RAINER

PÁL

„…a kulcs fogójában két
kecsegének nevezett hal úszik
ellentétes irányban…”
A HAL A MAGYAR HERALDIKÁBAN

Hazai heraldikánkban a számtalan mesteralak és címerkép közt természetesen előfordul a hal ábrázolás is. Miután a hal leginkább az egyes vidékek, illetve az ott található vizek (folyók, tavak) termékenységére, halbőségére utal, ezért inkább a
kommunális heraldikában gyakoribbak a halas címerek. A címbeli idézet pl. II.
ulászló király 1506-os okleveléből való, amelyben zenta mezővárosnak városi rangot
és címert adományozott.1
Megyecímereink közül Bereg, Bihar, Szabolcs, Szatmár, ugocsa, zemplén címereiben láthatunk halat, eredetileg Heves megye címerében is volt, de onnét utóbb
már kimaradt.
Bereg vármegye címere: ezüst kereszttel negyedelt pajzs 1. kék mezejében zöld
leveles ezüst szőlőfürt, 2. vörös mezejében három zöld leveles, arany szárú arany
makk, 3. vörös mezejében balra fordult arany medve ágaskodik, 4. kék mezejében
két, egymás fölött jobbra úszó ezüst hal lebeg. A címer eredete ismeretlen. A vármegye címeres pecsétjét V. ferdinánd király látta el magyar körirattal.2 (1. ábra)
Bihar vármegye címere: alsó harmadban osztott pajzs felső kék mezejében balról
ezüst hegylánc, jobbról lebegő arany rozskéve, a hegyek fölött ezüst fél karikáról belógatott két zöld indás, ezüst szőlőfürt. Az alsó ezüst osztásban három, egymás fölött
(2, 1) balra úszó ezüst hal, közöttük szintén egymás fölött három (1, 2) kákabokor
zöld szárú és levélzetű három arany buzogánnyal. A vízfelület a Sárrétet jelképezi. A
vármegye régi címeres pecsétjét V. ferdinánd király 1838-ban látta el magyar körirattal.3 (2. ábra)
Szabolcs vármegye címere: ezüsttel és kékkel negyedelt pajzs 1. mezejében zöld
talajon három, leveles arany búzakalász, 2. mezejében felfelé úszó ezüst hal, 3. mezejében zöld talajon csonkolt barna farönk, 4. mezejében lebegő, kifeszített aranyíj,
balra irányuló, vörös tollú, aranyhegyű, ezüst nyílvesszővel. A vármegye 1714-ben
kapta címerét III. Károly királytól, ezt 1729-ben megújították. Címeres pecsétjét V.
ferdinánd király 1837-ben látta el magyar körirattal.4 (3. ábra)
Szatmár vármegye címere: kilenc részre osztott pajzs 1. fekete (másutt kék) mezejében vörös rák, 2. arany (másutt ezüst) mezejében oromzatos ezüst bástyán két
vörös zászló, 3. kék mezejében ezüst hal, 4. mezeje vörössel és arannyal hétszer vágott,
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az 5. mező ezüst koronás boglárpajzs, azon kék mezőben arany koronás zöld sárkánytól övezve, zöld hármas halmon vörös szívet markoló jobbra forduló ezüst karvaly,
6. vörös mezejében zöld hármas halomból kinövő arany gabonakéve, 7. kék mezőben
zöld leveles arany szőlőfürt, 8. ezüst mezőben zöld talajon jobbra lépő vörös szarvas,
9. kék mezőben zöld leveles ág ezüst kupakos arany makkal. A boglárpajzs a vármegye főispáni tisztét viselő gr. Károlyi család címere. A 4. mező arany sávjai a Tisza,
Szamos, Kraszna, Túr folyókat jelölik, a 3. mező hala pedig ezeknek a halbőségére
utal. A címert III. Károly király adta 1721-ben a vármegyének.5 (4. ábra)
ugocsa vármegye címere: kék szegélyű, ezüsttel és kékkel negyedelt pajzs boglárpajzzsal, melynek szegélyét 24 arany makk díszíti. 1. mezejében zöld szőlőfürt
két zöld levéllel, 2. mezejében rézsútosan jobbra felúszó ezüst hal, 3. mezejében zöld
levelű és szárú arany makk, 4. mezejében rézsútosan jobbra felúszó fekete rák. A
boglárpajzs vörös mezejében jobbra ágaskodó, lebegő ezüst oroszlán (a főispáni tisztet viselő br. Perényi család címere). A címert (címeres pecsétet) III. Károly király
adta 1715-ben a megyének, elveszett régebbi pecsétje helyett. Ezt 1837-ben V. ferdinánd király némi változással megerősítette, és magyar körirattal látta el.6 (5. ábra)
zemplén vármegye címere: vágott pajzs, alsó mezeje hasítva. felső arany mezejében ékköves, nyitott arany koronát tart jobbról egy vörös ruhás, balról egy kék
ruhás lebegő angyal. A koronából két zöld szőlőlevél között egy zöld szőlőfürt emelkedik ki, a vágóvonalból jobb felé három arany szárú és termésű makk, bal felé három
zöld szárú és termésű búzaszál növekszik legyezőszerűen. 2. kék mezejében négy
ezüst hullámos pólya (Tisza, Bodrog, Latorca, Laborc folyók), 3. vörös mezejében
három, egymás fölött jobbra úszó ezüst hal. A vármegye 1550-ben kapta első címerét
I. ferdinándtól. Ezt II. ferdinánd (1619–1637) módosította, majd. V. ferdinánd
(1835–1848) visszaállította és megerősítette az első címert.7 (6. ábra)
Heves vármegye címere: kék mezejű pajzs, zöld sással és kákával borított, ezüst
színű mocsarán jobbra néző, természetes színű gólya áll fél lábon, vörös csőrében tekergőző zöld siklóval. Jobb lábával egy ezüst és egy kék, zöld leveles szőlőfürtöt tart.
A megye 1563-as címeres pecsétjén még egy hal is látható volt a gólya lába alatt, de
ez később elmaradt.8
Település címereink közül pl. Békéscsaba, fogaras, Kiskunhalas, zenta stb. címereiben látható hal.
Békéscsaba címere: egyenes állású ovális pajzs középen hullámos ezüst pólyával
osztva, felül kékben jobbra lépő arany oroszlán, jobb első mancsában három búzakalász, alul zöldben jobbra úszó hal. A pajzson szembe fordított koronás pántos sisak.
Sisakdísz: a koronából kinövő, karóra futó szőlőtőke két fürttel.9
fogaras címere: egyenes állású kerektalpú kék pajzsban egymás alatt két (a felső
jobbra, az alsó balra úszó) lebegő hal. Más változatán egymás alatt három (felül
jobbra, középen balra, alul jobbra úszó) lebegő hal.10 (7. ábra)
zenta címere: kék mezőben két, tollával felfelé néző, egymást átlósan keresztező
arany kulcs (a város földesura, az óbudai káptalan védőszentje, Szt. Péter apostol
attributuma), a kulcsok fogójában két kecsege („pisces vulgariter kechyge dicti”) úszik
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ellenkező irányban, a kulcsok között a címer tengelyében arany búzakalász sarjad. A
címert és a szabad városi rangot II. ulászló király 1506. február 2-án (Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepén), Budán kiállított oklevelében adományozta az addigi mezővárosnak. A város címeres pecsétjét 1899–1900 folyamán I. ferenc József király
újította meg.11 (8. ábra)
A magyarországi családi címerekben is feltűnik időnként a hal. utalhat a címerszerző mesterségére vagy lakóhelye, környezete valamely halban bővelkedő vizére.
Bár rendszerint a kívülállók legelső kérdése egy számukra ismeretlen címer láttán
arra irányul, hogy miért ezek az ábrák kerültek a címerbe és azok mit jelképeznek,
sokszor maguk a címereslevelek sem magyarázzák, csak leírják a címert. Lássunk a
halas családi címerekre is néhány példát.
A pelsőci Bebek család címerében számos emléken (pecsétek, sírkövek) tanulmányozható halas sisakdísz. Így pl. legkorábban Bebek István hevesi ispán (1346–1350)
1347-es és 1349-es pecsétlenyomatán (sisakpecsét),12 továbbá Bebek György (†
1390) királynéi tárnokmester (1371–1390) tornagörgői (Gömör vm., ma Hrhov,
Szlovákia)13 és Bebek László († 1403/1404) királynéi tárnokmester (1390–1393)
pelsőci (Gömör vm., ma Plešivec, Szlovákia)14 vörösmárvány sírkövein. (9–10. ábrák)
A sírköveken kifaragott Bebek címer a következő: jobbra dőlő, csücsköstalpú (vörös)
pajzsban (Bebek György sírkövén lebegő, Bebek László sírkövén (zöld) hármas halom
középsőjéből kinövő) (ezüst) kettős kereszt, a kereszt felső szárvégződéséből tollbokréta nő ki. A pajzson (Bebek György sírkövén csöbör-, Bebel László sírkövén csőrös-)
sisak. Sisakdísz: szembenéző koronás női fej, két, félkörívben hajló, fejével lefelé, farkával felfelé elhelyezett hal között. A pelsőci Bebek, a Csetneki és az álmosdi Csire
családok női alak (segédsisakdísz) és halak (a sisakdísz főalakja) kombinációját mutató sisakdísze alapján – Csoma József heraldikus felvetését követve – korábban általánosan feltételezték, hogy az ákos nemzetség ősi címerállata eredetileg a hal
lehetett. Ez a tetszetős feltevés azonban újabban erősen kérdésessé vált.15 A Bebekek
igencsak különös halas sisakdíszének magyarázatával, a középkor vallásos miszticizmusával esetleg kapcsolatba hozható jelentéstartalmával Pekár zsuzsa foglalkozott.16
Rácz György kutatásai nyomán szintén vitatható a Borsa nemzetségnek korábban
tulajdonított ugyancsak halas címer.17
feltehetően a másik legkorábbi halas címerünk egy a budapesti Margitszigetről
a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményébe került 1360 körüli vörösmárvány sírkőtöredéken látható. A töredéken a címer csöbörsisakja és sisakdísze maradt meg.
utóbbi egy tátott szájával a sisak tetejéhez illeszkedő és farkával felfelé álló hal. A
sírkő személyhez kötésénél felmerült a Partsch család neve.18
A Somogy megyei Eresztvényi ferenc királyi szakács 1414. szeptember 16-án
Speyerben zsigmond királytól kapott címerében. Balra dőlő, csücsköstalpú pajzs
kékkel és ezüsttel vágott mezejében, az alsó mező vörös lángnyelvein sülő, nyársra
tűzött, a nyárs végein zöld babérlevéllel tűzdelt, természetes színű balra néző csuka.
A pajzson balra fordított csőrös sisak. Sisakdísz: arany nyárson, zöld babérlevéllel
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8. Zenta címere, 1900
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címeres sírlapja

11. Eresztvényi Ferenc címere,
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1622
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18. Kárász Miklós címere,
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16. Bornemissza István címere,
1628

19. Stöhr Ferenc címere,
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1883
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tűzdelt, levágott, tátott szájú, balra néző, kék csukafej. Takarók: kék-vörös.19 (11.
ábra)
Nagyrévi András thermopülei címzetes püspök, pesti plébános a (buda)pesti belvárosi templomban lévő tabernákulumán (1500–1506 körül) mitrával díszített címere
(halra lecsapó darumadár) is látható.20 A Szatmári György pécsi püspök
(1505–1522) hasonló alkotásával vetekedő, pompás reneszánsz mű készítését nyilván
Nagyrévi kiemelt, egy átlagos vidéki plébánosnál jóval bőségesebb jövedelme tette
lehetővé. (12. ábra)
Kincse Mihály 1553. március 12-én Grácban I. ferdinánd királytól kapott címerében. Egyenes állású vörös tárcsapajzs jobb oldalán balra forduló, sisakos, bajuszos,
zöld ruhás vitéz növekvő alakja arany íjat tart, amelynek arany nyílvesszőjére egy természetes színű hal van feltűzve. A pajzsban jobbra fenn arany félhold, balra fenn hatágú arany csillag lebeg. A pajzson balra fordított rostély sisak. Sisakdísz: hatágú arany
csillag. Takarók: ezüst-vörös.21 (13. ábra)
fischer másképpen Gillány Miklós 1563. június 17-én Pozsonyban I. ferdinánd
királytól kapott címerében. Egyenes állású, hasított és alsó harmadában osztott
tárcsapajzs. Elől kékkel és ezüsttel háromszor vágott, a két ezüst sávban egy-egy jobbra
úszó hal. Hátul vörösben jobbra forduló gólya csőrében hal. A pajzs alsó harmada
zöld. A pajzson szembe fordított koronás rostély sisak. Sisakdísz: sisakos, páncélos
vitéz szembenéző növekvő alakja, jobbjában háromágú szigony, baljában fejénél átmarkolt hal. Takarók: arany-kék és ezüst-vörös.22 (14. ábra)
Geztely Nagy János 1615. II. Mátyás királytól kapott címerében. Egyenes állású
tárcsapajzs vörös mezejében két hal lebeg, a fölső jobbra, az alsó balra úszik. A pajzson szembe fordított koronás pántos sisak. Sisakdísz a koronából kinövő három liliom, a középső vörös, a két szélső fehér. Takarók: ezüst-vörös és arany-kék (az oklevél
szövege szerint, de valójában a címer több más elemével (halak, sisak, korona) még
kifestetlenek). A címerkép kifestése ugyanis félbe maradt. Az oklevelet 1617 Szt. Modestus mártír ünnepe előtti kedden, zemplén mezővárosban hirdették ki. A címerkép
az agilis állapotból nemesített címerszerző lakóhelye környezetében található Bodrog
folyó halbőségére utalhat.23
Újváry Mihály 1622. június 16-án Sopronban II. ferdinánd királytól kapott címerében. Egyenes állású, kerektalpú kék pajzsban zöld talajon jobbra forduló, kiöltött
nyelvű, ágaskodó szarvas. A pajzson jobbra fordított koronás rostély sisak. Sisakdísz:
a koronán támaszkodó levágott, jobbra forduló, kékruhás kar sütőrostélyt tart, a rostélyon két jobbra néző hal. Takarók: arany-fekete és ezüst-vörös.24 (15. ábra)
Karomi Bornemissza István pozsonyi királyi posta prefektus 1628. augusztus 10én Bécsben, II. ferdinánd királytól kapott címerében. II. ferdinánd I. ferdinánd király 1564. február 24-én kelt címeradományát erősítette meg. Egyenes állású,
tojásdad vágott pajzs felső vörös mezejében, a vágóvonalon álló, arany koronás, fejével
jobbra forduló, fekete sas, az alsó kék mezőben fekete bölényfej, szájában hallal. A
pajzson jobbra fordított rostélyos sisak arany koronával. Sisakdísz: a koronából ki56

növő, jobbra forduló, páncélos, szakállas, bajuszos vitéz, jobbjában arany markolatú,
ezüst pengéjű szablya, baljában zöld leveles, zöld fürtös szőlővessző, fején búzakalászból font koszorú, a jobb vállán átvetett vörös zsinóron arany postakürt lóg. Takaró: fekete-arany és kék-arany.25 (16. ábra)
A horvát határvidéken, a török elleni harcokban kitűnt Križanić család Sveticam
templomából származó oltárán (XVII. század első fele) látható a család címere: egyenes állású, csücsköstalpú, vágott címerpajzs felső vörös mezejében jobbra úszó aranyhal lebeg, alsó arany mezejében vörös rák lebeg. A pajzson jobbra fordított koronás
pántos sisak. Sisakdísz: a pajzsbeli rák, növekvő alakja. Takarók: vörös-ezüst.26 (17.
ábra)
Kárász Miklós 1639. január 11-én Bécsben III. ferdinánd királytól kapott címerében. Egyenes állású, csücsköstalpú kék tárcsapajzsban a pajzs csaknem teljes alsó
felét kitöltő hullámos vízfelület zöld parttal, felette jobbra forduló hal lebeg, a haltól
jobbra és balra, a pajzs felső sarkaiban egy-egy hatágú arany csillag lebeg. A pajzson
jobbra fordított koronás rostély sisak. Sisakdísz: a koronán álló, jobbra forduló gólya
csőrében tekergő kígyóval. Takarók: arany-kék és ezüst-vörös.27 (18. ábra)
Stöhr ferenc 1802. június 18-án Pozsonyban I. ferenc királytól kapott címerében.
Egyenes állású csücsköstalpú, hasított és hullámos ezüst pólyával négyelt pajzs 1. és
4. arany mezejében a hasító vonalból kinövő fekete sas, 2. kék mezejében hegy, 3. kék
mezejében balra forduló ágaskodó kutya, a pólyán jobbra úszó hal. A pajzson jobbra
fordított koronás rostély sisak. Sisakdísz: a koronából kinövő két szarvasagancs között alsó ágával a koronára támaszkodó hatágú arany csillag. Takarók: arany-fekete
és ezüst-kék.28 (19. ábra)
Jeszenovai Csaplovics János ( Ján Čaplovič-Jasenovský) (felsőpribél, Hont vm.
ma Pribél, Szlovákia, 1780. szept. 21. – Bécs, 1847. máj. 29.) a magyar nacionalista
törekvések ellen küzdő szlovák ügyvéd, etnográfus, újságíró címerében. Egyenes állású, kerektalpú kék pajzsban lebegő arany koronán álló jobbra forduló gólya, csőrében arany hal. A gólya nyaka balról jobbra nyílvesszővel van átlőve.29 (20. ábra)
Borosjenői és szegedi Tisza Lajos (Nagyvárad, 1832. szept. 12. – Budapest, 1898.
jan. 26.) volt közlekedési miniszter, Szeged város újjáépítésének királyi biztosa 1883.
december 22-én Bécsben, I. ferenc József királytól kapott grófi címerében. Egyenes
állású csücsköstalpú pajzs, kétszer osztva és kétszer hasítva. 1. alsó harmadában osztott
mezejében, felül kékben balról ezüst hegy, jobbra fenn lebegő arany rozskéve, balra
fenn ezüst fél karikáról lógó, két zöld indás, ezüst szőlőfürt, alul ezüstben három,
egymás fölött (2, 1) balra úszó ezüst hal, közöttük szintén egymás fölött három (1,
2) kákabokor, zöld szárú és levélzetű három arany buzogánnyal (Bihar vármegye címere),30 2. és 6. hasított mezejében, elöl ezüstben két jobbharánt pólya, hátul a hasító
vonalból kinövő koronás kétfejű sas (Szeged város címere),31 3. és 7. hasított mezejében, elöl vörösben négy ezüst pólya, hátul vörösben zöld talajon arany koronából
kinövő ezüst kettős kereszt , a hasított pajzson ovális hasított pajzs, elől kékben fekete
kapus, egytornyú vár, hátul kékben fekete kapus, háromtornyú vár (a fővárosi Közmunkák Tanácsa címere),32 4. és 9. fekete mezejében, arany cölöp előtt álló, jobbra
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forduló, fehér elefánt, 5. vörös mezejében, zöld talajon álló, szembe fordult páncélos
vitéz, jobbjában szablyára tűzött török fejet, baljában három arany búzakalászt tart,
8. arannyal és feketével hasított mezejében, alul arany ék, összefűződő GTSz (gróf
Tisza Lajos) névbetűkkel. A nagy pajzson kilencágú arany grófi korona. A grófi koronán három rostélysisak, a középső szembe-, a két szélső befelé fordítva, mindegyik
arany koronával. Sisakdíszek jobbról balra: 1. koronából kinövő balra forduló ezüst
bárány, 2. két fekete sasszárny között növekvő szembe fordult páncélos vitéz, jobbjában szablyára tűzött török fejet, baljában három arany búzakalászt tart, 3. koronából kinövő jobbra forduló ezüst elefánt. Takarók jobbról balra: 1. arany-kék és
vörös-arany, 2. arany-kék és vörös-arany, 3. arany-fekete.33 (21. ábra)
A fischer (magyarul halász) és a Kárász családok címerei beszélő címerek.
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