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Két kötet, 1300 oldal, 1700 kép, 
ebből 300 színes ábra – ez a 
pár számadat jellemzi a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó 550. 
könyvét. A Köpeczi Sebestyén 
József életét és munkásságát 
bemutató kötetről annak szer-
zője, Sas Péter irodalomtörté-
nész írását közöljük. A csíksze-
redai közönség ma délután 18 
órától a Magyar Köztársaság 
Csíkszeredai Főkonzulátusának 
Gál Sándor utcai épületében, 
a Lazarus-házban ismerkedhet 
meg a kiadvánnyal.

Köpeczi Sebestyén Jó zsef az 
utolsó kiemelkedő magyar 
heral di kusként él a mun-

kásságát ismerő szakemberek, a 
címertan és a családtörténet iránt 
érdeklődők emlékezetében.

1903-tól Sándor Imrével együtt 
szerkesztette a Kolozsvárt megjele-
nő Genealógiai Füzetek című csa-
ládtörténeti folyóiratot. Annyira 
bedolgozta magát szakmájába, 
hogy a korabeli történelmi kiad-
ványoknak is ő volt a címertani és 
családtörténeti szakértője. 

1914-től Budapesten, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumban, majd 
az Országos Levéltár címerfestő-
jeként folytatta szakmai tevékeny-
ségét. 1915-ben őt bízták meg az 
összetett magyar birodalmi, az 
ún. középcímer megtervezésével, 
amely Magyarország egyik hiva-
talos jelképe lett. Bosznia-Herce-
govina 1908-as annektálása után 
rendelte el Ferenc József az Oszt-
rák-Magyar Monarchia, s ezen 
belül Magyarország címereinek 
megújítását.

Az első világháború után román 
hadifogságba esett, majd – előneve 
miatt – Brassóból egy székelyföldi, 
háromszéki faluba, Köpecre inter-
nálták. Szakmai tudásának legna-
gyobb elismeréseként – szó sze-
rint – az eke szarvától hívatta fel I. 
Ferdinánd román király, hogy ter-
vezze meg a trianoni békerendszer 
után kialakult Románia hivatalos 
címerét. Az államcímert a parla-
ment elfogadta. A megbízatásának 
eredményeképpen megszületett 
címerkép 1945-ig volt a Román 
Királyság hivatalos emblémája. Az 
1989 utáni változásokat követően 
is alkalmazták az általa tervezett 
címerkép egyes elemeit.

Heraldikai és festőművészi 
szakértelmét dicséri Lukinich 
Imre: A bethleni Bethlen család 
története című albumalakú mun-
kája. Feladatai, tevékenysége a sep-
siszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeumhoz, a brassói Barcasági 
Szász Múzeumhoz, majd a kolozs-
vári Erdélyi Múzeum-Egyesülethez 
kötötte. Időközben bekapcsoló-
dott a romániai műemlékvédelmi 
munkálatokba, a gelencei műem-
lék templom, a vargyasi Daniel-
kastély, a nagykászoni templom, a 
brassói Fekete-templom esetében. 
Legnagyobb feladatai közé tarto-
zott a széki református templom 
(Entz Gézával), valamint a kolozs-

vári Szent Mihály-, a Farkas utcai 
református és a ferences templom 
(Bágyuj Lajossal) restaurálási 
munkálataiban való közreműkö-
dés. A kolozsvári Szent Mihály-
templom felújított szentélyének 
boltozatához záróköveket terve-
zett, amelyeket Szervátiusz Tibor 
faragott ki. 

Heraldikai és címertani tevé-
kenységének nemcsak képzőmű-
vészeti jellegű tárgyi, hanem írás-
beli nyomai is vannak. Feldolgozta 
Csík megye műemlékeit, a brassói 
műemlékeket és címeremlékeket. 
Tanulmányának befejezéseként 
levont végkövetkeztetése ma is 
időtálló értékítélet: „Emlékeink 
nemcsak ránk nézve fontosak, ha-
nem általános művelődéstörténeti 
szempontból is, mert ezek a Nyu-

gat középkori műveltségterületé-
nek legkeletibb határkövei.”

Életének és munkásságának 
egyaránt meghatározó időszaka 
volt, amikor a kolozsvári Egyete-
mi Könyvtárban és a helyileg ott 
elhelyezett Erdélyi Múzeum Le-
véltárában dolgozhatott. Leírta és 
megörökítette a teljes pecsétgyű-
rű-gyűjteményt, munkája ezen a 
területen az egyedüli ismert anyag-
gyűjtés. Szakmai munkája során 
kapcsolatba került Kelemen Lajos 
levéltáros-történésszel, akinek a 
keze alatt az akadémikusi rangot 
elérő Jakó Zsigmond, Szabó T. 
Attila, Benkő Samu, Csetri Elek 
pályája teljesedhetett ki. Köpeczi 
Sebestyén József mentora előtti 

tisztelgésül, annak 80. születésnap-
ján, a Kelemen Lajos-emlékkönyv-
ben tette közzé a gelencei templom 
mennyezet- és karzatfestményei-
nek ismertetését. 

Kutatási helyszínén fénykép-
felvételeket készített, egyfajta 
képi lajstromba szedte az erdélyi 
építészeti és művészettörténeti 
kultúrkincseket, amely alapján ma 
is bizonyítható – ami egykoron 
földrajzilag, történelmileg és a mű-

veltség szempontjá-
ból kiala-

kult –, hogy nemcsak Róma, Bécs, 
Buda, Kolozsvár és Brassó, hanem 
Székelyföld is közös szellemi gyö-
kérből táplálkozott. Nemcsak az 
épületek, templomok, kastélyok 
külső és belső részeit, hanem a 
sekrestyékben, kincstárakban fel-
lelhető emlékeket is megörökítet-
te. Jelentős részük nincs meg vagy 
lappang, ezért felbecsülhetetlenül 
segíti az adott korok művészettör-
ténészeinek munkáját.

A Székelyföld középkori kin-
cseinek feltárására és bemutatására 
a sepsiszentgyörgyi múzeum igaz-
gatója, Csutak Vilmos is erőtelje-
sen biztatta. „Azzal szereznél ne-
kem legnagyobb örömet, ha vala-
honnan Csíkszentmihályról vagy 

Bögözből küldenél nekem pár so-
ros írást, hogy újból felfedeztél va-
lami olyan szép dolgot, mint Olasz-
telken.” Munkájához egy általános 
érvényű ajánlólevelet adott, ame-
lyet a székelyföldi főtisztelendő 
uraknak írt: „Köpeczi Sebestyén 
József heraldikus és műtörténész 
székely testvérünket kértük fel, 
hogy műtörténeti szempontból 
azon Csík- és Háromszék megyei 
templomainkat fogja ismertet-
ni, amelyek a nyugati kultúránk 
legkeletibb emlékei s kétségtelen 
bizonyságai annak, hogy székely 

népünk a messze Kelet-
ről hozott ősi 
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támogatója és mindig hűsé-
ges védelmezője volt”. 

Művészi szintű díszíté-
seinek számtalan emléke maradt 
fenn. Ezek mellett a kötet bemutat-
ja a könyvborítókhoz és kiadvány-
okhoz készített rajzait, terveit.

Tudományos tevékenysége 
mellett nemcsak sokat és szívesen 
rajzolt – tanulmányai az általa 
készített illusztrációkkal jelentek 
meg –, hanem szakmai és törté-
nelmi hitelességű címereket is 
festett. 1939-es felszentelésekor 
Non recuso laborem jelmondat-
tal címert tervezett Márton Áron 
gyulafehérvári római katolikus 
püspöknek. Megfestette a refor-
mátus egyház ősi címerét. Számos 
családi címert festett. Könyvjegyei 
fő elemeként is családi címereket 
alkalmazott.

Címerkompozíciói közül a leg-
nevezetesebbet 1943-ban, a Székely 
Nemzeti Múzeumnak alkotta meg, 
melyen a Nemes Székely Nemzet 
címere látható, melyet a székely me-
gyék címereivel körített. 

1960-ban szakmai felkészült-
ségének, érdeklődési körének és 
habitusának egyaránt megfelelő 
feladatot kapott. A gyulafehérvá-
ri központtal, de kolozsvári szék-
hellyel, a Szent Mihály-plébánián 
működő Római Katolikus Egy-
házművészeti Bizottság tagja lett. 
1964. december 27-én, 86 éves 
korában hunyt el. A Házsongárdi 
temetőben nyugszik, Kelemen La-
jos sírjának szomszédságában.

Munkássága, tevékenysé-
ge összességében isme-
retlen, csak szűk szakmai 

körben ismert, írásbeli 
közlései megjelenésük óta 

egyre elérhetetlenebbek. A 
kiadvány célja, hogy mono-

gráfia formájában bemutassa 
életét, munkásságát kora mű-

velődéstörténetébe ágyazottan, 
valamint ehhez kapcsolódóan 

újrakiadás céljából összegyűjtse 
nemcsak címertani és családtör-

téneti, hanem valamennyi, írásban 
megjelent szaktanulmányát és kéz-
iratban maradt munkáját.

Főként a két világháború közötti 
erdélyi magyar művelődéstörténet 
kutatása során bizonyosodott be, 
hogy személye és munkásságának 
ismerete, ismertetése nélkül hiányos 
maradna az adott időszak feldolgo-
zása, bemutatása. Címerterveivel 
jelentős szerepet játszott mind a 
magyarországi, mind az erdélyi cí-
mertan gyakorlati és elméleti mű-
velésében. Művelődéstörténészként 
nemcsak a szakjában jelentetett 
meg számtalan forrásértékű publi-
kációt. Művészettörténeti jellegű 
írásai is nagyon jelentősek, melyek 
az erdélyi műemlékvédelem ered-
ményeinek összegzése mellett a ko-
rabeli műemlékek írásbeli és rajzos 
formában való megörökítésével tett 
teljessé. Nagyon sok jelentős, becses 
emlék már csak az ő leírásában, gra-
fikai megörökítésében létezik. 

A kiadvány bemutatja Köpeczi 
Sebestyén József életét és mun-
kásságát, az általa készített és a 
róla szóló művek bibliográfiájá-
val együtt. A könyv tartalmazza 
továbbá megjelent és kéziratban 
maradt műveit, felvételi rajzait és 
címerfestményeit, valamint mű-
emléki és műtárgy-felvételeit

K. Sebestyén József élettör-
ténete és munkásága bemutatása 
keretében lehetőség nyílik a 20. 
századi erdélyi magyar tudomá-
nyosság eddig nem kutatott, nem 
bemutatott, de a korabeli történet-
tudománytól és tudományosságtól 
elválaszthatatlan tudományterület, 
a címertan és családtörténet feldol-
gozására, bemutatására.

Kutatásaival, tanulmányaival, raj-
zaival – egész életművével – Köpeczi 
Sebestyén József az európai művelt-
ségű Erdély megörökítője lett.

Sas Péter

A heraldikus – 
Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága


