
Pest megye megújított címere 

Pest és Pilis, mint egyesült megyék működésére vonatkozó első, eddig ismert 
adatunk 1341-ből való. Ettől kezdve rendszeresek a közös közgyűlések. Ugyancsak 
ez időtől élvezi az egyesült megye pilisi része is azt a korábban csak Pest megyét 
megillető jogot, miszerint közvetlenül a királyi udvar ítélőszéke, igazgatása alá tarto-
zik (ugyanis ispánja nem lévén, a nemesek ügyét az udvarban intézték). Jóllehet a 
XV. század elejétől gyakorlatilag már csak egy megyéről beszélhetünk, de az nevében 
megőrizte kettős eredetét, benne ki-ki identitástudatát. A rendi megye idején is 
gondosan ápolták a hagyományt, a történeti gyökereket - az eredeti nevek megtartá-
sával is utalva arra, hogy mindkét terület szorosan kapcsolódott a királyi székhelyhez. 
Később sem tudunk arról, hogy bárki is meg kívánta volna változtatni a megye 
elnevezését. 

A török uralom alatt, 1569-ben Solt megyét, Fejér megye solti székét az igazság-
szolgáltatást illetően Pest-Pilis megyéhez csatolták, (A solti szék korábban hol me-
gyeként, hol Fejér megye részeként szerepelt.) Ettől kezdve használja a megye a 
hármas elnevezést egészen 1876-ig, amikor a kun kapitányságok önállóságát meg-
szüntetve a Kiskun részeket a megyéhez csatolták. A Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye 
elnevezés a mai megyerendszer megalakításáig volt érvényben. 

Hivatalosan Pest vármegye (1876-tól megye) mindig összetett nevén szerepelt (a 
kettő, majd a három, legutóbb a négy név együtt). A reformkortól a köznapi beszéd-
ben csak „Pest vármegyét, megyét" mondtak, „pestvármegyei közgyűlésről" és 
„pestvármegyei követekről" beszélnek. 

1550-től törvény szabályozta a vármegyék címer használatát, annak királyi adomá-
nyozását. Pest-Pilis-Solt vármegye — mivel megszállt terület volt - csak 1659-ben kért 
és kapott pecsétet illetve címert. Jogilag ezzel az aktussal kapcsolták Solt megyét 
végleg Pest megyéhez. Az elnyert címer leírása az 1659- július 10-én kelt megyei 
közgyűlési jegyzőkönyv szerint: „Sziklás hegy tetején oroszlán áll, hátsó lábai szét-
tárva, mellső jobb lábával koronát, a ballal arany almát tart." Már ezen az első címe-
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ren, amint a megmaradt lenyomat mutatja, az oroszlán farkán a bojt - a barokk kor 
ízlésének megfelelően - kettőzött, a heraldika szabályaival összhangban, ezzel is 
növelve a címerállat jelentőségét. Utóbb a sziklás hegy helyett - a pecsét 1733-ban 
történt megújításakor - zöld hármas halomra helyezték az oroszlánt. Ez utóbbi - mai 
kifejezéssel élve - címerrontás volt. 1836-ban a pecsét körirata magyar nyelvű lett. 
1659-ben az oroszlán a bátorság, a török elleni harc jelképe, s a jelvények - az alma 
és a korona - az ország integritását, a megyének az alkotmányhoz való hűségét 
jelképezték. 

Ez a címer 1878-ig (illetőleg 1876-ig) volt érvényben, mint Pest-Pilis-Solt vármegye 
címere. Ekkor a címert vágták és a Kiskunságot jelképező kun vitézzel egészítették ki. 
A királyi elhatározással 1878. július 5-én engedélyezett egyesített címert 1949 végéig 
használták. 

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 1991. január 25-i ülésén rendeletet 
alkotott a megye címeréről, zászlajáról és azok használatáról. A közgyűlés az 1659-
ben kapott címert állította vissza, illetve űjította meg. A sziklás hegy helyett az arany 
oroszlán kék mezőben három zöld hegycsúcson áll (nem hármas-halom) és az ovális 
pajzsot az 1878-ban elfogadott aranyozott griffes barokk ráma keretezi pajzstartóként. 
A megye zászlajának színe kék/sárga lett, rajta a megye címerével. 
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