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 »  Nemcsak ott jelent 
nehézségeket egy-egy 
közigazgatási címer elfo-
gadtatása, ahol estleges 
nemzetiségi okok miatt 
súrlódások merülnek 
fel, hanem szinte bárhol 
megesik, hogy egy-egy, 
a címertanhoz még csak 
nem is konyító tisztvi-
selő személyes ízlés, 
nem pedig szakmai okok 
miatt ellenez, elutasít 
egy tervezetet. 

Immár nemcsak kérnek, 
hanem kapnak is új címere-
ket a jelképhasználat terén 
„erősíteni” kívánó erdélyi 
önkormányzatok. Szekeres 
Attila István mezőmadarasi 
származású, nemzetközileg 
elismert erdélyi heraldikust 
arról kérdeztük, minek 
tudható be a címerek „re-
neszánsza”, hogyan lesz 
egy-egy kezdeményezésből 
a kormány által is elfogadott 
jelkép. Mint kiderült, a folya-
mat rendkívül bonyolult.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

A z elmúlt hetekben a kor-
mány több – elsősorban 
székelyföldi – közigazga-

tási egység esetében elfogadta 
annak címerét, zászlaját, engedé-

lyezte a jelképek használati jogát 
az RMDSZ kezdeményezésére. A 
címerhasználat az elmúlt közel 
egy évtizedben főleg Székelyföl-
dön az autonómiatörekvések, 
valamint a székely–magyar iden-
titás kifejezésének egyik fontos 
eszköze, kelléke lett. Ám a cí-
merek világa összetettebb a lát-
szatnál, illetve az a folyamat is 
meglepően bonyolult, amíg egy 
település megkapja a fent említett 
jogot. Szekeres Attila István heral-
dikust, az Erdélyi Címer- és Zász-
lótudományi Egyesület elnökét 
faggattuk a témában.

A mezőmadarasi származású 
Szekeres Attila István újságíró, 
történész, heraldikus felidézte, 
hogy már gyerekként rajongott 
a történelem és a címerek iránt, 
ám a rendszerváltás előtti viszo-
nyok nem kedveztek álmai meg-
valósításának. A középiskola 

marosvásárhelyi elvégzése után 
Kolozsváron gépészmérnöknek 
tanult, majd Gyergyószentmik-
lósra került. Ám hamar úgy érez-
te, hogy a székely kisvárosban 
túlságosan „beszűkül” az élete, 
ezért egy barátja megkeresésére 
először Kolozsváron a Művelődés 
című folyóiratnál kezdett dolgoz-
ni, közben pedig Nagyváradon 
elvégezte az Ady Endre Sajtókol-
légiumot. Majd a sepsiszentgyör-
gyi Háromszék napilaphoz került 
– azóta is annak munkatársa, 
szerkesztője, immár több mint 
negyed évszázada.

A heraldikus szakma kapcsán 
megjegyezte, hogy a rendszer-
váltás után kezdtek megnyílni 
a kapuk, elérhetővé vált a téma 
külföldi szakirodalma, amit Sze-
keres Attila István lelkesen igye-
kezett beszerezni, elmondása 
szerint a mai napig valószínűleg 
az egyik leggazdagabb „magán-
könyvtára” van a témában Ro-
mániában: mindent megvett, 

elolvasott, amit csak lehetett. 
A kezdeti „autodidakta képzés” 
után beiratkozott a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
történelem karára, majd a szak 
elvégzése után le is doktorált.

Szekeres Attila István ma már 
nemzetközileg elismert szakem-
ber, szakkönyvei jelentek meg, 
számos tanulmányát adtak ki 
gyűjteményes vagy konferen-
ciakötetekben, folyóiratokban, 
múzeumi évkönyvekben, számos 
hazai és külföldi konferencián és 
világkongresszuson vett részt, 
adott elő, a Nemzetközi Címerta-
ni Akadémia levelező tagja, ala-
pító elnöke az Erdélyi Címer- és 
Zászlótudományi Egyesületnek, 
melyet a Genealógiai és Heraldi-
kai Világszövetség meghívott tag-
jai sorába.

„A külföldi előadásaimhoz 
olyan tematikát választok – 

székelyek pecsétje, címerei, 
zászlói, erdélyi címerek, zász-
lók – amelyek által felhívom a 
nyugatiak fi gyelmét a helyze-
tünkre, hiszen sokan azt sem 
értik, Romániában miért élnek 
magyarok, néhányan hallottak 
ugyan Erdélyről, de például Szé-
kelyföldről, a székelyekről nem” 
– idézte fel külföldi konferencia-
tapasztalatait.

A közigazgatási címerek kap-
csán Szekeres Attila István ki-
fejtette, hogy 2003-ban módosí-
tották az akkor érvényben levő 
kormányhatározatot, enyhítettek 
az elfogadtatás módszertanán 
– de így is elég bürokratikus –, 
ezáltal megélénkült a fi gyelem a 
közigazgatási címerek iránt, sok 
címertervet nyújtottak be elfoga-
dásra. Főleg 2005 után a székely-
földi települések is elkezdtek a 
témával, a szimbólumhasználat-
tal foglalkozni, ám a kezdeti len-
dületet 2010 után megtorpanás 
követte.

Az illyefalvi „mérföldkő”
Ugyanis 2010-ben elfogadták a 
Kovászna megyei Illyefalva köz-
ség címerét, melynek leírásában 
szerepelt, hogy a címerben látha-
tó – egyébként a korábbi címeré-
ben is szereplő – határkő azt jelzi, 
hogy a község a Barcaság és Szé-
kelyföld határán van, és a szintén 
a címerben szereplő nap és hold 
pedig arra utal, hogy Illyefalva 
„a székely oldalon” helyezkedik 
el. A címer elfogadása hatalmas 
port kavart, interpelláltak a par-
lamentben, a Kovászna, Hargita 
és Maros Megyei Románok Civil 
Fóruma megtámadta a jogsza-
bályt a bíróságon, elsősorban a 
Székelyföld nevének a Hivatalos 
Közlönyben való megjelenítése 
miatt, de arra is hivatkozva, hogy 
a határ kifejezés sérti a román al-
kotmány első cikkelyét, amely ki-
mondja, hogy Románia egységes 

és oszthatatlan nemzetállam. Az 
esetnek sajnálatosan hosszú távú 
hatásai lettek, azóta a székelyföl-
di címerek elismerése akadozik, 
sok terv évek óta, akár évtizede 
porosodik hivatali fi ókokban.

Arra a kérdésre, hogy hol is 
vannak azok a fi ókok, ahol el-
akadnak a címerek, Szekeres At-
tila István ismertette, hogy egy 
hosszú és bonyolult folyamatról 
van szó. Miután elkészülnek a 
címertervek, azokat az illető ön-
kormányzatnak ki kell függesz-
tenie, hogy a lakosság vélemé-
nyezhesse. A véleményezés csak 
egy plusz bürokratikus kör, az 
eredménye „senkit sem érdekel”, 

úgyis a tanács által választott cí-
mertervet fogadják el. A tervet a 
megyei címervizsgáló bizottság-
nak kell benyújtani, amely a kor-
mányhatározat értelmében a pre-
fektus által kinevezett 3-5 tagú 
testület, melynek egyik tagját az 
Országos Heraldikai Bizottság 
delegálja.

„Személyes ízlés”
szakmai érvek helyett
Szekeres Attila István szerint már 
ezen a szinten megmutatkozik a 
címerek elfogadási procedúrájá-
nak problematikussága, mivel az 
egész országban mintegy fél tucat 
„igazi” heraldikus dolgozik, jóin-
dulattal tíz, ugyanakkor országos 
szinten a megyei címervizsgáló 
bizottságok közel kétszáz tagja 
kifejtheti észrevételeit, így pedig 
lehetetlen, hogy utóbbiak min-
dent szakszerűen véleményez-
zenek. Éppen ezért nemcsak ott 
jelent nehézségeket egy-egy köz-
igazgatási címer elfogadtatása, 
ahol estleges nemzetiségi okok 
miatt súrlódások merülnek fel, 
hanem szinte bárhol megesik, 
hogy egy-egy, a címertanhoz még 
csak nem is konyító tisztviselő 
személyes ízlés, nem pedig szak-
mai okok miatt ellenez, elutasít 
egy tervezetet.

Ha a javaslatot elfogadja a me-
gyei bizottság, akkor az valamely 
övezeti bizottsághoz kerül. Ilye-
nek Kolozsváron, Jászvárosban 
és Bukarestben vannak, ahova 
földrajzi elhelyezkedés alapján 
tartoznak a települések. Kivé-
telt Krassó-Szörény, Brassó, és 
Kovászna megye jelent, utóbb 
pedig ide került Hargita megye 
is – ezekből a megyékből egyene-
sen Bukarestbe kerül a tervezet, 

ami Szekeres Attila István szerint 
„nem gond”, mivel Kolozsváron 
nagyon sokáig „ülnek” az erdélyi 
címerterveken. Azt is megtudtuk, 
hogy abban az esetben, ha egy 
terv a bukaresti övezeti bizott-
sághoz kerül, akkor gyorsabban 
zajlik a procedúra, mert az öveze-
ti bizottság „átalakul” országos 
döntéshozóvá, s egyszerre meg-
van a két kedvező véleményezés, 
avagy elutasítás.

Elméletileg Kolozsvárról és 
Jászvásásárból gyakorlatilag is 
az övezeti bizottság jóváhagyása 
után a terv az országos bizottság-
hoz kerül, majd kedvező elbírálás 
esetén a közigazgatási minisztéri-
umba, ahol összeállítják az illető 
címerre vonatkozó kormányhatá-
rozat-tervezetet. Szekeres Attila 
István szerint az egyik nagy prob-
léma a folyamatban, hogy a bi-
zottságoknak nincsen olyan köte-
lezettsége, hogy harminc napon 
belül válaszoljanak a beadvány-
ra, így akár évekig is húzódhat az 
ügy. A másik probléma, hogy az 
elmúlt években gyakran előfor-
dult, hogy egy tervezet „átment” 
a három szakmai bizottságon, 
majd a minisztérium hivatalno-
kai találtak benne „álszakmai” 
kivetnivalót.

Szekeres Attila István tájékoz-
tatása szerint nem új az igény, 
hogy a települések elismertessék 
közigazgatási címerüket, hiszen 
például Hargita megye több tele-
pülése is próbálkozott ezzel a ki-
lencvenes években, ám a terveket 
rendre visszadobta a kolozsvári 
bizottság, mivel többnyire jóin-
dulatú, ám laikus helyi értelmi-
ségiek készítették a terveket, nem 
sok közük volt a heraldika szabá-
lyaihoz. 2005 és 2010 között volt 
egy „jó” időszak, amikor nagyon 
sok magyar település címerét 
(is) elfogadták – a már említett 
incidensig. „2010 óta az orszá-
gos heraldikai bizottság tagjai 
még az aludttejet is megfújják, 
nehogy megégessék magukat” – 
utalt arra Szekeres Attila István, 
hogy a bizottság fokozottan óva-
tossá vált, nehogy még egy, az 
illyefalvi címer esetéhez hasonló 
botrány törjön ki.

Számít az RMDSZ-es
miniszter
Annak hátterében, hogy mos-
tanában ismét napirendre ke-
rült a címerek ügye, az áll, hogy 
RMDSZ-es miniszter került a köz-
igazgatási tárca élére: Cseke At-
tila „előkotortatta” az akár évek 
óta döntésre váró tervezeteket. 
„Volt, ami előkerült, volt ami 
nem. A frissebbek előkerültek, a 
régebbiekből volt, ami eltűnt” – 
jegyezte meg a szakember. 

A címertervek kapcsán azt is 
megtudtuk, hogy a kormányha-
tározat szerint ezeket elkészít-
tetheti az önkormányzat „saját 
erőből”, vagy az Országos Címer-
tani Bizottság által akkreditált 
címergrafi kussal is. Szekeres 
Attila István is egy ilyen grafi -
kus: eddig mintegy ötven, általa 
megtervezett és megrajzolt címer 

Szekeres Attila István külföldi előadásain rávilágít a romániai magyarság helyzetére is

SZEKERES ATTILA ISTVÁN HERALDIKUS A KÖZIGAZGATÁSI JELKÉPEK ELISMERTETÉSÉNEK HOSSZAS FOLYAMATÁRÓL, AZ AKADÁLYOKRÓL

Meg kell küzdeni a címerhasználatért




