja a fontos összecsapást. 
A csataleírás minket érdeklő része szerint amikor a harc válságosra fordult, Gurkét, 
a király zászlótartóját a királyi zászló alatt ölték meg. A királyi zászló lehanyatlott, 

22 „...revocantes in memoriam fidelitatum ipsius obsequia, que nobis idem eo tempore, quo Alius Regis Boemye, se 
nobis Kegnum nostrum intrando opponebat, iuxta civitatem Cassa, cuius habitatores tunc eidem filio regis Boemye 
favebant, et vexillum eiusdem contra nos erexerunt sic viriliter dimicaverit, quod pro nostri honoris incremento 
letaliter extitit wlneratus. HO VII. Budapest, 1880. 348. sz. 374. o. 
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az uralkodó a keresztesek zászlaja alatt harcolt tovább.23 A krónika vonatkozó 
miniatúráján a kép előterében a földön fekszik az eltört nyelű, kis halmon kettős 
keresztet ábrázoló banerium, az elesett zászlótartó még holtan is markolja a zászló
rudat. Fölötte a harcolók csoportjában a zászló címeréhez hasonló ábrájú ruhában 
küzd a király, sisakján arany koronával, azon patkót harapó struccos sisakdísszel. 
Hasított pajzsának első fele vörössel és ezüsttel hétszer vágott, hátsó, kék mezeje 
arany liliomokkal van behintve. A kép hátterében Károly Róbert pajzsának címer
ábrájához hasonló másik zászló alatt a (kassai) városfalak közül kivonuló friss erők 
éppen megérkeznek a csata színhelyére.24 

Nem a király, hanem az esztergomi érsek (saját) zászlaja alatt küzdve szerzett 
harci érdemeket később Vásári Miklós esztergomi érsek fivére, Tamás, amiért 1355-
ben királyi birtokadományban is részesült.25 De nemcsak a síkságon vívott csaták 

23 „Gurke sub vexillo regis vexilliarius existens occisus vexillo regis cadente sub vexillo cruciferorum rege pugnan-
te" . Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. c. 196. SRH I. 489. o. 

24 Képes Krónika. Hasonmás kiadás. Budapest, 1964. (a továbbiakban: Képes Krónika) íolio 69 a, 137. o. Az ábra 
és a krónikaszöveg egybevetéséből megállapítható, hogy a kép előterében látható, eltört rúdú kettős keresztes zászló 
nem a tartományuraké, hanem a királyé. Más felfogásban v. ö. : Györffy György: A magyar nemzetségtől a vármegyéig, 
a törzstől az országig. Századok, XCII. (1958) 54. o. 

25 „...domino Nicolao iam dudum in archiepiscopatum Strigoniensem sublimato, nobiscum cum magna sue gentis 
armigere comitiva et exercituali existente, magister Thomas, fráter eiusdem imacum aliis suis consanguiiieis et propin-
quis, vexillo eiusdem domini archiepiscopi fratris sui erecto, ipsiusque armigeris et f amiliar ibus... secum sumptis, 
nostri genti (!) se associando... laudabiliter studuit decertare..." Fraknói Vilmos: Genealógiai kérdések. Turul, XVII . 
(1899)137.0. 
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zajában irányították zászlók a magyar haderőt. A Dubnici Krónikához csatolt, a 
Névtelen Minoritának tulajdonított krónikarészek elmondják a XIV. század dere
kának azokat a hadjáratait, amelyeket a Nagy Lajos király (1342—1382) öccse meg
gyilkolásának a megbosszulására Nápolyba indított, ill. nagybátyjával, a lengyel ki
rállyal szövetségben a litvánok ellen viselt. Ricardo megerősített olasz város alá ér
kezve a magyar sereg néhány vezetője, Lackfi István és öccse, Endre, valamint 
a Sósnak mondott László és a Mórocok, a többiek tudtán kívül, felhágtak a város fő-
tornyába, kitűzték ott István fehér sárkányos zászlaját, majd a magyar királyt él
tették. Embereik ezen felbuzdulva szintén betörtek a városba, s miután nagy öldök
lést vittek végbe, el is foglalták.26 Ujabban egyes kutatók kétségbe vonták a leírás 
hitelét azt állítván, hogy a vállalkozás egyik résztvevője nem Lackfi Endre, hanem 
Lackfi Miklós volt27, a magyar vezér zászlajának a kitűzése azonban nem vitatott, 
miként az sem, hogy e merész haditett döntő szerepet kapott a város bevételében. 

A litvánok elleni hadjárat során (1352-ben) Nagy Lajos és a lengyel király Belz 
várát ostromolták. A krónika előadása szerint Bebek István, a király zászlótartója a 
legválságosabb helyzetben, sebesülten is kitartott, s úgy állta a harcolók csapásait, 
hogy három zászlót törtek össze a kezében, mégis a helyén maradt, s csak akkor 
vonult vissza, amikor már a negyedik zászlaja is szétrongyolódott. Ekkor sem azért 
—- szépítgeti a kudarcot a krónikás —, mert az ellenségtől, vagy a haláltól félt 
volna, hanem azért, mert nem volt ötödik zászlaja, s nem volt segítőtársa sem. Belz 
mindkét oldalról nagy veszteségekkel járó ostroma azzal a kompromisszummal vég
ződött, hogy a vár litván parancsnoka, Drozge, megegyezett a magyar királlyal, levé
tette a tornyokról a litván hadijelvényeket, a fekete hajú emberi fejeket, s helyettük 
mindenki szeme láttára kitűzték a magyar király zászlaját. Miután így az ostromlók 
„tekintélyén" nem esett csorba, elvonultak a vár alól, amely így természetesen litván 
kézen maradt.28 A királyi zászlótartó körül tomboló harc hevességét az magyarázza, 
hogy a zászlózsákmány a XIII . századhoz hasonlóan a XIV. században is nagy dicső
séget jelentett. Lackfi István 1350-ben az itáliai hadjáratban szerzett érdemeiért 
Csáktornya várát kapta adományba. Adománylevele érdemei között kiemeli, hogy 
több ellenséges hadvezér zászlaját zsákmányolta.29 

A századvégen Zsigmond király (1387—1437) ismét fegyveresen került szembe 
belső és külső politikai ellenfeleivel. E harcok idején fogták el a király hívei a „hűt
len" János bán pártjára állt Ragusai Nixát, azért, mert János bán zászlaját viselte. 
Hasonló sorsa jutottak kíséretének (ugyanazon zászló alatt vonuló) tagjai is.30 Egy 

26 „Die autem sequenti rex movit exercitum ad unam civitatem in aurora nomine Ricardoch fortissimam, quam 
Stephanus Alius Laczk et Andreas fráter eius nemine sciente conscenderent, et Ladislaus dictus Soos cura Moroczok 
spsos sequens turrim civitatis principalem ascenderunt et vexillum Stephani draconem album erexerunt et fortissime 
clamantes : Viva rex de Hungária, viva, viva I Famuli autem ipsorum super scalam humanam, id est scandendo super 
scapulas alterius et portám civitatis succenderunt. Quo facto omnes irruentes hungari totam civitatem occupaverunt, et 
eiusdem habitatores usque ad parvuios in ore glady peremerunt." Chronicon Dubnicense cum codicibus Sambuci 
Acephalo et Vaticano cronicisque Vindobonensi Picto et Budensi accurate collatum. c. 166. M. Florianus: Históriáé 
Hungaricae Fontes Domestici. Lipsiae III . Pars I. 1884. (a továbbiakban: Fontes Domestici) 157—158. o. 

27 Díkáni Kálmán: János minorita Nagy Lajosról szóló krónikatöredéke. Középkori Krónikások, XI . Budapest, 
1910. 72. o. : Trencs&nyi Waldapfel Imre: A névtelen minorita krónikája. In : Küküllei János és a névtelen minorita 
krónikája. Budapest, 1960.118. o. 11. Íj. 

28 Nicolaum de Zech, Blasium ac Stephanum Bubek regis vexillarium fortissime pugnantes horribiliter wlnerarunt. 
Nam idem Stephanus instantum stetit sub vexillo et propugnancium ictus sustinendo, quod tria vexilla regia in eius 
manibus fuerint contracta successive. Bt cum quartum penitus fuisset conquassatum, et omnes aly de parte regis de 
sub Castro recessisssnt, ipse tandem neque habens vexillum quintum, nec aliquem sibi adstantem ad suum descensum 
declínavit non timoré inimicorum, neque mortis formidine, sed carencia sibi assistancium sociorum. Sic igitur sub 
dicto castro usque ad meridiem pugnaverunt... Exivit autem dictus Drozge et regi fecit omagium insignia Li tthwano-
rum de cacumine turrium scilicet capita humana cum nigris pilys deposuit, vexillum regis Hungarie loco eorum cunctis 
videntibus apposuit. Quod vidente3 hungari clamaverunt: Beeke, beeke, i.e. pax." — Chronicon Dubnicense c. 170. 
Fontes Domestici I I I . P. I. 163. o. 

29 „...eundem Lodovicum de... civitate Troye cum sua gente cum banderiis seu vexillis explicatis... invasit, in quo 
prelio... vexilla ducis Vernely, domini Nicolai de Acherolis, domini Philippi dicti malispiritus, domini Johannis de 
Surgonia et alia tria conestabulorum caporalium seu nobilium aportavit. Magyar Országos Levéltár, Mohács Előtti 
Gyűjtemény (Diplomatarium, a továbbiakban: 0LD1) 4751. Idézi: Kumorovitz: HK 1954. 23. o. 37. Íj. 

30 1390-ben, ill. korábban „...Nixam Ragusanam in sua lancea arma Johannis Bani notory infidelis regie maiestatis 
in signum inimicicie deferentem... captivassent..." — HO VII. 426. o. 
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1397-ben kelt oklevél pedig arról tudósít, hogy a Zsigmond ellen fordult záraiak fel
emelt zászló alatt az uralkodóhoz hűséges Pago szigetére törtek, ott gyújtogattak, a 
király védelemként ott lévő zászlaját letépték és meggyalázták. A király és tanácsa 
kiállt a megtámadott Pago mellett, a záraiakról pedig megállapította, hogy gonoszul 
és hűtlenül jártak el.31 

A zászlók nagy katonai jelentősége mellett azt sem csodálhatjuk, hogy nagy 
figyelemben és megbecsülésben részesültek a zászlótartók is. Amint láthattuk, a ko
rábbi időszakban többnyire a sereg vezetőjével együtt említik a források a zászló
tartót, később inkább az lett a szokás, hogy a sereg legfőbb parancsnoka helyett a 
sereg felső vezetéséhez tartozó, de másodrangú személy tartotta (pl. Rozgonynál 
Gurke, Beiz alatt Bebek István, holott mindkét helyen jelen volt a király is). A zászló
tartót nem lehetett magára hagyni. Amellett, hogy a sereg minden harcosának 
kötelessége volt a zászlók körül tömörülni, azokat védeni, külön segítők is állhattak 
a zászlótartók mellett. Belz ostrománál Bebek István nyilván nem tartotta egyszerre 
kezében mind a négy, a krónikás elbeszélés szerint nála eltört, szétrongyolódott 
zászlót, azokat egymás után adták a kezébe. Akár igaz a róla megírt vitéz magatar
tás, akár nem, az elbeszélésből kitűnik, hogy a zászlótartónak több zászló is a ren
delkezésére állt,] hogy a harc hevében tönkrementeket újjal pótolhassa. Saját (főúri, 
főpapi) zászlókra nyilván a vezér saját katonai kísérete vigyázott. A források adatai
ból úgy tűnik, hogy a királyi zászlók kezelésére, őrzésére, tartására külön e célra 
rendszeresített zászlóvivők, zászlótartók is rendelkezésre álltak. Valószínűleg] az ő 
nyomukra bukkanunk egyes oklevelekben : 1330-ban Gyge fia János fia Lőrinc mes
ter, a király zászlóvivőinek a mestere, (fivéreivel együtt) bírói kiváltságban része
sül,32 a következő évben pedig valószínűleg ugyanazon Lőrinc mester, „a király úr 
jelvényvivője", semptei várnagy arra utasítja officialisait, hogy egy szomszédos 
birtokos jobbágyait ne zaklassák.33 De más oklevelekben is többször találkozunk 
vexillifer-rel.34 Érdekes, hogy egy 1357-ben kelt oklevél (Bebek) Györgyöt és az öt 
évvel korábban magát Belz alatt kitüntető (Bebek) Istvánt, liptói ispánokat említi 
királyi zászlótartókként,35 s még 1387-ben is e család egyik tagja, Bebek Detre sze
repel —• most már mind Zsigmond király zászlótartója.36 

A Képes Krónika nem csak a XIV. század első harmadának az eseményeiről tudó
sítja olvasóját, hanem — magába olvasztva egyes korábbi magyarországi krónika
szerkesztéseket — a magyar nép egész addigi történetét elmondja, s színes rajzokkal 
illusztrálja is. E képek azonban természetesen nem arra források elsődlegesen, ho
gyan zajlottak le valójában a korábbi események, sokkal inkább arról tanúskodnak, 
hogy a krónika miniátora (miniátorai) milyennek képzelte (képzelték) el a magyar 
történelem régebbi eseményeit a XIV. század hatvanas évei táján. Ebből követke
zik, hogy a címeres ábrákat, címereket mutató csatajeleneteket is főként a XIV. 
századi heraldikai szokások vissza vetítésének kell tekintenünk. így vonulhatnak 
harcba fekete turulmadarat mutató vörös gonfanon, majd arany zászló alatt a kró-

31 A záraiak, .vexilo eorum introtemptum troni regalis nostreque serenitatis fastidium sursum erecto et sub 
eodem perperam plerisque consanguineis fautoribus et complicibus condam Johannis prioris nostri notorii infldelis 
ac incolis Regni Bozne pro tune nostris et regnorum nostrorum... emulis armis potenter suffultis"... „megtámadták 
Pagót, amelynek lakói „nostrum regium vexilum in medio et pro tuitione uberiori eorum extollere insignite non 
ceasaTunt"...A záraiak „nostrum penultimum vexillum a prefatis nostris fidelibus subditis iam devictis violenter 
ablatum telluris in scenum proiciendo fedo pedum accessu maculare veriti non fuissent... contra sacrum dyadema et 
dedeeus nostre maiestatis"... Wien, Staatsarchiv, Ungarische Urkunden. 25. I I . 1397. Regestája kiadva: Mályusz 
Elemér: Zsigmond-kori oklevéltár I. Budapest, 1951. 4647. sz. Az oklevelet idézi és más vonatkozásban elemzi : Eckhart 
Ferenc: A szentkorona eszme története Budapest, 1941. 139—140. o. 

32 magister Laurentius Alius Johannis fily Gyge magister vexilliferorum nostrorum..." Nagy Imre—Nagy Gyula: 
Aniou-kori okmánytár. I—VII. Budapest, 1879—1920 (a továbbiakban: Anj. O.) I I . 463—464. o. 

33 Anj. O. I I . 553. o. 
34 1350. HO VII. 408. o.; 1381: Fejér, Georgius: Codex Diplomaticus Hungáriáé ecclesiasiticus et civilis. T.: IX. 

Vol: V. Budae, 1834. 477. o. 
35 OLDl 4669. 
36 Kumorovitz: HK 1954. 23. o. 37. Ij. 
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A Héder nemzetség címeres pajzsa és zászlaja a Képes Krónikában 

nika miniátora szerint a magyarokkal azonos hunok37 a magyar honfoglalás táján 
ill. ezt nem sokkal követően, így adhat hosszú farokban (fanonban) végződő, arany 
csillagos és félholdas vörös zászlót a Hédervári ősök38, hasonló vörös mezőben ezüst 
kutyafejet ábrázoló zászlót Hunt vitéz39, s további hasonló zászlókat más fegyveres 
vitézek kezébe40 a megfelelő krónikahelyek festője. A harcba induló magyar király 
általában vörös (fanonban végződő) zászlón és pajzson a zöld halmon álló ezüst 
kettős keresztet viseli,41 de előfordul vörössel és ezüsttel hétszer vágott magyar 
királyi zászló is.42 A magyar belviszályokba beavatkozó német sereg (ugyancsak 
fanonban végződő) fekete sast ábrázoló, banniere-típusú arany zászló alatt küzd.43 

Ha a magyar királyi család különböző tagjai harcolnak egymással, egyikük serege 
vörös, kettős keresztet ábrázoló, másikuké vörössel és ezüsttel hétszer vágott bannière 
alatt látható.44 Miután az Anjouk is megjelennek a magyar történelem szereplői 

37 Képes Krónika, 4 a, ill. 5 a folio, 7., ill. 9. o. 
38 Képes Krónika, 14 b folio, 28. o. 
39 Képes Krónika, 15 a folio, 29. o. 
40 Képes Krónika, 15 a és 18 b folio, 19. és 36. o. 
41 Képes Krónika, 20 a, 21 a, 35 a, 36 b és 62 b folio, 39., 41., 69., 72. és 124. o. 
42 Képes Krónika, 25 b és 61 b folio, 50. és 122. o. 
43 Képes Krónika, 25 b és 35 a folio, 50. és 69. o. 
44 Képes Krónika, 73 a folio, 85. o. 
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Hunt lovag és a Poth nemzetség öse címeres tárcsapajzzsal és zászlóval a Képes Krónikában 

közt, a hasított, első mezejében vörössel és ezüsttel hétszer vágott, a másodikban 
arany liliomokkal behintett zászló is megjelenik a Képes Krónika vonatkozó illuszt
rációján.45 

A címeres zászlókhoz hasonló jelvények szerepelnek a Krónika miniatúram meg
örökített, harci díszben ábrázolt uralkodók, vezérek, nevesebb harcosok pajzsain is. 
így láthatunk fekete turulmadarat Attila,46 majd más vezérek pajzsán.47 Míg más 
szereplőket tárcsapajzsukon és zászlajukon azonos ábrával örökített meg a miniá-
tor,48 a Héder nemzetség ősét bemutató „ P " iniciálé hurkában vörös mezejű zászló, 
ill. vörös öltözék mellett fehér (ezüst) mezejű pajzson látható az arany csillag és a 
félhold.49 

A honfoglaláskori harcok más résztvevői harci díszben is zászló nélkül, csak tárcsa
pajzsra festett címerrel szerepelnek.50 E csoportból a legérdekesebb Olivér és Rátolt 
egymás mellett ábrázolt alakja : a két azonos nemzetségből származó vitéz ugyanis 
eltérő (ezüst, arany pajzsfővel, illetve vörös) mezejű pajzsba helyezett arany hársfa-
levéllel jelenik meg.51 A későbbi harci események illusztrálására a történelmi magyar 
címer különböző ábrázolásai, a vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező52 és a zöld 
mezőben halmon álló ezüst kettős kereszt is előfordulnak53, esetenként úgy, hogy 

45 Képes Krónika, 69 a folio, 137. o. 
46 Képes Krónika, 7 b folio, 14. o. 
47 Képes Krónika, 11 a és 12 a folio, 21. és 23. o. 
48 Képes Krónika, 15 a folio, 29. o. 
49 Képes Krónika, 14 b folio, 28. o. 
50 A németországi Herman nemzetség és a Búzád nemzetség ősei. Képes Krónika, 15 b folio 30 o 
51 Képes Krónika, 15 b folio, 30. o. . 
52 Képes Kronika, 49 b folio, 98. o. 
53 Képes Krónika, 72 a folio, 143. o. 
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I. (Szent) István király vörössel és ezüsttel hétszer vágott 
ruhában, hármos halmon kettős keresztet 

mutató tárcsapajzzsal és zászlóval 

Szent László és a kun küzdelme, a háttérben a magyar 
hadrend, fölötte kettős keresztes zászlóval 



Olivér és Rátolt, valamint a Hermann nemzetség elképzelt őse a Képes Krónika díszes iniciáléiban 

(a zászlóknál megfígyeltekhez hasonlóan) a trónviszályok egymás ellen küzdő részt
vevői közül az egyik az egyikkel, a másik a másikkal jelenik meg.54 Vörössel és 
ezüsttel hétszer vágott (címeres) ruhát, kettős keresztes címerü pajzsot visel Szent 
István király (1000—1038),55 vörös rutapajzsban látható az ezüst kettős kereszt a 
kunok ellen csatázó Salamon tárcsapajzsának a közepén, miközben a király felett 
ugyancsak kettős keresztet ábrázoló, bannière típusú vörös zászló leng.56 Arany 
mezejû pajzsán fekete sassal örökíti meg a miniátor a Magyarországon át Jeruzsá
lembe vonuló III . Konrád német császárt (1138—1152).57 Végül Károly Róbert 
— zászlajához hasonlóan — pajzsán is együtt viseli a vörössel és ezüsttel hétszer 
vágott mezőt, valamint az arany liliomokkal behintett kék mezőt.58 

Már a régebbi szakirodalom felfigyelt arra, hogy a Képes Krónika pajzsábrázolásai 
a díszítő cél miatt nem mindig élethűek. Nem csak azt kifogásolták, hogy a XIV. 
században használatos tárcsák szerepelnek a régebbi korok szereplőinek a kezében, 
hanem azt is, hogy a XIV. században hadipajzsként használatos tárcsákra nem volt 
szokás közvetlenül címert festeni: főleg címer nélkül használták őket, de ha mégis 

54 Képes Krónika, 46 a folio, 91. o. 
55 Képes Krónika, 20 a folio, 39. o. 
56 Képes Krónika, 36 b folio, 72 o. 
57 Képes Krónika, 60 a folio, 119. o. 
58 Képes Krónika, 69 a és b folio, 137—138. o. 
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Aba Sámuel és a német császár csatája, címeres zászlókkal 

címert festettek rájuk, külön festették fel a címert pajzsával, néha sisakdíszével és 
sisaktakaróival.59 A Képes Krónikában ilyen, helyesen festett, ruta alakú címer
pajzs látható például Károly Róbert tárcsája közepén a Kassa melletti (rozgonyi) 
csatát ábrázoló, már tárgyalt jelenetben.60 

A pajzsokra, zászlókra rákerültekhez részben hasonló, részben azoktól esetenként 
valamelyest eltérő heraldikai ábrájú ruhákról már többször megemlékeztünk. Bár 
nem szerepeltek a harc közben, de a hadviselés folyamán gyakori tábori élet során 
a könnyebb tájékozódást szolgálták, emellett díszítő, reprezentatív szerepet is ját
szottak a sátrakra helyezett címerek. A vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező és 
a vörös mezőben zöld halmon álló ezüst kettős kereszt egyaránt díszíti IV. László 
király sátrát azon a „ P " iniciáléba helyezett színes ábrán, amely a király meggyilko
lásáról írt krónikarészt illusztrálja.61 

A XIV. században a sisakdíszek a korábbinál jóval fontosabb szerepet töltöttek be 
a csatamezőkön. Nagyon tanulságos, s a sisakdíszek fontosságát mutatja, hogy a 
legkorábbi magyar címeradományok voltaképpen sisakdísz-adományok.62 Hogy a 
XIV. században a sisakdíszek egy-egy családon belül általában azonosak voltak, 
öröklődtek, s a csatamezőn azonosításra is használták őket, Szepesi Jakab országbíró 
egy 1376-ban kelt oklevelével bizonyítható. Ebből ugyanis kitűnik, hogy egy, az 
országbíró előtt folyó perben az alperesek egyebek mellett azzal bizonyították a fel
peressel fennálló rokonságukat, hogy őseik, s következésképpen ők is, mint nemzet
ségi rokonok, az ország összes háborújában a felperes őseivel egyazon sisakdísz 

59 Csorna József: A magyar heraldika első két százada. Turul, XVI. (1909) 7. o. 
60 Képes Krónika, 69 a folio, 137. o. 
61 Képes Krónika, 65 a folio, 129. o. 
62 Fejérpataky László: A XIV. századi czimer-adomány. Turul, XIX. (1901) 97—104. o. 
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IV. (Kun) László király címerekkel díszített sátra a Képes Krónikának a király meggyilkolását 
bemutató ábráján 

jelvényt viseltek.63 Sisakdísz-adomány mellett témánk szempontjából további 
érdekes engedélyt adott 1327-ben az a királyi oklevél, amely Donch zólyomi ispánt 
feljogosította arra, valahányszor a király személyesen hadba száll, Donch mester 
aranyos címert, jelvényeket, sisakdíszt és zászlót viselhessen.64 A mindent „beara
nyozó" királyi kegy voltaképpen egy igen veszélyes kiváltságot tartalmazott. A Ké
pes Krónikából kiolvashatóan már a XI. században alkalmazott hadicsel volt ha
zánkban a harci jelvények felcserélésével az ellenséget megtéveszteni a sereg vezéré
nek a hollétét és kilétét illetően. A krónikás leírás szerint az 1074-es mogyoródi csa
tában László herceg cserélte meg jelvényeit bátyjával, Gézával, hogy az ellenséges 
Salamon királyt (1063—1074) félrevezesse, s elhitesse vele, hogy azzal a hadrenddel 
áll szemben, amelyet egy korábbi összecsapásban már legyőzött, s neki, magának 
legyen alkalma Salamonnal megütközni.65 Könnyen lehet, hogy Donch mester szá-

63 „Avi etiam et predecessores ipsorum et prenotati Stephani fily Apay et per consequens ipsi unius criste Signum 
velud generacionales fratres in cunctis regni expedicionibus gessissent et portassent." OLDl 96 505. 

64 quocienscunque nos ( = a király) cum nostris hostibus personale inimus conflictum, tu tue persone arma et 
aratorain quelibet insignibus detectiva atque cristam et vexillum habeas et induas deaurata et sive pure per omnia 
accendas in auro." Anj. O. I . 336. o. 

65 „Ladislaus autem dux commutaverat signa sua cum vexillo ducis Geyse ea intentione, quod Salomon audacius 
invaderet illud agmen, in quo signa Geyse gestabantur, putans esse agmen Geyse, quem nuper devicerat. Dux autem 
Ladislaus affectabat custodire fratrem suum Geysam ducem ab insultu Salomonis et ideo primos impetus belli in se 
maluit expediri..." etc. Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. c. 121. SAH I . 390. o. 
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Dénes fia, Dezső hősi halála a király A menekülő Károly Róbert a Képes Krónika 
sisakdiszével, a Bazarába elleni csatában, illusztrációján 

a Képes Krónika illusztrációján 

mára is hasonló hadicsel alkalmazásának a megkönnyítésére engedélyezték az arany 
heraldikai elemeket a király személyes hadbaszállásának az esetére.66 Mindenesetre 
tény, hogy alig három évvel később, amikor a Bazarad elleni hadjárat során Károly 
Róbert seregét egy szűk völgykatlanban a románok tőrbecsalták, s jó részét megöl
ték, a királynak úgy sikerült megmenekülnie a súlyos veszedelemből, hogy Dénes fia 
Dezső címert cserélt vele, azaz ő öltötte magára királya címerét, mire a románok 
— őt gondolva Károly Róbertnak — meg is ölték.67 Nagyon tanulságos, hogy a kró
nika szövege név szerint megemlíti Donch mestert azok között a magyar urak kö
zött, akik a király menekülését hősies, mintegy „kőfalként" való helytállásukkal biz
tosították, arról azonban nem szól a Képes Krónika, hogy Donch mester aranyos 
címere, sisakdísze vagy zászlaja részt kapott volna a románok megtévesztésében, 
így lehetségesnek mondható, de nem biztos, hogy az ő aranyos címeres jelvényei is 
elősegítették a címercserére alapozott mentőakció sikerét. 

A Képes Krónika illusztrációinak megfestésekor még alig egy emberöltő telt el 
a királyi sereg katasztrófája óta, érthető hát, hogy két miniatúra is megörökítette 
a magyar királyi udvart és politikai elitet megrázó eseményt.68 Az első miniatúra 
a király öltözékében ábrázolt Dezsőt már a völgyszorosban fekvő halottak közt, 
a földön fekve mutatja, fején királyi koronával, struccos sisakdísszel. A szoros feletti 
magaslatokról a gubába öltözött románok még mindig nyilaznak, köveket hajigálnak 

66 „Világos a célzat, a csillogó, aranyos felszerelés magára vonja, a király személyétől eltereli az ellenség támadását." 
Ghyczy Pál: Danes mester az aranyos vitéz. Turul, XLVIII . (1934) 77.o. 

67 „Rex autem mutaverat armorum suorum insignia, quibus induerat Desev fllium Dyonisii, quem putantes ease 
regem crudeliter occiderunt. Hex verő ipse cum paucis pro tuitione suorum aliquorum fldelium vi x evasit. Stabant 
enim in circuitu eius quasi muri lapidei magister Donch cum Ladizlao Alio suo et cum militibus aliis de íamilia regis 
et magister Martinus Alius Berend, qui omnes ictus gladiorum et sagittarum super se reeipiebant, velud ymbres plu-
viarum, u t regis vita a mortis impetu servaretur..." etc. Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. c. 209., SRH 
500. o. 

68 Képes Krónika, 72 a és 73 b folio, 143. és 146. o. 
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a völgybe. A kép jobb sarkában a megmenekült király látható lóháton, két kísérője 
között, fején koronával, pajzsán a vörös mezőben ezüst kettős keresztet ábrázoló 
címerrel. Nyilvánvaló, hogy a kép e része annak dokumentálására készülhetett csak 
ebben a formában, hogy a király szerencsésen megmenekült a nagy veszedelemből. 
Ilyen közel az öldöklés színhelyéhez valójában még aligha viselhette volna címerét, 
hiszen ezzel menekülése sikerét kockáztatja. Ami a koronát illeti, a Képes Krónika 
miniatúrái — a többi szereplőtől való megkülönböztetésül — az uralkodókat álta
lában koronával ábrázolják, még olyankor is, amikor azok (pl. betegen, ágyban 
fekve69) nyilvánvalóan nem viselhették azt. így ez a korona is csak a Krónika 
olvasójának a tájékoztatására készült, voltaképpen nem volt ott a király fején 
menekülése közben. A hasonló, második miniatúrán Dénes fia, Dezső már nem 
ismerhető fel a halottak között, a románok és a menekülő Károly Róbert hasonlóan 
szerepelnek, mint az első képen, de most a király pajzsán nem látható a kettős 
kereszt. Minthogy az azonos jelenetet megörökítő két miniatúra különböző öltözé
kekben, felszereléssel örökíti meg a menekülő királyt, részletekbe menő élethűségük
ről szó sem lehet, de az adott körülmények mérlegelésével — a miniatúrák és a Kró
nika szövege alapján — valószínűsíthető, hogy Károly Róbert pajzsát, sisakdíszét, 
címeres ruháját, felszerelésének egyéb árulkodó jelvényeit egyaránt levetette mene
külése érdekében, azaz minden olyan heraldikai (és esetleges egyéb) jelvényt letett, 
amelyek segítségével a románok felismerhették volna. 

Végső összegzésként megállapíthatjuk tehát, hogy a XIII—XIV. században Ma
gyarországon a címerek a hadi felszerelés különböző tárgyain szerepelhettek, s ren
deltetésüknek megfelelve alkalmasak voltak arra, hogy tulajdonosukat azonosítha
tóvá tegyék a harcmezőkön — és a mindennapi életben is. 

Иван Бертеньи 

ВОЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБОВ В ВЕНГРИИ В XIII—XIV. ВЕКАХ 

Резюме 

Венгрия находилась на восточном рубеже средневекового европейского гербописания, 
поэтому здесь гербы распространились несколько позже, чем в Западной Европе. Однако из 
XIII—XIV века до нас дошли такие хроникальные записи и грамоты, изображение печатей, 
ювелирных изделий и другие изображения, которые свидетельствуют о военном использо
вании гербовых знамен, щитов, украшений шлемов. 

Необходимость опознавания воинов в тяжелых доспехах (рыцарей), а также руководство 
отдельными войсковыми частями потребовало применения гербовых и военных знаков, чему 
многократные свидетельства имеются уже начиная со второй половины XIII столетия. Наряду 
с гербовым знаменем короля отдельные военачальники воевали под своими гербовыми зна
менами, и начиная с 1270 года свои знамена имели различные венгерские войска. Хроникаль
ные записи того времени часто упоминают гербовое знамя в руках предводителя данного 
войска, а позднее в охранении какого-либо второстепенного, но также высокопоставленного 
вельможи. Захваченные у противника щиты и знамена с гербами считались почетными воен
ными трофеями. Гербы на шатрах служили ориентировке в лагере, но наряду с этим играли 
также роль и репрезентации. 

В XIV веке отправившиеся в поход члены одного рода демонстрировали свою общность 
не только одинаковыми гербами на щитах, но и одинаковыми украшениями на шлемах. 

69 Кёрея Кгбшка, 22 Ь ёв 53 Ь Мю, 44. ее 106. о. 
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О возросшем значении шлемовых знаков в XIV веке свидетельствует тот факт, что первые 
пожалования гербов в Венгрии представляли собой пожалования шлемовых знаков: мастер 
Донч в 1327 году получил прямое разрешение на то, чтобы как только король лично отправ
лялся в поход, он мог носить позолоченный герб, знаки отличия, племовые украшения и 
знамя. 

Гербы можно было использовать и для военных хитростей. Смена герба правителя, шлемо-
вого знака и украшенного гербом платья предводителя войска в 1830 году дали возможность 
королю Карлу Роберту спастись из той узкой котловины, куда в западню заманили его ру
мыны, однако сын Денеша Дежё, облачившийся в гербовое платье короля, погиб смертью 
храбрых. 

Iván Bertényi 

D I E MILITÄRISCHE ANWENDUNG D E R WAPPEN I N UNGARN 
I N DEN 13-TEN UND 14-TEN J A H R H U N D E R T E N 

Resümee 

Ungarn lag an der östlichen Grenze der mittelalterlichen europäischen Wappentrageung, 
so verbreiteten sich hier die Wappen im Verhältnis zu Europa mit einer kürzeren Verspätung. 
Aus der 13-ten und 14-ten Jahrhunderten sind aber zahlreiche Hinweise von Urkunden und 
Chroniken, Abbildungen von Siegeln und Goldschmiedarbeiten verblieben, die von der militäri
schen Anwendung der mit Wappen versehenen Fahnen, Schilde, Zimiere zeugen. 

Ähnlicherweise wie im Ausland erforderte die Erkennbarmachung der schwerbewaffneten 
Soldaten (Ritter) und die Führung der Truppen die Anwendung von -seit dem zweiten Hälfte 
des 13-ten Jahrhunderts oft beweisbar mit Wappen versehenen — Feldzeihen. Seit dem Anfang 
des 1270-er Jahren haben die verschiedenen ungarischen Heereskörper neben der mit Wappen 
versehenen Fahne des Königs unter den mit Wappen versehenen Fahnen der einzelnen Heer
führer gekämpft. Die mit Wappen versehenen Fahnen sind in den die Geschichte der Schlachten 
beschreibenden zeitgenössischen Quellenmaterialen oft in den Händen der heeresführer später 
unter Bewahrung eines zweitrangigen aber vornehmen Hochadeligen erwähnt. Die von dem 
Feind erbeuteten, mit Wappen versehenen Fahnen und Schilde zählten zu ausgezeichneter 
Kriegsbeute. Die auf die Zelten gesetzten Wappen haben die Orientierung im Lager erleichtert 
und dabei haben sie auch eine representative Zierrolle gespielt. 

I m 14-ten Jahrhundert unterscheideten die selben Wappen auf den Schilden und die selben 
Zimiere auf den Helmen die als Mitglieder der selben Familie ins Feld ziehende Soldaten von der 
anderen Familien. Die zugenommene Bedeutung der Helmziere im 14-ten Jahrhundert ist 
auch dadurch gezeigt, daß die erste ungarische Wappenverleihungen eigentlich Verleihungen 
von Zimiere waren: Meister Donch wurde 1327 genehmigt, jemals der König selbst ins Feld 
zieht, kann der Meister goldene Wappen, Insignien, Helmziere und Fahne tragen. 

Die Wappen konnten auch für Kriegslist gebraucht werden. Der Wappen-, Zimier-, und 
Bekleidungwechsel des Heeresführers ermöglichte 1330, daß König Karl Robert aus dem engen 
Kesseltal heil davonkam, in dem er von dem Rumänen in die Fall gelockt wurde. Dezső, der 
Sohn von Dénes, der die Bekleidung mit den Wappen des Königs anzog, hat aber den Heldentot 
gefunden. 
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