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A csíkcsobotfalvi székely címer a szerző felvételei

zékelyföld címerekben leggazdagabb kö-
zépkori épülete a székelydályai református 
templom, amely egyben egész Erdély egyet-
len festett címeregyüttessel rendelkező kö-

zépkori műemléke.
Székelydályát Daya néven 1333-ban és 1334-ben is em-

líti a pápai tizedjegyzék. Ekkor már állt temploma. Pontos 
építési dátumát nem ismerjük, de kutatások alapján a XIII. 
századra tehető építési ideje. A templomot a XV. század 
végén és a következő elején átépítették. Ekkor lebontották 
a román kori szentélyt, és egy valamivel szélesebb és jóval 
hosszabb gótikus szentélyt építettek. Ennek boltozatát a 
XVI. század elején festették ki.

A szentélybe lépőt lenyűgözi a lombdíszes festett mennye-
zet. A heraldikust egyből a címerek ragadják meg. S azok me-
sélnek a múltról. Ahogyan a heraldika a történelem segédtu-
dománya, fő feladata segíteni a történészt a munkájában, úgy 
ezek a címerek segítenek bizonyos tartalmak megfejtésében. 
Mutatják, kik festették a mennyezetet, s azt is, mikor, ki volt 
akkoriban az uralkodó, az erdélyi alvajda.

Címerek, címeregyüttesek ábrázolása Nyugat-Európából 
indult, kis késéssel Erdélybe is eljutott. A legmegfelelőbb befo-
gadó közeg a középkori Európában a kastélyok és templomok 
voltak. A címereket kőbe faragták, fába vésték, falra festették, 
szőnyegbe szőtték, bútorra festették, vagy vegyes technikával 
ábrázolták. A címereknek mondanivalójuk volt, megrendelő-

jük, készítőjük valamit üzenni akart általuk: tulajdont, társa-
dalmi, egyházi, nemzetiségi, családi, közigazgatási hovatarto-
zást vagy valamilyen alárendeltséget jelöltek. A székelydályai 
templom esetében egyből látszik, az élő heraldika korát élték 
a keletkezés időszakában. A címerekre az egyszerűség a jellem-
ző. A vörös-fehér színösszetétel dominál: Magyarország címe-
rének mázait vették mintául, így minden pajzs mezeje vörös. 
A címerek többsége kétmázú, harmadik máz csupán nagyon 
indokolt esetben jelentkezik.

Az élő heraldika korában szigorúan betartották a mázak 
alkalmazását, csupán négy színt – vörös, kék, zöld, fekete – és 
két fémet – arany és ezüst – alkalmaztak. Utóbbi kettőt sár-
gával, illetve fehérrel helyettesíthették. Székelydályán az ezüst 
helyett fehéret használtak, arany helyett oly tökéletes barnás-
sárgás utánzatot alkalmaztak, hogy csak közelről vehető észre, 
nem aranyról van szó. Dolgozatunkban a címerek leírásakor a 
fémek megjelenítésére aranyat, illetve ezüstöt használunk.

A nyolc közül hét egyszerű pajzs, egyetlenegyet, az elsőt 
fedi korona, ötlevelű, nyílt aranykorona. Ez egyértelműen 
uralkodói címert jelöl. Ebben a korban kizárólag uralkodói 
címert fedtek koronával.

A pajzsok alakja megegyezik, méretük kissé eltér, a borda-
közökhöz igazított, de átlagban 60 x 74 cm nagyságúak.

Dolgozatunkban a heraldikus szemével láttatjuk a címe-
reket. A sorrend más, mint az eddigi felsorolásokban meg-
szokott volt, ahol főleg az északi és a déli oldal címereiről, rit-
kábban a bordaközök címereiről beszélnek. Kiindulási pont 
a szentély keleti vége, azaz a volt oltár helye. A címereket az 
egykori oltárhoz viszonyított fontossági sorrendben írjuk le.

A legkeletibb zárókőhöz viszonyított legközelebbi bor-
daközben jobbról II. Ulászló király címere, balra Barlabásy 
Lénárd erdélyi alvajda, székely alispán címere, a következő 
bordaközben jobbról a régi székely címer, balról a szász 
közösség címere, a harmadik bordaközben jobbról Brassó 
város, balról Nagyszeben, a negyedikben jobbról Segesvár, 
balról az árpádsávos címer látható. Tehát a bordaközök is 
osztályozhatók: az első a főméltóságok címerét tartalmaz-
za, a második nemzeti közösségekét, a harmadik városokét. 
A negyedik eltérő: vegyes, mivel egy város és egy királyi 
ház címerét tartalmazza.

folytatás a 9. oldalon

Szekeres Attila István heraldikus nemrégiben vette át a Kulturális Érdemrend  
lovagkeresztjét címertani munkássága elismeréseként. A Sepsiszentgyörgyön élő 
és tevékenykedő kutató a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacso-
port, valamint a Román Akadémia Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani  

Bizottságának tagja. Ugyanakkor számos szakmai szervezet is tagjai közt  
tisztelheti, így a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, a Sever Zotta Román  

Genealógiai és Heraldikai Intézet, valamint a Paul Gore Genealógiai, Címertani  
és Levéltár-tudományi Társaság (Moldovai Köztársaság). A Román Akadémia  

Országos Címertani, Genealógiai és Pecséttani Bizottsága által akkreditált  
címergrafikus ebben a minőségében számos közigazgatási címer tervezője.  

Az alábbi írás a Székely Címer-, Pecsét- és Zászlótörténeti Munkacsoport által  
összeállított, hamarosan megjelenő Jelképek a Székelyföldön című kötetbe írt,  
A székelydályai református templom címerei című tanulmány egyszerűsített,  

a székely címerre összpontosító változata.

Székely címer Székelydályán


