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A cimer kozdpkori fegyverhaszn6laton alapul6, legtcibbszor pajzs alaku
jelveny, amelyet magdnszem6lyek vagy testiiletek megktilcinboztetci jelekent
haszndltak, ill. hasznillnak. Legregebbi, a heraldikiiban hiteles cimer 6brdzoldsa a XII. sziizadb6l szdrmazik a mai Franci aorszag 6s Anglia tenileter6l.
A cimerkdpet (cimeriibriit) a nemesek a hilboruban kiilonfdle lovagi torn{kon tanrisitott kiilonleges helytrillis6rt, s6t a vadiillatokkal folytatott h6si
kiizdelmi.ikdrt is kaphattiik. Nem ritka az olyan eset sem, amikor cimert
kaptak htisdgiikert a kirdlyok, cs6szdrok, vagy f6hercegek udvaroncai is.
A XIII. szdzadban mdr a nemess6g minden kepviselcije rendelkezett cimerrel, s az uralkod6 tdrsadalmi reteghez val6 tartozds elv6laszthatatlan kiilsri
j

elkepevd, szimb6lumdvd vrilt.

A cimerszerkesztds alapszabiilyait a XIII.-XIV. sz6zadban dolgoztdk ki.
Fontos szerepet jiltszott a cimer szinezese, kifeje26 ereje es a cimerk6p (cimerdbra) olvashat6silga. Ebb6l a k<ivetelm6nyb6l fakadt az a szabiiy,hogy
- 6s fordiwa. igy a heraldikiiban (cimertan) kdt vil6gos fdmet haszn6lnak - aranyat (n6ha siirga szinnel 6br6zoljak)
6s eziistcit (fehdr szinnel dbrrrzorva). Ezen kivi.il negy
vit6t szin haszndlatos:
ha az alap vil:lgos, a cimerk6p scit6t

vorcis, kdk, zold 6s fekete.

A vlrosi cimerek haszndlat6nak kezdete

a

XIV.

sz6zad,

k|zepe tirjit-

ra tehet6. A vdrosi pecs6teket viszont m6r sokkal kordbban,
a XIII. szLzad
kozepet6l kezdtek haszn6rni. Sok vdros a pecsetjeben talilhat6
irbriit egyszeriien dtvette a cimerebe is.
A vdrosok nem elegedtek meg a kirdlyi cimerbcil meritett
elemek
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dulnak az adott vdros epitmdnyei,
bibliai alakok, vdd<jszentek, egyhLzi
tmotivumok. A vilrosokhoz hason_
sok, falvak pecsethaszndlata. A XIX.
klzigazgatisi vziltozrisok mentek veg_
vezese).

A sz|zadfordul6n orszdgosan

pecsethasznfl atet. A cimeres pecsetek
emdnyezte.

'pei:

isteni fdny szine. Az arany
eval6sdg es a dicsciseg szim_
a hitet ds az erlnyt jelklpezi.
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Eziist(feh6r):Afeh6rszinazdrtatlansig,tisztasigesatok6letessdgjel-

a gyozelem szimb6luma'
kepe. Az ezirst f6m a bolcsess€g es
get fejezi ki' de egyben f6nyt'
Viiriis (piros): A hatalmai a fensdgessd
is jelk6pezi'
a melegs6get es a szeretet 6rom6t
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