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Bevezetés 

Hiánypótló munkát olvashat az, aki (virtuálisan) kézbe veszi az Ars Ensis új 

Heraldikai Ismertetőjét. Az elmúlt években az egyesületi élet számos területén jelentős 

fejlődés ment végbe, ez alól a Heroldi Kör sem volt kivétel. Ahogy egyre több új taggal 

gyarapodott az egyesület, egyre többen jelentkeztek Díjvívásra, és szerettek volna saját 

címert védeni. Ez szükségessé tette a címerkészítésre vonatkozó információk mind 

több leendő címerviselőhöz történő eljuttatását. Személyi változások is történtek, 

kibővült a Heroldi Kör, új tapasztalatokat és ismereteket gyűjtöttünk. A régi, 2011-ben 

készült Heraldikai Ismertető az új követelményeknek már nem felelt meg, ezért a 

Heroldi Kör a heraldikai rendszerünk felülvizsgálata után egy új Ismertető elkészítése 

mellett döntött. 

Az új mű az egyesületi szabályrendszer és a heraldikai szakirodalom alapján készült, 

számos illusztrációval és a már megvédett címerek köréből vett példákkal. Egyes 

fejezeteket Bárczay Oszkár Heraldikai Kézikönyvéből vett idézetekkel is 

kiegészítettünk. Ez a könyv, és számos további hasznos dokumentum megtalálható 

abban a link-gyűjteményben, amely jelen ismertetővel együtt az egyesületi honlapon 

közzétételre kerül. Ezekben a művekben számos érdekesség és a jelen Ismertető 

kereteit meghaladó részlet található, így minden címertervezésre vállalkozó, vagy csak 

a heraldika iránt érdeklődő tagtársunknak ajánljuk ezek tanulmányozását. 

Reméljük, hogy az új Heraldikai Ismertető mindenkinek meghozza a kedvét a 

címertervezéshez, és segítséget nyújt a részletek kidolgozásához. Természetesen a 

Heroldi Kör tagjai is rendelkezésre állnak minden olyan kérdés megválaszolásában, 

melynek ebben az Ismertetőben már nem jutott hely. Találkozzunk a Díjvíváson! 

1. Történeti áttekintés 

A címerek eredetével kapcsolatban számos könyv, értekezés és különböző 

értelmezés látott napvilágot. Ennek ellenére máig bizonytalan, hogy pontosan hogyan 

alakult ki a címerhasználat szokása és a heraldika tudománya. Mi sem szeretnénk egyik 

vagy másik vélemény mellett állást foglalni; a leggyakoribb elméletek összefoglalásával 

viszont mégis bemutathatjuk azt a történeti-kulturális hátteret, amiből az Ars Ensis 

címerhasználata is származik. 

A címerhasználat kezdeteit gyakran a teljes testet befedő lemezvértek és arcot takaró 

sisakok elterjedéséhez kötik. A XI-XII. század európai hadviselésének központi eleme 

a nehézlovasság rohama volt; ha azonban az ellenséget ez nem törte meg, a kialakuló 

kézitusában szükség lehetett az egy oldalon harcolók azonosítására. A páncélban 

felismerhetetlen lovagok aránylag nagy felületű pajzsa jó alapul szolgálhatott egy 

azonosító jelzésnek vagy mintának. A katonai szükségszerűségből kialakuló szokáshoz 

további jelentések kapcsolódtak, az élet más területein is elterjedt a használata, 

intézményesülése pedig elvezetett a ma ismert heraldikához. 

Más szerzők a címerhasználatnak inkább civil eredetet tulajdonítanak. Családokhoz 

vagy tisztségekhez kapcsolódó, örökletes szimbólumokat a címerek elterjedése előtt is 

használhattak, például pecsétnyomókon. Később ezek a szimbólumok katonai 

használatba is átkerülhettek. Valószínűsíthető az is, hogy ezek a proto-heraldikus 
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szimbólumok először inkább a harctéren jobban szembetűnő zászlókon és lobogókon 

jelentek meg, a pajzsokra pedig csak később, mintegy látványelemként kerültek át. 

Kérdéses a címerhasználat elterjedésének mikéntje is. Az új szokás igen rövid idő 

alatt egész Európában elterjedt, és bár kialakultak helyi jellegzetességei, az alapelvek 

mindenhol ugyanazok voltak. Ezzel kapcsolatban a korban népszerű lovagi tornákat 

említik gyakran, de szerepet játszhattak a keresztes hadjáratok, vagy akár a civil élet 

szempontjai, igényei is. Biztosat ezzel kapcsolatban sem lehet mondani, a fennmaradt 

dokumentumok és leletek alapján csupán valószínűsíthetjük egyik vagy másik tényező 

nagyobb szerepét. 

Bármi is legyen eredetük, a címerek használata igen rövid idő alatt Európa-szerte 

népszerűvé vált, intézményesülésével pedig kialakult a heraldika hagyománya és 

tudománya. Az idők során ugyan megváltozott a címerek szerepe a társadalomban, 

változtak a heraldikai szabályok is, ez a folyamat azonban az egykori heroldoknak 

köszönhetően már lényegesen jobban dokumentált, mint a címerviselés kezdeti 

korszaka.  

2. Címerek az Ars Ensisben 

Miért használunk címereket az Ars Ensisben? A kérdésre sokan, sokféle választ 

tudnának adni. Bár nem vagyunk a klasszikus értelemben vett hagyományőrző csapat, 

tevékenységünk, kutatásaink, oktatásunk mégis a középkori, lovagi hagyományok 

egyfajta felélesztését jelenti. A címerhasználatot is tekinthetjük e hagyomány részének. 

A címer egyéni szimbólum is. Kifejezhet kitűzött célokat, elérni kívánt, vagy éppen 

meglévő tulajdonságokat, erényeket; a viselő számára fontos értékeket is. Címereink 

kevés kivételtől eltekintve új adományok: viselőik a címer első jogosultjai, nem öröklés 

útján kapták. Ezáltal mindenki a saját értékeit, szempontjait szerinte legjobban kifejező 

címert használhat. 

A címer szolgálhat az elért eredmények, sikerek megjelenítésére. Az Ars Ensisben 

ugyan még nem adományoztunk címerkiegészítést a csatamezőn végbevitt hősies 

tettekért, de mindenkinek a zászlóján szerepelnek az elért Scholler-szintet jelképező 

oroszlánok. Torna- és versenyeredmények jelvényei, kitűzői szintén elhelyezhetők a 

zászlón. 

Lehet a címer egyszerű látványelem is. Ahogy nem kötelező mindenkinek címert 

védeni, ugyanúgy nem kötelező egy adott értelmezés, szimbolika szerint összeállítani 

azt. Ugyanakkor javasoljuk, hogy a tervezés során alaposan gondold át, hogy milyen 

címert, és miért szeretnél viselni, mert a megvédett címer helyett új védésére csak 

nagyon indokolt esetben van lehetőség. 

Végül, de nem utolsósorban egy fontos szempontra szeretnénk felhívni a 

figyelmeteket, mely szorosan kötődik az Ars Ensis címerhasználati szokásához. A 

bevezetőben már említettük, hogy a heraldikai szabályok az idők során, és területi 

alapon is változtak, alakultak. Bár eredetük közös, az egyes hagyományok között 

gyakran nagy eltérések vannak. Azért, hogy ezek a különbségek ne okozzanak 

problémát a gyakorlatban, valamint hogy a heraldika gyökereitől ne távolodjunk el 

túlzottan, az Ars Ensisben a korai angol (anglo-normann) heraldika szabályait 



4 
 

követjük. Az ismertetőben is ennek a hagyománynak megfelelően állítottuk össze a 

szabályok gyűjteményét, és a címertervek elbírálásakor is ezeket követi a Heroldi Kör. 

Ez azt is jelenti, hogy ha egy címerterv nem felel meg a korai anglo-normann 

hagyomány szabályainak, akkor a Heroldi Kör nem tudja elfogadni, akkor sem, ha 

jól dokumentálhatóan illeszkedik valamely más szabályrendszerbe. 

3. Gúnycímer 

Az Ars Ensis szokásai között aránylag új, és kevéssé ismert a szégyen- vagy 

gúnycímer intézménye. Szégyencímer, vagy hasonló értelmű címertörés (Abatement) 

adományozására – már amennyiben ez adománynak tekinthető – akkor került sor, ha 

valaki súlyos hanyagságot vagy kihágást követett el (pl. gyávaság csatában). A 

heraldikai irodalomban megoszlanak a vélemények a szokás gyakorlásáról, bár sok 

szerző egyetért abban, hogy ilyen esetek viszonylag ritkán fordultak elő. 

Ritka vagy gyakori, a Heroldi Kör úgy döntött, hogy bevezeti ezt a szokást, és súlyos, 

kirívó esetekben gúnycímer viselését írja elő. A gúnycímert a Heroldi Kör állítja össze, 

és kihelyezése a rendes zászlóval együtt kötelező minden olyan alkalommal, amikor a 

rendes zászló kifüggesztésre kerül. Ez természetesen azt is feltételezi, hogy a kérdéses 

eset nem összeférhetetlen az egyesületi tagsággal. A fegyelmi vétségek sokkal szigorúbb 

megítélés alá esnek, és ilyen esetekben nem a Heroldi Kör, hanem az Oktatókör vagy a 

Teljes Jogú Tagság hoz döntést. 

A gúnycímer, bár feltűnést kelt, nem kitüntetés. Sem a lovagi hagyományokkal, sem 

a hétköznapi értelemben vett jóérzéssel nem fér össze, hogy valaki egy szégyenteljes 

cselekedetet büszkeség vagy hírnév forrásának tekintsen. Senkinek sem lehet célja, 

hogy gúnycímert „szerezzen”, sőt, törekednie kell arra, hogy az ilyen helyzeteket, és 

általában mindenfajta kihágást elkerülje. 

4.  A címerkészítés folyamata 

Az alábbiakban a címerkészítés és címervédés folyamatának főbb pontjait 

olvashatjátok röviden. Első lépésként természetesen Neked kell elkezdeni 

gondolkodni, hogy milyen címert szeretnél viselni, mit szeretnél vele megjeleníteni. 

Már ekkor is kérheted valamelyik herold segítségét, nem kell azonnal kész tervet 

benyújtani. Természetesen bármelyik heroldot keresed meg, segíteni fog, de 

javasoljuk, hogy elsősorban a regisztrált edzésedre beosztott heroldhoz fordulj. Így 

egyszerűbb lesz a kapcsolattartás, és a Heroldi Kör munkáját is megkönnyíted. 

A heroldok tanáccsal, magyarázattal, irodalmi forrásokkal segítenek 

címertervezésben, és ügyelnek, hogy címerterved megfeleljen a heraldikai 

szabályoknak. Emellett közvetítőként működnek közted és a Heroldi Kör között, és 

továbbítanak megvitatásra minden olyan kérdést, amelyre saját hatáskörükben nem 

tudnak válaszolni. Fontos, hogy egy címerterv elfogadása mindig a Heroldi Kör 

testületi döntése. Így a heraldikailag, vagy más okból nem megfelelő címerterv nem 

lesz elfogadva, függetlenül attól, hogy melyik heroldon keresztül került benyújtásra. 

Az egyeztetési, tervezési szakasz lehet csak néhány nap, ám gyakoribb, hogy ennél 

jóval hosszabb ideig tart. Ezért is fontos, hogy idejében kezdj neki a címertervezésnek, 
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mert ha a túl későn benyújtott címerterv elfogadása elhúzódik, előfordulhat, hogy 

abban az évben már nem tudsz címert védeni. 

A tervezés folyamatához szeretnénk ismételten kiemelni egy fontos szempontot: 

Ha egy címerterv nem felel meg a korai anglo-normann hagyomány 

szabályainak, akkor a Heroldi Kör nem tudja elfogadni, akkor sem, ha jól 

dokumentálhatóan illeszkedik valamely más szabályrendszerbe. 

Ez a kitétel térben és időben is érvényes; a kortárs angol heraldika ugyanúgy nem 

megfelelő hivatkozási alap, mint a XIII. századi német vagy spanyol. Kérünk, hogy ezt 

vegyétek figyelembe a címertervezés során. Természetesen a heroldok bármikor 

segítenek egy bizonytalan eredetű vagy korú forrás felhasználhatóságának 

megítélésében. 

Amennyiben a kész címertervet a Heroldi Kör elfogadta, elkezdheted a zászló 

készítését. Ehhez részletes segítséget a 6. fejezetben találsz. Végül a címer megvédésére 

az edzőtábor utolsó napján, a Díjvívás keretében kerül sor.  

5. A címer részei 

5.1. Pajzs 

„Paizsnak nevezzük a régiek, vágás és szúrás ellen, védő fegyverét. 

Heraldikai paizsnak azonban csak azt, a mely czímermezőül szolgál. […] 

Kétféle heraldikai paizst különböztethetünk meg: azt, a melyet a 

gyakorlati életben is használtak és azt, a mely valósággal soha sem létezett 

s csak a későbbi czímerfestők képzeletének szüleménye.” 

A pajzs a címer alapja és központi eleme, címerpajzs nélkül más heraldikai jelek és 

kitüntetések sem létezhetnek. Az idők során számos különféle pajzsformát használtak 

címerek ábrázolására, melyek gyakran segíthetnek az ábrázolás korának és eredetének 

meghatározásában. Ugyanakkor a pajzsformának különös heraldikai jelentősége nincs, 

a címeradomány független az ábrázoláson feltüntetett pajzstól. 
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Bár a pajzs formájának heraldikai jelentősége nincs, az Ars Ensisben az egységes 

megjelenés érdekében csak egyféle pajzsot, az ún. háromszögletű pajzsot használjuk. 

Ez azonban a kifüggesztett zászlókkal szembeni formai követelmény, nem a 

címeradomány része. Ha megvédett címeredet a zászló mellett máshol is szeretnéd 

használni (pl. ütőkard, vagy más felszerelés megjelölésére), ott tetszés szerinti 

pajzsformát választhatsz. 

Egy fontos szabály van a pajzzsal kapcsolatban: címereken, és általában minden 

heraldikai ábrázoláson, a jobb és bal oldalak felcserélődnek. Ennek oka, hogy a címert 

úgy ábrázolják, mintha a szemlélővel szemben álló ember tartaná a pajzsot. Mivel a 

pajzs jobb oldala hagyományosan a kiemelt, az előkelőbb, a címer ábrázolásánál 

ügyelni kell arra, hogy a jobb oldalon elhelyezkedő elemek valóban a címer (és ne a 

rajzoló) jobb oldalára kerüljenek. 

 

5.2. A pajzs felosztása 

A pajzs mezőkre osztását egyes szerzők a mesteralakokkal (lásd később) tárgyalják, 

mások inkább külön, vagy egyiket a másikból levezetve. Ebben az ismertetőben a 

felosztást a mesteralakok ismertetésétől különválasztottuk, mivel a pajzs felosztásának 

egyes esetekben különös jelentősége van. 

E jelentőség a címeregyesítés intézményében mutatkozik meg. Vélhető, hogy a 

legkorábbi címereknél az egyszerű osztásokat a mesteralakokkal analóg módon 

használták az egyedi címer kialakítására. A címeradomány örökölhető volta és a 

heraldika intézményesülése során azonban egyre gyakrabban fordult elő, hogy egy 

címerbirtokos több, különféle címer viselésére is jogosulttá vált. 

Erre a problémára válaszként alakult ki a címerek egyesítésének gyakorlata. 

Leggyakoribb példája a házassággal egyesített címerek, de külön címeradománnyal 

járó tisztség elnyerése, vagy országok címereinek esetében is alkalmazták. Címerek 

egyesítésének három legelterjedtebb formája a hasítás (Impaling), negyedelés 

(Quartering) és a szívpajzs használata (Escutcheon of Pretence). Ezek természetesen 

egymással kombinálva, vagy többszörösen is előfordulhattak. 

A címeregyesítés gyakorlatát és jelentőségét azért tartjuk fontosnak kiemelni, mert 

az Ars Ensisben megvédett címerek az esetek döntő többségében új címeradományok. 

Új címereknél a pajzs bonyolult felosztása, még negyedelése is ritka, általában egy-két 

mesteralak vagy címerkép szerepel csak, a pajzs osztatlan vagy két mezőre osztott. 
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Kérünk, hogy ezt a saját címeretek tervezésénél vegyétek figyelembe, túl összetett, 

címeregyesítést feltételező terveket a Heroldi Kör a bírálat során elutasíthat. Alább 

láthattok példákat a pajzs egyszerűbb felosztásaira: 

 
 

 

 

 

 Hármas osztatú címerek 

Az egyesületi címerek között, és egykorú forrásokban is előfordulnak olyan címerek, 

melyeken nem a fenti egyszerű osztások, vagy a (később tárgyalt) mesteralakok 

szerepelnek, hanem valamilyen páratlan számú mezőt eredményező osztás. Ez lehet 
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például valamilyen harmadolás, vagy vágásos, hasításos, harántosztásos pajzs is. Ilyen 

címerek esetében a mázak szabályainak betartása problémás lehet, és – valószínűleg 

éppen ezért – történetileg sem túl gyakoriak. 

Ugyanakkor, ha problémás is, mégsem lehetetlen olyan harmadolt címert alkotni, 

ami valamennyi szabálynak megfelel. A fenti okok miatt ezt nem javasoljuk, azonban 

ha különös oka van az ilyen osztás használatának, egyedi elbírálás alapján a Heroldi 

Kör elfogadhatja. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy egyedi elbírálású esetekben az 

adott címer magyarázata, az összeállítás indoklása a hangsúlyos. Az egyesületen belüli 

precedensek (Kis Pistának hasonló címer el lett fogadva) kisebb súllyal esnek latba. 
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5.3. Mázak 

„Három nemét különböztetjük meg a mázoknak […] ú. m.: 1. fémeket 

[…]; 2. színeket […]; és 3. bundabőröket” 

Heraldikában a címer egyes részeinek színezését mázaknak nevezzük. A mázakat az 

alábbi három csoportba soroljuk: 

 Fémek 

 Arany 

 Ezüst 

 Színek 

 Fekete 

 Vörös 

 Kék 

 Zöld 

 (Bíbor) 

 (Barna) 

 Prémek 

 Evet 

 Hermelin 

 és változataik 
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A színek között a bíbor és a barna zárójelben szerepelnek, mivel ezek nem tartoznak 

az ún. heraldikai alapszínek közé, időben később jelentek meg a címereken. Ennek 

ellenére a bíbor szín is az alapszínekhez hasonlóan használható az egyesületi 

címereken. Barna szín viszont kizárólag ún. természetes ábrázoláson jelenhet meg. A 

természetes ábrázolásmódot az 5.6. pontban, a címerképeknél ismertetjük. 

A mázak alkalmazásának legfontosabb szabálya: 

Azonos fajtájú mázak nem kerülhetnek egymásra és nem is érintkezhetnek. 

Mivel mesteralakok és címerképek kombinációival gyakorlatilag végtelen sokféle 

címer készíthető, érdemes néhány példával áttekinteni, hogyan alkalmazzuk ezt a 

szabályt a valóságban. 

 Osztott címer vagy mesteralak szomszédos mezőinek eltérő fajtájú a máza. 

 Egy mezőnek és a rá helyezett címerképnek eltérő fajtájú a máza. 

 Címerképek és mesteralakok esetében is lehetséges ún. színváltó kialakítás. 

A következő ábrán erre láttok két példát az egyesületi címerek közül: 

 

 
 

 A címerképek egyes kiegészítő részei („fegyverzet”) esetében lehetséges 

eltérés ettől a szabálytól. Fegyverzetnek minősülhet az állatok természetes 

fegyverzete (pl. fog, karom, nyelv), valamint a címerkép által tartott eszköz 

(pl. kard). Ezek a részletek kivételt képeznek, így mázuk lehet (de nem 

szükséges, hogy minden esetben legyen) a mezőével egyező fajtájú. 

 A prémekről 

A prémek vélhetően egykor ezek a pajzsra erősített valódi állatbőröket jelentettek. 

Még gyakoribb, hogy nem a címerpajzson, hanem annak kiegészítő elemein, pl. 

pajzstakarón, sisakdíszen jelennek meg. Szerepük ennek megfelelően inkább 

kiegészítő, dekoratív, a heraldika első korszakában még nem volt elterjedt a 

címerpajzson történő alkalmazásuk. 

A prémek a mázak között külön kategóriát alkotnak, nem minősülnek se fémnek, se 

színnek. Megjelenítésük hagyományos mintákkal és színekkel történik. Ezek a minták 

a prémet jelképezik, ezért színeik nem változtathatók meg. Mivel azonban a prémhez 
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tartoznak, mezők határánál nem színként kell figyelembe venni őket. Így például 

heraldikailag helyes a kékkel és evettel hasított pajzs. 

 
Prémek alkalmazása az Ars Ensis címerein lehetséges, de mivel a egyesületben 

használt heraldikai rendszerben nem voltak gyakoriak, ezért mi sem javasoljuk. 

Érdemes megfontolni, amit Bárczay Oszkár a prémek használatáról ír: 

„A bundabőrök használata két oknál fogva terjedt el: drágaságuknál fogva, hogy 

a gazdagok hivalkodhassanak és alkalmazásuk könnyűségénél fogva.” 

5.4. Mesteralakok 

„Ide tartoznak: a) az egyszínű tarpaizsok; b) a paizsmezőnek részekre 

való osztása egy vagy több egyenes-, vagy görbe vonal által; c) mindazon 

lapos, testetlen képek, melyek geometriai határolások által keletkeznek.” 

A mesteralakok a legkorábbi heraldikai szimbólumok közé tartoznak. Magyarul 

általában valamennyi geometriai alakzatot mesteralaknak nevezzük, az angol 

hagyomány azonban három csoportra osztja ezeket: elsődleges és másodlagos 

mesteralakokra (Honourable Ordinaries és Sub-Ordinaries), az általunk 

mesteralaknak nevezett formák egy részét pedig a címerképek (Charges) közé sorolja. 

Ez a felosztás közel sem egységes, az egyes szerzők más-más alakzatokat sorolnak az 

egyes csoportokba. 

A félreértések elkerülése végett itt most nem követjük ezt a hagyományt, hanem 

egyszerűen geometriailag csoportosítva ismertetjük a fontosabb mesteralakokat. 

 Pólyák 

Pólyának nevezzük a vízszintes osztásokkal (vágásokkal) létrehozott 

mesteralakokat. A közönséges pólya (Fess) a pajzs közepén helyezkedik el, szélessége 

kb. a címer 2/7-e. Több pólya is szerepelhet a címeren, ilyenkor a pólyák számuknak 

megfelelően keskenyebbek. Az angol irodalomban ezek külön névvel bírnak (Bar), 

magyarul valamennyit pólyának nevezzük. 

A pólyákra (valamint a cölöpökre és a harántpólyákra is) igaz, hogy mindig páros 

számú vonallal keletkeznek, avagy a pajzsot páratlan számú részre osztják. Páratlan 

számú osztóvonal esetében nem pólyákról, hanem vágásos címerről (barry) beszélünk. 
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Szintén vágásos a címer, ha az osztóvonalak száma páros ugyan, de kettőnél több máz 

szerepel. 

 

 
 

Geometriailag a pólyához hasonló mesteralak a pajzsfő (Chief) és a pajzstalp (Base) 

is. Leggyakrabban a közönséges pólyával azonos szélességűek, és nevüknek 

megfelelően a pajzs felső, ill. alsó részén helyezkednek el, egyetlen osztóvonallal. 

 Cölöpök 

A cölöpök a függőleges osztásokkal (hasításokkal) létrejövő mesteralakok. 

Változataik és szerkesztésük szabályai a pólyáéval azonosak. A közönséges cölöp (Pale) 

a pajzs közepén helyezkedik el. Ha az osztóvonalak száma páratlan, vagy kettőnél több 

máz szerepel, a címer vágásosnak (paly). 

Ha egyetlen osztóvonallal a pajzs szélén helyezzük el a mesteralakot, jobb- ill. bal 

oldalnak nevezzük. 

 

 
 

 Keresztek 

Igen gyakran megjelenő címer-elemek a különféle keresztek. Egyes források 

kialakításuk szerint felosztják mesteralakokra és címerképekre, mások valamennyit 

együtt tárgyalják. Mivel az idők során igen sokféle keresztmotívumot használtak, itt 

csak a néhány leggyakoribbat mutatjuk be. 
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 Függőleges és vízszintes vonalakkal kialakított mesteralakok 

Függőleges és vízszintes osztóvonalakkal a kereszten kívül más mesteralakok is 

kialakíthatók. A pajzs valamelyik felső sarkában elhelyezett négyzet neve telek 

(Canton). Általában címerképpel együtt szerepel, és a címer birtokosának adott 

kitüntetés, megtiszteltetés jelölésére használták. 

Kevés magyarázatot igényel a sakkozott (Checky) címer, azonban itt is ügyelni kell a 

mázak elhelyezésének szabályaira. 
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 Harántpólyák 

A harántpólyák mindenben követik a pólyák és cölöpök mintáját. A közönséges 

harántpólya (Bend) a pajzs jobb felső szélétől a bal alsóig halad. Páratlan osztóvonal, 

vagy kettőnél több máz esetében a címer harántosztásos (bendy). 

A bal harántpólya (Bend sinister) a közönségesnek éppen az ellentéte; ezzel a 

mesteralakkal általában a törvényen kívüli leszármazást jelölték. Ennek okán a bal 

harántpólya használatát az egyesületi címerekben nem javasoljuk. 

 
 

 Egyéb harántvonalú mesteralakok 

A kereszt harántvonalú megfelelője a harántkereszt, közismert nevén a Szent 

András-kereszt (Saltire). 

A harántkereszt alsó feléhez hasonló, de vélhetően nem abból származik a szarufa 

(Chevron). Használata a pólya, cölöp, harántpólya mintája szerint; páratlan számú 

osztóvonallal szarufás (chevrony) címert kapunk. 

Nagyrutának (Lozenge) nevezzük a rombusznak megfelelő mesteralakot. Ha egy 

címermezőt váltakozó mázú rombuszokból kialakított minta fed, akkor rutázásról 

beszélünk. 
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 Kerek mesteralakok 

Kétféle kerek mesteralakot különböztetünk meg: ha a kör máza fém, bizánci, ha szín 

vagy prém, lepényes a neve. 

 

 

 

 Szívpajzs 

Szívpajzsnak (Inescutcheon) nevezzük a címeren megjelenő pajzsformát. 

Leggyakrabban címeregyesítésnél használták, pl. házasság (Escutcheon of Pretence), 

vagy országcímerek esetében. 

 

 
 

5.5. Osztóvonalak 

„A részeket határoló vonalak vagy egyenesek vagy az egyenestől 

eltérőek. […] Az egyenestől eltérő vonalaknak alig van száma. Lássuk a 

leggyakrabban előfordulókat:” 

Egyenestől eltérő osztóvonalak használhatók a pajzs felosztása és mesteralakok 

határvonala esetében is. Mivel igen sokféle fordul elő, és használatuknak nincsenek 

különös szabályai, ezért a legtöbb forráshoz hasonlóan itt is csupán ízelítőt adunk a 

leggyakoribb típusokból. 
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5.6. Címerképek 

„E csoportba tartozik minden a mi nem mesteralak, tehát ide 

sorolandók: 1. a természetből vett, 2. mesterséges és 3. képzeleti képek. 

Megjegyzendő, hogy a természetből vett dolgokat sem kell természethűen 

ábrázolni, hanem heraldikailag stilizálva, mert nem szabad szem elől 

tévesztenünk, hogy minden mesteralaknak, minden czímerképnek 

rendeltetése, hogy messziről kivehető legyen, s a helyesen stilizált képek 
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feltűnőbbek s így rendeltetésüknek inkább megfelelnek, mint a 

naturalisztikusan ábrázoltak.” 

A címerképekkel kapcsolatos tudnivalókat kitűnően összefoglalja Bárczay a fent 

idézett sorokban. Az új címerek tervezésének megkönnyítésre azonban részletesebben 

kifejtjük az ezzel kapcsolatos tudnivalókat. 

Címerképként alapvetően bármi szerepelhet, amit az élő heraldika korában Nyugat-

Európában általánosan ismerhettek, legyen az állat, növény, eszköz, stb. 

Anakronisztikus címerképeket viszont nem fogadunk el, akkor sem, ha az valamely 

később keletkezett címerben megjelenik. Anakronisztikusnak számít mindaz, amit az 

élő heraldika korában még nem ismerhettek (pl. számítógép, autó, gépfegyver), vagy 

már nem ismertek (pl. ős- és ókori szimbólumok). Nem elfogadható címerkép az sem, 

mely időben ugyan egybeesik az élő heraldikával, de a földrajzi távolság miatt 

Európában nem ismerhették (pl. indián szimbólumok). 

Ha a címerkép a fenti feltételeknek megfelel, akkor lehet rátérni a tényleges 

ábrázolásra. Fontos, hogy a címerképek nem voltak aprólékos, részletes, filigrán rajzok, 

hanem a felismerhetőséget előtérbe helyező, stilizált ábrák. Árnyékolás a 

címerképeken nem használatos. Tárgyak esetében ez viszonylag egyszerűen 

kivitelezhető, elegendő a körvonal, esetleg egy-két főbb belső kontúr megrajzolása. 

Állatok és mitológiai lények esetében több gondot szokott okozni a megfelelő 

stilizálás. Itt két lehetőség van az ábrázolásra: 

A heraldikai ábrázolások erősen stilizált, esetleg túlzó megjelenítései valamely 

állatnak vagy lénynek. Ezek az élő heraldika korában alakultak ki, az akkori 

tudományos ismereteket és világképet tükrözik, így mai szemmel nézve nem mindig 

felismerhetők vagy értelmezhetők. Címereskönyvekben, gyűjteményekben, vagy akár 

az Ars Ensis megvédett címerei között is számos példát találtok, de néhányat itt is 

összegyűjtöttünk. 

Ezzel ellentétben, a természetes ábrázolásban a valóshoz hasonló megjelenítés a cél. 

Értelemszerűen, mitológiai lények esetében erről nem beszélhetünk, és a természetes 

ábrázolásnak is stilizáltnak kell lennie. Részletes kidolgozás, árnyékolás itt sem 

lehetséges, egyszerűen csak a kérdéses állat valós megjelenését stilizáljuk, a heraldikai 

ábrázolás díszes, túlzó jellege nélkül. Erre is találtok példákat a következő ábrákon. 

 Példák heraldikai állatábrázolásokra: 
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 Példák természetes állatábrázolásokra: 

 
 

 Példák mitológiai lényekre: 

 
  



19 
 

 

 Példák egyéb címerképekre: 

 
 

 
 

A címerképek egyéb szabályai 

 Állatok iránya 

Amennyiben címerképként állat vagy képzeleti lény szerepel, az az ellenfél iránti 

tisztelet jeléül mindig jobbra néz. Balra néző címerkép általában a gyávaság jeleként 

jelenik meg (gúny)címeren. 

Kivétel a szabály alól, ha függőlegesen egymás mellett két mezőben is ilyen címerkép 

van (pl. hasításnál). Ebben az esetben az állatok ill. lények egymás felé néznek, tehát a 

baloldali jobbra, a jobboldali balra. Ha viszont a címerképek más felosztással 

keletkezett mezőkben vannak, pl. vágott címer esetében, akkor a kivétel nem érvényes, 

tehát valamennyinek jobbra kell nézni. Példaként láthattok két egyesületi címert, 

melyek szemléltetik a szabály alkalmazását. Szepesházy Gábor címerében a 

címerképek hasítással egymás mellett helyezkednek el, így egymással 

szembefordulnak. Gulyás Réka negyedelt címerében a két alak sarkukkal érintkező 

mezőkben vannak, így mindkettő az alapesetnek megfelelően jobbra néz. 
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 Több címerkép egy mezőben 

Egy mezőben, a felosztás típusától függetlenül, csak akkor szerepelhet több 

címerkép, ha azok egyneműek és azonos mázúak. Ezen túlmenően, a címerképeket a 

mezőn belül lehetőleg szimmetrikusan kell elhelyezni. 

6. Tudnivalók a címervédésröl 

A legfontosabb határidő: a címerterveket minden évben egy előre meghirdetett 

dátumig tudja a Heroldi Kör elfogadni. Ez a dátum a honlapon szerepel, de az 

edzéseken tartott heroldi előadásokban, esetleg körlevélben is tájékoztatunk róla. 

A címerterv elbírálására és az esetleges javításokra legalább 1 hónapot 

érdemes számolni, ezt vegyétek figyelembe a tervek elküldésekor. A 

határidő előtt néhány nappal elküldött címerterveket nem biztos, hogy lesz 

időnk elbírálni és elfogadni! 

A címerterv elfogadása után elkezdhetitek a címeres zászló megvalósítását. Ezzel 

kapcsolatban a következőket kell tudjátok: 

 A legfontosabb: a kész zászló az elfogadott címertervtől nem térhet el. 

Ez főleg a bonyolultabb címerképek esetén lényeges. 

Természetesen nem várjuk el, hogy mm-es pontossággal fessetek, de 

az elfogadotthoz képest plusz kontúrok, részletek, elemek ne 

kerüljenek bele, valamint a mázak sem változhatnak. 
 

 A fémek nem helyettesíthetők: ezüst helyett fehér, arany helyett sárga nem 

használható. 
 

 A zászló anyaga csak fehér színű lehet. A címert bármilyen módszerrel 

készíthetitek: festés, varrás, hímzés, nyomtatás, stb. 

Textilfestést az egyesületben hárman is vállalnak. Mivel az ő idejük 

is véges, aki festetni szeretné a címerét, javasoljuk, minél hamarabb 

keresse meg őket: 

Csepeli Andrea: csepeli.andrea@gmail.com 

Gulyás Réka: heheluppa@gmail.com 

Regenyei Rebeka: regenyeirebeka@gmail.com 
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Aki nyomtatást vagy más digitális alapú módszert használna, 

lentebb talál referencia-színkódokat. Ügyeljetek rá, hogy 

kinyomtatott szín gyakran eltér a képernyőn megjelenőtől. 
 

 A zászló és a címer méreteire lentebb találtok egy útmutatót. A zászló 

elkészítésénél figyeljetek, hogy a címer fölött maradjon hely a jövőbeni Scholler-

oroszlánoknak, illetve ne feledkezzetek meg a kifüggesztéshez szükséges 

szalagokról sem. 
 

 A kész zászlókat nem kell előre leadni, a heroldok a táborban, a díjvívás előtti 

napokban fogják őket összegyűjteni. 

 A címereken használatos fém és szín mázak: 

A felső sorban az R-G-B színkódokat, az alsó sorban a hex-kódokat találjátok. 

 
  

Ezüst 

239/239/239 

EFEFEF 

Fekete 

0/0/0 

000000 

Vörös 

227/0/22 

E30016 

Arany 

255/215/0 

FFD700 

Kék 

26/55/235 

1A37EB 

Bíbor 

120/81/169 

7851A9 

Barna 

132/60/35 

843C23 

Zöld 

0/144/53 

009035 
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Címeres zászló mérete és alakja: 

A vörös színnel írt főméretek ±2 cm pontossággal betartandók. Az egyéb méretek 

csak irányadóak, de javasoljuk, ezektől se térjetek el nagyon. 
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 Bárczay Oszkár: A heraldika kézikönyve 

 

 Charles Boutell, A. C. Fox-Davies: The Handbook to English 
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 Thomas Woodcock, John Martin Robinson: The Oxford Guide to 

Heraldry 


