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H I R D E T É S

 » Szekeres Attila 
István szerint ahol lehet, 
ott „beszélő” címert kell 
alkotni. A szakember úgy 
véli, az egyszerű, letisz-
tult, fölösleges elemeket 
nem tartalmazó címerek 
a legjobbak.

jelent meg a Hivatalos Közlöny-
ben. „Természetesen ennél sok-
kal többet rajzoltam. Volt olyan 
település is, amelyiknek tizenhá-
rom tervet készítettem – például 
Kézdialmásnak. Nagyon ritkán 

történik meg, hogy tessék, itt van 
a terv, és akkor azt rögtön elfo-
gadják” – idézte fel. A heraldikus 
megjegyezte, sajnos sok olyan 
eset is van, hogy a terv a polgár-
mester fi ókjában ül évekig, mert 
vagy neki nem tetszik, vagy a he-
lyi tanács tagjai nem tudnak kö-
zös nevezőre jutni.

Minél egyszerűbb,
annál nagyszerűbb
Annak kapcsán, hogy hogyan 
„születik meg” egy címer, egy 
címer terve, elmondta, meg kell 
vizsgálni, az illető településnek 
volt-e korábban címere, ha nem, 
akkor ábrás pecsétje, ha az sem, 
fel lehet használni valamit törté-
nelmi múltjából, földrajzi adott-
ságaiból. De vigyázni kell: a cí-
mer nem történelemkönyv, nem 
földrajzi atlasz, nem nemzetiségi 
statisztika, nem kell mindent be-

lezsúfolni. A bonyolult címerek 
sem szakmailag, sem esztétika-
ilag nem állják meg helyüket. 
Azokat senki nem jegyzi meg. 
Egy címer minél egyszerűbb, an-
nál nagyszerűbb – vallja a heral-
dikus. „Egy címer feladata az, 
hogy megkülönböztesse egyik 
települést a másiktól, hogy egyé-
niesítse azt a közigazgatási egy-
séget” – tette hozzá.

Ennek kapcsán elárulta, hogy 
például Háromszéken sokan áll-

nak elő azzal, hogy szeretnének 
a címerben kardot tartó páncélos 
kart, napot és holdat, három csil-
lagot, katolikus részen keresztet 
is, aztán hármashalmot, fenyő-
fát. Bár ezek fontos jelképek, 
de ha minden címerben ezek 
szerepelnek, akkor nem szolgál-
ják a megkülönböztetést. „Egy 
székelyföldi címer nem kevésbé 
értékes attól, hogy nem szerepel 
benne a nap és a hold”– véleke-
dett a szakértő.

Szekeres Attila István szerint 
ahol lehet, ott „beszélő” címert 
kell alkotni. Például szülőfalujá-
nak, Mezőmadarasnak a címeré-
be egy galambot tett, ami amel-
lett, hogy madár, a Szentlélekre 
is utal, és a csőrébe elhelyezte a 
mező termését jelképező búza-
kalászt. Szerinte az egyszerű, le-
tisztult, fölösleges elemeket nem 
tartalmazó címerek a legjobbak. 
Azt is megtudtuk, hogy vannak 
cégek, amelyek mintegy futó-

szalagon „gyártják” a címereket. 
Ezek a cégek általában maguk 
keresik meg a települések veze-
tőit, és ajánlkoznak a munkára, 
például a Mezőség falvaiban 
ezek munkássága a domináns. 
Az interneten könnyen rájuk le-
het bukkanni: 10–12 ezer lej kö-
rüli ajánlatokat reklámoznak, 
illetve azt ígérik, hogy az általuk 
tervezett címert garantáltan el-
fogadják minden szinten. „Ezek 
a cégek általában a Hivatalos 
Közlönyből tudják, hogy kinek 
nincs címere, és akkor azokat 
zaklatják, sokszor kétnaponta 
telefonálgatnak addig, amíg a 
polgármester beadja a derekát” – 
jelentette ki a szakember. 

Bár a székelyföldi címerek kü-
lönösen foglalkoztatják, Szekeres 
Attila István mint címergrafi kus 
más megyéknek, még Kárpáto-
kon kívüli településeknek is ter-
vezett címert. Adományként egy-
házközösségeknek, iskoláknak 
is. Elmondása szerint a legtöbb 
település esetében a polgármes-
ter akaratán múlik, hogy bele-
vágnak-e a hosszas procedúrába, 
illetve van néhány eset, amikor a 
település lakói igénylik ezt, gyak-
ran azért, mert „a szomszéd falu-
nak is van”. Egyes települések, 
önkormányzatok az elfogadott cí-
mert használják dokumentumo-
kon, fejléces papíron, pecséten, 
névjegyen; általában kiteszik a 
település bejáratához a névtáb-
lára, Székelyföldön pedig gyak-
ran székelykapuba faragják, így 
büszkélkednek vele.

Közösségi jelkép. Mezőmadaras, illetve Zabola címere is Szekeres Attila István munkája




