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H azánk múltjában a vármegyék s városok 
nagy szerepet vittek s mind culturális, mind 
politikai tekintetekből... történelmi múlt

ju k  kellő felderítése... nem csekély fontosságit... [A] 
ezimerek... a megyék és városok életében nevezetes 
szerep vitelére voltak hivatva... tanulmányozásuk [s 
ismertetésük]... nem csekély jelentőségű világot fog  
vetni a hazánk történelmében... fontos szerepet vivő 
városok s vármegyék köz- és bel életére, úgy ezek ál
tal az ország történelmi múltjára. Hattyuffy Dezső 
jogtanácsos vezette be ily módon a honi vármegyék 
és városok címeres jelképeiről közel öt emberöltővel 
ezelőtt közzétett összegző tanulmányát. A kor szel
lemiségét tükrözik záró gondolatai: „Drága emlékek 
ezek, melyekhez... annyi... küzdelem története van 
csatolva; de melyek mégis nem csüggedésre, hanem 
az ősök példáján buzdulva hasonló tettre hevítenek. A 
magyar történet százados küzdelmeiből emelkednek 
ki e czimerek dicsőségesen és büszkén..., hirdetve, 
hogy a jo g  s igazságért a... zöld asztal mellett ép úgy, 
mint a harezmezőn eleget tettek kötelezettségöknek... 
az általuk jelképezett vármegyék. ”2

Nemzeti történelmünkben a sarkalatosán hatósági 
jogkört szimbolizáló, de hadi jelvényként szereplő, 
s díszítőelemként is megjelenő jelképek -  pecsétek, 
címerek, zászlók -  nem csupán a harcmezők, a lovagi 
tornák, a társas érintkezés színterei, vagy a művésze
ti alkotások alkotóelemei, hanem különösen magán-, 
köz- és nemzetközi jogi szempontból is egyaránt fi
gyelemre méltóak. A továbbiakban a vármegyéken 
keresztül -  az imént idézett gondolatok szellemében 
-  sommásan áttekintjük a territoriális szimbólum
használat jogi hátterének alapvető történeti állomá
sait.

A magyar nemzet történetének hivatalos állami 
jelképei mellett kialakult territoriális közigazgatási 
egységei, a vármegyék pecsét-, címer-, illetve zász
lóhasználata is. A 13. század első felében a királyi 
vármegye helyén fokozatosan létrejött a formálódó 
köznemesség önkormányzati területi szervezete, a 
nemesi dioecesis. A homines nobiles szervezetten, 
uralkodói támogatással igyekezett érdekeit érvénye
síteni a „nagybirtokossággal” szemben, s ez által biz
tosítani befolyását az ítélkezés és a helyi közigazga
tás terén. A nobilis vármegye tevékenységének első 
fennmaradt írásos emléke a Zala vármegyei királyi 
serviensek Kehidán, 1232-ben kiadott oklevele. Ez 
egyben a vármegyei pecséthasználat első nyoma, 
noha ezen nem külön vármegyei címer szerepelt, ha-

Vitek Gábor

A  territoriális szimbólum
használat jogi háttere 
Magyarországon

nem az ország címerének egy elemét, a kettős keresz
tet tartalmazta.

A jelképrendszer szfragisztikai és heraldikai ar
culata összefonódik; szoros kötelékükben a címer 
a pecsét megkerülhetetlen összetevője, amelyen az 
gyakorlatilag ősi állapotában s jogaiban fennmaradt. 
Amennyiben a pecsétre egy bizonyos jogi körülmény 
megerősítéseként tekintünk, legfőbb kelléke a címer, 
amely a vármegyét -  amely által, s amelynek neve 
alatt a pecsét kiadásra került -  jelképezi, mintegy 
megszemélyesíti.

Használatának historikus fejlődése, a kialakuló 
vármegyei oklevél-hitelesítési gyakorlat azonban 
más irányba mozdult, s a késő középkor derekáig a 
vármegyék egyáltalán nem rendelkeztek pecsétnyo
móval. Megjelenésükig a főispán -  általa az alispán 
és a szolgabírák -  nemzetségi címerét ábrázoló gyü- 
rüspecsétjével erősítette meg hiteles kiadványait.

A szolgabírák pecsétjének hitelességét a 15. szá
zadban három jogszabály biztosította. Az 1435. évi II. 
decretum, 2. törvénycikk 4. §-a: „És legyen könnyen 
felismerhető pecsétjük, hogy más szolgabiráknak és 
az ispánnak vagy alispánnak pecsétéivel együttesen 
hitelt érdemlő leveleket adhassanak. ”3 Az 1486:9. 
törvénycikk 3. §-a: „És ezek a szolgabírák könnyen 
megismerhető czimereket és pecséteket kötelesek 
és tartoznak használni. ”4 Az 1492:34. törvénycikk 
3. §-a: „ ...könnyen felismerhető pecsétet tartván, 
hogy a többi szolgabiráknak és az ispánnak vagy az 
alispánnak pecsétéivel együttesen hitelt érdemlő le
veleket adhassanak. ”5

Utóbb ez a folyamat az önálló, saját ábrájú és ön
megnevező köriratú alispáni pecsét kialakulása felé 
vezetett.6 Noha a 15. század végéig a vármegyéknek 
nem volt saját pecsétjük (ezáltal saját címerük sem), 
meg kell jegyeznünk, hogy a fentebb elmondottak 
alapján erre nem is volt szükségük; amint a közigaz
gatásban a tisztségviselők saját pecsétjeiket használ-

97



ták, úgy honvédelmi kötelezettségeiket is a vármegye 
élén álló főispán saját címeres zászlaja alatt teljesí
tették. Az 1435. évi I. decretum 1. törvénycikke és 
az 1458:2. törvénycikk is ezt a gyakorlatot erősítette 
meg. Az előbbi törvényhely 1. §-a arról, „hogy a  ki
rály hada mellett az előkelők is tartoznak fö lkeln f' 
úgy intézkedett, hogy a „ ...háborúval megtáma
dott... részeknek védelmére rendelt egyes vármegyék 
ispánjai, a mondott vármegyék báróival, előkelőivel, 
nemeseivel és hadinépeivel a királyi bandérium alatt 
tartoznak közönséges hadviselés 
módjára, az említett ellenséges 
támadások visszaverése czéljából 
összetett és egyesített erővel se
gítségünkre jö n n i'.7 Utóbbi arról 
rendelkezett, hogy a „ ...király a 
maga jövedelméből köteles hadat 
viselni; különben a zászlósok és 
végül a nemesek is keljenek fö l. ”8

A legkorábbi vármegyei címe
res pecsétet -  köriratának tanúsá
ga szerint 1490-től (a szakiroda- 
lom óvatosan kezeli a dátumot)
-  Hunyad vármegye használta, 
ezt követően II. Ulászló 1498-ban 
Somogy vármegyét -  első ízben
-  részesítette pecsétre véshető 
címeradományban. A vármegyei pecsét azonban ek
kor még nem volt sigillum authenticum, s Werbőczy 
István sem sorolta ezek közé 1514-ben összeállított 
Tripartitumkban. O a magyar szokásjogot összegző 
munkájában kétfajta pecsétet különböztetett meg, a 
hiteleset (authentikus) és a nem hiteleset. Hiteles
nek tekintette az uralkodók (fejedelmek), az ország 
rendes bírái, a káptalanok és a konventek pecsétjeit. 
Ezeken felül utalt a (szabad királyi) városok és a me
zővárosok hitelt érdemlő pecsétjeire is.9 Werbőczy 
még nem tett említést a vármegyék és a községek 
pecsétjeiről; előbbiek pecséthasználatának alapjait 
az 1550:62. törvénycikk vetette meg, utóbbiak a köz
ségbírói szervezet működése során az ö korára terjed
tek el számottevően.

A címerek megalkotása azonban utóbb egyszer
smind jogi követelménnyé vált a magyar közjogban, 
hiszen egy-egy település, de különösen a joghatósá
gok (szabad királyi városok, vármegyék és szabad 
kerületek) az általuk kiadott hivatalos iratokat címe
res pecsétnyomóval hitelesítették. Ez némiképp el
lentétben áll a magyar közjogi fejlődésnek a nemesi 
családok címerhasznáfatára vonatkozó irányával, erre 
nézve ugyanis a középkori magyar törvények nem 
tartalmaztak előírást. Mi több, a középkori magyar 
jogrend és joggyakorlat összegzője a Hármaskönyv
ben a magyar címerjogra nézve az alábbiakat rögzí
tette: „ Nemesi Czimer nem szükségképpen megkíván
taié a ' Nemességre nézve, egyedid csak annak díszé
re szolgál. ”'° A vármegyéknél azonban a hitelesség 
követelménye miatt módosultak a körülmények, s a 
királyi vármegyék felbomlása után a nemesi várme

gyéknek szükségképpen kellett ezzel a lehetőséggel 
élniük.

A vármegyei szimbólumok elterjedése a török elő
nyomulása következtében nem válhatott általánossá, 
kialakulásuk nehézkesen haladt előre az 1550:62. 
törvénycikk szentesítéséig, amely -  utalva Somogy 
vármegye pecséthasználati gyakorlatára -  a jelkép
használat alapjait vetette meg, amennyiben elren
delte: a vármegye nevében kiállítandó okleveleket 
-  nyomatékosan rögzítve -  egy pecsét alatt kell kiad

ni: „1550. évi LX1I. törvénycikk 
-  arról, hogy -  minden várme
gyének legyen pecsétje, a melyet 
az alispánok és szolgabírák meg 
esküdttársak pecsétéi alatt szek
rényben kelt tartani. Ezenkívül 
határozták, hogy azoknak a kü
lönböző alkalmatlanságoknak 
az elkerülése végett, a melyek a 
vármegyékben eddigelé többször 
azért fordultak elő, mert a pecsé
tek bizonytalanok és ismeretlenek 
voltak, jövőre a vármegye nevé
ben kiadandó leveleket a királyi 
felség kegyes engedélyéből egy 
pecsét alatt adják ki, a mint ez 
Somogy vármegyében történik. 

I. §  A mely pecséteket, miután azokat megnyerték és 
elkészítették, minden egyes vármegyében az alispán, 
szolgabírák és esküdttársak pecsétéi alatt szekrény
ben vagy ládában tartsanak és onnan csak akkor ve
gyenek ki, a mikor törvényszék tartása alkalmával a 
vármegye nevében valamely levelet kell megpecsétel
ni. 2. §  És ezeket a leveleket az alispánok, szolgabí
rák vagy esküdttársak, vagy közülök azok, a  kik írni 
tudnak s egyszersmind a jegyző írják is alá.

Korábban ugyanis egyes vármegyék (Közép-Szol- 
nok, Kraszna, Máramaros, Szabolcs, Szatmár, Sze- 
pes, Ugocsa) szétszedhető pecséteket használtak, 
amelyek címerábrát nem tartalmaztak, csupán a vár
megye elnevezését. Elemeit egy-egy szolgabíró bir
tokolta, s amennyiben a hitelesítéskor egyikük nem 
volt jelen, a kiadványt nem lehetett megerősíteni. A 
jogszabály megalkotása előtt csupán Fogaras vidéke, 
Hunyad, Somogy és Sáros vármegye rendelkezett 
címeres pecséttel.12 Az imént vázolt gyakorlat ter
mészetesen azt is magával vonta, hogy a vármegyei 
oklevélkiadás lényegesen nehézkesebb volt, mint a 
hiteleshelyi. A több személy jelenlétét megkövetelő 
pecsételési gyakorlat -  kiváltképp háborús körülmé
nyek között -  csaknem lehetetlenné tette a vármegyei 
jogszolgáltatás működését. A nehézségek megszünte
tését vetítette elő a vármegyék közhitelű pecsétjének 
elkészítését elrendelő 1550. évi jogszabály.

A törvény intentiójaként 1550. február 12-én ki
adott királyi leirat elrendelte, hogy minden várme
gyének külön címert, címerjelvényeket és pecsétet 
kell adni. Pusztán feltételezhető, hogy az akkoriban 
török hódoltság alatt nem álló valamennyi vármegye
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részesült címeres pecsétadományban. A törvény, ké
sőbb a végrehajtási rendelkezésként értelmezendő le
irat részletesen szabályozta a vármegyei signumok al
kalmazását, ezzel szoros összefüggésben azok címer
használatát. Az oklevél tanúsága szerint az uralkodó 
hozzájárult, hogy minden egyes vármegyének külön 
címert, címerjelvényeket és pecsétet („dignaremur 
singulis comitatibus orma, seu Insiguia, atque sigil- 
lum speciale clementer dare ”) adományoz, hogy eze
ket autentikus kiadványaik megpecsételésénél hitelt 
érdemlően használhassák. Egyúttal intézkedtek arról 
i s , .....hogy azon pecsét egy dobozban vagy ladiké
ban az alispán, szolgabírók és esküdt nemesek pecsé
té alatt őriztessék és azokból máskor ki ne vétessék, 
hanem csak a bírói székek idejében, midőn bizonyos 
levelek a vármegye neve alatt megpecsételtetnek. E 
leveleket az alispán, szolgabirók és esküdt nemesek 
vagy azok, kik ezek közül írni tudnak s egyszersmind a 
megyei jegyzők írják alá. Egyébként pedig azon leve
lek, melyek másképpen lesznek kiadva -  erőtleneknek 
tartatnak Az uralkodó továbbá jóváhagyta, hogy 
a címeres pecsétadományban részesített vármegye 
„ ...mindenütt..., nem különben a király és az ország 
hadjárataiban... jelvényeken, zászlókon mindenkor 
örök időkig használhassa és velők élhessen”.'*

A szakirodalom az imént vizsgált jogszabályt szok
ta úgy idézni, mint amelyik általánosan megvetette a 
vármegyei pecséthasználat alapjait, noha egy négy 
esztendővel korábbi törvény már szélesebb körben 
kiterjedt alkalmazására utalt. Az úgynevezett „kirá
lyi segély” behajtásának módját szabályozó, 1546:9. 
törvénycikk 3. §-a leszögezte, hogy az adót lajstro
mozó ..... választott nemes úgy a jelen  adóról, mint
a korábbi adók átvizsgálásáról szóló lajstromot is, 
legott hűségesen küldje be a vármegye pecsétje alatt 
a király i felségnek, nehogy a jelen adózásban csalás 
vagy hiba történjék és hogy a múltakra nézve biztos 
számadás legyen kéznél. ”14 Húsz esztendővel később 
ugyancsak az adókivető mellé rendelt nemesember 
működésével kapcsolatban szabályozta a jogalkotó a 
vármegyei pecsét használatának módját. Az 1567:7. 
törvénycikk megállapította, hogy „ ...annak a nemes
nek. a kit az adókivető mellé alkalmaznak, lajstroma 
kell. hogy legyen, a melyet az összeírás befejeztével 
hibátlanul leírva, a vármegye első székére beterjesz- 
szen és ezt. vagy ennek egy példányát a szék megvizs
gálása után, a vármegye pecsétjével ellátva, legott a 
magyar kamarához küldjék át ”.15

A zászlóhasználat egyik legkorábbi jogforrása az 
1596:11. törvénycikk, amely elrendelte, hogy a vár
megyék zászlóval rendelkezzenek, amennyiben a 
vármegyei nemesi felkelés csapatainak „...minden 
vármegyében... külön zászlójuk legyen ”.16 Az ugyan
ezen esztendei jogszabály 14. cikkelye ugyancsak 
külön vármegyei zászlókról tett említést. A törvény 
14. cikkelye arról, hogy „a kapitányokat és a vár
megyék katonaságát a megszállástól és a kártételtől 
is eltiltják; és az engedetlenkedöket (valamint a ka
tonáiktól és zászlóiktól távozó kapitányokat is) mi

képen kell büntetni? ” 2. §-a a vármegyei zászlókkal 
kapcsolatban elrendelte: „Az említett vármegyei ka
pitányok pedig katonáik és zászlóik mellett marad
janak, máskülönben a főkapitányok elengedhetleniil 
megbüntessék őket. ”17 A vármegyei zászlóhasználat 
főként a Rákóczi-szabadságharc leverését követően 
lendült fel; elsősorban vármegyei nemesi felkelések, 
de koronázási ceremóniák, királyi látogatások és 
egyéb ünnepségek alkalmával is a vármegyei bandé
riumok élén vitték a címeres vármegyei zászlót.

A pecséthasználatot törvénybe iktató 1550. évi 
intézkedés hatására, még az országgyűlés esztende
jében Zala, Zemplén, Nyitra és Hont vármegye kért 
s kapott címeres pecsétet adományozó oklevelet. A 
16. század közepén azonban a vármegyék egy része 
már nem volt abban a helyzetben, hogy a törvény
cikk utasításait kövesse, ugyanis a török megszállás 
számos comitatus működését lehetetlenné tette. Cí
mereik megállapítására csupán a török kiűzését kö
vetően, nyugalmasabb korszakban került sor. A 17. 
század végétől kapott megújult lendületet a várme
gyei pecsét- és címerhasználat, s nemsokára többsé
gük rendelkezett önálló címeres pecséttel, címerrel. 
Az uralkodóhoz fordulva egyrészt vagy az oszmán 
uralom alóli felszabadulást követően, vagy a 18. 
század első felében rendezték a címerkérdést, más
részt vagy a korábbi címeradomány újbóli megerő
sítését kérték, vagy teljesen új címerért folyamod
tak. Több vármegye ellenben nem címeres levelet, 
hanem -  címerkép megjelenítésére is lehetőséget 
nyújtó -  pecséthasználati jogot kapott.18 A címeres 
pecsétadomány egyszersmind a nemesi közgyűlés 
hivatali működésének, tulajdonképpen a vármegyei 
közigazgatásnak és jogszolgáltatásnak a jogbiztosító 
eszköze. A vármegye működéséhez szükséges auto
nómia visszaállítása egyúttal szükségessé tette a ter
ritoriális szimbólumok megjelenítését, elsősorban a 
comitatusok pecsétjeinek megújítását és használatba 
vételét. Az írásbeliség jelentőségének növekedésével 
összhangban, főként jogbiztosító jellegéből fakadó
an, fokozatosan előtérbe került az autentikus jelkép 
használatának szükségessége.

A vármegyei címeres pecséteket a mindenkori 
király adományozta, s a legkisebb változtatást is az 
uralkodó volt jogosult engedélyezni címeres oklevél
ben. Kancelláriai véleményezést követően az uralko
dó döntött a címeradományozásról, majd kiállították 
az aláírásával ellátott címeres levelet, amelynek tar
talmát, valamint az adományozott címert vagy címe
res pecsétet bemásolták és lefestették a Királyi Köny
vekbe (Libri Regii).'9

A török kiűzését követő évtizedek vármegyei pe
csét- és zászlóhasználatának, valamint az ezeken 
feltüntetett címerek meglétének történeti jelentősé
gére mutatott rá az 1715:46. törvénycikk. A Turóc 
vármegye új pecsétjét törvénybe iktató jogszabály 
is megerősítette: a vármegye joghatóságát a pecsét, 
a zászló, s az ezeken a vármegyét megszemélyesítő 
címer jelképezte, egyúttal jogköre (Turóc vármegye
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esetében területi integritása is!) semmisült meg, ami
kor „ ...zászlójának szét tépése s összetörése mellett, 
pecsétjétől is megfosztották ”.20

Az imént vázolt történeti folyamatot egy várme
gyén illusztrálva: a 17. század végén önrendelke
zési jogát visszanyerő. Fejér vármegyében is a köz- 
igazgatási viszonyok rendezése mellett megoldásra 
várt -  az „elpusztult” vagy „elenyészett” diploma 
hiányában -  a címerkérdés is.21 Az egykori koroná
zó város, Székesfehérvár 1688. évi visszafoglalását 
követő esztendők a vármegye „régi jogaiba és álla
potába való” visszahelyezésének, egyszersmind az 
újjászervezés folyamatának időszakát jelentették. A 
vármegye működéséhez szükséges autonómia visz- 
szaállítása egyúttal szükségessé tette a territoriális 
szimbólumok megjelenítését, elsősorban pecsétjének 
megújítását és használatba vételét. A vármegye köz
érdekű kiadványait ugyanis a régi gyakorlatnak meg
felelően a tisztségviselők saját pecsétjükkel hitelesí
tették. Az írásbeliség jelentőségének növekedésével 
összhangban, főként jogbiztosító jellegéből fakadó
an, fokozatosan előtérbe került az autentikus jelkép 
használatának szükségessége. Ilyen előzményeket 
követően az újjászervezendő Fejér vármegye első, 
a főispánt beiktató nemesi közgyűlését 1692. július 
10-ére hívták össze Székesfehérvárott.22 A várme
gyei közigazgatás reorganizációjának menetében ez 
volt tehát az első generális congregatio, amelyben, s 
ahol a központi kormányzat képviselője, azaz a főis
pán hivatalba történő bevezetése azt jelentette, hogy 
a kamarai adminisztrációt felváltotta a nemesi ön- 
kormányzat, a középszintű közigazgatás vármegyei 
testületéi megkezdték tevékenységüket. A „felsza
badulást” követő közel egy évtized leglényegesebb, 
egyben leghangsúlyosabb mozzanata, hogy kiépült a 
kora újkori rendi képviseleti társadalom középszintű 
közigazgatási intézményrendszere. Fejér vármegye 
példája szervesen kapcsolódik ahhoz az országos fo
lyamathoz. amelynek során még ugyanabban az esz
tendőben újjászervezték például Somogy, Tolna és 
Zala vármegyék autonómiáját is.

A közgyűlési jegyzőkönyvek tanúsága szerint a 
legfontosabb feladatnak a vármegyei tisztikar, tehát 
a tényleges kormányzat újjászervezése bizonyult; 
Fejér vármegye esetében sem az imént említett, sem 
az azt követő jegyzőkönyvek nem tartalmaznak a 
15-17. századi saját címer, illetve pecsét létére vo
natkozó adatokat.23 így az sem tisztázott, pontosan 
hogyan zajlott le a címeres pecsétadomány igénylé
sének folyamata -  az eljárásról kútfők nem maradtak 
fent. Első ízben, feltehetően az 1694. január 5-7. kö
zött lezajlott generális congregatión fogalmazódott 
meg az igény egy hiteles vármegyei signum  iránt.24 
Ekkor jegyezték le ugyanis a következőket: „ Meg 
kell keresni g ró f Batthyány Ádámot [1700-1703 kö
zött országbíró] azzal a kéréssel, hogy rendelkezik-e 
olyan levelekkel, amelyeken Fejér vármegyének a 
pecsétformája látszik. Méltóztassék ezt megkülde
ni. ”25 A források szűkszavúsága ellenére is megál- 
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lapítható, hogy a folyamat mindenesetre kedvező 
fordulatot vett, amennyiben az 1694. augusztus 5-ei 
nemesi közgyűlés jegyzőkönyvének 115. „száma”26 a 
következőket rögzítette: „A vármegye pecsétjére és 
donatiós levelére... gyűjtsenek össze 300forintot, s  a 
minél előbb összegyűjtött pénzt juttassák el Esterhá
zy Ferenc főispánhoz".21 Feltehetően gróf Esterházy 
Ferenc főispán (1692-1733) szorgalmazta az ural
kodónál a donatiói, egyben a vármegye régi jogaiba 
való visszahelyezéséért folyamodott. Eredményeként 
I. Lipót uralkodó -  1694. július 19-ei elhatározását28 
követően -  Ebersdorfban, 1694. október 10-én ado
mányozott címeres pecsétről (s nem címerről!)privi
légiumot a vármegyének, körirata: „Sigillum Comifa
lus Albensis”. A kihirdetéséről szóló -  mindamellett 
a vörös pecsétviasz használatát is rögzítő -  nemesi 
közgyűlési jegyzőkönyvi bejegyzés 1695. január 12-i 
keltezésű.29

I. Lipót 1694-ben kelt adománylevele a vármegyei 
pecsét használatáról a hódoltság után újjászerveződő 
Fejér vármegye területi és politikai egységének hely
reállítását jelképezte, amely a vármegyei autonómia 
szempontjából alapvetőnek és hosszú távon is meg
határozónak bizonyult.

Noha II. József 1786-ban „felfüggesztette” a vár
megyék történetileg kiforrott hitelesítési gyakorlatát, 
amennyiben elrendelte: minden magyar vármegye 
Magyarország állami címerét alkalmazza az adott 
vármegye elnevezésének köriratával,30 mégis kije
lenthető, hogy közel másfél évszázadon keresztül 
zavartalan a comitatusok pecséthasználata. A kan
cellária -  az 1786. április 24-ei uralkodói hitelesítést 
követően31 -  1786. június 16-án értesítette a helytar
tótanácsot a címerek vármegyei pecséteken történő 
használatát megtiltó uralkodói döntésről. Miközben 
a vármegyék megkezdték addig használt címeres 
pecsétjeik beküldését a kancelláriához, a helytartóta
nács egy Éliás nevű óbudai és egy Seitz Ferenc nevű 
pesti vésnöknél -  tizenhárom forintos darabáron -  el
készíttette az új pecséteket, s augusztus első napján 
azokat szétküldték a vármegyék részére. A kormány
szék rendelete értelmében a vármegyék a korábbi, 
használaton kívüli pecsétnyomóikat is felküldték; 
az erdélyi vármegyék az erdélyi kancelláriához. 53 
vármegye összesen 63 egész- és egy töredékpecsétet 
adott át.32 Az uralkodó halálát követően a vármegyék 
visszatértek eredeti címeres pecsétjeik használatá
hoz: a kancellária 1790. január 28-án értesítette a vár
megyéket a legfelsőbb elhatározásról, amely május 
1-jével visszaállította az alkotmányt és a vármegyék 
önkormányzatát.33

A vármegyei szimbólumhasználat következő, je 
lentékeny történeti állomása, amikor a „nemzeti szel
lem tündökléseként”, a 19. század derekán -  a magyar 
nyelv hivatalossá tételének (1844:2. törvénycikk) 
több évtizedes folyamatával összefüggésben -  ered
ményes mozgalom indult a címeres pecsétek addigi 
latin köriratának magyar nyelvűre változtatásáért. A 
vármegyék törvényhatóságai az 1830-as esztendők



t a k a r t  n e
elejétől kérelmezték a magyar nyelvű pecsétkörirat 
használatának jogát, amelyet az uralkodó, V. Ferdi- 
nánd -  a korábbi pecsétadományozást megerősítve 
-  engedélyezett.

Fejér vármegye nemesi közgyűlése 1837 tavaszán 
folyamodott a magyar nyelvű pecsétkörirat iránt, 
amelyet V. Ferdinánd -  az 1694. 
évi pecsétadományozást meg
erősítve -  1837. május 18-án ha
gyott jóvá. A nemesi közgyűlés 
Zala vármegye pecsétje magyar 
nyelvű köriratának kihirdetését 
követően tárgyalta latin nyelvű 
sigilliumának megváltoztatását.34 
A felirat eredményeként a kancel
lária két hónappal később, 1837. 
május 18-án értesítette hivatalo
san a vármegyét, hogy a kérelmet 
jóváhagyták; kihirdetésére 1837. 
június 2-án került sor.35 Az ural
kodó 1837. május 26-án Bécsben 
szentesítette az adománylevelet, 
amelyben megerősítette az I. Li- 
pót által adományozott címeres 
pecsétet, annak latin nyelvű fel
iratát megváltoztatva a vármegye 
magyar köriratú pecsétjének új, 
nagybetűs felirata: „ FEJÉR VÁR
MEGYE PETSÉTJE ”.36 Örményi József első alispán, 
császári és királyi kamarás a vörös bársonyba kötött, 
arany zsinóron függő, fémdobozkába helyezett, biro
dalmi címert tartalmazó pecséttel ellátott diplomát az 
1837. június 26. és július 3. között tartott vármegyei 
közgyűlésen (utóbb erről az augusztus 14-i kisgyülé- 
sen is megemlékezve) hirdette ki.37

A vármegyei hiteles címeres pecsét őrzője a co- 
mitatus törvényhatóságának gyakorlatilag első tiszt
viselője, a mindenkori alispán. Tisztéből adódóan 
felügyelte a pecsét használatának jogszerűségét: azt 
kizárólag olyan okmányokra, levelekre, bizonyítvá
nyokra használták, amelyek a vármegyei közgyűlé
sek, -  a nemesi vármegyét felváltó polgári várme
gye 1870. évi létrejöttét megelőzően -  a vármegyei 
törvényszékek határozatából, vagy mint hiteles ki
adványok a vármegye által és nevében születtek. A 
köztörvényhatóságok rendezéséről kiadott 1870:42. 
törvénycikk leszögezte, hogy a vármegyén belül ki
alakított közigazgatási-területi egységek, a járások 
első embere, a községek felügyelő és irányító hatósá
ga, a szolgabíró ugyancsak külön, a törvényhatóság 
címerével, de a járás elnevezését tartalmazó körirat
tal ellátott pecséttel rendelkezett.38

A gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről 
szóló 1877:20. törvénycikk 196. §-a a törvényható
ságok árvaszékeinek pecsétjeit is meghatározta: „Az 
árvaszék pecsétjét az illető törvényhatóság, illetőleg 
rendezett tanácsú város czimere és az árvaszéknek 
köriratba foglalt czime képezi. ”39 Utóbb, az 1879:40.

gásokról) 37. §-a a jelképek védelmében törvénybe 
iktatta: „ Két hónapig terjedhető elzárással és három
száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő, 
a ki az ország, a társországok vagy az osztrák-ma
gyar monarchiának nyilvánosan kitűzött czímerét 
vagy zászlóját, úgyszintén, ki a  polgári vagy katonai 

hatóságok által, ezen minőségük 
jelvényéül nyilvánosan használt 
zászlót vagy czimert meggyalázó 
szándékból bemocskolja, meg
rongálja vagy leszakítja. ”40 

Ugyan 1871-től apadt a vár
megyei pecsétek alkalmazásának 
köre, amennyiben a hadi zász
lókon és az igazságszolgáltatás 
dokumentumain a vármegyei (és 
városi) sigiUumokaX felváltotta 
az állami, azonban a közigazga
tás és az árvaszékek pecsétjein, a 
vármegyei kiadványokon, jelvé
nyeken, zászlókon és épületeken 
továbbra is jelen volt a vármegyét 
jelképező omamentum. A várme
gyei autonómia 1870. évi korlá
tozása41 egyrészt előrevetítette, a 
közigazgatás 1886. évi szabályo
zása pedig másfelől szükségsze
rűen tovább szűkítette a várme

törvénycikk (a magyar büntető törvénykönyv a kihá-

Fejér vármegye pecsétje (1837)

gyei címeres pecsét alkalmazásának körét, jószerével 
a reprezentáció területére szorítva vissza azt.

A Tanácsköztársaság kommunista diktatúrája ide
jén -  ekkor még mindössze néhány hónapra -  a nem
zetközi munkásmozgalom szimbólumait szerepeltet
ték a bélyegzőkön, az általános címerhasználatnak 
vége szakadt. A két világháború közötti időszakban 
azonban visszatértek a hagyományos jelképrendszer 
alkalmazásához: a Forradalmi Kormányzótanács le
mondását követően a Friedrich-kormány augusztus 
8-án közzétett, 3886/1919. M.E. számú rendeletével 
a közigazgatási szervezetek 1918. október 31-e előtti 
állapotát állította vissza. Többnyire 1948 adventjéig 
folyamatos a vármegyei pecsét-, illetve címerhaszná
lat, noha a nemesi rangok, címerek és jelvények hasz
nálatát általánosan megszüntető 1947:4. törvénycikk 
hatályba lépése fordulatot sejtetett.

Fejér vármegye szimbólumhasználatában történe
ti fordulatot a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) Fe
jér Megyei Bizottságának 1948. augusztus 2-i ülése 
hozott, amelyen Németh István megyei párttitkár tett 
javaslatot Fejér vármegye színeinek és címerének 
megváltoztatására. A megyei bizottság határozatában 
elfogadta a javaslatot, s utasította saját pártfrakcióját, 
hogy a -  nem mellékesen az MDP irányítása alatt álló 
-  vármegyei törvényhatósági bizottság legközelebbi 
ülésén indítványozzák a sárga (arany)-zöld színek pi
ros (vörös)-zöldre történő megváltoztatását, s az ősi 
címer (Szent István király felajánlja a koronát a kis
ded Jézus Krisztust karjaiban tartó Szűz Máriának42) 
helyett búzakalász, sarló és kalapács motívumait



tartalmazó vármegyei jelvény megterveztetését. Az 
új jelképek elkészíttetésével Németh Istvánt bízták 
meg.43 Eredményeként Fejér Vármegye Törvényha
tósági Bizottságának Közgyűlése 1948. szeptember 
29-én egyhangúlag elfogadta Szilágyi Vilmos javas
latát, s a vármegye arany-zöld színeit felváltva azt 
vörös-zöldben állapította meg.
Mindazonáltal utasították Kispé- 
ter István alispánt (1946-1950),44 
hogy „a mai kor szellemének 
megfelelő" új vármegyei pecsé
tet terveztessen.45 A benyújtott 
tervek közül a közgyűlés 1948. 
december 6-án Bordás Ferenc 
József festő- és grafikusművész46 
„Alfa” jeligéjű elképzelését fo
gadta el, amelyben az öseredeti 
címerképet felváltotta egy gabo
nakéve, kalapács és -  az indítvá
nyozott sarló helyett -  madártoll 
keresztbevetett illusztrációja.47 
Az új pecsétet elkészítették, s a 
törvényhatósági bizottság követ
kező évi első rendes, 1949. április 13-án megtartott 
közgyűlése jegyzőkönyvének tanúsága szerint hasz
nálatba is vették.48

Az 1949. évi hatalomváltás során minisztertanácsi 
rendelet törölte el a törvényhatóságok, megyei jogú 
városok és községek pecsétjein alkalmazott címe
reket. A 4.228/1949. (IX. 7.) M.T. számú rendelet 
-  a Magyar Népköztársaság címerének használata 
tárgyában -  4. § (1) bekezdése előírta: „Az állami 
hatóságok, hivatalok, intézetek és egyéb intézmé
nyek 1950. évi április hó 30. napját követően csak 
a Magyar Népköztársaság címerét használhatják. 
Az erre vonatkozó részletes szabályokat az illetékes 
miniszter állapítja meg. (2) Az ( I) bekezdésben meg
szabott határidő eltelte után a korábbi állami címert 
a középületekről el kell távolítani, feltéve, hogy az 
jelentékeny műszaki akadályba nem ütközik. (3) A 
műemlék jellegével bíró épületeken és emlékműveken 
a korábbi címerek meghagyhatok. Az ilyen épülete
ken és emlékműveken csak abban az esetben kel! a 
népköztársasági címert is feltüntetni, ha az művészeti 
vagy műtörténeti szempontból nem esik kifogás alá. 
Ebben a kérdésben a szükséghez képest a művelődés- 
ügyi miniszter állásfoglalását kell kikérni. ”49

Közel másfél hónappal később a 390/1949. (X. 
22.) számú minisztertanácsi határozat szabályozta a 
„népköztársasági címerével ellátott nedves bélyeg
zők", valamint a ..viaszpecsét alkalmazására szol
gáló pecsétnyomók" nyilvántartását és kezelését: 
„Minden állami hatóság, hivatal, intézet és egyéb 
intézmény (a továbbiakban röviden: hatóság) köteles 
számszerűleg nyilvántartásba venni a használatában 
levő és a Magyar Népköztársaság címerével ellátott 
nedves bélyegzőket, valamint a viaszpecsét alkalma
zására szolgáló pecsétnyomókat, és kijelölni azokat 
az alkalmazottakat, akik a bélyegzők őrzésével és ke

zelésével -  büntetőjogi és fegyelm i felelősség mellett 
-  megbízatnak [...] Azok a hatóságok, amelyek az 
általuk kiállított közokiratokra -  ezek hitelességének 
bizonyításául -  népköztársasági címerrel ellátott szá
razbélyegzőt alkalmaznak, tartoznak a bélyegzőket az 
elszámoláshoz kötött nyomtatványok kezelésére előírt 

szabályok szerint kezelni'.50
1990 októberéig (ténylegesen 

1991 kora tavaszáig) pecsétje
in minden megye a mindenkori 
népköztársasági: Rákosi-, illet
ve Kádár-féle államcímert hasz
nálta. Az ősi történeti jelképek 
megalkotására, szimbolikus visz- 
szaállítására a rendszerváltoz
tatás időszakában került sor. A 
rendszerváltoztatás szellemében 
Fejér Megye Önkormányzata 
is a közel háromszáz esztendős 
címeres pecsét és zászló hasz
nálatának visszaállítása mellett 
döntött. A közgyűlésben a helyi 
önkormányzatokról rendelke

ző 1990:65. törvény 1. § 6. bekezdése a) pontjában 
kapott felhatalmazás (önkormányzati jogosítvány) 
alapján született meg a 7/1991. (IV. 30.) K. r. számú 
rendelet „ a megyei címer és zászló alkotásáról, hasz
nálatának módjáról".5' A rendelettervezet tárgyalása 
során leginkább az ősi címeres pecsét „római kato
likus vallású arculata” körüli vita domborodott ki,52 
majd a közgyűlés a rendeletet ellenszavazat nélkül 
alkotta meg. Fejér megye címerének és zászlajának 
1991. április 30-i hatálybalépését követően közel egy 
esztendővel később, 1992. március 13-án került sor a 
címer- és zászlóavató ünnepségre.53

Fejér megye példája jól illusztrálja a rendszer- 
változást követő esztendők szimbólumhasználattal 
kapcsolatos általános megyei jogszabályalkotást. A 
rendelet az elkövetkező csaknem másfél évtizedben 
számos módosítást ért meg. Még 1992 júliusában az 
úgynevezett kitüntető zászló adományozásával egé
szítette ki a közgyűlés a rendelkezést.54 A követke
ző esztendőben a címerhasználat körét bővítették: 
az eredeti rendelet tiltó előírását feloldva, hatósági 
tevékenység gyakorlása során a közgyűlés hozzájá
rult a címer használatához. A zászlóhasználat köre 
is tágult, lehetővé téve csapatzászló adományozását 
is.55 Ugyancsak a zászlóhasználatot érintette, hogy 
a magyar állam ezer esztendős fennállásának alkal
mából a közgyűlés millenniumi zászlót adományo
zott Fejér megye települési önkormányzatai számá
ra.56 2001-ben tízszeresére emelkedett az eredetileg 
háromezer forintos, szabálysértés kapcsán fennálló, 
legmagasabb pénzbírsági tétel.57 2003 áprilisában, 
a zászlóhasználat engedélyezési eljárása során bő
vítették a jogi és ügyrendi feladatokat ellátó bizott
ság jogosítványait, amennyiben a közgyűlés elnöke 
a bizottság által megfogalmazott véleményezéssel 
együtt terjeszthette a közgyűlés elé a kitüntető- vagy
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csapatzászlókkal megadományozandó szervezetek és 
intézmények körét.58

A többször módosított eredeti rendelet 2003 ad
ventján a Fejér megyejelképeiről és a jelképek hasz
nálatáról " szóló rendelettel veszítette hatályát. Amint 
azt a cím is sugallja, bővítették a hivatalos megyei 
jelképek körét: intézményesítették a „Fejér megye 
lógója" és az azt tartalmazó zászló alkalmazását.59 
Két évvel később rögzítették, hogy ,yí címerhaszná
lat engedélyezése során az egyes eljárási cselekmé-
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Völgyesi Levente

A városok hatalmi 
szimbolikája

E gy város a jelenben, a mai korban is kényesen 
ügyel státuszára, még inkább igaz ez a múltra, 
amikor egy város nagy önállósággal, komoly 

joghatósággal rendelkezett, s ezt külsőségeiben is 
igyekezett szimbolizálni.

Az elkövetkezendő sorok leírásakor nem kellett 
avatott városjogtörténet-kutatói vénával rendelkezni, 
elegendő volt csupán nyitott szemmel járni a világ 
jelentősebb, vagy -  amint erre majd igyekszem ki
térni -  kevésbé jelentős településein. Abban is biztos 
vagyok, hogy jelen tanulmány elolvasása után többen 
is megkereshetnének, jelezvén, hogy az alábbiakban 
nem említett, újabb és újabb városi hatalmi szimbo
likával bíró elemet is fel tudnának sorolni. Ezt nem 
kétlem, hiszen nem is törekedhetek teljességre, hi
szen minden egyes város -  amelyből sok és sokféle 
van -  külön-külön produkálhat sajátos ötleteket.

Ha az ember betoppan egy községbe, városba, 
mindjárt körbenéz, mivel találhatja magát szemben: 
egy perifériális porfészekbe csöppent, vagy pedig egy 
metropolisz tomyosodik előtte. Ha már a metropolisz 
szó elhangzott, megállapíthatjuk, hogy régen egy vá
ros világi, profán értékei mellett az egyházira is fi
gyelmet fordított. így adódik a metropolita kifejezés 
is, amely utal arra, hogy a metropolisz (nagyváros) 
egyházi vezetőjéről, püspökéről van szó, aki érseki 
rangban van, tehát vannak szufragáneus, alárendelt 
püspökei is, akik -  nagy valószínűséggel -  kevésbé 
jelentős városban tartják fenn székhelyüket.1 Ez a kö
zépkori polgárság számára is fontos, hiszen ezzel is 
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kifejezik felsőbbrendűségüket a többi környező vá
ros lakói felett. A szekularizáció korában ennek már 
nincs különösebb jelentősége.

Az egyházi szálat viszont továbbszőhetjük: egy 
valamennyire magára adó történelmi város hatalmi 
szimbolikáját tovább erősíti a városi plébániatemp
lom, amely sok esetben akár magasabb egyházi mél
tóság (érsek, címzetes vagy valóságos püspök, pré
post, apát) székesegyháza is. Komoly státuszszim
bólum a város plébániatemploma. Ezek a sokszor 
gigantikus méreteket öltő -  bár inkább Nyugat-Eu- 
rópában épült -  székesegyházak fejezik ki leginkább 
a város hatalmát, a városi polgárok gazdagságát, ere
jét. Ehhez csatlakozik a székesegyházak belső művé
szi kiképzése, ahol a városlakó donátorok hatalmas 
pénzösszegeikkel, a kor legdivatosabb és legdrágább 
képzőművészeinek alkalmazásával szimbolizálják 
az erőviszonyokat. Még elképzelni is megterhelő, 
ha meggondoljuk, milyen is lett volna Siena vagy 
Frankfurt székesegyháza, ha elkészül, s például az 
1348-as európai nagy pestisjárvány nem tizedeli meg 
a lakosságot, nem teszi tönkre a gazdag kereskedők 
fényűző világát. Persze sok helyen ezt nem kell el
képzelni, mert az utókor akár Kölnben vagy Speyer- 
ben bevégezte ezt a munkát, s befejezte a műalko
tást, az eredeti stílusban, még akkor is, ha ez erősen 
történelemhamisító képzetet kelt.2 Viszont a teljesség 
érdekében azt is meg kell jegyeznünk, hogy ezek az 
utólagos csinosítgatások, történelmi kozmetikázások 
már kívül esnek a városok érdekkörén, és sokszor ál
lami érdeket szolgálnak.

Egy magára adó város nemcsak egy plébániatemp
lomot tart fenn. Egy-két koldulórendi templom és 
kolostor külön fényt visz a városi életbe, hiszen a ha
talmat és a gazdagságot az is jól reprezentálja, hogy 
több szerzetesi közösség eltartására és gyarapítására 
is elegendő energiával rendelkezik a város közössé
ge. Ráadásul a kolduló és prédikátor barátok távol 
tartják a kellemetlen eretnek mozgalmakat, valamint


