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(Ki vo nat)
A ge ne a ló gus és heraldikus KEÖPECZI
SE BES TYÉN Jó zsef töb bek kö zött a
ma gyar kö zép cí mer és a ro mán ki rá lyi cí -
mer (az adap tált mai ál la mi alap ja) ter ve -
zõ je. Mun kás sá ga még min dig nincs ki -
elé gí tõ en fel dol goz va. A kö zölt do ku -
men tum KÖPECZI SE BES TYÉN je len -
té se a Szé kely Nem ze ti Mú ze um nak egy
1931-beni zágoni ki szál lás ról. Ezidõben
ma ga is igaz ga tó ta ná csi tag, KÖPECZI
SE BES TYÉN az igaz ga tó ság fel ké ré sé re
fel mé ri egy ré gi, ál ta la 17. szá za di nak
da tált ház elõ ke rült alap ját és a zágoni re -
for má tus egy ház kle nó di u ma it. A do ku -
men tum úgy tu do mány tör té ne ti leg, mint
mû ve lõ dés tör té ne ti leg szá mot te võ ér té -
ket kép vi sel.

Az egyik ke ze men meg tu dom szá mol ni
azo kat, akik írá sa ik ban fel ele ve ní tet ték és mai
hé za gos is me re te ink függ vé nyé ben be mu tat ták,
mél tat ták KEÖPECZI SE BES TYÉN Jó zsef
munkásságát.1

Nap ja ink ban is saj ná la to san ke vés sé
is mert az a te vé keny ség, amit ge ne a ló gi ai és
he ral di kai szak ér tõ ként ki fej tett. Meg je lent
írá sai, szak ta nul má nyai, raj zai, ak va rell jei
alap ján meg ál la pít hat juk, hogy a ma gyar cí -
mer tan egyik leg je len tõ sebb kép vi se lõ je
volt.

Ka lan dos, sze mé lyi sé ge ál tal „ele ve el -
ren delt” éle te re gény be il lõ. Most nem idéz zük
fel éle té nek ed dig meg is mer he tett ré sze it, csu pán
a le köz len dõ írá sa (je len té se) kap csán mu tat juk
be egy idõ sza kát.

1919-ben mint a Szé kely had osz tály volt
tiszt jét, had na gyát a Bras sói Fel leg vár ba zár ták.
In nen – va ló szí nû leg elõ ne ve mi att – Köpecre in -
ter nál ták. Eb ben a há rom szé ki bá nyász fa lu ban
lelt ott hon ra és csa lád ra. 1942-ig élt itt, amíg KE -
LE MEN La jos ösz tön zé sé re Ko lozs vár ra nem
köl tö zött, hogy az Er dé lyi Nem ze ti Mú ze um le -
vél tá rá ban he ral di kai ku ta tá so kat vé gez zen.

1931-ben CSU TAK Vil mos hoz, a Szé -
kely Nem ze ti Mú ze um igaz ga tó já hoz be je len tés
ér ke zett KISS La jos zágoni ny. igaz ga tó-ta ní tó -
tól, hogy a MIKES-család ku ri á lis tel kén egy ré -
gi ház alap ját fe dez te fel az új tu laj do nos. CSU -
TAK Vil mos a be je len tés kap csán két le ve let írt.
Az egyi ket KISS Lajosnak2, mely ben ér te sí tet te,
hogy a kér dé ses te lek és ház alap meg vizs gá lá sá -
ra K. SE BES TYÉN Jó zse fet fog ja ki kül de ni. A
má sik levelet3 a mú ze um igaz ga tó-vá laszt má nya
egyik tag ja ve het te kéz hez. Eb ben ar ra kér te a
szin tén zágoni il le tõ sé gû SZÕTS Al ber tet, hogy
le gyen a mú ze um ki kül dött je se gít sé gé re an nak
el szál lá so lá sá ban, élel me zé sé ben és a tár gya lá -
sok fel vé tel ében.

KEÖPECZI SE BES TYÉN Jó zsef, aki
eb ben az idõ szak ban szin tén a mú ze um igaz ga -
tó-vá laszt má nyá nak a tag ja volt, 1931. már ci us
23-án és 24-én tett ele get meg bí za tá sá nak. A
tõ le meg szo kott pon tos ság gal és lel ki is me re -
tes ség gel mér te fel a fel fe de zett ré gi ház alap -
ját, az ott elõ ke rült ré gé sze ti le le te ket pe dig
kor meg ha tá ro zá suk után le ír ta. Eze ken túl me -
nõ en lajst ro moz ta és szám ba vet te a zágoni re -
for má tus egy ház úr asz ta li edé nye it és var rot ta -
sa it is.

A je len té se mel lék le te ként fel tün te tett
ház alap rajz és te lek tér kép meg ma radt. A fény ké -
pek és le me ze ik el kal lód tak, vagy a mú ze um
fototékájának még fel dol go zat lan ré szé ben lap -
pan ga nak.

A je len tés le lõ he lye: Sep si szent györgy,
Szé kely Nem ze ti Mú ze um, Irat tár
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A szö veg ben elõ for du ló ide gen 
sza vak ma gya rá za ta

kuppa: a ke hely csé sze ala kú ital tar tó ré sze
nódus: a ke hely szá rán lé võ gomb
stí lus: a ke hely szá ra
rotulus: a ke hely szá rán – rend sze rint hat – bü työk sze -
rû en ki ál ló dí szít mény
casserol: ser pe nyõ
patena: ka to li kus egy há zi ke hely tar to zé ka, ne mes fém -
bõl ké szült kis tá nyér ka, ame lyet fe dél ként a ke hely re
he lyez nek. Er re he lye zik az os tyát.

JJee lleenn ttééss aa ZZáággoonn kköözz sséégg bbee 
vvaa llóó kkii sszzááll lláá ssoomm rróóll

A Szé kely Nem ze ti Mú ze um Igaz ga tó sá ga
az zal a fel adat tal bí zott meg, hogy száll jak ki Zágonba,
a zágoni Mi kes ku ri á lis te lek nek VE RES Dé nes zágo-
ni la kos ál tal meg vá sá rolt ré szén le võ, s ál ta la fel fe de -
zett és fel tárt ré gi ház alap ját mér jem föl, ko rát a le he -
tõ ség sze rint ha tá roz zam meg, to váb bá a tu laj do nos ál -
tal a fel tá rás nál ta lált le le te ket a Mú ze um ré szé re szál -
lít sam be.

Fel ada to mat ké pez te to váb bá a ref. Egy ház
em lé ke i nek meg vizs gá lá sa, le fény ké pe zé se és le írá sa, a
temp lom elõtt fel szín re ke rült vár alap fel mé ré se, s a
zágoni Mi kes kú ri á nak és tel ké nek fel mé ré se és le írá sa.

Út ra kel tem 1931. már ci us 23-án d.e. 11 óra -
kor taxiautóbuszon, s Zágonba ér kez tem d.u. 1 óra táj -
ban. Itt SZÕCS Albrt mú ze u mi-igaz ga tó vá laszt má nyi
tag, zágoni bir to kos úr nál el töl tött ebéd után VE RES
Dé nes sel ki men tem a fel tárt ház alap hoz és itt a kö vet -
ke zõ ket ta lál tam:

A szán tó nak hasz nált te rü let nek Nagybo ros -
nyó fe lé esõ, nyu ga ti fe lé ben, az út test tel pár hu za mos
egyen le te sen dom bo ro dó ma gas la ta, il let ve eny he ge -
rin ce leg ma ga sabb he lyén, a fel szín alatt 20-25 cm-re, a
ke rí tés tõl 30 m-re, (az út test szé lé tõl 32,5 m-re) egy tel -
je sen fel tárt ház alap ja tûnt föl, mely nek az út test tel

pár hu za mos kes keny front ja 11,30 m, be fe lé ter je dõ
hosszú sá ga pe dig 22,54 m.

A ház ál lott az ala po zás sze rint az út fe lõl két
alá pin cé zett szo bá ból (a D-K-i 4,69 x 7,64 m, az É-Ny-
i 4,54 x 7,64 m), ezek mö gött egy nagy szo bá ból (6,60
x 12,80 m), mely nek D-K-i fa la foly ta tá sa az el sõ szo -
ba hos  szan ti fa lá nak, má sik hos  szan ti fa la, a nagy szo ba
D-K-i fa lá hoz csat la ko zik egy ki sebb szo ba alap ja,
mely 6,20 m hos  szú, az út fe lõl 3,90 m, szem ben pe dig
3,60 m szé les. Ez utób bi fal foly ta tá sa a nagy szo ba be -
zá ró fal alap já nak.

A nagy szo ba É-Ny-i fa lá hoz az É-i sa rok tól
3,20 m-re kívül egy nagy já ban négy szö gû, tö mör alap
csat la ko zik, mely nek a fal irán ti hos  sza 3, 55 m, É-Ny-
i vo na la 2,25 m, itt egy (va ló szí nû) tá masz tó pil lér 0,50
x 0,70 x 0,80 m alap jai lát ha tók, s et tõl 0,60 m-re, a
nagy szo ba fa lá hoz me nõ ol da la 1,85 m. Az alap fa lak
vas tag sá ga nagy já ban 70 cm. Tisz ta, fa ra gat lan, de jól
ös  sze vá lo ga tott és il lesz tett ter més kõ bõl van nak, tég la
köz tük nincs. A kö tõ anyag ho mok ból és mész bõl ke -
vert so vány mal ter.

A pin ce fa la – a fa lak men tén tel je sen ki ásott
ré gi pin ce föl dig – 170 cm ma gas. A pin ce két osz tá lyát
el vá lasz tó köz fal 50-60 cm szé les ség közt vál ta ko zik.
Eb ben egy ki nem épí tett hely aj tó nak le he tett hagy va.
A pin ce le já ra ta az É-Ny-i fal ban le he tett, mert itt az
alap fal 2,90 m szé les ség ben a föl dig meg sza kad.

A D-K-i pin ce É-K-i sar ká ban egy fal fel szí -
né ig érõ, kb. 2 x 2 m tö mör kõ épít mény volt, mely bár
a fa lig ért két ol da lá val, még is kü lön volt épít ve. Ezt a
tu laj do nos el bon tot ta, s így pon to san nem néz het tem
meg. Va ló szí nû leg a haj da ni szo bá ban le võ, na gyobb,
épí tett kály há nak le he tett az alap ja. A pin ce ge ren da
men  nye ze tes le he tett, mert a bol to zat nak nyo mai nem
fe dez he tõk fel.

A pin ce a hu musz alatt szí nül tig te le van tör me -
lék kel, mely csak a fa lak mel lõl ta ka rít ta tott el. E tör me -
lék áll leg na gyobb rész ben ho mok kal és ka vic  csal ke vert
mész bõl, va gyis el por lott malterbõl, e kö zött na gyobb
kö vek bõl, fe nyõ fa-szén da ra bok ból, to váb bá 25,5 x 12,5
x 4 cm mé re tû, elõb bi nél jobb mi nõ sé gû, 19,5 x 11,2 x 4
cm tég lák ta lál tat tak a tör me lék közt.. Ez utób bi ak igen
ha son lí ta nak a csí ki, két ség te le nül XV. szá za di temp lo -
mok épí té sé hez hasz nált tég lák hoz. Egyik tég lán sem
lát ha tó az, hogy fal épí tés re hasz nál ta tott vol na, mert
mal ter nyo mok raj tok nin cse nek. Va ló szí nû leg a ré gi fa -
men  nye zet bo rí tá sá ra hasz nál tat tak. Mind két tég la tí pus -
ból 1-1 pél dányt be hoz tam a Mú ze um ba.

Ér té ke sebb, a Mú ze um ba be szál lí tott tárgy,
mely a tör me lé kek bõl ke rült elõ, két há rom szö gû la kat,
mind ket tõ ron gált ál la pot ban.

E két la kat kö zül a ki sebb az épebb, s en nek
fél kör nél ma ga sabb ken gye le le van csuk va. A há rom -
szö gû, vas la kat test felül 5,5, ol da la i nál 4,5 cm mé re tû,
vas tag sá ga 2,8 cm. A ken gyel ívé nek ma gas sá ga 4 cm,
szé les sé ge 5 cm, s 0,5 x 0,6 cm vas tag sá gú szög le tes
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rúd vas ból van ala kít va. A kulcs lyuk nak ki ál ló, csõ sze rû
szá ja erõ sen le tö re de zett. A lyuk kö ze pé bõl egy 2,2 cm
hos  szú, 0,5 cm át mé rõ jû, hengerded or só áll elõ, az el -
vesz tett kulcs fu ra ta szá má ra. A la kat test hát só ol da lán,
a pe rem tõl az al só szö gig egy kb. 1 cm szé les, la pos vas -
pánt van fel erõ sít ve. E la kat egy nagy tûz nyo ma it vi se -
li ma gán, mert a rá ta padt föld vö rös re van ég ve.

A na gyob bik la kat nak ken gye le hi ány zik, jobb
kes keny ol da la ki tört – en nek da rab ja meg ke rült. Hát só
ol da lá nak élé nél nagy lyu ka kat mart a rozs da. E hé za -
gon és a ki tört ol da lon ke resz tül a la kat szer ke ze te lát -
ha tó. E la kat pe re me 6,7 cm, ol da lai 6,3 cm hos  szú ak,
vas tag sá ga 2,9 cm. Két kes keny ol da lá ra 12 mm szé les
erõ sí tõ le mez van for raszt va. Elõ lap ján a bal ol dal kö ze -
pé tõl a fel sõ sa ro kig egy pánt van fel erõ sít ve kö ze pe tá -
ján egy fu rat tal a csö ves kulcs szá má ra. A hát só ol da lon
a pe rem tõl a csü csö kig egy ara nyo zott pánt van fel erõ -
sít ve, s a la kat töb bi ré sze in is ara nyo zás nyo mai lát ha -
tók. E két la kat a XVII. szá zad for má ja sze rin ti.

A tör me lék kö zül még sok ló és más ál lat csont
ke rült elõ, ezek nek kü lö nös fon tos ság nem tu laj do nít -
ha tó, mert min den va ló szí nû ség sze rint az ös  sze om lott
ház pin cé jé be, az ál la ti hul lák – el föl de lés he lyett –
egy sze rû en be do bat tak.

A ház, mely nek fun da men tu ma a hu musz ré teg
alól ke rült elé, – az ala po zás vas tag sá gá ból kö vet kez -
tet ve – föld szin tes kõ ház le he tett, felül tég lá val bur kolt
fa men  nye zet tel. A két fé le tég la tí pus ko rá nak meg ha tá -
ro zá sá ra al kal mat lan, mert kü lön vet te tett ilyen kis
alak ban, a men  nye zet bur ko lá sá ra. Itt a tég lák kö ze it
nem an  nyi ra a túl me rev és a raj ta já rás ál tal tö re de zõ
malterrel tölt het ték ki, ha nem a ru gal ma sabb és köny  -
nyeb ben ja vít ha tó agyag gal. Ezért nem fe dez he tõk föl e
tég lá kon mal ter nyo mok.

A la ka tok – me lyek XVII. szá zad be li ek sem
biz tos kór ha tá ro zók az épü let ko rá ra néz ve. Egyet len –
bár nem egé szen bi zo nyos – kor ha tá ro zó a ház el ren de -
zé se, a volt szo bák el he lye zé se. E te kin tet ben két ség te -
le nül ro kon vo nást mu tat a csíkszentkirályi, rom la do zó,
két ség te le nül XVII. szá za di Bors kú ri á val. Te kint ve az
alap ra üle pe dett 20-25 cm hu musz ré te get, va la mint azt,
hogy tel je sen fe le dés be ment lé te zé se, s csak a vé let len -
nek tu laj do nít ha tó fel fe de zé se, épí té sé nek va ló szí nû
ko rát a XVII. szá zad ra te het jük. Sor sát a tör me lék kö -
zöt ti ököl nyi, sõt na gyobb fe nyõ fa szén da ra bok, va la -
mint a két la ka ton vö rös re égett föld mu tat ják. Úgy lát -
szik, a ház far észei le ég tek a pin cé ig. A ház fa lai pe dig
el hor dat tak, a hu musz be lep te, s a ház he lye em ber em -
lé ke zet óta szán tó föld nek hasz nál ta tott. A tör me lék nek
a ket tõs pin cé bõl va ló tel jes ki ta ka rí tá sa kor re mé nyünk
le het még más em lé kek fel fe de zé sé re.

Más na pot, 1931. már ci us 24-ét a ref. egy há zi
em lé kek meg vizs gá lá sá val, le írá sá val és le fény ké pe zé -
sé vel töl töt tem.

A temp lom 1783-ban épült, a ré gi temp lom
he lyén. E temp lom ból – saj nos – sem mi sem ma radt

meg. A temp lo mot most kö rül ve võ kõ ke rí tés elõtt, a to -
rony tól nyu gat ra egy vár-rész let alap vá za tû nik föl, két
– kí vül szeg le tes, be lül hengerded, elég gé ter je del mes
bás tya köz ti, kis sé ívelt fal kö ze pén egy hos  szabb, ki fe -
lé nyú ló, négy szö gû, erõs ala pú épü let alap vo na lai lát -
ha tók, ez va ló szí nû leg a ka pu to rony alap ja. Fel mé ré se
a nagy esõ mi att le he tet len volt.

Az egy ház nak ér té kes, szép úr asz ta li fel sze re -
lé se van. Ezek kö zül fõ ként a két ré gi ke hely ké pez na -
gyobb ér té ket.

1. Ke hely. Ara nyo zott ezüst, dom bo rí tott, vé -
sett és al só stí lu son pon colt mû.

Kuppája alul le ke re kí tett kúp ala kú. Pe re me
ke re ken bor dá zott, az újabb va la mint ezüst be sze gé se
is. Úgy lát szik, hogy az ere de ti pe rem be sza ka do zott és
ezért újab ban be sze ge tett. A kuppának ko sa ra nincs.

Fel sõ stí lu sa hengerded, kö ze pe fe lé ível ten
vé ko nyo dó. E  stí lus dur va ól mo zás sal van a kuppához
és nódushoz for raszt va. Hos  szan ti forrasztáshelye széj -
jel vált, s egy dur va vö rös réz szög gel van át üt ve. E stí -
lus nem egy ko rú a ke hel  lyel, az ere de ti el ve szett.

A nódus la pos, ke rek, ke reszt bor dás, dom bo rí -
tott, két le mez bõl áll, az al só ból és fel sõ bõl, s ez a ke rü -
let kö rül ös  sze van for raszt va. E nódus sem az ere de ti,
for má ja s primitiv tech ni ká ja a XVII-XVI II. szá zad ra
utal nak.

Az al só stí lus hengerded, ezüst. Eb be fo lyó
nö vény or na mens van vés ve, il let ve en nek alap ja ki van
vág va. E hul lám vo na las mo tí vum szõ lõ in dán szõ lõ le -
ve le ket, szõ lõt és egy négy szir mú ró zsát mu tat. E stí -
lus da rab két ség te le nül egy ko rú a ke hel  lyel. Ez is a
nódus alatt dur ván van ólom mal fel for raszt va.

A talp ke rek ala pú, ívelt for má jú, kúp ala kú,
tel je sen si ma. Talp pe re me füg gõ le ges, alól egy ket tõs,
hor nyolt sze gél  lyel.

A talp, kuppa és al só stí lus egy ko rú, XIV. szá -
za di. Ma gas sá ga 17,3 cm. Kuppájának át mé rõ je 10 cm.
A talp át mé rõ je 11,8 cm.

2. Ke hely. Ara nyo zott ezüst, dom bo rí tott, vé -
sett, át tört és ön tött mû, sod rony zo mán cos kuppa ko -
sár ral.

A kuppa si ma, ara nyo zott, eny hén ki haj ló pe -
re mû, ma gas for má jú. Ko sa rá nak felül gó ti kus, ala -
csony ön tött ke reszt ró zsa-sor pár tá ja van. A ko sár ma -
ga há rom ket tõs cikk re van oszt va. E cikkpárok a pár tá -
tól a stí lu sig ter je dõ, ho mo rí tott és szé le in hul lá mos be -
haj to ga tott le mez zel, s en nek kö ze pén hos  szá ban fel -
for rasz tott, sû rûn bor dá zott vas ta gabb, ara nyo zott ezüst
sod ron  nyal van nak el vá laszt va. A cikkpárok pe dig egy-
egy sod rott, vé ko nyabb drót tal van nak ket té oszt va. A
cik kek zo mán cos ala pon, vé kony, sod rott és fel for rasz -
tott ezüst szá lak ból for mált vi rá go kat tün tet nek föl.

A zo mán co zás e ke hely ko sa rán tûz zo mánc. A
cik kek ezüst alap ja vál ta koz va sö tét, fe ke tés zöld és vö -
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rös bar na volt, ezek – kü lö nö sen az utób bi an  nyi ra le tö -
re de zett, hogy csu pán a nyo mok ból ál la pít ha tó a szín
meg. A sö tét zöld bõl van nak ös  sze füg gõ ré szek is.

A vi rá gok egy-egy hat szir mú fe hér ró zsá ból
ál la nak. Ezek a gyû rû for mán for rasz tott sod ro nyon be -
lül, fe hér rel van nak ki tölt ve, an  nyi ra, hogy dom bo rú an
ki emel ked nek. A szá rak ról le füg gõ, ke re ken kez dõ dõ,
csúcs ban vég zõ dõ, ívelt le ve lek vi lá go sabb zöld szí nû -
ek.

A stí lus hat ol da las ha sáb, felül és alul egy-egy
hor nyolt szé lû sze gél  lyel. Úgy a fel sõ, mint az al só stí -
lus rossz ös  sze ál lí tás kö vet kez té ben a nódus fe lé ke rült.

Mind két stí lus ol da la i ba renaissance be tûk
van nak vés ve. A fel sõ ben: MARIAH az al só ban:
IWAVSN (az al só nak je len té se is me ret len).

A nódus la pos, ke rek, alul-fölül hat dom bo rí -
tott le vél ido mot mu tat. Hat ma gas, casserolszerû rotu-
lusa van, kis sé ki fe lé szé le se dõ, hul lá mo san hat ka ra jú ra
haj to ga tott le mez bõl ala kít va. Ket tõ ben egy-egy hat -
szir mú, ezüst bõl ki vá gott ró zsa van, ezek be fe lé ho mo -
rí tot tak, s kö ze pü kön egy-egy ara nyo zott gömb van.

Ma gas sá ga 21,9 cm. A kuppa át mé rõ je 8,6
cm. A talp át mé rõ je 11,4 cm

Elég gé ép da rab a XVI. szá zad ele jé rõl.
3. Úr asz ta li ke nyér tar tó tá nyér. Ara nyo zott

ezüst, jó ki dol go zá sú. Át mé rõ je 16,3 cm, si ma pe re me
2,5 cm, mé lye dé se 11,3 cm. A pe re mé be fe lül rõl be üt -
ve (2/1) (EE és 12). Tel je sen ép. (Bá ró SZENTK-
ERESZTY Zsig mond al tá bor nagy ado má nya, 1815-
bõl, a ke resz te lõ kan ná val együtt.)

4. Patena. Ara nyo zott réz. Át mé rõ je 11,5, pe -
re me 23 mm. Je len leg a be te gek úr va cso rá já hoz hasz -
nál ta tik. Mes ter je gye nincs.

5. Ke resz te lõ kan na. Ezüst ara nyoz va, fe dél -
lel, fül lel és ki ön tõ csõr rel, ib rik alak. Tel je sen si ma.
Mes ter je gye EE és 12 (mint a ke nyér osz tó tá nyér nak).
Ma gas sá ga 14,1 cm, fel sõ át mé rõ je 8,0 cm, al só át mé -
rõ je 10,2 cm.

Ké szít tet te az egy há zi jkv. sze rint, bá ró
SZENTKERESZTY Zsig mond al tá bor nagy 1815-ben.

Ón mû vek.
1. Ón ku lacs. Nagy, la pos, tég la lap ala pú, felül,

két kes keny ol da lán be fe lé dom bo ro dó, s fel sõ ré szén
csa va ros fe dél lel. A rá csa var ha tó fe dél nek karikaanyá-
ja meg van, ken gye le el ve szett.

Mindnégy ol da la vé sés sel dí szí tett.
El sõ, szé les ol da lán felül PAVLVS MI KES D.Z.
16 8 5.
E fel írás alatt vé sett ko szo rú ban a Mi kes cí -

mer kép vés ve (pajzs nél kül): ko ro ná ból ki nö võ, ket tõs -
far kú, ko ro nás orosz lán, fel emelt jobb já val há rom ke -
resz te zõ dõ nyíl ves  szõt tart va, heg  gyel föl. A ko szo rú -
tól jobb ra és bal ra egy-egy be fe lé for dul va ülõ hím szar -
vas vé sett ké pe lát ha tó. A ko szo rú alatt ket tõs, zeg zug -
so ros, felül kis sé szivalakúan be hor pasz tott ke ret ben,
egy sze rû hal mon, mely nek bal ol da lá ból egy le cson kí -

tott fa nõ ki, balravágtató, de hát ra te kin tõ lo vas alak ja
van ap ró zeg zug vo nal lal vés ve. A lo vas spa nyol vi se le -
tû. Ma gas he gyû, ka ri más ka lap ja van, hát só ré szén egy
strucc tol lal. Ar ca ba ju szos, sza káll ta lan. Ka bát já nak
gal lér ja széjjelnyilló, ke mé nyí tett. A ka bát ma ga szûk,
de ré kig érõ. Uj ja szûk, a vál lon alul egy sze gély dí szí -
tés sel. A nad rág alul szûk, felül bug  gyos, ha ránt csí ko -
zott. Csiz má ja ma gas, lágy szá rú. Szá ra felül hát ra íve lõ
sza bá sú. Sar kan tyú já nak fel erõ sí té se nincs áb rá zol va.
A nye reg raj za ki ve he tet len. A kan tár egy sze rû, a kan -
tár szár alul csip ké zett, ilyen a far mat ring és szügy el lõ
is. A lo vas de re ká nál gör be kard mar ko la ta, s en nek S
ala kú ke reszt va sá nak fe le lát szik. Te hát kard ja jobb ol -
da lán áb rá zol ta tott.

A ku lacs má sik szé les ol da lát a bi ro dal mi, két -
fe jû sas vé sett raj za fog lal ja el, egy sze rû, zeg zug vo na -
las ke ret ben. Ma gas sá ga a csa var ki ön tõ nél kül 21 cm,
szé les sé ge 17,7 cm. Vas tag sá ga 9,3 cm. Az al só fe nék
17,7 x 9,3 cm. Az egész ma gas ság csa var fe dél fü lé vel
együtt (ez utób bi fel ál lít va) 25,2 cm. Mes ter je gye
nincs. Ke vés for rasz tá si nyo mon kí vül ép.

2. Ón ku lacs. Elõb bi hez ha son ló, de lap jai csu -
pán egy sze rû vo nal ve ze té sû nagy szö gek kel van nak dí -
szít ve. En nek rá csa var ha tó fe de lén a vas ken gyel ka ri ka
is meg van.

Ma gas sá ga a ki ön tõ nél kül 21,6 cm, szé les sé -
ge 15,5 cm, vas tag sá ga 9,8 cm. Fül ken gye lé vel együtt
29,1 cm ma gas. Mes ter je gye nincs. Tel je sen ép.

3. Úr asz ta li, ón bo ros kan csó. Ma gas, kar csú
alak, fedéllel, ki ön tõ vel, fül lel és gömb-bil len tõ vel.

Pa lást ja le fe lé szé le se dõ, si ma. Szá ját göm bö -
lyû ab roncs kö rí ti. Ki ön tõ je facettes élû. Tal pa alul
dom bo rú an ki szé le se dõ, alul la pos. Fe ne ké nek kö ze pé -
be elül egy spi rá lis vo nal van be vés ve. Fe de le a csõrt is
fö di. Kö ze pén egy du do ro dá son esz ter gált csü csök áll
föl. Bil len tõ je gömb ala kú, fü le alul fel ka nya ro dik, s itt
renaissance paj zsocs ká ban vég zõ dik. A fül kül sõ lap ján
renaissance or na men tá lis ön tött dí szí tés van. Leg fe lül
Bras só pajzsbafoglalt cí me re, mely a fa törzs tõl jobb ra
és bal ra L és M ön tött be tû ket vá laszt ja el. A fe dél bel -
se jé ben mes ter jegy van be üt ve, kör ben J és G ös  sze font
be tûk. Ma gas sá ga a bil len tõ vel együtt 23,7 cm. Fel sõ
át mé rõ je 6,7 cm. A fe nék át mé rõ je 10,8 cm. Tel je sen
ép. XVIII. szá zad.

A zágoni ref. Egy ház ré gi var rot ta sai.

1. Nagy, táb lás úr asz ta li te rí tõ. A táb lák vál ta -
koz va há lós (neccelt) négy zet és vi lá gos kék at lasz se -
lyem bõl van nak. Az egész há lós (neccelt) ke ret tel van
övez ve és sár ga se lyem mel és sár gás ba tiszt vá szon nal
táb lá san bé lel ve. A sár ga se lyem a há lós táb lák – a ba -
tiszt a kék se lyem alatt van.

A há ló (necc) ba rack szín selyemszállból van
ké szít ve. Ke re tük egy pi ros és kék vál ta ko zó hím zett
vo nal. E bel sõ ke ret kö ze pén két egy mást ke resz te zõ
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ovál van, egyik bor dó vö rös, a má sik arany. E kö zép bõl
egy-egy zöld ke hely bõl szét ága zó szeg fû, pi ros, kék,
arany, sár ga és drapp szir mok kal nyú lik a sar kok fe lé.
Ezek közt egy-egy bor dó, kék, vagy zöld bim bó van hí -
mez ve. Ös  sze sen 13 ilyen há lós táb lá ja van e te rí tõ nek.
A kö zép sõ ke re té ben, dí szí tés sze rû en, ezüst szál lal
varr va: VÁR VÁN VÁR TAM / AZ VRAT / S Õ hoz:
TE RE /. A kö vet ke zõ sor má so dik négy ze té nek ke re té -
ben: KOR DA / MARIA / AN NO / 1782 / ol vas ha tó. A
hím zett táb lák épek, a kék se lyem táb lák sza ka do zot -
tak. Nagy sá ga 151 x 153 cm.

2. Ki sebb, ba tiszt te rí tõ. Ke re te szines, go be -
lin sze rû tech ni ká val ké szül ve, s szö ge i ben egy-egy
ugyan ilyen hím zett dí szí tés sel. A hím zés anya ga se -
lyem, he lyen ként la pos, arany skó fi um mal ékít ve. A
ke ret min ta egy õz bar na hul lám vo nal, s en nek kö ze pé -
ben, egész hos  szá ban egy arany vo nal. E hul lám vo nal -
ból ágaz nak szét rend sze re sen so ra koz tat va az ágak,
me lyek min de ni ké nek há rom le ve le van. Ezek szí ne zé -
se vi lá gos és sö tét ró zsa szín, s vi lá gos, kö zép- és sö tét
zöld. A szög let dí szek bar nás, le vá gott fa tör zse ket áb rá -
zol nak, zöl del lõ ágak kal, s ezek közt 4-4 zöl des ma dár -
ká val. Gon dos, fi nom mun ka. A ba tiszt sza ka do zott.
Nagy sá ga 76 x 78 cm.

Fel ada tom nak egyik igen fon tos ré szét, a Mi -
kes kú ria és tel ki nek fel mé ré sét nem tel je sít het tem a
majd nem ál lan dó an zu ho gó esõ mi att. A kú ri á ba nem
me het tem be, mert a tu laj do nos nem volt ott hon. A pin -
cé jé ben vol tam, s in nen si ke rült – a bol to zat egyik meg -
rom lott ré szé bõl egy tég lát el hoz nom, en nek mé re te 21
x 12 x 4,2 cm.

A te lek nek a köz ség há zán le võ ka tasz te ri tér -
ké pek rõl va ló alap rajz má so la tát el ké szí tet tem.

Sep si szent györgy, 1931. áp ri lis 7-én.
K. SE BES TYÉN Jó zsef

(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét, be le ért ve a
köz lés be li e ket is, kö tet szer kesz té si szem pont ok in do -
kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

RRaa ppoorr ttuull lluuii JJóó zzsseeff KKEEÖÖPPEECCZZII
SSEE BBEESS TTYYÉÉNN ccããttrree MMuuzzeeuull
NNaaþþiioonnaall SSeeccuuiieesscc pprriivviinndd oo
ddeeppllaassaarree îînn ZZaaggoonn ((jj.. TTrreeii
SSccaauunnee)) 
(Rezumat)

József KEÖPECZI SE BES TYÉN, ge -
nealog ºi heraldist, es te între altele creator al ste-
mei maghiare medii ºi al stemei regale româneºti
(baza stemei naþionale actuale, adaptate). Ope ra
sa nu se cunoaºte în suficientã mãsurã nici în ziua

de azi. Documentul publicat constituie un ra port
al lui József KEÖPECZI SE BES TYÉN cãtre
Muzeul Naþional Secuiesc privind o deplasare în
comuna Zagon, din 1931. Fiind el însuºi membru
al consiliului dirigent al muzeului, József
KEÖPECZI SE BES TYÉN a fost însãrcinat de
cãtre consiliu sã examineze aici fundaþiile unei
case care va fi datatã de el în sec. XVII. ºi sã
descrie clenodiile bisericii reformate din locali-
tate. Documentul prezintã in te res atât din punctul
de vedere al istoriei ºtiinþei cât ºi al istoriei cul-
turii.

TThhee RReeppoorrtt ooff JJóózzsseeff KKEEÖÖPPEECCZZII
SSEEBBEESSTTYYÉÉNN ttoo tthhee SSzzéékkeellyy
NNaattiioonnaall MMuusseeuumm aabboouutt hhiiss
FFiieelldd--WWoorrkk ttoo ZZáággoonn ((ZZaaggoonn,,
CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The genealogist and heraldist József
KEÖPECZI SEBESTYÉN is among others
author of the project of the middle Hungarian
coat-of-arms, as well as of the Romanian royal
coat-of-arms (the basis of the one still used
today). His work has not been satisfactorily
investigated. The document presented is his
report to the Székely National Museum about
one of his field-works in the village Zágon in
1931. During that period he was a member of the
Council Board himself and as such, at the request
of the board, he measured the foundations of a
house he presumed to be from the 17th century,
as well as the clenodies of the Reformed church
in Zágon. The document is of real value from the
point of view of the history of both science and
culture.
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148 3. ábra A zágoni MIKES-ónpalack elõoldalának díszítménye



1494. ábra A zágoni MIKES-ónpalack oldallapjainak díszítménye



150 5. ábra A zágoni MIKES-ónpalack hátoldalának díszítményei
(KÓNYA Ádám rajzai a múzeum 1990. évi RÁKÓCZI-MIKES emlékkiállítása számára)


