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január 31január 31január 31január 31. . . . ~ ~ ~ ~ 17 óra17 óra17 óra17 óra    

 

„EGYEDÜL A DIKTATÚRA ELLEN” KRASSÓ GYÖRGY, A MAGÁNYOS HARCOS ÉLETE 
Előadó: dr. Harmath Arisztid (genealógus, a MHGT elnöke) 
Az ülést vezeti: dr. Spilenberg-Diószegi György, titkár 

 
Talán nincs is olyan felnőtt, akit ne ragadott volna meg ifjúkori olvasmányainak egy-
egy magányos hőse. Olyan személy, akit talán utánozni is csodálatos lenne, s akit 
példaképéül választott. Én is ezek közé a fiatalok közé tartoztam. Szívembe zártam 
azt a néhány bátor magyart, mint Krassó György vagy Schlachta Margit, vagy 
Rassay Károly, akik az én életem folyamán emelkedtek ki a szürke némán szenvedő 
tömegből. Előadásomat most Krassónak szentelem, de nem feledkezem el jelenkorunk 
más hasonló, bátor kiállást tanúsított szereplőjéről sem.  
 
 
 
február 28február 28február 28február 28....    ~ ~ ~ ~ 17 óra17 óra17 óra17 óra    

 

AZ ÚGYNEVEZETT KOSSUTH-CÍMER 
Előadó: dr. Bertényi Iván (prof. emeritus, ELTE BTK, a MHGT díszelnöke) 
Az ülést vezeti: dr. Harmath Arisztid, elnök 

 
Több mint két évtizeddel a Szent Koronával ábrázolt és a koronátlan kiscímer hívei 
közt lezajlott viták után egyik parlamenti pártunk az általa politikai célként kitűzött 
új köztársasági berendezkedés szimbólumának választotta a „Kossuth-címert”. A 
közelmúltban ezen persze sohasem a Kossuth Miklósnak 1479-ben I. Mátyás 
királyunk által adományozott családi címert értették, hanem az 1946-tól használni 
kezdett korona nélküli kiscímert. Úgy vélték, ez a köztársaság, míg a koronás címer a 
királyság államformájának a szimbóluma. A pajzs fölé helyezett korona azonban 
lehet szuverenitás szimbólum is. San Marino, a világ legrégibb köztársasága 1862-
ben ilyen értelemben helyez koronát címerpajzsára. 1946. február 1-jén 
Magyarországon kikiáltják a köztársaságot, de a hivatalos lap május végéig koronás 
kiscímerrel a címlapján jelenik meg. De koronát visel napjainkban is a lengyel címer 
sasa, falkoronát az osztrák sas, palánkkorona látható a horvát címer pajzsa felett. − 
Valamennyi felsorolt állam köztársaság.  
A magyar történelmi címer díszítőfunkcióban számtalanszor szerepel a 16−19. 
században korona nélkül. 1848-1849 csatáit még legnagyobb részt koronás címer 
alatt vívják a honvédseregek, s csak 1849 áprilisában kerül le a korona a címerről. 
Kossuth pénzügyminisztériuma 1848 őszén még olyan középcímert tervez, amelyen −  



 
  
 

a Szent Korona alatt − a Batthyány-kormány tényleges fennhatósága alatt álló 
területek jelképei láthatók. (Minisztertársai a koronás kiscímert használják.) 1848 
decemberétől a Márczius Tizenötödike újság körül csoportosuló radikálisok veszik le 
a kiscímer pajzsáról a Szent Koronát. A magyar kormány 1849 áprilisáig meghagyja, 
ezzel is kifejezve, hogy változatlanul V. Ferdinándot tekinti Magyarország törvényes 
királyának, s nem a belső puccsal hatalomra segített I. Ferenc Józsefet. A trónfosztás 
után hazánk államformája nyitott kérdés marad, bár a korona lekerül a címerről. Az 
emigrációban Kossuth 1852-ben még a korona nélküli címert teteti az általa 
Amerikában nyomtatott bankjegyekre, 1859-60-ban azonban visszatér a koronás 
címerhez, amikor Angliában „banknótákat” nyomattat a Magyarországra betörni 
készülő magyar seregek számára. Több Kossuth-címer létezik tehát, s ezek közül csak 
egy, az 1849 áprilisától használt szokott e néven szerepelni. Nem Kossuth-címer 
néven a koronátlan címert választotta 1918. november végén magyar címernek 
Károlyi Mihály, s a koronátlan kiscímer lett az 1946−49 közti Magyarország 
államcímere. A rákosista címer helyett ehhez tértek vissza (Kossuth-címer 
megnevezéssel) 1956 felkelői is. 1990-ben azonban a csak rövid ideig 
államcímerként szereplő „Kossuth-címer” helyett hazánk a több évszázados múltra 
visszatekintő Szent Koronás kiscímerhez tért vissza.   
  
 
 
Március 28Március 28Március 28Március 28. . . . ~ ~ ~ ~ 17 óra17 óra17 óra17 óra    

 
HAJDÚSÁGI TELEPÜLÉSEK KOLLEKTÍV JELKÉPHASZNÁLATA A 16−20. SZÁZADBAN 
Előadó: dr. Szálkai Tamás (levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei 
Levéltára, Debrecen, MHGT) 
Az ülést vezeti: dr. Pandula Attila, főtitkár 
 
Bocskai István 1605-ben a korponai kiváltságlevéllel Szabolcs vármegye területére 
nagyszámú hajdúkatonát telepített le. Ezzel a ténnyel egy olyan folyamatot indított el, 
ami egy katonai réteg sajátos identitásának bölcsőjét hozta létre. Azzal, hogy az 
adománylevéllel közös címert is adott, szimbolikusan is megteremtette az egységre 
való törekvés lehetőségét, amivel az utódok – évszázados harcok után, ám végül – 
sikeresen tudtak élni. A Hajdúkerület – amely a 17. század elején még csak laza 
városi szövetségként működő egység volt, s amelyben hat – érdekeikért a 18. század 
során is közösen fellépő – hajdúváros vállalt aktív szerepet, a század végére elérte, 
hogy ugyanilyen néven önálló törvényhatósággá szervezzék. 1876-ban, amikor a 
szabad kerületeket is betagolták a megyerendszerbe, a Hajdúság el tudta kerülni a 
jász-kunok sorsát és – több falu hozzácsatolásával, Debrecen székhellyel – önálló  



 

 
megyévé alakult. Mindez azonban nem változtatott azon a fejlődési úton, amely 
évszázadok során hajdúkatonák személyes kiváltságaitól egy meghatározott 
területhez kapcsolódó összetartozás-tudathoz vezetett. A korábbi kutatási 
eredményeket megvizsgálva, amelyek többnyire csak a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár 
hajdúkerületi anyagára épültek, megállapítható, hogy a levéltári mélyfúrások a 
hajdúvárosok kollektív jelképeinek vizsgálatában is komoly eredményeket hozhatnak.    

    
    
ÁÁÁÁprilis 25prilis 25prilis 25prilis 25. . . . ~ ~ ~ ~ 17 óra17 óra17 óra17 óra    

 
ÚJ MÓDSZEREK – ÚJ LEHETŐSÉGEK. A PROZOPOGRÁFIA ÚJ MÓDSZEREI ÉS 

KAPCSOLATA A HAGYOMÁNYOS GENEALÓGIÁVAL, ARCHONTOLÓGIÁVAL 
Előadó: dr. Pálmány Béla (a Magyar Országgyűlés Irattára és Levéltára ny. vezetője, 
Budapest) 
Az ülést vezeti: Kovács Eleonóra, főtitkár-helyettes 
 
A tudományos igényű magyarországi genealógia és vele szoros kapcsolatban a 
heraldika két és fél évszázados múltra tekint vissza. Közismert, hogy 1848 előtt a 
nemességigazolások és a birtokperek sikeres lefolytatása tették elemi érdekévé a 
rendi kiváltságosoknak leszármazásuk hiteles feltárását és bizonyítását. A magyar 
családkutatás egészen 1945-ig a nemesség központúság jegyeit viselte magán, majd 
közel 40 évig mint „reakciós áltudomány” megbélyegzetté vált és csak a levéltári 
segédletekhez tartozhatott.  
Az archontológia − egyes intézmények, hivatalok teljes személyzetének és működési 
idejének feltárása − elé nem támasztottak ideológiai korlátokat, de 
segédtudományként kevesen művelték. A kutatók számára a legnagyobb problémát az 
okozza, hogy e két diszciplína egymással sincs szoros kapcsolatban, így pl. a 
személyek beazonosítása is gondot okoz. 
A prozopográfia új tudományág, módszertanát fél évszázada dolgozták ki angol 
tudósok. Célja az emberi viselkedés, cselekedetek okainak tanulmányozása 
összegyűjtött életrajzok segítségével. Vizsgálata egy meghatározott társadalmi 
csoport minden tagjára, személyi hátterére (életkor, társadalmi és családi helyzet, 
vagyon, iskolázottság, hivatali pálya, szellemi munkásság) kiterjed, így kíván 
magyarázatot találni pl. a politikai beállítottságra.  
Az előadó a reformkori pozsonyi országgyűlések (1825−1848) mintegy 3100 
hivatalos tagjának, követének lexikális jellegű vaskos kézikönyvét állította össze és  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
úttörő kutatási módszertani tapasztalatait, javaslatait kívánja a MHGT tagjaival 
illetve a történész-genealógus szakma képviselőivel megosztani.  
 

 
 
Május 30Május 30Május 30Május 30. . . . ~ ~ ~ ~ 17 óra17 óra17 óra17 óra    

 
A SÁNKFALVI-CÍMER ÉS A MAJMOK KÉRDÉSE, AVAGY MI FÁN TEREM A MAJOM A 

KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON? 
Előadó: Nyilas Eszter (egyetemi hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 
Az ülést vezeti: Debreczeni-Droppán Béla, titkár 
 
A címerértelmezés nagyon ingoványos talaj, s ha vannak is elképzeléseink, hogy mely 
címerképnek milyen jelentése lehetett vagy egyes címerábrák miért pont olyanok 
amilyenek, mégis ritkán mondhatunk biztosnak valamit. A legtöbb esetben nem 
maradt fenn forrás, amely a címerábra eredetét megmagyarázná, s persze a sablonos 
címerábrák esetében felesleges is találgatásokba bocsátkozni. Vannak azonban olyan 
különleges képpel vagy más egyedi tulajdonsággal bíró címerek, amelyek mindig is 
felkeltették a kutatók figyelmét. Ilyen a Sánkfalvi család címereslevele is, amelyet V. 
László 1455. október 18-án adományozott Pozsonyban. Az adományozottak Sánkfalvi 
Antal fia István, testvére Bertalan és rokonaik, Heős Miklós és Sánkfalvi Dénes.  
A címereslevél szövegét elolvasván semmi különöset nem tapasztalunk, s magát a 
címert sajnos nem is írták le. A címer azonban annál figyelemreméltóbb: egy 
kerektalpú tárcsapajzs kék mezejében, zöld színű hármas halom közepén balra 
fordulva ülő természetes majmot ábrázol, a majom mellső mancsaiban egy S betűt, 
más vélekedés szerint kígyót tart. A pajzson balra fordult csőrsisak sisakdíszén a 
pajzsbeli majom ismétlődik meg. Az egyébként szépen kidolgozott és egyedi ábrájú 
címer elnyerését követően, 34 évvel később, 1489-ben a család új címert kap, melyen 
ezúttal nyoma sincs a majomnak, helyét a pajzsban kék háttér előtt három ezüst 
nyilat tartó kéz vette át. 
A szakirodalom a Sánkfalvi családnak 1455-ben adományozott címerével 
legkorábban a 19. század végén foglalkozott. 1897-ben Bárczai Oszkár említi meg A 
heraldika kézikönyve című művében. A későbbiekben Nyulásziné Straub Éva is  
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foglalkozik könyveiben az 1455-ös Sánkfalvi-címerrel. Mindkét szerző egyöntetűen 
állítja, hogy az 1489-es címerváltás oka a majom volt. A majom, mely a középkorban 
negatív tulajdonságokkal felruházott, s ennél fogva címerképként nem kívánatos 
élőlény volt. Valóban csak ennyiről lenne szó? 
 
 
Június 27Június 27Június 27Június 27. . . . ~ ~ ~ ~ 17 óra17 óra17 óra17 óra    

 
A LÓNYAY CSALÁD EGY CSALÁDTÖRTÉNÉSZ SZEMÉVEL 
Előadó: Gudenus János József (családtörténeti író, a PIM ny. munkatársa, Budapest, 
MHGT) 
Az ülést vezeti: dr. Kollega Tarsoly István, alelnök 
 

Hazánk egyik legrégebbi családja, amelynek első őse (kinek személye máig vitatott) – 
Vajay Szabolcs szavaival élve – az Aranybulla társadalmából, a 13. század első 
feléből származik.  
A századok során bárói, grófi majd magyar hercegi rangra emelkedett család számos 
kiválóságot adott hazánknak, többek között Lónyay Menyhért miniszterelnököt.  A 
Tuzsér nagyközség 800 éves évfordulóján, 2012 tavaszán rendezett konferencián „A 
Lónyayak egy családtörténész szemével” címmel már elhangzott előadást a téma 
iránti érdeklődés miatt a MHGT is programba vette. Az előadó dióhéjban bemutatja 
a Lónyay család történetét, ismerteti annak elágazásait, az egyes ágak kiemelkedő 
tagjait, a család kastélyait és birtokait, különös tekintettel a család Tuzsérra 
elszármazott ágára. 
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Összejöveteleink helye: Magyar Nemzeti Múzeum 
Budapest, VIII. kerület, Múzeum krt. 14–16.,  
Széchényi-terem, bejövetel a Bródy Sándor utca felőli bejáraton. 
 
Felkérjük előadóinkat, hogy előadásuk anyagát megjelentetésre alkalmas, 
szerkesztett formában elektronikus adathordozón hozzák magukkal előadásuk 
időpontjában, hogy azt később kiadványunkban közzétehessük! Az anyagokat e-
mailben is elküldhetik, ez esetben kérjük Kovács Eleonóra főtitkár-helyettes 
címére: kovacs.eleonora@albaarchivum.hu. 
Költségkímélés miatt kérünk mindenkit, hogy ha van, közölje e-mail címét! 
Kérjük kedves tagtársainkat, hogy az éves tagdíjat – esetleg elmaradását – 
legkésőbb tárgyév november 30. napjáig szíveskedjen befizetni. Az éves tagsági 
díj változatlan: 1500 Ft. 
Átutalás esetén:  OTP11705008-20414364. 
Nemzetközi számlaszám:  HU72 1170 5008 2041 4364 0000 0000 
 SWIFT KÓD (BIC) OTPVHUHV 
 
Budapest. 2013. január 

A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság vezetősége 
 
1118, Budapest, Törökugrató u. 3.  
Telefon: +36 1 246-5025, +36 70 210-4319  
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